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Volumul de faţă, consacrat foneticii, esie al doilea și - 
ultimul din cele patru volume proiectate de Săatil Puşcariu 

„pentru vasta sa lucrare intitulată LIMBA ROIÎN A. 
„.. După publicarea primului - volum, în 1940, cel de- al 
doilea a fost terminat în 1943, iar încheier ea afost adău- 
gală de autor în 1946. Celelalte. două; volume nu au ajuns - 
să fie nici măcar schiţate de Puşcariu; care a murit în 1948. 
„Rezultat al unor cercetări îndelungate, Lucrarea se pu 

„ Blică întocmai în Jorma în care-a fost scrisă de autor, fără a 
„cuprinde, fireşte, progresele înregistrate ulterior de fonetică. 
Cu toate acestea, ea este de un real folos pentru studiile 

“de. 0 specialitate, ! -



SEXTIL PUŞCARIU ŞI PROBLEMELE DE FONOLOGIE 

a Volumul al doilea, din Limba romînă de Sextil Puşcariu cuprinde o . 
„ deseriere amănunţită a pronunțării literare şi populare a limbii romîne, 
Din acest punct de vedere, lucrarea, este deosebit de bogată în observaţii. 

- judicioase şi subtile și plină, de-sugestii pentru studiul științific al foneticii 
limbii romine. . i N a 

Cu-toată formaţitinea sa neogramatică, Sextil Pușcariu a manifestat, 
în tot timpul creaţiei sale ştiinţifice, o receptivitate deosebită pentru ideile 
şi metodele noi apărute în lingvistică. În perioada în care învățatul clujean 
şi-a desfășurat activitatea ştiinţifică, s-au constituit două discipline 
lingvistice noi: geografia, lingvistică şi fonologia, . Aceasta, din urmă,. în 
special, a adus în cercetările de fonetică 'o concepție mai justă, propriu-zis 
lingvistică, asupra sunetelor vorbirii, în opoziţie cu cca pur fiziologico-: 

- acustică. Ea preconizează studierea sunetelor limbii nu numai din punctul 
- de vedere acustico-motor, ci mai ales din acela al funcţiunii-pe care sune- 

“tele o îndeplinesc în sistemul unei limbi date, adică din punctul de vedere 
propriu-zis “lingvistic. Datorită: punctului de vedere funcțional şi. con- 

„__cepţiei. limbii ca un sistem în care toate. elementele. constitutive sînt 
- strîns legate între ele, nu prin simple legături mecanice, ci prin conexiuni 
complexe, organice, structurale, fonologia, a reînnoit din temelii nu numai 
studiul foneticii, ci lingvistica în general. | a o 

„... În ceea ce priveşte geografia lingvistică, Sextil Puşcariu a trecut - 
de la consideraţii teoretice la realizări practice, organizând anchetele ' 

.. dialectale prin corespondenţă ale Muzeului. limbii romîne din Cluj şi; 
- îndeosebi, inițiind și conducând lucrările Atlasului lingvistic român. În pre- 

zenta lucrare s-a folosit la fiecare pas de materiălul Atlasului.şi de obser- 
vaţiile făcute de anchetatori. o n A 
* * De asemenea, și. în domeniul :fonologiei a încercat — eu succes =: - 
să aplice concepția funcţională cercetării sunetelor limbii romiîne, îndeosebi 

>
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prin studiile sale publicate în Dacoromania asupra, morionemului și asupra 
; i ic şi i imbii îne 1. - sistemului fonetic şi fonologic al limbii romîne i : Influenţa principiilor fonologiei e vădită îndeosebi în capitolele 

„Fonetica” şi „„Fonemica” ale acestei cărți, în care autorul operează - 
cu noţiunile de fonem, morfonem “şi cu opoziții fonologice, pe care le 

2 - . . - .,.. . . 39 

numește de obicei „contraste”: opoziții „cu funcţiune morfonemică;” 

(de ex. opoziţia p—pi în lup—lupi), contraste” între consoane „muiate” 
și „nemuiate” (gol—g'ol), „contraste” între caracterul „labial” şi „Delabial 

al unor consoane la sfîrșitul cuvintelor (ochiu — ochi) etc. (p. 253 şi urm.). 

Exemplul din urmă dovedește că, Sextil Pușcariu nu era departe de a - 
recunoaşte corelaţia de labializare a consoanelor şi rolul ei în morfologia 
rominească. De obicei, însă, consoanele finale rotunjite, ca și pe cele 
palatalizate finale, le consideră ca formînd „grupuri mixte”, constituite 
dintr-o consoană (sau mai multe) plus vocala, „afonică și ultrascurtă” 
finală u sau-î (Ş 34 b). De asemenea, nici în poziţie nefinală, înainte de 
vocală, S. Puşcariu nu recunoaște existența consoanelor diezate (palata- 
lizate) sau bemolate (labializate), dar semnalează ( $ 71) —foarte judicios— 
în pronunţarea “ populară, "„despicarea” vocalelor (de ex, în nîare, 

"ovfăs, burjete, duomnu ete.). Fonologii explică această »despicare” prin 
“apariţia unui element vocalic de tranziţie între consoane cu diferite timbre 
şi vocala următoare : după consoanele cu timbru velar, palatal, labiovelar 
și labiopalatal apar elementele vocalice de tranziţie cu timbrul $ (sau &), 
i (sau €), 4 (sau 0) şi îi (sau 6). Ca în toate limbile. care posedă consoane 
cu timbre fonologice proprii, ca de ex. în irlandeză, în unele: graiuri basce, 
într-o parte a limbilor slave, în unele limbi caucaziene, fino-ugriene, turce 
ete. ?, la îel și în limba romînă consoanele cu timbru palatal sau labiovelar 
sînt urmate de un i sau un w (respectiv de un e sau un.o) scurt, care nu 

„constituie un fonem independent 3, ci trebuie considerat ea un element 
vocalic (semivocalic) de tranziţie de la consoană la vocala următoare î. 

1 S. Puşcariu, Aorfonemul şi economia limbii, în Dacoromania, VI (1929—1930), p. 211 şi urm., id., Consideraţiuni asupra sistemului fonelic şi morfologic. al limbii romlne, în Daco- romania, VII (1931 —1933), p. 1 şi urm. o - . | 
2 N. S. Troubetzkoy, Principes de phonologie, Paris, 1957, p. 361 și urm. : = 3 Ibid., p. 59—60; id, Grundziige der Phonologie, în Travauz du Cercle Linguistigue de Prague (TCLP), VII, Praga,'1939, p. 52. i a . : '4 Privitor la apariţia, în romanica comună; a elementului vocalic de tranziţie între con- soanele palatalizate resp. labializate şi. vocala următoare cu care formează un diftong, vezi Andrt Burger, La diphiongaison de e et o ouveris dans les lângues_ romanes, în Alli del 111 con- gresso inlernazionale dei linguisti, Firenze, 1935, p. 179; id, Phonematique et diachronie, în Cahiers Ferdinand de Saussure; 1935, 13,.p. 26 şi urm. Relativ.la elementul vocalic e de tran- | ziţie dintre o consoană palatalizată şi vocala următoare (de ex. a) în rusă, element care - durează în medie 5 sutimi de secundă (aproximativ ca semivocala e îndiftongul rominesc ea), vezi L. V. Scerba, Russkie glasnte v kaceslvennom i Koliceslvennom olnoşenii, 'S. Petersburg, 1912, p. 85 şi urm. Privitor la prezenţa obligatorie a sunztelor de tranziţie între foneme, vezi K. L. Pike, Phonetics. A crilical analysis of phonelic theory and a technic for the pratiical descriplion of sounds, S-th print... Ann Arbor-L.ondon, 1955. p.'110.



Se: Puşcariu. considera, ca una din trăsăturile caracteristice ale 
foneticii rominești  masarea, energiei rostirii. la, începutul cuvîntului 1, 
„Prin - aceasta, după . părerea mea, “se explică între: altele- și apariţia 
— pla noi ca'la slavi”, după cuvintele lui 3. Puşcariu —a unui z sau u 
înaintea lui î,e,u,o. inițiali (p. 119). Fenomenul acesta: poate fi însă 

... cuprins într-o formulă mai generală, î în care ar intra și fenomenul ,,despi- 
cării” vocalelor (adică al apariţiei diferitelor timbre fonologice ale consoa- 

 nelor). Evoluţia foneticii romînâşti este caracterizată prin masarea, energiei 
rostirii şi a, trăsăturilor distinctive ale vocalelor asupra începutului silabei. 

„Aşa se explică şi apariţia lui z, u la început de silabă (prin urmare și la, 
"început; de cuvînt) înaintea lui î, eu, 0, precum şi trecerea, asupra con- 
soanei care începe silaba, a timbrului “palatal . sau labial al vocalei, în- 

| toemai ca în celelalte limbi care posedă, consoane cu timbru fonologie 
propriu. Din cauza, preluării de cătire consoane (între care trebuie socotiți 
Şi 4, u iniţiali sau la început de silabă) a timbrului distinctiv al vocalei, 

- „aceasta îşi pierde, în pronunţarea „populară, foarte ușor timbrul propriu 
„_palatal sau labial (nos > năs, jel > jăl,: tnot > îuăt, dies > diăs etc.) 

fenomen numit în prezentul volum diferenţiere” (p. 114). 
- Neadmiţind - existenţa în limba, romînă a corelaţiilor consonantice 

“de timbru, S. Puşcariu (ca de altfel majoritatea lingviştilor romîni) se 
deosebeşte de fonologii de la Praga, care consideră limba romînă ca făcînd - 

“parte din asociaţia eurasiatică a, limbilor care prezintă corelaţii de timbru. 
ale consoanelor 2. | | 

Faţă, de teoriile fonologilor de la Praga, Sextil Puşcariu a avut 
totdeauna unele rezerve,: manifestate și în prezentul volum, de pildă 
atunci cînd autorul reproșează fonologiei că exelude-istorismul din studiul 
limbii (p. 275—282), sau, atunci cînd îl admite, compară numai fazele 

| privite sincronie ŞI nu se interesează de „tăietura perpendiculară” (p. 281). 

1 S. Puşcariu, Limba romină, I, p. 70, : 
"2 R. Jakobson, Remarques sur Pevolution phonologique du russe comparee d celle des aulres 

"tangues slaves, TCLP, II, Praga, 1929, p. 109, nota 50. Ctî. sd., Uber die phonologischen Sprach- 
biinde, TCLP, IV, Praga, 1941, p. 237; id., K. harakterislike evraziiskogo jazikovogo soiuza, 

- Paris, 1931, p. 26 şi urm. ; id., Sur la theorie des 'ajfinites phonologiques entre les langues, apendice 

- la cartea lui N. S. Troubetzkoy, Principes de phonologie, Paris, 1957, p. 361. (Articolul a apărut | 
întii în Actes du quatrieme Congres international de linguisles tenu ă Copenhague du 27 aodl au 
1*" seplembre 1936, Copenhaga, 1938, p. 48—58; N. $. Troubetzkoy, Grundziige der Phonologie, 

“TCLP, VII, p. 123. (Cf. traducerea franceză făcută de Jean Cantineau: N. S. Troubetzkoy, 
” Principes de phonologie, Paris, 1957, p. 145). Înaintea fonologilor, consoanele finale palatalizate 

şi labializate au fost semnalate: la noi de Al. Philippide (Originea Romtnilor, 1 aşi, 1927, II, p.66 - 
şi 87)..(Cf. şi Ernst Gamilischeg, Ollenische Mundarten, Viena, 1919, p. 7, şi passim). Relativ 
la discuţia privind existența corelaţiilor consonantice de timbru în limba romină vezi SCL, I, 
p. 172 şi urm. ; III, p. 127 şi urm.; V, p. 433 și urm.; VI, p. 7—51, 183—223; Limbă şi litera- i 
tură, 1955, p. 273—282; Limba romlnă, V, nr. 2, p. 26-— 38; CL, I, p. 11— 29; E. Petrovici, 

„Influenţa slavă asupra sistemului Jonemelor limbii romine, Bucureşti, 1956; SCL, V UI, p. 7—37, 
„159— 207; VIII, p. 43—77; IN, 717 2 | _



IX. 
' 

Critica aceasta, justificată, poate, pentru fazele incipiente ale fonologiei, 

nu e justă dacă avem în vedere stadiul actual al acestei discipline. Ponologii. 

fac, într-adevăr, fonetică istorică, nu în sensul istoriei sunetelor luate izolat, 
ci ca un studiu al sistemelor fonologice care s-au perindat în cursul evoluţiei 

unei limbi. Limba, în orice -fază de dezvoltare a ei, constituie un sistem 
complex; alcătuit din sisteme parţiale : fonetic (fonologic), morfologic, sin- 

tactie ete. Adevăratul istorism constă nu în studiul istorie alunor feno- 
mene izolate, ci în acela al sistemelor, al trecerii de la un sistem la altul. 

Dealtfel nici la începuturile ei fonologia nu a fost. exclusiv sincro- 
nică. În prezentul volum, adeseori este citată. lucrarea lui R. Jakobson, 
Remarques sur. Perolution phonologique. dau russe comparee a celle des autres 
langues slaves, care este.un studiu de fonologie istorică i, Același autor. 
a expus, în primii ani ai noii discipline lingvistice, principiile fonologiei 
istorice 2. Recent a apărut și un tratat de fonetică istorică, concepută, 
din. punct de vedere fonologic 3. Fonetica istorică, în faza actuală de 
dezvoltare a lingvisticii, nici nu poate fi concepută altfel decît ca studiul 
istoriei” sistemelor fonetice şi fonologice, al apariţiei şi dezvoltării acestor ” 
sisteme şi al înlocuirii unui sistem prin altul 4, 

„Nu mi se pare justă nici observaţia, lui 8. Pușcariu că fonologii,. care 
reproșează vechilor foneticieni felul „atomistic” de a trata, sunetele limbii, 
sînt şi ci „atomiști”», deoarece merg. în analiza, lor „pină la „atomul. ce nu 
mai poate fi analizat”, adică pînă la cea mai mică unitate fonică a limbii 
(avînd. funcţiune distinetivă), care este fonemul. Dar “fonologii nu de 
aceea îi „caracterizează pe foneticienii de şcoală veche ca patomişti”, 
fiinacă duc analiza pînă la cele mai mici detalii, ceea, ce fac şi ceea ce 

- recomandă şi fonologii, ci pentru că, din cauza detaliilor, nu văd sistemul 
și legăturile strînse, organice între diversele elemente. -Prin „atomism” 
fonologii din Praga înțelegeau studiul fenomenelor lingvistice ca fapte. 
izolate, fără a, se ţine seama de legăturile lor reciproce în sistem 5. 

Apariţia prezentului Yolum, în“care sînt lămurite, cu multă fineţe 
de observaţie și cu foarte judicioase interpretări ale materialului; nume- 
roase probleme de fonetică, va aduce mari servicii studiului limbii romine, 
putind fi utilizat ca manual de fonetică; al limbii noastre. Prin apariţia, 
lui se va da un nou impuls 'la noi cercetărilor de. fonetică descriptivă, experimentală, istorică şi funcţională. | 

“Ac AD, E. PETROVICI 
1 TCLP,.11; Praga, 1929, 

| 2 R.. -Jakobson, Prinzipien der historisehen Phonologie, în 'TCLP, IV, 1931, p. 247 şi urin. 34, Martinet, Economie des: Chan ement F 
Berna, 1030 g s p ionetigues, Trailă de Phonolegie diachronique, Ă 

RI, Avanesov, [= istorii russkogo. vokalizina, Zvuki universiteta, nr. 1, 19-47, p.41;B. Trnkai i dr N disk iazikoznani:a; 1957, 3, p. 47, 
5 ct. AA, Reformaiski, Cito lakoe strukturalizm? tn Voprosi iazlkoznaniia, 1957, 6, p. 28. 

iii, “în Vestnik moskobskogo 
usii po voprosam slruklurali; :ma, în Voprost 
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"1. Între marile minuni ale acestei lumi trebuie socotit; graiul ome-. 
nese. Fără el, toate gîndurile pe care le răscolește mintea, și toate simţirile 

pe care le cuprinde sufletul nostru ar rămînea îngropate în raclă plumbuită. 
—Rajiunea omenească ar fi stearpă dacă n-ar fi nutrită, și incitaţă necontenit 
printr-un schimb de vederi, iar în sufletul nostru n-ar putea încolți senti- 
mente generoase, dacă omul n-ar cunoaşte decît gestul primitiv al cânelui 

care 'dă' din coadă de bucurie sau modulaţia vocii prin care pasărea, îşi 
cîntă, iubirea. Numai facultatea de a-şi exterioriza gîndurile şi preocupările 

prin sunete perceptibile —înţelese și uşor de reprodus de toţi membrii 

aceleiaşi comunităţi sociale — şi de a face să răsune în sufletele altora 

coarde care au vibrat în inimile noastre contribuie la înmulţirea cunoştin- 
"ţelor şi 1a înnobilarea sufletelor, stîrnind idei şi porniri nouă și deschizînd 

omului calea fericirii pe acest pămînt. Scînteia se naşte prin izbirea amna-. 
„_rxului de cremene; graiul omenesc e întocmit pentru dialog. - 

Comunicînd prin grai viu cu semenii noştri, punem în acțiune un apa- - 

rat complicat, în care intră ca a părţi componente deopotrivă creierul, ure- 
chea, şi “gura. a 

Ceea; ce: se “potrece în creierul nostru când înţelege şi prelucrează 

cele auzite, pregăteşte răspunsul şi dă ordin organului rostitor să; trains- 
forme ideea în sunete, depăşeşte preocuparea lingvistului și formează, 

obiectul psihologiei. | 

- Deşi din punct de vedere teoretic auzirea este tot atât de importantă, 

ca, şi rostirea, căci omul învaţă să vorbească reproducînd sunetele auzite 
—un surd din naştere este.şi mut— totuși acustica; nu formează 
obiectul lingvisticii, ci al fizicii. Aceasta, din simplul motiv, că noi 
nu putem influența auzul nostru, decît doar în ceea ce priveşte posibili: 

tatea de a , micşora intensitatea, sunetelor ce ne izbesc urechea,
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“ În opoziţie cu urechea, asupra, căreia nu sîntem stăpîni,. organul 

cu care producem sunetele poate fi dirijat de noi. Deși mișcările lui sînt 

în general automatizate, totuşi ele pot fi modificate, augmentate sau oprite 

de noi. Fonetica, care studiază mecanismul rostirii, formează un capitol: 

important al lingvisticii. Ştiind exact cum se produc sunetele cînd vorbim, 

putem învăţa mai uşor pronunţarea unor limbi străine ; cunoscînd, care 

anume părţi ale organului nostru rostitor produc anumite sunete, ni se 

lămureşte evoluţia sunetelor în cursul timpului și înţelegem de cc, în 
unele dialecte, un sunet e înlocuit prin alt sunet apropiat. Iată de ce 

fonetica, interesînd deopotrivă pe autorii gramaticilor practice, ai grama- 

ticilor istorice și pe dialectologi, a luat naștere tocmai în a doua jumătate 

a secolului al XIX-lea, cînd marile invenţii tehnice au apropiat popoarele 

unele de altele, silindu-le să-şi înveţe reciproc limbile și cînd neogramaticii 

erau stăpiniţi, în cercetările lor, de istorism. Materialul bogat şi nou pe 
care li-l aduceau cercetările dialectale le-a îndreptat de asemenea atenţia 

spre fonetică. : ” 

Dar în afară de; latura practică, a învățării unor limbi străine, şi în 
afară de preocupări de ordin istoric sau geografic, fonetica dă răspunsuri” 

și lingvistului care caută să pătrundă tainele graiului omenesc și să deslu- 

șească, tendințele generale ce stau la temelia felului nostru de a ne exprima. 

Însăşi construcţia aparatului nostru de rostire este o mică minune, 

înaintea căreia ne oprim uimiți și plini de admiraţie. A 

Același organ cu care respirăm, mâncăm (mestecînd. și înghițind hra- 

na), muşcăm, mirosim și gustăm, scuipăm, căscăm, fluierăm, sărutăm ete. - 
este, în minunata economie a corpului omenesc, şi cel mai desăvirşit 

instrument producător de sunete. Gura, împreună cu „gâtlejul și. nasul, 

formează un tub curbat, lung abia de cîţiva cenţimetri, prin care trece aerul 
împins, ca dintr-un toi, din. plămâni. Obstacolele pe care aerul le întimpină * 
în diferitele părţi ale acestui tub produc multele şi variatele sumele ale graiului 
omenesc. Mişcările prin care îl închidem sau deschidem, îngustăm sau 
lărgim, dându-i diferite lungimi şi. „Jorme, se numesc, în fonetică, arti- 
culație. . 

La capătul dinăuntru al tubului este la arin g el e. Coarde le 
vocale, aşezate în laringe, sînt nişte cute în “interiorul cărora se află: 
cîte un -muşchi. Cînd deschidem spaţiul dintre ele —glota-—,. aerul 
poate circula din plămîni sau în plămîni ; cînd închidem „glota, nu mai 
“putem nici respira, nici vorbi. Coardele vocale cu mușchii lor au, precum 
Vom vedea mai tîrziu, un rol hotărîtor pentru caracterul sunetului produs, 
putînd da coloanei de aer ce se scurge prin tubul fonatoriu diferite forme 
chiar în. „momentul cînd traversează laringele. Aceste. coarde, care: au
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forma unor buzișoare, sînt învelite în cîte.o membrană mucoasă, care și 

ea are proprietatea, să se întindă sau să se scurteze, făcînd ca tonul produs 
de vibraţiile lor să fie mai înalt sau mai profund. 

  

          
  

“1 'Cavitatea orală „4 «Buzele - 5 = palatin 

JI = faringele - „2 = Dinkii „Ba Omușorul 

II= fosele nazale: . 3 « A/veola „7 =Limba 

Molaringele . & = Palatul dur 8-tpiglota . . 
p. Ma e i 9 = Coardele vocale 

Fig. 1. — Agaratul articulator.. 

La marginea dinapoi a laringelui, înspre baza, limbii, se află e pi- 

glota, un cartilaj mobil, care se poate așeza, deasupra glotei, ca un capac,
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oprind, în momentul înghiţirii, lichidele sau corpurile solide să pătrundă 

“ în trahee şi dirijindu-le pe esofag. e 

- În fundul gurii faringele formează o cavitate, âl cărei fund 

“so vede ca un perete roșu, cînd căscăm gura, În regiunea, faringiană tubul 

se bifurcă, făcînd ca aerul să poată pătrunde pe gură sau pe nas. Cind,. 

vorbind, dăm drumul aerului pe nas, sunetul are, din cauza rezonanţei 

ce se produce în fosele nazale, un caracter deosebit, pe care. îl numim 
s 

  

  

  

        
  

Fig. 2. — Ccarcele vecale “cind respirăm. | „Fig. 3. —" Coardele. vocale în poziţia - vocii. 

nazal. Vitîndu-ne în gura, deschisă a celui ce pronunţă un a, vedem | 
cum arcul format de cerul gurii moale —vălul palatin-— se ridică 
cu omuşorul —uvula sau “lueta— care, în timpul cînd respirăm 
(pe gură şi ipe nas), atîrnă, ca, o :mică limbă de pisică, de cerul gurii. În 
momentul cînd începe rostirea lui a, vălul palatin se înalţă și se lipeşte 
do peretele faringian posterior. Prin această înișcare canalul nazal se închide, 
iar aerul nu se mai poate scurge decît pe gură : a e un sunet oral. 

În opoziţie cu vălul palatin, moale și mobil, continuarea lui spre 
înâinte e formată de cerul gurii tare şi fix :palatul dur (sausimplu: 
palatul). Partea dinainte a palatului se continuă cn alveolele 
dentare, în care sînt înfipți dinţii, E 

Tubul se termină, la, capătul din faţă, cu buz ele, care îl pot 
închide în partea anterioară, întocmai după cum glota îl poate închide 
în partea dinapoi. a . RE 

După cum un sunet se produce în una din aceste regiuni, el se numește 
laringian, faringian, velar, palatal, alveolar, den- 
tal sau labial. Unele din sunete au un loc dublu de articulaţie. În 
asemenea cazuri se întrebuințează, termeni compuși ca labio-velar, 
palatal-alveolar ete.
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În afară de re giunea unde se face articulaţia, trebuie să ţineră 

seama și de organul care articulează, Astfel, cînd rostim un f sau un o, 
vedem cum buza inferioară, mobilă și activă, se apropie de dinţii superiori, 
ficşi şi pasivi. În acest caz avem a face cu un sunet labio-dental. 

Organul care are rolul. cel mai activ la articularea sunetelor este 
limba, o masă puternică de mușchi, care-i permit mișcări în toate 

direcţiile. Însenrinătatea ei în rostire e atît de mare, încît multe popoare 

exprimă cu acelaşi cuvint graiul- (germ. „Sprache”) şi organul cu care 
grăim (germ, „Zunge”). Latinii aveau un singur termen pentru cele două | 
noţiuni :- lingua, moştenit de toate popoarele romanice (rom. limbă, 

îr. langue ctc.). De obicei articularea se face cu partea limbii care, în stare - 

de odihnă, se găsește în regiunea spre care articulăm. Astiel, la sunetele 
faringiene se ridică baza (rădăcina) limbii, pentru cele velare partea din- 

dărăt a ei, pentru cele palatale dosul, iar pentru cele alveolare și dentale 
muchea din față sau vîrful limbii. în” asemenea, cazuri se întrebuinţează 

și termeni ca : sunete radicale sau postero- linguale, dor- 

sale sau medio-linguale, coronale şi apicale Său. 
antero-linguale. E de la sine înţeles că spre a articula în diferite 

regiuni ale gurii limba poate (sau trebuie chiar) să ia anumite forme. Unii. 
îoneticieni, precum WEIGAÂND (LAD, p. 6) şi PAULYN, dau o deosebită 

importanţă acestor forme ale limbii și fac distincţie între sunete articulate 
- cu limba „subţiată” sau „groasă, cu limba întreagă sau numai cu o parte 

a ei, cu limba plată sau îngustată ete. (germ. ,,Sehmalzungenlaute”, 
-„Flachzungenlaute”, „Zungentlichenlante» sau „Ganzzungenvokale”, 
„Zungenteilvokale” etc.).” 

Atât laringele cît şi buzele - fiină mobile. tubul poate fi lung git 
sau 8 curtat!cu ajutorul lor. Dacă privim în oglindă și prindem cu 
degetele mărul lui Adam, vedem 'cum buzele se lăţese lipindu-se de dinți, - 

cînd pronunțăm un î, şi simţim cum laringele se înalță. Dimpotrivă, cînd” 

pronunțăm un u, buzele se rotunjese, ţuguindu-se înspre înainte, i iar larin- 

gele coboară : tubul se scurtează la, î şi se lungește la u. 

'Scurtarea și. lungirea, tubului are un rol mai puţin important decât | 

_apertura (deschizătura) lui. Cind rostesc înaintea oglinzii cuvîntul 

papa și compar ceea ce aud cu ceea ce văd, observ că spre a pronunţa, acest 

cuvînt trebuie ca poziţia iniţială a gurii să fie cu buzele închise. Tot astfel 

trebuie să închid buzele cînd de la întiiul a vreau să trec din nou la p. 
P este deci un sunet închis — sau cu termenul tehnic : o ocluzivă—, 
în opoziţie cu'a, pe care, dacă vreau să-l pronunț, atât în silaba înţii cât 

| şi într-a doua, trebuie să deschid gura. A este un suăet deschis. Între 
sunetul închis p şi între a — sunetul pronunţat cu cea mai mare deschi-
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zătură a gurii — pot fi clasate toate celelalte sunete ale limbii în ceea ce 
priveşte unghiul maxilar, adică unghiul pe care îl formează maxi- 

larul inferior — mobil — față "de cel superior —fix — atunci cînd des- 
chidem sau închidem gura. A e i A 

Cind rostese —tot înaintea oglinzii — va fi, între. buza mea de jos 
şi dinţii de sus este, la 2, o deschizătură foarte strîmtă, care, la a următor, 

se măreşte pînă la maximul întrebuințat în pronunțare. În continuare, 
unghiul maxilar scade la f din nou, ca și la v, pentru ca să crească iar cînd 
rostesc pe î, însă cu mult mai puţin decît la a... 

Între v (f) şi i este limita între consonante şi voeale. 

Vocalele sint, toate, sunete deschise, apertura lor variind între 
î, rostit cu cel mai mic unghi maxilar, și a, rostit cu cel mai mâre unghi 
maxilar. Vocalele se caracterizează prin faptul că aerul se scurge, la rostirea 
lor, fără să găsească o piedică în tubul fonator. Consonantele pot fi 
închise (ca p) sau deschise (ca 2 și f); dar și în cazul din urmă apertura 
e atît de mică, încât ea formează un obstacol pentru aerul ce iese din plă- 
mini şi care se freacă de marginile acestei deschizături, producînd un zgomot... 
Acest zgomot, care nu lipsește nici când aerul sparge obstacolul consonantelor 
închise, este tocmai ceea ce caracterizează o consonantă în opoziţie cu o vocală. 

Evitină în cele precedente să intrăm în amănunte, am neglijat intenţionat să vorbim 
despre rolul pe care îl au plămînii (cu toracele) la debitarea porţici de aer —mai mare 
sau mai mică, mai zvicnită sau mai curgătoare— necesară la producerea sunetelor rostite, 

“Şi văzul contribuie la o mai bună înţelegere a vorbirii, care, în mod normal, : se 
realizează prin dialog. Copiii mici, cînd învaţă limba, „se uită în gura” celor ce vorbesc. 
Dintre toate sunetele, cele produse mai întîi de copii sint labialele (mama, papa), căci mișcarea 
buzelor e. prinsă mai întii cu ochii. Oamenii care aud. greu ghicesc vorbele după forma pe 
care o ia gura celui ce vorbește. Cit de mult se modifică . partea inferioară a feţei cînd 
articulăm diferite sunete, se poate urmări pe -figurile reproduse în cele următoare. În întu- | nerec înțelegi.cu mult mai greu ceca ce ţi se spune decit la lumină. De aici vorba (probabil _ 
aluzie la o anecdotă) care circulă pe la. Braşov —probabil şi pe aiurea— pentru cei ce -îşi Vorbesc fără să se înţeleagă: „vorbeşte ca Niţă cu tată-său pe-ntunerec”, ” 

În sfirşit, nu trebuie uitat nici gestul, care, prin semnificaţia convențională ce i se dă, devine un auxiliar al rostirii, ” 

| | OONSONANTBLB 

LOCLUZIVELE e 

2. Dacă, după ce am rostit papa, pronun înaintea oglinzii baba şi | mana, văd că mișcarea, buzelor rămîne absolut aceeași. Consonantele p, . Și m 
| | 

se articulează la, fel. Dacă notele lor comune sînt articularea cu
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buzele in € care cauză ele se numesc labiale (de 1a,. lat, labium buză”), 

mai exact bilabiale, căci articularea, se face cu amîndouă buzele— şi oclu- 

zivitatea lor, va trebui să cercetăm cauzele ce determină deosebirea între 

ele, pe care n-o observă, ochiul, dar o distinge urechea. a 

“ Deosebirea, între .p şi b, pe de o parte, și m pe de alta, este înainte 

de toate de durată.- Pe m pot să- d ţin atita timp cît mai am o rezervă 

de aer în plămiîni. El e, ca, și sunetele deschise, continuu, în opoziţie 

cu toate sunetele închise, care sînt momentane. Într-adevăr, un p 
sau un b nu durează decît un moment, timpul necesar pentru ca aerul, 

  e aa   “Aj 

ame, 
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Fig. 4. — Poziţia buzelor pentru ocluzivele labiale p şi b.. | 

care iese din plămîni şi se îngrămădeşte în dosul buzelor închise, să spargă 

obstacolul pe care i-l pun în cale buzele lipite una de alta, şi să iasă în formă 

de explozie din gură. Din cauza aceasta p şi b.se mai numesc şi sunete; 

explozive (plozive). 
Cauza pentru care m —sunet închis, dar continuu — întruneşte două, 

condiţii la aparență contrazicătoare, este faptul că deși buzele închise for- 

„mează un obstacol pentru aerul ce iese din plămîni, totuși o parte din acest 
aer se poate scurge pe altă cale, prin nas. Meun sunet nazal, în opoziţie- 

cu p şi b, care sînt sunete orale (dela lat. os, oris eură”). Pe cînd 
la. sunetele orale — după cum am arătat în $ 1— „vălul palatin cu uvula 

se ridică şi, lipindu- se de peretele faringian, opreşte orice scurgere pe nas 

a aerului din plămini, la sunetele nazale vălul palatin atîrnă ca în poziţia 

lui de odihnă, iar aerul poate, în parte sau de tot, să iasă „pe nas. 

Preferăm termenul oral lui buc al, întrebuințat. de unii fonetiști romini și împru- 

mutat din franţuzeşte, în care limbă bouche însemnează „gură”, spre deosebire de .bucă al 

nostru, care are alte sensuri. L ” 

Dacă ţinem o oglindă în dreptul nărilor cînd rostim papa sau baba, ea rămîne limpede ; 

dimpotrivă, ea -se aburește cînd rostim pe, m din mama. Cînd am guturai, omuşorul inflamat 

nu dă drumul unei porţii destul de mari de aer prin nas; de aceea mama mea se confundă 

mai mult sau mai puţin cu baba bea. 

, 8." În ceea ce priveşte deosebirea între p Şi b, ea se produce în laringe. 

Cînd rostim un p, coardele vocale sînt atit de depărtate una de alta, încât; 

“aerul poate ieşi în cantitate mai mare şi nestingherit prin deschizătura,
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dintre ele. La b, dimpotrivă, coardele vocale se apropie atît de mult una 
do alta (cf. fig. 3), încît aerul, ieșind din plămini, întîmpină oarecare rezis- 

tență. Astfel el se scurge mai greu și în cantități mai mici și se îreacă de 
coardele vocale, ai căror mușchi încep să vibreze producînd un zbirniiţ, 

pe care îl numim voce. Ceea ce pentru urechea noastră deosebeşte pe p 
de b este toemai lipsa sau adaosul vocii: p este un sunet fără vocesau 

afonic, iar 8, un sunet rostit cu voce sau fonic. Vocea, sau fonia, 

este deci un plus care se adaugă sunetelor în timpul trecerii lor prin deschi- 

zătura, coardelor vocale. Ea poate întovărăși orice consonantă şi întovără- 

şeşte în mod normal vocalele. ” - 

Plusul vocii la b (faţă de p) îl putem constata cu simţul nostru tactil, așezind palma 

pe 'creştetul capului sau pe piept, sau prinzind mărul lui Adam între degete. La sunetele - 

fonice vibraţiile coardelor vocale se transmit părţilor învecinate, încît, rostind pe 8, noi 

simţim în palmă sau în degete trepidaţiile, pe care nu le simţim cînd rostim p. Şi mai bine 

ne putem da seama de zgomotul produs de vibraţiile coardelor vocale, dacă astupăm cu 
palmele urechile şi încercăm să „rostim, cu gura închisă, mai întti p, apoi d. În timpul 
cit aerul se adună în' dosul buzelor, nu auzim nimic, la p, dar. distingem bine zbirniitul 
produs de coardele vocale, la B. | Ă | 

Nu în toate limbile deosebirea între sunetele fonice şi cele afonice este atit de clară - 
ca în rominește și mai ales ca în franţuzeşte. În unele limbi, precum bunăoară în limba 
germană vorbită în Bavaria, Saxonia şi prin alte provincii, vibraţiile coardelor vocale nu 
întovărăşese sunetele fonice în toate trei fazele emisiunii, ci numai în faza de destindere 
sau şi în cea a ţinutei, nu şi în faza detensiune($ 7 şi $ 10). De aceea un b german seamănă 
tot atit de mult cu un p ca şi cu un b rominesc. Vom vedea în $ 52 că și în limba romt- 
nă un b la stirșitul cuvintului (de ex. în corb) nu se rosteşte tot timpul fonic și se deosebeşte 
de un b între vocale (abur) sau la începutul cuvintului (bun). Şi m, care în mod normal 
este fonic în rominește, își poate pierde fonia la sfirşitul cuvintelor după consonante afonice : 
basm, neologism. . ... | 7? ! 

Vocea o putem adăuga și fluieratului (cu buzele sau cu fluierul) dacă lăsăm aerul să 
„treacă printre coardele vocale apropiate, 

În loc de fonic” se întrebuinţează la noi, după model francez, - x şi termenul mai puţin 
potrivit de sonor, iar în loc de „afonic”,. surd. . 

, 4. Acelaşi raport ca între. pâpa, baba şi mama există între tată, dada 
ŞI nana. Deosebirea, e numai în ceea ce priveşte locul de articulaţie, care 
nu mai e labial, ci dental (de la, lat. dens, -tis „dinte"?). Şi consonantele t, 
d şi n sînt ocluzive, dar închiderea nu se face prin. împreunarea buzelor, 
„cala p, b, m, ci prin lipirea vîrtului şi muchii limbii de dosul dinţilor superiori. 
„Marginea limbii abia atinge partea unde măselele sînt fixate în maxilarul superior. Deosebirea dintre.t, d pe de Q parte şi n pe de alta, este că cele două dintii sînt orale, iar n nazală, Deosebirea dintre pe de o „ parte și d, n pe de alta constă -în lipsa de voce lat în opoziţie cu tonia celorlalte două. Nazala dentală n este tonică, Numai incidental, 

N N
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în vecinătatea unor consonante afonice, ea îşi poate pierde îonia : nuimele 

satului Râșnov se rosteşte uneori cu 7 asfonic. - 
În unele limbi sau în unele regiuni, ori numai la anumiţi indivizi, 

ocluziunea, se face cu muchea limbii lipită de „alveolă”” sau în acelaşi timp 
pe o porţiune care cuprinde simultan dosul dinţilor şi alveola. De aceea,. 

    

    
. , Fig. 5. — Poziţia buzelor pentru ocluzivele 

- ” | dentale dşin 

  

  

Dental-aleobrele bd!       
Fig. 6. — Poziţia limbii pentru ocluzivele dental-alveolare î şi. d. 

în loc de ,dentale” se întrebuinţează și termenul de alveolare și dental- 

alveolare. Cînd un n e urmat; de îricative, ocluziunea de obicei nu e com- 

pletă, ci vîriul limbii abia atinge dosul dinţilor superiori £ sau alveola,. Acest; 

ne notat în ALR cu o cruciuliță dedesubt, de ex. înşir, 

„ Tot astfel, adică cu o'ocluziune necompletă, trebuie să fi fost articulat n între vocale . 

în regiunile „rotacizante”, în care el s-a prefăcut în r (cf. $ 144). ” 

Dacă în nomenclatura sunetelor nu ţinem seama ' de locul pe care-l atinge (sau "de 

care se. apropie) limba, ci de partea limbii care face o mişcare spre partea superioară a gurii, 

atunci în loc de dentale (sau alveolare), sunetele î, d şi n se numesc apieale, cînd ele se arti- 

- culează cu virful limbii (lat. apez) şi coronale cind articulaţia se face cu muchea (corona) limbii. 

Ocluziunea se poate îace şi cu virtul limbii întors spre înapoi. Asemenea rostire 

—numită cerebrală, cacuminală (de la lat. cacumen „„viri”) sau reiroflexă şi transcrisă printr-un
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punct dedesubtul consonantei (, d, pn)— se găseşte bunăoară în limba sardă și în dialectul 

sicilian, unde lui stella latin îi corespunde stidda (cf. şi Turiddu, rostit turiddu, propriu „tăurel”, 

„cunoscutul personaj din opera „Cavalleria rusticana”). - 

5. Dacă închizătura, se produce în regiunea cerului gurii tare (palatun 
durum) de care se lipește dosul limbii, atunci avem a face cu ocluzive 
palatale, sau, întrucît numirea se dă după partea, limbii care articulează, 

dorsale. Unui p labial și unui t dental îi corespunde afonica palatală Fe 

(în ortografia, romînească ceh, din chem, închid. ..), iar unui b labial şi d 

dental, fonica palatală g' (ortografiată gh, din ghem, înghit. ..). 

    
2 

) 

  

          

Fig. 7. — Poziţia.buzelor pentru ocluziva velară p. . 

Dialectal, palatalele k' şi g' sînt cu mult mai dese decit în limba literară. Cu K' şi g* 
se rostesc” cuvintele ca k'alră, g'ine... în loc de piatră, bine... O nazală palatală cum 
o avem (ortografiată 9n) în frânţuzescul agneau sau în italienescul ogni, nu există în limba 
literară . rominească: O găsim însă în dialecte, unde se .aud rostiri ca Bbirie în loc de bine, 
nemțfoarie „nemţoaică”, riic „mic... Unii romini, înfluenţaţi de limba franceză, rostesc , _ 
cu ri neologisme ca castarielă, vinelă.. . , 

După cum articulaţia se face la partea dinainte, mijlocie sau dinapoi a palatului, 
se pot distinge sunete prepalatale, (medio)palatale şi postpalatale. - 

Despre consonantele palatalizate, mai tirziu, la $ 19. . 
Caracterul palatal îl însemnăm, în 'transcrierea. fonetică: rominească, cu o liniuţă Nerticală (ca un apostrof drept) deasupra sau la umărul consonantelor : E, 9. o 

6. Cînd închizătura, se face şi mai înapoi în gură, cu partea, dinapoi 
a limbii faţă de cerul gurii moale (lat. velum), atunci avem a face cu oclu- 
zive velare. Acestea sînt e (în transcriere fonetică, de obicei &), g şi. p (orto- 
grafiate e, g, n în cuvinte ea ac, gură, lung). Velara » nu se găseşte în romî- neşte decit înainte de 6, 9: mâpca, dupgă. ' 0 corespunde afonicelor 2, t k', iar g fonicelor d, d, g', în sfîrșit p nazalelor Mu Şi Bi 

” După cum articularea se face în partea dinainte, 
distingem ocluzive prevelare, (medio)velare şi postvelare. Astfel c, g din cum, gură e post- velar, spre deosebire de c şi g mediovelar din cal,- gară. În rostirea liter gisme ca buchet, orchestră, ghişeu, ghid 
şi g prevelar (pe cind cei mai mulţi 1] 

mijlocie sau dinapoi a vălului: palatin; 

ară a unor neolo- 
*--» Sunetele scrise cu ch: şi gh le rostesc. unii cu 4 

e: asimilează cuvintelor vechi şi le rostesc cu k* şi 9).. 

7
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Această rostire prevelară se întilneşte mai cu seamă în cuvinte ca . kimono, kilovat, orto- 

graiiate adesea cu .&, avind deci în însăşi înfăţişarea lor grafică un aspect străin. E. PETROVICI 

a notat K şi g prevelar (nu palatal) în aproape tot Banatul, în cuvinte ca okj „ochi” şi sugit 

„sughit”, cf. ALRM, IL, h. ? şi 59. El însuşi, + ca bănăţean, pronunţă astfel, după cum 

m-am putut convinge” însumi: -. - 

  

        “ Velarele kg . ă 
  

Fig. 8. — Poziţia limbii pentru ocluzivele velare « c (%) şi g. 

Cit, despre p, în grafia chirilică exista, după model grecesc, un fel deosebit de a-l tran=. 

scrie. Cuvintul arhanghel , bunăoară apare ortografiat Apăarream, grafem din care rezultă 

bine - caracterul velar al nazalei - înainte de g.: În rominescul lung, p corespunde literei n, 

pe cind în germanul lang literelor ng. (Vorbind nemţeşte, rominii de obicei pronunţă greşit 

“lapg în loc de lap). - în 

În loc de „,velar” se mai întrebuinţează de unii şi termenul mai puţin potrivit giutural. 

6a. În unelelimbi mai există şi o ocluziune făcută cu rădăcina limbii 
rață, de arcul cerului gurii moale (cu omuşorul) sau față de peretele farin- 

gian. Ocluzivele astfel formate (de exemplu în limba arabă)! se numesc 

faringiene. - 
În sfîrșit, mai există şi o ocluziune a coardelor vocale. O asemenea, 

ocluziune. laringiană se produce cînd voim să eliminăm un corp străin 

de pe coardele vocale. În cazul acesta mai întîi le întindem și le încălecăm 
una peste alta, apoi tuşind spargem brusc această ocluziune împingînd 

"cu putere aerul adunat în dosul lor. Această ocluziune forțată nu are o 
întrebuințare în limba de toate zilele. Urmată de. emisiunea vocii, ea - 

poate avea însă şi o semnificaţie lingvistică. O întrebuințăm cînd. vrem 

să facem în mod diseret atent pe cineva sau cînd, în momente de perplexi- 

tate, „„ne dregem glasul”, pentru ca să umpler o pauză. suptirătoare ivită 

în conversaţie. 

În schimb, sînt limbi în care ocluziunea, mai puţin forţată însă, a 

coardelor vocale, atacul dur (fr. coup de glotte) sau hamza. (arabă), însem- - 

nată în limba grecească cu spiritul lin, joacă un rol important, mai ales



1 

14 IMPLOZIUNE, TINUTĂ, EXPLOZIUNE . 

spre a marca, ca în limba germană, la începutul vocalic al unui cuvînt, 
hotarul faţă de sfîrşitul cuvîntului anterior. Această ocluziune nu ,,se 
aude” propriu-zis, ci „se percepe”. ca o pauză scurtă. Pe cînd noi pro: 
nunțăm, în mod curgător, strălucirea_argintie_a_apei, trecînd, ca celelalte 
limbi romanice, pe nesimţite de 1a sfîrşitul vocalice al unui cuvînt la înce- 
putul vocalice al celuilalt, un german va rosti strălucirea Pargintie ?a ?apei, 
atacînd în mod dur („tester Binsaitz”?) vocala iniţială şi dînd astiel impresia 
unei rostiri împiedecate. La noi atacul dur înainte de vocale se aude numai 
în mod excepţional, de exemplu în graiul copiilor mici, cînd rostesc.?a ?a 
(cînd vor să se aşeze pe oală) sau în exclamaţii ca ei! sau în acel 7 / prin 
care exprimăm nerăbdare şi mînie. : 

- Ynele limbi, ca, cea, daneză, întrebuințează atacul dur și la sfîrşitul 
„cuvintelor sau silabelor („st8d'?). Incidental se întîlnesc astfel de rostiri 

şi în alte limbi. Astfel, în franţuzeşte, exelamativul tiens ? sau afirmativul 
oui ] se pronunță adesea, tic, so, iar italienii pronunţă cu atac dur final 
exclamativul ma? (scris mah). Un asemenea caz cunose în romiîneşte la 

- rostirea interjecţiilor e! şi de! De cele mai multe ori. aceste exclamaţii 
„se pronunţă e şi de ! Cum însă în ortografia, romînă nu există nici un semn 
ca să poată reda atacul dur, cei ce voiesc totuși să-l transerie cu ajutorul 
alfabetului nostru, scriu sau eh ! şi deh 4, înlocuind ocluziva laringiană prin 
spiranta faringiană (2), sau dec ?, înlocuind ocluziva laringiană printr-o 
ocluzivă apropiată, cea velară (c). o 

2 

„Din cauza netntrebuințării ocluziunii laringiene ca mijloc de despărţire a cuvintelor | 
şi a silabelor, se fac, în Tomineşte, atit de des eraze (contracţii) între sfirșitul vocalic al - 
unui cuvint şi începutul vocalic al cuvîntului următor : de-a dreapta, ce-om face... De ase- 
menea există o tendinţă de a pronunţa ca diftongi vocalele din două silabe învecinate (voca- 

"lele în hiat) : neologisme trisilabe ca teatru, oază, Luiza (în limba germană Theater, Oase, 
LuDise) se rostesc curent tealru, oază, Luiza, cu două silabe. : 

Interesant e că saşii din Transilvania nu numai.că rostesc er, Gabrieile, Erinnerung, Beobachien (nu Ser, Gabridelle; Erinnerung, bedobachlen), ca nemţii din Germania, ci cunose 
chiar şi fenomenul pe care francezii îl numesc »liaison”, ceea ce e, poate, o .reminiscenţă a 
patriei lor primitive din regiunile Mozelei. Astfel ei nu zic, ca nemţii din Germania, bis Ser ass, ci bi-ze-ras. . - ! . 

„_? 7. Articulația unei -consonante ocluzive constă din trei etape : în 
stadiul prim aerul se acumulează în dosul obstacolului format de buzele 
închise sau de lipirea limbii de dosul dinţilor de sus, de cerul gurii tare sâu de cel moale : imploziunea ; 21 doil6a, stadiu e ținuta, care durează atita timp cât nu dăm drumul aerului să iasă pe gură sau pe nas 3 în sfîrşit avem al treilea stadiu, al exploziunii, care urmează în momentul cînd aerul a „început să evadeze din gură. La sunetele îonice, vibrația, coardelor vocale începe imediat după imploziune,. - |
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" În unele limbi în care există consonante lungi, această lungime e cauzată de prelun- 
Ă girea stadiului mijlociu. În italienescul otto nu.avem a face cu o consonantă dublă, cum se 

crede de obicei, ci cu un t rostit cu o.porţie de acr mai mare şi cu o ocluziune mai puter- 

nică, astfel că ţinuta, stadiul dintre tensiune și destindere, se prelungeşte. 

8. Cu cît partea limbii care face ocluziunea e mai mică şi mai elastică, 
cu atît explozia va fi mai'scurtă şi mai distinctă. La dentale și la velare 

limba se lipeşte de dosul dinţilor sau de cerul gurii moale printr-o much e; 

tot astfel buzele cind formează ocluziunea bilabială. La palatale, dimpo- . 
trivă, limba, e mai „groasă”, căci dosul ei se lipește de bolta adîncă a cerului 

„gurii tare pe o suprafaţă mai mare. Prin urmare şi explozia se face într-un 

timp mai lung, şi anume mai întîi se dezlipeşte partea dinapoi a-limbii, 
şi apoi, treptat; partea de -mai înainte. Această dezlipire care durează 

câtva, timp face ca ocluzivele palatale să nu facă impresia unor. explozive. 
„Din cauza salivei, impresia pe care ne-o fac palatalele în stadiul de destin- 

dere e cea de sunete muiate, un termen des întrebuințat atît pentru „pala- 

tale”, cât şi pentru „consonantele palatalizate?? (despre care va îi vorba mai 

târziu, în $ 19). | - 

a 
9. În limba romînă, consonantele aifonice sînt în. acelaşi timp tari 

(lat. fortes, 'îr. fortes), iar. cele fonice, line (lat. lenes, îr. douces). Porţia de 

aer pe care o emit plăminii negăsind nici un obstacol cînd trece prin coar- 

dele vocale deschise, sunetul produs este în mod firesc mai tare” decît 

__cel fonie corespunzător, la articularea căruia, coardele vocale apropiate 
" împiedecă aerul de a ieși tot și dintr-o dată din laringe. La b, d, g trebuie 

să scădem forţa întrebuințată la articularea lui p, î, o cu cea întrebuințată, 
pentru apropierea coardelor vocale cînd producem fonia. Această năvală 

a aerului în cantități mai mari face ca,. simultan cu debitul mai mare 

de aer, să se producă şi o încordare mai mare a mușchilor organului nostru 

articulator : cînd, spre a produce un p, emit, prin coardele vocale deschise, 

o porţie mai mare de aer decît la un b (rostit-cu coardele vocale apropiate), 

şi muşchii -mei labiali se încordează mai mult, pentru ca să formeze o'oclu- 
„ziune cât mai puternică, i _ 

Raportul între atonic şi „tare” pe de o parte şi fonic şi „in pe de altă parte nu este 

în toate limbile acelaşi ca în romîneşte ; de asemenea nici incordarea și relaxarea mușchilor, 

„Astfel, în: limba germană, mai ales în. dialectele meridionale, afonicele se rostesc lin. Din . 

cauza aceasta un &, p “bavarez ne fac nouă impresia unui g, b, iar cind un bavarez sau un 

saxon! vorbesc rominește, nouă ni-se pare că confundă „pe bun cu:pun, pe dos cu dos sau pe 

gară cu cară. - i 

Se pare că şi în romineşte, în anumite improjurări, cind adică un sunet fonic devine 

atonic, sau invers, cînd un sunet afonic primeşte vocea. de la sunetul învecinat, putem avea 

a să, on i ce li ine sau î onice t ari. WEIGAND, obișnuit cu: asemenea articulări din limba
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sa maternă, credea că consonantele finale în rtd, ovă:, odinioară fonice, şi afonizate numai 

mai tirziu, se rostesc, .cel puţin prin Banat şi Muntenia, fără voce, dar lin” (JB. III, p. 222, 

Bukowina und DBessarabien, p. 50). Şovăirea în rostirea unor cuvinte ca lesne, cizmă  etc., 

în care unora ni se pare că rostim s, iar altora z, se explică, probabil, aşa că noi rostim 

pe s „tare” (ca totdeauna cind e afonic), dar îi imprumutăm fonia lui n, m următor ; s în 

acest caz ar fi deci o fonică tare (ef. $ 144). 

FRICATIVELE 

10. În opoziţie cu 'ocluzivele, avem consonantele deschise. Gura 

nu formează un vas închis; ci un vas cu o apertură strîmtă, prin care aerul 

se poate scurge, nu însă fără să se frece de marginile acestui vas rău 

. închis. De aici şi numele de fricative celi s-a dat. Zgomotul produs 

de vibraţiile marginilor elastice ale deschizăturii e ceea ce > deosebește îrica- 

tivele de: vocale. | 

Ca și ocluzivele, fricativele cunose trei stadii ; : imploziunii la ocluzivie 

îi corespunde 1a fricative un stadiu de tensiune sau eatastază; exploziunii 

un stadiu de destindere sau metastază ; între ele e stadiul ținutei, cel mai 
important la îricative. Tensiunea şi destinderea rămîn imperceptibile” 

-pentru ureche ; numai ţinuta, timpul cît se scurge aerul prin apertură, 

are durată și impresionează urechea. | e 
Ca, şi la oeluzive, ceea ce dă caracterul deosebitor: acestor sunete 

este locul de articulaţie, iar ceea ce distinge fricativele articulate la ace- 
laşi loc al gurii e fonia sau lipsa ei. Fonicele sînt în romiîneşte în mod normal 

line, iar afonicele tari. - 

În loc. de fricative se întrebuința mai de mult mai ales termenul de spirante. E 

nu e recomandabil, căci poate fi confundat cu cel de aspirate,. care, precum vom vedea, 

insemnează cu totul altceva. În timpul din urmă se întrebuinţează, pentru fricative și lichide 

(vibrante şi laterale), tot mai des termenul de constrietive, mai potrivit, intrucit articulaţia 

acestor consonante se face cu strimtorarea (constricţiunea) deschizăturii. 

aa Loc ul “unde se. produce restrîngerea, „aperturii fricativelor 

poat fi același ca la ocluzive, dar poate îi şi altul. Afară, de aceea, trebuie 
să ţinem seama de îorma deschizăturii, care poate da îricativelor cu 
același loc de articulare un caracter deosebit. Avem adică o apertură 
orizontală şi una perpendieulară. Prin aceste două numiri, care sînt mai 
mult practice decît exacte, înțelegem deschizătura, strimtă, ca o crăpătură, 
pe care buzele sau limba o formează pe toată lăţimea părţii cu care arti- 
culează, în opoziţie cu deschizătura în formă de făgaş (rigolă) la mijlocul 
limbii (în unele graiuri și al buzei de jos). 

12. Articularea obişnuită a. îricativelor labiale e în rorminojte cea 
labio-dentală ; buza de jos e trasă puțin înapoi şi se apropie de muchea 

2
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“a face cu un sunet care nu e de 

„fapt nici m, nici n. - -. 

„de altul şi prin spaţiile dintre ei se poate 
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inferioară a dinţilor de sus; prin deschizătura orizontală străbate aerul 

ieșind din gură și produce atonica orală f și fonica corespunzătoare 4. -- 

Na zala: labio-dentală, însemnată în sistemul internaţional cu 7 iar în 
ALR cu 10, se întilneşte în romîneşte, mai ales în Muntenia, în cazuri că 

  

       Labiădentalele” fv 
  

Fig. 9. — Poziţia limbii pentru fricativele labio-dentale Îşi v. 

îmoăţ, simfonie, adică atunci cînd consonantele n sau m sînt urmate de Î 

sau 7. Rostindu-lc, noi nu sîntem conştienţi că pronunţăm un altfel de n - - 

decît n din dinte sau un altfel de m decît m din “îmbăt. Dar şovăirea în orto- “ 

gratie (aimvon, camfor, nimfă, simfonic, tr amvai, umfla. .. faţă de e confort, 

învăţa, îmgînfa...) arată că avem a. 
  

Deoarece dinţii nu sint lipiţi unul    scurge aerul, această articulare labio-den- 

tală nu e potrivită pentru sunete ocluzive. 

Frieativele bilabiale, rostite cu aper- _ i - 

tură perpendiculară sau. orizontală, nu . Fig. 10. — Poziţia buzelor pentru fricativele 

sint obișnuite în. limba celor mai mulţi „. Vabio-dentale f şi v. 

romini. Cele afonice, pe care le produc o 

bunăoară fumătorii, cînd vor să depărteze, suflind, un fir de tutun ce le-a rămas lipit de 

buze, au prea puţină sonoritate .pentru ca să fie întrebuințate în vorbire. Fonica cu des- 

chizătură perpendiculară w se aude în graiul unor romini; eu am auzit-o în graiul istro- 

rominului A. Belulovici, în cuvinte ca prewt „preot”. WVEIGAND a notat-o destul de des, 

Y 

    

  

  

- PoP şi PETROVICI mai rar. Totuşi găsim şi la cei doi anchetatori -ai Atlasului lingvistic 

zomin însemnări ca luwa „lua”, wom om” ş.a. Granița între w.(consonantă) şi u „(semi-. 

. vocală) este adesea foarte anevoie de distins cu urechea, 

- Fricativa bilabială tonică cu deschizătura orizontală, notată în: transcrierea interna- 

ţională cu un b barat (3). frecventă în spanioleşte pentru b intervocalic (de exemplu în 

= .. - 
2 — d. 1915.    
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cabaliero, saber), nu se găseşte în romineşte ; de asemenea nici fricativa bilabială fonică cu deschi- 

zătură Jaterală. Totuşi, faptul că ung. vâgâs şi vâros,.. e redat în rominește prin ogaş şi 

oraş. . + “născute din năgaş şi uăraş..., ne face să credem că v unguresc era pentru urechea 

rominului o fricativă fonică bilabială, mai apropiată de” semivocala + u decit de o. 

13. Fricaiivele "dentale - -sau alveolare sînt. de două feluri, după 

forma deschizăturii. Cu apertură v erti cală se rostește afonica s și 

  

  

  
  

Fig. 11. — Poziţia buzelor pentru fricativele dentale s și z.: 

  

  

  Denalele s,z | -   
  

Fig. 12, — Poziţia limbii pentru fricativele dentale s şi z. 

fonica, 2, numite și siilante 'sau sibilante (germ. -„Zisehlaute”). Canalul 
prin care străbate aerul e larg, căci limba atinge numai cu marginile late- 
rale măselele şi o fășie îngustă la, dreapta şi la stînga cerului gurii. Cu aper- 
tură orizontală rostesc englezii pe th, care e uneori afonic, alteori. 
fonic. Pe cînd s și z sînt la noi două sunete foarte obişnuite, pe care le arti- 
culăm la fel cu cele mai multe popoare (în speţă s şi z al nostru seamănă 
cu al italienilor și al francezilor), numai arominii —şi între ei mai ales 

„cei sudici— cunose un 9 și 5, deprinse de la neogreci şi albanezi. 
„ Nazala dentală n poate, după cum am văzut în $ 4,.să se rostească 

cu o ocluziune incompletă, (2). Ocluziunea poate fi înlocuită însă, și cu o 
sim plă constrieţiune, O asemenea constrietivă i , nazală dentală, precum a 

*
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constaitat-o E. PETROVICI în romineşte, este obişnuită şi în limba a, polonă, 
ci. DR, X, p. 550—551. 

Pentru Irieativele dentale cu upertură orizontală noi am adoptat transcrierea cu litere 
greceşti. În alte sisteme de transcriere” fonetică găsim alte “semne. Dintre acestea -semnul 4 
(un d barat) este echivoc, căci el e întrebuințat de unii fonetiști romini ca la iugoslavi 
unde are cu totul altă valoare. În limbile nordice vechi —şi din ele şi în unele transcrieri 
fonetice— găsim semnele p şi 3. Spaniolii întrebuinţează în alfabetul lor, pentru fricativa 
afonică, pe c înainte de e şi i (de ex. vecinn), iar inainte de alte sunete sau final pe 7 
(razân, paz). Fonica corespunzătoare nu se deosebeşte la ei în scris de d (de ex. Madrid). 

Despre felul cum au fost redate în romtneşte, în alte dialecte decit cel arominesce - 
de sud, sunetele 9 şi 3 în împrumuturi străine, cf; $ 119. a - 

„Există şi o rostire interdentală —cu virful limbii între dinţi— a fricativelor dentale. 
Ja noi această rostire trece de defect de pronunțare (peltic, cepeleag). 

14. Fricativa palatală afonică o notăm în transcrierea fonetică romînă . 
prin /. În ortografia curentă nu avem un semn special, ci întrebuințăm 
litera h, care mai are, precum vom vedea, şi alte valori. Un h se rosteşte 
ca fricativă palatală afonică —adică cu o deschizătură strimtă formată, - 

„de dosul limbii apropiat; de cerul gurii tare— cînd este urmat de un ș 
(arhitect, arhivă, arhimandrit, himeră, hiretisi, monahi, psihic. .., în neolo- 
gismele de origine grecească şi înainte de e: arheolog) şi, în rostirea, celor 
mai mulți romini, şi cînd e precedat; de i (îhtiologie, Tihnit, tihmă...). 

“Canalul prin care se scurge aerul între palatul dur și dosul limbii este și 
strîmt, şi îngust, întrucît limba se lipește, la dreapta şi la, stînga, pe o 
porţiune mare de cerul gurii ; la romiîni însă, a.pertura, - nu este toemai atât 
de îngustată ca în germanul ich „eu? 

În vecinătatea unui i sau e, unii rostese însă un prevelar, nu palatal.. 
Un h velar, nu palatal, înainte de î îl avem şi în . exelamaţia hi ! cu care 
mînăm caii. 

Mult mai des decît în limba literară se găseşte îricativa palataltă în 
dialecte, unde corespunde adesea unui f urmat de î. Astfel, în loc de fiu, 
fiere. .., întîlnim rostirea, regională, h'iu, h'ere. . Corespondenta fonică, 
pe care o însemnăm cu 7, se găseşte numai dialectal şi s-a născut în cele 
mai multe cazuri dintr-un o urmat de i: gin, serme... pentru literărul 
vin, vierme. ” , Pa = 

"Unii transcriu pe H' prin -x grecesc, care însă în transcrierea adoptată de ALR are 
altă valoare (cf.. $ 15). Fonica y nu trebuie confundată cu semivocala î (iot), care are o aper- 

” tură mai mică decit vocala i, darmai mare decit consonan ta y. În inițialele cuvin- 
telor in, zeri şi yifel avem deci sunete palatale rostite cu trei aperturi deosebite: vocală, 
semivocală (G,iot”) şi consonantă, fricativă. Cind rominii vorbesc nemţeşte, fac de obicei 
greșeala că în cuvinte ca jung, ja,- Jăger..., în loc să rostească o fricativă palatală (yup, 
Ya, yegar...), rostesc, ca în rominescul ie, 4 ia, ieri... semivocala” î Gung, ia, jegăr...). 

3
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Dimpotrivă, mulţi romini pronunţă cuvinte germane ca hier, Sache... greşit, cu fricativa li 

(Pir, Zah'e...), fiind "deprinşi să pronunţe, înainte de e, un %X, pe cind în limba germană 

rostirea cu x e condiţionată de vocala “palatală precedentă (ich, Echo. . .), nu următoare, 

Interesant e' cazul lui odihnă, cu fricativa palatală Ph” (din cauza lui “i precedent), care însă, 

în forma metatezată, se pronunţă cu fricativă laringiană, hodină. 

  

      

  

Fig. 13. — Poziţia buzelor pentru fricativele 
palatale W şi y. 

  

  

Palatalele ăi, y     
  

Fig. 14. — Poziţia limbii pentru fricativele palatale şi y. 

15. Fricativa velară afonică, rostită cu o deschizătură strimtă la, 

cerul gurii moale, notată în ALR prin x, corespunde lui h în cuvinte ca . 
duh, monah, paroh, mâhni, hlamidă, hram. . .» deci lui Pb final și în veci-- 

nătatea imediată a unei consonante. Tot cu _x se rosteşte în Muntenia 
iniţial în cuvinte ca haine. EL se pronunță ca Ch german în ach, dar mai 
puţin strîmt,. - 

Fonica corespunzătoare. nu se , gliseşte la dacoromini. Ea e îrec- 
ventă. la, istroromiîni, provenind dintru-un g intervocalic, şi la aromînii 
sudici, care au învăţat-o de la neogreci. O însemnăm cu ş, liţeră împru- 
mutată din alfabetul grecesc : : istrorom. 7Oţu rog”, arom. “păitan „găitan”, 
Yramatik'ie „8ramatică””.
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Nazala corespunzătoare o avem în cazuri ca înhăma, înhăţa, 

înhala..., al căror n velar nu se pronunță cu ocluziune (ca n_în 

înicăleca,. lîngă...), ci cu o constricţiune. Poneticeşte poate fi reda 
prin 4, adică prin 9 cu.o „eruciuliță dedesubt. - 

    

  

Fig. 15. — Poziţia buzelor pentru Tricativa velară 7. 

  

       

  

Velarele 7, y 
  

Fig. 16.— Poziţia limbii pentru fricativele velare x şi Y. 

. 

, în limba spaniolă îricativa velară afonică se notează cu g înainte „de e şi i şi cu j 

în alte poziţii (de ex. Don Juan). : 

Frieative faringiene nu avem în romineşte, Ele se aud doar incidental, atoniec, cind 

gemem, şi fonice, cind curăţim faringele de flegmă. » 
* 

16. Frieativa Jaringiană, pe care o însemnăm, după model grecesc, . 
prin spiritul aspru (€), este F iniţial, cînd nu 'e urmat de consonant, și 

intervocalic, în afară de cazurile cînd e precedat sau urmat de un î. Cuvinte 

ca ham, hăţ, hârtie, herghelie, hoţ, huli, pahar, behăit. .. le rostesc cei mai 
mulţi romîni : “a, “ăţ, “îrtie, erghelic, “uli, pa“ar, becăil. 'Tot aşa se pronunţă 
în Transilvania cuvinte ca haină (“aină). _ 

Coardele vocale fiind - deschise —ele formează un - unghi de vreo 
10 grade— rostirea normală a, fricativei laringiene -e afonică. “Totuși
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se poate rosti uri P laringian și cu adaosul voii. În acest caz coardele vocale 

sînt apropiate” în partea lor dinainte, deschizătura făcîndu-se. numai în 

„partea dinapoi, la aritenoid. Acest sunet, transcris de anchetatorii Aila- 

sului prin b, se aude mai ales în poziţie intervocalică (de ex. în rostirea, - 

“transilvăneană a cuvîntului hopot). În Tabela VIII de înregistrări reprodusă 

de E. Peraovici în De la nasalite en roumain, Cluj ;1930, se vede limpede 

cum vocea răsună în cuvîntul înham de la început pînă la sfîrșit. 

  

    
Fig. 17. — Poziţia buzelor pentru  fricativa 

: N laringiană fi. . ! - 

1 
= 

Ca sunet independent 1 auzim —atonic și fonic— cind cineva spgifiie”, cind adică 

deschide coardele vocale ceva mai mult decit atunci cind răsuflă de obicei, ca să poată, 

după un efort fizic, emite mai mult aer din plămini. - E . , 

Fricativa afonică laringiană e foarte puţin sonoră. De aceea în unele regiuni acest hi 

amuţește cu totul: of, aide... în loc de hof, haide... Acelaşi lucru se petrece cu neologisme 

ca aleo(h)ol, (hemoragie, (habilitare, (h)emisferă. . . chiar şi otel, Omer în loc de hotel, Homer. 

FRICATIVELE CU DOUĂ STRIMTORI 

17. Mai avem o serie de. fricative, caracterizate prin faptul că se 

articulează cu două strîmtori. E seria şuicrătoarelor (£r. chuintantes, 

germ. $-Laute). La această articulaţie combinată “formăm cu viriul 

limbii o deschizătură spre alveolă, ca şi cînd am vrea să rostim un s; în 

acelaşi timp ridică însă și dosul limbii spre punctul cel mai înalt al bolţii 
palatului dur, formînd o strimtoare palatală ca şi atunci cînd rostim un 

h”. Sunetele produse astfel au o mulțime de variante, după cuim predomină 

caracterul alveolar sau palatal, după cum articulaţia se face: cu limba 
- „Broasă”? sau mai subțire”, după cum apertura e, în partea anterioară, 

mai mult orizontală sau perpendiculară, după cum între palatul dur şi! 

alveolă se produce o cameră de rezonanță mai pronunţată sau nu și după 
cum o a doua cameră de rezonanță se ivește sau nu şi în regiunea, buzelor. 

Când apertura din regiunea alveolară este destul de largă şi între 
cele două ridicături ale limbii —cea mai pronunţată în regiunea dental- 

. alveolară şi cea mai puţin accentuată în regiunea, palatală — se produce



v » = FRICATIVELE ALVEOLAR-PALATALE ŞI PALATAI-ALVEOLARE ' 23 

9 adîncitură a dosului limbii, în dreptul căreia se formează o câmeră de 
rezonanţă, avem şuierătoarele ş şi f, cea dintii afonică, cea de-a doua fonică. 
În acelaşi timp buzele. se țuguie, formîndu-se. a doua cameră: de 
rezonanță, între dinţi şi buze, mai pronunțată în -unele limbi decît 
în altele, şi chiar în cuprinsul aceleiași limbi, la unii indivizi decât 

- 1a alţii, după cum se cunoaşte din compararea figurilor” 18 și 19. 

  
  

  

  
  

a 

Ia a 

Fig. 19. — Poziţia buzelor pentru” 
șuicrătoarea ş (variantă). 

      

    
  

  

- Șuerăloanea ș     Fig. 20. — Poziţia limbii pentru şuierătoarea ş. 
  

Cind-caracterul palatal predomină, ca de exemplu în graiul bucureş- 
tenilor, avem adesea impresia că după ș și j se aude un fel de vocală palatală 

"(i sau e) foarte scurtă : șiopti, ajiunge... Aceasta e cauza că în București 
se poate citi afişearea oprită, că unii bucureșteni scriu așea, . 

„aranjea. . . în loc de așa, aranja şi că în capitala ţării singula- 
rul moș nu se distinge de pluralul moși. De la cuvîntul roșu, rostit; roșiu,: 
femininul e roșie, rostit trisilabic, după ce î degajat din ș a devenit.un - 
sunet autonom. - a . 

„Caracterul palatal predomină, după cum a arătat A. LOMBARD 
(Prononciation, p. 10), la şuierătoarea, ș, scrisă în ortograiia romînă cu. s, 

în combinaţiile 'sce și sci: sceptru, adolescent, Muscel, descind,. Rusciuc. .. 

  

harta 1 
  

7
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Deosebită ca impresie şi ca articulare e seria şuierătoarelor 4 Şi 2 

_—relevate mai întîi de WercANn în studiile sale dialectale — și $ și 2 

“ La acestea limba nu formează o adîncitură între cele două ridicături —cea 

din regiunea dental-alveolară și cea din regiunea palatală —, ci un singur | 

"canal lung, care începe în dreptul cerului gurii tare şi sfirşește în regiunea 

alveolei cu dosul dinţilor superiori. Dar, cum dosul limbii e mai puţin 

mlădios decât vîrtul ei, în regiunea palatală apertura nu poate fi decit 

„orizontală ; abia în regiunea alveolar-dentală aerul iese printr-o rigolă, 

formată, ca la s, în partea dinainte ă limbii. La s, £ lipseşte deci. camera 

de rezonanţă produsă (la ș, j) între cele două ridicături ale limbii. De ase- 

menea buzele neţuguindu-se, lipsește şi a doua cameră de rezonanţă, 

labială. Aceste sunete se aud la noi în Banat, în locul lui €, £ din limba lite- 

rară : fase face”, Ss „einei”, traze „trage”, Zeme „geme... - , 

Un sunet foarte asemănător este $, cu fonica £, care se aude în Mol- 

dova, tot pentru £, $, literar : fase, Sis, trase, feme... Dar pe cînd s şiZ 

—— 1] al bănăţenilor este, ca impresie acustică, mai apropiat -de s 

şi 2, £ şi 2 al moldovenilor seamănă mai mult cu ș şi î. Re- 

partizarea în spaţiu a diferitelor feluri de s (£) şi 2 (£) se poate urmări pe 

hărţile noastre 2—8, reproduse după ALRM, II ( cruce, ceajă și gema) şi 
după ALRM, I (picior, gingie, tu mănânci şi joi). 

hărţile 2—8 
  

  

Dacă în unele limbi, ca în englezeşte, ş e redat prin sh, sau, ca în germană, prin sch, 

această scriere, în care s apare unit cu k', are oarecare îndreptăţire și dovedeşte un spirit _ 

de observaţie fonetică destul de fin la cei ce au inventat aceste grafeme, 

Articulația șuierătoarelor am explicat-o ca cei mai mulţi fonetiști (GRAMMONT, 

E. HERZOG, E. RICHTER ctc.). Sint unii învăţaţi care dau însă altă explicare. Astfel A, MEILLEL 

credea că ș se naște atunci cind „în loc să apropiem de palat marginea externă a limbii, 

apropiem suprafaţa ei” (Siructure, p. 4). Această şovăire în descrierea felului cum se articu- 

Jează şuicrătoarele se explică prin faptul că el diferă în diferite limbi; adincitura între viriul 

şi dosul limbii e cu atit mai puţin pronunţată cu cit prevalează caracterul palatal al 

lui ş şi j. - 

Un ş mai puternic, dind impresia unui ş lung, precum se aude uneori, prin Moldova, 

în şi, e însemnat în ALR prin'ş. 

. . 

AFRICATELE | 

18. Dacă ş și 3 sînt sunete simple, cu cîte două puncte de articulaţie, 
africatele sînt consonante combinate. Cind pronunţ un ș, acest sunet e 
combinat din ocluziva, i și fricativa s; tot astfel & e combinat din î şi ş. 
Dacă pun placa de gramofon pe care e înscris un cesă se învîrtească în sens 
invers, aud eșt. Cu toate acestea există, o deosebire între rostirea fac cuțite 
și a făcut site, sau între g din ageamiu și di din adjudec. Deosebirea, rezultă
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din faptul că la ț sau £ cele două elemente constitutive nu se urmează 

unul după altul, cala t+4+ ssaula d-+-j,cise îmbucă unul într-altul, 
sînt, cu un termen întrebuințat de TRUBETZKOY, monoftonematice. 

Ocluzivele t sau d nu au o exploziune atit de precis articulată ca în alte 

cazuri, ci. destinderea în articularea lor coincide. cu stadiul de ten- 
siune al fricativei următoare (s sau 3). Precum a arătat M. GRAMMONT 
(Traite, p. 107), ceea, ce caracterizează africatele —care din această cauză 

pot fi numite şi semiocluzive— este faptul că cele două elemente 

componente se găsesc în aceeaşi silabă. Silabisese cu-ţi-te, a-gea- mit, dar, 

cel puţin în vorbirea îngrijită, fă-cut si-te, ad-ju-dec. , 

Un .ţ şi un € (£) romînesc nu durează mai mult decit o consonantă 

simplă normală. Aceste africate sînt, ca în rusește (cf. TRUBETZKOY, Grund- 

- ziige, p. 53), maâi scurte decît grupurile consonantico'ks şi kă (în fiz, ficşi). 

Atricatele afonice sînt, în limba romînă literară două : cea scrisă ț 

şi cea scrisă cu e înainte de e şi. 

Dintre acestea, ț şi d —acolo unde se mai păstrează— se rostesc 

pretutindeni tare (nepalatalizat) ș numai pe alocuri ţ apare muiat înainte 

de desinenţa -i (hoţ' ca plural'de la, hoţ, (tu) înalț' ca persoana a doua de la 

(eu) înalţ (cf. DR, VII; p. 5). Dimpotrivă, un & tare (nepalatalizat) se aude . 

aproape numai în regiunile nordice (unde un e următor se preface în ă: 

ătate pentru cetate). Încolo se pronunţă pretutindeni € sau £ moale (sau 

sunetele S și $ rezultate din acestea), precum se poate vedea pe hărţile pentru 

cuvintele cruce, ceafă, picior, tu mănânci. Tot astiel Ş se rosteşte tare numai 

într-o regiune mică din nord, atît în cuvinte ca geme și gingie, cît şi în 

Joi pentru joi. Cu £ (moale) se rostește geme şi gingie cu deosebire în Mun- 

tenia; şi sudul Trânsilvaniei. Banatul are £ și Moldova cu centrul Transil-. 

-vaniei 2, născut din £ Aria, mi 20j şi £oj pentru foi este însă moi mică. 

în. diferite părți ale teritoriului romin uceste atricate au nenumărate variante, după 

cum artieularea lor e mai palatală .sau nu. Anchetatorii Atlasului au fost nevoiţi să intro-" 

ducă, spre a le distinge, pe lingă semnele &, 8, pentru ce, ge din limba literară şi de d, £ 

(dur) din regiunile nordice ale teritoriului dacoromin, clteva semne-nouă pentru africatele mai 

mult sau mai puţin palatălizate, precum € şi a din alfabetul sirbesc, și un £ barat (£). . 

Pentru articularea muiată a lui € şi “£ în paleoslavă, cf. LESKIEN, Atbulgarisehe 

Urammalik, $ 29 şi în romineşte H. TIRŢIX, Sludien, p. 11. 

Că odinioară şi ( se “rostea în “dialectele transdanubiene în. două feluri, mai moale şi 

mai dur, după cum deriva dintr-un c latin (urmat de orice e, i) sau dintr-un t latin (urmat 

«le € şi î accentuaţi), se vede din reflexele lui e şi ea “următor, păstrate în cazul dintii şi 

prefăcute în d şi a în „cazul al doilea ($ 197). - 

_ WEIGAND. reda pe €, £ prin LEA dz şi (£, dz, iar pe z & prin î5, dz. EI consideră (AD. 

4) între africateie romineşti și pe th” şi dy. 

Pentru felul cum a fost înlocuită în romineşte alricata pi, ct. Ş121.
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CONSONANTE LADIALIZATE ŞI PALATALIZATE 

„19. În cele precedente am. avut ocazia. să constatăm de mai multe 

ori că articulaţia unui sunet e combinată sau compusă. Chiar în timpul 

"trecerii aerului prin laringe, i se dă acolo coloanei de aer o anumită formă, 

care e hotărîtoare pentru caracterul fonic .sau afonic al sunetului. La $ 

şi j am văzut că aerul se scurge printr-o dublă strimtoare, în regiunea 

palatală şi cea alveolară. Mai mult decît atîta. Am văzut că și buzele se ţuguie 

(cf. fig. 18) spre a forma o cameră de rezonanță, în plus în regiunea ante- 

rioară a gurii. Această contribuţie-a buzelor, ca factor accesoriu al unei - 

articulațiuni, se numeşte labializare. 
În: unele limbi există şi alte consonante labializate. Astfel, în , lati-: 

nește qu şi gu erau velare rostite cu buzele țuguiate, ceea ce explică reflexul 

lor labial în limba romînă : aqua > apă, lingua > limbă. . - După cum vom 

vedea în $ 31, avem în limba romînă şi vocale labializate. 

O particularitate a unor dialecte dacoromine € rostirea consonantelor 

finale, cu deosebire a celor explozive, cu buzele ţuguiate în faza de destin- 

dere (explozie). Acest fel de rostire, în care recunoaștem ultima, rămășiță 

a lui u final, l-am observat în Ţara Oltului în Ardeal şi am 

| atras atenţia asupra lui în J5. V, p. 160. De atunci încoacs 

“el a fost remarcat de repeţite ori. Anchetatorii Atlasului lingvistic disting 

chiar mai multe nuanțe de asemenea u ,„mimat”? (cf. $ 52). 
Cind am deseris, în $ 17, felul de articulare al şuierătoarelor £ și £, 

am arătat că limba se apropie în acelaşi timp de regiunea palatală și de cea: 

dental-alveolară. Atunci cînd articularea unei consonante se face în altă 

regiune decît a palatului dur, dar limba mai face, simultan, o mișcare 

accesorie şi în regiunea palatală, atunci “vorbim de palatalizare. Palatali- | 
zarea, o însemnăm cu semnul ” (ca, un apostrot drept) la umărul sau deasupra 

consonantei (de ex. î, dp...) _ 

„ Deşi le însemnăm la fel, prin 7 şi V, din punct de vedere al arti-". 

culaţiei există o deosebire între un n sau I palatal şi între un n sau ! 
palatalizat. Lucrul acesta se poate constata după palatograme, pe care se 
pot cunoaşte urmele limbii lăsate pe palatul artificial. Cind rostesc un t 
sau d dental sau alveolar, muchea anterioară a limbii formează ocluziunea | 
în regiunea dinților superiori sau a alveolei. Dacă ocluziunea 'aceasta n-o 
formez însă cu muchea, limbii (deci „coronal”?), ci cu toată partea ci antec: 
rioară (deci antero-lingual), atunci limba se atinge şi de o regiune a pala- 
tului tare. În acest caz dentala primește un caracter palatal, ea e pala - 
talizată. 'Tot astfel dacă, voind să rostese o ocluzivă velară, nu formez, . 
ocluziunea cu partea dinapoi (deci postero-linguală), ci şi cu cea mijlocie 

  

Lărţile 9—13 
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(dorsală) a limbii, atunci voi atinge cu limba și regiunea palatului dur, iar 

velarele E şi g-vor îi palatalizate. „Palatalizarea unei dentale sau velare 

consistă în extinderea, locului de articulaţie, care cuprinde o porţiune ” 
mare a limbii şi a palatului dur și se extinde de la locul de articulare a unui 

  

  

    2 Dentalele palalalizale Ed. 
  

Fig. 21. — Poziţia limbii pentru dentalele palatalizate /* și d. . 

  

  

| l palatalizat ([) N   
    

Fig..22. — Poziţia limbii pentru ( : 
palatalizat (1). - 

4 

i, fie spre inainte, pînă la locul (sau aproape de locul) de articulare a unui 

1 (m, letc.), fie înapoi, pînă la locul de articulare a lui k ( g etc.)” (LOMBARD, 

Prononciation,, p. 12-= 112). 

Palatalizarea poate fi de diferite arade, după cum limba atinge —la 

ocluzive — sau se apropie —la, îricative —. de o porţiune mai mică sau
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mai mare a palatului dur. Pentru cazul dintii —un fel de semipala- 

talizare— anchetatorii Atlasului lingvistic au introdus, în locul sem- 
- nului ”, semnul ”-(ca un v mic) deasupra sau la umărul consonantei pala- 

talizate. Astfel avem forme ca biie, lesne, zut'e, und'e, mai puţin pala- 
tale decît bite, V'esne, jut'e, und'e..., distingîndu-se totuși de bine, lesne, 

dute, unde din limba literară. 

La s şi z acest semn nu s-a putut aplica, fiindcă $ şi £ au valoarea unui ş și j dur. 

De altfel un s şi z articulat numai spre partea anterioară a palatului dur, aşa cum se articu- 

lează s și z palatalizat în limba rusă, nu e obișnuit în limba romînă. 

- Valoarea de ji trebuie să o îi avut şi nn (scris cu n dublu) în limba latină vulgară. 

Din el s-a dezvoltat în unele limbi romanice, de ex. în spaniolă, n muiat (î). Şi în romi- 

" meşte nn apare muiat, însă numai înainte de î : annus > an, dar anni > ati, de undea rezultat 

dialectalul ai. Lat. gunna s-a păstrat, la aromini, subt forma gună, dar . despre - caracterul 

„întrucitva muiat” al lui nn fac dovadă formele acestui cuvint.la. slavii încunjurători (sirb. | 

guiia, slov. gunja, rut. huta, pol. guta) şi la unguri (gunya). Cina am cutreierat, impreună . 

cu E. BACMEISTER, Țara Oltului cu chestionarul lui WEIGAND, cu am notat adesea l'emn în 
sate în care el auzea lemn. Mai exactă ar fi fost notația l'emn. Un astfel de 1” se aude adesea şi în 

| cuvinte ca mul, cal*z (= mulți, calzi. ..), palatalizarea extinzîndu-se de la f, Z asupra lui. / 
precedent. La istroromini în aceste cazuri avem I/': pluralul lui â/ alt” e âvţ; tot astfel 
la megleniţi : mul'j, alb, cul'b cuib” (Qin cubl'u), de asemenea 7 : lariţ „alalţi”, cf. CAPIDAN,. 
Meglenoromtnii, p. 61, - - _ : ” 

După cum limita între I și 1” nu se poate prinde precis cu urechea, 
astfel nici cea între î” şi î!. Şi mai greu este de arătat unde încetează oclu- 
ziva palatală și unde începe ocluziva velară palatalizată. Din această. 
cauză noi înţrebuinţăm aceleaşi semne k' și £ şi pentru una, şi pentru alta. 
Chiar și între k' şi t' (rostit în romînește cu o ocluziune palatală mai extinsă 
decît în rusește) limita, e adesea neprecisă, încât în cuvinte ca chem, ghem, 
consonanta iniţială e însemnată în. AZ.R adesea cu k', gcut', d! deasupra, 

"Sau invers, cu t”, d! cu &', g deasupra, dovadă că anchetatorii nu se puteau 
hotări să identifice sunetul auzit nici cu k', g, nici cu i”, d'. Impresia acustică 
—51 aceasta contează — este aceeași la palatale și la consonantele pala- 
talizate, mai ales cînd avem a îace cu ocluzive : limba nu se desface dintr-o . 
dată de cerul gurii, ci numai treptat, dinapoi spre înainte, ceea ce dă sune- 
tului un colorit particular, Din această cauză atît palaialele, cît și conso- 
nantele palatalizate formează împreună, grupul consonantelor muiate şi 
pot îi notate cu acelaşi semn diacritic, . 

„„Consonanta muiată are un colorit asemănător cu i sau y, care se uneşte cu celelalte 
însuşiri fonetice ale consonantei respective, în opoziţie cu sunetul corespunzător nemuiat, fără acest colorit. Acest colorit se dobindeşte “prin ridicarea părţii mijlocii a dosului limbii contra. palatului tare şi —pentru ca să fie și mai marcat contrastul— la cele nemuiate se“ ridică adesea partea dinapoi “a limbii spre vălul palatin” (TRUBETZEOY, Grundziige, p. 123). B - . . .
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Pentru sunetul intermediar între ( şi k' cf. şi cele observate de WEIGAND cu privire 
la cuvintul cheamă, în JB. VI p. 29. . ” 

Și atricatele a au în rominete, după cum văzurăm, un. caracter dur 

sau muiat. Astfel, alături de , £ — dure — cum se rostesc în Mâramureş, 

avem rostirea muiată £, £ în limba literară și c în n Banat, iar între ele, 

rostirea pe care anchetatorii Atlasului o însemnează fie printr-un € ba: 
dat (€), sau printr-un € cu un € 5 deasupra (de exemplu prin Sălaj). 

Dar palatalizarea nu se produce numai la consonantele din nemij:- 
locita apropiere a palatului dur, ci ca se poate. extinde şi- asupra celor 
îndepărtate, dacă simultan cu articularea lor se ridică limba, şi spre cerul 

gurii tare. Acest caz din urmă. se întimplă bunăoară la labialele 
palatalizate, cum le rostese rușii, Asemenea sunete lipsesc în 

sistemul fonetic romin, căci grupurile mixte ($ 34 b) de la sfirşitul unor 
cuvinte ca, lupi, sorbi, vătafi, -stârvi, pomi nu trebuie confundate cu p', 
d, f, o, m', din limba rusă. Atunci cînd ele se puteau naşte, rominii 

au căutat să le evite, fie printr-o disociere, ca în habeat >ab'ă > aibă, 

sau prin ivirea unor sunete aceesorii, ca în ferrun > fier > f' er > 
> Îh'er > her. 

Fricativele dentale I şi 3, “cunoscute arominilor sudici, nu au variante palatalizate, 
Despre r r palatalizat, cf. ş 23. 

rr ASPIRATELE | 

20. Coloana de aer oaze, prin. retraetarea coardelor vocale, primeşte 
în laringe o anumită, formă, după cum sunetul are să se pronunțe fonic” 
sau afonic, poate primi şi altă formă atunci cînd coardele vocale sînt 

deschise ca la rostirea unui H. Sunetele produse în faza: de-destindere cu: 

„această deschizătură: se numesc aspirate: și se însemnează cu spiritul 

aspru (€) la umărul consonantei aspirate. În germană, bunăoară, explozi- 

vele afonice pf, tf, &* se rostese mai mult său mai puţin aspirat. Aspiraţia 

se aude cu deosebire. în ţigăneşte, unde ea e obișnuită şi la consonantele 

tonice. Cînd vorbese romîneşte, ţiganii pronunţă aspirat și consonantelo 
rominegii, 

LATENRALELE 

21. Examinînd ocluzivele nazale, am văzut că aceste consonante, 

deşi sînt ocluzive, sînt totuşi continue, căci o parte din aer iese pe nas. - 

Tot o consonantă -ocluzivă, dar în acelaşi timp continuă, e 7, deşi la
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articularea ei canalul nazal e închis... Dar în opoziţie cu celelalte ocluzive, 
închizătura la 1 nu e completă, ci limba formează numai un baraj 

parţial, împiedecînd aerul să se scurgă pe la mijloc. ” . 

Există mai multe feluri de ], după locul de articulare. Cel mai obișnuit 
fel e cel din limba literară, adică cel dental. Vîriul limbii formează o închi- 

zătură la dosul dinţilor, ca, la oeluzivele dentale î, d şi n. De aceea ] din 

  

e
m
a
 

        

  

  

"d denta-alveolar |       

- Fig. 24. — Poziţia limbii pentru laterala 1. 

limba literară, e considerat pe drept cuvînt ea o dent al ă. Deosebirea 
de î, d, n consistă în aceea, că nu toată muchea anterioară a limbii se 
lipește de dosul dinţilor, ci numai vîrtul ei, rămînînă de-a, dreapta, şi de-a 
stînga, cîte o deschizătură prin care se poate scurge aerul. Deoarece aceste 
aperturi 'sînt de cele două laturi, articulaţia, lui 1 se numeşte laterală. În 
unele limbi, sau numai la anumiţi indivizi, sau în anumite combinaţii de 

"sunete, deschizătura poate fi numai într-o parte. În asemenea, cazuri se 
întrebuințează termenul de unilateral, în opoziţie cu bilateral, 

» Articularea se poate face şi în regiunea palatală. Un V sau un Use 
întîlneş i pri iuni i î | 

Inește la dacoromini prin regiunile vestice, în forme ca Vemn, Vin
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(Vemn, lin), pentru lemn, lin. În dialectele transdanubiene ! muiat 
_(palatal sau-palatalizat) se mai păstrează și în cazuri ca mul'are „„muiere”?, 

h'iVau (îl'u) „jfîiu'?.... (în care dialectul dacoromin are un 4). 
La aromini și la megleniţi și la unii dacoromîni din regiunile de miauză- 

noapte (unde s-ar putea să avem a face cu o influenţă ruteană, cf. afbață 

„albeaţă”? în Maramureș, ALR, ], harta, 111, în punctele 341, 345); există, 

pe alocuri şi un 1 velar, însemnat cu un-! tăiat printr-o bară piezișă, 
după model polonez :-7up, catd... Cuvîntul falcă apare în ALR, ], cu 
t în punctele 341, 345, 352 şi 354 —deci în Satul-Mare, Maramureş şi 

Apşa —, pe cînd în punctele 440, 434 şi 540 anchetatorul a notat un ! 

cu î deasupra lui, deci un sunet între ! dental și velar. | 

La istroromini acest 2 preconsonantic sau final a putut progresă, "ca la serbo- -croaţi, 

pină la stadiul u, sau chiar să amuţească” cu totul, De aceea pentru cal şi cald istrorominii i 

zic câ şi câd. Un astfel de 1 devenit u şi dispărut mai apoi a existat și în fazele sleta și 

steua prin care latinescul sfella a trecut înainte de a deveni stea în rominește. 

„- Se crede că „falsetul”? se produce cu o deschizătură unilaterală a - 

coardelor vocale, la capătul lor dinainte. - 
L axe deci comun cu ocluzivele închizătura, iar cu tricativele deschi- 

zătura. Ca, toate fricativele, 1 nu are o corespondentă nazală, dar €] poate 
fi rostit nazalizat ($ 51). Cu: ocluzivele nazale are comun caracterul de 

co nsonantă continuă și fonia, câre întovărășește î în mod obișnuit pe 1: 

| Deoarece aerul se scurge ca un lichid prin deschizăturile laterale, 1 se numeşte 

și lichidă. - . ” 

VIDRANTELE e - 

92. Tot consonante 'ocluzive, dar,în. acelaşi timp continue, sînt 

şi vibrantele. Anumite părţi foarte elastice ale organului noastru rostitor 

pot forma o închizătură pe care o mică porţie de aer acumulată înapoia 

ei o poate sparge. Aceste părți, în urma elasticităţii lor, revin imediat în 
poziţia de mai înainte, formînd din nou o ocluziune. O mică porţie din aerul 

care continuă să se scurgă din plămini-ajunge pentru ca să spargă din nou 

'obstacolul întîlnit în cale, după care explozie închizătura se formează 
din nou. Acest lucru se repetă atit timp cît durează emisiunea de aer. 

Exploziile ușoare urmîndu-se foarte repede, fac impresia unui singur 

sunet —continuu — întocmai după cum vibraţiile unor aripi de albine 

dau impresia unui sunet continuu, deşi zumzetul de albine constă. dintr-o 

serie de bătăi. 

Buzele nefiind de ajuns. de elastice, nu se o potzivese pentru articu- 
larea unui r labial. Totuşi un astfel de sunet se aude incidental şi în 

S
i
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rominește, dar numai în întrebuințare interjecţională. Îl rostim fonic (seris 

brr sau bârr) cînd ne cutremurăm de scîrbă sau de îrig; ciobanii mînă, oile 

cu această interjecţie. Afonic (scris prr sau pîrr) îl întrebuințăm ca exela= 

maţie cînd ne e foarte cald, iar interjecţional se aude în: gura vizitiilor 

cînd își îndeamnă caii. Un astfel de r a fost semnalat de mine în dialectul 

istroromîn (SI, III, p. 283) şi de P. PApAHAGI în cel meglenit (scris 

    

          

          _ - e Vibrantar 
  

Fig. 26. — Poziţia limbii pentru vibranta. apicală r. 

tpriii, ea îndemn pentru oi, ca să meargă”). În ALR, în tabloul tran- 
scrierii fonetice, se citează, interiecţia tpr, întrebuințată în Muntenia spre 
a opri caii. Acest r bilabial e notat cu r baraţ (2). 

“Un fel de r labio-dentul se întilnește la unii indivizi care nu pot rosti pe r.dental. 
Îl avea un profesor din Brașov, de care ne băteam joc pentru acest defect de pronunțare. 
Articulindu-se cu buza de jos (care încearcă să imite vibraţiile limbii) spre dinţii de! sus, 
acest fel de r scamănă atit de mult cu un v, încit o dată, cînd fiica acestui profesor, care 
moştenise de la părintele ei acest defect de rostire, voia să spună că petele: se curăță mai 
bine de pe haine dacă le freci bine cu o perie „curată” muiată în benzină „ cei cărora le 
dădea acest sfat se mirau de ce peria trebuie să fie „cu vată”. : 

.R dental (apieal) e cel obişnuit la noi. Vîrtul limbii, după ce elastici- - 
tatea lui a fost mărită prin tragerea înapoi a mușchilor, atinge dosul din-



R PALATAL, VELAR ȘI UVULAR .. - 33 

ților de sus şi alveola, (sau numai aceasta). După vîrtul limbii se formează 

o adîncitură ca găvanul unei lingurițe. Bătăile variază în diferite limbi 
între 15 și 39 pe secundă. Cum însă rostirea unui r în cuvînt nu durează 

decît.un fragment dintr-o secundă, el se pronunţă de obicei cu 1—5 -vi- 

braţii. Marginile limbii ating palatul pe o făşie îngustă, la dreapta şi la 

stînga, în regiunea în 'care măselele sînt fixate în maxilarul superior. În - 
rominește, după măsurătoarea făcută de ŞT. LELESCU (Cercetări eaperi- 
„mentale asupra consonantei româneşti R, Sibiu, 1944), 7 se rosteşte inițial 

cu 2,57, medial cu 1,38 și final cu 1,92 bătăi în medie. Există însă pînă 

astăzi re egiuni în care r la începutul cuvintelor, uneori și după consonante, 
apoi cînd derivă din rr-latin sau la, sfîrșitul tulpinei unor cuvinte, mai 

ales de origine slavă, se rostește. cu un număr. măi mare de vibrații. 

La acest fel de r —însemnat fonetic cu o liniuţă orizontală deasupra (7) 

limba e trasă puţin mai înapoi decît la r „obişnuit şi vîrtul ei nu atinge 
arta 14 dinţii și alveola, ci se apropie numai de alveolă. 
taria 3 ă : 

  În hărţile Atlasului lingvistic vol, 1 intilnim-sporadic acest fel de 7 mai ales 

în localităţi din regiunile vestice sau nordice, în cuvinte ca : Fld, rar, Tărunchi, frunte, slrungă, . 

grumaz, sprinceană, obraz, ci. din ALR, IIJ/IT rapăr 4193/192, Toşaţă 4203514, fană 4206/36, 7tios 

4194/272, 325, Făposat 2702]272... (De remarcat că s-a insemnat 7 şi în cuvintele ruteneşti: :- 

rozum 9/393 şi brove 43]393). Se găsesc şi citeva cuvinte cu 7 ânteconsonantic (olrfuri 

5700) sau 'intervocalic (din r sau n simplu latin: ureche 45|247, 302, 393, gură 62/247, 

cărunte 12/350). - o - i. 

„YVibranta 7 7 există şi la aromini. În textele cele mai vechi dacoromine cl cra scris de 

  

” obicei cu ep sau cu o (r răsturnat). Efectele lui se cunosc chiar în regiunile care l-au înlocuit 

în rostire cu un r obişnuit. Un e şi i au devenit adică, după el, ă şi (: rău din reus, crăp 

din crepo,-cară, fiară, covoară, coboară... din care, fiare, covoare, coboare ; rlu din rivus, curind 

din currind (din lat. currendo), urit din urrit etc. - | 

-R dental e unul din cele mai grele sunete. De aceea copiilor le trebuic de obicei mai ! 

mult timp ca să-şi însușească rostirea corectă a acestui sunet, Forme ca Mitu, Sandu, în loc 

de (Dumitru, (Alec)sandru, sint rămăşiţe “ale graiului copilăresc din epoca cind nu puteau 

pronunţa încă pe r. Şi străinii care nu sint obișnuiți în limba lor cu r dental i învață cu multă 

greutate. O - : 

Despre un r “scurt, fără vibrații distincte, „oarecum un r tricativ” (însemnat cu 5 

„la.moţii rotacizanţi, cf. $ 144 şi E.. "PETROVICI, DR, VIII; p. 154. 

“în unele limbi r apical, înlocuit în vorbirea curentă prin r velar (de exemplu în limba 

_ germană) sau prin r uvular (de exemplu în limba 1 franceză), se pronunţă totuşi în regiunea 

apicală, în cintare sau pe scenă. 

23. Din vremuri străvechi. datează şi despalatalizarea lui 7, a cărui 

"existență, trebuie să o presupunem” pentru alte timpuri din reflexele lui, 

ă următor devenit e: -oria > *-oa7ă >> *-oa7e > -oare.: În regiunile sud- 

vestice, în special în Banat, unde palatalizarea joacă un rol atit de important, 

s-a ivit mai târziu 1 un 7 înainte de vocalele palatale: e și i: oaze oare”, 

3—c, 1915
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MNO7 „INori”? ...... În graiul celor: mai mulţi romini, în cuvinte ca mori, 

"vineri, îeri, morari. . ., nu avem însă 7, ci-un r coarticulat cu i afonizat 

următor (cf. .$ 50), care s-a păstrat pe alocuri şi în sufixele -ar şi -or (din 

lat. -arius, -orius) la singular : un morar, un vînătort. 

Noi. nu avem —câ cehii bunăoară — un 7, adică o vibrantă dental- palatală (corespunzină - 

unui j). În limba romină nu se obişnuieşte nici rostirea unui r velar, ca în limba germană, 

" unde acesta e adesea înlocuit prin fricativa fonică Y şi unde cuvintele Bogen. marc” şi bohren 

„a sfredeli” se rostesc dialectal la îel. : 

Un + uvular se articulează ridicînd' partea dinapoi a limbii. La 

înijlocul limbii este un făgaș în care intră omușorul, închizindu-l.- Fiind 

elastic, omuşorul vibrează, producînd un îel de r, care la noi, rominii, se 

întîlnește numai individual —dar din ce în ce mai des, chiar și pe la sate— 

şi pe care şi l-au însuşit și unii romîni care au trăit mult timp. la Paris. 

În dialectul aromîn al tărşeroţilor, 7 se rostește cu vibrații puternice 

în regiunea faringiană, avînd un caracter cu totul particular şi câracte- 

ristie pentru acest gri, mai ales în gura femeilor. El e notat fonetic cu 

p (grecesc), iar cînd vibraţiile sînt mai multe şi -mai puternice, cu e. 

- 24. În sfîrşit, există şi un r glotal, articulat cu coardele vocale. E 
vocea (fonia). Această vibrartă.. laringiană întovărăşeşte sunetele. 
prefăcîndu-le în- fonice şi se produce, precum am văzut, atunci cînd . 

coardele vocale sînt; atît; de apropiate încît aerul trebuie să spargă ușoara 

închizătură formată de ele (ef. fig. 3). . . . 

Cum orice fel de r se rostește în mod xiormal fonic, vibrantele au 

două ocluziuni, una în laringe și a doua în gură. Aerul iese pe gură, dar 

nimic nu împiedecă ieşirea lui și pe nas. De fapt în râgiunile „rotacizante”? 

—în care n intervocalic a devenit r— se aude şi un r nazalizat (7). Acesta, 
trebuie să fi fost mai răspîndit în vremile vechi. Textele vechi rotacizante . 
îl însemnau uneori cu up sau Li N 

- TABLOUL CONSONANTELOR ROMINEŞTI - 

25. În tabloul alăturat prezentăm în mod sinoptie sistemul con- - 
sonantelor romînești, făcînd distineție între locul de articulație, . Tezo- 
nanţa și apertura, lor. . - 

În ceea ce priveşte locul unde.se 2 produce un obstacol în tubul 
fonator, am notat mai întîi consonantele articulate cu buzele (bila- 
biale. și labio-dentale).: Apoi . am notat pe cele articulate cu limba 
(linguale) spre dinţi și alveolă (dentale şi alveolare nepalatalizate şi pă-
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latalizate), spre cerul gurii tare (palatale, palatal-alveolare, alveolar- 

palatale şi velare palatalizate), spre cerul gurii moale (velare) și în 

regiunea faringiană (faringiene). În sfîrşit am notat articulaţia laringiană. 

Cu privire la rezonanţă, am făcut distincţie între sunete orale 

şi nazale (nazalizate). a A 
În privinţa aperturii, am ţinut seamă —undeacest lucru era 
indicat— de forma ei perpendiculară sau orizontală. În primul rînd 
însă am deosebit consonantele închise (ocluzivele) de cele rostite cu 

canalul strîmtorat (fricative). Între ele figurează semiocluzivele, fie că 
avem a îace cu africate sau cu sonante. - A A 

Pe acestea din urmă le-am așezat împreună, fiindeă ele ocupă un 

loc deosebit între celelalte consonante, fiind înrudite şi cu vocalele, ca 

şi care pot grupa în jurul lor alte consonante spre a forma împreună cu 

ele silabe. Deşi la articulaţia lor buzele sau limba formează o ocluziune, 

cle nu sînt momentane, ca celelalte ocluzive, ci sînt continue, 

aerul putindu-se. scurge —la m și n— pe nas, sau —la 1— prin apertura, 

orală laterală, sau —la r— prin aperturile iscate prin spargerea repetată 
a ocluziunii. - Mae 

Caracterul cvasi-vocalic al sonantelor se recunoaşte şi din faptul că ele au efectul unor 

vocale asupra sunetelor precedente, în opoziţie cu semivocala j. Astfel, un b urmat de j 

în habeat nu se preface în u (care amuţeşte apoi: caballus > *caual > cal, sebum-> seu...), 
ci se păstrează (aibă); de asemenea 1 urmat de j în palea (> pal'e > paie) nu se transformă 

“în r ca 1 intervocalic (mola > moară). Dimpotrivă, un b înainte de 1 se preface în u, ca şi cînd 
ar îi intervocalic, în fabru (== faber) > faur, slablu(= stabulum) > staul. .. Tot astfel se vocali- 
zează g şi m înaintea sonantelor nazale m şi n în fragmento > *fraumini > frămint, scamnum > 

scaun. .., cl. $ 57. i : “ : i 

| Din cauza aerului care se poate.scurge, ca un lichid, prin apertura lor parţială, vibranz. 
tele, şi mai ales lateralele, se numesc şi lichide, acestea stind —-în grupul sonantelor— adesea : 
în opoziţie cu nazalele. 

Fonetica avind să facă distincţii mult mai fine între sunete decit 
le putem face cu alfabetul nostru, are novoie de o transcriere fonetică 

" proprie. Nu există, din nenorocire, o. transcriere adoptată de toţi, deşi 
„Asociaţia fonetică internaţională”? a recomandat un asemenea, sistem de | 
transcriere (cf. D. Jones, Das System der Association, Phonttigue Inter- 
nationale, extras din Lautzeichen und ihre Anhvendung în verschiedenen 
Sprachgebieten, Berlin, 1928). Cauzele pentru care acest sistem interna- 
țional nu are mulți imitatori sînt multiple. Între ele e traditia încetăţenită în cele mai multe limbi, greutatea de a tipări toxte cu semnele acestui 
sistem şi faptul că trebuinţele de a avea semne distinctive variază 
foarte mult de la limbă la limbă. În cazurile cînt transerierea noastră 

DI
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se deosebeşte de cea a Asociaţiei fonetice internaţionaie, am dat în 
paranteză şi semnul grafic întrebuințat de aceasta. - - 

Nici - chiar asupra principiilor conducătoare pentru transerierea, 

fonetică învățații nu sînt de acord. Astfel Asociaţia fonetică internaţională 
recomandă adoptarea unui semn pentru fiecare fonem (adică sunet recu- 

noscut ca mijloc de-a distinge un cuvînt de altul). Alţii —şi între aceştia - 

ne numărăm şi noi— preferă să însemneze nuanțele de pronunțare, chiar 

cînd ele servesc spre a distinge cuvintele între olaltă, prin semne diacri- 

tice. Din nenorocire nici învățații romini nu 1 întrebuințează acelaşi sistem 

de transcriere. 

- Pentru 'diferitele sisteme 'de transcriere fonetică întrebuințate în limbile romanice, 

[e W. "PAULYN, Romanische Sprachen und Dialekie, în Laulzeichen und ihre Anwendung in 

verschiedenen Sprachgebielen, Berlin, 1928. i 

o i VOCALELE 

_26.. Cu: mult. mai greu decît la consonante, se poate preciza locul: 
de articulaţie la vocale. Ceea ce caracterizează o vocală este, precum știm 

($ 1); faptul că deschizătura cu . care se pronunță este atît de mare, încît 
limba nu atinge mâxilarul superior (decît; doar cu marginile, şi numai la | 

unele vocale mai închise). De aceea locul 

de articulaţie nu-l putem preciza nici cu 

simţul nostru muscular, nici prin palato- | 
grame. Totuşi acest loc se „poate vedea - 
din figura alăturată : - 

Scara-vocalică pentru cele cinci vo- 

cale fundamentale este 'deci : jeaou. ” 
„ Pisica, cînd miaună, trece de .la 

  

  

      

vocala extremă î, peste e, la vocala | i 

centrală a, pentru ca să ajungă, peste Fie. 38, — Locul de articulaţie “al 

0, la cealaltă „vocală extremă, u:. i vocalelor, 
mieaou.. - 
La rostirea lui & limba e așezată pe. maxilarul interior în poziţia de 

odihnă. Limba nu atinge nicăiri maxilarul superior. Din cauza poziţiei ei 

în mijlocul. gurii, vocala a se numeşte centrală. Pentru articularea, lui e 

şi d limba se ridică în regiunea palatală, —din care cauză aceste două 

vocale se numesc palatale —, iar la o şi u în regiunea cerului gurii moale, 

- din care cauză aceste vocale se numesc velare. Întrucât 13 articularea lui 

o şi u au un rol hotăritor și buzele, aceste două vocale se mai numesc şi 

labio-velare. La, vocalele extreme i şi limba atinge şi maxilarul superior, ,
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Fig. 30. — Poziţia limbii pentru vocala a. 

  

    
  

Fig. 32. — Poziţia: buzelor pentru vocala î.,



  

  

    
  " Fig. 33. — Poziţia limbii pentru vocala i. 
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Fig. 31. — Poziţia buzelor la vocala o (a un romin). 

  

  

    
  

Fig. 36. — Poziţia limbii pentru vocala u. . 
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mai puţin — şi adică numai în regiunea, celor din urmă măsele— la u, 

„mai mult —pe două făşii destul de largi la dreapta şi-la stinga cerului 

gurii— la î. 
După cum avem consonante labio- velare Şi consonante alveolar-pala- 

tale, se poate, şi la vocale, ca articularea să nu se facă la două puncte 

îndepărtate, cum sînt; buzele și vălul palatin, ci la locul de întîlnire dintre 

două regiuni îivecinate, cea, centrală cu cea așezată mai înainte sau mai 

înapoi în gură. În cazul acesta avem a , face cu vocale antero-centrale sau 

postero-centrale, | 

Un a antero- cential, rostit; cu aceeaşi apertură ca a central obişnuit, : 

dar mai înspre regiunea palatală, semănînd cu a din englezescul -man 

sau din îr. patte, notat de noi cu ă, se aude obişnuit în unii diftongi romi- 

neşti, precum în eă din beai sau în ză din iai (de la a lua). Anchetatorii 

Atlasului lingvistic l-au auzit în unele localităţi în anumite cuvinte, nu 
însă aceleași pretutindeni. Astfel 3. Popa notat în punctul 510 sltib slab”, 
nălt „înalt, căse „Casc”, dar în punctele 805 și 740 numai nânt (înalt), 

pe cînd slab şi casc sînt notate cu a. - 

- Un a postero- -central” — însemnat; de noi cu 2-—, cum îl auzim în 

în. pas (scurt), pâle (lung)... l-a observat E. PETROVICI prin jud. Alba. 

„şi l-am auzit iricidental la aromini cînd rosteau un a dacoromin. 

27, O importanță mai. mare decit la consonante inde în general. - 

am putut neglija acest element — îl are, la vocale, camera de rezonanță, 

adică vasul, deschis într-o parte, în care prefacem o parte a gurii spre a 

da, vocalei timbrul ei special, întocmai precum cutia de lemn, diferită ca 

formă și mărime, pe care sînt întinse coardele, dă un “timbru. particular 
tonurilor produse de diferite instrumente muzicale, ca vioara, violoncelul, 

mandolina, gusla, cobza ete. - Ea 
Cind articulez un a, camera, de rezonanţă e în toată gura. Cind 

rostesc un î sau e, limba se apropie cu partea de dinainte de cerul gurii 
tare, unde se formează deschizătura Yasului situat mai mult în partea 
dinapoi a gurii. e 

La rostirea lui 4 și o, limba, se apropie, dimpotrivă, spre cerul. gurii 
moale, iar camera de rezonanță este mai mult în partea dinainte 
a gurii. 
, Vom vedea că în evoluţia rostirii românești acest caracter palatal 

"sau velar al vocalelor are un rol hotăritor, formînd lagar numita poziţie 
m 0 ale! (e şi î) și dură (4,0, u sau. zero); 

98. Alt element important pentu. distingerea vocalelor e lungimea 
tubului oral. Cel mai lung tub îl avem la u.. Cind rostim . această vocală,
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deodată cu mișcarea rădăcinii limbii în regiunea velară coborim și larin- 

gele, care e legat de.baza limbii şi trebuie deci să facă, 0 , mișeare în jos 

împreună cu limba trasă înapoi. 
În același timp însă şi buzele sînt proiectate înainte, astfel că tubul 

oral are cea mai mare lungime posibilă, mărginit fiind înainte de buzele 
ţuguiate şi înapoi de coardele vocale din laringele coborit. La î, dimpotrivă, 

laringele se ridică deodată cu mișcarea limbii spre palatul tare, iar. buzele 

iau poziţie orizontală și se 'lipese de dinți. Astfel tubul oral axe cea-mai 

mică lungime posibilă. La o lungimea tubului e mai mică decît la u, dar 

- mai mare decît la a,'iar 1a e lungimea e mai mare decât la î, dar nu aşa , 

de-mare ca la a. Lu - 
— 

Şi încordarea muşchilor joacă un rol —mai mare sau mai mic— Ia rostirea vocalelor. 

Această tensiune n-a fost îndeajuns studiată pentru limba romînă. Se pare că ca e mai mare 

la vocalele închise „decit la cele deschise. : 

2 - . 

29. Ca şi la îricative —5i în măsură mai mare decit, 14, acestea —. 

'carăcteiul unei vocale depinde de mărimea și. forma aperturii. Cea mai” 

deschisă vocală e a. (De aceea medicul, cînd vrea să ţi se uite în gât, îţi 

zice să rosteşti un a). Cu cât ne apropiem mai mult as vocalele extreme 

i şi u, cu atît deschizătura este mai mică. Cind zic venind sau “portumb, 

apertura, se micșorează, trecînd. de lu vocalele e şi-o din primele silabe la 

vocalele î şi u din cele de al doilea. 

- Aceeași mișcare de închidere se prodiice şi atunci: cînd rostesc plă- 

pând, cînd trec de la ă a î (scris, în ortografia oficială, cu semnul â). Vocala, 

î este mai închisă decât ă, iar aceasta mai închisă decît a. La vocalele” 

centrale avem dar trei grade de închidere: a—ă—f, nu numai două, - 

ca la vocalele anterioare (e—î) şi la cele posterioare (0—u). Cind. pronunţ 

cuvîntul apărând, cele trei vocale se articulează în aceeași regiune „centrală: 

a gurii şi cu aceeași poziţie neutră a-buzelor (care nu sînt nici rotunjite, ca 

la o şi u, nici lipite de dinţi şi trase în lături, « ca la e: şi 1), dar, cu o aper- 

tură, din ce în ce mai micşorată.: : 

Dacă în cele mai multe limbi indo- -europene vocalele de tipul lui 

ă şi î lipsesc, cauza este că în acestea, deodată cu micşorarea aperturii 

mawime; caracteristică pentru vocala a, face şi limba o mişcare înspre înainte 

sau înapoi, alunecînd, din regiunea centrală în cea a vocalelor anterioare sau 

posterioare. La rominii -deprinşi cu articulaţia dorsală 

a limbii, înălțarea, ei spre cerul gurii se poate face fără de « o asemenea - 

deplasae. 

„7 Woecala: centrală cu deschizătură rmijlocie, notată în transcrierea 

" noastră fonetică, ea Și în ortogralia actuală, cu ă,e foarte frecventă în .
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limba romînă, atât în silabe accentuate (dă, măr, părți, surpă.:.), cît mai 

ales în silabe neaccentuate (cărbună, apăr, casă... ). Vocala centrală cea 

mai închisă e- notată în transcrierea noastră cu î. Tot aşa e scrisă în orto- 

"grafia, oficială, dar numai la începutul şi sfîrșitul: cuvîntului (încă, urî.... 

apoi şi în neînsemnat, urât. ..), pe cînd în „mijlocul cuvîntului Academia 

Romînă prescrie, scrierea d (când, stăpân...). Şi această „vocală centeală, 
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KE Fig. 38. — Poziţia buzelor pentru vocala centrală 'f, 

se găseşte atît în silabe accentuate (înger, făcînd. . . ), cât şi în silabe lipsite 
de accent. (încet, pândese. . . ). Pe cînd î este inițial (încep), medial (cânt) 

şi final (hotărî), ă nu se întrebuințează la începutul cuvintelor decît” 
- .excepţional, în interjecţii ca ăra ! sau în forme dialectale ca, ăla, ăsta, sau 

în plurale regionale ca ăripi (în loc de aripi). După ș nu apare niciodată 
în romiîneşte ă, nici î (primul transformîndu-se în e, iar al doilea în di 
tăiem faţă de lucrăm, tăi(i)nd faţă de lucrând). . Ă 

Dacă vrem să prezentăm vocalismul romîn ţinînd seamă nu numai 
de locul articulației, ci şi de mărimea aperturii, o putem fâce, în mod 

„schematic, mai bine în felul arătat în. fig. 39. 
- Această imagine grafică, consideră însă numai limba. literară, nu și 
graiurile regionale, în care întîlnim și variante:mai deschise sau mâi închise 
ale celor mai multe 'din cele şapte vocale fundamentale rominești. Dacă 
însemnăm deschiderea cu un cîrlig şi închiderea cu un punct dedesubt, 
atunci în seria vocalelor romîneşti seaouăî aparo mulţime de variante, . 
ca e; 9; & ete. Variantele acestea sînt mai numeroase de la a spre î decît 
de la a spre u sau spre î. Anchetatorii Atlasului linguistic român au introdus,
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: N . . - Ă - 
pe lîngă €, care-i un € deschis, şi semnul e (cu două cîrlige dedesubt) pentru 

e îoarte deschis,-pentru care WerGAND întrebuința semnul. e (căruia îi 
corespundea la el şi un o). 

“Ca să începem cu vocalele centrale, anchetatorii Atlasului. lingvistic 

- român cunose un ă, adică un ă deschis, notat bunăoară, în cărunt ALR, 

I, h. 12/10, 118, 315 sau albață ALR, I, h. 111/576. WerANp îl. 

nota cu a cu un cerculeţ, dedesubt (8) şi l-a găsit prin Banatul sud-estice şi 

prin Moldova, dezvoltat din & înainte de un a următor în cuvinte ca. 

Dărbat, văzut (LAD, p. 3). Pentru o vocală, intermediară între ă şi î — care : 

  

_Anterinare '. Centrale . -- Posterioare 

  

      

Fig. 39. — Cele şabte vocale principale romineşti. - 

4 

ar putea fi considerată ca un & închis (4) sau ca un î deschis (3) — anche- 

tatorii Atlasului au introdus semnul â. Această variantă se întilnește 
Tai des prin regiuriile estice. în loc de ă final neaccentuat, de ex. în 

„casâ, laudâ. ... L-am auzit şi eu adesea, de ex. la Braşov, neaccentuat, 

“la mijlocul cuvintelor, în loc de ă (galbân), şi prin Bucovina și subit accent, 
în ae de î, mai ales înainte de.7 (hârtie, cârpă. .. CE. şi JD.VII, p. 260 

29 (casâ) şi 31 (galbân). „- 

„Vocalele anterioare se rostese în: limba literară de obicei nici prea 

deschise, nici prea închise, ci cu deschizătură medie (însă-mai degrabă 
închise decît deschise). Regional însă avem și un e închis, de ex. în pește, 

verde în graiul muntenese, sau verde, soare... prin. Moldova (unde un e 
final se preface chiar în ș sau î).-Mai ales caracteristic este însă e deschis în 

“rostirea unor cuvinte ca fete, iubeşte... E una din rostirile regionale după - 

„ „sare poţi recunoaște mai repede pe un ardelean (căci foarte puţini izbutesc “ 

să se dezbare de ea). - 

Un o deschis se aude de asemenea, regional mai ales, prin Transil- 

vania de miazănoapte, fiind o 'rostire de asemenea, caracteristică pentru 

ardelenii. El apare în locul- diftongului oa în cuvinte ca sere, nople... 

Megleniţii rostese, după model bulgar, că 9 orice ă şi î accentuaţi : : dom 

dăm dilorn „bătri în”. 

A
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Un y (u deschis), ca în germ. Hund și un ș (î deschis), ca în germ. 
Kind nu sînt obișnuite în limba noastră literară. Totuși schimbul între 

'4 și o în forme ca preut—preot, caut—caot .... se explică, poate, prin 

existența unui 4, pe care WEIGAND l-a şi notat uneori. De asemenea în. 
„regiunile care prefac pe e final neaccentuat în ş —bunăoară în Alol- 

d dova— acest î e mai ales deschis : verdi, fot. . . . 

Nefiind deprinşi cu vocalele deschise, rominii, cînd vorbesc” franţuzeşte, italieneşte sau 

nemţeşte, de obicei nu fac deosebirea —atit de importantă— între un e (de ex. îr. meltre 

(scurt), maftre (ung). .., it. pelto..., germ. găhnen. ..) şi e (fr. nez, eleve..., it. guesto, neve... 

germ. sehr...) sau între g ca în îr..porte (scurt), fort.(lung)..., it. liogo, bolle..., germ. 

Sonne (scurt) şi o ca în îr. beau “(scurt,) cale (lung), germ. Soân. (lung). Sa 

„Numele meu, sau nume ca Ionescu, Popescu, sînt scrise de germani adesea Pușcario, 

Jonesco, Popesco, ceea ce denotă că pe u final romtnesc ei îl aud.deschis. Dacă nu-l apropie 

însă de al lor 4 (din Durst etc.), cauza e că acest 4 al lore totdeauna scurt, iar în Ionescu 

etc. rominescul u se rostește cu o durată medie. N - 

În transcrierea fonetică franceză vocalele deschise se însemnează de obicei cu accent: 
grav (4, 2, î,9, î), iar cele închise cu accent ascuţit (d, €, i, 6, i), iar în cea a Aso- 
ciaţiei fonetice internaţionale e deschis se însemnează cu e (epsilon grecesc), o deschis cu > 
(e mic întors); pentru i deschis şi u deschis se întrebuinţează majusculele I şi U. 

Despre rolul pe care îl au ă şi ! ca „sunete vicari!” în romineşte, cî. $ 75. 

30... Dacă, considerăm şi graiurile regionale, numărul vocalelor romi- 
neşti creşte şi mai mult prin variantele vocalelor postero-centrale şi antero- 
centrale, rostite cu o apertură mai mică decit 2 şi ă (ef. 327). i 

„E. PETROVICI & auzit, în. anchetele sale, un sunet care nu e nici o, 
nici ă și pe care l-a notat cu un ă cu o deasupra, sau cu un o cu ă deasupra. 
Cred că notația cea mai potrivită ar fi 6. După ce mi s-a atras atenţia, . 
asupra lui, l-am auzit şi-eu, după labiale, în cuvinte ca a Jără pentru fără, 
la un domn originar din Argeș. . 

Dintre vocalele antero-centrale mai închise decit â, cunose trei, 
pe care le redau cu transcrierea întrebuințată în ALR: 

î este cea, mai închisă dintre ele. Acest sunet îl rostesc eu în cuvinte: 
care au la origine un ş după un r iniţial sau ri latinesc : râu, urât... (dinlat. 
rivus, *horritus) ; el se întâlnește prin multe regiuni, în loc de i după s Şi 
p, în cuvinte ca găsi, țîu ; urmează, cu o apertură mai mare, €, cum îl ros- - 
tese mai ales băntițenii, în loc de e, la sfîrșitul „cuvintelor, după sunete: 
harta 13 | muiate (dulsE „dulce“, bin6...) şi cum îl rostesc eu şi foarte. 

  mulți romini, accentua; și neaccentuat, după un î: Dajă, ăl...ș 
şi această vocală se aude în multe părţi în loc de edupă s: : găsesc... ; în. 
sfirşit, un £, care se aude mai ales prin Moldova şi Transilvania de nord- - 
est, în loc de ca după un r iniţial sau pr latin, sau în loc dea după suie- 
rătoare, cînd în silaba următoare avem un e (cură Curea”, > TE rea? 
șese Șase”, sterpe şarpe”. . .). 

...
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Dacă am vrea să prezentăm î în mod sinoptie toate vocalele rominești 

cunoscute pînă acum (însemnînd pe cele şapte fundamentale cu drepte şi 

ne cele regionale e cu cursive), am putea- o face în tabloul următor : 

  

    

_ anterioare .. E _ i posterioare 
— Ni — 

i i i. u . 

- î - 4 
e 9 
e - & ă 6 0 
e. 6. o 

a a a i 
—— _ 

“centrale i 

Asupra vocalelor centrale romineşti şi asupra articulației lor s-au emis fel de fel de 

- păreri. A, PHILIPPIDE (în urmă în Originea romlnilor, LII, p.4) credea că ă şi î(â)sînt nişte o 

și u rostiţi fără rotunjirea buzelor. R. SBIERA (Conv. lit. 38 (1904), p. 390 ş.u. şi p.485 ş.u.) 

credea că d e un 5 inversat şi d (î) un ii inversat, adică cu articularea linguală a lui o şi «i 

şi cu cea labială a lui e şi îi. Şi H. TIETIX (Elementarbuch, p. 14) era de părere că ă se articu- 

lează cu partea posterioară a limbii către vălul palatului, buzele răminind pasive.! Cel care a 

recunoscut cel dintii varietatea vocalelor centrale romineşti a fost G. WEIGAND în studiile 

sale dialectale (cf. Jo.-II1, p. 207 şi LAD, p. 2-3). EL credea că toată seria vocalelor romi- 

nești poate fi rostită ca. „laringiene acoperite” („gedeckte Kehllaute”). Timbrul special pe 

„care-l au aceste vocale —pe care el. le insemna cu un cerculeţ. dedesubt: i (= î), e(=2%), 

o I(=ă), o(=ă) şi I(=D—'s- ar datora rostirii vocalelor obișnuite, însă cu laringele coborit. 

în DR, VII, p. 10 am arătat că ridicarea și coborirea laringelui întovărăşește arti- 

culația unora din aceste vocale, nu e însă cauza timbrului lor particular. Influențat însă 

de WEIGAND, în studiul meu Considerațiuni asupra sistemului fonelic şi fonologic al limbii 

romine (DR, VII, p.1—54 = ELR, p. 203—259) am crezut că şi vocalele de tipul ă și â (1) 

„au „la bază” vocalele normale, cărora li se adaugă un „,registru” special, cauzat de articu-. 

iarea „eterorganic: ” a limbii. A. PROCOPOVICI a observat, în DR, IX,.p. 64, cu drept cuvint, 

că atunci cînd ne punem numai problema descrierii sau definirii -lor fonetice (şi deci nu au 

ce căuta consideraţii de ordin istoric), este greşit a căuta acestor vocale „„medii” un alt sunet 

„de bază”. Bibliografia dată - de -mine în 1931 trebuie completată acum cu următoarele scrieri : 

W. PAULYN, Romanische - Sprachen und--Dialekie (im- Lautzeichen - und- ihre Anwendung in 

verschiedenen Sprachgebieten,' Berlin, 1928); -H. KUES, :El dialecto de Alguer, Barcelona, 

1934, p, 84—36 (cu figuri care arată poziţia limbii la ă şi la î, făcute după senzaţia. muscu- 

lară a autorului) ; "Al. ROSETTI, - Contributions ă Panalyse- ph ysiologique et ă histoire des 

vo yelles roumaines Ă et Î (BL, III (1935), p. 84—112) (cu reproducerea unor roentgenograme) ; 

A. PROCOFOVICI, Despre ă şi î. Probleme de fonelică” şi jonologie. . Chestiuni principiale (DR, 

IX, p. 56—91) şi E. GANILISCHEG, Die AMundart von Şerbăneşti- Tituleşti, 1936, p. 53—66. 

În această Iucrare din urmă autorul pleacă de la &ă (transcris de el 4), pe care-l consideră 

„„normal” şi- care are o variantă „palatalizată” E (transcrisă 2). şi alta „„velarizată * 6 (tran- 

scris 6). Aceasta. din: urmă se găsește mai ales după labiale, și. despre ca GAMILISCHEG. se 

exprimă în mod analog ca E. PzrROVICL: : în exemple ca părinte, făcut, nu ești sigur dacă auzi . 

un ă sau o, Pet (transcris d) îl consideră şi GAMILUSCHEG ca un.ă (transcris d) închis. Dacă . 

continuăm să ridicăm limba, ajungem, după el, la consonanta k. Varianta prepalatală a lui î 

şi î (transcris î) a auzit-o:în forme ca băşici, pluralul lui băşică (deci ? din i după ş, dar 

. . | N ÎN . - a
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numai în poziţie moale). La această serie el mai adaugă un «i după vocale velare şi consonante 

labiale, de ex. în pămaâni. Acest sunet l-a auzit şi l-a notat numai rar şi incidental. 

A. LowB ARD (Prononciation, p. 32==132) cunoaşte de asemenea seria întreagă a vocalelor 

„centrale, pe care el le numește „medii” şi le intercalează în poligonul lui D. JOxES (ef. fig. 40). 

învățatul englez stabilise, adică, prin roentgenograme cele patru poziţii extreme pe care 

- le are limba cînd articulează vocalele . 

scardinale”. (Gf. fig. 41).   

Anterioare . 2 

inchise £Q Între extremele i şi acela 
aşezat vocalele: palatale e (mai a- 

proape de i) şi e (mai aproape “de 

a); iar între extremele u şi 2 (insem- 

nat la cl cu un a modiiicat) a aşezat 

vocalele velare o (mai aproape de u) 

şi o (mai aproape de2). În triun- 

uhiul de la mijloc a aşezat cele două 

vocale centrale care îi crau cunos-. 

cuta lui (în afară de a), un 2 (ca 

în zermanul Sonne...) şi un îi 

barat, ca în rusescui syn „liu”). 

   Mijlocii 

      
Fig. 40. — Poligonul lui JONES cu întercalazea vo- 

„ ealelor centrale, ” 
“81. La articularea - lui - 

= __o şi ue hotăritoare, precum 
“am văzut,.. pe lingă ridicarea 
limbii în regiunea cerului gurii 

moale, și rotunjirea buzelor. 

Aceste vocale pot fi consi- 

derate deci ca “sunete cu 

două locuri de articulaţie : 
labio-velare, de felul 

lui ș şi ș, care sînt consonante 

'alveolar-palatale. Se poate 
1 - însă întîmpla —ca la ș şi Î— 
Fig. 41, — Poziţia vocalelor extreme după „JONES. ca, rotunjirea, buzelor să: în- 

! - locuiască articularea limbii, 

care se face de obicei. cu buzele în poziție neutră 'sau chiar orizontală. 
Cele mai cunoscute cazuri de asemenea labializare le avem la vocalele - 

de tipul 5 și îi, care se întîlnesc în multe.limbi. Ele se nasc atunci cînd 

rostim un e (€) sau un i cu buzele rotunjite. La romîni ele nu sînt obișanite, - 
decît doar în regiuni în care rominii locuiesc în simbioză cu popoare care. 

au în limba lor aceste sunete (ea bunăoară în Sătmar şi în- Sălaj, unde 
rominii au învăţat de la unguri să rostească pe d şi i, cf. DR, X, 

“ p.230). În alte părți ele se aud ca sunete coarticulate. Cercetătorii străini, | 
deprinşi din graiul lor. cu. aceste sunete, le-au auzit (sau li s-a părut că le 
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aud) uneori în locul diftongului eo. Astfel WerGAxp a notat. un 5 în 
aoleă „aoleo”” şi incidental în Mariiiţo şi priimăvară (din cauza labialelor în-. 
vecinate, cf. LAD,p.3).E: GAMILLSCHEG (Oltenische Jundarten, V. II -12) | 
a auzit în Oltenia dă în loc de de-o (în deodată, de-o ureche, de-o săruta) şi mâ-0 
în loc de mi-oi,. iar A. LOMBARD ( Prononciation, p. 30 = 131) le-a obser 
vat în Bucureşti în cuvinte ca plăoscăi „Pleoscăi'”, năo dă „ne-o dă”,     e era > 

    

  
: 

-j 
Î 

ă 

+ 

.Ă 
d   

  

Fig. 43. — Poziţia buzelor. pentru ii. 

î0u „ieu”?, (Despre o rostire dărm, în loc de dorm din lat. dormio, cu 
disocierea lui ş, la megleniţii din Huma, ek. OAPIDAN, Meglenoromnii, 

p. : 160). 
Noi avem în schimb un a “1abializat, pe care-l însemnăm cu â. BI : 

se aude mai ales la istroromîni, “unde s-a dezvoltat din a accentuat (nds 
„nas, cu variantele ngds, nuăs. ..), dar se întilneşte și la dacoromini. 

Ardelenii pronunță în :multe părţi diftongul oa ca d- sau gâ, uâ. 
Pentru înalt şi mare găsim notat în ALR, I, hota 60, formele 
nâlt 461, nânt 691, înmdlţ (cu sing. înnâlt) 375, mare 576, iar în harta 12 
chiar și o formă cârunt 576, cu ă în poziţie neaccentuată, în loc de carunt 

(din cărunt). În unele regiuni (de ex. prin Para Hațegului) se zice, ca la - 
9 istrieni, & în loc dea: nds, căpră, precum şi pentru oa: năpte, mărie. . . 

(sau noăpie, moârte...., nudpte, muârte... ). În ALR, I,h. 62/0183 se dă 

şi din dialectul meglenit slăp pentru slab. | , - 

Şi vocalele reduse pot îi labializate. Acesta e cazul franţuzescului „e mut”. 

- După cum la baza unui 5 stă un e nai închis sau mai deschis, unele limbi disting 

între $ (îr. pen (scurt), Meuse (lung)..., germ. schăn... .) și 4 9 (îr. cel (scurt), peur. (lung). ,
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germ. zwălf...). În transcrierea Asociaţiei fonetice internaţionale primul e redat prin 5, al doilea 

prin e, iar ii prin y. - _ 

Despre felul cum au substituit, în împrâmiuturi, rominii pe ă şi, a. ş 121. 

32. Cind rostim o vocală cu vălul palatin coborit, atunci rezonanţa 

vocalei devine nazală. Există unele limbi —ca bunăoară limba, îrar- 

ceză— în care opoziţia între vocalele orale şi cele nazale e singurul mijloc 

de a distinge sensul cuvintelor : pot „oală? se deosebeşte în rostire de pont 

pod”? numai prin faptul că în primul cuvînt rezonanţa, lui o.e orală, iar 

în al doilea nazală. Noi nu avem propriu-zis vocale nazale, dar avem - : 

vocale nazalizate, adică rostite cu o coborîre prematură sau zăbovitoare 

_a vălului palatin, din cauza coarticulării cu consonanta, nazală următoare 

sau precedentă. O descriere a lor se dă! în $ 51. 

- Rostirea normală a vocalelor e cea întovărășită de aşezarea coardelor 

xocale.în poziţia necesară pentru producerea vocii ($ 3). Însăși numirea 

de vocală (lat. vocalis) derivă din lat. voz, -cis voce”. Totuși în anumite 

-_ cazuri, descrise de noi în $ 52, coardele vocale se pot: deschide înainte de 

vreme, ceea ce produce o aionizare â vocalelor (ca și a consonantelor fonice). 

În sfirşit, vocalele —şi nu numai ele, ci și "consonantele— pot îi 

rostite și şoplite. Cînd şoptim, sunetele fonice se rostesc fără vibrarea, 

coardelor vocale. Totuşi şi în acest caz urechea, noastră deosebeşte un. 

“de b,un sdez şi distinge exact vocalele. Aceasta se explică pe de o parte 

prin faptul că consonantele fonice romiînești rămîn line ($9) şi cînd 

sînt şoptite, pe de altă parte prin timbrul special pe care-l primese 

toate sunetele șoptite, uşor de distins cu urechea, dar foarte greu de definit. 

Pentru clasarea vocalelor limbilor sud-est-europene în sistemul triunghiular şi patruun- 

ghiular imaginat de fonologişti, cf. B. HAVRANEE, Zur phonologischen Geographie (Das Vokal- 

system des balkanischen Sprachbundes), în Archives Neerlandaises de Phonetique Exp6rimentale, 

VIII—IX (1930). . Ă - | 

RR - SEBIVOCALE ŞI VOCALE REDUSE 

33, între vocala i şi consonanta 9 este semivocala ; i numită Şi piot? 

(sau iod"). Locul de articulare este același pentru cîteşitrele ;. deosebirea 
între ele stă în mărimea desehizăturii, care e destul de mare 

"la i şi e foarte redusă, la fricativa y. Aceeași poziţie pe care o-are un î 

față de y, o are semivocala, u față de (în ceea ce priveşte articularea 

limbii) şi faţă de w (în ceea ce privește rotunjirea; buzelor). : 
După cum vom vedea în capitolul despre silabă, această deschizătură 

mică la rostirea lui ş. și u face ca aceste sunete să se găsească într- -o înferio- 
zitate sonoră îațţă de vocalele învecinate. Semivocalele au şi o durată.
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mai scurtă, decit; vocalele obişnuite. Această, poziţie de inferioritate faţă 
de vocalele pline o întîlnim și la vocalele reduse. În romiînește avem un, 
singur fel de vocale reduse, vocalele atonizate, “ despre care 
va îi vorba în $ 52. Din cauza lipsei de fonie, dar şi din cauza duratei lor Ă 
foarte reduse ($ 31), ele sînt lipsite de „Proprietatea, de a forma matca 
sonoră a unei silabe -( $ 93).: cuvintele lupi, mori... deși au cîte două . . E 
vocale despărțite prin consonante, sînt monosilabe. La un asemenea i final 
afonizat constatăm deci toemâi fenomenul invers decît lă, sonante, care. 
din cauza foniei și a duratei lor pot; deveni culmi sonore i să formeze 
silabe ($$ 25 şi 93). 

În alte limbi vocalele reduse întrunesc de obicei numai cite una din cele două note ale 

celor romineşti. Astiel „e mut” din limba franceză are fonia ca vocalele pline, dar durata 

lui e atit de redusă, încit poate deveni imperceptibil pentru ureche (Sval < saval =. cheval). 

Se zice la fneira (= la fenttre), dar set jangtro (= sept fentlres), căci, prin fonetică i sintactică, 

în cazul al doilea 3 e menţinut de consonantel6 încunjurătoare. 

SIEVERS a atras atenţia asupra cazului, din limba germană, cind asemenea "vocale reduse 

amuţesc, prefăcind însă sonanta următoare în matcă silabică : die beriitenen Ojjiziere se rostește 

- di boritqq ofiţira. - ! 

Nu se ştie exact cum se rosteau „ler*-urile protoslave .(7 şi 6, transcrise prin d usi 1). 

Se pare însă că ele erau extrem de scurte, ca şi vocalele afonizate rominești, şi poate,. ca 

şi acestea, lipsite de fonie. Aşa se explică amuţirea lor completă în limbile slave moderne la 

sileșitul cuvintului și, cind erau „meintense” » Şi în corpul cuvintelor. | 

_DIFTON GI. ŞI GRUPURI ALxPR 

34. În unire cu vocalele pline, semivocalele i şi upot forma dit- 
i ongi sau triftongi (poliîtongi), adică grupuri cu elemente | . 

vocalice neegale_ în cuprinsul aceleiaşi silabe. 
_După cum semivocala e prima sau a doua componentă a unui diitong, 

acesta, se numește ascendent (suitor) sau descendent (coboritor). Diitongii 
şi triftongii se găsesc măi ales în silabe accentuate, dar îi întîlnim și în 

- poziţie protonă sau după accent. Fi pot sta la începutul, stizșitul sau în 

interiorul cuvintelor. 
„Iată cîteva exemple, de dittongi descendenţi formaţi cu semivocale : 

cai, dai, stai, Mihai... ai... ; maică, haină, daiţ. ..ş Neaccen- 
tuat : „haimana, maimuţă, numai. . -- 
călăi, răi... îngăim 3 neaccentuat : : “dată- i, Pincăi, înhăita, 

măicuţă. . . - “ 

dau, stau, (ei) cântau. 3 au. .. 5 caut... 3 neaccentuat; : 3 Maus0- 

leu; haubiţă. .. Ă ? 

călău, hârdău; Tău. ..$ “neaccentuat : lăutar. .. 

Mc. 1015 - | E , Da _



ta 

ei .: lei, cei, Andrei. 3 jleică, temeinic. . ; „neaccentuat : treizeci, lei- 

—
_
 

za
 

= 
, 

..
 

__cu semivocalele ş şi u.. 
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_cuţă, uite-i..; | 

cu : greu, zeu, antreu, pigmou... i vojdeucă. . . . | 

îi: lămii, rămâi... îi... pîine, “câine... ; neaccentuat : (tu) rîgîi, 

pîrîitoare, bhiguire. . 

' 

m 2 7n0lâu, râu, brâu... ” a 

oi : “apoi, doi, ploi...3 0înă...; , doină, noimă, ; soim... ; neaccentuat : : 

voinic, Voiculej, toroipan. . - ă a 

ou : bot, ROUu, Cadou, €r0u...$ 0ui.. RE - 

Exemple pentru diftongi ascendenți formaţi cu semivocale : : 

ja : abia, nuia, (el) păcătuia. .. ; îa, iad ... $ Caia, piatră. . 3 neaccentuat : 

statuia, voia, iarmaroc .. .. | - 

: înşeua...; (dial.) uală (= oală), duare (= doare) ...; neac- 

-„ centuat : steaua, ziua... i Ii 

2
 

m.
 

: 

. 

ijă + (dial.) foaiă (= foaie)... 

„mă :: (dial.) uăm (= om), uăs (= os). 3 n6aceentuat : două, Nouă... 

ie : es, dert...; biei, pietre... ; neaccentuat : ieșind, pietros, mârâie, 

foaie, nevoie... 

io : feleştioc, ştiob, (dial.) “cuptior. .e dj neaccentuat : - jorgotan, mior- 

lăi, iobag, Iordan. „. Ma 

uo : (dial.) uom (= om) „..ș duorm (= dorm), seuot (= scot) ...Ş 

„ neaccentuat.: duomnişor (S>domnișor). .. 

Cele două vocale extreme, i şi u, pot şi ele forma, diftongi ascendenți 

sau descendenţi în unire cu semivocalele îşi u: 
.. S 

iii : copii, fii, (tu) întârzii... ; (pe alocuri) fiică. ..3 (dial.) jinimă. 3 

neaccentuat : (dial.) îinâmioară .. . | 

 cadiu, știa, Ţin, viu. + „- ă iu : 

iu : dute... știucă, fliuştur ... 3 neaccentuat;: : iubi, dudeu ... 

ui : citi, secui... uit... țuică..; „neaccentuat : hurui, (tu) chiui, 

îmbuiba, puicuţă. .. - | . 

: În exemple ca îeu (scris ae), i iau sau î-0i (=i îi voi) avem trittongi 

Cum în limba romînă avem mai multe vocale centrale decit în cele. | 

mai multe alte limbi, diftongii și triftongii cu semivocale. — mai ales dacă 
- ţinem seama şi de cei născuţi prin fonetică sintactică — sînt foarte numeroşi 

şi variaţi. În aja o iau (î)eu se succed. zece vocale şi semivocale fără nici 

o consonantă între ele; incidental am auzit pe o doamnă care. pregătea 
un pom de Crăciun zicînd : : vujaua.-aia (i iJeu oi(u) auri-o cu 16 vocale Şi 

semiv ocale- între cele două consonante; n şir. 

! .
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. Ca al doilea element al aittongutui, vocalele cesătrale nu se găsese | 
decît; regional, în combinaţiile ză, pă şi jă. 

Dar diitongii şi triftongii nu se formează numai cu ajutorul semivo- 

_ealelor, ci se pot naște și atunci cînd, în cuprinsul aceleiași silabe, o vocală, 

mai puţin sonoră devine satelitul unei vocale mai deschise şi, deci, de o 

sonoritate mai mare. Asemenea diftongi şi triftongi sînt în limba noastră : 

ca : creastă, deal, fereastră, găleată ...; neaccentuat: Cristea ...; 

pe-aproape, de-a lungul. . +, (dial.). meavastă - 

“eo : aoleo, pleose...; vreo... 3 neaccentuat : bleojdi, huideo, uite-o, 

"Qosteo..... E | Iu 

oa :' boală, broască, „oală. d neaccentuat : o-am văzut, 1nijloace.... . 

Regional mai întîlnim și diftongi ca : | ă 

eq :: meese (= mese)... - 
ăa : măare (=mare)... . 2 : - 

>
 

ae
 

2
 -
 ..
 oviăs (=ovăs), vîăd (= via), sfănătos (= sănătos) ADR, I, 

1625/354, 273, 125, tuştăse (= tuşese) ALR, I, 75283... - 

e. _ “Priftongi : E ă - 

coa: cleoambă, cleoanță, fleoancă, lioarcă ... 

ijoa : Ioan, fuioare, lioarcă (= leoarcă) . 
cau: aveau, vreau... 
oai : cerboaică; "nemţoaică .. 

Diftongii ea, eo şi oa sint ceva specific limbii romîne, întrucât accentul 

„se repartizează adesea în mod egal pe cele două elemente ale.lor. WVEIGAND, 
care i-a; studiat cel dintii (cf. LAD, p. 3), i-a numit „plutitori”? („„Sehwe- 

bende Diphtonge”). Într- -adevăr, alături de rostirea: ed și od în cuvinte 

ca neagră, teamă ..., moară, oameni .., în care accentul e pe vocala mai 

sonoră a, aceleaşi cuvinte se aud, în unele regiuni'sau numai la unii indi- 

vizi, pronunţate cu e și mai ales cu o plenison pi chiar accentuat. Astfel se 

explică faptul că unii străini aud accentuarea marte, s6are. (Astiel accen- 

tuează bunăoară R. Onriz, traducătorul în italieneşte al poeziilor lui Emi- 

* nescu). De fapt, accentul e greu delocalizat, mai cu seamă în diftongul oa. i 

Specifici limbii romîne sînt și triftongii în care, pe lingă vocala, 

care formează matca sonoră a silabei, :se grupează, ca sateliți, vocale de 

o sonoritate minoră sau semivocalele, iar la diftongii astfel compuşi se 

—————] mai adaugă şi vocale afonizate. Asemenea triitongi se găsesc 

| - numai la sfîrșitul cuvintelor. În cuvîntul pe care-l scriem bu- 

boiu —şi care în cele mai multe regiuni se rostește cu diftongul 01 — se 

“ aude în unele regiuni, triftongul ot adică, un grup constînd. din vocala, 

harta 10 
 



52. . GRUPURI CU VOCALE REPARTIZATE PE DOUĂ SILABE 

Po a 
nara 9 plină c o, urmată de semivocala ș şi apoi de vocala redusă şi 
arta 

| afonizată u. Combinația diftongului oi cu un u final afonizat, 

mimat sau semivocalic, se poate urmări şi pe harta pentru cuvîntul 

război "(nr. 9). Tot astfel sînt triitongii -aiu, =eiu, -îiu, -0iu, uit, 

în cuvinte ca aiu, lăudaiu, prinseiu, apropiiu, voiu, secuiu- „+ Şi în de- 

__zivate cu sufixe ca mucigaiu, ardeiu, iepuroiu, albuiu ... 

  

  

A. LOMBARD! (Prononcialion, p. 28=128) aude - în diftongul ea un e deschis urmat. 

"-deun a anterior. Aceste două elemente, din care nici unul nu e semivocală, ar forma un diftong 

„indecis” (flotant) sau, mai exact Ușor ascendent”. În oa el aude un o deschis urmat de. 

un a posterior nerotunjit, care dau impreună tot.un diftong indecis şi puţin ascendent” 

(ibid. p. 30 = 130). Anchetatorii Atlasului notează pe a din diitongul oa adesea cu d. Nici 

în iu, în cuvinte ca vie, pustiu, urechea nu distinge totdeauna. ușor accentul. Deși semi- 

vocala e în aceste cazuri u şi accentul e pe i, nesiguranța se explică —precum a. arătat 

WEIGAND (LAD, p. 4 cî. şi LOMBARD, " Prononciation, p. 19 = 119)— prin faptul că u, deşi 

neaccentuat, e mai lung decit i accentuat. 

. WEIGAND (ef. LAD, p. 3) a mai notat şi dintongii dă, a şi. ee. 

34 a. “Am văzut în cele precedente cum două sau mai multe vocale 

apar asociate într-un poliitong. Aceleași vocale însă pot fi repartizate: și 

pe două silăbe învecinate. Aceasta se întîmplă înainte de toate atunci cînd 

vocalele extreme i şi 4, fiind accentuate, își păstrează valoarea de vocale RR 

pline și nu devin semivocale.- “Astiel se pronunță în hi at: 

ai (nu aj) : aici, aidoma, caic, han înainte... _ 

au (nu au) : aud... De 

ăi (nu ăi) : căință, făină, găină, grăim . . . 

ăn (nu ău) : căpeăun, lăută, lăuză... - 

ci (nu (ei) : . ateist, leit, sleire... 

îa (nu za) : Maria... i 

ie (nu ze). : mie, întârzie, soție, . . 
„ 

ii sau îi (nu zi sau 44): conștiință, înmiit, fiinţă, fiilor, viitor 1 

îo (nu 30) : chiot... Ă 

ă (nu în) : triunghi... , 

î (nu î5). : hâit, mână... D= a - 

oi (nu 0) : îndoit, voință... - . 

Wa(nu ua) : abua, (dial.) zua (= ziua.) ... 
_ui (mu auz) : Biruință, chinuit, ruină, sum... . , 

vio (nu (40) : duo sau duo... a A 

Caracteristic e următorul fapt :. Din o lung unguresc s-a născut dittongul ău : t6 > iâu, 

Nasz6d > Năsăud, Tot > Tăutu. După analogia unor cuvinte ca bou—bo-ul: s-a "născut 

de la tău forma articulată tă-ul, cu diftongul ău disociat. Cum însă grupul vocalic ău e totdea- | 

una disociat de cite ori u e accentuat, s-a zis —nu însă la toţi rominii din partea locului— 

. 
> - 

N



Y 
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Nă-să-id, Tă-u-tu. Tot așa se zice Cer-nă-aţi, Ră-dă- iţi în loc de Cer-năruji, Ră-dă'uți, "cum 
se rostește prin Bucovina, rostire'mai apropiată de slavul -ovci. 

Dar jepartizarea pe > două silabe a vocalelor învecinate se găseşte şi 
în poziţia neaccentuată sau cînd avem a face cu două vocale de grade dife- 
rite de sonoritate, sau şi cu două vocale egale. Hiatul se „păstrează mai ales. 
atunci cînd avem a face cu derivate sau compuse ale căror părți componente 
trebuie scoase în reliei din cauza sensului.-Pe cînd e din prepoziţia de sau 
„din pronumele ne formează de obicei elementul slab al unui diftong cînd 
urmează un cuvînt începător cu a (de-atunci, de-acolo, ne-am dus . . .), 
asemenea contracţii nu se întilnese la compusele cu prefixul negativ, ne- . 
(meadevăr, neatins...) a a 

Exemple pentru păstrarea, rostirii cu hiat: 

ai (nu aj) : cailor, laic... — 
au (nu au) : adaug,: -graur, Paul...; autor, Aurel, vestaurez . . . 
ăi (nu dz) : 'făinos, grăitor, găinaţ.. .; răilor.... i 

ău (nu ăn) : călăul, flăcăul...; tăurenci . . . 

ea (nu ea). :  Doreal, cereale, doleanţă. . . ; creator, neadevăr, reamintesc, + . 

“ ce:(nu ce) _î meegal, veeduca ..., e | 7 
ci (nu eș) :: neizbîndă, preistorie, sleire... 

cî (nu 6. : neândurat, preîntîmpina : PI a 

eo (nu 60) .: deosebit, geograf, meobservat .... De 
cu (mu.cu) : leurdă, pigmeul, zeul « ...ş reumatice, feudal, neuzat ... 

ia (nu za) .: adia, copiam, hiat...; Spania... ; diafragmă, terțiar. . 
ie (nu ze) : alienat, apropiere, îgienă, “Binaiene, uşier.. ELE rochie . . . 

- “oariciate .. 

io (nu zo) _: - cârlionţ, mioriţă, roşior, violă: ...ş - cabrioletă, vioriu . . + 

ia (nu 104) ; căprioară, mioară, vioară . , . 
îu (nu în) : frîul...; riuleţ... i | 

oa (nu 0a) : „boa...; coaliţie, oploata . Da e 

oe (nu 0€) : coezistent... - 

oi (nu 0ţ) -: „boilor, eroii... 

'0o (nu 00) : Droor...3 autoobservaţie, coopta .. | 
““ou(nu ou) : boul, bour, ecoul, eroul, nour.- TOM. 

ua (nu ua) : “actual, âluat..... i 
ui (nu uz) ,: epuiza, jefuitor, intuitiv, ruinat, continuitate Pe 
uo (nu uo) : defectuos, voluptuos... 

-uu (nu pu) ; continuu... 

.
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- roi vocale învecinate repartizate pe trei silabe întîlnim în neologisme 

ca indoeuropean, antiaerian, coautor, cvasi-autocrat .;. iar două vo- 

cale şi un diftong în neoiobăgie (titlul unei cărţi de C. Gherea) ; compuse 

„cu neo-şi cu cuvinte începătoare cu au sai eu au chiar patru vocale disociate. 

Pe lingă rostirea cu diftongi şi cea cu vocalele în hiat, există, într-un 

număr mare de cuvinte, o:rostire nestabilizată, variind de la individ la 

individ şi chiar la același individ, după cum vorbirea e mai îngrijită sau . 

mai neglijată, mai repede sau mai înceată, mai solemnă sau mai familiară. 

Dacă, întrebi pe mai mulți romini culţi dacă pronunţă gre-u-ta-te, de 

patru silabe, sau greusia-ie, de trei silabe, răspunsurile vor fi diferite şi 

-__ chiar acelaşi individ, dacă ţi-a spus că rostește pe cu în hiat, răzgîndindu-se, 

va, admite că parcă” îl rostește şi cu diitong. Poeta Zorica Laţeu, cu un * 

simţ; atît de dezvoltat. pentru eufonia limbii romîne, silabisește vjo-re-le 

cum se rosțește pe la Braşov, în loe de vi-o-re-le. La radio' Bucureşti se 

" dau ştiri despre teatre”. 'Tot aşa —în opoziţie cu EMINESCU. (cf. $ 133)— 

e bisilab cuvitul teatru la ToPIRGEANU (Balada chiriașului grăbit) : 

A De-acolo, de sus, de la geam, , 

- Şi ziua, şi noaptea, pe lună, . - a 

: Priveam ca la teatru, madam! . 

Asemenea rostiri nestabilizate în graiul meu sau în cel'al cunoscuţi 

lor mei se găsesc în exemple ca cele următoare: - - - | 

au sau au : aplaud, auto-, caut, laud, pauză, scaun... 

ăi sau ăi : dă-i-le... | | | 

ău. sau. ău : căuta, răulate... o | 

ca sau ca .: leandru, teatru, stearină . . .--> _ | 

ci sau ci : înseila,-treilea... - a - 

coasau ea : pleoapă... 
cusau cu : eufemism, mieuna ... o - E a 

“ia şi ia : biliard, gardian, imediai, italian, liliac, meridian, zgiriat a... 

ie şi je  : experienţă, mitralieră, Viena... a i 

io(a) şi io(a):  albăstrior, dulăpior, farfurioară, _frățior, heliotrop, idiot; 

îmâmioară, plăpumioară, sperios, serios... ” Ă 

n
.
 

iu- şi iu  : consiliu, deciziune, domiciliu, stațiune... 
îi şi îi : întâilea.:. a | 
oa şi. oa : coafor, soarea, toaletă . d... 
„oi şi oi..: doilea, foileton... o Ea 
ou și ou. :' noutate... E N 

ua şi- ua : culuar, trotuar...



+ 
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Această alipire a vocalei mai slabe la vocala mai sonoră nu este numai.un fenomen 
pe care-l observăm astăzi, chiar la neologisme, ci a existat ca o tendinţă activă la noi: în 
diferite timpuri. Astfel, din lat. mea (de două silabe), beata (de trei silabe) avem în romt- | 
nește, după ce accentul a trecut pe vocala mai sonoră a, mea (de o silabă), beată (de două A 
silabe) ; la fel şi curea, care la origine era de trei silabe (at. corrigia) şi temea, din lat. time- * 
dat, după amuţirea lui. b întervocalic. Şi femininele în -e, la care s-a adăugat articolul enclitic _ 

-a, se pronunţau la început cu sinereză : valea era la origine trisilab, ? 

Pe terenul limbii romine rostirea șovăitoare a grupurilor vocalice se. reflectează şi 

în evoluţia diferită pe care au. suferit-o. Asttel, în graiul meu rostesc a- -lu- at, dar participiul 

verbului a lua e let, dezvoltat din luat... Ă . . 

Această reducere a două vocale invecinate într-un diftong s-a putut întimpla chiar 

cind accentul. trebuia să fie mutat de pe 4 pentru ca el să poată 'deveni j: din, vechiul 

spaimă (trisilab), utt, (bisilab, din lat. oblito)— cum se mai rosteşte pe. alocuri (ALR, I, 36/470)— 

şi ciur (la: origine bisilab, in lat. c(r)ibrum) a rezultat spăimă, sit, cir (fur). Sporadic , 

intilnim şi rostirea făină (2. VIII, p. 255) în loc. de făină (trisilab). 

Un fenomen analog se produsese, precum se “ştie de mult, în latina vulgară, unde e şi i 

urmaţi de vocală scurtă neaccentuată s-au prefăcut în ş: vidio, audio, palia, casţu... din 

video, audio, palea, caseus (trisilabe), apoi capridlu, paricle în loc de capreolus, parielem (de ă 

o patru silabe) şi, în sfirşit, suă, tă din sia, lua (bisilabe). 
E ud 

"Dittongii nu s-au născut însă numai prin degradarea u unei vocale la - 
rangul de satelit al vocalei mai soniore învecinate, ci și prin despicarea, vocalei 

($ 71), care nu trebuie să îi fost lungă, dar care era de obicei accentuată : 
lat. păctus > piept. Şi vocalele iniţiale e şi 6, mai. rar își u, se prefac în - 
diftongi : lat. illum > el > îel (scris el), ieftin „... chiar şi ieuropa (pentru - 

Buropa), mai als prin A Moldova ; 20m, 405, uală (din uoală). . . dinimă 
(istrorominește îirime) şi, cu'0  răspindire limitată: uujgie (pentru unghie). 

WEIGAND. a notat, yibovnic, yițari, yizină la rominii din “Bulgaria, apoi 
prin Mehedinţi şi Putna,: GAMII.LSCHEG (Oltenische "Mundarten, p. 15) 

mai citează finel, ţite (pentru zile). .., chiar si gimediat, jimpus; el a 
auzit şi punti. În. DR, IX, p. 407 se citează, după ALR, 7, săuțită „se uită”, 

- În silabă accentuată anticiparea articulației unui a din silaba urmă- 

" toare a produs diftongii oa şi ea („metaifonia””) în cazuri cu mola> moară, 

de(n)sa > deasă. „+ "Tot asa se explică anticiparea lui e din silaba urmă- 
toare în cazuri ca canem > *cîene > cîine, talem > tare > “taere > taire . 
(în unele texte vechi). Avem şi diftongi născuţi: prin disociere ($ 73): 
dat. habeat > aibă, ureche > ureiche (dialectal). 

2 

Dacă în iormele nearticulate, seu, riu,. nou avem dittongii eu, tu, ou, iar în cele arti- 

-«ulate (seul, rlul, noul) vocalele e+u, tru, o-tu se repartizează pe două silabe, explicaţia 

e următoarea : „după amuţirea lui v “intervocalic, lat. sebum, rivus, novus se rosteau — încă 

"în epoca “latină vulgară— se-u, ri-u, no-u, cu “dauă silabe. După cum se va arăta în $ 9, 

graniţa între: două. silabe se marchează la noi printr-o strimtorare a aperturii, adică prin 

intercalarea unui z sau u, rostit mai mult sau mai puţin precis. s- -a zis deci luu, nouu, rostiri 
g.
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"care s-au. păsirat ptnă azi în formele articulate rtul, noul. După E. PETROVICI, în fotmele 

'nearticulate u final s-a atonizat : riut, nout întocmai ca în mşeuY, din lat măusy încit aceste 

“cuvinte au devenit monosilabe." Mai tirziu u final afonizat a aispărut cu totul, răminind 

“numai riu, nou, meu, întocmai după cum homo sau lupus au trecut, prin stadiile omu, lupu, 

“de 'două silabe, la om, lupt, monosilabe, iar mai tirziu la om, lup. Acelaşi lucru s-a înttrplat” 

“cu diftongii noștri cu ş final ca al doilea element. Din lat. cui (bisilab) am avut cuşi (bisilab)» 

din care, după afonizare (cujt) şi amuţirea lui i final, a rămas monosilabul cuj. Toponimicele 

Sibiu şi Jiu se rostesc prin partea locului Sibiz, Jiş. = - 

Cînd grupul silabic repartizat pe două. silabe era i + u, notarul silabic putea fi marcat. . 

sau "prin u, sau prin ş. Așa se explică de ce “toţi rominii zicem ştiu, scriu, să fiu, un 

“jiu, dar -numai o minoritate rostim eu 'apropiu, eu Intirziu, cei mai mulţi pronunţind e 

'apropij, eu întirziş. Pe cind în ştiu, ain lat: scio, între i şi u s-a intercalat-un u (a istroromini 

pină azi verbul e bisilab : știvu 1), încît s-a zis ştiuu, apoi şliu“ şi, în sfirşit, ştiu, la apropiu, 

“din lat. vulg. *appropio (de patru silabe, căci dacă ar fi fost trisilab am avea “aproip), 

între i şi'u s-a “interealât un ş: apropiju, apoi apropij*, —cum n rostesc încă unii romini— 

şi, în siirşit, apropiş. * 

Ortografia noastră mai veche nota diftongii cu accent flotant € ea şi oa prin € şi 6, de 

“asemenea caracterul de semivocală allui. i şi u prin semnul scurtimii : dâsă = deasă, mdră = 

moară, bol = boi, boi = bou... Şi în scrierea cu chirilice diftongul ea avea un semn pro- 

- priu “k, iar ş în diftongi ascendenți se nota prin F- unit cu un 4, 6 şi o următor: ta =4a, 

KE = je, p = ju. Cum semnul scurtimii a dispărut din ortografia noastră actuală, iar trema : 

— adică punctul dublu deasupra vocalei (£, î...)— n-a fost niciodată întrebuințată, n-avem 

nici un mijloc de a recunoaşte dacă două vocale învecinate trebuie să le citim cu hiat sau cu 

diftong. Astfel nu putem şti decit” din context dacă soarele este forma articulată de la soare 

—1n care caz cuvintil e de trei silabe şi are accentul pe silaba soa—. sau pluralul de la ncolo- 

gismul soarea, de patru silabe şi cu accentul pe: silaba re. . Ă 

_Pentru diitongii romini şi pentru diereze sint a se consulta : AL. ROSETTI, Remarques. 

“sur les diphiongues, în BL, II (1934), p.21—33; A. GRAUR, Notes sur les diphtongues en roumain, 

BL, III (1935), p. 15—53 şi G. IVĂNESCU, Din fonetica evolulivă a limbii romine: soarta 

'difiongului latinesc au, în BIRF, II (1935), p. 128 ş.u. Liste bogate de contracţii a două 

„vocale învecinate, prin. fonetică sintactică, în versurile lui EMISESCU, la AI. BOGDAN, „Die 

34b. O vocală redusă, « care prin faptul că este afonică şi ultrascurtă, 
Şi-a pierdut caracterul vocalic, poate intra în inferioritate sonoră față de . 

o vocală plină și atunci cînd aceasta, nu este în imediata ei apropiere. În 
acest caz ea devine, împreună cu consonanta sau cu grupul de consonante 
precedente, satelitul silabie al vocalei pline : lupi, corbi sînt .monosilabe, ca 
şi lup, corb, iar i afonic de la sfirşiţul cuvîntului formează cu p şi cu rb 
precedent un: grup mixt, compus dintr-una sau mai multe consonanite plus 
vocala ultrascurtă. Faptul că vocala, ultrascurtă, împreună cu consonanțele 
se grupează în jurul unei vocale pline, în aceeași silabă, este esenţial şi ne 
îndreptățește să alăturăm grupurile mixte de diftongi. și poliitongi. 

Asemenea grupuri mixte se găsesc astăzi, în limba literară, numai la Sfirşitul cuvintelor 
terminate cu i alonizat.: Mai- demult grupuri” „mixte erau și cele formate de consonantele -
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finale urmate de u atonizat: Ele.se mai aud încă regional pe o făşie care străbate teritoriul 

-rominesc de la nord-vest spre sud-est. După ş şi după -palatalele k;, g' şi 1) el se mai scrie: 

ardeiu, voiu, .., ochiu," vechiu. .., priveghiu, unghiu.. „.„ După cum se va “vedea în $. 52, şi 

vocalele centrale ă şi î 'se rostesc pe alocuri atonizate, formiînd- grupuri mixte cu consonan- 

"tele "precedente în poziţie: finală. : . ă 

Altă origine şi altă repartizare geogratică au ă şi 1 atonici În, cuvintul. cap, precum 

se poate vedea din comparaţia hărților nr. 13 cu nr. 12 şi 11. Acest cuvint se rostește în 

” cele mai multe locuri, ca în limba literară, cup final. Pe făşia_ care 
hărţile 11, 12, 13 , UP i 

    

de aceea mai există, pe aproape întreg teritoriul dacoromin, insule mai mari sau mai mici 

care rostesc capt.. Acest t final afonic nu s-a dezvoltat însă din u, ci el este un sonus "vi- | 

„carius ($ 75) născut din suilul care, atunci cind consonanta ocluzivă precedentă p e rostită. 

cu o explozie mai accentuată, străbate canalul format de limba. ridicată la romini —și. în 

starea de. odihnă— în mod normal în regiunea centrală a gurii. Că este așa, se vede din 

faptul că la om —care şi el se termină cu o consonântă labială, neexplozivă însă — şi la văr, 

un astfel de t final nu apare în hărţile respective ale Allasului (decit. într-un singur punct 

—506— la omţ). Şi la ciangăii din jurul Braşovului am auzit rostirea KEK în loc de kek 

„albastru”. Nu cred însă că A. ROSETTI are dreptate cînd 'susţine că u afonizat din lupt sau 

corbt nu continuă pe u din lat. lupus şi corvus, ci este tot suflul ce trece prin buzele rotun- 

jite în stadiul de explozie al labialelor precedente, căci un asemenea u afonizat apare și după 

consonante continue, şi după dă în- regiunile în care u final n-a amuţit încă cu- totul : 

praf“, nast, bubojt. 

„2 ASPECTE FONETICE | 

2 A DURATA 

35, Oapitolul privitor la durată nu e prea bogat în fonetica romînească, 
fiindcă deosebirile cantitative au la 1 noi un rol cu mult mai mie decît în 

-alte limbi.. : 

Vocale lungi propriu-zise nu avem în vorbirea curentă. Ele se întâlnesc, 
numai dialectal, bunăoară la megleniţi (alba, jugastru, cf. CAPIDAN, Me- 

glenoromânii, p. 97 —:102): Împrejurările în care apar în acest dialect n- aL 

fost încă studiate. Vocale lungi mai ayem, la dacoromini, prin unele 
ţinuturi „vestice, subt influenţa limbii maghiare, în care Vocalele accen- 

tuate se rostesc de obicei lungi : pat, merâu. 
încolo, lungiri mai mult sau mai puţin distincte apar mai ales în 

următoarele trei cazuri : - 
a) Cînd ele rezultă, din contracția; a două vocale : clasă doua = clasa, 

a doua; înfricoşata clip-ă a primenirii (Goca, Olăcaşii), apune irist-a mea. 

"scânteie (CERNA, Ideal), s-ăridicat, ALR, I, 13101890 = s-a aridicat 

(=ridicat), creri ALR,I, 9/748,8 324 ete. din creeri, î-0ftez, din io(= eu) oftez * 

ALR, 1, h.165, pct. 63, i0j (=io oi) juca ALR, -I, 2005/2718 şi 302... 

, . . p 

a, 

păstrează pe u final afonizat găsim grupul mixt - pru atonizat.- Afară a



, 
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GAMILL.SCHEG citează din Tituleşti: e-âle mele =ca ale mele (Oltenische Jund- 
"arten, p.25) ş.a. Motel arată că prin Oltenia, alături de forma palatalizată, 

viță sau viiță se aude şi viţă..., rezultind din contopirea lui cu i următor, 
ceea, ce se confirmă prin forme din ALR, ], ca suspin h. 165, pet. 934 (alături 

de suphîn 727), vine 98/990, viță (în rostirea din Tîrgovişte); apoi, în mod 

analog, ureche (în 45/825, 835), contras din ureiche. Şi â sau o rezultat prin 

monoftonghizarea, lui-oa în cuvinte ca note, mărte.. . se: rostese de obicei 

mai lungi. Mai rar se lungeşte vocala „prin compensație” (g germ. „Brsatzdeh- 
nung”), cînd dintr-un grup de consonante următor a dispărut o consonantă 

“aparţinând. aceleiași silabe. Astfel 'megleniţii.. rostese . făt în loc de fapt. 

O astfel de lungire nu este însă obligatorie : o din botez nu e mai lung decît 
o din mort, deși cuvintul botez derivă din lat. baptizo, cu dispariţia, lui 2. 

b) în vorbirea afectivă lungim adesea vocalele cînd voim să subli- 
niem un contrast sau vrem să facem o gradâţie. Pentru cazul dintii, 

LomBARD (Prononciation, p. 43=—143) citează exemple ca ăstfel, ăltfel, 
totuși ...; pentru cazul al doilea am dat exemple în LR, I, $ 26. Ele pot 
fi sporite cu exemplele din ALR. Astfel cuvintul mare (ALR, I, h. 60) 
“apare cu ă în punctele 251, 302, 45, 61, 94; tot aşa înalt în punctele 

273 și 690. Amîndouă aceste adjective sînt calificătive adesea întrebuințate 
- în afeet. În aceleași punete se rostește casc (harta 86) cu a obişnuit. La, 

0. PETRESCU. (Ochii strigoiului, I, p. 299) citim : „„Miţecelușă, : răbdare”. 

« e). Ca în franţuzește, vocalele accentuate s6 rostesc ceva mai lungi 
decît de obicei atunci cînd sînt urmate de consonante simple fonice, dar - 

—spre deosebire de limbă franceză — numai în silabele finale. Pe cînd a - 

din bade şi bate au aceeaşi lungime, a din drăg e mai lung decit-cel din drac. 

În dialectul meglenit cuvintele turceşti cu vocală finală accentuată sint redate prin 

„vocală lungă: cavine, gailă, pe cind. arominii au doi e: caine (3), găile (e (CaPrDas, 

„Meglenorominii, $ 11). , ” . 

În ALR intilnim adesea, răspîndite pe tot teritoriul, vocale lungi, fără ca răţiunea 
acestor lungiri să fie evidentă. De cele mai multe ori cauza trebuie. să "fie de natură emfatică, 
<a în cazurile arătate la punctul 5. Dacă în], 159/717 subiectul a rostit” mc, e fiindcă a apăcat 
asupra acestui cuvint gindit în opoziţie cu mare” (în punctul 934 subiectul a dat la singular 
nic, iar la plural mi). Tot astfel, dacă s-au notat forme ca am: visat 162/11, am ciupit-o 
1910/717, 746, 750, e. fiindcă fusese chestionată mai întîi forma" prezentului. indicativ, iar 
subiectul simţea un fel de contrast între acesta şi forma perfectului compus pe care ancheta- 
torul a cerut s-o mai spună. În general, la anchetele pentru Atlas trebuie să ținem 'seama că 
subiectul stă necontenit subt presiunea sentimentului, că e > observat, și are deci i tendinţa să 
“vorbească apăsat, - 

Dacă la întrebarea „ai văzut?” răspund —în loc de da” — am, atunci. prefacerea 
verbului auxiliar în verb autonom e şi ea impreunată cu lungirea vocalei. Pentru lungire în 

„ afect, I. IORDAX mai “citează cazul lui părdon, — cu accentul mutat pe silaba dintii, ca în 
îranţuzeşte (Da, VII, p. 147). -
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Unii din, diftongii romineşti s-au născut din vocale lungi străine. Astfel din ung. 6 avem 

în romineşte ău, rezultind, prin diferenţiere ($ 68), din oo: (6 > tău, bird > birău. 

În toate exemplele precedente am avut cazuri de lungime rela tivă, Cantitatea voca- 

lei accentuate a-iost considerată în raport cu cantitatea celorlalte vocale din cuvintul respec- 

tiv. Dar există şi o lungime absolută, pricinuită de te mpo în care “vorbim. Atunci 

cind vorbesc rar (lento) —fiindcă aşa e felul de vorbă al oamenilor flegmatici, sau cind ne 

găsim incidental într-o stare de tristeţe sau de abatere sufletească, sau fiindcă nu vorbim în 

limba maternă, ci într-o limbă pe care n- o posedăm îndeajuns, sau „chiar cind în limba noastră . 

“avem să comunicăm ceva important, sau la ocaziuni solemne, sau unui "public care ne urmă- 

reşte greu— e :firesc ca toate sunetele să fie mai lungi dectt atunci cînd vorbim repede 

<allegro). Chiar cînd felul de a vorbi-sau împrejurările în care vorbim rămin aceleași, vorba 

noastră va fi mai precipitată atunci cind” introduceim în frază propoziţii parentetice sau cînd 

avem de spus la început lucruri mai puţin importante, peste care abia aşteptăm să trecem; . 

„<a să ajungem la partea esenţială a comunicării noastre (ci. JESPERSEN, Lehrbuch, p. 175). În 

limbi cu deosebiri cantitative, precipitarea vorbei atrage după sine o: 'scurtare a vocalelor 

" lungi; cele scurte rămin aproape neschimbate, - - 

i Tocmai prin faptul că în vorbirea normală noi, roiminii, în genere, nu facem: deose- 

bire între vocalele lungi şi cele scurte (căci în. cazul arătat la punctul 'c avem a face cu vocale 

__semilungi, a căror cantitate sporită urechea romtnului abia o poate: distinge), putem să între- 

- buinţăm lungirea spre a exprima momentul afectiv în limbă, meru pe care nu-l pot face limbi 

în care cantitatea are o insemnătate. fonologică. - 

Deosebirile cantitative joacă un rol important în alte limbi, “unde sint simţite de subiec- - 

„ele vorbitoare, Astfel, grecii vechi făceau deosebire între „0 mare” (omega) şi „0: mic'”'(omi- 

<ron), pe care îl deosebesc şi în scris (o şi 0), precum deosebesc şi, pe e “lung (7, eta) de cel 

"scurt (6, epsilon). Ele servesc în unele limbi. spre a distinge: diferite forme de declinare sau 

conjugare unele -de altele. Astfel, în latineşte,, mensă e nominativ, iar mensă ablativ ; manis 

însemna mină”, iar manăs „de la mină”; venil era prezentul (el) vine”, iar "venit aoristul , 

(el) veni”. Urmele acestei deosebiri cantitative se cunosc pină azi în arominescul ine ssvine” 

faţă de vine veni” DR . p - 

Neavind şi noi în limba noastă obişnuinţa de a întrebuința durata. sunetelor ca: mijloc 

distinctiv între omomorie, pronunțăm în general rău limbile cu deosebiri cantitative. Cei 

mai mulţi romini pronunţă la fel —ca pe l-am rominesc în I-am văzut, deci cu un a mijlociu, 

nici lung, nici scurt— pe a din francezul tame lamă” şi b'âme sufletul”, sau din nemţescul 

Lamm mie!” şi lahm „paralizat”. 

i De multe ri durata e confundată cu tăria. Aceasta. eo ) iare greşeală 'care 

se repetă: des. Deşi vocalele rostite mai tare pot îi —şi sint de fapt adesea, de exemplu cind - 

„strig de la mare distanţă : : mă, Ioane, mă! sau Marifo !— mai” lungi, totuşi avem multe 

cazuri. în care mărirea intensității nu atrage după sine lungirea. N-avem să ne gindim în pri- 

- vinţa aceasta decit la multele exclamaţii, câre nu se rostesc cu vocale lungi, sau în' care inten- 

sitatea e. împreunată cu o durată scurtă (cf. JESPERSEX, Lehrbuch, p- 174). Ceea ce ni se pare 

„ străin mai cu seamă cînd auzim vorbită limba cehă, este că această limbă accentuează 'tot- 

deauna pe silaba dintii, dar lungi sint mai ales silabele următoare, neaccentuate. În limbile 

cu deosebiri cantitative, ca cea veche grecească, versificaţia,” bazată pe. jocul între silabe lungi 

şi scurte, făcea. abstracţie : de accent, care-nu. trebuia . să coincidă cu 'lungimile.. Cu toată 

această: deosebire fundamentală între accente şi cantitate, singurul mijloc “de. a reda 

"în romineşte pină' la un grad oarecare impresia , ritmică a. versificaţiei antice, ' cantitative, 

“este de a „înlocui alternaţia între silabele „lungi şi scurte prin silabe accentuate şi lipsite 

de : accent. - Di : o. i 

7 „Sa
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“36 În romiînește nu sînt obişnuite nici consonantele lungi. Ocazio- 
nal întîlnim consonante duble cînd, prin sincoparea unei vocale neaccen- 
tuate sau prin alăturarea a două cuvinte într-un singur grup, urmează 
de două ori,aceeași consonantă : tat- tău, mite (=mititel), el este-n-nălţi- 
mea-i solitară (EMINESCU), cuna mergi, scap pe apă, nu-s scrise, nu-l lăsa... ; 
tot aşa e în rostirea moldovenească, încrușşat „incrucișat” ALR, I, h. 
68/428, 445, 461, 536 etc. : N 

Cu timpul însă tendinţa generală de a nu face deosebire între con- 
sonantele lungi și cele scurte, care a stăpînit în limba romînă în toate 
“timpurile, face ca asemenea lungimi iscate prin întîlnirea a două consonante 
să dispară. Astfel Henzoc-GHERASIM (Marginea, p. 9) dau ap fătai-tăti = 
am. făcut toate. o IE Da i 
Cei ce ştiu franţuzeşte rostesc uneori neologisme ca înavigabil, co- 

lateral, conaţional.. . . ca innavigabil, colateral, connaţional.. . . , iar după 
„latineşte sau italienește rostesc unii rarissim, cu s lung. În toate aceste 
cazari avem a face cu consonante geminate, rostite adică cu graniţa, sila- 
bică în mijlocul consonantei duble : în nod de aţă se pronunță înțiiul d 
fără exploziune, iar al doilea fără imploziune. Ca şi atunci cînd un italian 
pronunță atto „act”, în rostirea romînescului tatto, după a se naște-o 
pauză  —timpul necesar ca în dosul ocluziunii dentale să acumulăm aerul 
pentru a rosti î+-î (+ d)— pe care urechea noastră o; percepe câ o. 
lungime. a | a o 

___ “Singura consonantă, lungă cu adevărat —adică ţinută un timp mai 
„îndelungat în aceeaşi sila b ă— este la noi n din prefixul sau pre- 

poziţia, în înainte de vocală. După cum ă arătat; A. BoânAn (Die JMetrik 
Eminescus, în Jb. XI, p. 200—201), cuvinte ca înalt (din lat. în alto) se 
rostesc în vers cu n lung. Astiel, chiar mitropolitul DosorrEI seria în 
Psallirea sa: Și pre cei brudivi îmmalţă. De asemenea, la BMINESCU : - 
Te-nnalţă. .. , în ode-nnalie, şi-ntunecime-nn orice loc... ., la CoşBuc:Ur- 
gia mâniei le-uneacă suflarea .. ., la ALEGSANDRI:. N-am altă mân- 
găiere mai vie pe pămîni, Decât să-nnalţ la tine duioasa mea privire. Într-un 
document vechi cetim: Dină nanu (= din anul) trecut au rămas... 
-UoRGA, Studii şi documente, “Vol.. XIII, p. 103). IoRGA seria înnalt, 
 înnainie, semn că lungirea, Jui n se găsește şi în afară de versuri. De asemenea, 
anchetatorii Atlasului au însemnat adesea nn și în cazuri în care. nu avem 
atace cu cuvinte începătoare cu pla care s-a, adăugat prefixul în-: înnainte: 
ALR, L, 364/900, ceva înnapoi 364/2170, s-a nnăzărit: 364900. 7 

"Din ALR, 1, h. 158 se vede că forma (Onnait formează o arie în nordul Munten:e dar se găsește și în sudul acestei provincii, prin Dobrogea, Bucovina şi Ardeal. Probabil că şi forma numir alături de umir „umăr”, la aromini, se -explică din. forma -înnumir 
3
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e = : a 

sn umere”. sau uunumir „un umăr”, analizate ca (n numir, un numir în loc de în umir, 

un umir, : Ea ” 

Pentru n lung, cf. şi 9%. 
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În teorie, orice consonantă poate fi lungită. În limba romînă se lun-. 
gese, în vorbirea apăsată, afectivă, mai ales anumite consonante continue. 
“Cetim la C. Prraescu: Așezîndu-se... să-şi încalțe pantofii. cu gemele 
şi suspine... Uff! (Ochii sirigoiului, II, p. 111). Nu toţi lungim, în. 

grupuri consonantice, aceeași consonantă, continuă. În negrrru (= foarte 

negru) rostim pe + lung. Nu tot astfel în albastru. Venind cu nepoată-mea 
deunăzi de la o plimbare, în cursul căreia am admirat amîndoi frumuseţea 

cerului senin, ea, i-a povestit mamei sale : „...şi era un cer albastrrru..:”? 
Eu aş fi zis „albassstru”. HenzoG- GHERASIM (Marginea, p. 26) notează 
forma. ăTahu pentru săracul”, desigur —precum dovedeşte și dispariţia 

neobișnuită a lui s iniţial— o formă afectivă. Şi curat în ALR, I; 1635/393 Ii 

trebuie interpretat, probabil, ca „foarte “curat'?. Despre bbbine, cf. $ 190. 

Cât despre? 7, adică despre r pronunțat cu mai multe vibrajii, este firesc 

ca el să fie ceva, mai lung decît r obişnuit. Acest, 7 lungit în afect e însemnat 
în ALReuT: Tău. Şi un ] poate îi lungitîn afect. Astfel cetim-la 

BRAESCU (Un scos din pepeni, D. 8): Ce ți jae gâştile î Pe + Prumoase sânt, 

„domnule, - “albe ! - - 

“Aceste „exemple din urmă ârată că avem Şi în romineşte cazuri de 

E 

-geminare expresivă, care în alte limbi (de ex. în latinește) joacă un rol.. 
important (cf. în urmă E. Scuwyzen, Sprachliche Ha ypercharakierisie- 

"+ung, p. Snota 1, cu bibliografia, chestiunii). Ă _ 

„Dacă MEYER-LUBKE presupune, pentru românescul puțin şi 

pentru cîteva reflexe din alte limbi romanice, existenţa în limba latină 

vulgară a unui pitzinnus (REVW, Nr. 6550), n lung din acest cuvînt, confir- 

mat prin faptul că în limba romînă puţin nu apare niciodată cu n rotacizat, 

va fi şi el rezultatul unei geminaţii afective; Tot aşa-explicăm noi în . $ 190 

pe ” -onmeus > rom. -0i (din Iat.-onem).- 

“Mai de mult, înainte ca consonantele lungi sau geminate să se fi scurtat şi simplificat, 

se făcea distincţie nu numai între r şi 7r, precum.am văzut, ci desigur şi între b (v) şi bb 

(vv) întervocalic. Aceasta. se vede din forme ca gheb (din *glibbus = *gibbulus), adevăr (din 

“avverum = ad verum) faţă de.riu, seu (din rivus, sebum), cu v (2) dispărut. Tot din diferi- 

ele reflexe pe care le „prezintă în rominește n, l faţă de nn, il latin se poate vedea că intre 

ele nu era numai o deosebire cantitativă, ci şi calitativă (lucru pe care i 

- ştim şi din alte izvoare) : annus > an s-a dezvoltat altfel decit angelus > înger şi dectt lana > 

dial. liră, iar anni > ai altfel decît boni >:buni.; mola > moară a avut altă dezvoltare de- 

cit stella-> slea(uă) şi caballus >'cal. -: - i 
. . “ La 

'
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37. Comparate cu alte limbi, cu deosebiri cantitative, atit conso= 

nantele, cît şi mai ales vocalele. romînești fac mai degrabă impresia. de 

“seurte decitlungi. În schimb avem în limba romînă atit consonante, 

cît mai cu seamă vocale ultraseurte. Atlasul abundă în asemenea sunete. 

foarte scurte, însemnate la umărul celorlalte. Ele se e pot subsuma mai ales 

în următoarele trei grupuri : : : 
a) Sunete tranzitorii, fie că, avem a face cu consonante ca în phiept.. 

sau cu semivocale intercalate în hiat, ca în afer, luta, aud. Mai ales pe 
acestea din urmă urechea de multe ori abia le poate distinge. Cind avem a 
face cu'consonante muiate, este de asemenea extrem de greu de a preciza 

dacă într-o transcriere fonetică trebuie notată sau nu vocala sau semivocala, 

palatală care urmează după ele, dacă trebuie să seriem ușa sau ușta, k'ar 

sau kiar... De aici se explică în limba literară variante (uneori numai 

grafice). ca urechie, chiema, ghiem . . „alături de ureche, chema, ghem. . - 

b) Vocalele afonizate, mai ales. cele de la sfîrşitul cuvîntului, au o 
durată atit de redusă, încît ele îşi pierd cutotul caracterul 

-silabic: lupi (pluralul de Ja lup) sau mori (persoana a doua de la mor) 
se rostesc monosilabie. " - 

c) Intertonie- —adică între accentul principal ș şi cel secundar— unele. 

vocale se rostesc —mai ales în vorbirea allegro— atît de scurt, încît ure- 

chea nu le mai percepe. Din asemenea cazuri s-au născut formele sincopate, 

despre care va fi. vorba mai încolo ($ 86). - - 

Pentru durata vocalelor” accentuate în limba romină, cf. H. NOS TZEE, „ Remargues 

sur la durte des vo yelles accentuces du roumain, în BL, V II (1939), p. 82—95. Observațiile sint 

făcute pe baza unor "măsurători la trei indivizi. 

"PRESIUNEA ŞI ÎNĂ ĂLȚIMBA ( (ACODNPUL) 

38. Cînd am vorbit despre consonantele line şi tari ($ 9), am văzut 

că încordarea sau relaxarea musculară poate produce o presiune 

“mai mare sau mai. mică, care dă sunetului un caracter deosebit. Dacă, 
- printr-o încordare a mușchilor; apăs tare vîriul limbii de alveolă şi apoi 

deschid brusc această ocluziune dentală, numai. prin deschiderea, gurii, | 
fără ca să pun la contribuţie apăsarea, aerului degajat din plămîni, se naşte 
un fel de t; cînd același lucru îl fac cu dosul limbii în. regiunea palatală, 
se naşte un fel de &, sau, cînd deschizătura se face lateral, un fel de 1. Fone- 

” ticienii germani numese aceste sunete „Schnalzlaute”, iar cei englezi 
„clicks”. Asemenea sunete se întîlnesc în limbile culte numai ca interjecţii. 
Rominul. zice că „plescăie” din limbă. Un t astfel. articulat, însă cu o 
presiune mai mare și întovi ărășit de o ridicare a capului de jos în sus, are .
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în unele regiuni semnificaţia unei particole negative. Plescăim cu limba 
în regiunea lui & (cu varianta 1) cînd îndemnăm caii să plece ete. 

Există în unele limbi şi sunete inspirate, adică articulate ca de obicei, dar rostite în 
timpul inspirării aerului. La noi asemenea fel de a vorbi se aude numai incidental, mai- ales » 
la femeile foarte vorbărețs, care -nu:şi îngăduie pauze nici în "timpul cînd inspiră aerul. Actorii 
fac adesea uz de acest „tric” spre a caracteriza locvăcitatea excesivă a unor „ţaţe”. Un i inspi- 
rat pe cind coardele vocale sint deschise tare (ca la articularea unui h laringian) e la noi excla- 
maţia prin care arătăm .0o mirare ;. un ac cu „ aceeași poziţie a coardelor „vocale se aude - 
cind. „că-căm. „- , 

"39. Presiunea musculară este totuşi un mijloc prea, puţin întrebuințat 
în economia limbii. Cu atît mai importantă este presiunea, exercitată prin 
organul nostru respirator, prin aerul ce iese din plămiîni. Cu cît porţia de 
aer va fi mai mare, cu atît va izbi mai mult urechea ascultătorului : cînd 

strig, voi fi auzit mai bine sau mai departe decît; atunci cînd vorbese, încet. 
Dar nu trebuie să ne închipuim că debitul brut de aer e singurul mij- 

loc prin care apăsăm- mai tare sau mai puţin tare asupra celor rostite. 

Acest ,jflatus- vocis” are un admirabil regulator în laringe. Dacă de cîte 

ori voim să apăsăm mai tare pe o silabă am da drumul unei porții mai mari 
de aer, provizia noastră de aer s-ar scurge repede şi ar trebui s-0 înnoim 

prea des prin inspiraţie, ceea ce ar fi foarte anevoios. Cum însă apăsarea 

asupra coardelor vocale creşte în momentul cînd ele se apropie, putem face, 
micşorind deschizătura, dintre coardele vocale, 'ca presiunea să crească 
fără o cheltuială prea mare de aer. Coardele vocale avînd: posibilitatea, să 
se lungească sau să se scurteze în momentul cînd se produce presiunea, 

“asupra lor, putem să scoatem în relief o: silabă şi prin mărirea înăl- 
țimii ci. - - . 

Această; scoatere în relief a unei i silabe dintr-un cuvint (sau a unui 

cuvînt în frază), pentru ca; să atragem. și să concentrăm atenția ascultăto- 
- rului asupra, acestei silabe (sau asupra acestui cuvînt), se numește îndeobşte 

accentuare. Din punct de vedere acustic, accentul se caracterizează prin dife-- 
rența de îîitensitate şi înălțime pe care o -are :o silabă în raport cu. celelalte 
silabe ale cuvântului. Cind prin presiune mărim tăria, atunci accentul e 
dinamie (numit și expirator sau accent de intensitate )3 

cînd mărimînălţimea, atunci accentul e muzical (numit, şiaccent 

„de. intonaţie). - 7 

În româneşte accentul i ra adi îițion a 1 d cucîntuăui « e di în am i c, 

iar al Jrazci em uzi cal. 

„La formarea fonemelor foxtice putem aria, prin forma.ce o dăm aperturii glotale, 

gradul tonului fonic, atit în privinţa înălţimii cit și a tăriei. Prin înălţarea și întărirea
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tonului fonie 'reliefăm o parte dintr-un complex de părţi fonice, Această relielare se numește 

accentuare” (R. JAROBSOX, în ZCLP, IV (1931), p. 164). N ă 

„Deşi termenul de .vo cale accentuate nu e exact, căci accentuate sint silab ele, 

totuşi confuzia ce se face atit de des în privinţa aceasta nu e prea gravă, iar însemnarea. 

„accentului printr-o linioară deasupra vocalei din silaba accentuată fiind practică, am adoptat-o 

și noi (spre deosebire de transcrierea fonetică internaţională, care pune această linioară . - 

inaintea silabei accentuate). - - - 

Pentru producerea unui debit de aer mai mare trebuie. să punem în acţiune muscula- 

“tura care stringe sau dilată plămtnii. O importanță deosebită a dat, în fonetică, organului 

respirator E. RICHTER (Der innere Zusammenhang in der Entwicklung der romanischen Sprachen, . 

în Beihefle zur Zeitschrift țiir romanische Philologie, XVII, p. 69 ş.u.), explicină „legile fonetice” 

prin faptul că rostiri afective şi ocazionale, produse cu o presiune potenţată, spre a scoate 

în relief anumite sunete, devin obișnuite. , 
- Înălţimea are efect şi asupra calităţii sunetelor: cind o vocală e faălţată de la o 

treaptă mai joasă a scalei la una mai înaltă, i se schimbă și calitatea: ea se deschide sau se 
închide (Cf. E: HERZOG, Ilistorische Sprachlehre des Neufranzăsischen, 1, $ 42). 

Presiunea mai mare nu se exercită numai asupra coardelor vocale, ci şi asupra altor i 
părţi ale organului nostru fonator. O ocluzivă, “chiar atfonică, va avea o explozie mai puter- 
nică, iar un r vibrații mai intensive în silaba accentuată decit în cea neaccentuată. 

Cele două feluri de accente nu se exclud unul pe celălalt ; de obicei o înălţare a "vocii e 
impreunată şi cu accentuarea dinamică, precum accentul muzical poate să fie însoţit. de o 
întărire a presiunii. Dar în cazul dintii prevalează forţa, în al doilea înălţimea, 

Sint limbi î în -eare cuvinte « cu aceeași formă exterioară, pot însemna 
diferite lucruri i, după cum variază intonaţia lor. Astfel există: limbi exotice 
care disting pînă la șase feluri de intonaţii. Dar sînt; şi limbi europene, ca 
cea lituană, sau, în nemijlocita, noastră apropiere, unele dialecte sîrbeşti, 
în care accentul muzical are un mare rol funcţional. 

Se citează adesea limba: cochinchineză, în care cuvintul co însemnează „a îndoi”, „a: 
poseda”, „a freca”, „cocor” şi „iarbă”, după cum e rostit cu accent muzical „ega”, „ascuţit”, 
„Erav”, „coboritor” sau „urcător”. Același co, rostit cu o închis, mai poate însemna ,,mătuşă”, 
„răstrămoş”, „sanie”, „drum”, git”, „buci”, iar cînd e.rostit. cu o deschis, - „mașină”, „a 
aproba”, - „şovăielnic”, steag”, transportat”, „tuşine”, după cum, într-un caz şi în celă- 

. lalt, intonaţia e „egală”, „ascuţită”, - „gravă” ; »coboritoare” ; »Suitoare” sau căzătoare”? , 
ci: GRAMMONT, Traife, p. 130). - o 

A 

40. Accentul dinamice poată îi îix sau liber, în tranțuzeşte 
sau în turcește el e legat de silaba finală ; în ceheşte! sau ungureşte de 
silaba dintii, în polonește e accentuată silaba penultimă ; în latineşte sau 
în grecește putea, fi accentuată fiecare « din cele trei silabe tinale, însă 
după anumite legi rigide: 

Fixarea accentului e de multe ori rezultatul unor evoluţiuni de natură” fonetică. e Astfel, 
dacă francezii accentuează pe silaba finală, cauza e că sunetele din silabele neaccentuate . 
următoare s-au rostit atit de puţin distinet, încit au putut € cu timpul amuţi cu totul, rămt-
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nind silaba accentuată la sfirşitul cuvintului. Ceva analog s-a întimplat și în romineşte.! Prin 
devocalizarea lui u și i final, accentuarea latină „paroxitonă s-a păstrat în regulă generală la 
cuvintele terminate cu vocalele a, ă şi e, precum şi la cele terminate cu îi şi u cînd aceste 
vocale erau precedate de consonantă + r sau 1: câsa, lătră, jăce, ăfli, s6cru..., dar a devenit. 
oxitonă în foarte multe cuvinte. în care, în latineşte, după silaba accentuată mai urma o 
silabă cu vocalele i o sau u: lupi. (at. lupi), om (lat. homo), braţ (at. orachium). 

în romaineşte « accentul e liber. EI poate să, stea, pe. oricare. din cele 
şase silabe socotite de la sfîrşit : cercetător, cuminecătira, încălecă, doispre-_ 
zece, veveriţelor, şdptesprezecelea. Această mobilitate dă limbii noastre posi: 
bilități nelimitate. de variaţiuni ritmice. Ea a fost utilizată, precum vom 
vedea îndată, ca mijloc de diferenţiere stilistică. E adevărat că în. 
cazuri ca dcele faţă de acele, soții faţă de soţii, copii faţă de copii, câ'mpii | 
faţă de cîmpti, lă'turi faţă de ătaări, fiirăm faţă de fură'm... poziţia aecentu- 
lui marchează diterenţa de sens între două cuvinte omomorfe, dar acest 
mijloe n-a fost utilizat pentru scopuri funcţionale. Doar în cazuri ca adună, 

"cîntă, învită, publică. . . (persoana a treia din singularul indicativului -- 
prezent al verbelor de conjugarea întîi), în opoziţie cu adună”, cântă', înnvită', 
publică! (persoana, a treia a aoristului), accentul e singurul mijloc de a deo- 
“sebi două forme verbale încolo identice. Faptul că limba; n-a făcut uz de . - 
posibilitatea de a întrebuința, accentul ca mijloc funcţional explică multele 
variaţiuni şi şovăiri de accentuare. Astfel deosebiri ca dușmăân, schildyv..: 
(în Muntenia) “faţă, de dișman, schilav . .. (în Moldova) sînt cunoscute 
oricărui romiîn. Poeţii fac adesea..uz de această libertate de accentuare 
cînd ritmul sau rima le-o cere (cf. $ 132). Mai puţin cunoscute sînt accen- 

tuări ca gră'dina, hâ'rtie . . . (prin Ardeal). Şovăirile în accentuarea multor 

neologisme se explică prin faptul că uneori ne luăm după accentuarea latină 

(apendice, splendid)... . iar alteori după cea franceză (apendice, splendid)... 
Astfel, adjectivului eldstie, ca -termen ştiinţific (lat. științific : eldsti: 

cus), îi corespunde substantivul elastic, care face parte din terminologia, 

modei aduse de la Paris (îr. 6lastigue). Avem uneori şi accentuări greşite, 
„ca, dntic, învers (deşi în latinește se accentuează, antiquus, înversus) ..... 

alături de corectul antic, învers . .... Accentuăm sîncer, deşi și în latinește 
şi în franțuzeşte accentul e pe e (lat. sincârus, fr. sincere). Avem şi accen- 

„tuări diferite în cuvîntul primitiv și în derivatele sale, ca în vâlid . (din 
„latinescul vdlădus) faţă de invalid (după francezul invalide). Unele ncolo- 
gisme latine sau romanice ne-au venit prin ruși sau nemți. Ele au: accentu- 

area obișnuită în aceste limbi. Astfel avem âccentuarea rusească în cava- : 

"l€rie, infanterie... ; în Ardeal se mai aude accentuarea, germană cavalerie, 

infanterie, tot astfel august, Țabrică, muzică, industrie ..., iar în loc de 

accentuarea Ant6n,: Teoddr, : Șiefân,- Emtl,. Maria... se aude Anton, 

5.—c. 1915 “ -
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Tudor, Ştefan, E'măl, Mdria; chiar și Isdia,. Pâmfjil pentru Isaia, Pamfil. 

Prin intermediar sud-slav am primit pe sigur, ndtură, mătur. Uneori dife- 

rența de accentuare e împreunată cu o diferențiere de sens (nu însă pentru 

toţi şi în toate părţile ţării): batdrie' (de vin)—baterte (de tunuri), comedie | 
(aptă plină de- haz) —comedie. (piesă de teatru), copil (legitim)—copil 

(bastard), domino (joc)—domind (costum), istdrie—istorie, lector (pentru 

limbi străine la universităţi) —lector (cititor), mijloc (= îr. milieu)— .- 

mijldc (= îr. -moyen) ; mozăic (== evreiese)—mmozaie (din pucăţi de sticlă 

colorată), mobilă (scaun, masă ete.) —mobilă (mişcătoare) . . .. 

În elementele latine accentul s-a păstrat în marea majoritate a cazurilor la locul tra- 

diţional. Unele accentuări care se deosebesc 'de latina clasică, Sint latine vulgare. Astfel 

e trecerea accentului pe al doilea element vocalic în capredlus, parictem, mulicrem, med, t(u)â... 

accentuarea pe tulpină în persoana a treia din pluralul perfectelor simple de tipul lui făerunt, 

ârserunt. . *, mutarea accentului pe vocala urmată de ocluzivă fonică +r: integru. . . Deci în 

roinineşte : căpridr, părete, muitre, med, tă, fură, drseră, într€g. . . Accentuarea secâle (rom. 

secâră) e comună limbii noastre cu unele dialecte italiene, ASCOLI (Arch. glot. ital.- XIV, 

p.342, c4. H. TIETIN, ZRPI, XI, p. 63, XII, p. 226, Baicu, ZRPh, XLI, p. 694, dar şi MEYER- 

LUBEE, Einţihrung, p. 81) credea că în latina vulgară se accentua crientus şi jivencus, ceea 

'ce ar explica foarte bine formele romineşti crunt şi junc, ca juvenis > june. Tot latine vulgare 

„sint „reconstrucţiile” tulpinei în verbele. derivate cu prefixe la origine accentuate şi trecerea 

accentului pe tulpină: din disiigo, perlăngus, convenit s-a făcut dislego, perlângus, convenit 

(rom. .desleg, prelâng, cuvine). În latinitatea estică (cf. P. SEOK, La terminologie chrelienne en 

slave, în Revue des €ludes slaves, X (1930), p. 186—204), s-a accentuat, afară de commâler . 

(păstrat în forma rominească dialectală cumâtră), şi câmmaler (după analogia lui compălter şi 

cânsăcer), din care rezultă rominescul- cuimălră (accentuat în vechime şi regiorial pină în în ziua 

de azi pe silaba dintii, cf. LL, ]I, p- 11 ş.u.). . 

După vă'duvă (din lat. vldua) s-a orientat cuvintul care rimează cu el, mă'duvă, in. loc 

de mădi (v)ă, precum se rosteşte încă în unele regiuni (din lat, 'medulla), Mercurii >, miercuri 

s-a luat după Adârtis > mârți, iar plâlnus (În loc de platânus), de unde-al nostru pâltin, . 

după cârpinus, frâzinus. ;. Rugină pare să se fi orientat după derivatele cu sufixul -ină (căci 

în latinește avem aeriginem), iar curcubelă (și la aromini)- după cuvintele terminate în -dtă, . 

păstrată fiind totuși regional: și accentuarea cucurbetă, ca în latineşte- cuciirbita. După bâtuo,. - 

cânsuo. ,. s-a orientat și bâl(uJere, câns(u ere. . . (rom. bâtere, coâsere. ..). Nu vedem de ce, 

între Haţeg şi Orăştie, în loc de pâsăre se zice păsâre (Jb..1V, p. 258) şi de ce, alături qe . 

căllnă, din lat. catena, avem forma mai răspinaită călină; în ALR, I,: 121860 găsim accen- 

tuarea că'nunt în loc 'de cărint din lat. canătus. Cazul invers se pare că îl avem în arin (anin) 
alături de ânin (prin Banat), în aripă şi areâpă prin Ţara Făgărașului, alături de dripă şi 
ajină (pe la: Sibiu) alături de dțină, dacă etimologiile acestor cuvinte sint de fapt dlinus 
(în loc, de alnus), âlipa (==alapa) şi âcina (-+dafin). Prin Vilcea se aude şi dațin în loc de dâțin, 
niminca în loc de nimeni. Dacă prin Moldova şi prin unele părţi ale Ardealului intilnim accen- 

„ tuarea spircal în loc de spurcâl, € fiindcă cuvintul rominesc a trecut Ja unguri, care l-au EI 
accentuat după felul lor, pe silaba primă, iar e la ei cuvintul a reintrat, cu accentul unguresc, 
la noi. Pentru nicălri se spune în unele părţi. nicări, fiindcă în forma metatezată accentul - 
a rămas fixat de vocala i şi după ce ca şi-a schimbat locul. Mutarea „accentului în ârşiță în | 
loc de arşiță (din lat. „Jarsicia) s-a orientat după substantivele derivate cu sulixul -iță, Dacă
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alături de văltur avem şi vultur, aceasta se explică prin faptul că primul stă în loc de vilture 
şi vine din lat. vulturem, iar al doilea derivă din lat. vultărius. Din cârăm (lat, câlamus) a 
rezultat, prin mutarea accentului şi despicarea lui m în mb ($ 72), cart “mb. Prin. Ardeal se 

| accentuează şi gră'dină, hi “rtie, iar la Blăjel (jud. Tirnava Mare) o pădure se numeşte Dumbravă. * 

>= 

La numiri de localităţi cărora nu le corespunde în limbă un apelativ, accentuarea nu e fixată 
pentru cei ce. cunosc numirea numai din cărţi. Așa se explică accentuări frecvente” ca R!' Şnov,  : -: 
mai ales la Moldoveni, în loc Ge. Rişn6v, cum zic cei din partea locului. . E ” 

în cuvinte de origine străină accentul a fost păstrat de cele mai multe ori neschimbat. 

Astfel avem împrumuturi din turceşte accentuate pe silaba finală : basmâ, pară, perdeă, . . Unele 

din aceste imprumuturi au fost însă asimilate cuvintelor romineşti accentuate pe a doua silabă 

de la sfirşit. O mare parte din imprumuturile turcești cu accent paroxiton . ne-au venit însă” 

prin mijlocire slavă de sud,. mai ales 5 sirbească (unde , această accentuare e obişnuită), de ex. 

turcismele câlfă, câslă, cidrbă, dulâmă, , pastrâmă, [dlă, pâşă, apoi âbă, ceâlmă, fermenă, 6că, pâjlă, 

alături de mai obişnuitele abâ, ceatmă, jermeneă, ocă, pafiâ... În împrumuturi din ungureşte accentul 

s- a păstrat pe prima silabă în cuvinte ca:. dlnie, boăghe, iâtă, lâboş, meşter, pilăă, vâmă. . ., 

a fost însă „rominizat” în cele mai multe împrumuturi, fie că ele au intrat în categoria celor 

cu accent paroxiton : borşică, călână, corlălă, sudâlmă, fedulă ... , “fie că avem —mai rar-—. | 

accent proparoxiton : cimotie, sau, mai ales, oxiton : aldămâş, alcân, arpăcâş, belşug, cheză' ş, 

chilân, coldiş, făgâş, heleşttu, homăc, imâş, lăcâş, "meleâg, orâş, sălâş, şirâg, uriâş, vicleân, 

viziliu. . ., fie, în sfirşit, că accentuarea e şovăitoare, ca în : ceârdaș şi ceardâş, [âchiol şi fachidi, 

gingaş şi gingâş, .ldcăl şi lăcât, mâchiaş şi 'mălicş, uliu şi uliu, . Interesant e numele local ” 

„Nădlâc, din ung. Nagylak (cu “accentul paroxiton).' Prin asimilare cu cuvintele romineşti, 
accentul s-a mutat pe silaba Gin urmă şi decia neaccentuata devenit ă: 'Nădlăc. Subt influența -. 

rostirii ungurești însă, se aude şi! rostirea Nă'dlac.. În imprumuturi din grecește, alături de 

- cazuri cu accentul ca la neogreci (de ex. dânost, îfos...), avem şi exemple cu accent schimbat, 

ca în chefâl, mireâsmă, pedeâpsă. ..' În anatemă, fjalângă,.. . nu avem a face cu o schimbare pe 

teren rominesc a accentului grecesc, căci aceste cuvinte sint neologisme luate de la francezi. 

- Amindouă accentuările le avem la zâhăr şi zahâr, Pe la Braşov se aude accentuarea literară 

zâhăr, se zice însă curent mazăre de-a zahărului (ca traducere a germ. “Zuckererbse). Dacă - 

în unele tmprumuturi din limbile slave avem alt accent decit la „vecinii noștri slavi de azi, 

trebuie examinat fiecare caz în parte, deoarece „adesea accentul s-a mutat chiar pe teritoriul i 

slav. Exemple : băgrin (strb.. bâgrena), catrân (strb. Kâtran),. gomilă (strb, g6mila), gomâii. (rus. 

gâmon), hrăbâr. (bulg. hrâbăr), izvâr (bulg. izvor, arom, “tzpur),: oterp (rus. 6lkupă).. ! 

Pentri accentuarea cuvintelor de: origine străină, cf. L. TREML, Der dynamische, Yortak- ” 

zent der ungarischen Lehnwărter im Rumănischen, în BL, II (1934), p. 34—66 şi E. SIMIONESCU, 

„Accentul tin cuvintele 'vechi slave din limba romină (teză de doctorat), Iași, 1913; cu reciifi- 
“ cările aduse de E. PETROVICI, în DR, X, p.36—38.. PETROVICI a arătat că dacă rominii acen- 
tucază sligă, coâsă, sirână, brâzdă..., spre deosebire de accentuarea bulgară slugă, kosă, 

- strană, brazdă, cauza este că şi. în bulgărește mai de: mult accentul era paroxiton 'în 

„acuzativul singular (k6să)... şi în nominativul şi acuzativul piural (k6si. . ) (er. şi DR, | 

VIII, p. 177), : - : _ 

” * Exemple de cuvinte nelatine cu accent şovăitor în limba literară sau în: diferite regiuni : : 

bihav și buhâv, b6lnav şi bolnâv, cândelă şi candilă, caracâtiță şi carâcaliță, câtină și celină, - 

chlol şi chidt,. comis şi comis, diâcon şi diacân, diişman și duşmân,: episcop şi episcop, eptirop 

şi epitrsp, -firav şi firâo, dihor . şi dihor, ibâonic: şi ibovnle, jintiță şi jintiță, lâivăr şi 

lăibâr, mt'rşav şi mirşâv, năzbt'tie şi năzbiiie, năzdrâvăn şi năzdrăvân, obi'rşie şi oblrşie, 6flică 

şi ofitcă, 6sirov şi osirâ, pislriţ şi pestriţ, sct' rnav şi, setrnâo, schilod şi schil6d, stpot şi. sipât, 

irt'ndav și irindâv, iruifaş şi frufâs zugrav şi zugrâv, i
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Numărul neologismelor accentuate în două feluri e mare. Tată citeva : acadămie şi aca-" 

demite, ambrâzie şi ambrozie, anticip şi anticip, ârid şi arid, asesor şi asescr, Auslria și. Auistria,. 

bârbar şi barbâr, biblilecă şi bibliotecă, bijlec şi biftec, câpsulă şi capsulă, câstor şi caslâr, cere- 

mânie şi ceremonie, certific şi certițic, clarițic şi clarific; clasific şi clasific, clâzon şi clazân, diplomă 

şi diplâmă, €pocă şi epâcă, formulă şi formulă, fosfor şi fosfor, tbrid şi ibrid, legitim şi legitim, 

magnițic şi magnific, maritim şi maritim, multiplic şi multiplic, mumie şi mumie, mumific şi_ 

-  mumifie, napâleon şi napoleân, ntutru şi neitru, Gblic şi oblic, 6mnibus şi omnibis, profesor şi 

profesdr, replică şi replică, sâtiră şi satiră, senâtor şi senatâr, simbol şi simbol, sincopă şi sincâpă, 

sinecură şi sinecură, splendid şi splendid, lîrmin şi termin, luinică şi tunică, Turcia şi Turcia, 

_unânim şi unanim, inic și unic, victimă şi victimă. . . " . a - 

41. Din Jatineşte am moștenit mobilitatea accentului în forme 

flexionare: lds—lăsdm, mor— murim ... Conjugarea a treia se deose- 
beşte de celelalte conjugări —și mai ales de a doua — prin faptul că mai 

păstrează accentul pe tulpină în infinitiv (trece), în persoana întîi şi a doua 

„din pluralul indicativului prezent (irdcem, tr €ceţi), în persoana a treia în - 
singularul și în pluralul aoristului și în participiul verbelor „tari” (ârse, 

drserăm, drserăţi, drseră, drs) şi, în unele regiuni, şi în persoana, întîi şi a 
doua din singularul aoristului (drses, drseși). Dimpotrivă, în declinare nu 

s-a conservat accentuarea, diferită din cazuri ca imperător — imperatăres, 

păâstor—pastdres, ci s-a generalizat fie una sau cealaltă, accentuare : împăr di 
(din imperâtor) cu pluralul nou împărdți, dar păstori (din pastdres) « cu sin- 

gularul nou păstor. 
| În ceea ce priveşte elementele derivative,. pre fi i x ele —fîntrucât 

ele mai sînt simţite ca atare — apar totdeauna, neaccentuate : add, 
cuprind, deschid, "prefâc, răsin, străbunte ... . » dar cimpăr,. dpăr. .. (căci 

“simplul *păra din lat. parare nu s-a conservat). Sufixele, dimpo- 
trivă, sînt în. marea, lor majoritate accentuate : brădet, călăuij, înălțime, 
lemnâr, omoi . . . Din cele neaccentuate numai puţine sînt; de origine latină 
(-ec, -ed, -în, -ur), iar acestea nu prea sînt productive. „Unele sufixe, 
deşi neaccentuate, mută accentul tulpinei. Astfel Păltă'nea e derivat din 

. păltăn (== paltin), iar. mă ă găriță din măgdr. ” 

Dacă pluralele dela “mijloc şi dever sînt mijloâce, deviruți, nu avem a face cu o mutare 
„de accent ca în laţ. professor— professâres. La' început mijloâce și deveruri erau pluralele lui 
mijl6c şi devtr, şi au fost raportate numai ulterior la singularele mijloc şi dever. 

Unele din cazurile de accent schimbat sau de şovăire de accent în. împrumuturi din 
limbi străine —și chiar în exemplele latine — citate în nota paragrafului precedent se explică - 
prin faptul că aceste „cuvinte s-au orientat după derivate cu. sufixe accentuate. Astfel sîrb. . - 
bâbura a pătruns la noi cu accentuarea bâbură şi babură, rut, benket cu accentuarea benchet 
şi benchăt, grecescul Bpoavog a dat orfân. + : 

. 'Toate limbile romanice cunosc un sufix -ia, care derivă abstracte (tărie, veselie, bucurie. ..), 
provenind, în latina vulgară, din grecescul -ia, La derivatele cu'.sufixele de - origine slavă 
-iță şi -işte, accentul se găseşte cind pe tulpină, cind pe Sutixe, diferit în diferite derivate
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și regiuni. “Asttel avem bivoliță și bivoliă, linişte şi regional linişte, nojifă și în unele zegluni- 
noâjiță, peliță şi, prin unele părţi, peliță, răzmiriță şi răzmiriţă . . . : 

Cele mai importante schimbări de accent s-au întîmplat la verbe, care erau “de două 
în tipuri adân— adună şi vindec— vindecă, adică infinitivelor accențuate pe desinenţă le corespundea . - 

în unele cazuri un prezent oxiton, şi în altele paroxiton. Analogia a produs de regulă accen- 
tuări paroxitone în loc de oxitone: de la lat. menstra, presira, g 9yros sint derivate. verbele | 
mă'sur, împresur, incinjur, deşi ne-am aştepta să avem măsur (cf. totuşi: Nici calul să ţi-l 
incuri, Nici statul să ţi-l măsuri PĂSCULESCU, Literatura populară), impresir, încunjtir. Accentul 

arominescul scârk'in). Deger ar trebui să fie accentuat degtr, iar u din abiire, cufur (în ALR, 

I, 1633/75 mă cufăr), culc, mustru arată că avem a face la origine cu un o neaccentuat (*arbori-. 

care >> aburcâ, conforire > cufuri, collocare >> culcă, monstrare > mustrâ), pe care accentul s-a 
„mutat ulterior. Mai adesea avem amindouă accentuările, cea veche, pe silaba finală, şi cea 

„nouă pe silaba primă a tulpinei (uneori și în limba literară, alteori numai regional), de ex. ame- 

ninf şi ameninț, blestera şi blestem, căşân şi că'șun, dumic și dimic,. Imprăştiu (Risipite se-mprășiie - 

a duşmanilor şiraguri ENUSESU), alături de obișnuitul împră'ştiu, imprein şi impreun (după 

îngreun), tncumă! şi încumet, înțirip şi infirip, leşin şi leşin, îniirziu şi înti'rziu, mingt'i şi: mt'ngti, 

miniu şi mt'niu, miros şi miros, sume! şi suimet, sirecâr şi sirecur, fesă'l şi fesăl. . . Prin Ardeal 

se aude' și fră'mint, mărit. .. ; în DR, IX, p. 407 se mai citează, după ALR, I, mă Jârnică,! - | 

mă-nstur (= mă înfior), pițig. .. ş la megleniţi se accentuează minciun, bâliz (= botez), 'Uneori 

mutarea accentului se face după ce în forma infinitivului fusese sincopată vocala din silaba 

. neaccentuată, ca în citatele aburc şi cule (din “arburcâre, *culucâre), astfel în arom. cumnic” 

" »scuminec”. şi în formele dialectale usc, în loc de usic, minc în loc de mănt'nc. În darm, întârt 

şi sfarm (în loc de dărt'm, intărt'i, sfări'm) a în loc de ă se datorește analogiei (cf. lăsăm—las : 

dărmăm—darm). Mutarea accentului se întilnește mai ales la vafiantele: fără -esc şi -ez ale 

verbelor de' conj. IV și I,.de.ex. îmbârbăt = imbărbătez, imbrâbod.: (alături de imbrob6d) = 

= îmbrobodesc, Înnă'buş (rar înnăbiiș)= innăbușesc, înnă'duş=înnăduşesc, sprăie (la Bran) = 
= isprăveşie, leşie (la Braşov) = leșiază, sct'nteie = scînteiază. .., apoi dcole = ocoleşie, priponi == 

== priponeşti, primene = -premeneşte, pâmene = pomeneşte, forme atestate de V. VIRCOL din 

Vilcea. Aici aparţin multele verbe în -ăi şi -ui, care în prezent apar și fără aceste sufixe ((t'rlie =. 

= Uirtieşte, huruie = huruieşie. ..) și cu accentul pe -prima -silabă a tulpinei. Că această 

accentuare e mai recentă se vede din ă şi ( care corespund lui e şi a unguresc, motivate fono-, 

! logicește numai în formele accentuate pe terminaţiune la îngă'duie, mt'ntuie, bt'ntuie (scurtate 

Î.
 

“din formele mai vechi ingăduieşte, mintuieşte, bintuieşte, din ung. engedni, menteni, bântani). 

Şovăirea de accent apare şi în neologisme ca execut şi exteul, precipit şi precipil, ofer şi ofer... 

Cazul învers, de orientare a accentului. după modele ca adunâre—adin, e mai rar. Îl 

putem constata aproape regulat la verbele derivate cu prefixe : aplec, aleg, culeg, dezleg, detin, 

împut (cf. şi dreg, zbor). Înţeleg arată că în aceste verbe mutarea accentului nu'trebuie numai . - 

decit să dateze din epoca latină vulgară, căci f se explică în rominește numai printr-o accentuare 

originară intălligo. S-a păstrat pînă azi accentuarea pe preverb în indemn < inde-mino (a cărui 

legătură ctimologică cu mnîin < mino(r) nu se mai simte). Avem, deşi mai rar, o schimbare 

“de accent spre siirşitul cuvintelor şi în verbe ca cele citate mai sis; ; împresur, încinjur, mă'sur 

au şi variantele tmpresâr, încunjâr, măssr, al căror o nu poate fi originar, ci s-a născut din 

u Gupă ce s-a mutat accentul pe el, după modelul unor verbe ca insâr—însură, cî. şi înfă'şur 

“alături de. înfăşdr, jupdi din *jăpui. Accentuarea încovdi este secundară, cea mai veche fiind 

încâvăi (din slav. kovalj „fierar””). . -. Tot astfel refec (din “*refrec) s-a orientat după /rec. La 

megleniţi găsim și lurec, pentru lunec al nostru, iar în DA se atestă accentuările încopelu, în 

loc de ncâpeiu (încopci€z), chiar şi clălâre = == clălăreşte şi căfâră-= câțără.. Alte exemple de
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accent schimbat după modelullui adunâ— adin sint : întărt'i din *interrito, sfiriec alături de sp 'rlic, 

buric alături de abirc, arom.-diste din dissico şi ridic din *redic (din *rig(I)dico).- "Tot astiel 

" trebuie explicat prezentul lumin (alături de luminez) ca refăcut din infinitivul lumină (lat. 

luminare). Substantivul lumină e un postverbal plăsmuit pe teren rominesc de la verbul a lumina 

şi nu poate fi redus nici la' “lumina, precum presupuneam în EW şi admitea şi TIETIN în DRG, 

nici la *luminina (CANDREA-DEXSUSIANU, DE, Nr. 1016), inexplicabile din punct de vedere al - 

derivaţiei latinești. — Ca la verbele de felul lui mă'sur— măs6r găsim o mutare de accent, 

impreunată cu prefacerea lui u neaccentuat în o accentuat, la substantivele pi6r din *ficure (arom. . 

h'âvră < lat. Jebris) şi predt din preut (at. pre (s)bitr), precum şi în. adjeetivul viâr (în apă 

vioară) din *viur < lat. *vivulus. 

Şi în sistemul de conjugare s-au produs unele 'analogii şi uniformizări. Dacă din lat. 

ram, €ras. . , avem erâm, erâi. . . şi nu eâram, eârai, . . (precum 'se mai accentuează pe alocuri 

la aromini), cauza e analogia celorlalte imperfecte, - accentuate, toate, pe desinenţă. După 

analogia aoristelor în -di și -ii (adunâi, dormii, cu participiile adunât, dormit... . ), s-a recon- 

struit din participiul bătut... aoristul băfdi - (în loc de bâlui); Tot după participiile în -ut 

s- -a orientat lăât în loc de lâut ' (din lat. Iautus). Dacă în unele regiuni se zice spuneți, făceți. . . Ă 

de vină e analogia verbelor de alte conjugări decit a treia, accentuate, toate, pe terminaţie, 

inainte de toate verbe ca şedji; vedâţi. . ., care au o mulţime de forme comune cu verbele de . 

conj. III. În limbile romanice de vest. această mutare a accentului pe desinenţă e regulă 

" generală (it. vendiâmo, vendete, fr. vendâns, vendez, span. şi port. vendimos, vendtis). Dar 

în rominește tot atit de des se găseşte și cazul invers, accentuarea fineți după spineți, 

[âceţi. „ Pe scenă se aude mai adesea spineți, credeți, dar spuneți-mi, credeți-mă. 
  

  
adi-mi. În Oltenia e obişnuită accentuarea cerere. -. - : - . 

„ În dialectul istroromin accentul apare generalizat pe terminaţiune la verbele de:conj. 

III: cunosten cunoaștem”, trazei trageţi”. . . Asemenea cazuri se găsesc şi la aromini şi me-- 

gleniţi,. "precum se poate vedea la CAPDAN, Aromlnii, $277—278 şi Meglenorominii, $105— 106. 

Tendinţa de a menţine accentul în același loc a făcut ca la mai mult ca perfect, după 

cintâsem, cintâseşi, cintăâse, să accentuăm, la plural, cinlâsem, cintâseți, deși în lat. aveam 

-assemus. Tot din această tendinţă de simetrie se: explică, ca în italieneşte, conjugarea înfloresc, . 

înjlorâşti. ..3 înțiorim, infloriţi, cu generalizarea accentuării oxitone (în limba veche paroxitonă). 

42. Afară de accentul tradiţional, există, în cuvinte; de mai multe 
silabe, şi un accent secundar, de natură prozodică.- Accentul secundar 

nu.-este prea distinct în limba romînă. Aceasta e cauza că nici n-a fost 

studiat îndeajuns. TrriN-(Blementarbuch, p..15) stabileşte regulă că atunci ' 

cînd un cuvînt are mai mult de o silabă, neaccentuată, cea care nu e în 
imediata vecinătate a celei accentuate primeşte un accent secundar, « deci : |. 
mânundt, culegător, păsăre... . - = 

„- La rolul de accent secundar scade cel din primul cuvînt al vorbelor: 
compuse : din codte şi godle avem coăte- -godle, din tî'rîie şi brî'u avem târâie- 

"drâ'u, tot așa bărbă-lătă,-păpă-lăpie, mtăelemn. . . La numeralele compuse. 
—cind ele nu sint puse în opoziţie unul cu altul — poziţia accentului nu e 
fixată. Eu am impresia că, pronunţ douăzeci, șăpteatei, dar douăzeci de 
imghii, șâptezeci de mâţ. a” 

Pe :o0. doâmnă din Sibiu, care pronunţă totdeauna ddu, am auzit-o zicind regulat : 

y
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În combinaţii de. cuvinte care formează expresii stereotipe, donă, 
silabe accentuate nu se prea sufăr una imediat; după alta. Sărat mâniţa 
dă un ritm agreabil urechii noastre; dar. sărut mî'na ne supără ; de aceea 

„îl prefacem mai des în săru(! t) mâ'na. La aromiîni articolul proclitic ah, 
neaccentuat, primește un accent secundar în combinaţii ca dă” al mul 'dri 
dă muierii”. - 

Abia, în vezsiticaţie iese la iveală, importanţa, accentului secundar 

"român, care poate marca apăsarea ritmică în același fel ca şi accentul prin" 

“cipal. De aceea rima, eminesciană trimite-voi : pă la ndi din Scrisoarea .- 
a IlI-a este perfectă, deşi accentul principal şi cel secundar alternează. 

În lucedfăriului mă'rilăr accentul secundar nu este în primul cuvînt pe silaba 

desinenţei de genitiv-dativ ca în cuvîntul al doilea ; în 2dino-n cdăru lă iavorul 
prepoziţia poartă accent secundar, pe cînd în tremură pe prind ea e lipsită, 
de accent. Locul accentului secundar nu este deci condiționat de funcțiunea 
morfologică sau sintactică, ci de cadența dată de urmarea cuvintelor. 

Accentul secundar nu are la noi un rol funcţional, ca în limba germană, unde există : 

o deosebire semantică între ăibersetzen „a traduce” şi îi'bersăizen „a trece peste o apă”. 

43. Accentul tradițional scoate în relief silaba cu care se asociază 
de obicei ideea cuprinsă în corpul sonor: al: unui cuvînt. Pentru copilul 

care învaţă limba maternă accentul este —împreună cu pauzele — oarecum 
> călăuza care-i arată cum trebuie analizat un complex mare. de sunete în 

“ cuvinte cu “înţeles propriu. Dar accentul mai poate avea și alt rol : să 

scoată în relief morfemul, să apese asupra nuanţei de înţeles pe care ele- 

mentele morfologice sau derivative o împrumută, cuvintelor. În acest caz 
__ am putea, vo?bi de un accent mortologic, care poate deveni accent secundar, 

” dar nu trebuie confundat cu acesta.Cînd morfemul âre un accent tradițional 
(ea, în dubedm, iubind, iubitor...) lucrul e simplu. Cînd însă, accentul tra- 

'diţional și cel moriologie nu coincid, atunci se nasc şovăiri, care permit 
două feluri de accentuări sau explică unele fenomene curioase. 

„Şovăirea pe care o întîlnim adesea,- în accentuarea pronumelor. ș şi 

- adverbelor nehotărite sau a celor compuse cu elemente emfatice se explică - 

din dubla tendință care există în limbă de a scoate în relief, pe de o parte, 
“silaba, de, care e asociată ideea cuprinsă în cuvînt,.iar pe de altă parte de i 
a marca prin mijloace mecanice elementul distinctiv din punct de vedere 

„morfologic sau derivativ. Alături de cinevă, cevă, se găseşte accentuarea 
cineva şi, prin Ardeal, și ceva; acold, îmcold se aud. accențuat6 de obicei 

„acdlo, încolo (poate-şi după analogia lui încodce) ; tot așa :. aldătă şi dldată 

(ef. HERZOG - GHERASIM, Marginea, p. 16), cflălalt şi celălâli. Avem chiar 

trei feluri de. accentuări : dlteumwa, alteiimoa şi alicumvd. În compuse cu 

- . _ | 

. | - Y
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„o particolă negativă, care atrage, precum vom vedea, accentul asupra sa, 
. avem nimai, nește, dar n€eum şi necim, şi numai neștine. Pentru şovăire 

de accent se pot cita exemple din literatura populară ca : 

Cîntă cucu-n par de vie, . 

"Şi-acold este-o chilie * 
„__. Cu muşeată și tămiie, 

- Dragu meu acolo scrie... 

Şi articolul, atît cel enclitic cât şi cel proclitic, avea odinioară un 
accent. Numai aşa se explică pentru ce finalul -a în casa, mama... nu sa 
prefăcut în &, ca orice a neaccentuat, și de ce -u din genitivele şi dativele 
dialectale omulu, capulu (în loc de omului, capului)... ., al căror .-lau vine 
din lat. (îl)lo, n-a amuţit la sfîrşitul cuvintelor.. Şi -a din acela şi aicea, 
care derivă; din (îl)lac şi hac, nu s-a prefăcut în -ă, fiindcă accentuarea 

„veche era acel-ld, (ca în îr. celui-lă:) şi aici-d. Acest accent e şi cauza pentru 
care n-avem acedla: (cu metafonia lui. e accentuat înaintea unui a din 
silaba urmăţoare). La fel se explică, acdlea — şi nu acodlea — dintr-un mai. 
vechi acoled. În genitivele și dativele cărui, că'rei, că'ror,.ă nu 'se poate 
explica, decit dintr-o accentuare mai veche cărti, cărti, căror, care semaiaude 
pînă astăzi prin Bucovina, prin 'Para, Hațegului (cutăraiia la DENSUSIANU, 
Para Haţegului, XXI) şi prin alte părţi. Goca, în “poezia sa. Plugarul, 
rimează tuturora, cu lira. În limba veche penitive ca umbre ci, case ei..., 
scrise despărţit, erau notate de obicei cu un accent pe articolul ei. 

- Pentru strînsa legătură -ce .există în simţul limbii între accent Şi | 
morfem, trebuie citat cazul alterării -seriei dentalelor” romîne înaintea, 
desinenței -s (bărbaţi, paşi, auzi, proşti. ..), întocmai câ și cînd îi ar fi. 

"fost accentuat. N | 

44. Alături de accentul tradiţional, avem, ca în cele mai multe 
limbi, și un accent ocazional, care apare atunci cînd voim, printr-o.mutare - 
voită a accentului, să producem anumite efecte stilisti ce. Acest accent ocazional, cînd e des întrebiințat, poate deveni obi şnuit, 
să se schimbe deci în accent tradițional. Astiel din vechiul de.ci, cu sensul 
de „de aici”, s-a putut naşte deci (mai întîi bisilab, apoi monosilab), care | 
e azi o conjuneţie. Tot astfel a, rezultat din de+-saiper un. ” desupre, de unde prepoziţia, despre. Alteori —şi acesta e bunăoară, cazul lui decît, despre 
care va îi vorba mai jos— amîndouă accentnările se păstrează, însă pentru * a exprima două lucruri diferiței. e - 

*.
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Iată cîteva cazuri mai obișnuite de asemenea -mutări de accent: 
„„a) Accentul trece pe silaba care marchează o antiteză, : alături de 

accentuarea celălălt, douăzeci. . . se aude adesea, celălalt, dduăzeci. . „cînd. 
"vorbitorul vrea să le pună în opoziţie — sau se gîndeşte numai la asemenea, 
opoziție — cu cestălali, treizeci. Deoârece mutarea, accentului se face în 
asemenea, cazuri pe întîiul element de compoziţie, s-a putut naște şi accen- 
tuarea, dincolo (în opoziţie cu dincoace ) şi dinsus (în opoziţie cu dinjos), 
deşi elementul care marchează antiteza în cazurile acestea nu'este prepo- 
ziţia,, ei colo şi jos. Acelaşi proces psihologic trebuie să se fi petrecut în mintea, - 
tovarăşului meu de drum care deunăzi mi-a zis : să trecem, pe dstă pare, 

. deși intenția lui era să traversăm drumul, să trecem pe ceea parte. 
Accentul însuşi deplasat; spre înainte exprima pentru el ideea de „poziţie 
opusă”?. Așa, se explică de ce accentuăm dstăzi (în loc de astăzi), care stă 
pe alocuri în opoziţie cu miâ/nezi (trisilab), şi de ce accentul nu e pe substantiv. . 
în compuse ca amidzăzi (lat. ad mediam, diem) şi deainăzi. Amîndouă felurile 
de accentuare le întîlnim în dimânteri şi aimintre. - 

În cuvintele derivate cu prefixul ne- (mai rar şi în neologismele 'deri- 
vate cu în-) se aude accentuarea pe prefix. Se zice nevinovat, nefăcul, învo-- 
luntar. ... sau nevinovdt, pețăcui, involuntăr, după cum vorbitorul: le simte .. 

”.. în opoziţie cu vinovat, făcut, voluntar. .. sau nu. În Ardeal, asemenea ac- 
„centuări antitetice se întîlnese mai des decit în Țara, veche, cel puţin la, 
intelectualii din generaţia, mai veche, probabil subt influența limbii ger- 
mane, unde sînt cu mult mai uzuale. Astfel se aude, după germ... ndch-- 
„mitiag (în opoziţie cu vârmitiag), dipă prânz” (în opoziție cu înainte de : 
__prân2). Incidental se aude şi aceerituareă edautor, prin care voim să arătăm , 

că cineva nu este singurul autor. al unei lucrări. Medicii cer pacienţilor 
= pe care-i examinează să nu înspire, ci să €xpire aerul... - 

Tot' aşa se explică accentuarea viginti, în opoziţie cu triginia etc., uzuală —după cum: 
dovedesc” formele romanice “corespunzătoare— în latina vulgară, de unde, arom. yingiț 
„douăzeci”. ie LT aa 

. 'p) În porunci accentul trece uncori pe silaba, dintii : ddu e impera- 
tivul lui adaice. LomBARD (Prononciation, p. 47==147) arată că, şi con- - 
juncţia să, cînd conjunctivul următor e poruncitor, poate avea accent : 
Să mergem. - i Sa e 

ec) Prin mutarea accentului pe întiîia silabă reliefăm sensul unor adverbe 
-- (eazre de altfel au un rol secundar în propoziţie). Pe lîngă exemplele citate 
“în DR, I, $26 se mai pot adăuga altele : În unele regiuni se zice dm (Jb. 

XIII, p. 92), cu aceent sehimbat din ami. Prin Ardeal se.aude şi deja în 

loc de dejd, nsologisin împrumutat din franţuzeşte și, deci, cu accent 
- .
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_oxiton. Prin Braşov —şi. probabil; şi aiurea — decî't devine dăeât cînd are 
sensul „dar, însă, numai”: Zot Jăgăduiește că face. Decît nu se prea ţine 
de vorbă. 'Tot aşa s-a întîmplat cu că ct (în limba veche), devenit, după 

mutarea, accentului, căci iimonosilab). În ddecă nu ştim —fiindcă etimo- 
logia, cuvîntului nu e sigură — dacă avem a face cu o mutare de accent; 

din adtcă (cum se accentuează în unele părţi) sau nu. Aromînii fac distincţie 
între țită ceva”? şi țiva nimic”, accentuat 'astifel în conformitate cu 

regula după care negația atrage în romiînește: accentul. "Toţ prin afect se 
explică, probabil, Băsama din bag seâma. a 

Mutarea, accentului poate împlini aceeași funcţiune de reliefare a 
"unui cuvînt ca și lungirea vocalei accentuate. În $ 35 am citat un exemplu, 

, 

din 0. PeTRESCU, în care niţel, fiind accentuat; în frază, devine niţecel. 
Acelaşi efect îl producem prin accentuarea, niţel. o - 

În gara din București am auzit pe un vînzător strigînă edurigi în. 
loc de covrigi, iar pe altul, tocmai dimpotrivă, strugurii-strugurii. Amîndoi 
vînzătorii au urmărit, prin mutarea accentului,” același scop : să atragă 

- în măsură mai mare atenţia cumpărătorilor. Cel dintâi a trecut cu accentul 
către începutul cuvîntului, cum fac de obicei francezii. (vigoureuz, châr- 

_mant...) ş cel de-al doilea a dat o amploare neobişnuită accentului secundar. 
(sirigurii), pentru ca, silabele finale să nu piardă, ca în rostirea nerdliefată, 
din valoarea lor sonică. 

Schimbarea, de accent în mă -sa,. m6- -si (şi mă'-si), din mdmă-sa (cu 
| pierderea, silobei rămasă fără accent ; la DosorTEI găsim şi scrierea îmă/'-sa) 
- şi mâme-si (mamă-si), s-a petrecut, probabil, mai întâi în înjurături, în 

. care elementul afectiv predomină. - * 

45. În afeot se poate întîmpla ca un cuvînt să primească, un accent. 
stilistic păstrînd şi accentul natural. Asemenea. cuvinte se. rostesc cu 

" două accente principale, Aşa e acel minundi, pe care-l rostim în afect, întocmai 
„precum nemţii îl pronunţă pe zoinderbâr şi francezii pe. admirâble al lor. 
Două accente deopotrivă de apăsate. âre şi exclamaţia Hdidadt, prin care: 
arătăm cuiva că nu prea credem ce ne-a spus. În înjurături se aude dim- , 
 neatul lui, daimintea, lui. În cazul din urmă accentul tradiţional se mută, 
din cauze ritmice, cu o silabă mai înainte. 

46. După cum rostul accentului” în cuvint este să. scoată în relief 
silabaprincipală, tot astfel el poate apăsa şi asupra unui cuvînt; dintr- -0 
îrază. Accentul îrazei sau intonaţia, care are —precum am arătat cu - 
exemple î în LR,I, $ 25— un rol sintactic foarte important, are un caracter. 
relativ. Oeca ce importă nu e tăria accenţului î în sine, ci tăria raportată 
la, cea, întrebuințată în silabele. accentuate ale celorlalte cuvinte din pro- : 

* 
<
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poziţie. Despre. rolul. accentului în îrază își aă seama oricine. . „a Dumnăzen 
„ştie ce.se va întîmpla”? însemnează că nimeni, afară doar de dumnezeu, 
nu poate şti ce se va întîmpla. „Dumnezeu știe ce se va întîmpla”? vrea 
să zică că tot ce se întîmplă se face cu știrea domnului. La masă soţie-mea 
m-a, întrebat : „vrei vin?” Dar s-a corectat imediat: „vrei vin?” 
Cînd a pus întrebarea, nu şi-o dat seama că se terminase vinul. În cazul 
că aș îi dorit să-beau, ar fi trebuit să trimeată; la prăvălie, ca; să cumpere 

Yin, „ Asa se explică al doilea fel de accentuare. 
În romineşte accentul poate scoate în relief aproape orice cuvînt al 

propoziției. 

-Ca şi accentul cuvintelor —Și în măsură mai mare . decât acesta — 
accentul frazei subliniază contrastele : „Coteşte la, stânga (nu la dreapta)”. 
„Mergi încet (şi-ajungi depar te) ! „Nu ştiu, ploaie e sau ninsoare”. (În 
cazul din urmă pot accentua însă și :,, Nu știu, ploaie 6, nisoare 6”, întocmai 
ca franțuzeşte „est-ce la pluie”, sau nemţeşte : „ist es der Regen ?*). 

i - După cum există o mutare a accentului pe silăba, dintîi a cuvîntului, 
tot așa, accentul îrazei poate trece, cînd urmărim anumite scopuri sti- 
listice, pe. un cuvint anterior, care în mod normal nu are accent, 
Asemenea, cazuri se întîmplă mai ales : : 

a) La negativul mau Sau la oxclamativele în, ba 
şi ia (n): : 
Na d vine ! ,! Bă să mai zici ! Tâta ) vezi! Cînd, aceste cuvinţele î îşi. pieră 

elementul vocalic prin contopire cu cuvintul următor, accentul se mută 
pe vocala inițială a acestui cuvînt : ascultă, dar n-dsculta ; aveți, dar ce: veţi ? 
(citeşte cdveţi) ; apoi, dar didpoi? ; atzi, dar s-duzi, mii Ienoşule (CREANGĂ). 

Aşa se "explică “mutarea accentului în aid în Joc de dud (ain dudio) şi: megl: ud (din 

aid) faţă de arom. dâvdu, istror. â'vdu şi dud pe "Valea Cernei şi în citeva comune pe lingă ” 

Someş. După analogia lui n-dâsculta— ascult, s-a făcut din n-dud, aud şi cînd nu mai era pre- 

cedat de negaţie, În multe limbi cele două feluri de nu”, cel accentuat (îr. non). şi cel 

„ neaccentuat (îr. ne), se exprimă prin două cuvinte diferite. | | 

- Din nu şi mai s-a născut nimai, cu înţelesul nemţescului ,;nur”. Cina aceste două 

cuvinţele însemnează „,nichit mehr”, se' rostesc neaccentuate : “nu mai fâce (sau cu accent 

” secundar : nă mai |âce). ” 

b) Cind cel torincază superlativul; primește adesea un accent de inten- 
sitate :. câl mai bun, ced mai bună... Același lucru se întîmplă cu mas, 
cînd acesta. nu formează comparativul, ci superlativul :. N-a venit. Mâi 

mult, nici-nu va mai veni. El va vorbi mdi la urmă (= cel din urmă). Şi 
cînd răspundem sau confirmăm ceva cu mai în dialog, această particolă, 

„e puternic accentuată : E mai bine acasă decît în străini? — Mdi (= > da). 
p mai. mare decât mine — Măi (= da).
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Deosebirea între mai accentuat, cu sensul de „mâi că, aproape că”? 

(ca în : măi că nu-mi vine să cred !) şi cel neaccentuat —care din cauza 

aceasta se rostește pe alocuri măi — se cunoâște bine în următoarea frază : . 
Stă-el, îşi face măsuri : măi mă oumpăn să mă măi dare o dală, (ez. IL 
p. 101./13). 

c) Particolele întrebătoare au mai adesea un accent de intensitate 
„puternic : CE vrea? Cînd vine? Om să fac? (îaţă, de răspunsul: așd cum - 

îți spusti). De asemenea € intonat interogativul dar (da) : Dâr el ce face? 
d) Şi nesiguranța, neîncrederea sau alte sentimente 

analoge pot fi subliniate printr-o mutare a accentului : Pârcă l-am văzut ? 
e) Prepoziţiile pot fi .intonate cînd primesc un sens opozitiv 

sau antitetic: a venât diipă mine (nu înaintea mea). Astfel 
intonarea. are acelaşi. rol ca mutarea accentului ($ 44, a). i 

î) În sfârşit, prin intonarea unui! cuvințel lipsit de altfel de accent 
- putem face și distincţii semantice. Astfel, alături de copulativul 
” şi neaceentuat (mama şi tata, am venit şi am văzut), există un şi accentuat, 
care se traduce î în latineşte prin etiam”? sau „iam” : a venit şi el. A și venit Ş 

Exelamaţia vai de mine şi de mine am auzit- -0 rostită cu şi intonat, deşi cl e copulativ. - 

. Prin intoriarea negaiei E a particolelor interogative, silabole urmă- 
toare au putut pierde atât de mult din intensitate, încît în regiunile cu : 
preferinţă pentru sincopă ($ 88) vocala din asemenea silabe a putut amuți 
cu totul. Astfel, din pi, sînt s-a născut; s4- -st, iar din-n-di văzut ? s-a putut 
“naște n-di văzt (văst) ? Forma văst s-a generalizat apoi şi în propoziţii afir- 
mative : am văst ! Acelaşi fenomen s-a petrecut în graiul „trocarilor” din 
"Braşov, care, în loc de unde te duci, zic meci, Şi răspund mă-0 în ceate 
(= mă duc în cetate). - 

47. După cum: silabele 1 neaccentuate dintr-un cuvînt poi fi lipsite 
“cu totul de presiune sau să aibă un accent secundar, tot astfel cuvintele 
- care în general nu sînt scoase în reliet în propoziţie — de obicei instru - 
mentele gramaticale— pot şi ele avea un fel de accent secundar - 
în frază. Gradul de accentuare îl putem. peennoagte, uneori după moditi- 
cările fonetice suferite. . S 

Astfel tot, din latinescul totus, păstrează pe o nealterat, ca în silabelo. 
accentuate, cînd corespunde germanului „ganz” sau alles” : sterge lot 
de pe tablă !? În compoziţia tustrei (din toți-t-trei), o, pierzind accentul, 
a devenit 4, ca orice o neâceentuat. În dialectalul tăt omul (cu sensul de 
„fiecare om”) o s-a schimbat în ă ca în. alte cazuri în care o se găsea în. 
cuvinte rostite în îrază cu accent scăzut, de ex. lîngă (din lângă) din lat.
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longum (care, ca adjectiv, a dat lung), vă (în vă văd) din vos (faţă de accen- 
tuatul voi), mio, to, so (în frate-mio, -to, -s0) faţă de accentuatul (al) nieu, 
tău, său; tot astfel : către din contra, că din gucd: ia. 

48. În toate cazurile tratate pînă acum am vorbit de accentul dinaumie. ă 
De fapt, acest; accent de intensităte e în acelaşi timp împreunat și cu o: 
înălţare a tonului. Cazurile cînd avem în romînește numai accent muzical, 
sau când accentul muzical nu se acoperă cu cel dinamic, sînt mai rare. Astfel 

“în acel decât, cu înţeles adversativ, de care am vorbit mai sus, accentul 
„dinamic s-a mutat pe silaba dintii, dar silaba, -cît, care purta mai înainte 
accentul de intensitate, continuă să fie rostită cu o înălțare de ton mai 
mare. Vocativul domnule are accentul dinamic tradiţional pe silaba dintii, 

„dar mai are adesea, și un accent muzical pe silaba de la, siirșit, încât ar fi 

de cercetat; dacă accentuarea domnule notată de O. DENsUSIANU în Țara 
“Hațegului (Para Hajegului, p. 19) reproduce de fapt un accent secundar, 
cum se spurie acolo, sau accentul, muzical, care se aude şi prin alte regiuni. 

__ Acest accent muzical în domnult se găseşte mai ales în cazul cînd 

chemăm pe cineva al cărui.nume nu-l ştim (nevoind însă ca el să observe | 

că nu ştim cum îl cheamă). De aceea înălțăm tonul, ca în cazurile cînd avem 

intenţia de a continua vorba. Într-adevăr, tonul îl coborim obișnuit în pro- 
- poziţii afirmative şi atunci cînd propoziţia se termină (de ex. în afirmativul 

vine). Dimpotrivă, tonul se înalță cînd întrebăm (de ex. vine mâne?) sau 

cînd nu mai continuăm, însă nu fiindcă am fi. terminat; fraza, ci fiindcă 
am fost opriţi din vreo cauză oarecare s-o terminăm, Prin ridicarea tonului 

vrem să indicăm tocmai că 'comunicârea noastră 6 numai. suspendată, nu 

terminată. Așa, de ex., cînd jucăm biliard și facem o „seric”, numărînd . 

una, două, trei... şi avem credinţa că vom face şi al patrulea, carambol, 
tonul nu coboară. 'Tot astfel unii jucători de bridge mai puţin scrupuloşi, 

„cînd vor să indice partenerului că au cărți bune, nu vor anunţa două pici, 
coborînd tonul (căci asta ar însemna „şi nimic mai mult”), ci înălțîndu-l 

(şi deci îndemniînd pe tovarăşul de joc să liciteze e și e, ca Să-i arate culoarea 
în care e „tare'?)... 

Melodia frazei ţine tot. atit de mult de fonetică cit şi de sintaxă. De aceea se vorbeşte 

şi de un accent sintaetie. Posibilităţile de modificare a acestui accent, melodic totdeauna, fiind 

„foarte variate, studiile referitoare la el sint extrem de delicate. Ele lipsesc în ceea ce pri- 
"veşte limba .romtnă. . . 

- „ Fiecare limbă are melodia ci mai uşor de imitat decit de definit, fiecare neam, “vorbind, 

„cintă” în felul lui. K. ETIMAYER, în studiul său Zur Intonation der Romanen (în omagiul 

ISarl Luick, "Marburg, 1925), găseşte că intonaţia rominească este în general romanică, 

RE dar e înrudită şi cu cea slavă, în special cu cea bulgară. El deosebește în intonaţia roma: 

nică. tonul iniţial („Einsatzton”), cu care începe propoziţia, tonul de tensiune
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. („Spannungston”), cel mai tnalt, şi tonul fi in al,. de desti ndere („LLăsungston””), 

- cind vocea, mai ales la stirșitul propoziţiunii, coboară. In grupurile de limbi cu accent final, cum 

e cea frânceză, intonaţia e suitoare (ascendentă), în cele cu 'silaba finală neaccentuată, 

cum e italiana, spaniola şi în parte romina, coboritoare (descendentă). În cele dintii 

melodia sintactică e fixă, în cele din urmă ea. e variabilă (cf. N. DRAGANU, DR, VII, p. 286, 

unde se dă bibliografia mai nouă). Cind cineva nu reuşeşte să imite bine intonaţia unei limbi 

străine, zicem că vorbește” „cu. accent”, adică cu accentul muzical al limbii sale materne. 

” Arta recitării şi a declamării nu e alta decit întregirea unei „bucăţi literare cu gestul, 

mimica și modulaţiunile melodice pe care scriitorul le avea în urechi în momentul . 

cind iși aşternea gîndurile pe hirtie, fără să aibă mijloacele de a le însemna. în scris. Marele. 

" fonetician' german E, SIEVERS ajunsese către sfirșitul vieţii sale să scoată cele mai subtile 

deducţii din curbele de intonaţie, “întemeind chiar'o nouă disciplină, analiza 

sunetelor (Schallanalyse). După el, „vorbirea organizată, curgind, stă în legătură cu anumite 

acte de tensiune și relaxare petrecute în creier şi cu anumite mișcări „ale musculaturii toracelui”. 

Analiza sunetelor se bazează pe principiul că fiecare om are o structură specială corporală 

şi mintală, și deci graiul lui trădează pină la un „punct însăși constituţia ! lui. (Cf. XK. MEYER, 

Reponse « au questionnaire, p. 43). - 

SONORITATEA. 

49. Din punc de vedere fonetic, este mai son or acel. sunet care, 

în împrejurări e gale, se-aude mai departe şi mai distinet decât 

aliele. Sonoritatea este deci r ela tivă; ea se precizează prin. co m - 

'paraţie cu plenitudinea sonoră a altor sunete rostite de: acelaşi îndiviă, 
cu glas tot atât de tare şi de înalt, în acelaşi timp și loc şi în aceleași condiţii 

atmosferice şi de rezonanță. Se citează adesea. experienţa lui 0. Wor: 
(Sprache und Ohr,:1871, p. 58 urm. şi p. 71); care „punînd pe cineva, să ros- -- 

- tească în liniștea unei nopţi, într-o alee, la o distanţă, din ce în ce mai: mare, 

cuvintele mama și nana, a tăcut următoarele constatări : : mai: întâi a „deo- 
sebit, se-nțelege, foarte pine cele două cuvinte, apoi, la, distanță mai mare, - 

nu mai putu. distinge pe m de n, deşi sunetele acestea n-au dispărut încă 
cu totul din imaginea, impresiunii auditive, iar la, urmă nu se mai auzeau 
decît cei doi a. Prin urmare, a este mai sonor decit m şi n”? (A. PROCOPOVICI, 

“DR, IV, p. 18; după JESPERSEN). Condiţiile câre determină sonoritatea, 
înţeleasă în sens fonetic nu sînt deci nici debitul mai mare de aer (presiunea), 
nici înălțimea şi nici măcar tensiunea musculară. 'Un î este mai înalt. 
cu o'octavă decît e şi e rostit cu o încordare mai mâre a mușchilor, Şi cu 
toate acestea e mâi puţin sonor. . : : - 

Fireşte că în cuvîntul bine, i din silaba, acceniuată va fi mai ușor de | 
distins decit -e din silaba neaccentuată. Dar, repetăm, din punetul 
de vedere care ne preocupă în acest; capitol nu importă cară sunete se aud, 
în mod absolut, mai distineţ şi mai departe, ci numai relativ, deci, în cazul 
de întă, în aceeași silabă în complexul de sunete rostit cu aceeaşi presiune, |
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Nu. cunoaştem încă. elementele. care promovează sonoritatea. În 
„general se poate constata că ea creşte în raport cu mărimea aperturii şi că. sunetele fonice sînt mai sonore decât cele afonice. Plusul rezonanței pe-care-l produc în laringe şi în regiunile învecinate coardele vocale cînd vibrează, 
joacă un rol important. Cînd şoptim, deci cînd vrem să nu fim auziţi decât 
de vecinul: nostru din “nemijlocită, apropiere, cînd. rostim deci fără, voce, .. luăm sunetelor caracterul lor - “sonor, a a 

| JESPERSEN distinge, pentru cele mai obișnuite sunete, următoarele 
opt grade de sonoritate : : 

. i 2, ţ, 1. 2) ocluzive %, Ă , - 
b) fricative: o fs, 2) consonante afonice 

2. “ocluzive dd gl. i i 
8. fricative . o a po | 
4. a) nazale- E „m 1% Dț consonante fonice 

se b) laterale A A i | 
"5. vibrante: A r 

6. .- Vocale cu artic. îndită -î, ui i 

7 n n medie d, 0, e vocale 

8. a 7 „joasă o -ă,a 

După cum vom vedea în capitolul despre silabă, sonoritatea are rolul . 
- principal la, gruparea sunetelor în unităţile de rang mai înalt, silabele. 

Aşa se explică de ce atunci cînd un i final se afonizează, cînd pierde deci 
unul din elementele: “esenţiale ale sonorităţii, el nu mai poate forma sîm- 
burele unci silabe : cuvintele: lupi, mori sint  monosilabe, ca și lup, nor. . + 

Termenul sonoritate nu este.prea potrivit, dar l-am adoptat, pentru germanul „Kiang- 
fane” sau „Schalifălle”, în lipsa altuia mai bun, Saturaţie (germ. „„Săttigung”) —un termen . 
împrumutat 'de la pictori— nu exprimă exact acelaşi lucru. În orice caz însă nu e voie să se .. 
confunde sonoritatea cu fonia,.cum o fac unii dintre lingviştii romini, care împrumută de la 

- francezi termeni improprii, ca surd” şi „sonor” pentru „afonic” şi „fonic” (cf. $ 3). 
Cu principiul sonorității tn limba roinină s-a ocupat A. PROCOPOVICI, în DR -1V, p.12— 

37. În concepţia lui un sunet este cu atit mai sonor, cu cit răsună mai tare. Între ! componen- 
tele sonorităţii el socotește şi presiunea, durata şi înălțimea, pe care le crede hotăritoare și , 
la organizarea sunetelor în silabe. -Desonorizar ea este, după el, impreunată şi cu 
0 scădere a “duratei, presiunii şi Inălțimii, i. Sa - . - 

. . -. 
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“50. Sunetele, așa cum le-am descris în capitolul precedent, Be pot 
compara cu vopselele pe marginea paletei. Întoomaâi precum pictorul, 
cînd începe: să „picteze, nu ia colorile așa cum le-a, , Btors din tuburi, ci le 

Pa
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amestecă pe paletă, tot astfel şi noi, cînd vorbim, nu înșirăm unul după 

“altul sunetele, ci le îmbinăm şi le întreţesem unul într-altul. 
Aparatele de înregistrat arată o linie neîntreruptă pentru cuvîntul sau 

fraza pe care le-am rostit. Și după cum violonistul, cînd începe să cînte; 

apasă degetele de la mîna stîngă pe coarde înainte chiar de a irage pe ele 

cu arcușul, ţinut în mîna dreaptă, tot astfel omul anticipează 
adesea articulaţia suneţului următor. Pregătirea articulației care are să 

„urmeze este înainte de toate o chestie de tehnică a rostirii; dar ea este 
şi un mijloc de a înlesni comunicarea de la rostitor la ascultător. Cind în 

loc de lat. theca strămoşii noștri au început să zică teaca, anticipînd pe a 

din silaba următoare, ei au ridicat, conducînd vehicolul vorbirii, săgeata 

roşie care arată ascultătorilor, o clipă înainte de schimbarea direcţiei, 
încotro se va îndrepta vehicolul, | 

Această anticipare a articulației următoare și suprapunerea: 

parțială a mișcărilor pentru realizarea ci peste articulaţia anterioară este 
ceea ce P. MENZERATI a numit coarticulaţie (cf. LR, I, $37). 
Cind zic du, înainte chiar ca urechea să- prindă sunetul d de la începutul 
cuvîntului, ochiul vede cum buzele celui ce vrea să rostească acest cuvînt; 
se rotunjesc, pregătind astfel pe u următor. Aceeaşi mişcare pregătitoare 

se întîmplă şi în laringe. Roentgenogra;mele şi filmul vorbitor arată că, . 
înainte de a începe rostirea lui d din du, coardele vocale se apropie luînd 

poziţia fonaţiunii necesară la articularea lui d. Pregătirea aceasta a orga: 
nului nostru rostitor pentru rostirea, ce va urma este tot atât de impor- 

tantă ca încordarea tuturor mușchilor înainte de 3 s6 da semnalul € de ple- 

care pentru alergătorii ce vor să cîştige cursa de 60 m. 
“Din recunoaşterea acestor mișcări, esenţiale pentru. rostire, rezultă 

citeva consideraţii de ordin general de cea mai mare importanță: =: 

1) Cind vorbim, tendința noastră e de a face ca rostirea sunetelor să 
se realizeze cu maximul de economii în mişcări. Cind pronunţ cuvîntul - 

- dragă, nu fac pentru îiceare sunet în parte mișcările necesare spre a produce 

fonia şi rezonanța orală, ci coardele vocale se apropie de la început atît 

cît e necesar spre a articula un sunet fonic şi rămîn în poziţia aceasta pînă 
la sfirșit, iar vălul palatin, ridicat înainte de a articula pe d iniţial, rămîne 
lipit de peretele faringian pentru articulația, orală, pînă, ce încetează de 
a mai răsuna-ă final. E cazul cel mai: simplu de economisire de mișcări, 

Cind am pronunţat; cuvîntul timp, coazdele vocale, deschise pentru t, 
iau poziţia fonajiunii pentru $ şi m, pentru că să so deschidă iar pentru 9, 

iar vălul” palatin, ridicat; pentru t şi î, coboară pentru m, spre a se ridica 
iar pentru p. Economia în mișcări. s-a putut produce deci numai parţial, 
pentru î şi 7, cu privire la tonic. e-Și pentru ! Și î, cu. privire la rezonanți
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orală, în s schimb însă,. în cuvîntul: timp s-a realizat o-altă economie de 
-- mișcări. Consonantele m şi p fiind amîndouă, ocluzive labiale, se articulează, 

cu o singură ocluziune. Buzele, care se închid pentru m, stau închise pînă . 
ce rostim și pe p, rămînînd ca, distincţia, între aceste două sunete să; fie mar- 
cată numai prin deschiderea coardelor vocale şi ridicarea vălului palatin 
la, trecerea de la m la p. : i 

Cînd avem să rostim cuvîntul pustnic (derivat din pustă şi sufixul 
-nic), de obicei „mîncăm” sau „înghiţim”? pe f, căci grupul dentalelor .. 

. ocluzive tn, urmind. după altă dentală, s, a fost rostit astfel, ca, aerul, după 
„ce s-a scurs prin strimtoarea dentală a fricativei. s, să iasă pe nas chiar 

“ din momentul cînd muchea limbii a format o ocluziune în regiunea, dinţilor 
superiori. Cazul invers îl'avem la, turcescul damila, devenit dambla. Canalul 
"nazal, deschis pentru articularea lui m, & fost închis înainte de vreme, adică 
înainte de a începe articularea lui ] oral. Rezultatul a. îost că, urechea : a 
prins şi articulaţia unui m oral, identificîndu-l cu un 5. 

În cele următoare vom cunoaşte şi alte cazuri de adău gări şi 
dispariţii de sunete ($$ 77—79), mai ales prin propagare 
($ $ 80—81) şi sincopă($$ 84—88), sau prin disocierea ($ 73) 
şi despicarea ($$ 71—72) sunetelor, sau prin înmugurirea 

“ sonantelor ($ $ 74—76), fenomene care vor  îorma obiectul unor cercetări 
„amănunțite. | - DI 

2) În măsura în care am siguranţa că pot fi încă îneles, articulea 
incomplet, ca să economisesc unele mişcări, sau deplasez locul de articulaţie, 
pentru ca să pot forma mai repede şi mai uşor articularea sunetului următor. 
Această necontenită grijă de adaptare la sunetele învecinate produce 

_adeseă o contagiune de la sunet la sunet. Astfel se explică de ce grupurile 
"latine t-ri şid-+i dau ţ și q (2) înaintea unui a accentuat următor, dar se. 

= prefac în € şi S (Î) înaintea unui o sau u accentuat următor. : altiare> înăl- 
țare, Diana> zînă, dar titionem> tăciune, deo (r)sum> jos. Pentru rostirea 
unui o și w buzele se rotunjese, mai ales cînd ele se găsese în- silabă accen- - 
tuată ; dacă această rotunjire se suprapune peste consonantele dentale - 
sau. alveolare s și z, acestea pot fi înlocuite prin consonantele alveolar- . 
palatale corespunzătoare, ş Ș şi j, în a căror articulare intră și componenta, 
buzelor ţuguiate ($ 17). Din cazurile multiple şi foarte variate de conta- 
giune, vom scoate. în. evidență, ca mai- caracteristice, acomodarea 
($$ 53—59) şi asimilarea” ( $ $ 60— —62), două ienomene cu care ne 
vom ocupa în două capitole următoare. - 

Cînd rostesc un 22; care e o consonantă fonică, nazală şi labială, sînt 
necesare anumite mișcări ale organului meu  articulator : : apropierea 
coardelor vocale, coborirea, vălului palatin şi închiderea, buzelor (în afară 

7 

- 6. —c. 1915 | , . i 7 o. -
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de alte momente mai puţin importante în cazul de faţă, precum presiunea, 

durata, sonoritatea, încordarea mușchilor ș.a.). Cînd pronunţ un 7 singur: - 

toate aceste mișcări se fac cu exactitatea şi sincronismul necesar. Dar în 

cursul rostirii, un n poate să se găsească în nenumărate combinaţii de sunete, 
_care cer anumite coarticulaţii ; în diferite poziţii în cuvînt sincronismul 

poate fi neglijat, fiindcă rostitorul ştie că va fi înţeles de cel care-l ascultă - 
şi cînd articulaţia, nu este completă şi ireproşabilă, ci păstrează, numai 
cîteva, din elementele distinctive ale fiecărui sunet. În: $ $ 51 și 52 ne vom 

ocupa cu două cazuri caracteristice de neglijare a “sincronismului, cu 
nazalizarea şi afonizarea în limba romînă. - 

3) Economia de mişcări poate duce la ivirea unor sunete nouă, fie că 
“acestea se nasc prin “faptul că una din mișcările componente devine auto- 
“nomă, fie că sunetul nou se găseşte la punctul de întîlnire al celor două 
sunete învecinate. Pentru cazul dintîi am citat mai sus exemplul lui dambla ; * 
cazul al doilea îl avem la prefacerea, grupurilor ci şi gi în cl! şi g!'. Din figu- 
rile 8 şi 24, reproduse la p. 13 Şi. 30, se cunoaşte locul de articulare a - 
velarelor e şi g şi a alveolarei 1; precum se poate vedea în figura 22, un ! 
poate ușor deveni !' dacă punctul lui de articulare se deplasează spre e 
sau g. Avînd să coarticulez pe 1 împreună, cu ce sau g, pot.să economişese 
mișcarea limbii: spre vălul palatin, ridicînd-o în regiunea, mai i apropiată 
de alveolara 7, spre palatul dur. 

Pentru ca să rostese aia, aşa, cum e scris, e necesar să trec de la 
Vocala cea mai deşchisă, a, la vocala cea mai închisă, î, şi să ajung apoi 
iar la a, articulat cu apertura cea mai mare. Rostirea obișnuită este aea, 
cu o strimtare a aperturii în regiunea palatului dur numai atât cit e necesar 
pentru ca sunetul produs să poată fi identificat; cu o vocală palatală. Din 
aceeași cauză forma articulată de la luni nu e lunia, ci lunea, şi imper- 
fectul de 1a subi nu mai este dubiam, (sau chiar iubiiam, cum se xostea odi-. 
nioară), ci iubeam. Că, de fapt rostim aea, deşi ni se pare că pronunțăra 
aia, se poate controla, printr-un experiment foarte simplu. Între dinţii de 
sus și cei de jos introducem două degete. Cu această, apertură de doi centi- - 
metri putem zice aia, dar nu putem rosti pe î, ci numai pe e. Ceea, ce dove- 
deşte că nu rostim aia, ci aea. | A 

4) Din acest experiment rezultă că adesea ni se, pare că auzim alte 
„Sunete decit cele ce au fost rostite: și că urechea noastră nu prinde toaie 
modificările produse de. coarticulaţie. 

Deşi în da, precum am arătat mai sus, dentala iniţială d este labia- 
lizată, noi nu auzim alt sunet decât în dă sau de. | 

Un bucureştean auzind pe un bănăţean cum rostește: bine sau 1 soare, 
observă, imediat că între rostirea, sa, cu n şi 7 dental, şi rostirea pănățenească,
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„cu n şi r muiat, e o deosebire. Dar bucureșteanul nu-şi dă seama că atunci 

cînd rostește: plopii sau arii (pluralul articulat de la maseulinul rar), el 

„pronunţă două feluri de p și r, precum se: poate vedea uşor din figurile 

pe care le reproducem. 
Cea, dintii arată regiunea, cârului gurii atinsă, de limbă cînd rostini 

pe r în singularul par Și în pluralul parii (sau pari). în cazul dintâi — după 

  

  

ME paz man” 

7 Fig. 44. — r în par şi pari. 

  

      
     pc Rara fiară A ÎN | Ip ip aie Seal Tzac . 

n ZI Ge n pă . 
ZE oh pr d. 2 

z: 

  

      

Fig. 45. — Rostirea cuvintelor plop-plopi-plopii. ' 

cum se poate vedea în palatograma din stînga — regiunea atinsă de. părţile 
laterale ale limbii este aceeaşi ca la un r rostit; singur ; în cazul celui de-al 
doilea r, din rarii, sau al lui r din parii, limba atinge la dreapta și la stînga, 

cerului gurii o. porţiune aproape tot atît de mare ea atunci cînd rostim |, 

un j (cf. fig. 33). Cauza acestei deosebiri este coarticularea, : pe cînd rostese 

pe 7 din parii sau rarii, pregătesc şi rostirea lui i următor, suprapunînd 

peste articulaţia lui r o mişcare a limbii necesară la articularea, acestuia, 
Şi mai clar se recunoaște acest lucru în fig. 45, reprodusă după 

un studiu al lui E. Peraovicr publicat în BL, II, p. 91.. Deşi noi avem 

“impresia, căi în plopii (pluralul lui plop) rostim pe al doilea, p la fel! cu cel_ :
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de la; începutul cuvîntului, de fapt rostim primul p cu o ridicătură mult mai 

mică a limbii decît la al doilea p. Aceasta se vede lămurit pe linia de sus 
din fig. 45 —arătată cu L (== limbă) —.care. în punctul 2 (p iniţial din 
plop) e cu mult mai coborită decît în punctele 4 şi 6. Cînd, adică, după p 
urmează un i —afonizat sau plin — dosul limbii, pregătit de: articulaţia, 

acestuia, se ridică -spre palatul dur încă înainte de a se îi produs. ex- 

plozia lui . - 
Ca şi al doilea 7 din raris, al doilea, p din plopii nu este pentru urechea, 

noastră un.r palatalizat, ca în bănățenescul soa7e, sau un p palatalizat, 

ca în rusescul pjalta (rostit p'alta) „încordare”, ci numai p și r eoarticulaţi 
cu î următor şi identificaţi, din punct de vedere acustic, cu primul r și 

primul p din rarii şi plopii. Pe cînd în rusește pjalka încordare” are alt 

sens decît pala „băţ”, la noi nu există o opoziţie fonologică între p ne-. 
palatalizat şi p palatalizat, iar opoziţia între singularul plop şi pluralul plopi 

(nearticulat) e cea, între consonanta p şi grupul mixt p-+i afonizat (of. 

$ $ 23 şi 34 b). În dialectul istroromîn, în care final a amuţit, din tu rupi 
a rezultat tu rup, cu acelaşi fel de p ca în zo rup. - 

5) Lămuriţi asupra acestui punct, vom înțelege mai ușor care e 
procesul de modificare a unor sunete în urma coarticulării, . 

Din lat. vinea (sau veniat) s-a născut forma vite, precum se mai TOs-. 

tește în dialectul aromin. Prin coarticulare, coborirea vălului palatin nece- 
sară pentru articularea consonantei nazale n s-a făcut încă pe vremea 
articulării lui , încît a rezultat forma vine, întrebuințată încă în Banat. 

Din cauza celor două vocale între care se afla, 4, acomodiîndu-se sunetelor 
deschise următoare, s-a pronunţat. cu o strictură în loc de ocluziune. În 
faza viie, păstrată încă prin 'Țara Oașului, nazalitatea, lui ș este compo- 
nenta care, pentru cei ce rostesc astfel, făcea încă impresia unui i. Dacă 

„mai tirziu a dispărut şi această nazalizare, este fiindcă în limba comună 
romînească nu sînt obișnuite vocalele nazale dacă nu sînt urmate de un 
n, MW Sau p. , i - 

P. MENZERATE, care are meritul de a fi relevat martie rol pe care-l are coarticulaţia 
sunetelor, observă cu drept cuvint că elementul stă la sfirșitul, nu la începutul examinării. 
Nu articulaţia întregului constă din articulaţii parţiale, ci articulaţia fiecărui sunet în parte 
e condiţionată de articulaţia întregului „(pie Sprachartikulalion als Struktur, în Forschungen 
und Forischrille, NIII (1987), p. 366). - - N 

NAZALIZAREA 

51, într-o -o zi stăteam de vorbă cu o săsoaică, care -vorbea perfect; 
romîneşte și pronunţa 'ca o romîncă așa-numitele sunete „grele” ă, î şi 
pe î final atonizat, Cu toate acestea se cunoştea că nu e româncă. Abia
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într-un târziu, cînd din întîmplare « a rostit cuvântul cinci, am observat 
care cra cauza, Acest cuvînt, pe care romînul îl pronunţă, in€ sau ci€, ea, . 
îl pronunța, cin€, cu î oral urmat de un n.-Nazalizarea vocalelor după, 
şi mai ales înainte de consonante nazale, e uria din cele mai caracteristice 

„trăsături ale limbii noastre. - - 
” oecalele noastre nazalizâte se acosebese de vocalele nazale franceze; 
Francezul are patru vocale nazale : ă, d, €; 6. Pe acestea le rostește însă 

- foarte precis. Vălul' palatin coboară de tot, lăsînd drumul cu desăvîrşire 
liber aerului, ca să străbată prin nas; această mișcare a. vălului începe 
exact în momentul cînd îhcope articularea vocalei nazale şi sfir- 
şeşte deodată cu ea. În franţuzește există deci un perfect sincronism 
între mișcarea vălului şi între celelalte mișcări necesare pentru articularea 
celor patru vocale ; această, mișcare a vălului e precisă, exactă. 

__"O asemenea articulaţie nu se obișnuiește la noi. În româneşte toate - 
“mocalele „urmate de consonante nazale se Tostese mai mult sau: mai , puțin | 
mazalizale, - . a | | 

Nazalizarea la noi e urmarea, lipsei. de coordonare între organ6, a 
- unei articulări negiijente, nesineronice : vălul nu coboară de tot, încît 
prin deschizătura nazală nu pătrunde destul aer; astiel vocala nu e ade- 
vărat nazală, ci are numai o intecţiune nazală, timbrul 
nazal, ea este numai nazalizată. Pe de altă parte coborirea vălului 
întîrzie sau începe prea devreme, încît nazalitatea sune- 
tului nazal precodent. sau următor se transmite - în parte” Şi vocalei 
învecinate. - - - 

| După studiile temeinice ale lui E. Pernovai, nozalitatea vocalelor 
romineşti e de mai multe grade: 

Nazalizare completă avem mai des între - două consonante 
nazale : în m-ăăm dus (a are aceeași rostire ca e în în. je mennuie) ; i, apoi 

la vocalele iniţiale urmate de n, m -ț- consonantă : însă, ă- nlătur, dir gie 
„unghie (în Ardealul central şi nordic, cu regiunile vestice), - ALR, 1, 
h.12 ; în fine, la sfîrşitul cuvintelor după consonantă, nazală : mână, acnă < 
<acnu „acum” (JB. III, p. 312). Nazalizarea e incompletă între o 
consonantă nazală şi una „orală : : dânsa, măsa (cf. în ALR, I:  năs 
1961/592, nări . 51/09, nigă, pentru ningel „negel'” ID h. SI, » pet: 305, 
320 ete.). Ă e | E 

Din felul cum rostește vocalele înainte de n şi m îl recunoști imediat pe un - romtn, 
-cînd vorbeşte limbi străine, Numai puţini pronunţă în franţuzeşte corect une seule femme (in 
săl fam) ; ; cei mai mulţi rostesc, ca în romineşte, ă săi făm. Pe un romin care soseşte la Berlin 
îl recunoşti imediat cănu e german cînd spune că s-i a datj jos Gin tren la ăhaltăr băhof (= = An- 
halter Bahnhof, în nemţeşte cu a : oral). Ma . - e m
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Nazalizarea vocalelor nu este de același grad în toate regiunile romi- 

neşti. Ea e mai răspîndită prin Ţara Oașului, unde apar încă nazalizate 

vocalele după care odinioară urma un n sau 1, dispărut mai tîrziu din 

grai. L. A. OANDREA (Țara Oașului, p. 45— —46) dă asemenea exemple : 

râie (<aranea), câiţ (<cuneus), puroi, buboi, clăie (în Banat clare) ; rămii, 

zii (=vii), apoi grâu şi frâu, care în Bicsad se rostesc grîu și frâăi (din 

lat. granum, frenum). În ALR, IL găsim de exemplu Încujăt 116/343, 345, 

în ALRM, I, 2163: râie |rîie” (în Banat rîâre), iar în' ALR, I, 127/09, la 
aromini, un exemplu de nazalizare între două consonante nazale :plămănf. 

În regiunile rotacizante, astfel la istroromîni şi la moţi, se întilnese forme 

ca : lâră, îr 0..-, pentru lînă, în 0..., chiar și lînră, înr.0... Şi în vechile 

texte cu rotacism alternează scrierile cu + şi pr. În multe părţi un n, devenit 

intervocalic prin fonetică sintactică, a dispărut după ce a nazalizat; vocala, 

precedentă : 4R 0, un ac, un an, în urmă, din ocol se rostesc de obicei 

“dom, ă ac, îi an, î urmă, di ocol (Jb. III, p. 224, IV, p. 279, VI,p. 27, VII,. 

- D. 49, VIII, p. 269, IX, p. 175, 180). Cu asemenea rostiri se. potrivese-serieri 

ca: 4 Omu. ostrovu, u anu, în Cod. Vor. 69/4, 8116, 1[12—13. Mai târziu 

a putut dispărea, și nazalizarea : 4 om, a ac. Aşa se explică dispariţia lui 2: 
în- grâu, frâu, brâu (la plural grâne, frâne, brîne) şi în una, care la dacoromini 

şi istroromîni a devenit; o, trecînd prin stadiile ună> dă> uă (sau că, Jb. 

IV, p. 2179) >uo (00d. Vor.) >00 >0. Nazalitaitea „poate dispărea. după 

ce s-a transmis asupra Yocalei următoare, ca în 4 iarbă din î iarbă „în 

iarbă! (DR, X, p. 550— —551). a 

Nu toate vocalele se nazalizează la fel de ușor. Cel mai mult se naza- 

lizează î (care se găseşte mai des însinte de consonante nazale). Şi dittongii _ 

și semivocalele pot fi nazalizate : găăntă, Baba Cloănţa ; ta-ncalec. : . 
E. PETROVICI a arătat că avem, mai TAI). şi unele, consonante naza- 

“lizate: r,. | şih pot fi nazalizate : 0- (m jătar, u(n) 7omân, î(n, Jhămal. 

Un h rostit cu buzele închise este în mod firesc nazal. Astfel e interjecția, 

scrisă hm, prin care exprimăm îndoială sau rezervă, sau bisilabul mi, Scris 

în, întrebuințat în limbajul familiar ca interjecţie afirmativă. 

" Fenomenul nazalizării a fost mat într observat şi studiat de G. OWEIGAND în studiile 
| sale dialectale, in special în Der Schwund von n durch "Nasalierung, în JD, XI, p. 188—192. 
„_WEIGASD (Bukowina und Bessarabien, p. 44) a auzitrostirea un om (cun) într-o singură comună 
din estul şi nordul Moldovei, însă pretutindeni un inel (J5. XI, p. 191). Asupra tratamentului * 
lui n + consonantă în limba romină a scris Al, ROSETTI în GS,III, p. 413—415. Un.studiu 
aprofundat, întemeiat pe numeroase înregistrări, a dat E. PETROVICI, De la nasalitt en roumain, 
Cluj, 1930. Observaţii interesante cu privire la nazalitate i în rostirea bucureşteană, la a LOMBARD, 
Prononciation, p. 33—36 (= 133—136). . 

După WEIGAND, BYIIAN și A. PROCOPOVICI (ef. în urmă DR, IV, p. 55— —565 semnul chirilic 
+ ar fi însemnat nazalitate. E. PETROV ICI (De la 2 nasalile, p. 86—94) a combătut această părere. - 

N
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Despre deznaza ai izarea. lui ă în cuvinte rotacizate, ca la albanezii glieghi; sint a 

se vedea cele ce le-am scris „în DR, III, p. 389, unde am explicat pe istrorom. arel „inel? 

dintr-un mai vechi ărel din ărel. În texte vechi adesea lipsește n'în cuvinte ca fiid = fiind, 

într-u => înlr-un. . ., ceea ce nu e numai o neglijenţă grafică. 

" Avem, fireşte, și ivirea unui n după o vocală nazală. Astfel propagarea unui n, în cazuri 

ca genunche, se explică printr-o fază. anterioară gentche. - 

Pe scena Teatrului Naţional, la actorii mai bătrini, se âude adesea 'romătic, folerăță, 

uzăfă, . : E o rostire influenţată de limba franceză, extinsă uneori şi asupra altor cuvinte decit 

neologismele împrumutate din franțuzeşte. Am auzit o dată pînă și lă/ pentru lanţ. 

Despre redarea vocalelor nazale în Imprumuturi e a se vedea $ 121, 

AFONIZAREA 2 

„Cind terminăm vorba, coardele vocale se deschid ca să putem . 
inspira cel (fig. 2). Dacă această deschidere a coardelor vocale se face 
înainte-de a fi terminat articularea, vibrația, coardelor: încetează” înainte 

de vreme şi sunetul fonie de la sfîrşitul cuvîntului se afonizează. 

Toaie consonantele fonice la sfîrșitul cuvintelor. îşi pierd în 

limbă română fonia în stadiul de destindere. “Urechea romînului distinge 

deosebirea, între fag şi fac, cînd şi cânt, raz şi ras..., fiindcă g, d, zau încă 
la început, în. stadiul de tensiune, voce. Deosebirea mai provine şi din 

faptul că b, d, 2 se rostesc lin şi după ce și-au pierdut vocea, iar vocala 

” precedentă e de obicei mai lungă : drăge faţă de drac. Cu toate acestea, 

deosebirea rămîne mică şi chiar cei mai scrupuloși versificatori rimează 
rog cu. soroc, talaz cu glas (la EMINESCU) ete ; CREANGĂ, care avea în 

graiul său pe dz, rimează -ie(d)zi cu cucuieţi. Între cele două forme : ovăz 
şi ovăs, limba literară şovăie încă. Chiar și consonantele care de obicei 
se rostese în limba romînă fonic, cum sînt sonorele 7, Î, n şi:mai ales m, 

pierd. ; vocea la sfîrşitul cuvintelor, înainte de pauză, sau cînd sînt rostite 

singure : pesimism. . . p - 

Dacă pierderea, foniei, la consonant, este cunoscută și din alte limbi |. 

(de ex. din limba germană, albaneză, limbile slave ş.a.), afonizarea v o e a- 
lelor finale este un fenomen caracteristic al limbii romîne. De aceea 
va trebui să ne ocupăm mai amănunţit cu ea. O vom face completînd - 

partea descriptivă -cu consideraţii de * ordin istorie și spaţial, căci 

numai acestea ne dau posibilitatea să privim fenoimenul în toată „com- 

plexitatea lui. - 
Înainte de toate constatăm. că prima, « condiţie a afonizării vocalelor i 

“ finale este lipsa, de accent; : în basmă, află, cefer€ (CFR), veni, dorind, făcă, 

ludră', urâ'. . . vocalele finale, fiind accentuate, își păstrează onia pină | la 

stirşitul articulației.
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_ În “al doilea rînd constatăm că, la vocalele finale neaccentuate, 

tendinţa -afonizării datează din epoca străromînă.- Dar în aceste 
vremuri. vechi afonizarea n-a, cuprins decîţ cele două vocale ex- 
treme şi i. Ă | | Ia e 

Dintre acestea două, cea care a, progresat mai mult pe calea devoca- 
lizării este 4. În limba literară u final neaccentuat nu s-a mai păstrat decât 
cînd era, precedat de consonantă =-r sau 1 (socru, aflu...) ; de soris îl scriem 
şi după &', £ şi î (unchiu, unghiu, teiu...), dar rostirea uk", ue, tejte 
numai regională. În textele vechi, scrise cu chirilice, el se scria aproape 
totdeauna, în cele mai vechi cu s sau oy, în cele mai nouă cu sau 5, sau 
numai cu un ,paierie” la umărul consonantei finale. Deoarece în grafia 
cu chirilice avem a face în mare parte cu păstrarea acestor semne prin 
tradiţie, e greu să ştim care era în diferitele epoci şi în diferitele regiuni 
valoarea lor sonică. E neîndoios că și în veacurile trecute, ca şi în zilele 
noastre, graiurile din unele părţi ale ţării erau în privința păstrării lui 4 
final mai conservative decît în alte părţi. Cu ajutorul Atlasului lingvistic - 
—din care reproducem și noi hărțile pentru cuvintele război, buboi, cap, 
om şi văr— putem stabili azi că u final n-a dispărut cu totul în dialectul: 

|  dacoromiîn, ci: s-a păstrat pe o făşie care străbate ţara 
de la nord-vest spre sud-est. Aici se găseşte —mai rar— 

“un final rostit plin (și subliniat de obicei de anchetatorii Ailasului 
sau scos în relief prin adăugarea unui „sna”, adică „formă de. sin- 
gular nearticulat”). În unele puncte —bunăoară în Arpașul de Jos, 
jud. Făgăraş— se rostește un u. final redus, care e atît de scurt; 
încît nu mai poate forma silabă, dar care este încă fonic. E. PETROVICI: 
l-a notat cu un'u mie la umărul consonantei finale, pe care l-a sub- 

„liniat însă (de ex. în volumul de Tezte dialectale, p. 82-84: hotari, 
car, plug“, trifuoi:, nebun: ...). Cînd acest u final e ultrascurt, asilabie 
și afonizat, el e notat la umăr cu o liniuţă piezișă dedesubt : om. Cînd 

„perceptibilitatea lui c slabă, acest u pus la umăr e despărțit de consonanta 

  

"hărţile 9 — 13 
  

iinală prin areul prim al unei paranteze : om&, iar cînd perceptibilitatea 
e extrem de slabă, acest arc e barat : om€*. S. Pop: mai întrebuinţează 
uneori şi o dublă barare sau închiderea, lui într-un cere. Dacă urechea 
nu mai poate distinge totdeauna aceste relicte ale lui i final, ochii le observă, - 

- căci, precum am arătat în $ 19, consonantele precedente au o articulație labializată,. | i a De 
Vechimea afonizării lui u final o cunoaștem din faptul că o întîlnim * 

în cîteșipatru dialectele principale. - “Mai. progresată, este la istroromîni, 
unde w final —cînd nu avea fureţie de mortem -— a, dispărut cu totul. _ 
La aromiîni el s-a păstrat în măsură mai inare decât la dacoromini, întrucât
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u e: plenison după cele mai” multe grupuri consonăntico (de ex. dorm, - 
ceăniu . ..), nu numai după consonantă +r,.1.... 

Şi i final a început să se pronunţe afonizat încă în epoca străromiînă. 
La meglenoromini și la istroromîni . —întrucît nu are funcţie de mortem 
(ef. LR, I, $94)— ela dispărut cu totul, încît; 1a ei ficior e singular (ficior) 
şi plural. ( ficiori ), iar rup corespunde lui (eu) rup şi (tu) rupi. Lo noi - 
evoluţia lui spre desonorizare și dispariţie totală a progresat mai încet: 

„ decât la, 4. „În secolul al XVI-lea, de exemplu în tipăriturile lui ConEs!, - 
continuă să fie ortografiat cu semnul cirilice corespunzător lui î, dar în locul 
lui -u apare peste tot ă (cirilice)? (A. PRocoPovici, DR, IX, p. 74). Plenison 

îl avem pînă azi în limba literară după consonantă -+- r,l (socri, afli. . .); 

„el se mai rostește plin ici și colo şi în unele graiuri.locale (subliniat de obicei 
sau reliefat prin adăugarea unui „sna” sau „pna —adică; „pluralul 
nearticulat” — de anchetatorii Atlasului). În comuna Breaza, din - jud. 

Făgăraş (pet. 17 4) bunăoară, se rosteşte fini (pluralul lui fin) i în forma, near- 

“ticulată, cu n nepalatalizat şi cu i plin. Natura lui este, î în gr aul actual, 
- condiționată de sunetele precedente. | 

Mai bine s-a păstrat, cu valoarea asilabică; de î afonizat, după labiale | 

şi după dentale : vulpi, slabi, zarafi, otrăvi, adormi, bivoli, miercuri, aduni, 
„Ploieşti, nădejdi, căsi (=case), auzi (aceste două din urmă numai în regiu- 

” nile care nu prefac, după s şi 2, pe îi în î). N 

- În fig. 45 se vede foarte bine cum linia de jos arată oseilaţiile. larin- - 

-gelui la i final din forma, articulată plopi (în ortografia oficială : plopii), 
".- dar cum la final din forma nearticulată plopt (în. ortografia oficială : - 

plopi) abia apare un început - de oscilaţii, după care urmează o linie 
dreaptă, ca la consonanta, afonică 'p. 

După unele din aceste sunete apertura. lui ş. afonic -micgorîndu- se; 

s-a putut ivi, în locul lui, un 7! foarte scurt : plop”, hor (=hori, pluralul 

-de la horă). . - (De aceea, dacă vrem să învăţăm pe un german să pronunţe 
aproximativ» pe î din hori, îi vom spune să-l rostească ca pe ch din ger- 
manul :horch — imperativul de la horchen „a asculta” — dar mai scurt). . 

Același fenomen s-a petrecut şi cu i final ca parte slabă a unui diftong, 

care de asemenea se rostește uneori afonizat Și cu apertură' strimtorată + FI 
boi în loc de boi. - - 

După hi, k' și £ —de exemplu în pharalele. monahi, urechi... — — nu 

se mai aude Bici 0 urmă de ș atonizat. Tot astfel, în regiunile vestice, CĂ 
———— final atonizat a fost înghiţit” de 4 (care corespunde lui -ns din 

limba, literară). Totuși, precum se poate vedea din harta pentru 

__ fină (pluralul lui fin), în cîteva insule conservatoare din Maramureș, 
Munţii. Apuseni și la, romînii din Iugoslavia se mai rostește fint (sau fin). 

harta 17 
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'Tot astfel a dispărut î pe cea; mai mare parte a teritoriului dacoromîn 

în cuvinte ca faci,. legi... Numai în Muntenia există —precum se poate 

băile 7 i 1] vedea pe harta tu mănânci — o arie compactă cu i afonizat 
spe 7 și | păstrat după £. B regiunea în care și ș se rostește 

“uneori și sau fi. | o : 
'Tot în Muntenia, însă pe o arie 

  

| ceva mai mare, care cuprinde și sud- 
- estul transilvan, s-a păstrat d afonizat şi după ţ, precum se poate vedea 

din harta frați. În tot restul ţării se rostește fraț, încît EMINESCU putea 

Ca a da |” :împreuna, în Luceafărul, în aceeaşi rimă pe bolți şi colț. : 

Pe alocuri —de exemplu în rostirea mea (cf. DR, VII, p.5), 

î final a dispărut după f, însă numai după ce l-a palatalizat, încât 
pluralul de 13, hoț (cu ş nepalatalizat) se deosebește de singular prin opo- 

ziţia ţ'—Ţ;' tot; astfel tu înalţ' de eu înalț (cf. $ 50). Rostirea cu -i final 
—sau cu ț'— trebuie să fi fost odinioară generală la dacoromini, căci la 

persoana 3, doua, p, în cuvinte ca înveţi, formează poziţie moale, în opo- 
ziţie cu ă din eu învăţ. Acelaşi caz îl observăm la iu apeşi. Rostirea, cu $ şi j” 

este singura urmă ce a mai rămas din î final după şuierătoare, încît opo- 
„ziţia ș—$ 'sau j—j' distinge pe un -moș de doi moși,, un ghinij. de doi 
ghiuji sau pe. eu îngroş de tu îngroşi... | , A | 

Spre deosebire de celelalte dialecte, cel dacoromin afonizează uneori 
şi vocalele mijlocii e, o şi ă. Ca ă se poate rosti aionizat şi 6 (4) dezvoltat 
din el. În cazurile acestea, măsura în care vocalele se ajonizează nu este în 
funcţie de natura sunetelor precedente, ci desonorizarea e cu atît mai progre- 
sală, cu cît silabele finale sînt rostite mai neglijent, mai repede (cf. WEIGAND, 

 Jb. VI, p..31, VIL, p. 37—48, VIII, p. 269...) sau sînt nai în umbră. 
Tot aşa se poate observa cum, în regiunile care mai păstrează pe 4 final, 
acesta scade, uneori la același individ, de la u ultrascurţ şi atonizat; la au 
mimat. Notaţiile anchetatorilor Atlasului nu redau totdeauna. rostirea 
locală, ci pe cea momentană observată la subiectul anchetat. _ 

_. Acest lucru se cunoaşte mai ales'la -ă (3). Dispariţia lui o constatăm 
în forme cu accent sporit, precum sînt; imperativele ca las!, cat !,pas!: 
sau exelamări ca afar'!, îndat !, degrab! ! în loc de lasă !, cată !, afară !,: 
pasă ! (in pasămiie), îndată ! degrabă ! (la istroromîni şi scol! „scoală”, 

rât ! „arată”). Şi acas' în loc de acasă poate să-l îi pierdut pe -ă mai întâi 
„În exelamaţia acas'—acas! ! cu care femeile mînă, seara găinile spre coteţ;. 
Tot așa, se rostește pat în loc de pace în exelamaţia : lasă-mă-n pa€ ! Formele 
ad şi vin s-au putut naşte din adă şi vină, sau din ado şi vino (unul din puţi- 
nele cazuri cînd avem în limba romînă un o final neaccentuat). | 

, „Hărțile Atlasului ne dau un număr mare de exemple cu ă şi e afo- 
nizaţi, care uneori sînt rostiţi atât de imperceptibili, încît pot dispărea, 

hărţile 18 și 19 
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cu totul. Impresia ce ne-o lasă harta pentru cuvîntul soacră este că formele 
n | afonizate cu ă (și î dezvoltat. din el), răspîndite în mod inegal şi 

fără să fi izbutit a forma arii compacte, sînt mai mult indi- 
"viduale şi ocazionale decât uzuale și colective. Acelaşi lucru îl observăm 

"dacă comparăm hărţile vînă cu geană (sprânceană). Vînă (ALRM, 1, h.6) 

e notat cu ă afonizat în punctele 302, 308, .247,.45, 772, 310,-518 şi 437 
şi cu î afonizat în 665 şi 387, pe cînd în geană (sprînceană) ă e atonizat 
numai în punctele 302 şi 45, iar în punctele 308, 247, 370 şi 772 6le 

harta 20 

    

fonice. Dimpotrivă, răspîndirea, lui f afonizat; e mai mare la acest cuvînt. 

Întoemai cum un & final afonizat tinde să se închidă și să se rostească, - 

ca î, tot astfel e afonizat —mai ales după Eşi £— poate da impresia unui ș. 
După cum se vede din harta, care arată rostirea lui e final în pluralul fete, 
AR acest e, rostit închis, este notat cu î atonizat, asilabic și abia 

perceptibil. Asa se explică, probabil, în limba literară, şovăirea 
„între rostirea, încoace şi încoaci şi âctualul aici, atunci, din mai vechiul 

“harta 1 
  

aice, atunce. Probabil că tot cu un astfel de & afonizat avem a, face în - 
„nimeni, poimâni. .. în loc de nimene, poimîne...: În loc de mine, tine, bine, 
sute se aud şi rostiri cu un efinal aproape imperceptibil, notat; în scris cu un 

apostroi (mân, tim, bim, îut). În ALR, 1, se atestă forme ca plenapt 
h. 44/856, mart nări h. 60/300... 

Atonizarea vocalelor final6 nu este deopotrivă de răspândită; în dito- 
ritele ţinuturi romineşti. WEIGAND (Jb. IV, p. 284) a atras atenţia, asupra 

- regiunii Crişului Repede, unde se rostese atonizate vocalele finale în cuvinte 

ca : biserică, casă,. frate, verde, nevastă... A auzit şi galbăn, jureapăn, 
„jneapăn”, nu ştiu, cu două sunete afonizate lă sfîrșitul cuvintelor. Pe de - 
altă parte, afonizarea n-a progresat pretutindeni deopotrivă, e ci se găseşte E 
în diferite faze. 5 

În regiunile care păstrează pe u final, dar în care ă final afonizat, 

amuţeşte cu totul, de exemplu în comuna, Roşia din jud. Bihor (punctul 

310 din ALR, II), masculinul bun nu se deosebeşte de femininul bună : 
prin opoziţia - Zero — ă, ci prin opoziţia u—zero, căci lui bun—bună din 

limba literară îi îi corespunde acolo bunu—bun (E. PETROVICI). | 
Vocala, cea mai deschisă — și în același timp cea mai sonoră— a 

este mai ferită de afonizare. LomBAnD ( Prononciatidn, p. 371 —42 (= 137 — 
142) susţine totuşi că și a din capra, dânsa sau din diitongul cartea, cînd 

aceste cuvinte sînt rostite singure sau la sfîrşitul frazei, e afonizat. El sta- 
bileşte (în capitolul intitulat „d&vocalisation”) ca factori care produe devo- 

calizarea următorii patru : 

- 1) Devoealizarea, se face mai Ușor ânipă un sunet afonic (e din vulpe, | 

face) decit după unul fonic (e din mare, crede). .
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2) O vocală tonică afonizată e o raritate. | 
3) Cu cît un membru al frazei e mai parentetie şi rostit deci cu o 

îorţă mai diminuată, cu atit e mai expus dovocalizării finale. 

4) Cu cît pauza următoare e mai marcată, cu atât devocalizarea 
finală, e mai frecventă : a din piatra, cînd cuvîntul e pronunţat singur, 
e pe jumătate afonizat, dar a din Piatra Neamţ e fonic.. 

LomBARD mai arată că afonizarea atinge de. obicei numai sunetul 
"final, nu şi pe cel precedent : deci 7 din alb rămîne fonic şi după afonizarea 
lui b. Faţă, de nşticagt „înspică” ALR, 1, 12/401, găsim însă şi îngisăţ 
„visez, ALR, I, 162/590. Un să-ncapă la sfîrşitul frazei şi-a pierdut fonia, : 
începînd cu c, deşi silaba afonizată avea accent. WEIGAND a auzit cuvîntul 
unsprece rostit cu r şi cu cei doi e afonici. În şapielzeci]șișapte, i e afonic, 
deşi se află în interiorul cuvîntului. În ADR, II găsim numeroase exemple 
de sunete finale —vocale şi consonante — afonizate, de ex. la p. 112: 
dîşim „zicem 2835/365, rusăl'i 2838/4381, praznicului 2838/228,la p.113 : 
paştilui 2839/1723. .., în ihteriorul cuvînţului marțișor ;.mărţişor”,p. 112, 
2833/646. În aceste cazuri însă devocalizarea nu este de obicei atît de 

- înaintată încît cuvintele respective să piardă o silabă. 

Uneori anchetatorii nu erau siguri dacă vocala finală auzită era un î sau un u final 
afonizat. E. PETROVICI relatează că la chestiunea 6801 („dau din cap”) „forma capt am: auzit-o 
fără să privesc pe informator. Acesta a repetat fraza pe cînd îl priveam; de data aceasta, 
văzînd rotunjirea buzelor după p, am distins:capu”, | ! a 

"Cind, în afect, un d sau ( îinal.e prelungit, atunci cl e rostit cu voce şi formează 
culmea sonoră a untci silabe, cu toate că la origine era afonizat. R. TUDORAN, descriind în 
romanul său Anotimpuri (ed. 2, p. 218) o înmormintare la Bucureşti, pune în gura unei babe 
jelitoare următoarele cuvinte : Doamne, Jonictii, ţi-o ji Jrigîit acolo jositi. | . o 

Hărțile AUasului nu dau totdeauna un material sigur pentru afonizarea vocalelor finale, 
pentru că din răspunsuri nu reiese întotdeauna sigur dacă, de exemplu, forma capu este 
o formă articulată, deci cu u final păstrat cu valoare plenisonă, sau nearticulată. Astfel în 
harta 108, în punctul 289 din ALR, I, deși după forma doftori s-a notat »„pna” (adică „pluralul ” , 
nearticulat”), avem a face cu o interpretare greşită a anchetatorului ; în DR, IX, p. 68—69 
am arătat că acest doflori e formă articulată, Da ” : E 

Ceca ce se petrece la sfirşitul cuvintelor, se poate intimpla și Ja începutul lor: cind 
cuvintul începe cu un sunet fonic, coardele vocale, care în faza de odihnă sint deschise, nu 
se apropie destul de prompt pentru poziţia vocii imediat la începutul articulației, ci mai 

- zăbovesc puţin în poziţia deschisă. Urmarea e un început de rostire afonică. Înregistrările 
lui E. PETROVICI (De la nasalite, p. 19), arată că la rostirea cuvintului dinsa, d era lipsit de voce, po 
în partea dintii a articulării. Urechea noastră însă nu distinge această deosebire, precum o 
aude Ia siirşitul cuvintului, căci ceea ce se întîmplă în faza tensiunii nu izbeşte urechea în 
aceeaşi măsură ca ceea ce se petrece în faza destinderii. (Pentru n 
cuvintelor, în limba romînă şi polonă, cf. DR, X, p. 549). _ 

" Cel ce a atras mai întii atenţia. asupra vocalelor finale afonizate a fost "WEIGASD în 
Aromunen, II, p. XV, 352—353 şi 360, apoi în JO. 111 (1896), p. 208 —209, numindu-le „şoptite” , 

azalele atonizate la începutul
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(getlâsterte Vokale”»).. Unele din cele expuse mai nainte le-am arătat în Da, VII, p. 2—5 
(= ELR, p. 204—208). Despre afonizarea în interiorul cuvintelor are un studiu LI. O. ŞTERA- - 
-NOVICI-SVEXSE în DR, VI, p. 369—374, ; 

- Pentru rostirea lui i final după labiale, a se vedea AL. RosEzrI, Remaraues sur la dilente 
des occlusives roumaines en fin de mot, în BL, 1 (1933), p. 58—84 (pentru bibliografia chestiunii, 
nota de la p. 75—76) şi mai ales studiul întemeiat pe înregistrări al lui E, PETROVICI, Le e pseudo 
-i final du roumain,. în BL, IL (1934), p. 86—97. . 

E cunoscută lupta pasionată pe care au dat-o. tradiționaliştii pentru conservarea. lui 
„u mut” în ortografia noastră cu litere latine. Foarte clară era insemnarea lui i afonizat 

„prin ! în ortogiafia dinainte de 1904. Acest 1 însemna însă Şi „iot”, deşi înttiul i din ieri 
(scris mai demult Ieri) e alt sunet (semivocală) decît i final (vocală afonizată ultrascurtă). Tot 
astfel se deosebeşte semivocala u din bou dou amuţit din ochiu (insemnate în vechea ortografie 
la fel: „boi, ochii)... Ă - ; 7 

ACOMODARE A 

53, Un n are articulaţie dentală (sau alveolară) cînd îl pronunţ 
înainte de consonarnte dentale. (dinte). Cînd însă după un urmează o 
consonanţă, velară, atunci ocluziunea, nu se mai face în regiunea dinţilor; 

-ci a vălului palatin (lung se rostește ung) ; ; cînd urmează o consonantă 
palatală, oeluziunea, se îace la palatul tare (amchi se rostește uk”). În 
toate aceste cazuri limba nu a mai format mai întîi un n cu ocluziune 
dentală pentru. ca să treacă apoi la, ocluziunea velară sau palatală, ci, 

economisind o mişcare, a articulat 0 ocluziune omorgană cu a consonantei 
următoare. | 

| Cînd, din cauza economisirii de mişcări, un sunet își modiţică. unul 
sau mai analte din elementele componenie, potrivindu- le unui sunet în- 

vecinat, păstrînd totuși din celelalte elemente atîtea, ca să fie recunoscut, atunci 

avem a face cu fenomenul numit acomodare... Deși pentru n din dinte, 

lung, unchi. . ., locul de articulaţie s-a schimbat, sunetul n e de recunoscut, 

căci i-au rămas celelalte elemente ce-l caracterizează : fonia, ocluziunea, 

„şi mai ales timbrul nazal. Acesta din urmă e un element esenţial,. care 
mă va face să reculiose pe n ca atare, chiar dacă îi- lipseşte” şi al doilea, 

element, ocluziunea, ceea ce e cazul cînd se acomodează unui următor. - 
şi devine o fricativă labio-dentală : îmvăţ. Tot astfel recunosc pe 7 și 
atunci cînd, printr-o economisire și mai mare de mişcări, cl s-a contopit cu. 

un ;jiot” următor, după cum s-a întîmplat-în rostirea dialectală bite < binje. 
Ca un exemplu tipic de acomodare vocalică ă .se poate 

cita. rostirea. p-ormă în loc de pe urmă: ă din :pă, cum 'se rosteşte pe 

_prin Muntenia, s-a acomodat; la caracterul i labial al lui următor, pro- 
nunțîndu-se po; u.din urmă a fost asimilat apoi lui o precedenţ şi din 

po ormă s-a născut, prin contracție, p-ormă.
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Dacă pentru nazala labială avem alt grafem, m, cauza e că ea nu e un sunet lingual, 

“ca celelalte nazale; dar deosebirea ce se face şi în scris între n şi m este și de natură 

optică : ochii nu văd articulaţia velară, palatală sau dentală a lui n, citeşitrele produse în 

"interiorul gurii, dar disting închiderea buzelor la rostirea nazalei bilabiale, ceea ce explică între- 

buințarea unui alt semn grafic. Ă E - - 

| 54. În cazurile citate (dinte, lung, unchi, învăţ) avem a face cu o 

acomodare a locului de articulaţie; sunetul următor a modificat pe cel 
precedent. a e o E 

. După cum n se preface în m înaintea unei labiale- (în + parte> împart), 

se poate schimba şi un m în n înaintea unei dentale, africate dentale sau 

a unei șuierătoare. N. DRAGANU a arătat că cince din expresia sătul 
cince, care se aude în unele regiuni dacoromîne, spre a arăta un stadiu 

de saturație completă, vine din lat. cim(i)cem (de la cimez) „ploşniţă” 

- (deci „sătul ca o ploșniţă””). Numele. de localitate Cînșor s-a născut din 

Cînașor, iar acesta din.Qîmpșor, diminutivul lui cîmp, cu dispariţia lui p 
între două consonante, Tot astfel ăracandimine s-a născut, după I. IORDAN 
(ZRPI, XLIX, p. 354), din săraca-mi-de-mine. În DR, VII, p. 16 se ci- 
tează f-apcă pentru ziceam că. . . ee 

Se poate întîmpla însă, ca acomodarea să schimbe însuși caracterul 
unui sunet. Acesta e mai ales cazul la vocale. Dacă, în loc de văpsi se zice 
mai des topsi, avem a face cu o modificare a caracterului central al lui - 

_ă într-un caracter labial (0) din cauza celor două labiale învecinate. Tot 
astfel din lat. bapiizare avem boteza în loc de băteza. Din cauza labialei 
următoare, î din Sîmedru se pronunţă pe alocuri w (Sumedru). 

Pe cind acomodarea n +d, p > mb, p apare consecvent în limba romină, un m 

urmat de dentală poate rămîne cu articulaţia labială. Acesta e bunăoară cazul lui frumasefe, 
născut din frumusefe după sincoparea lui u între m și s. Despre fenomenul opus, al diferențieri 
lui mp, mb > np, nb şi a lui ns > mms, cf. $ 69. | ! -- ” Ă 

! 

55. Foarte des găsim, ca în cele mai multe limbi, şi în romînește 
o acomodare a voeii. Cazul cel mai cunoscut, urmat; cu mare consecvență, 
e al prefacerii lui s în z înaintea, consonantelor fonice, mai ales a ocluzi- 
velor b, d, g. Deşi scriem desbrac, desdăunez, desgolesc, sgomot, sădruncin, . . , 

„ Pronunțăm dezbrac,. dezdăumez, deagolese, =gomot, zărumnein. . . Coardele 
vocale se. apropie spre a produce vibraţiile caracteristice pentru fonie 
încă, înainte de începerea articulării lui s (care'e o 'consonantă afonică). 
Aşa se explică şi rostirea obzeci în loc de op (î )zeci, numai. că în acest 
cuvint influența a plecat de la un 2 următor spre un p precedent (nu . 
de la un b spre un s). Tot astfel din chipzui (precum apare scris cuvintul | 
în texte Vechi), din ung. kEpezni, s-a născut chibzui. Cazul invers, -de 

7
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acomodare a unei consonante fonice la consonanta afonică următoare, 8- a 
întîmplat în văst < văzt (din văzut), în deşt din dejt (din dejet, deget), 

„- în“ arom, prefiu < prevtu „preot, în ieftin < grec. Jevănvee (sirb., bule. 
„jeotin) etc. 

- Un. caz: special prezintă cuvintul doară, care credem că a îost. 
“despărţit; greșit din. aud” vară (cf. $ 113), iar acesta s-a născut din con- : 
strucţia aut vero,-ca it. ovvero, cu acelaşi sens.. Grupul consonantic tv 
nefiind obișnuit în romînește, afonica t s-a acomodat lui v următor în 
privinţa, foniei, iar mai târziu acest dv s-a prefăcut în du,.ca în 1(e.vare 
devenit luare. Din auduară a rezultat cu timpul audoară, despărțit în 
au doară (și în urmă numai doară). .. . î. , 

Avem totuşi | şi cazuri cind o afonizare prin acomodare, din cauza atonicei următoare, |. 

nu s-a produs. Astfel în ALR, I,h. 54 întilnim, alături de supțioară, şi subțioară şi, curent, 

subsuoară. Înainte de sonante uzul şovăie după regiuni și chiar după indivizi : casnă şi ca=nă, 
smeură şi ameură, Israel şi Ie rael.. .. Într-o regiune destul de mare se aude, precum se poate 
"vedea din harta 62 a ALR, I, slab în loc de slab. Şovăirea aceasta o avem şi la cuvinte compuse 

cu prefixul s- (lat. ez) adăugat la tulpine începătoare cu o sonantă, precum smulg şi emulg, . .. 

Grupul sm e pronunţat de unii zm şi la mijlocul și la sfirşitul cuvîntului : bazm, cata- 

- plasmă, pesimiam în locul literarului basm, calaplasmă, pesimism. Acelaşi lucru îl observăm și 

- la grupul sv ; alături de svinta < lat. ezventare există şi rostirea avlinia. În unele! regiuni se zice 

şi svint, svert în loc de obișnuitul sfint, sfert, fără acomodare a vocii. 

” Pe cînd arominii rostesc preft, din prevt „preot”, cajt „caut”, cu He <ul, istrorominii , 

zic preel, dar vocativul de la rebăț e la ei, ca da croaţi, repfe (et. SI, 1I,.$ 101). 

56. O acomodare privitoare la camera de rezonanță o avem la- pre-. 
” facerea grupului bu şi on în mn, de ex. în rîbnic (derivat, din slav syba 

peşte”) > râmmic, sau în pioniță- (derivat din slav. pizo „băutură') > 

> pimniţă. Bilabiala orală b şi labio-dentala orală > s-au schimbat în bila,- 
bială, nazală (m) din cauza nazalei următoare. Ceva analog s-a întîmplat; 

„la istroromîni, care prefac —ca şi albanezii — grupul no în nm: nveţ 

învăţ” > nmej, ăn + visa > ninisă »>Visa? «. . Tot astfel. s-a acomodat, 

la istroromîni, 1 în si după un m : ml'ăâre, „miere” ' > mmâre, mVe miel”? > 
„> "mate, iar grupul bl, asimilat la, ml, a devenit mn: lat. amb (u Dare > îmnă. 

57. Cînd acomodarea: priveşte apertura, mărită, sau mieșorată, din . 

cauza mărimii deschizăturii cu care se rostesc sunetele învecinate, avem . 
' cazuri de. vocalizare sau consonantizare. Aceasta din :- 

urmă se poate Mmărgini la o spirantizare, sau ajunge pînă la 

“închiderea completă a aperturii. 

Un caz de prefacere a unui sunet închis într-unul deschis îl avem 

la V> 4: lat. leporem > Vepure (păstrat în dialectele transdanubiene)>, 

> iepure, glacia (= glacies) > gl'aţă > gheaţă (= &(î)aţă). Apertura, late- 
rală a lui IV! s-a mărit, încât limba n nu s-a mai lipit de palatul. dur, « ci s-a
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apropiat numai de el. Tot astfel s-a dezlipit limba de palatul dur la 4, 
lăsînd numai strîmtoarea necesară pentru -ș în cutieus > cunju > Cuiu 

(în dialectele transdanubiene şi în Banat) > culf, (În acest caz a dispărut 
cu timpul și rezonanța nazălă). : 

“Într-o epocă străveche s-a vocalizat v (din lat. » şi b între vocale) 
şi UI din grupul 6lla. Deschizătura mare, necesară la rostirea vocalelor 

învecinate — mâi ales a unui a. —, a fost cauza, pentru care v-a devenit - 
mai întîi semiconsonantă (%), apoi semivocală u : novem > nouă. Caballus 
a trecut, prin fazele cavalu, caalu, canalu, caalu, căalu, la cal. Tot; astiel 

stella, rostit cu 1 (| velar), a devenit steua, apoi steană. În Banat a notat 

.VVEIGAND (JP. III, p. 223)'forma laolazetă pentru „laolaltă”?, cu 1 pre- 
făcut în 2 (care n-a mai progresat pînă la n) ; din Para Oașului se dau 

îormele gaubăn „galben” (GS, III, p. 251) şi aub alb” (Arh. Folk. 
I, p. 215), iar din Maramureş relevă N. DRAGANU (DR, IV, p. 1074) 

—care a studiat acest fenomen pe larg în Omagiu lui Ion Bianu (1927), - 
p. 137—157— formele bodărie (derivat din bold) şi somţă din solniță. La, 

istroromiîni s-a, vocalizat, după 'model serbo-croat, orice 1 cînd se- găsea 
a sfîrșitul cuvîntului sau înainte de consonantă nemuiată : cal > cat > 

> câu > că; altu > autu (ca îr. autre) > dl. Şi înaintea unei sonante, b 
și m precedate de vocale s- au putut vocaliza în u: fabrum > aur, stab (u, j- 

lum > staul, scamnum > scaun. - 

Și pretfacerea grupului ag în aum în latina vulgară (cf. MEvER— 

Luxe, Binfihrung5, $ 156) se poate explica tot ca o acomodare, căci 
4 are comun cu g caracterul velar, iar cu m cel labial. Formele frau men- 

dum în loc de fragmentum, aumento în loc: de augmento, . saumarius 

în loc de :sagmarius explică, reflexele romînești frământ și arom. „amântu 
şi sămar. 

Pentru cazul de spirantizare a unei (semi)vocale se poate cita ca. 

exemplu prefacerea lui vierme în uerme (de unde'a rezultat + aer me). “În 

mod analog fior a devenit mai întâi fyer apoi, printr-o acomodare a vocii 
aţă de -afonica precedentă, fh'er, În. pli'ept, pentru piept acomodarea, a 

„fost întreită : a aperturii (p yept), a. vocii (ph'ept) şi din nou a aperturii 
_(pR'ept), fricativa h'; devenind ocluzivă (&') subt influența ocluzivei prece- 

„_-dente. Tot asttel,se poate naște plopY şi viner în loc de plopt 'şi vineri 
- (eu d final atonizat). YVEIGAND a auzit la aromiîni (Aromaumen, IL-p. 361), 

în loc de urat urit”? forma yrut, cu spiranta, velară tonică Y în loc de, 
prin acomodare la r (velar ) următor, - 

Apertura uni semivocale se poate. închide cu totul. Asttel 
din pieid, miere . . . se: naște — după, modelul slav — la; istroromîni. pV'erd, 
ml'ăâre, prin lipirea unei părţi a dosului limbii de palatul: dur. “Tot astfel 

.
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mzere poate deveni, în unele regiuni dacorărine, mere, Avem deci tocmai 
" fenomenul opus celui arătat mai sus, de vocalizare a lui V şi 7%. pi Ș 

= - Pentru spirantizarea ocluzivelor se poate cita cazul: 
.prefacerii. latine vulgare a .lui 5. intervocalie în . În limbile: romanice 
apusene spirantizarea ocluzivelor fonice între vocale s-a întîmplat —spre 
deosebire de limba romînă — în măsură mare. Deşi mai rar, avem însă 
şi noi ocluzive spirantizate. Acesta “e bunăoară cazul lui n din dînsa: 
înregistrările făcute arată că muchea, limbii numai atinge dosul dinţilor - 
(său alveola,), ci se .ridică. numai - -spre el. Urmarea .e de mai multe 
ori dispariţia lui n.: (Această dispariţie nu tulbură însă înțelegerea, | 
deoarece vocala” precedentă, fiind nazalizată; dădea, impresia, existenţei 
unui ' 7). 

Neologismul dens se deosebeşte de dubietul lui, vechiul des, prin faptul că e este rostit 
nazal. Această rostire as e o repetare a stadiului prin care densus clasic latin a trecut (dă&sus) 
înainte de a ajunge la forma latină vulgară desu. 
2 Despre n constrictiv, cf. E. PETROVICI, De la nasalită, p. 38.şi 44. Acelaşi” cercetător a 
constatat existenţa unui r constrictiv („un r foarte scurt, fără vibraţiuni distincte ale limbii” 
DR, VIII, p.154; cf. și $ 143) la rominii rotacizanţi. Cf. și Al. ROSETTI, Sur In spirant des 
parlers dacoroumains acluels, în BL, 1 (1934), p. 98— 107. po _ 

- 58, în cele mai multe din exemplele: citate acomodarea a fost regre- 
sivă, adică una din mișcările sunetului următor a fost împrumutată 

_de sunetul: precedent. „Cazurile acestea, de antici pare asupra arti- 
- culării următoare,: sint cele: mai! obișnuite, cel puţin în limba romînă. 
Avem totuși și cazuri de z ăbovire, de păstrare mai mult decît trebuie” 
a unei articulaţii anterioare; deci 'de o acomodare progresivă. Asemeneă 
cazuri am putut constata la moriere, fh” er, pk'ept, plop... Cînd le întîlnim 
în romiîneşte, ele sînt uneori imitate după străini și nu se găsese decît 
în regiuni influențate de limbi străine. Acesta e bunăoară cazul de trans- 
punere a foniei asupra sunetului afonic următor în grupele mp: şi nt (R€), 
devenite, după model neogrecesc, mb şi nd (m6) în“ dialectul aromiîn. (în 
mutare sudice, din Grecia), de ex. mpiduel'at „împăducheat” devenit 
mbiducl'at, minte devenit minde; n finuşari „încenușaire” e. dat „de 
Danae sub forma nginușari ste. Tot astfel e rostirea lui ns şi. 75, - 
Is, în neologisme de origine latină, subt influenţa, rostirii germane, ca 
nz, ra, la, deci cu. acomodarea progresivă a. vocii : recenzie, cenzură. (din 
ce în ce mai des şi în Tara veche) ..., impulziv, perzisteni unicerzitate, 

; (des prin. Transilvania și - Bucovina). o 
"Asemenea acomodări pot fi vo cali ce sau „eonsonantice: din 

lat. nubilus şi bubalus au rezultat mai întâi nuăr şi buăr, apoi, cu acomo- 
- darea lui ă faţă de vocala Iabio- velară precedentă, mor, buor. În pluralul 

7 — €, 1915
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inânv'e, la megleniţi, în loc de mârile (Oaerbax, A eglenorominii, Ş 30), 1 
_ fost muiăt prin acomodare față de 4 precedent. 

| 59. În: rostirea împart (din în--parte) acomodârea lui n îaţă de. 
labiala ce. urmează nemijlocit e evidentă și de nimeni contestată. În 

bucium din lat. buceinum avem a face cu acelaşi fenomen, ivit însă la, 

distanță. Dacă unii lingvişti nu pot crede: că prefacerea lui n în m în * 

cazul acesta se datoreşte influenţei lui b de la începutul cuvîntului, este 

pentru că ei nu-și dau seama de marele rol pe care-l joacă acomodarea 

cu ocazia coarticulării. Deoarece organul nostru articulator se pregătește 
dinainte pentru toate sunetele ce au să urmeze, o acomodare la distanță 

„nu trebuie să ne mire de loc. Mulg devine, din cauza lui m precedent, mung 

la istroromîni, care zic şi maimund în loc de mai mult (cf. şi lat. vulg. 

muntu, CIL, LV, 1539, pentru multe), cu acomodarea lui Î față de m 

precedent (şi apoi cu acomodarea imediată a lui 1 față 'de fonica prece- 
dentă n). Ca bucium trebuie explicat. regionalul frasim în loc de frasin. 

Rostirea destul de răspîndită minos, în loe de miros (ARI, I, 53/3417, 
362 etc.) se explică prin faptul că vibranta dentală (7) a devenit nazală 

dentală (n) din cauza nazalei labiale precedente. Foarte veche —înaint6 
de dispariţia, lui b între vocale— trebuie să fie acomodarea labialei orale 

b la nazala următoare n în praebenda > “praemenda > premândă. Tot 

astfel se pare că din *cătăpînu (metatezat din căpătâi) s-a născut. 

cătămânu > cătămfi. Cuvîntul cîlmoi „cartaboș” pare să fie rezultat din - 

“cîlboru, cu rostirea labialei orale b faţă de nazala, următoare, pe vremea 

cînd 7 nu se prefăcuse încă 'în ș (DR,I, p. 313). În molin (în. Banat) 
şi smirnă, pentru molid şi smirdă, avem potrivirea lui d faţă de nazala 

precedentă (DR, III, p. 690), iar în cimporiu (în Banat) în loc de cim: * 
pol'u (din lat. *centipollium = _centipellâuum, - după etimologia lui 

.G. GruaLEA), prefacerea lui !' în 4 se explică prin influenţa nazalei pre- 

cedente (DR, III, p: 667). În arominescul Vopur, noldzuc, 1-0 foame . 

care corespunde lui iepure, mijloc, mi-e foame dacoromiîn, € a dovenit o- 
prin potrivire la caracterul labio-velar al lui 4 sau:0o următor (şi în cazul 
din- urmă, probabil, și la caracterul labial al consonantelor următoare). 
O potrivire față de palatala următoare o întîlnim în piuşchiul, din ture. 
puskjul, în ghenunche din genunche Și în ghiunghriu în „ee de dune - 
„junighi” (CanpnEa, Para Oașului, p. 48). 

Adesea avem cazuri de potriviri: la caracterul. șuierător al unui ș,: 
j sau €, £ următor. Astfel *soarece (din lat. soricem), *sorici (derivat, după 
G. GrucLEs, din s0l< solum). au devenit şoarece, 'şorici ; în loe de dzice 
(== zice) ave, în nord formă, £ ide ; din lat. petiginem ax trebui să avem.



- | Ă ” Ă N 

ASIMILAREA IMEDIATĂ A VOCALELOR ȘI A CONSONANTELOR 99 

"pețigine, dar avem pecingine (peiSindâine) ; lui cenușă şi ce ştiu care ar 

trebui să le corespundă, la aromini, formele ţinuști şi ţi ştiu care; avem 
însă €inuşă şi Cuștiucare; rostirea originară a plantei coşaci trebuie să 

fi fost cosaci; la DosoFTEI găsim pluralul coșnice în loc de. coşnițe... 
În Dicţionarul etimologie al lui: CANDREA - DENSUSIANU (Nr.. 168) 

se explică, forma, aromînească biducl'u în loc de piducl'u „păduche” prin 
influenţa, lui d următor. Deși în cazul acesta b în loe de p se datorește, 

după toată probabilitatea, verbului mbiducl'odzu „păduchez” (unde trans- 
formarea lui mp în mb este un fenomen frecvent în regiunile de miazăzi), 

o asemenea acomodare a vocii la distanţă, oricât ar părea, 
de neobișnuită, se întilnește totuși destul de des. Astfel e ghindisi, ca 

variantă a lui chindisi, sau formele citate în DR, IX, p. 413 din ALR,I: 

«goblizan pentru coblizan, vindricel “pentru -wintricel (în care cuvînt aco-! 
modarea, vocii a putut fi provocată şi. de fonicele n și 7 învecinate), 

labădă pentru lapădă, cf. şi betejug ALR, I, 1310/69 pentru beteșug. Tot 
„aşa se explică beregală, din cauza lui b precedent, în loc de berecată 

(DB, 1X, p. 440), şi mai apoi şi beregadă (DR, IX, p. 413). Tot acolo se 
„dau probe de pierderea fonici din cauza unei consonante afonice : “tupă - 

„pentru după. şi scrăpunţă pentru 2grăbumnţă. E 

„O deosebită, importanță are în îonologia romînă așa-numita poziţie 
.m O a1e, adică un e sau £ în silaba următoare (uneori numai o conso- 

nantă palatală “următoare). Jocul între făt—feţi, fată-—fete, cutîni— 

cuvinte se explică prin influența vocalelor palatale următoare asupra celor 

precedente... Aceeaşi cauză explică schimbările ce le vedem în dojeni< 
<dojăni faţă de dojană, uricios faţă de urât... în înel, înainte... în loc de 

înel, înaînte, ++ în călchiiu din călcînu (Jb. IV, p. 249; cf. şi h. 41) sau 
în boîer din boiar, ... 

Termenul de acomo a are nu este general în lingvistică, ci „mulţi zic asimi- 

iare: (incompletă). - . 

ASIMILAREA 

60. Cind potrivirea sunetelor învecinate sau îndepărtate nu priveşte 
numai una din mişcările componente sau nu se face numai parțial, ci 

cuprinde articulaţia întreagă, atunci avem a face: cu o asimilare, 

Aceasta poate îi vocalică sau consonantică, regresivă 

sau progresivă, imediată sau îndepărtată. 

Asimilarea voealică e de obicei imediată. Astfel, după ce din nuăr - 

s-a născut prin acomodare nuor, din forma aceasta a rezultat, prin asi- 

" milarea lui 4 față de o următor, noor (care a putut da, prin contracție,
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nor). Din casă s-a născut, prin adăugarea articolului a, casăa (ca vulpea 

din vulpe+a), iar din aceasta, prin asimilare, casaa, apoi, prin contracție, 

casa. Tot astfel din că am dat s-a născut c-am dal. Probabil că și 

“caal, din care a rezultat cal, derivă dintr-o formă mai veche *"căal, iar 

nu direct din lat. ca(b)allus. Din lat. c(e)rebrum am avut mai întîi creur, 

apoi crecr (şi chiar crer), din lat. tribulo, mai întîi treur, apoi treer. 

Cum în romiîneşte nu avem. consonante lungi, asimilarea conso- 

nantică imediată n-o mai recunoaștem decît în puţine cazuri. Astfel din 

în-+mault sau din un şi mare se naște înamulţi, um mare... La aromânii din 

Albania întîlnim, după model albanez, asimilarea lui 7n- Şi ri în 7r: 

furau, ficiorru . . . din furnu cuptor”, ficior-lu „sticiorul „+. În cazuri ca 

arăta (din lat. *arrectare) ... . apariția unui ă (n loc de . e dovada 

existenței. de odinioară a unui vr. 

Pentru gînd, cînd, fiind, bolund, ide. 3 apoi pentru gciunăiile 

terminate în. nd, întîlnim în unele regiuni ale teritoriului dacoromiîn gin 

(şi verbul gîni), cîn (şi megl. con); fiincă, une (utie şi un), bolun, făcin, 

tremurîn ARL, IL, 1648/1795, curîn (şi megl. curgn). Găsim și cărun 

„cărunt”? ALR, 1, 12/445. Tot astfel forme scurtate ca ta-s0, cumna-s0 au 

rezultat din tasso, Cum nass0, iar acestea, prin acomodare, din tat-so, 

cumnat-so. Dacă din adauctum avem, la aromiîni, adapiu, acesta 's-a născut, | 

prin asimilarea lui o la p următor, dintr-un mai vechi *adavptu. Tot 

astfel forma îibonic s-a născut, prin asimilarea lui m la n următor, din 

îbomniec [iar acesta din ibovnic). Cazul invers, de asimilare a grupului 

dn în m, îl avem la aromini, care în loc de aduna zic ana (P. PAPAHAGI, 

Basme, p. 32/33) < *adna. Regional se aude la noi rostirea, vrenic pentru 

vrednic. Şi cuvintul claie, dintr-un mai vechi clane (< sîrb. kladuja), 

are un 7 asimilat din di. Prefixul des- își „,pierde” pe s când se leagă: 

de tulpine care încep cu s, ș, 2 și j: desmânta (din des- + smântă), deşira 
- (din des- şi şir), dezice (şi desaice, din! des- + zice), dejuga (şi desjuga, 

din des- +jug)... Grupul bv: devenise încă în latina vulgară bb în *in- 

obvio > megl. nuib ,întîmpin” (cf. dacor. în uibul locului). 

BARTOLI, citează un istrorom. cale în loc de carle, al cărui stadiu anterior trebuie să fi 

fost catte. Tot astfel meg]. uneac, din un leac, va îi fost mai înainte umneac, ” 

Dacă deorsum sau sursum apar în romineşte ca jos, sus, e fiindcă rs devenise ss prin 

asimilaţie în latina vulgară, E posibil că şi byrsa devenise bussa, precum dovedesc unele cores- 

pondente romanice, ca: sard bussa şi rom, boaşă < *bussea (cf. $ 772). Atestată pentru latina 

vorbită e şi asimilarea grupului sti în ssj : cuvinte ca păşune sint urmașete rostirii * passionem 

în loc de pastionem. Deşi nu se poate dovedi, e probabil că iorme ca arăta, lăsa vin din *arreila, 

"lassa (din lat. *arrectare,; lazare). - 

Pentru numele lunci septembrie există numele popular vinimer (iu ), pe care V. BEGREA 

(DR, UI, p. 739) îl explica dintr-un lat. vulg. “vin (nJemiarius pentru vindemiarius (mensis).
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“61. Asimilarea îndepărtată a. vocalelor. e un fenomen „pe care-l 
întâlnim adesea şi în alte limbi. Din latinește ne sînt, cunoscute cazuri ca 
gagantem în loc de: gigantem, Dalmatia din Delmatia, passar, ansar, în 

- Appendiz. Probi, în loc de passer, anser, carcarem în loc de caicerem, lada- * 
num în loc de ledanum etc., dintre care unele ca salvaticus pentru silva- 
ticus, cucuta pentru cicuta s-au păstrat şi în romînește (sălbatec, cuculă). 
“Probabil că şi pentru fântână. trebuie să Presupunem o) formă, "fantana. 
în loc de fontana. - 

“ Asimilarea poate fi r e gresivă (nisip din năsip, drindină dintr-un 
- mai vechi *grîndină, arom. mirmintu din mormintu. . .)sau pr o gresivă 
(acadea din ture. aha ude, fişie din ture. fize&, arom. sk'inirat din sk' inărat, 

„derivat de la sk'inare.;.... ). Cazurile cînd vocala accentuată influenţează 
pe cea neaccentuată (ea în mulţemese din muulţămesc, nimuriii în loe de 
nimănui...) nu sînt mai dese decît cele în care vocala accentuată e 
'cea influențată, (aim din aiem, testemâl din ture. destimăl, înimă din 
înimă, arom. urit din “urât, istror. lingură din lingură ...); în ALR,I 
mai întîlnim și rămăs „rămas” h. 61/80, -rărăft; „rărunchi” h. 48/59, 
plumain „plămîn” h. 45/815. Avem şi cazuri în care atît vocala, influenţată 
cât şi cea care a, influenţat, erau neaccentuate (maulţau mese din mulțămesc...). - 

În general se poate spurie că vocalele care prezintă cel6 mai îhulte 
- cazuri de asimilări sînt „cele “centrale, iar din acestea, cu deosebire ă. 
Unele din aceste asimilări s- -au generalizat. Aşa e prefacerea lui ă şi a 
„în e după labiale înainte de .un e următor (măr — mere. vatră — vetre), 

_. prefacerea diftongului ea în e înaintea unui e următor (vechiul leage 
„devine lege), prefacerea lui în în en înaintea unui e din silaba urmă- 
toare în texte vechi (în exemple ca mene, cuvenite, „. în loc de mâne, cu- 

vinte..., cf. DR, 1, p. 389), prefacerea lui ă. proton în a în cazuri 
ca barbat, pacali... (ez. -$ 194), sau cazul lui amplu umflu din limba | 
literară (regional se aude şi untru), din mai vechiul împlu, îmfiu (întru), 
păstrate în Moldova și prin unele părţi ale Ardealului. O mare întindere 
are și asimilaţia lui î faţă, de i următor, în cazuri ca intri din întri. 

- Asimilarea poate âtinge şi diftongi : : ieși > iişi > îşi și (Jb. VII, 
p. 279), piele—împilit (DR, VI, p. 290). 

Cuvintele împrumutate din alte limbi Drezintă, mai “multe cazuri 
de asimilare decit elementele latine; cele mai multe cazuri le găsim - 
la neologismele pătrunse în straturile sociale de j jos (cinemotograf, gra mafon, 
cotrodani „contradans”, napaleon ,mapoleon”), căci asemenea cuvinte. 
neavînd rude” în limba tradiţională, valoarea exactă a sunetelor nu se 
fixează în. memoria subiectelor vorbitoare. Uneori asimilaţia originară, 
nu se mai recunoaște uşor din „cauza schimbărilor ulterioare. Astfel. 

DI
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din nunaș,. diiinutivul lui man; s-a născut nanaş în care întiiul a s- a pre- 

făcut mai tirziu, în poziţie neaccentuată, în ă (ef. însă $ 100). În sfirșit 

mai amintim că unele din formele cu vocalele asimilate au pătruns în 

limba literară (de ex. nisip din năsip, noroc din mnăroc... ), altele sînt 

dialectale (roscol; din răscoli, să lese din să lase. ..), la altele uzul e. şovăi- 

tor (să blasteme și să blesteme, părele şi perete. . . ). 

Jată cîteva exemple în afară de.cele citate mai sus: 

ă —c > e—ec: ademeni, blestema, nedejdui (VARLAAM, Cazania, 

138/11...), segeți, sâmenţele (VARLAAM, Cazania, 323 . v[12), tremeie 

- (ib. 220/19), uite-te. .. (Aici aparţin numeroasele . exemple cu ă > e în po- 
ziţie moale după labiale, ca perete, pereche, mesteca. . .). 

ă—i > i—i: arom. mușitie (DR, VI,-p. 226 = mușătic), năsilie, - 
nimiezi, arom. -nkViniciune „închinăciune ”, pirinți (=. părinţi DR, 

„III, p. 936), richită, ridiche, richiu (J5. VIII, p. 31) „răchiu”, risipi. . . 

ă—o > o—o: Bozovici (< Băzovici DR, VIII, p. 117), blogodori 
“< blago- ), mOz0c (< măzoc DE, au p. 517), mormoiesc, noroc, norod, 

noroi, oroşan, sporovoiesc, încotro. . 

î—i >i—i: Sinicoară, Sintilie pc 

ă—u> ă—ă: rărănehi pentru „rărunchi””: ALR, 1, 129/692. 

„e—a>a—a: ture. mușemma > mușama. . | 

e—ă > ă—ă: cărămidă... 
e—ă > e—c: chefelui... SR 

e—i > e—e : coperemânt... 
e—i>i—i : nimica... 

e—u>u-—u: ului, tr ubiti, arom: culrumuru, -. . 

e—u > e—e : '*perucata > beregată (DR, IX, p. 440). 
panachidă,.. . 

cotrobuţie (= contribuţie)... aiovosi „mirosi” ALR, I 
53/454, 464. a - 

i—a > a—a 

i—0 > 0—0 

.
 

s 

i—u > u—u : mușuroi (cf. mişuna), sudui (< ung. szidni), fum E 

 Durug... - 

—ă > 0—0 : -brohoi, foroi... 
o—e > o—0:: întortochea (< lat. “*torticulare), iopsoca (din topseca 

< lat. „tozicare) . . 

u—ă> u-—u: umur ALR, 1, 56/1720, zuraui. . 

u—î>u-—u: curund, înguriui, jupun (J5. VIII, D. 5), arom. 
| cuțit. 

u—c>e—c: rebedenie. . . 

u—i>i—i: limbrie (arom. tumbrie). . ..-
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O bogată colecţie de "exemple de asimilaţie vocalică — uneori însă interpretate greşit —. 
se găseşte la A. SToRcH, - Vokalharmonie im Rumănischen (J5. VII, p. 93—175). Termenul 
de armonie vocalică e ales greșit, el fiind întrebuințat în lingvistică, alături de : 
termenul sinarmonie, pentru tendinţa care există în anumite limbi, precum e cea 
ungurească sau în limbile turce, de a avea în limitele aceluiași cuvint numai vocale — chiar 
şi consonante — dure sau numai moi, sau de a nu admite în elementele derivative decit vocala! 
dură ori moale „din tulpină, de ex. turc, agazlar hoţii”, asa-lar „urşii”, ung. negy-szer „de patru 

i ori”, Gi-szăr „de cinci. ori”, -hărom-szor ;,de trei ori”. În cuvinte de origine turcească, ca bra- 
gagiu, linichigiu, sufixul -giu apare şi în romineşte precedat de vocala a sau îi, după cum 
tulpina conţinea una din aceste vocale. Dimpotrivă, la derivatele imprumutate din ungureşte 

(hitienseg, meslersâg) armonia vocalică nu e păstrată : vicleşug, mmeșteşug. 

„62. Cele mai dese cazuri de asimilaţie consonantică îndepărtată 
privesc sonantele. Astfel avem :. - 

r—n>n—n: anină nisip” (<lat, arena), cumană ( <lat, corona), 
funingine (arom. furidaină <lat. fuliginem), minune 

| „ (din: mira), senin (< lat. serenus). . . 
r—n>r—r î Frăsira pentru Prosina (DR, VIII, p. 314)... 

r—l > r—r :: groşte (din groștel<lat. * grossicellus), zarzăr ( <tiure, 
zerdeli). . . 

r—1l>1—1: plimb < *plimblu < preumblu. 

I—r >r-—r : arişveriș, gronțuros, (munţi) hormuroşi (CANTEMIR, 
e Istoria, p. 81), arom. frutur „tlutur”. (0£. lat. - Îl 

| -“ “grare > fragrare REW, Nr. 3416). 
l—r >I—l: lăctăma(00d. Vor. 1293). 
l—n >n—n :: anantu (= ălaliu), nant (= înalt, în Mold. ), arom. 

nângă lîngă”. 
n—r > n—n : aimintenea, adineaunea Cite în: Transilvania), 

a.  dneapăn. 
| n—r>r—r ; lat. fenestra > fereastră, spirare „spinare? DR, IX, 

Du 407. 

n—l> n—n : întornoca din întorloca; “derivat din într-un toc. 

Asimilarea se face şi față, de o.consonantă muiată, sau atinge o 

„asemenea consonantă : din lature şi-ustura, la care s-a adăugat sufixul 
= -o1wu (devenit mai tîrziu - -0i), s-au născut lăturoiu, usturoriu, apoi lătunorui, 

ustunonu şi, în fine, lătumoi, aistunoi (alături de lăturoi, usturoi), aromi- 

nescului ml'oară (din mil'oară) îi corespunde în Banat mirioară. Uneori 

asimilaţia se produce în anumițe forme de declinare sau conjugare, diri 

" care se generalizează asupra altora. Nepoată-mea, cînd avea doi. ani şi 

opt luni, zicea fereastră, dar felestrile. Forma plăsea în loc de prăsea se 

explică la pluralul prăsele. În forma. articulată, căpisterele s-a putut pro-. 
duce asimilaţia căpistelele cu noul singular (articulat) căpistelea. Tot
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astfel forma castale în loc de castane se estplică prin asimilaţia castalele, - 

în forma articulată. E - 
Asimilaţia se face adesea între fonica şi atoniea , corespunzătoare,“ 

mai des astfel că atonica devine fonică decît invers : în limba latină, 
“vulgară taeda devenise daeda, de unde al nostru zadă ; în romînește avem : 
bobotează (din apăbotează),. grîng (din mai obişnuitul crîng), boloboc (din 

poloboc), vivorit (din viforit), fârfoi (din vîrf+ - -0î). Din ung. gyoles avem 

giolei şi; mai des, giolgi ; după ce nireațiri a devenit, la, aromiîni, andrea- 

țiri (eu acomodarea lui t la fonia lui n precedent, $ 55), acesta a devenit 

andredziri întrecere” (DIR). În îmbierbîntat (DR, VI, p. 474), asimi- 
laţia s-a, extins şi asupra locului de articulaţie — labio-dentala f devenind 

bilabială fonică- — , pe cînd în bibol, bagabont, bidibiu, brabie (Jd. 1V, - 

p. 258), pentru bivol, zagabont, bidiviu, vrabie, un b apare în loc de o. 
Invers avem și vravie (+b. IV, p. 258) pentru ovrabie. Asimilarea m—b 

în b—b o avem în istrorom. borebit < morebiti (SI, II, „$ 62). 
Şi ocluzivele se asimilează unele faţă de altele : 

-gy—b > b—hb: bubău (< ung. guba),. bumb (< ung. zomb); ; 
g—b > y—g: gîrgoveană din gârboveană ; 3 | 

g—d> g—g: gorgan din gordan;. 

p—e>-e—e: cocnesce (PAMFILE, Agricultura) în loc de pocnese, 

: cocîltese în loc de pocâltesc și poate ș şi în cocârnă pentru 
_ o pocîrni (DA); - 

_p—e>p—p: posponiță pentru posconiță (Com. Hrereclean) ; 

p—t > —t: lat. vulg. “asteciare (>. rom, aștepta) în loc de aspec- 
| tare. 

Prin Maramureş se zice cagodi în sens. de „aştepta, care e rus. 
pogoditi, cu asimilarea p—g >-c—g; în acest caz asimilarea priveşte. 

„numai. locul de articulaţie, nu şi fonia. O asimilaie 1—e >.1—t se pare 
că avem în adjectivul certat „bou cu un 2 corn”, care presupune un slav. 
„"cirtakuă din cirta „tai. 

Pentru asimilările altor consonante, mai puţin obișnuite, 7 mai. cităm | 
cazurile : | 

d—r > d—a: | hududoi din Năvduroi, dîrdoc din dârog (Vic, Co- 
„linde U. XXXIX, 88); - 

h—b > b-—b: ulboacă din julboacă ; 
v—b > v—v: vorvă ALR, 1, 93/359, 595 ; ; 
h—s> h—h: hurhua din hursuz; - 
p— î > p—»: proaspăt din „grec. ne6oparos (dacă; acest. cuvînt, nu 

" ecumva un împrumut străvechi, în care e grecese .. 
Să fi avut valoare de Ph); Ne
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t—î > i—t; ferfeli în loc de terfeli;. 
- v—l > 1-1. : colilie presupune o formă *covilie, din slav. kovyli ; 

- p—c> p—p : pipingină coş pe față”! în loc de pecingină ; 
„s—ţ> ţ—ţ : frâmţeţe pentru frâmsețe (GS, I, p. 112). - 

“Din Dara, Hațegului dă DENSUSIANU, forma popti, în. care am 
putea avea asimilarea p—i > p—p (dacă trebuie să plecăm de la pofti) 

sau p—h > p— p (dacă avem de plecat de la forma mai veche pohti). 
Asimilări față de o şuierătoare avem în incultul cereificat (certificat), . 

cicior din dialectul F'i for, geger şi gegei în loc de deger şi deget, în popularul 
- şoşea în loc de şosea și în șoşoni (numai așa, deşi cuvintul vine din îr.: 

Chaussons ; ci. şi fr. chercher din *cercher, din lat. circare), apoi în cearceaf - 
în .loe de ceârșaf şi ciurcea (ez. I, 56/23) în loc de surcea. . 

- Pentru asimilări faţă de palatale, ar fi de citat cazul sărbătoarei 

chilichi în loc de H'ilichi (= Filipi), chercheli în loc de *corcheli (DR, VI, 

p. 269), chiurechi (+ wpetrpi) la DosoFTEI (Viaţa sfinţilor, p. 68). în loc 
de „curechi” şi arom. inci! din gyingiţ (din lat. viginti). 

Faţă de africata £ s-a asimilat ţ următor în arom. fernice „duâ”, 
- din bulg. ernica. “ o | - 

„Asemenea asimilări faţă de caracterul palatal al unui:sunet din altă silabă sînt şi cazuri 

| : Îneameazăzi (Biblia din 1688, 11/2), sau : mult e inimioarea rea într-o „poezie populară publi- 

cată. în Şez. III, p. 64. Aceste asimilări ar putea fi și grafice, precum se pare că e în cazul 

lui crirosul la DOSIFTEI (Viafa sfinților, p. 57) sau corunca din Mineiul. de la 1776 (p: 6), în loc 

de clirosul, porunca. , . - 

-. În graiul copiilor se găsesc şi alte asimilaţii , din care : unele - au trecut şi în graiul părin= 

ţilor, dar numai cînd vorbesc cu copiii, de ex. 20um0s pentru jrumos, găgălaș pentru drăgălaș, 

fuțla pentru sufla. Asimilări (şi disimilări) frecvente a observat E. PETROVIII şi la țiganii romi- . 

nizaţi din Iugoslavia (cf. DR, IX, p. 224—236).. 

Fenomenul acomodării şi asimilării e studiat — împreună — de M. GRASISONT, în - 

marele capitol „L” Assimilation'?” din Zrail€ de phondlique, după ce se ocupase .cu această 

problemă în 1895, în 'La dissimilation consonantique, iar în 1923 în Notes de phonâtique gene-- 

rale. El vrea să demonstreze că şi asimilaţia —ca şi disimilaţia— e supusă unor legi, și 

anume legilor forţei. Fonemul cel mai tare —ca rezistenţă, stabilitate sau favoare— e cel care 

comandă ; cel mai slab e' cel care ascultă totdeauna. Raportul de forţă este însă extrem de 

” variabil în diferite limbi. . , a ' 

- Precum avem disimilări prin fonetică sintactică ($ 66), se poate ca 

-- asimilarea, să se întîmple îaţă de consonanta cuvîntului următor, dacă 

combinaţia de-cuvinte este destul“ de deasă. În loc de vro: (pentru vreo) 

se aude foarte des 20, disimilat din vreo trei, patru. . . Dar pe o întindere 
destul de .mare-în Muntenia (cî. LR, I, $ 101).se aude forma f(r)o,. cu 

prefacerea cu totul neobişnuită şi neexplicată — exasperant de neregulată 

pentru cei obişnuiţi c cu Schimbările fonetice fără, excepţii — a lui o iniţial 

. „o 3
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în f. Noi credem că avem a face cu o asimilare față de un f următor prin 

fonetică sintactică, în niște construcţii la origine glumeţe. Dacă avem asi- 

milarea puţin obișnuită a lui » în f în cuvintul fîrfoi e pentru că expresii 
„ea minciună cu jîrfoi, adică „minciună mare (sufixul augmentastiv -05), cu 

N 

vîri”, sînt întrebuințate într-un ton glumeţ. Tot astfel vor fi spus în 

şagă, îlăcăii picanterii despre fo fată (sau femeie) şi vor fi glumit și fetele 
„despre Jun fecâor.: Chiar asimilarea neobișnuită a lui o faţă de f următor 
era un mijloc de a sublinia gluma. 

DISIMILAREA 

63. Disimilarea este tocmâi fenomenul opus asimilării. Tendința de 
a axticula mai ușor sileşte uneori pe vorbitor să repete o articulaţie ante- . 

rioară sau să anticipeze o articulaţie următoare, făcînd astfel ca sunete 
deosebite 1a origine să devină identice. Dar repetarea aceluiași sunet la 

intervale scurte nu este dorită de organul nostru fonator, obișnuit; să 
producă, cele mai variate mișcări şi compensaţii de mișcări. Deprins cu 

varietatea aproape infinită a mişcărilor, el se simte la largul lui atunci - 
- cînd trece cu abilitate de la o articulaţie la alta; repetarea aceluiaşi 

sunet; îi devine nesuferită. Şi asupra urechii asemenea repetări fac o 
impresie cacofonică. Copiii, ştiu prea bine lucrul, acesta, și îac: „exerciţii 

“de „trămintări de limbă” (ef. PAMFILE; Jocuri, II, p. 373 ş.u. i 

- Capra neagră. calcă-n piatră; 
“Cum o calcă-n :palru crapă; 

.  Crepe capu caprii-n patru 
Cum a crăpait pialra-n patru. : Ă 

„Din cauza repetării prea dese a sunetelor c, p şi r (acesta în unire cu 
o ocluzivă), e foarte greu să rostim repede asemenea cuvinte. Alte . ase- 
menea „cuvinte grele de a se da cu limba iute”? (pez. VI p. 157) sînt: 
„dlerge pîrciul puntea” n brinei, pîrciul pute- a pîrciu”?.... „Cupă cu 
capac, capac cu cupă”. .. Spre a evita. articularea repetată la intervale ' 
scurte, limba, modifică unul din cele două sunete, îl -disimi il ează 
faţă de acelaşi sunet; din apropiere. . - : - 
- +. Cazurile ide: disimilare: voealică sînt -mai rare: ' încă în epoca 1atină 
vulgară vicinus devenise, vecinus, precum dovedese formele romanice : 
rom. vecin, în. zoisin, -Span.. vezin... . Tot astfel. rădăcină. a rezultat din 
“radecina în loc de radicina. În sorores, pluralul lui sor or, cei-doi o apar 
disimilaţi în mai.multe limbi romanice ; la noi alături de dacorom. surori : 
(din *sorori), avem, la istroromîni: şi la unii aromîni, forma disimilată, surări 
(Qin *sorări). În loc de flutur :se găseşte la aromiîni „Dita 

. 
. 

_-
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64. Cu mult mai frecventă e disimilarea consonantică, iar dintre. 
„consonante cea mai expusă disimilării e consonanta cea mai greu de pro- 
nunţat, vibranta r. Ea apare înlocuită de obicei prin |; prin n sau, mai 
rar, prin d. Uneori , ea; în cazul lui tulpină în loc .de trupină, a- lui cloncan 
(Jb. VIII, p. 256)î în loc de croncan sau al lui salțină, lă arominii olimpioţi, 
în loc de sar cină, 7 se disimilează în ] chiar faţă de un n următor. Invers, 

“ găsim pe 1 prefăcut î în 2 (n) prin 'disimilare îaţă der. precedent în: castron 
în loc de castrol (fr. casserole), în canapăr în loc de calapăr şi în ceam para 
(geampara) < ture. &al-para. Avem şi un caz de dișimilare a lui 1—r: în 
r—d' în arom: arudic, pentru alurie. „alunec”, poate după ce acesta 
"ajunsese, prin asimilare, * aruric (cf. toscan mirolla < *merulla = medulla 
REY, Nr. 5463). Se pare chiar că și ocluzivele afonice e şi t-se pot disi- 
mila, apărînd în loe de ocluziva -afonică : velară (o) cea labială (9). 
Într-adevăr, potârniche presupune d formă latină, veugară "pobuirnicula 

"în loc de “coturnicula, derivat din coturniz. . “ - - 
- În majoritatea cazurilor disimilarea e re gre sivă. Ea se poate 

extinde asupra unui r în cele mai variate poziții și adică: la înce- 
„putul cuvîntului: Luzandra; îniţial în grupuri. consonan- 
tice : Gligore (forma, cu gl se găseşte şi la slavi), în grupuri consonantice 
la sfîrşitul silabei: tulbur e, sau, mai des, între vocale : tabuulor.. 
În 16c de:vătrar se aude prin Muscel, cu metateză, ' vlătar (tot aşa'arom. 
levar din *fevrar < lat. Februarius). În ăceste cazuri forma, nedisimilată 
(Ruzandra, Grigore, turbure, vătrar, tuturor. . .) coexistă. Mai rare sînt - 
cazurile: cînd. forma nedisimilată.a dispărut cu totul, ca în arom. "flevar 
sau în''dacorom. măselar august” din *măsurar (lat. messorius + -ar). 

- De remarcat este că omonimia nu e o piedică pentru disimilare :: în loe 
de ramură se zice pe alocuri lamură, deşi lamura are de obicei alt; sens, 
Uneori disimilarea, se „produce chiar în momentul cînd împrumutăm un 
cuvînt străin : sîrb. brbore > bolbore. Comună tuturor. cazurilor citate 
piră acum e poziţia proto nică alui r disimilat,. 

Cind _disimilarea e pro g resivă, r schimbat în 1. se găsește de 
"obicei: după accent: cireșăl în-loc de-cireştr (= cireșar) „iunie » (ea şi 
cînd am avea a face cu un diminutiv în -el de la cireașă), daravtlă pentru . 
daravtră, megl. dîrdărăl (= dirdărâr) „flecar”; proton,” prin „metateză, 
în arom. căpărledță din „căprăredţă (<lat. capraricia). îi 

Pentru  disimilarea lui r în m se pot cita exemple ca răscrăcănat, 
gutunar. (lat: guttur +--arium) şi -brăcinar (faţă de brăciri, din lat. *bra- 
oile). Pelinar presupune o formă *fenerar (din ture. fener + -ar). Şi un 

7 se poate disimila faţă de un r anterior, prefăcîndu-se în 7. Acest caz îl 

întîlnim în dialectul aromîn, unde sufixul -toriu se schimbă în „totu cînd 
.
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în tulpină se găseşte un 7: ansăritoaiiă (> săritoare) minge”, lucrătoziu 

lucrător”, ţiritonu „cerător”?. . . 
înainte de labiale, un n născut din Ț disimilat devine m: îr. „Dar, 

plaisir > pamplezir. , 
Pentru disimilarea lui r în d faţă de un ” următor sau precedent 

— precum o putem constata î în ital. rado din lat. rarus sau în lat. *prudire 

în loc de prurire (REV, Nr. 6802) — se poate cita cazul lui grumudeau 

- (alături de grumuleu) din "Para Hațegului, pe care O. DENSUSIANU îl explică. 

din *gr amare, din lat. g graumaulus (deşi nu e exclusă şi influența lui grămadă, 

cu Un sens apropiat), apoi paparadă (prin părţile Sibiului) din păpară-+t- ară. 

(DR, V, p. 410). Poate și 2 adjectivul fraged să se îi născut.din *frager < lat. 
Jragilis (influenţat și de derivate cu sufixul -ed < lat. -ădus).. 

Un 7 apare, prin disimilare, în loc den, fie progresiv :.sîngeros 
din lat. sanguinosus, sau regresiv: mărunt. Ca exemplul din urmă 
mai avem şi altele (căvunt, jurincă, părinc. . -), care au disimilat pe n—n- 

în r—n după ce, prin. propagare, s-a ivit al doilea, și: mănunt, *cănunt, 

junincă, "pănine, din lat. minaulus, canultus, junicem, panicum. 

Pentru schimbarea unui n în l față de un 2 următor se pot cita 

exemplele : ; alivanta (din în. en: avant), alinar (= aninar), ametința | 

(= ameninţa) şi istror. -gloine gunoi” < slav.. gnojina. 
Mai dese sînt cazurile -de disimilare a unui 1 față de alt 1, în . locul 

„căruia apare 7, ca în lat. vulg. ur(u)lare în loc de ululare (rom. urla). 

Astfel în Săcele, lingă Brașov, “pluralul de la ou e ouălele sau ouărele. 
Din lât. galgulus se pare că s-a născut mai întii o formă * gargulius, din 

care se explică grangur al nostru. Un n în loc del apare în celalant pentru 

„celalalt, la aromîni şi an câtelea, an treilea în loc de al câtelea, al treilea. 
Cf. şi lati. *cuntellus pentru euttettus (REY, Nr. 2381) și it. pollonare alături 
de pollolare < lat. pullulare. 

Disimilarea lui m—m în: m—n 0 avem în tn aj miarianuan (din. grec.) 

devenit *îz ymianun — precum” se vede din paleosl: timijană şi din rom. 
tămâie (Qin tămâne) —, în mornăi pentru mormăi şi în arom. mană (P. PAPA. 
HAGI, Basme, 484/28, 48/10) în loe de mamă, Şi forma năframă se explică. 
din năhramă, iar aceasta din mahramă „maramă” < ture. malhrama.: 

| Înainte de alt m, m se poate preface prin disimilare în labiala b: 
“balamuc, din Malamuc. A 

Uneori . disimilarea, motivată, în anumite forme de declinare sau: 
conjugare, se generalizează şi într-altele, sai dă naştere la forme analoge. 
Astiel n din suspina sau din luneca (lat. suspirare, lubricare) se explică. 

„mumai printr-o disimilare la infinitivul întreg : suspinare, lunecare ; plu-- 
ralul șelele a devenit șenele, din care s-a desprins forma, nearticulată șene: 

!
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în loe âe șele ; arare, pluralul de la harăr s-a disimilat i în narale ; ; acesta, 

a iost considerat ca un plural, iâr din harale s-a format noul singular hara. 

"Citeodată trebuie să ţinem seama de formele mai vechi pentru 

<a să putem explica, disimilarea,. Astfel, dacă moldovenii zic rîlă în loc de 
„7înă, avem, după GIUGLEA, a. face-cu o: disimilare în regiuni odinioară 

rotacizante, care rosteau rîră (dar disimilarea, s-ă putut produce, ca în 

exemplele citate la începutul acestui paragrai, Şi între sonantele 7 şi - ” 

n > r—l). : | 

- Foarte rare sînt; cazurile de disimilare a altor consonante.: Se pare 
Lă 

că eleoâpă în loc de pleoapă.(ef. DR, IX, p. 408) și istror. IVept în loc de - 
pV'ept s-au născut prin disimilarea lui p—p în k—p. Dacă p(r)este s-a 
născut din prespre, am avea un caz de disimilare a lui p—p în p—t,. 

precum îl găsim, invers, în numele local Potfalău din: Popfalău. Disimilarea 
lui f—f în j-—t o găsim în arom. 'foartică !jtoartecă” (în alte limbi 

romanice găsim forme disimilate care încep cu forb-, Jorv- formm- )- 

Alte exemple pentru disimilarea mi r—r tn I—r: atmar alături de armar (şi ung. almâ- 

iom, germ. Almer, ceh. almara,. pol. atmarya, faţă de, ital. armadio), alior alături de: arior 

lat. aureolus, după L.A. CANDREA), arom. alăstorn „răstorn” şi alăndură (la dacoromini şi 

rindulică JB. VII, p. 256) din” *răndură „rindunică” (din lat. hirundula), arom. călpitură sCră- 

pătură”, călare cărare”. (în Banat J5. II, p. 318), căptar „căprar”, catacalir din“ caracallr, 

calagroş (şi caragroş). din-ture. karag(u)ruş, clenguros' (crenguros ), clieri „creieri” ALR, 1, 81339, 

glonțuros (= gronțuros), arom. picular (< lat. pecorarius), istrorom. Zumer din rumer „număr”, 

-- Țatigrad alături de Țarigrad, uldoare ALR,.I, 39/164. . . în loc de urdoare, viişor (DEXSUSIANU, 

Ţara Haţegului, p. 41) în loc de 'virfeior. .. Cf, şi lat, meleiriz pentru merelriz (REW, Nr. 5523), 

şi plurire în loc de prurire (NEW, Nr. 6802). „- 2 

- Pentru disimilarea lui n se mai pot cita : amerinj, coropişniță, nimerea, numere şi număra 

(<lat. nomina şi nominare), pingăresc (arom. păngănesc), pretulindere , . . Disimilarea lui n faţă 

de un fi o avem în burdurotiu < ung. bodâny, muşurotiu (cf. mişuna) și urtoi din hornotiu (deri- 

at din 'orn). i 

_Dacă faţă de arom. Arusatii, dezvoltat regulat din lat. rosatia, noi av em Rusalii, forma 

aceasta se poate explica ca rezultind din * Rusarii, din lat. (atestat) rosaria (DR,-VI, p. 393): 

Moldovenescul brăfea e un singular nou din bră rate, în loc de brăjare, pluralul lui brăfară 

(DE, Nr.180). -. e a A E 

65. Disimilarea nu trebuie să fie integrală, ca în cazurile 

citate mai sus, în care avem a face cu două sunete identice, dintre 

care unul a fost înlocuit de tot prin alt sunet, ci ea poate privi numai. 

unul din elementele componente ale unei articulaţii. - 

Cele mai cunoscute cazuri de astfel de disimilări parţiale sînt, 

ca şi în alte limbi, cele de disimilare a lui m- (nazală labială) în n (nazală 
dentală) faţă de o altă labială — deşi orală — din acelaşi cuvînt : din. lat. 
malva avem nalbă, din formica: avem furnică, din” *posmă avem posnă, în -
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loc de vătămaie avern lă aromini vătănari. Cazul invers, cînd dintre două, 

labiale orale” se schimbă, prin disimilăre, înainte de accent, una în labială, 
nazală, îl avem la vrăjmaș,. derivat din vrajbă. Nazala, labială m se disi- 

niilează în. labio-dentala orâlă  v faţă de nazala următoare în alivăni 

pentru alimăni. La aromini, în log de v—m „apare 3â—m în Simtu „vînt. 
Dacă prin Bucovina (de ex. în Vicovul de sus) se aude club în loc de. 
plhemb, avem a.face cu o disimilare la distanţă a lui p față de labiala d. 
Şi-n “în vecinătatea unui 7 se poate schimba în + sau 1: în loc de 
acnuma „acum? întîlnim şi forma acruma ; în-loc de nume şi număra se, 

» zice în unele regiuni lume ALR, I, 24/690, 900 etc. (deși lume are de 
obicei alt înţeles) şi lumăra ; în loc, de scormoni. se aude şi scormoli. Găsim 
si disimilarea lui n —r în 1: lăzărit „năzărit” ALR, I, 364/820. 

" Pentru asemenea disimilări pe teritoriu romanic, - cf. *nappa pentru mappa (REW, 
Nr. 5324), "nespilus pentru mespilus (REY, Nr. 5540), în Grado nalbore pentru marmore „mar- 
moră”? (REW,; Nr. 5368). Din limbile slave a dat exemple P. SKOK-în Romania, L (1924), 
p. 214 Și în Slavia, YI, p. 489. 

| Ajunge ca două, sunete 'învecinate să aibă numai o notă: comună, 

pentru ca ele să se disimileze. Astfel, dintre două palatale una îşi pierde | 
caracterul muia : lat. văclus (= vetulus). trebuia, să dea dekl'u (sau viekl'u), 
dar caracterul muiat; al lui $ s-a pierdut și a rămas vechi (ca și cînd e . 
ar îi fost închis); tot astfel radic(u)la ar îi dat rid'icl'e; torma de azi 
ridiche dovedeşte că primul d” s-a despalatalizat de timpuriu subt influenţa 
lui c!' următor. . 

La aromiîni găsim oclil'i ( Tamina, II, p. 108 —110) în loc de ocbirri - 
şi ginglă în loc de gingl'ă (metatezat din cl'ingă „chingă”). S-ar putea 
ca, una din cauzele care a făcut ca „verbele iotacizate” să aibă, la per- 
soana întîi, d, t și n în loc de z, ţ și ii (văd, ascut, ţin... în loc de văz, 
ascuț, ţini...) să îie și pierderea caracterului muiat prin disimilare în exemple 
ca stdeo > $ed'u > șed, tineo > t'eno > ţin. . . _ 

Cind se urmează două şuierătoare, una îşi poate pierde elementul 
palatal. Astfel șieși devine sieși, veşteji (din .  veştezi) devine testeji, în loc 
de încrucișa eu rostesc în vorbirea neîngrijită încr uțișa. Cind două africate 
se găsesc în același cuvînt, găsim disimilări din _cele mai variate : (8—8 
dă ts—6 în încruţișare în loe de încrucișare ; îs—ts dă, t—ts în albatariţă 
în loc de *albaţariţă (derivat; din 'alb(e)aţă), e—ts în donicuţă (= doniță+- 
-uă) sau ţ—15 în învățăcel (în loc de “îmvăţăţel, derivat, ca însurăţel, . - 
din învăţat cu sufixul -el); dz—dz dă dz—d sau d— dz în arom.. dzeadit, 
în loc de dzeadzit „deget” şi în arom. lăndidzescu în loc de lăndzidzescu 
(din lăndzid „bolnav”); îs—1£ dă îs—t în. puţintel în loe de *puțincel 
(puțin -+ sufixul diminutiv -cel, cf. DR, 1, p. 326).
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„= 66. Repetarea supărătoare a, aceluiaşi sunet poate fi evitată şi 
__ prin disimilare completă sau totală, adică prin nerostirea unuia, din -cele 
„două sunete. - . i a o a 

Dintre disimilările complete vocalice: (sau. semivocalice), destul 
de rare, cităm cazul diftongului au devenit a înaintea unui u accentuat 
din silaba următoare încă în latina, vulgară : augustus; auguro. au. pierdut 
pe 4,:precum se vede din limbile romanice şi din rom:-agust, agur. În unele“ 
regiuni diftongul o; a pierdut pe ș înainte de un î următor : slav. dojnica, 
vojnikii. .. a dat pretutindeni doniță și pe alocuri vosiic. Forma, * kingue, 

_ disimilată în latina vulgară din quingue, e, probabil, şi la baza romînes- 
-cului -cinci (care ar putea veni însă şi din lat. guinque). Din jejuno.. 
(jajuno), s-a născut prin disimilare completă, *ejuno, din care al 
nostru ajun. a De e 

Dintre consonan te, cea care a dispărut mai uşor e r; ceva: 
„maâirar], n şi m; rar de tot altele. Disimilarea, completă poatefi progre- 
“sivă (fereastră > fereastă) sau regresivă (urdoare >- udoare). 
"În cele mai multe cazuri dispare consonanta dintr-un grup consonantic 
(ca în exemplele date); mai rar între două vocale (dînd naştere unui: 
diitong) : : cărăușă (în Transilvania) < cărărușă, arăescu (la aromiîni) < 
răresc,. [ăină < jănină, poate şi rouă < lat. rovem: La megleniţi găsim | 
și forma zejăt „deget” ALR, I, 50/013 în-loc de zgşzet. Uneori disimilarea, 
s-a produs într-un stadiu mai vechi de dezvoltare, .despre care nu avem 

„alte dovezi decît disimilarea însăși. Astfel trecerea lui ci, cs în pt şi ps 
se pare că s-a făcut prin stadiul intermediar fi şi f8; în acest stadiu es-a 
produs disimilarea primului f din *frajsin (din lat. frazinus) şi din *faft 
(din lat. factun), care au devenit frasin şi megl. fat. Avem şi cazuri de 

„disimilare prin fonetică sintactică. Precum pretrece (lat. - 
| pertraicere) s-a disimilat. în peirece, tot astiel pre trepte sau vreți trece 

a dat pe treple, veţi trece, regional şi pin (trestii) în loc de prin (trestii), 
- .» Dintre (pietre) în loc de printre (pietre), cătă (erauce) în Joc de cătră (cruce), 

0 (trei) în loc de vr(e)o (îrei) ; la Oluj am auzit. şi pe (tare)în loc de prea 
(tare). La N. CosrIn cetim încă: Pe turci îi purta tot legaţi pre uliţă 
(Zet. 11, 112/3). Dacă în ali, din lat. alterum, 7 a dispărut, aceasta, s-a 
întîmplat prin disimilarea, completă mai întîi în gen. - dat. plural alivor> 
> altor. 'Tot astfel, dacă în unele regiuni se zice cîşiă în loc de crîșmă, 
cauza e derivatul cîşmar, disimilat din crîșmar, Formele disimilate. (pe, 
veți. . all) s-au generalizat mai tîrziu şi în cazurile cînd nu mai urma 
un cuvînt cu r. N Da 

La WEIGAND (Aromunen, II, p. 14), găsim forma arom.. basanlu 
„balsamul'?,. cu disimilarea completă a:hii l înainte de ! din ârticolul -lu.



112 - * DIBINILAREA PROIIBITIVĂ. 

» „Pentru alte consonante decit r, | şi: nu avem exemple sigure. 

i Găsim: totuşi şitoare, ca variantă a lui siştoare, iar în ALR, I, 165/315 

supin în loe de suspin. - - 

Alte exemple de disimilări complete : r: aburc < *arburc (< lat. *arborico), cotorosi < 

<corlorosi, ciur. < lat. cribrum (disimilarea- apare şi în alte limbi romanice), faşanguri < [arşan- 

guri, firetic < */rirelic < lat. phrenelicus (DR, IN, p. 1377, VII, p. 186), pinlru < printru, 

țuțur < țurţur. . , ; apistrui < aprisirui, arom. aralu „plug” < lat. aralrum (şi ital. arato, 

ard arado), jereaslă < fereaslră., preste < preslre., 
1: alcam < ung. alkalom, plehupă „pleoapă” < *plehtupă “< * prehlupă (GS, I,p. 145), 

plimb < *plimblu (< preumblu). .. ; şodolan < şoldolan, iăpălagă < tălpălagă ;, 

n : gîngav sau glgnav (Const, Evangheliar, 525/25) <. "gingnav. (slav. gagnat!); -pălla- 

| gine < lat.- plantaginem... ;. viezuină < viezunină (din viezure + -ină) şi, poate, şi pă-. 

cuină < *păcunină (at: pecorina, dacă nu avem a face cu continuarea latinescului pecuina). 

Exemple mai puţin sigure, sau care pot fi explicate.şi altfel decit. prin disimilare :- 

Jrale.< *fratrt (dacă avem să plecăm de la acuzativul fralrem, iar nu de la nominativul frater) | 

.şi rălutit. „„beat”, care pare a sta în legătură cu turtil. Probabil că *clinga, din care vine al 

nostru chingă, nu s-a născut prin metateză din cing(u)la, ci prin disimilare din *clingla 

(cu / propagat, cf. cavicla = clavic(u)la REW, Nr. 1979). Dacă la megleniţi şi la istroromini: 

" /' dispare în forma articulată din pluralele masculine, s-ar putea să nu avem a face cu același 

fenomen de „iotacizare” a lui /* ca în dialectul dacoromin,. ci cu o disimilare completă genera- 

lizată din cazuri ca fiit', calit”. . (DR, III, p. 390). _. . a _ 

în grupurile consonantice ist și și, primul. Ș sau al doilea. ș ş a fost 

disimilat” complet: (întoemai ca la slavi) : negustor < neguţ(ă lor, tustrei < 

< toţi trei..., peşte < peșișe; broaşie < broașce. . . _ 

Dispariţia unui” sunet; prin disimilare completă se întânaplă uneori 

şi faţă de un sunet care nu e identic cu cel dispărut, ci are. cu el numai - 

o notă comună. Acesta e cazul cu n şim, de ex. în arom. frimitu; mărmitu, i 

simi, alături de frimintu pfrămint”, mirminta. »omormint/:,- siminț 

„„seminţe»”: - a 

Tot așa se explică, probabil, dispariţia lui n în Muscel din * munscel (< *monliscellus, 

cf. DR, III,'p. 819). Dacă buştean vine din nemţescul. Baumstamm (DR, III, p 038), faza 

intermediară a fost *bumşlean, . . 

Ca şi asimilării, M. Gui: OXT a dat în al său Zraitl€ o deosebită atenţie aiterenţierii, , 

şi mai ales disimilării (p. 269—336).. Pentru el asimilarea, diferenţierea şi interversiunea sc | 

fac în contact nemijlocit de sunete; dilaţiunea, 'disimilaţia și metateza priv esc sunetele la dis-: 

tanţă (et. p. 251). 

67, Dar disimilaţia se poate ivi şi în mod preventiv, spre a evita, 

cînd e vorba de un derivat sau de o lege fonologică, forma în care acelaşi 
sunet ar trebui să se repete. În asemenea cazuri vorbim despre o disimi- 

lare  prohibitivă (BRUGMANN) sau preventivă (GRAMMONT). - 
În latineşte e cunoscut cazul sutixelor -alis şi -aris care au aceeaşi 

iuneţiune şi dau derivatelor lor acelaşi sens ; deosebirea. dintre ele stă
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“numai în accea că -aris în loc de ::alis se leagă de tulpine care conţin 
un.L (militaris, familiaris. . - faţă de dotalis, natalis. .. ), spre a împie- 
deca, ivirea a doi 1 în corpul aceluiași cuvînt. Ceva analog vedem la noi. . 
Dacă tulpina conţine un 1, numirile topice -și cele de locuitori nu se 
derivă cu sufixul -(e)an, ca de obicei (abrudean, bucureştean, vidican.. . :) 
ci şi cu sufixul -ar, cu mult mai rar în această, funcţiune : buştenari, Comă- 
ar, călunăr, poienar... . (chiâr şi beclerean „locuitor din Beclean”, peşte-. 
zar „din-Peştera”?, vlădărean „din Vlădeni”, mărginărean „din Marginea”... , 
unde disimilaţia nu e probibitivă, ci efectivă). Deşi 1 simplu între vocale a 
„devenit 7 în elementele latine (mola > moară. . . ), avem sălămândră. 
(sălămfzădră) din lat. salamandra, zicem colastră (ef. lat. colostrum) alături 
de corast(r)ă și regional găsim forma, doloart în loc de duroare, din lat. 
dolorem ; arominii au alături de cărare, din lat." calorem, mai des căloare. 
Păstrarea lui l-se datorește lui 7 din silaba următoare. Tot astfel, atît 
în dialectul istroromin, cât şi la moţi şi în textele noastre vechi rotaci- 

“zante, un r în același cuvînt poate opri rotacizarea lui „ intervocalie : 
„“cărbume (alături de” cărbure), sarcină (alături de sarciră), Crăciun. . . (ef. 

în urmă DR, VIII, p. 314—315). Si păstrarea lui d în vechiul dediu. (= 
=dădui) se explică prin disimilare prohibitivă, spre a se evita forma d'ed'i 
(din lat. dEdi). e a a 

Mai nainte am văzut 'că două africate nu se. suportă totdeauna în * 
„corpul aceluiași cuvînt. Spre 'a evita: asemenea, repetări de articulaţie, 
cînd sufixul -iță se leagă de tulpine terminate în c, nu-l preface pe acesta 
în € (ea atunci cînd urmează alte sufixe începătoare cu i sau e, de ex. 
adânc-ime, purt-el. . .), ci e de la sfirşitul tulpinei se rostește 4 (palatal) : 
Purchiţă, broschiţă, măciuchiţă, ploschiţă. . « NE Si 
7 Prin disimilare prohibitivă explica MEYER - LUBKE (cf. DR, VIII, p. 517) şi menţi- 
nerea lui e protonic (care ar fi trebuit să se prefacă în î) -în exemple ca peți, cuceri. i cf. | 
celi, veni.,: Ă IN N | Ri N a 

"Un caz interesant este menţinerea lui  intervocalic în verbul avea din lat. habere, contrar 
legii fonologice despre dispariţia lui b şi v între vocale. BARTOIA crede că vecinătatea cel6r doi 
v în aveva (= habebam) a făcut ca unul din ei să dispară, prin disimilare completă, ca în 
italiană (avea) şi franceză (avais etc.), sau, cala iomini (aveam) şi la veglioţi (avaja), să se 
conserve în radical, spre a se evita dispariţia lui o în ambele silabe. Acelaşi fenomen nu s-a 
produs însă la bibebat—unde aveam chiar trei p —, în care cei doi b intervocalici au dispărut : bea. 

Pentru disimilare, ca şi pentru asimilare şi metateză, se poate consulta cu folos E. SInOPF, 
-Die konsonantischen Fernwirkungen : Fern - Dissimilation, Fern-Assimilation und Metathesis 
Gâttingen, 1919. O lucrare specială despre 'disinilare a publicat M. GRAMMONT,-La dissimila- 
tion consonantique dans Is langues indoeuropcennes et dans les langues romanes, Dijon, 1895, . 
în care a încercat — după părerea noastră. fără un rezultat, sigur — să stabilească prin- 

- cipiul că dacă într-un cuvint se repetă. aceeaşi. mișcare articulatorie,. se_suprimă în' general. 
“mișcarea produsă cu o intensitate niai mică, care. atrage mai puţin -atenţia, 

8 — c. 1915 Pa . a.
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Se DIFERENȚIEREA 

| 68. Disimilarea, prohibitivă, nu mai este un act mecanic, ci şi psihic: cînd 

s-ar putea produce o rostire supărătoare, o evit cu anticipație. Tot; astfel 

diferenţierea pune stavilă acomodării sau asimilării atunci cînd acestea, 

ar putea, produce alterarea unui sunet dincolo de limita impusă de -clari- 

tatea expresiei. Existînd primejdia ca prin acomodare sau asimilare să 

fie alterat caracterul unui sunet, voi căuta, printr- -un fel de exagerare, să 

subliniez diferenţa între două, sunete învecinate. Diferenţierea este 

-deci un fel de reacțiune împotriva tendinței organului. nostru fonator de 

a duce economia mişcărilor dincolo de limita la care se poate distinge: 

sau ghici un sunet. Ea poate izvori însă și numai din tendinţa de a face 

ca două sunete învecinate, să aibă cât. mai multe elemente componente 

deosebitoare. A - 

Precum disimilarea este fenomenul opus asimilării, tot astfel diteren- 

ţierea; este în opoziţie cu acomodarea. 

O întîlnim mai ales la două vocale învecinate, unde primejdia con- 

tracţiei, după asimilare, e foarte mâre. Lat. nubilus a dat în româneşte 

nuăr, apoi, prin acomodarea lui ă la vocala labio-velară precedentă, nuor, 

din care a rezultat, prin asimilarea lui «la o următor, noor. Forma aceasta, 

cu cei doi o învecinaţi, a ajuns la o contracție a lor într- unul singur : 

nor. Dar în mintea noastră cuvintele nu sînt fixate numai prin sunetele . 

care le compun, ci adesea şi prin numărul de silabe şi prin ritmul lor. Spre 

a evita ca prin contracția celor doi o din noor caracterul bisilab şi ritmul 

trohaic al' cuvîntului să se piardă, s-a produs: diferenţierea unuia din cei 

"doi o: nour. "Lot astfel se prefăcuse tuus şi suus în latina vulgară în 

. "tous şi “sous (de unde se “explică tău şi său romînese), spre 2 se evita, - 

contracția lor în “tus şi "sus. Dacă în loc de vîjiitură sau fişiitură întâl- 

nim formele vâjietură şi fişietură, cauza e tot diferenţierea, vocalică. 

„Cînd un e accentuat era urmaţ de alt e în silaba “următoare, s-a. 

născut, prin propagare, ee. Acest ee era amenințat să se contragă într-un 

singur e.. Spre a evita această contracțiune, al doilea e a fost rostit 

cu' o 'apertură exagerată, ceea .ce 'a dus la a. Astfel *peește a devenit 

peaște (precum se rostea mai demult și se mai rostește în unele părţi 
şi astăzi). | 

Într-o regiune destul de extinsă din nord- vest, în loc de uom „ora. 
uok' ochi”... găsim uăm, uăk'. Cele două labio-velare u şi o se deosebesc 

prea puţin una de alta, de aceea una din ele (0) a fost înlocuită printr-o 

pe coral (0) Ano Ie a intimplat ou oo; din un 6 (0 
o 2 ung. bird (rostit, chiar de unguri în unele părţi
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birou) a dat birău, iar ţigănescul Falo a dat călău. Tot astfel se poate 

explica redarea lui d (a lung) unguresc prin ca, în exemple ca vildg > 
>vileag, ca. o diferenţiere a lui aa în ea. 

Dacă — precum se vede din hărţile pentru cuvintele leagăn, mireasă 

„si mă doare —pe o mare întindere a teritoriului dacoromiîn diftongii ea 
TITI şi oa au devenit ja şi ua, aceasta se explică prin faptul 

| că vocalele extreme i şi se deosebese mai mult de a decît 
e şi o, care, în scara vocalică, sînt vecinele lui a. Tot astfel *cîene, *pîene... 

(eu e propagat din silaba următoare) au devenit, prin micșorarea aperturii - 
vocalei palatale, câine, pîine... Între î și ş diferenţa e mai mare decit 

“între î şi e, - - 

O consonantă se poate. acomoda atit de mult unei vocale înveci- 

nate, încît să se rostească cu o apertură din ce în ce mai mâre, pînă se 

vocalizează de tot. Astfel un 1 velar devine în multe limbi (de ex. în 

franţuzește şi în dialectul istroromîn) « ($ 57 ). Cazul contrariu — de pre- 

facere a unei (semi)voeale în_consonantă — se întîmplă uneori în limba 
romînă : în diftongul au, u se diferenţiază faţă de a precedent prin redu- - 

cerea. aperturii, devenind t: caut devine calt (Jb. IV, p. 287). Tot astfel - 
u lung, devine mai întîi uu, apoi, prin diferenţiere, îu și îl. Astfel cuvîntul 

bâlei vine din ung. bicsi (pronunţat regional chiar în ungureşte și bolecst). 
Ung.. vâstg a fost redat prin beușug, din care s-au născut formele dite- 
rențiate prin consonantizare : belșug, bivşug sau birșug.. 

- Alte cazuri de preiacere. a unei semivocale în consonantă. prin dite- 
venţiere sînt următoarele : În dialectul istroromîn u a devenit » (rostit 

mai ales pilabial : : 20) cînd era elementul slab al unui diftong: av au”, - 

"anev meu”, dâvu dau”, ove ouă”, vo< uă< lat. illam, vută < nula < 

< ulta uita” (SI, II, $ 54). Tot astfel diitongii au şi eu se pronunță la 

aromini, însă numai înainte de consonante, av sau af şi ev sau ej: 

alavdu laud”, cafiu „eaut”, preftu „preut”. În unele regiuni apusene se 

găseşte şi la dacoromîni au devenit ab sau ap : tabă d laud” (dr. Polk. 
III, p. 130), capt „caut? (8. III, p. 222— —223). - 

hărţile 22 —24 
  

„ E greu de stabilit dacă pretacerea lui gm "în um, a lui man în, un şi a' lui dr şi sl în ur 

şi ul, care pot fi considerate ca acomodări faţă de” vocala precedentă, nu sînt rezultatele unei 

diferențieri — sau şi ale unei diferențieri — a lui g, m și b faţă de sonanta următoare. 

69. Un caz z ilustrativ pentru diferenţierea: consonantică ca mijloc de 

evitare a asimilării îl avem în cunoscutul fenomen al prefacerii lui d în 

r înainte de labiale. Prin compunerea lui fiare cu: prefixul ad- s-a născut 

aăflare, asimilat în afflare (rom. aflare). Alături de această formă a latini- 

tăţii clasice întîlnim însă în unele limbi romanice forme care se reduc la
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o formă “arflare (REW, Nr. 261). Deoarece ocluziva dentală putea fi 
„uşor asimilată, în limba latină, cu labiala următoare, ea a fost înlocuită 
prin vibranta dentală 7, mai rezistentă. Gramaticii latini (Ken, Gram- 

matici latini, 1, p. 452, 29 şi ScruciAnDTr, Vokalismus, I,p. 141) citează 

formele arvenite în 10c de advenire, arfuerunt în loc 'de adfuerunt, iar în 
REV se găsesc la n-rele 183, 214 şi 218 forme romanice care se reduc 
la *armorire pentru admorire, *arvelare pentru advelare şi arventare pentru 

adventare. În romînește avem, afară: de armăsar< lat..pop. armessarius 

(pentru admissarius), şi forma, recentă dialectală avocat pentru adzocat. 

- Dacă în toate celelalte exemple prefacerea lui d în 7 s-ar putea explica 
la rigoare. prin asimilare faţă de r următor, în cuvîntul din urmă - 
această, explicare nu poate fi dată.. - - E 

| Diterenţiere consonantică avem și la reflexul grupului latin gn în romi- 
neşte. Prin acomodarea ocluzivei velare (9) la nazala următoare (n), din lat. 

lignan s-a născut mai întîi forma lepn. Cele două nazale învecinate p şi n 
erau însă, prea asemănătoare, și deci prea expuse să se contragă într-una 
singură. Atunci a intervenit principiul diferenţierii, nazala velară, (5) 
fiind înlocuită prin nazala labială (n), cu mult mai deosebită: Tema. 
(În dialecte meridionale din Italia diferenţierea a progresat şi mai mult, 

„Şi în locul nazalei labiale m apare labiodentala, orală v: livene „lemn”).: 
Tot astfel se explică dialcetalul tomna din topna, iar acesta, din togma 
(tocma), numai că în acest cuvînt, simultan cu diferenţierea lui p faţă de 
n următor s-a diferențiat și n față de p precedent, schimbîndu-se în în. 

Şi grupul mn se cere uneori diferențiat. În loc de pumn, aromînii 
zic pulmu (poate prin influența; lui palmă) ; din lat. scamnum avem în unele | 
dialecte scand. Cuvîntul semn s-a prefăcut în semd, rostit apoi. semt, în 

- dialectul meglenit. o e Su e 
Alte diferențieri consonantice sînt: ml >bl în numirea locală În 

Blăci (Măţău, jud. Muscel) în loc de În Mlăci (dacă nu avem a face cu o | 
asimilare, prin fonetică sintactică, a lui nb în nm) şi sn > sm : slav. jasna > 
>iasmă (DA), slav. basni > basn(ă) şi basm, croat. kasno > istror. 
casmo, (Cazul contrar,. de acomodare alui sm în sn, îl avem în. posnă, 
of. posmeăti). - E a 

Un caz puţin banal de diferenţiere îl prezintă cuvîntul sălămâzdră, 
din lat. salamandra. Precum dovedește prefacerea lui a accentuat în .î, 
forma mai veche, care se aude prin Moldova (Nicoreşti) şi e atestată în 

„_Zeziconul Budan, era sălămândră. În grupul nd, cele două dentale ocluzive 
n Şi d se rostese cu o singură ocluziune, deosebirea între ele existind numai 
în ridicarea vălului palatin în momentul cînd începe rostirea lui d. Econo- - 
-mia de mişcări poate face însă ca această ridicare a vălului să: fi6 omisă 

. 

- - Ă s
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şi astfel grupul nd să. devină, prin asimilare, nn, ca în cîn< cînd... 
Spre a evita această asimilare, nd apare diferențiat în zd. O diferenţiere 
a lui. nd în- id apare în arom. șamijdol'i alături de şamindol'i. „amîndoi”, 
iar dn poate:deveni In sau rn:: aduna > "aduna > arom. alua; logodnă se 

„rostește la Brașov logornă. . - - AR 

„Uneori diferenţierea, apare ca o măsură preventivă, tocmai în grupele 
consonantice: care: se acomodează mai ușor. Astfel, spre deosebire de n 

care înainte de labială devine m, şi de m, care înainte de dentale sau 
africate dentale devine n, avem la istroromiîni, sub influența dialectului . 

venețian, np, nb şi nf, nv în loc demp, mb șimi, mov : -cunpară, bunbde, 
io-n fost: „eu am fost”, l-an vezut „l-am văzut” (ef. BARTOLI, în SII, 
$ 62 a), iar la noi simi lat. sentio (în texte vechi. şi dialectal şi pentru 

“sînt”? Jb . III, p. 40); arominii au și frâmte frunte”, vinatu vînt” (JD:, 
XIII, p. 67), atumţea atunci” (WerGAND, Aromunen, II, p. 360), numtă 
nuntă”, chiar și *nimsoare „ninsoare”, din care s-a dezvoltat forma ni- 
musorismă (cu u înmugurit, cf, CAPIDAN, Arominii, $ 228). Fenomenul e 
cunoscut şi din limba latină. În loc de nj (-:- nd2) avem my în. „hamager 
alături de. hanger, 

Precum : a observat foarte just MARVEL (în RLR, LXI (1921 —1922), p. 329-— —330) 

dacă din scamnum avem 'scaun (ca: în vechea gasconă : escaun), dar din! somnum avem somn , 

cauza este că o formă soun ar fi fost prea primejduită de asimilarea celor „două vocale labio- 

velare o şi u „Cel. nuor > noor > nor). o 

70. Diiercinţierea consonantelor „lungi sau geminate joacă un rol. 
destul de important în unele limbi. Astfel, în loc de lat. reddere, sau gibbus, - 

“avem în: limbile romanice şi forme care presupun în latina vulgară *rendere 
(it. rendere, tr. rendre, span. rendir. +. REW, Nr. 7141) şi *gimbus (arom, 
giumbă DR, VIII, p. 114—116, neap. gimme, e calâbr. 2 yimbra, genovez . 
„deembu, cf,.şi lat. gimbosus REW, Nr. 3755). , 

„Ocluzivele dentale şi labiale d și d au fost înlocuite prin. ocluzivelo 
nazale corespunzătoare n. şi. 7, Forma sambatuni, continuată, în rom. 

sîmbătă, în. samedi, engad. samda şi germ. Samstag, s-a născut, prin dife- 

renţiere, din sabbatuni, păstrat subt această formă în celelalte limbi roma- 
nice (it. sabato, sard log. sapadu, span. port. sabado.:. REW, Nr. 7419), 

În sens invers s-a produs diferențierea la *cambarus (it. gambero, sară 

log. cambaru, îx. meridional gambre, span. gambaro „REW, 1 XI , 1551), 
-din lat. cammarus (din grec.). 

“Alte exemple din limba romînă, afară de arom. giumbă şi de e sâmbătă, 

sînt mai puţin sigure. H. BARIC (Arhiv-2a arbanasky stariny, 1 (1923), 

fase. 1—2) a propus pentru cuvintele romîneşti mînz şi pînză etimologiile 
pe
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“mand-eus în loc de mannus cal mic” și *pandea în loc de pannea (forma 
feminină a lui panneus „zdrențuit”), iar I. A. OANDREA (DE, Nr. 1317), 

atrăgînd atenţia asupra formei pindae în-'loc de'pinnae, atestată în CQL, 
VII, 90, explică, ca şi P. PAPAHAGI, pe arom. pendură alături de penură 

„cui, pană (de despicat)”, ca și pe alb. pendul. „Pană din lat. *pindula 
alături de pinnula. - 

Forma cu nd se gtisoşte şi în dialecte italiene (veronez, vicentin 

pendola „bietta, conio”, care n-au nimic a face cu pendulus „Spînzu- 

rător”, cf. REW, Nr. 6388). o -- - 

o diferenţiere a lui nn în In presupune P. Snox: (Slavia, I, p. 494), - 
în sufixul romînese -elnic.. EL crede că. “pomelnic şi vremelnic derivă 

din slav; pomeninikii, vremeninikit — după cei a încetat să se mai pronunţe 
între cei doi :n. “ 

Tot ca o diferenţiere — — şi nu ca o orientare: după compusele: cu pre- 

fixul . în - (cum. s-a crezut pînă acum, cf. G. AscoLi, în.47ch. gloti. 
îtal. III, p. 442—452; A. Mussaria, Beitrag, p. 26; ZRPI, XXII, 

p. 473) — ar -putea îi considerată apariția unui ns în loc de ss. Astfel 

în loc de isse (născut prin asimilaţie din spse) întîlnim în unele limbi 
romanice forme care presupun 'inse. (însu), precum rom. îns, sard. 

camp. însoru, v.-sard log. mensiun, valtell. înziss, v - în. ensement; 

“de asemenea din *essire (= ezire) avem în romînește, pa lingă forma, 

obișnuită, ieși ( > îşi), la aromiîni şi la dacoromiîni (prin Bucovina) 

şi înşi, întoemai precum insir se găseşte şi în cele mai multe dialecte din . 

" nordul Italiei şi în Provența. S-ar putea ca şi n din însura (ca și în formele 

„ corespunzătoare din. dialectele italiene: meridionale : nzura, ndzura ete. cf.- 

EW, Nr. 874) să nu provină din prefixul în- (căci un derivat *in-uzorare 
nu prea e -de înțeles), ci să se fi diferențiat -din forma *ussorare (cf. 
mPassore „mă însor” în Alatri). *Unsura a putut deveni apoi (î)nsura sub 
intluenţa verbelor derivate cu prefixul (î)n- (a noi şi în Italia de' Sud). Tot 
astfel avem prov. ensugar, span. enjugar, port. enzugar din lat. exsucare. 

F formelor citate li s-au dat şi alte explicări. Astiel, după MBYEH- LUBRE, REW, Nr. 7141, 
forma *rendere s-a născut din reddere prin influenţa lui: pre(hJendere. Cuvintul minz se 
aduce în legătură cu mesapicul Afenzăna (ca: numire a lui Jupiter, căruia i se jertfea un: cal) 

"şi e considerat de origine ilirică ; aria lui de răspindire ajunge prin Albania, Sardinia și Italia, 
„pînă în dialecte franceze, retoromane şi germane (cf. PUSCARIU, EW, Nr. 1092, şi LR, 1, $ 93). 

Cit despre pinză, se crede că acest cuvint ar sta în legătură cu pandere (vela) „a întinde (pin- 
zele)”; Dacă admitem pentru minz, pinză şi arom. pendură un nd dezvoltat din nn, atunci între 
aceste trei cuvinte există o nepotrivire în tratamentul vocalei accentuate, întrucit în pinză şi 
minz avem (din a, ca înainte de orice n-+- consonantă, iar în arom. pendură e rămine neschimbat, 

"ca înainte de nn, fără să se prefacă în i, ca înainte de n-+cons. S-ar putea deci ca numai arom. -. 
penură să fie urmașul lat. pinnula, iar. pendură să aibă d de la. alb. pendul. 

li
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; ” Pentru prefacerea lui nn în nd găsim exemple și în alte limbi. Astfel e ital, bandire (ban- 
dilo) faţă ae îr. bannir < germ. bannen. BARIC (|. c.) citează alb. pendE<lat.-penna și trevis.. 

. candola<lat, cannula, P. SEOE (Arhiv za arbanasky stariny, 1 (1923), p. 15) din dialecte slave : i 
dundo (în Ragusa) <lat. nonnus şi pandil<lat. pannellus. Invers avem în Corsica nunda „nimic” 
în loc de nudda (Gin lat. 'nulla). Arominii au fiambură din ngr. pădunovpov, mer. pătuuov- 
pov-Aov <lat. flammula. * . - aa 

Pentru” sălămizdră nu mai e, deci, nevoie de explicarea pe care am dat-o. în 
p. 819—820.. .... Di ” . o i 
ÎN Termenul de diferenţiere l-a introdus în lingvistică A. MELLLET, în memorabilul. 
său studiu De la differenciation des phonâmes, publicat în Memoires de la Societe de linguistique, 
vol. XII (1903), p. 14—34, arătind cel dintii deosebirea esenţială ce există între diferenţiere şi 

„disimilare. Termenul a fost apoi adoptat şi de M. GRAMAONT în al său Trait€ de Phondtique, Paris, 1933, E a 
„Un studiu amănunţit şi ilustrât prin multe şi variate exemple din diferite limbi, dar mai 

cu seamă din limba greacă, despre despărţirea geminatelor în două elemente diferite a dat. 
E. ScHWwYzER în Zeitschrift [. vergl. Sprachforschung, 61, p. 222—252, cf. recenzia, cu completări 
din domeniul romanic, alui G. ROHLFS, în Archiv f. d. Studium d. neuren Sprachen, 165 (1934),.. 
p. 311. S-au mai ocupat cu această chestiune, afară de MEILLET, în studiul citat (p. 26—27),: 
M. GRAMMONT, La dissimilation consonantique, p. 136 ş.u. ; P. IKLETSCAMER, Der heutige lesbische 
Dialekt (1905), p. 170; H. SCHUCHARDT, în ZRPh, 32 (1908), p. 475; H. LAUSBERG, Die Mund- 
arien Siidlukaniens (1939), p. 133, ş.a. - a ă 

DR, UI, 
7 

a Di - 

E - î  . DESPICAREA 

11. Diitongii şi poliftongii se nase adesea prin despicarea unei vocale 
în două sau mai. multe elemente; Aceste elemente egale (sau. aproape - 
egale) la început se diferenţiază cu timpul, de obicei astfel, că unul din 
ele se închide, ajungînd astfel într-o situaţie de inferioritate sonoră faţă 
de celălalt. o N | 

De obicei această despicare se face în poziţie iniţială sau, la mijlocul 
cuvîntului, în silaba accentuată, și mai ales atunci cînd vocalele sînt lungi; 
Rominul avind obiceiul de a masa la începutul cuvîntului energia rostirii 

(ef. LR, I” $ 39), vocalele iniţiale au putut deveni diftongi : în loc de î: 

harta 25 

și 4 întîlnim în unele regiuni şi şi uu: rostirea, jinimă în loe de inimă 
„este — precum reiese din harta nr. 25 — cea obişnuită în cele 
„mai multe părţi ale ţării vechi (cf. ALRII, 1, h. 171). şi o 

întîlnim și la istroromini (zirimg) ; rostirea unghie e destul de răspîndită, 
în estul teritoriului dacoromîn (cf. ALR, I, h. 52). Diftongarea lui e iniţial 

  

    

„în ee, care, prin diferenţiere, a devenit la noi şi la slavi, ze, este obiş- 
nuită în romîneşte. Răspîndită e .și diitongarea lui o iniţial în uo : om. 
om”? 208 05”... chiar şi- 20-njund'i „on-junghi”? ALR, 1, 1991/3833. 

Mai sus ($ 68) am citat cazul lui 5 ungurese,. care a dat oo, apoi 
ou şi ău: ung. bird > birău. Am mai arătat că acest proces de diferenţiere. 

7
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poate duce pînă la 'consonantizarea, - elementului slab al. diftongului: 

ung::bâscg (cu 6 lung) a devenit beușug şi: apoi belşug. Dar vocala care. 

suferă asemenea schimbări ră. trebuie: să fie lungă. Din ung. 2sufa (cu 

u scurt) avem. în romîneşte formele jufă şi înljă, “ca și cînd stadiul: 

anterior ar fi.fost *junţă. În foarte multe cazuri de diftongare a vocalelor 

mu avem mici un indiciu că ele ar fi fost. rostite cu'o durată mai mare. 

Diftongul ș je a rezultat dintr-un e latin scurt" (rostit deschis în 

“latina vulgară), dar accentuat ::  ptctus > piept, pereo > pier .... De 

aseimenea diftongarea mai nouă, „țărănească”?, în cazuri ca duomn, buriete, 

mfare, 0%făs, s-a întîmplat prin despicarea lui o, e, a şi ă, fără ca, aceste 

vocale să, se fi rostit vreodată, după cît știm, mai lungi decit se rostesc: 

de: obicei vocalele .romînești. Lucrul acesta nu trebuie să ne mire prea 

mâult; dâcă/ ne. dăm seama că ,,vocale tipice, care să se repete în limbă, 

nu existi? (GEMELLI, Variations, p. 311 —318) şi că apertura vocalelor 

fiind mare: şi. forma, ei puţin “precisă, vocalele nu sînt idenţice. cu 'sine 

înseși nici chiâr în. tot cursul articulării lor, indiferent dacă durata lor . 

este mare sau nu, dacă sînt lungi sau scurte. . Înălţimea, intensitatea şi. - 

timbrul. vocalelor variază. Cînd variaţia timbrului e foarte mică, ni se 

pare că distingem nişte sunete unitare; când. variaţia e mar6 la înce- 

„putul sau la sfîrșitul articulației, atunei acest început sau stirşit se iden- 

„tăfică cu alte vocale cu timbru definit : vocala astfel. constituită, ne face 

impresia unui diitong (cî. ROUSSELOT; Modifications phondtigues, p. 251. - 
-ş.u.), mai ales fiindcă se: adaugă; şi tendinţa de diferenţiere, care îace ca. 

deosebirea, dintre elementele: constitutive ale unei vocale s să devină şi mai 

accentuată. pi | | - , a 

Sint unele limbi sau dialecte în care această îluctuaţie de timbru este atit de mare, încit 

în locul unei vocale ni se pare că auzim un poliftong compus din trei, patru sau chiar cinci ele- 

mente, Asemenea cazuri sint frecvente mai „ales în- graiul saşilor din Ardeal; cle au fost adesea 

notate de E. PETROVICI în ALR, II,. - 
Despre ,despicarea vocalei accentuate în două “vocale: “identice, repartizate pe două . 

„silabe, ci. Ş 98. Pa . . 

72, -Şi despiearea unei eonsonante sivaple + o vom înțelege uşor dacă 

ne dăm seama, că în articularea! consonantelor avem mai multe faze 
care se urmează, şi. că fiecare din aceste faze poațe să dezvolte un caracter 

“autonom.. Cînd se adaugă și aici elementul diferenţierii, dintr-o singură 

consonantă se poate naşte un grup consonantic. Cazurile acestea, o dată. 
recunoscute, ne apar cu mult mai numeroase şi mai variate decît cazu-: 

rile de diferenţiere a geminatelor. Aproape tot; materialul aruncas laolaltă, 

în monografiile dialectale, în. capitolul consonantelor. „epentetice”, intră 
în vreuna din grupele pe care vom încerca, să le stabilim în cele următoare.
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pentru limba romînă. „omiun tuţuror cazurilor —dovedină că avem: a 

face de fapt cu un fenomen unitar— este faptul că unul din elementele: 
grupului consonantic rezultat prin despicare : este totdeauna o sonantă și: 

că elementul nou ce apare este omorgan cu cel despicat. a 
"Am: avut şi pină acum “ocazia să cunoaștem cazuri. de asemenezr. 

„ despieare consonanţică, cînd am vorbit despre economia mișcărilor orga-. 
„nului nostru fonator, care are uneori ca urmare neglijarea sincronismului, 

„ (ef. “$ 50)... Am citat acolo exemplul lui damla, care devine dambla î în urma, 

faptului că, în stadiul de destindere, articularea lui m nu se mai produce. 
sincronie cu coborirea vălului palatin ; aerul nemaiscurgîndu-se pe nas, 

auzim un m denazalizat, pe. care-l identificăm cu un d. Vedem din acest, 
exemplu, că şi un b simplu, nu numai un .bb, poate fi despicat în mb, 

- Într-adevăr, alături de sambatun pentru sabbatum, găsim în latineşte 

și în limbile romanice lambrusca (it. lambrusca, îr. lambris). şi labrusca 
(rom. lăuruscă, sard log. agrustu REY, Nr. 4814); strambus (rom. strâmb, 

it. strambo, port. estrambo. ... REW, Nr. 8281) e forma, romanică, în locul 

clasicului strabus ; alături de sabucus (atestat în glose și păstrat în rom. 
soc, port. sabugo ete; ) avem, 1a, PLINIUS, sambucus, păstrat și el în unele, 
limbi romanice (cf. REW, Nr. 7561). Tot astfel avem mb în loc de m şi 

“ în alt element latin din limba romînă, în forma trembur în loc de tremur, 
care se găsește în punctele 107, 112, 249 şi 337 din ALR, I, chestiunea 92, 

precum şi la aromini (în punctele 96, 08, 09). La aromâni mâi întîlnim 

(în ALR, I, 153/08) şi amburţi „amorţi”? ș şi şcVimbura (OAPIDAN, Aromânii, 

$ 228) în loc de șcl'imura „a plinge”, din lat. *ezclamorare. Este pro- 
_babil că şi cuvîntul nostru carîmb, dacă nu-i un element preroman 
cum presupune Tu. CAPIDAN (LI, II, p. 226), ar putea îi o variantă, 

„_— cu accent schimbat — alui carăm < lat: calamus. Şi arom. timbaria 
are” aceeâşi origine ca alb. tabarr şi it. tabarro (DR, IV, p. 263). Din 

lat. tumulus derivă it. tombolo (REW, Nr. 8982). Albanezii au, afară 

d5 trămp (< tremb)< lat. tremo şi. rambi< lat. aramen, rombe< lat. 
remus, shembăloj < lat.- similare şi krimp (< krimb) „vierme < indocur: 

- *krmis. În cuvinte de origine străină avem destul de -des (precum se . 
poate constata. din: atestările în DA) forme cu mb în loc de b sau m, 

“de: obicei însă numai că variante regionale, - astfel bambe „bame”? 

(ture. bamia), catarambă „cataramă”, chihlimbar „chihlibar”- (< ture, 
-kehlibar), chilomb (şi la secui : kiilămp) „chilom” (cf. sirb. culum), or ab. 

(FPRINCU-CANDREA, Românii: din Munţii Apuseni, D. 41) „cram” (< sîrb. 

“pram< germ. Kram), cumbea „cubea” (<ture. hube), glumbă (la moţi) 

„glumă (< paleosl.: glumit), hadâmb „hadim” (< ture. hadym), holumb. 

„(în Hidis jud. Turda) nholura”! (<ung. halom), Pumbaia „mubaia””



192 „n DESPICAREA UNEI CONSONANTE SIMPLE - . 
, 

Pi 

„ (<ture. -miibaja), primbură (Vrciv, Glosar), plimbură (Conw. lit. 24, 

p. 923), „primură”, tărîmb „tărim” (<ung. terem, în. Măţău, jud. 
Muscel), scroambă „scroabă”, fânterimb (Hidiş, jud Turda) „ţinterim”. 

“Arominii au distimbel'ă „testemel” şi cucumbișe „un fel de plăcintă” 

în loc de cucumișe.. Uneori avem, la sfîrșitul cuvîntului, și mp în loc de 

mb din m, astfel în chestionarul „,Casa” 95/79 : salcîmp în loc de salcîm.. 
Cazul invers, mp din.p, e ceva mai des: ciuma pag „ciupag”, clim pește 

„clipeşte”? (DB, IX, p. 412), jampiţă „japiţă”. . "- Avem -şi "exemple cu 

“mf din despicarea unui f sau 2, împrumutate însă de-a dreptul; așa: : 
calomfir (dar şi bule. Earam fil) alături. de calofir (bulg. kalojer), zamfir 

„salir ( < palcosl. samfiră). Pentru despicat în 7v (cu m labiodental), 

ca în-it. înverno (surs. umviern, span. învierno REW, Nr. 4126), avem 

cazul lui smoi (Poeovicr, Rumânische Dialekte, p. 165) în loc de îvi, 

| Pentru unele din formele citate mai sus s-au dat și alte explicări. Astfel AMEYE E Înkr 

(în Grundriss, p. 1050), după care am citat exemplele albaneze, crede că d din alb. shembeloj 

s-a ivit în forma sincopată similare în loc de similare ; tot astiel A. ByYHAN era de părere (J5. III, 

p. 4—5) că din tremulare s-a născut tremurare şi, la aromini, cu, sincopare, 'trembrare, iar apoi, 

prin generalizarea formei cu mb, şi tremburare în loc de tremurare, Cum variantele cu mb, se găsesc 

şi la dacoromiîni şi la albanezi, trebuie să renunțăm la asemenea explicări. După cele de mai sus,. 

vom considera deci și în cuvinte italiene (toscane) ca gombilo, slombaco, cimbere, că m a fost des- 

picat în mb, fără să presupunem mai întii o lungire a lui m în proparoxitonele gâmito, stâmaco, 

cimece, căci avem şi rembolâre care nu e accentuat pe silaba a treia de Ta sfirşit. - 

În altă parte. ($: 70) am arătat că un nn poate. deveni nd; tot. 

astfel se poate despica n în nd şi cînd nu este lung. Într- -adevăr, M. “Pou-" 

pPILIU 2 atestat din Bihor (Conv. lit. 20, p..1004) forma arinde în loc de 
„arin(e), iar în ALR, I, h. 45 se dă din diferite puncte: forma, plămând 
(eu pluralul plămânzi, pentru plămân). În ALR, II, h. 81/833 întîlnim 

- şi forma spânz în loc de spîn, care e.desigur un singular refăcut din plura- 
lul spînzi, care, la rindul său, presupune un singular spând în loc de spîn, 
În ALR, II, chestiunea 2715, pet. 858 e atestat rămânde pentru rămâne. 
La albanezi întilnim ndemăroj din lat. numerare.. Ă 

Şi un d apare despicat în nd. OAPIDAN, Aromânii, $ 228 citează 
din dialectul aromîn” următoarele cazuri de n „epentetic” : îțindo „oriee” 
şi carțindo oricare” pentru ițido şi carețido, minduo pentru miduo „măduvă”, 
şi Sînmendru „,Simedru” (în care n ar putea fi. explicat însă şi prin pro- 
pagare). În păntată în. loc de pătată (ALR, II, h. 57/2839) şi în mărgăriat. 
alături de mărgării (< grec. uapYyaptrns) avem despicarea lui t în nt (dar 
în acest cuvînt n poate fi şi propagat; ($ 81) din cauza lui m precedent). 

Şi pentru plămind s-ar putea admite, la rigoare, o lungire anterioară a lui n, dat fina că 
acest cuvint are şi pluralul plămli, în care n dispare înainte dei ca în ai<anni. Etimologia lui
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căscăund, cu varianta căscăun, nstfiind sigură, nu ştim dacă avem | a face cu o despicăre a lui n 

în nd sau cu o asimilare a lui nd în n (ceea ce ar fi cazul dacă etimologia din *cascabundus, 

dată de I. A. CANDREA, ar fi adevărată). -. ' - 

Că un d se poate despica în nd ne-o dovedește particola' atirmativă- da, care devine nda - 

atunci cînd nu sintem chiar convinşi că putem răspunde afirmativ. Vălul palatin, coborit cind 

tăcem (şi răsuflăm pe nas), nu se ridică prompt pentru articularea lui d iniţial, deoarece şovăim | 

încă dacă trebuie sau nu să răspundem cu dal 

| Nu numai nn ci şi n simplu se poate despica în In. Într-adevăr 
cuvintelor sielniță,. găselniță, medelniţă le corespunde în slavă, stenica (de 
“la stâna „perete”!), medenica,: gasenica... Tot astfel e vârtelniţă (la aromini 

„ dârteniţă), din. bulg. vărtenica. .. .. - a 

- PP, SEOE (Slavia, 1, p. 4941) presupunea și pentru aceasta, ca pentru vremelnic <vre- 

meninikiă ( $ 70), un nn, deci un slav *sfeninica etc., ceea ce e neprobabil. S-ar putea însă ca sufi- 

xele -elniță şi -elnie, să se fi născut, prin analogie, pe teren rominesc, după modele ca 'urechelniță, 

prisoselnic etc. Cel dintii e disimilat din urecherniță, fiind un derivat cu sufixul -nifă de la “ure-. 

chere <lat. auricularia (= “oriclaria) ; cel de- al doilea pare a fi derivat cu sufixul -nic din prisoseală. 

Dentalele t şi d apar uneori despicate în tr şi dr. Latinescul ante 
- (păstrat în înainte) a. dat (în limba veche și dialectal, cf. DA).între; 

alături de agest< lat. aggestum avem şi forma, agestru din lat. *miati- 

cius.avem mistreţ, sihastru vine din grec. fovxaorie ; în loc de. salată 
şi gumilastic găsim salairă (Jb. VIII, p. 317) şi gumilastru (Jb.- III, 

p. 316); pentru colindă găsim și forma colindră, pentru goandă şi goandră 

(DA); alături de (HJăsta întîlnim la. moţi forma, hăstra, ; DENSUSIANU. 
citează din ţara Hațegului zadră. şi bundră în loc de zadă şi bundă ;. în 
loc de stafidă <- ngr::oraglăa, moldovenii zie strafidă. 

Formele cu sir în loc de sl ar putea fi şi analoge după fereastră cu varianta fereastă (născută . 

prin disimilare completă), sau nost; vost alături de nostru, vostru. Le întîlnim însă şi în alte limbi ! 

romanice, cf. v. -ven. bissestro, îr. bisselre, astur. beseslre, v.-span. bisiestre, din bissexlus (NEW, 

“Nr. 1131). Pentru î>!r în limbile romanice avem cazul cunoscut al lui anitra (it. anatra, anitra) 

în loc de anas, -alis (REW, Nr. 439). 

- În samuraslră avem, probabil, o asimiliare a lui l din samuraslă faţă de r precedent şi 

intercalarea unui [ în grupul sr. S-ar putea ca sir- în loc 'de st: din strămurare<lat. stimularia . 

să nu se explice prin orientarea după prefixul stră- din străpung, străbat etc. (cf. MUSSAFIA, “ 

Vokalisation, p. 147 şi PUŞCARIU, EW, Nr. 1652, unde se citează și forme sarde cu sir), ci prin: 

despicarea lui tin tr. : .- . : 

„Un * apare despicat din ș în unele cuvinte de origine turcească. 

sau ungurească, că arşic (alături de mai rarul așic)< ture. afyk, arșeu, 

ca variantă a-lui așău < ung. ds6, harşa, mai de mult: haşa < ture.” 

hasa. Dacă alături de boașe întâlnim și forma boarșe (DR, V, p. 312 şi 
ALR, II, Supl. 4875/3849) nu avem a face cu păstrarea formei latine 

ba yrsa ($ 60), ci cu. despicairea, pe teren romiînesc, â lui Şînrş. -
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Arslan alături de astan se găseşte în graiul popular şi la turci, de la care am imprumutat: 

cuvint. Despicarea lui ş în rş în cuvinte de origine turcească o întiinim şi la sirbi :- a(r)slama. 

Avem şi două exemple pentru despicarea unui j în rj: arjun (DA) pentru ajun şi coarjă 

alături de coajă. S-ar putea însă ca-în întiiul cuvint, atestat în Moldova, să'avem a face cu o 

„diferenţiere a formei adjun, iar în al doilea caz cu o contaminare între coajă şi slavul kora, care 

“ insemnează tot coajă” (LR, 1, 5.7). , 

Despicarea unui s în ns, ca în exemplele cu ss citate în altă parte, 
o avem în două cuvinte de origine slavă, în vînislă (şi vînsli) (atestate în 

„Codicele Voroneţean) alături de vîslă (vâsti), din slav. veslo, și în cinste din 

paleoslavul cisti (cisti). - . - o 

Dacă pentru cinste am putea să admitem în vreun dialect slav '0 formă nazalizată ei, 

sprijiniți pe macedo-bulgarul censii şi slavul transilvan pocsentzi (A. BYnAN, Jb. V, p. 308— 

309), un paleosl. "veslo. presupus de TIETIN, DRG, e greu de admis. Se pare că forma vislă s-a 

dezvoltat din vinstă și nu invers, căci slav. veslo ar fi dat *vaslă. — Pentru despicarea lui s în NS, 

și cînd era “urmat de 4 cl. v.veron. enstesso=it,. slesso. 

“Si un 7 poate fi despicat în 7]. Alături . de dălog avem dirlog ; 

mocirlă e același cuvînt cu ung. mocsila şi derivă dintr-un slav. "modilo 

(din "mosidlo, cf.. pol.  moczydlo). Arominii zie.anvărliga „împrejur” în 
loc de anvăriga. Despiearea lui 7 în'7l o avem în şorlic pentru șorie (şorici) 

şi în scăfîrlie, alături de mai puţin obișnuitul scăfălie (ALR, I, h. 7/79) 

derivat din scafă. 

"Poate şi sufixul -irlă, în codirlă (eodirtă) să fie născut din -ilă. Cuvinte cu etimologie : 

obscură, precum cirlan, cirlig, ciocirlan (ciocirlie), _modirlan, şopirlă, țopirlan etc. ar putea. 

" avea şi ele un ri despicat. din r sau L. În DR, LII, p. 832—833 credeam că rl în dirlog şi mocirlă 

s-a născut prin diferenţiere din di pe vremea cînd acest grup nu se asimilase încă! la slavii de 

sud în [. Pentru sufixul -erl, în loc de -el la germanii austrieci, cf. diminutive că Lamperi, Tcha 
7 

peri etc. - : , IN Ie - 

Destul de numeroase sînt cazurile de despicare a unui 6; 9, p şi 

d în pe, bg (scrise nc, 19) şi k'; 1g (scrise neh, ngh) : anglicel „aglicel? 

(sîrb. jaglika), angarlic „agărlic” (ture- ag yrl VE), (rar). astrune „astruc”, 
mai des barangă decît baragă, ciojlingar şi ciojligar, grangur (arom. galgur) 
din lat. galgulus, junghia (arom. -gungl'ari i, megl. Zungl'u) din lat. jugulare,; 
junghetură < lat. *jungulatura (forme cu ng în. glose.latine și în dialecte 
romanice în E, Nr. 922 şi în DE, Nr. 918), 2benguiesc ',zbeguiese”, 
cf, şi sutixele -încă, -îngă, -oancă, -oangă ca variante ale lui -ică,- -îgă, 
-oacă, -oagă; apoi leac, dar treanca-fleanca. .. La. aromini avem (cf, 
CAPIDAN, Aromânii, $ 228) arănk'esc pentru obișnuitul arăk' esc. „răpeso”, 
ajrangă tragă”, alangu pentru alag palerg”, fangaăe. „oâie căreia i-a 
murit mielul” < alb. cagas, lăngută „puţin” < alb. ljagătă, urincl'at 
urechea” (DR, II, p. 452). - ia
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Intenţionat n-am citat exemple ca călingan,'infing, lengăna, junincă.., . în Care n poate fi 

propagat ($ 81). Pentru despicări analoge în limba albaneză, cf MEYER-LUBEE, în Grundriss, 

p.: 1050. SCHUCHARDT a atras atenţia asupra apariţiei unui n înaintea velarelor într-un studiu 

întitulat Zum Nasaleinschub, publicat în ZRPR, XXXV (1911), p. 71 ş.u. În dialectele grecești 

"se întilnesc forme « ca 0% cryos it. spago, la albanezi pengă piedică” < lat. pedica ete, 

Şi în ș, da, şi g elementul dental i Şi a apare uneori despicat 
nn „element nazal și oral, încât în locul acestor- africate întîlnim 

ţ, ndz, nt, n, mai rar W: zărumncin alături de 2drucin, florincea cu sensul 
a „măzăriche” (ziarul. Dreptatea din 1897, nr. 65), bulg. gleă > glenci, 

pianţă piaţă” (J0. VIII, p. 317); gerrn. Sitz > jeţ (iţ) şi jet (Şilţ). Mai 
numeroase sînţ;cazurile aromineşti (ef. CAPIDAN, Aromânii, 3228) : alinesou 

pentru aliceseu (DR, III, p. 753), astăndză şi andzî astăzi” şi azi” 

ungu „bronz < ture. tut „tuci”, mingilişă „adunare < ture. migtişe ; ; 

găsim 15 în loc de & la aromini în angâlcitoare „Ehicitoare”.. ă 

Sufixul -enci în loc de -eci poate a avea n propagat din exemple ca scăunenci ($ 81). Tot 

astfel sufixul -angiu în basmangiu (< turc.: basmăgy), boiangiu (<ture. boyagy), calangiu (<turc. 

Xalaigy)... s-a“putut orienta după bostan-giu, toplan-giu... Şi la aromini găsim hălvăngiu 

„halvagiu”. în alte limbi găsim de asemenea exemple, ca paleosl. fopanidzi€ < grec. Tori &ELov, 

în. dialecte greceşti papahandzis faţă de Papahagi arominesc. - . - DE 

Pe cind diferenţierea consonantelor geminate e admisă. de mulţi lingviști, a. es » icarea .. 

“consânanielor simple în două elemente omorgane n-a fost, pe cit ştiu, studiată în nici o limbă. 

Exemplele romineşti sînt -atit de numeroase și variate, încit fenomenul nu poate fi negat numai 

fiindcă e surprinzător, Cei ce nu-l admit, neputindu-l explica, se aseamănă medicilor care neagă 

- “efectele tărnăduitoare ale unor ape minerale fiindcă nu-și pot da seama de procesul pe care- -l 

. -dezlănţuie în organismul omenesc, * . _ 

Reducind, ca MEYER -LUBEE sau ŞAXDRU (plămind < plămin după cind = cin), despi- 

„carea la analogie, rămin neexplicate. cele mai multe cazuri. Nici lungirea din cauza accentului * 

"proparoxiton în italienește nu se potriveşte, precum am văzut, în toate cazurile. Asemenea încer- 

-cări de explicare sint de preferat însă termenilor tehnici „cpenteză”, „sunet parazitar”, „„Nasal- 

- einschub”, care constată fenomenul, dar nu-l explică. ScHw YzE: admite lungirea consonantelor . 

simple prin „geminaţie expresivă” pentru ca să explice „disimilarea” lor, dar nu ştie ce să facă 

<u forme dialectale. greceşti ca : mboi „boi” < turc. boj, nderti „dor” < turc. derd, o mbapo- . 

„iaris < it. bapore. Aceste exemple din dialectele neogrecești ne dau dreptul să ne întrebăm 

dacă într-un, cuvint ca împărăluş în loc de părăluş, cum se zice încă în foarte multe locuri „omu- 

--sorului” (şi < care e un diminutiv derivat cu sufixul -uş din “părat < lat. palalum), avem a face 

intru început cu o etimologie populară (lueta” fiind asemănată cu un „împărat mic” sau, . 

mai probabil, cu „impărăţelul'”, pasărea mică şi foarte sprintenă numită franţuzeşte „roitelet””), 

- sau dacă această apropiere etimologică este secundară, fenomenul primar fiind despicarea lui p 

iniţial în mp. Dacă admitem această despicare la împărăluş (dezvoltat din mpărătuş, cî. $ 76), 

0 putem presupune şi la unele din acele verbe compuse cu prefixul în- (îm-] la care acest prefix 

-nu are nici o valoare funcţională, precum îmbirfi = birți, imbrăzda = brăzda, Impaienjeni = 

paienjeni, Împrăji = prăji, tncăpăta = căpăta, înciştiga = cişliga ete. (ef. DR, IV, p. 696). 

S-ar putea deci ca răspindirea atit de mare a prefixului în- în limba romină să fie numai în apa- 

"renţă un fenomen derivativ şi — cel puţin în unele cazuri. — cauza ei să fie de natură fonetică.
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„Tot astfel ne putem întreba dacă alternanţa tulpinelor prezentice cu „infix nazal” cu tul- 

pinile perfectului (urmaşi şi ale participiului) fără acest infix, în limba Jatină, nu este şi ca 

“cauzată de despicarea lui d, p în mb, mp (accumebo, accubui, accubilum, accumbere. .., rumpo, 

rupi, ruplum, rumpere...) şi a lui d, g, qu în nd, ng, nqu (fundo —fudi, scindo—scidi. . ., frango— 

[regi, linguo—liqui. ..)2 Am avea în acest caz un exemplu de întrebuințare a unui fenomen 

fonetic pentru distincţii morfologice, deci cu valoare funcţională.” 

E DISOCIEREA 

13. Teridinţa, de coartictilare face ca un sunet să fie oarecum impre g- 
nat. de sunetul următor, Voind să potrivese organul: meu articulator . 

pentru sunetul pe care vreau să-l produc, dar în același timp şi pentru 
sunetul "ce-i urmează, fac ca. sunetul pe. care-l arţiculez să fie. — după 

"expresia lui  GRAMMONT — plin de sunetul următor şi ca acesta să 
„răsune” înainte de vreme. Avem deci a face în definitiv cu un fenomen 

de propagare regresivă. 

„Acesta, e, de exemplu, cazul lui iot. epentetie în 'rostirile dialectale 

(mai ales prin Muntenia) oichi, ureiche, pereiche, Pajche. . «, chiar și genuichi : 
(DR, V, p. 297)... Sunetul 4” e atît: de impregnat de „jiot””, încît acesta 

devine un sunet de sine stătător, desluşit de ureche, îie în urmă (de ex. 
k'iel, k'atră. ..), fie înainte (de ex. oik'). Avem şi rostiri ca uijge (= un-" 

ghie) ALR, ], 52820, cu degajarea, unui ş din 4 următor. Ceva analog 
s-a întâmplat cu grupul labială + ş care a 'dat în romînește 4 + labială. 

Metateza, aparentă pe care o constatăm în dezvoltarea lui habeai >"abia> 
> aibă trebuie înțeleasă astfel, că limba, care e în poziţie: de ohihnă cînd 

- - axticulăm pe a și pe b singuri, ia ci anticipație, cînd pregăteşte rostirea 
abia, poziţia palatală, necesară pentru următor. 

Prin natura palatală a lui ș şi j din unele regiuni se explică diso- 
cierea, lor în și şi ji, despre care s-a vorbit la $ 17, şi nu numai în rostiri 
ca așa, deranja (eum se aud pe la Bucureşti), ci și în grupele conso- 
nantice şt şi jd; în- loc de deşt (< deţi <. deget) se aude dești, în loc de 
grajd se aude şi grajd, din ture. puşt avem puști, iar-câști e un singular 
nou de la pluralul câști, care s-a, dezvoltat dintr-un singular dispărut 
"cîsi, din ture. lyst. Cazul invers îl avem în fleică, un singular nou de la 
feichi (cum se rosteşte pe la Braşov), iar acesta din lek', împrumutat, 
din germ. Plecken, 

x 

ÎNMUGURIREA SONANTELOR 
745 în sistemul consonantic, sonantele ocupă un loe deosebit 

prin faptul că, deși ocluzive, ele sînt sunete -continue. Coarticularea, . 
„lor e cu alte sunete întimpină oarecare dificultăţi, îlindcă ridicarea şi cobo- 

1
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rîrea, vălului palatin la: nazale nu se face totdeauna, destul de prompt 
şi sincronie ; de asemenea, deschizătura laterală prin care se scurge aerul la 2 
nu se poate îmbina uşor cu altă; articulare ; în sfîrșit, pentru că vibra-" 
țiile necesare pentru rcer o sforțare mai mare a organului nostru arti- 

culator decât pentru alte consonante. De aceea vedem că cele mai multe. 
„accidente generale”, precum disimilarea, propagârea, metateza ș.a., 

privesc mai ales un r şi (în măsură ceva mai mică) un n (m) şi 1. 

| “Spre a. evita. greuțtăţile: coarticulării,. limba, romînă are diferite. mij- 
loace. -Astfel vom vedea în altă parte ($ 118) că în grupurile consonantice 
greu de rostit la începutul cuvîntului se elimină pur şi simplu conso- 
nanta iniţială : Dnistru > Nistru. 

Dar un grup iniţial „greu” devine „asor”. de -pronunţat mai ales 
atunci cînd între consonante intercalăm o vocală. Hotarul silabic iese 

„mai lămurit în evidenţă cînd această vocală adăugată poate atrage întiia, 
consonantă, îndepărtînd de la sine consonanta a doua, care devine satelitul 
vocalei următoare : în gunoi (din slav. gnoj) şi filigean (din ture. fildan) 

despărţirea silobelor e gu-noi, fi-li-gean. După cum mlădiţa de salcie produce 
primăvara. muguri, tot astfel sonantele au proprietatea de a înmu- 

guri, emiţind vocale. Această înmugutire a sonantelor au observat-o 
de. mult gramaticii inzi, care au numit asemenea, vocale „svarabhakti, 
adică „fragmente de vocale”. . " | 

Cazul dintîi, cînd o vocală „epentetică” î înlesneşte rostirea unui gTUD 

consonantic iniţial, îl avem, în afară de citatul guhoi, în exemple ca hărană 
(în Transilvania) alături de obişnuitul hrană < slav. chrana, herean, hirean 

sau -hărean (DA) alături de obișnuitul rea < slav. hrenă, hirişcă (prin 

Transilvania) alături de hrişcă < rut. hricka... Dar întîlnim o astfel de - 
„înmugurire” şi în grupuri consonantice iniţiale destul de frecvente, 

cum e de ex. ir în' tărăgăna pentru trăgăna,. viniirea ALR, I, 101/418, 
424, 600 pentru vintrea, sau tărâţe < slav. trice. . 

Mai frecvente sînt exemplele aromiineşti. OCAPIDAN (Aromânii, $ 228) 

citează : honoală ;,miros”? < grec. xv57os, agunds< slav. gnos. O ase- 

menea vocală „parazitară” apare 1 aromiîni şi în grupuri consonantice - 
destul de. obişnuite, ca cr şi: gr: curuesc în: loc de cruese „eroiesc”, 
darac în loc de drac, gurunii. pentru gratii „bărbie”. 

La, mijlocul cuvîntului, în afară de filigean (care are forma de fili- . 

dame şi la aromini), mai. găsim germinarea unei vocale, în Transilvania, 

în cuvinte ca: arineu pentru arneu "coviltir”? (< ung. ern 16), Jeleherţ 

„crucea carului”: (din- ung. felherc) şi Silivestru: pentru Silvestru. Cu atît 
mai frecvent e fenomenul la aromini, mai. ales la cei din regiunea, Monâs- 

tirului şi Ohridei (ci. WEIGAND, Aromunen, II,.p. 347, Jb. XIII, p. 70, 
E ni 7 

ş
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Car IDÂN, Aromânii, -$ 228), de ex. sufără "pentru sufră „masa, umbără 

“pentru umbră; aguru pentru agru  „ogor”, - culupan pentru. -culpan 

scutec”, căpesturu „căpăstru”, cumpuru pentru. cumpru cumpăr”, 

cuscuru „cuscru”,  ehtuzu pentru ehtru inamic” (< grec. 2x9p66), 
Hhicuru pentru lucru şi lugurie pentru lugrie mlueru”, patru patru”, 

şombură pentru șombră „pietroi” (din alb.)... E 

“Precum se vede din. toate aceste exemple, vocala înmugurită este 

identică cu cea dintr-una, din silabele învecinate, în majoritatea; cazurilor 

cu cea din silaba următoare, sau cel puţin are același caracter (palatal 
“în arineu, hirean..., velar în gunoi, şombură..., central în tărie. ..), 

încât aceste cazuri. s-ar putea explica şi ca un fel de propagare 

vocalică, mai ales regresivă, precum o avem cu regularitatea 

unei legi: în limbi ca cea-ungurească.: La rigoare am putea admite chiar 

că avem a face cu un fel de disocierd şi că r.în darac era oarecum 

-„jimpregnât”? de' a următor, sau 1 în jeleherţ de e următor, încît aceste 

vocale au , ovăsunat” şi înainte, . 

Avem —mai rar— şi citeva cazuri de înmugurire cu altă vocală decit cea din silabele 

învecinate. sau de înmugurire ivită în grupuri consonantice fără sonante. Dacă neologismul 

„pluş” apare, la aromini, sub forma piluş, cauza trebuie căutată în redarea francezului ii (din 

peluche) prin iu, al cărui i a răsunat între p şi 1. În arom. mureană pentru inreană va îi îost hotă- 

ritor caracterului labial al lui m. Nu văd însă de ce arominii zic măturiță în loc de mătriță „oaie 

cu lapte”. 

Cazul al doilea, e ca un u din silaba următoare să se intilnească şi într-un grup în care | 

nici una din consonante nu e o sonantă, trebuie considerat de fapt ca o propagare vocalică nu 

ca o înmugurire : : în loc de psusescu „crăp” (despre vite) şi "esurafe < grec. Bovgăei, arominii 

au pususescu şi cusurațe sbrici” PR - : - : 

Asemenea cazuri sînt cu atit mai remarcabile la aromini, cu cit la ei — adevărat, mai 

ales la cei din sud— se întilneşte tocmai fenomenul opus, al sincopei. - . 

În unele cuvinte intercatarea nu s-a produs pe teren rominesc, ci ele au fost împrumutate | 

aşa, cu vocală intercalată. Astfel nărav al nostru nu corespunde paleoslavului nravă, ci unui naravă, - 

cum îl pronunţă sirbii (narav) şi bulgarii (nărav). Deşi al nostru Caraş derivă din slavul kras-, 

noi îl avem de la unguri (karas). Probabil că şi verbul a se gunosi „a se.sctrbi”, din Psaltirea 

Scheiană, nu e împrumutat din slavonescul ghasiti se (gnusiti-sg) — ca agunos al' arominilor — 

ci ne-a venit prin mijlocire ungurească (gonosz ulni). Tot astfel, dacă alături de hrăbor, din paleosl. 

hrabiirii, avem şi forma hărăbor, aceasta ar putea îi de origine “rusească (v echi” chorobrii, nou 

<horobryj), în care limbă redarea grupelor consonantice cur şi Î prin despărţire în două silabe. e 

de asemenea un fenomen caracteristic. : ÎN - 

Dacă în texte vechi intilnim exemple ca sinige în loc de singe (singe), | avem a face cu 
grateme care nu corespundeau rostirii adevărate, ÎN 2 

75, Adesea întâlnim înmugurirea unei vocale centrale la o. sonantă, 
chiar cînd. nu se găseşte în silaba, următoare — ca în cazul lui tărițe — 
o'altă vocală centrală : hărană pentru Jvană, hărean. pentru hrean, sâlab
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ALR, I, 1937/07 pentru slab, iescăle (în "Para Hațegului, cf. DA) în loc 
de „iesle”, iar la aromini căpuțe pentru cruțe „cruce”, cărină coș” < 
<bulg. frina, avyăre şi lucăre, pluralul de la ayru popor”! Şi or, 1, arsălan 
şi arăsălan pentru arslan leu”, 

Cind un romiîn nu-și aminteşte un cuvînt sau trebuie Bă oprească 

fluxul vorbirii, cl umple pauza cu un & sau î prelungit. Acest sonus 

viearius se aude mai ales la, copiii de şcoală cînd nu-și ştiu lecţia. Tot 
un &ă. sau un î întrebuințăm atunci cînd despărțim în mod intenţionat 

un grup de consonante, care, rostite coarticulat, ar putea, da prilej la neîn- 

ţelegeri. Am arătat în LR, IL, $ 38 că rostirea opiîsprezece în loc de: 
optsprezece evită naşterea unui ș din combinaţia t + s, făcînd ca, elementul 

opt şi spre să fie destul de net delimitate. Francezii întrebuinţează în 

asemenea cazuri pe e ,„„mut”” şi rostesc în vorbirea: curentă vingteirois, 

deşi acest e nu este îndreptăţit otimologiceşte. Acelaşi caz îl: avem în 
_xostirea altăcine sau atunci cînd din cummnat-to făcem cumnată- -to, fiind 

astfel exclusă o confuzie cu cumnato, vocativul de la cumnată. Un astiel 

„de ă sau î a putut fi întrebuințat; deci ca element despărțitor de conso- 

9105 Lc . 

nante, nu numai spre a evita echivocul produs de coarticulajie, ci şi spre . 
a înlesni rostirea unor grupuri consonantice greu de coarticulat, precum 

este în romiîneşte, spre deosebire de-limba greacă, un cs la, începutul cuvîn- 
tului. De aceea arominii fac din . 6seh străin” căsen, deşi nici c, nici s 
nu este o sonantă, 

76; în materialul de sunete moştenite de romîni dela romani lipseau 
sonantele silabiee. Cind, prin contactul cu slavii, strămoşii noştri au împru- 
mutat cuvinte care conţineau asemenea sunete, ei le-au redat prin sonante 

în mugurite, înlocuind pe 7 și 7 prin îl şi îr: dinslavul pik, hrn (scrise 

Dahin. Și pm) au făcut pâlc, cîrn (ortografiate cu litere chirilice tot; 
 NABRE Şi Rp, după model slav). , 

Pe cînd la sirbi r, ] e monotonematie, la bulgari este, ca la noi, politone-. 

matic (er. TRUBEIZKO%, Grundziige, p- 56— —5 

„Cu timpul însă, am învățat să rostim şi noi sonantele aşa ca ele să 

poată forma singure, fără adaosul unei vocale, culmea sonoră a unei silabe, - , 
în“ jurul căreia s-au putut grupa consonantele mai puţin sonore. Cazul 

acesta s-a ivit atunci cînd, după atfonizarea sau amuţirea lui u şi î. final, 

din lat. d] dum, 3] li şi mă s-au născut în romîneşte Î, V şi mi (cui afonic, 
nesilabic). Cînd aceste pronume nu se puteau lega în mod enclitic de vocala 

finală a cuvîntului precedent (ca în nu-l văd, să-l (> să-i) fac, dîndu-ni...) 

şi. nici în mod proclitic de vocala iniţială a cuvîntului următor. (ca în 

- 

.
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l-am văzut, -V-a (>i-a) dat, mi-a spus...), ci se găseau la începutul 

frazei sau în vecinătatea unor cuvinte care se terminau sau începeau 

cu consonante, atunci rostirea lor devenea silabică : cînd ] văd, cum |! 
spun, Mi) dă mâna... Sa , 

Această rostire nu este totuși prea obişnuită în romineşte, ci în 

asemenea, cazuri sonanta silabică a înmugurit, dezvoltină un î (în dialecte 

şi d), Zicem de obicei cînd îl văd, cum îi (din îl) spun, îmi dă mâna... Mai 

mult decât atît. Un asemenea î s-a extins și asupra pronumelor ţi și și ajunse 

în aceeaşi .situațiă (îţi spune, când își drege glasul... :), şi chiar şi asupra 

- formei verbale s.„sînt”? legat şi el adesea enclitic (nu-s bani): îs bani. 

La istroromini găsim un astfel de ă „spriţinitor” și în alte cazuri, de ex. ăspălavg „spală 

(mereu)”, ăsno „sintem” etc. (Cf. SI, II, p. 18). 

Acelaşi fenomen s-a petrecut cu prepoziția şi prefixul n din lat în. 
Spre a-l înțelege însă, trebuie să facem o scurtă excursie istorică. Lat. 
in gi Întro, inter, rostite en şi eniro, entre, şi-au pierdut în unele regiuni 
ale Romaniei, precum în Italia, meridională şi în Imperiul de est, prin 

- fonetică sintactică, pe e iniţial (cf. DR, III, p. 391—392.) În cazuri ca 
„verde-nchis, cale-ntoarsă, merge-n sal, se-mparie. .. i iniţial (rostit e) din _ 

inclusum, ntorqueo, în, impartire s-a contopit cu e final din vir(î)de, calle(m) 

mergă(t), se.... Cum cu e se terminau toate. substantivele și adjectivele 

de deelinarea a III-a, pluralele ambigene și cele mai mulţe plurale feminine, 

” persoana a III-a din prezentul-indicativ la verbele de conj. II—IV şi din 

prezentul conjunctiv la cele de conj: I, mai ales însă cîteva prepoziţii 
din cele mai des întrebuințate, ca de, pe, peste, spre şi pronume ca me, 

“ie, se, mine, tine, sine, cazurile de „eliziune”? a lui e din: en (= în) şi 
eniro (= întro) după e de la, sfîrşitul cuvîntului precedent erau foarte 

multe. Mai tirziu, dar tot într-o epocă veche (însă după ce a devenise $ 
în poziţie nazală), e iniţial neaccentuat s-a prefăcut în a, încât şi en trebuia, 
să devină an. În dialectul meglenit găsim încă acest stadiu : anclid <. 
< încludo, anflu < înflo, ămpirat< împerator. . :, pe cînd celelalte dialecte 
abia dacă mai păstrează cîteva urme ale acestei transformări. În urma 
aceasta, prepoziţia şi prefixul an, din lat. en (= în), a devenit, prin fone- 

| tică, sintactică, 2 după toate femininele în a, după persoană 3 singular. 
şi plural la indicativul prezent şi la impertectul verbelor de conj. I, la 
conjunctivul prezent al celor de conj. II—IV, şi mai ales după particole, 
ca la, ca și verbul ajutător a: masa-ntinsă, cântă-n frunză, la-nchisoare, 
ca-nir-o casă, a-nvins... Din nenumăratele cazuri de asemenea eliziuni, 
prepoziţia, Şi prefixul 7 şi prepoziţiile ntru, ntre s-au putut extinde și 
după alte vocale: vino-ncoace, nu-ntreba, cu-mpăratul, ca-ntr-o carte ete. 

= -
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În vremile. vechi, după amuţirea consonantelor finale, toate cuvintele 
rominești se terminau — ca în italiană — cu vocale; mai tîrziu însă, 
după amuţirea, lui u final, o mare parte a cuvintelor ajunseseră să se sfir- 
şească cu consonante. Prefixul şi prepoziţiile n (m) și ntru, ntre se găseau 
deci în aceeaşi alternativă ca pronumele 7, !' și mi: sau se legau mai 
departe de vocala finală a cuvîntului precedent, sau, cînd acest cuvînt 
se termina cu o consonantă, n devenea, silabie : port n spate, cînd mbrac 
copilul. Dar precum 7 s-a rostit mai ales 1, au început şi n şi mn să, se. 
pronunţe de obicei în (îm): port în spate, când îmbrace copilul. Ie 

Această obișnuinţă face ca rostirea cu î înmugurit s-o întîlnim şi în 
vecinătatea unei vocale : nu încep, o îmbrace, să înălbesc. .. - 

. Un caz interesant îl prezintă slavul măselă, devenit 7sel şi, cu acomodare consonantică, 
nel. Azi zicem nu-nşel, dar cind înşel, Despre n va mai fi vorba şi în capitolul „despre 
silabă ($ 96). 

După A. PROCOPOVICI (DR, IX, p. 86) „oricine îşi aă seama că ! din il văd nu este un sunet 
de o plenitudine vocalică egală cu aceea a lui î din ctne, ilrg, rtdeam, ingust”. Spre deosebire de 
PROCOPOVICI,.eu nu fac nici o deosebire în rostirea lui t din ingust (< lat, angustus) şi îngin 

(< lat. inganno) şi mă îndoiesc că o asemenea deosebire se ace în limba romină. 

În măsură mai 1 mare decit la, alte consonante fonice, durata vocalică 
- care premerge vibraţiilor este mare la r, fiind în :medie, după măsurătorile 
făcute de Şt. Leescu (Cercetări experimentale asupra consonantei româ- 
neşti r, Sibiu, 1944), de 4,14 sutimi pe secundă (din totalul de 13,14 sutimi, 

"cât durează articularea, lui 7 pibial) În ALR, II această durată vocalică 
„e însemnată uneori 'cu un ă mic scris înaintea lui 7 inițial, de ex. în.. 
“râzos 4194/64. Dar vocala care „sprijineşte” pe 7 iniţial poate fi, ca Şi - 
în alte limbi şi dialecte (de ex. în Spania, Italia de sud, în limba bască 
şi neogreacă), un'a, precum apare regulat în dialectul aromin : ard „aîd”, 
ardăţină „rădăcină”..., cf. însăși numirea, de aromân pentru ,romîn”», 

. 
În dacor. hrăpi în loc de răpi se pare Că efortul făcut pentru rostirea hui ? Tr iniţial a fost 

întovărăşit de: deschiderea coardelor vocale în poziţia unui &. . , 

-“soxeza DISPĂRUTE ŞI A ADĂUGATE 

_ __77,'De obicei se zice că limba, se-uzează prin întrebuințare ; 

este un mod figurat de a exprima un fenomen, care foneticeşte se dove- 
deşte de cele mai multe ori ca o economie de mișcări în cursul coarticu- 

- laţiei. Aşa se explică cele mai multe cazuri cunoscute pînă acum de 

dispariţie a unor- sunete: n în grîu< lat. granum, în urma nazalizării 
vocalei precedente ($ 51); u final din om< omu< lat. homo, în urma 

afonizării vocalelor la sfârșitul cuvintelor ($ 52) ; t din pusnie< pustnic, 

- /
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ca urmare a economisirii ocluziunii dentale ($ 50); ; cîn-în loc de cînd, 
prin asimilarea, lui d la n precedent; ($ 60); vie din lat. ziva, prin dispa- 

__xiţia lui 2 ca urmare a unei acomodări la articulația deschisă a vocalelor 

învecinate: ( $ 57); petrece < "prelrece< lat. pertraicere, prin disimilarea: 

completă; a primului  ($ 66) ete. Afară de cazul din urmă, în câre dispa- 

riţia. sunetului se explică prin faptul că repetarea aceleiași articulări e 
incomodă, în celelalte. exemple dispariția unui sunet este urmarea unei 

evoluţii întregi, prin faze intermediare, care se pot atesta sau reconstrui, 

Dacă bunăoară istroromînii zic flore în loc de floare, nu avem a face: cu 

dispariţia pur şi simplu a lui a, ci acest flore s-a dezvoltat, din flore, o 
rostire care se aud6 foarte des prin Ardeal şi care, la rîndul ei, s-a născut 
din floare printr-o economisire de mișcări : în loc dearosti unul după 
altul un o şi un a, a fost coarticulat, adică s-a rostit dintr-o. dată, 
un singur sunet intermediar, un 9 (=: o deschis), care din punct de vedere 

"acustic aduce şi cu o, şi cu a, încât le poate înlocui pe amîndouă. Dacă 
din mă am dus se naşte m-am dus, acest rezultat; nu' se explică prin 
„dispariţia lui ă, ci stadiul premergător a fost măm dus (eum se rosteşte * 
"încă în unele părţi), al cărui a lung a rezultat, prin contracțiune, din 
ma am dus, iar aceasta, prin asimilare, din mă am dus. Tot astfel. din 
con + locare s-a născut, prin asimilare, în Jatineşte, collocare, din care 
derivă, romînescul culcare, prin "scurtarea, lui Il originar ; din n latinesc | 
n-a mai rămas în acest cuvînt în rominește nici o urmă. , 

Căile pe care evoluează un sunet pînă dispare sînt nenumărate şi 
foarte variate. În istror, flore (în loc de floare) avem a face cuo mono- 
“îtonghizatre. Tot'asttel în şase în loc de șease sau în -nor în loc 
de noor (din nuor). Numai că în cazul dintîi e din diftongul ea a fost 
pinghiţit” de ş ș precedent (adică nu s-a mai făcut în regiunea, palatală o . 
apertură, pentru e şi o constricţiune: pentru ș, ci numai o constricţiune 
pentru amiîndouă), iar în. cazul din urmă cei. doi o s-au „contras”? într- unul 
singur (adică cuvîntul bisilab a fost rostit monosilab). 

Adesea se întrebuințează, pentru dispariţia unei vocale de la sfirşitul unui cuvint înainte 
de începutul vocalic al altui cuvint, termenul de eliziune. În grafie eliziunea se arată de obicei 
prin apostrof. De fapt termenul acesta, care însemnează „scoatere afară”, datează din vremea 
cind filologii operau cu litere, nu cu sunete. Noi am “văzut că în m-am dus, dispariţia lui ă 
—căci asemenea cazuri se numesc cliziuni— se datoreşte unei serii întregi de transtormări. În 
gramaticile practice, care mai adesea etichetează fenomenele în loc să le explice, se dau exemple 
de eliziune ca: numa = numai, las = dasă + . a căror vocală finală a "dispărut în fiecare caz 

i 

78. Bxaminind cauzele dispariţiei + unor. sunete în limba romînă, 
ne convingem uşor că ele sint în. general aceleaşi ca şi în alte limbi, căci 

9



COARTICULAȚIA UŞOARĂ SAU GREA 133 

economia de mișcări este pretutindeni la temelia, acestui fenomen. 'Totuși 
în romînește dispar unele sunete care în alte limbi se păstrează, sau, dim- - 
potrivă, în romînește rămîn sunete care în alte limbi amuțese. De asemenea, 
și condiţiile, în care dispar sunetele în româneşte sînt adesea altele. decâţ. 
în limbile străine. Astfel poziţia intervocalică a dus în romineşte numai la, - 
dispariţia lui 7, pe cînd în tranţuzește -a dispărut şi d şi g între vocale. 
Această diferenţă se explică prin faptul că în diferite limbi sau dialecte 
cei ce le vorbese îşi însuşese anumite feluri de a, coarticula sunetele, care 
nu sînt aceleaşi ca la cei ce vorbese alte limbi sau alte dialecte. Coarti- 
culaţia, este deci uşoară sau grea: prin obişnuinţă. De accea anumite combi: . 
naţii de sunete, în anumite poziţii în cuvînt, care în alte limbi par uşoare; 
românilor li se par grele și invers. Mai mult decît atât. Ceca ce în anumite 
timpuri sau în anumite regiuni trece ca o rostire lesnicioasă, apare în alte ' 

-_ vremuri său în alte părţi ca, o pronunțare anevoioasă. 
Sistemul de organizare a sunetelor - (despre care va fi vorba .cînd 

„Yom Gunoaşte felul cum ele se încadrează în cuvînt și cum se grupează 
- “în silabe) face ca la începutul cuvîntului să nu se poată pronunţa uşor 

— sau chiar de loc — anumite combinaţii de sunete, foarte obișnuite la, sfîrși- - 
“tul cuvîntului, Astfel vedem. că o consonantă mai sonoră nu poate sări” 
peste o consonantă de un grad inferior de sonoritate spre a se grupa în 
jurul aceleiaşi culmi sonore. De accea grupuri consonantice ca bd, ct, dn, 
do, ]s, hf, ps... —dintre care unele se rostesc fără greutate la sfirşitul 
„cuvintelor (rabd, exact ete.) — sînţ neobișnuite la începutul cuvîntului 
Limba, îşi ajută de obicei astfel că nu mai rostește prima din cele două 
consonante :"bdenie, a devenit; denie, ctitor se rostește do obicei titor, din 
Dnistru a rămas Nistru, dvornic a, dat; vornic, vechiul fsat (atestat în Psal: 
tirea Scheiană), din lat. fossatum, are azi forma sat, din paleoslavul oala, 

“trecut .prin faza: hfala, a rămas (ca şi în unele limbi slave “moderne) 
numai fală, în loe de psalm, poporul rostește de obicei sam... Tot astfel 
a fost: înghiţit” p înainte de 4 în rostirea dialectală pk'atră pentru piatră : 
grupul ph' a fost rostit cu o singură 'ocluziune, cea palatală, iar înaintea | | 
ei, ocluziunea labială 'a fost la început abia, marcată printr-o apropieră 

- a buzelor; mai tîrziu a fost economisită şi această mişcare. Forme cu un 
p abia marcat printr-o mişcare a buzelor sînt atestate în ALR, I la cuvinte 
ca: p)k'ele,. p)k'icor, p)l'eptine. .. cf. D. MACREA, - DR, IX, -p. 151; 
Grupul sf e curent în romîneşte (sfîrșesc, sfişiu...);: dar în cazurile 'cînă. 
s s-a prefăcut, prin asimilare faţă do un ș următor, în ș, noul grup 'conso- 
nantic șf a fost redus —probabil. și prin disimilare completă, față de ș 
următor — la f. Se zice deci sfeşnic, sfiştoc, sfeştanie, dar regional feșnic, 
fiştoc, feştanie (din șfeșnie, șfiștoc, șfeştanie) şi numai feștilă < bulg. svăstilo. 

Pa
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Mai rar e cazul ca dintr-un grup consonantic neobișnuit la începutul 

unui cuvînt să fie eliminată, consonanta a doua. Germ. Gewind a. dat 

- ghivent, dar acelaşi cuvint, rostit de unii gerimani gvint, apare subt forma, 

ghint în derivatul ghintui. Din slav. svirepit-avem în romineşte sirep. 
La mijlocul cuvîntului anumite: grupuri consonantice neobișnuite 

în cuvinte împrumutate de la slavi se simplitică tot prin eliminarea uneia 
„din consonante : v: dispare între r şi n în bîrmnă< brăvino; b între m şi ţ: | 
paleosl. zqbică > zimţi ; d între 2 şi m în beznă< bezdima; regional şi d 

între j și n: dajnic din dajduic ; de asemenea t între r şi f sau între s și 

„mt jerță < jertfă, paleosl. lăstină > lesne (cu sn și în bulg. lesno, din care 

poate fi împrumutat. cuvîntul romînesc). Tot astfel vedem că amuţesc 
“unele consonante atunci cînd, prin legarea unor desinenţe sau: sufixe, ori 

în urma, sincopării, se riasc grupuri consonantice neobişnuite :. cârcă + șoară 

trebuia să dea cîreșoară ;. cîrpă + șoară trebuia să dea cîrpșoară ; în locul: 
acestor derivate -apare forma cîrşoară, care însemnează și „cîrcă mică”, 
Şi cârpă mică”, Din câmp + şor a rezultat numele localităţii Cînșor 

($ 54). Forma articulată de la arom. greț psgreci”, soț „soţi” este, la aro- 
mâîni, gresl'i, sosl'i (WEIGAND, Aromunen, II, p. 358) în loc de greisV'i, sotsW'i ; 

după. sincoparea 'lui a s-a născut, la aromîni, psin „puţin” în loc de 

pisin. Din grupele consonantice cc, En, £m a rezultat șe, şn,'şm : brişcă< 
< slav. bricka, pașnic< pa-nic, haşmă< hadimă < ung. -hagyma. 

„ba sfîrşitul cuvintelor asemenea simplificări ale grupurilor conso-. 
-. nantice sînt mai rare. Un astfel de caz ar îi forma moliv (VincoL, Vîlcea, 

p. 11) în loc de molivd. 

Cînd se ivese sau ar putea să se ivească — la, sfîrşitul cuvintelor — 
grupuri consonantice greu de coarticulat, limba își ajută astfel că nu lasă 

să se afonizeze şi să dispară vocala finală. Pe cînd un cuvînt poate începe 
„cubi (blestem, blană. ..), br (brumă, brînză. ..), er (cruce, craniu. ..), dr 

(drag, dreg. . .), fi (jluier, jlamură. . .), gr (gras, greu. ..) cte., aceste grupuri. 

consonantice nu pot îi rostite la sfîrşitul cuvîntului din motivele arătate 
în: $ 96. De aceea în cuvintele care ar trebui să se termine cu grupurile 
bI, br, cr, dr, [i gr... u şi i finali nu s-au afonizat ci se păstrează, for- 
mind, la rîndul lor, o culme sonoră care atrage spre sine per sau 1 prece- 
dent (împreună cu consonanta mai puţin sonoră care îi premerge) : oblu, 
umbli, timbru, socru, socri, :codru, codri, afla, afli, agru, agri... (ef. 
A. PnocoPovICI, DR, IV, p. 29). Un alt mijloc —mai rar —de a 

| evita ca vreunul din asemenea grupuri consonantice să formeze sfîrşitul 
unui cuvînt, este adăugarea acelui sonus vicarius despre care a fost vorba 
în $ 75. Într-adevăr, alături de primblu şi de plimb (cu dispariţia lui 1, 
ca în exemplele ce vor urma), găsim în ALR, I, p. 365, în punctele
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402, 406, 414, 428, 476, 502, 504, G47 și 658, forma mă primi. Ceva 
analog s-a întîmplat cu grupurile str, șir (atît de frecvente la, începutul 

cuvîntului : strâng, strugure, ștreang.:.). În acest caz nu avem numai 

soluţia păstrării lui u și d final (nostru, pedestru, voştri, albașiri...), 

ci-— mai rar, adevărat — şi o soluţie ce aminteşte simplificările consonan- 
tice întrebuințate la începutul cuvintelor : eliminarea. lui r: most, vost 
(în loc de *nosir, *vostr) şi rost (din vechiul rosiru, unde a intervenit 

- şi disimilarea completă a lui 7 din cauza lui 7 precedent), căci si e un 

grup consonantic obişnuit 13, sfîrşiţul cuvintelor. (fost, adăpost... .). Tot 

astiel ung. hatalom apare ca hatalm sau- ca hatal (DA). - : - . 

Uzul şovăie,la grupul 7l: rostim url şi urlu, azvîri şi avzârlu (tot 
astfel la persoana a doua urli, azvirli, cu î afonizat; sau plenison). 

Mn, im şi rn se rostesc uşor la sfirşitul cuvintelor : lemn, semn, pumn... „3 ; ulm, calm, pielm... 

alirn, cirn ; dimpotrivă, nu există cuvinte terminate cu nm, mi și nr şi nici începătoare cu aceste 

grupuri consonantice. Cf. şi $ 95. 

79. Înţelepciunea, poporului spune că drumul bătut este cel mai "scurt. 

„ Adevărat că el.nu duce totdeauna drept la ţintă, ci face ocoluri, dar prin 

faptul că e tare şi uşor de recunoscut și deoarece evită urcușurile prea 

repezi, e mai puţin obositor şi te scoate mai repede şi mai sigur acolo unde 
voiai să ajungi. Uneori însă un accident — o surpare de teren, o ploaie 
torențială — produce şi în drumul bătut un obstacol încît călătorul, dacă - 

vrea. să treacă mai repede, va trebui să sară peste obstacol, iar dacă are 
mai mult răgaz va încerca să astupe cu pămînt groapa, sau să aşeze o punte 
peste pîriiașul ce-i apare în' cale. Aşa e și cu rostirea. Prin transfor- 

„marea sunetelor şi prin împrumuturi din alte limbi sintem nevoiţi să arti- 
culăm sunete sau să facem coarticulări cu carâ nu sîntem deprinși ; ; prin 

accidente generale, precum e sincopa, sau prin legarea unor elemente 
derivative la tulpina cuvîntului, se nasc de asemenea combinaţii neobiș- 
nuite de sunete. Cind din din-+-polrivă se naşte dimpotrivă, sau dacă s 

din prefixul des se rosteşte z în cuvinte ca desgolesc, avem a face cu un 

fel de dregere a drumului în care un accident a produs un obstacol ce ar 

putea împiedica scurgerea lesnicioasă. a comunicaţiei., Vorbind despre 

acomodare ($$ 54—55) am văzut însă că uneori asemenea nivelări de 

teren nu se produc şi că sincoparea lui 4 din frumusețe .sau compoziţia 

lui sub cu: suară n-a avut drept urmare prefacerea labialei m în n înainte 

de' dentala s (frumseje) sau pierderea vocii la b din cauza afonicei 

următoare s (subsuară). Dînd de o groapă în cale, am sărit pur şi simplu 

peste ea şi n-am mai stat să luăm pămînt din apropiere, s-o astupăm. 

Yom vedea mâi i târziu că un sunet cu a cărui articulare nu sintem obişnuiţi,
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poate fi chiar înlocuit printr-unul mai uşor de articulat ($ 120). Am mai 
văzut că rostirea unui grup greu de coarticulat poate fi înlesnită prin 

eliminarea clementului' care face greutăţi ($ 78). Am cunoscut, cînd am 

vorbit de înmugurirea sonantelor ( $ $ 74—176), ș şi cazuri de adăugare a unui 

sunet prin care se înlocuieşte pronunţarea unui sunet greu “de rostit (cum 

este inițial) sau neobișnuit; (cum erau într-o vreme sonantele silabico) 
sau a unui grup- greu de coarticulat. Limba, alege uneori unul, alteori 

celălalt mijloc. Astfel spre a evita rostirea, grupului iniţial neobișnuit cs, 
aromiînii au “făcut din *esurafe (< grec. Boupăpt) brici sau cusuraje 

($ 75) sau surafe.= . 
Ca atunci cînd aşezăm o punte peste pîriiașul care s-a ivit în drum 

după o._rupere de nori, întrebuinţăm şi în rostire unele eonsonante de 

tranziţie între cele două consonante care formează un grup greu de rostit. 
„Acest caz se ivește mai ales atunci cînd, între două vocale, o sonantă vine 
în legătură nemijlocită cu-o consonantă continuă, graniţa silabică devenind 

astfel nestabilă. Spre a face o delimitare mai tranșantă, se intercalează 

o ocluzivă. Astfel vedem cum un t apare între s şi 7 în năstrapă< ture. 
masrapa (şi mastrapa; cu i intercalat și la aromini : “măstrăpă, la, bulgari 

mastrapa şi la sîrbi mastrap), castrol şi castron < îr. casserole (cu t dialectal 

şi la francezi castrole, la germani Kastrol, la poloni kastrol, la bulgari kas-. 

trolă.şi la sîrbi kastrole) ; din dacosl. Brămăci (= sat fundat cu oameni 

veniţi din Sremii = Sirmium) avem, în jud. Alba, Stremţi (E. PerRovici, 
DR, X/II, p. 257); samurastră < “samurasră < samuraslă, Nastratin. 

“Paralel avem un d între 2 şi r în Izdrail (cu d şi la, slavi), măzdrac e o 
variantă a lui măzrae (din ture. mizrak, cf. şi bulg., alb. mazdral) şi în 

jdreală din j(ă)reală (J5. VII, p. 88). Tot îi apare între r.şi s în boșcârță 

(= boșcîrtsă) < ung. bacslorszij şi a apărut. în latineşte între s şi 1 în 

“astla (>rom. așchie)< ass(u)la (diminutivul lui assis). Între n şi s 
apare un î în numele de batjocură care se dă prin. Ardeal saşilor: 
Honţ < germ. Hans sau bomboanţe (= bomboantse) bomboane”, în 
Braşov, din germ. Bonbons (fr. bonbons; cî. germ. Gans rostit gants). 
Megleniţii zic în loc de mi se-făcu: ari ţi fesi ALR, I, 364/0183. Între 
2 şi n apare un d în grozduic (DA) „groaznic”. Între m şi 1 s-a interealat 
un g în arom. mgl'are< *ml'are, sincopat din mul'are „„muiere” (0 APIDAN;, 
Aromânii, p. 361). Despre apariţia unui b între m şi 1 în dambla a fost 
vorba în $ 50; tot aşa se explică îmblăti < slav, mlatiti şi numele propriu 
_Imbroane, în care recunoaștem ușor numele unguresc Imre. Ceva mai 
complicat e cazul slavului mr&na, care a dat în romîneşte nreană şi breană. - 
În unele regiuni grupul sr. neputînd fi rostit la, începutul cuvîntului, 
s-a adăugat, ca în cazurile de.mai sus, între m. şi 7 un b: mbreană.
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„Aici însă n-a intervenit fenomenul., înmuguririi”-lui iniţial în îm ($ 76), 
ci cuvîntul a rămas de- două silabe prin sacrificarea lui m iniţial. Astfel 
s-a născut forma breană, care e ușor de rostit, căci. cu grupul iniţial br 

"rominii erau deprinși . din cuvinte străvechi, ea;: brâncă, brânză, brâu, 
-broască... Un b apare — rar — interealat; şi între + şi Il: codîrblă pentru 

- codârlă (DA). a , Da 
Un caz special îl prezintă grupul sl, care în mai multe regiuni 

se rostește — precum se vede în hărţile 26 şi 27, în care forma sclab 
" (stlab) e dată după ALR, IL şi II — scl : masclu, îescle.... în loc de maslu, 

iesi. 'Tot așa iniţial: sclab, selănină... în loc de. slab, 

slănină... Același fenomen s-a; întîmplat într-o epocă veche, 

cînd Slavus a devenit, în rostire medio-grecească (cf. VAsuER, Zeitschrift 
f. deutsche Wortforsehung, IX, p. 21 şi 315) Exadfos, de unde al nostru. 
'şchiau. De asemenea, aromiînii au făcut din *slufure (metatezat din sul- 
furem) mai întâi *sclufure, din care a rezultat șcl'ifur „pucicasă”” şi vîșcl'e 
din grec. Baoeve (OAPIDAN,. cî: -DR, IX, p. 273).. Formă selab (selăbescu). 
se găsește și la aromîni; de asemenea asclăgescu din 's(ă Jlăgescu . „dau 

drumul”? (OAPIDAN;. Aromânii, $ 228). În mod paralel- s-a interealat un .g 

  

hărție 26 și.27 
  

între 2 şi 1 în: 2globiu < slav. 2lobivii (ea, la poloni zglaătciby) şi în 
zglimbur uș din Timbur uș, cu s protetic. Într-o epocă cînd în romiînește 
nu existau grupele! cl şi gl, ci numai ce! şi gl, a fost împrumutat 
slavul zlăbi, care s-a, rostit "ieab, apoi îgV'eab, de unde a rezultat îgheab 

($ 125). Da: „ | 
" Cazurile de intercalare a unei consonante între alte consonante decit sonante şi continue 

Sint rare. Astfel apare un t între p şi s în frapțin (Jb.-III, p. 218, IV, p. 270, VI, p. 20)pentru” 
[rapstn (= frasin), apoi în lipţă (loncaA, Studii şi documente, XII, p. 31), pentru lipsă, întocmai 

cum alături de vechiul op să... apare şi opță. Lipţcan e o variantă a lui lipscan, cu intercalarea 

“unui între s şi c. Dacă un p apare între m şi t în exemple ca arom. frimple „frunte”, numptă 

E "muntă” (CPIDAY, Arominii, “II, $ 228), avem a face, probabil, cu un caz de analogic după ! 

-participiile cu net > mpl. 

- Alte cazuri de sunete adăugate am cunoscut în cele precedente, cind am vorbit despre 

ivirea unui /” între labiale și j la istroromini (p/'erd „pierâ”, $ 57), a unui j prin disociere (uresche, 

$ 73) şi prin diferenţierea vocalelor lungi în diftongi (ung. 16 >lău) şi a consonantelor geminate - 

"-Qat. sabbalum >simbătă, $ 70), “dar mai. ales prin despicarea vocalelor (lat. pectus > piept, 

$ 71) şi a consonantelor (plămină > plămindă, $ 72). Mai tirziu vom vedea că un e se ivește la 

sfirşitul unor monosilabe (mel > miere, $ 99). O atenţie specială s6 cuvine să se dea la trei feno- 

" mene de adăugare sau amuţire de sunete — și o vom face în cele următoare —,propagării, 

“adăugării de sunete în tulpinele onomatopeice şi _sincopei. 

Gramaticile practice şi cele descriptive amestecă de obicei, etichetindu-le sub aceleași 

titluri, sunetele fără îndreptăţire etimologică, indiferent de cauza care le-a produs, făcînd în 

- schimb deosebiri de natură pur formală, Astfel, dacă plusul unui sunet e la începutul cuvintului, 

„se vorbeşte de proteză ; dacă el se găsește Ia sfirşitul cuvîntului, de epiteză (numită și paragogă, 

cind adăugarea unui sunet la sfirșitul cuvintului urmărește scopuri de cufemie); în sfirşit de 

7
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epenteză, cind sunetui neetimologic apare la mijlocui cuvintului. Sunetele parazitare se numesc 

cu un singur termen : anaptietice. - 

Am evitat termenul apocopă, căci subt această numire se înţeleg de obicei fenomene foarte 

deosebite, care n-au comun decit faptul — cu totul exterior — că sunetele dispărute se găseau 

la sfirş itul cuvintelor. Subt apocopă se înţelege şi dispariţia din cauza energiei scăzute 

a sunetelor, cit şi scurtările mai mult sau mai puţin arbitrare de care va fi vorba în nota para- 

gratului 107.. - : - 

“Tot numai o etichetă, care nu explică nimic și ingrămădeşte la un loc lucruri esenţial deo- 

sebite, e termenul de afereză, cum se numeşte dispariţia unui sunetla începutul cuvintelor, 

contundindu-se cazuri de amuţire din cauze fonetice, cum ar fi bunăoară simplificarea grupurilor 

consonantice neobişnuite, cu fenomene de natură fonemică, ca amuţirea unui a iniţial în exemple 

ca miel < agnellus, riie < aranea. .. =, 
Pentru toate acestea cf. și $ 179. af 

PROPAGAREA 

80. Fenomenul opus disimilării complete este propagarea : ideea 

“că am să articulez un sunet ce urmează, mă face să îl produc înainte 
de vreme, fără ca să încetez de a-l produce şi la locul care i se cuvine. 

O propagare vocalică o avem în. cazurile de metatonie. Din lat. mola 
- sau coma s-a născut în romiînește nai întîi mora, coma... Sunetul a 

din silaba finală a fost însă coarticulat împreună cu o din silaba iniţială, 
- dînd naştere tormei metafonizate moară, coamă. Tot astfel vedem că mascu- 

linului negru îi îi corespunde femininul neagră, din negra. În loc de pîne, 

mâne, cîne. . . apare prin Muntenia mâine, pîine, cîine' (diferențiat dintr-un 

mai vechi "nfene, "pene, *cîene...); în unele texte vechi găsim 

această metatonie şi în exemple ca: maire, minuine... pentru mare, 

animume. «+ iar prin unele regiuni vestice femininul plural de 13, tăt (=tot) 

e tăit'e. 

| Metaifonia romină se deosebeşte de metafonia din alte limbi romanice, unde “vocalele 

extreme i şi u schimbă pe e din silaba precedentă în i, prefăcindu-l deci în vocală extremă: .. 

lat. feci > neap. fice, milanez fise, îr. fis, prov. fis, span. hize, port. fiz. Nu este exclus ca urma. 

unei astfel de metafonii să se fi păstrat şi la noi în forma ist, cu pluralul îști (în dialectul moldo- 

vean), în loc de est, eşti (devenit ăst, ăşti în alte regiuni) < lat. Istum (= Iste). În limbile germanice 

avem şi o metatonie asemănătoare cu cea rominească : berga >v. -norâic .bearga, herot> anglo- 

saxon heorot (cf. DR, I, p. 380) şi una asemănătoare cu cea romanică : halju > hilju. .. 

81. Dintre consonante, cea, care se propagă: mai ușor este n. Cind 
propagarea e progresivă, ea se explică prin menţinerea mai mult 
decît e necesar a canalului nazal deschis. Nazalitatea se extinde astfel. 
asupra vocalei şi asupra consonantei ocluzive următoare, a cărei implo- 
ziune devine nazală : genuche. devine genâik'6 şi apoi genuneche. În cazuri 
de propagare regresivă, avem a facecuo anticipație de rostire în ». 

.
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graba, coarticulării. Un n propagat se găseşte mai ales la dacoromini, 
” dialectul în care nazalizarea joacă in rol important. Un astiel de n se 
poate ivi și din cauza unui m: ture. amade > amandea. Fenomenul 
cuprinde cuvinte vechi şi nouă, căci el s-a putut ivi în toate timpurile : 
ceea ce s-a întîmplat mai de mult cu lat. minutus, devenit mănunt (și 
apoi: mărunt) se repetă, în vremile noastre cu neologismul minut, rostit 
prin Moldova minuni. Străveche trebuie să fie propagarea lui n în lat. 
minacio, căci numai dintr-o îormă * minancio se explică al nostru ameninț, 
cu preiacerea lui an în în şi apoi în în. “Ariile de răspîndire a formelor 
cu n propagat sînt foarte diferite. Astfel în regiuni în care se zice genuche. 
întîlnim forma junineti ete. Mai rar, ca la păgân şi pîngăni (disimilat 
în pîngări), a urmat; o diferenţiere de sens pentru forma fără consonantă 
propagaită şi cea cu această consonantă. Din exemple ca scăunenci (= scaun, 
-- sufixul -eci) sau basmangiu (= basma + -agiu), mojtangiu (= moft + 

-agiu, cf. sîrb. moflagija) s-au "putut dezlipi sufixele -enci şi -angiu, 
cu care s-au derivat cuvinte ca popenci, tăurenci ; chiulangiu. .. 

Alte exemple cu n propagat: ancoriu (Rev. Crit. SII, p. 68) „acoi” (= ac mare), *ambi 
dui > amindoi (it. amendue, engad. amendous, vi-fr. andui), turc. arzi'mahzar > arz zmânzar, 
canutus > *cănuut (arom. cănut) > cărunt, cătigan > cătingan (DR, III, p. 666), fuliginem > 
* furigine (arom. furidzine) > funigine (dial. fuţizine) > funingine, ture. gamadan > geamantan 
(şi arom. gimăndane, ngr. "*Capavrăvi, dar megl. gibădan), *granucium (> arom., megl. 
gărnuf) > dacor. *grănunț > grăunţ, infig şi (rar) infing, legăna şi lengăna, junicem > (rar) 
junice şi (de obicei) junincă, manuc(u)lus > mănuchi şi (mai ales) mănunchi, meridies, meridiare 
(> meriză, merizare, arom: amiridz și. amiridzare) > meg. mirindz, mirindzari, negel > ningel 
"(ALR, I, 137163 etc.), neque unus (>>nici un, meg]. nifiun, istrorom. nifur)> arom. ninfi un (cf. 
prov. nengun, span. ninguno, port. nengun), nuptiae > nuntă (arom. numpltă, meg. nuntă, istro- 

rom. nunț, cf..sard nunitas, al cărui n îl explică unii prin influenţa lui nuntiare), panicum > 

>păninc (> părinc), petiginem > pecingine, renuc(u Jlus >> *rănuchiu > *rănunchiu > rărunchi 
(cf. romagnol naroncal, engad. nirunkel) etc. Veche e propagarea lui n şi în lat. vulg. *vinginti 

în loc de viginti (Indog. Forsch. 38 (1920), p. 211)>>arom. i pingi(n)/ şi în măninc (at. manduco), 

z = 

Destul de numeroase sînt şi cazurile de propagare a unui'r. Iată 

cîteva, exemple : arom. anurzescu ,miros” și arrurzescu, bărbăreasă (DA) ' 

pentru băbăreasă, bezărău şi brizărău (DR, IV, p. 119), căpăstru = arom. 
căpresiru, checheriţă şi chercheriţă, ciovîrtă şi ciorvîriă (DR, VI, p. 313), 
descotorosi şi descortor osi, slav. rastaveo > crastavete şi castraveie, mai rar 

„crastravete, cruscru (ALR, III, h. 265/578) din cuseru, fierăstău şi fierăs- 

trău, pirosirii şi prirostrii, păstură şi arom: prăstură, porumbrel pentru 

porumbel, proljar (ALR, I[II, 1616/839, 850, 856) alături de obişnuitul 

pojar, stejar şi (în Banat) străjar, lat. squamula.> scramura (DR, V, 

p. 410), tustrei, tuspatru şi irustrei, truspatru, paleosl. &verica >> veveriţă, 

dar arom. virviriță (ca bulg. ververica, ngr. Peppepirea). În neologisme
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 încetățenite la ţară : turbereulos (ALR, 1,-1637/960, probabil și prin 
apropiere de turda) în loc de, tuberculos. (Of. și fr. tresor< thesaurus). . - 

Propagarea lui 1 0 avem în blalț ALR, I, 95/278 pentru balj şi 

am avut-o în lat. vulg. *flacula (în loc de facula), precum arată rom. - 

flacără, it. fiacola şi sard afflakilai (poate ca această propagare să fi 
fost promovată de influența, lui flamma sau a verbului flagrare). Probabil 

„că şi *clinga, din care derivă al nostru chingă, nu e o metateză din cing(u)- 
la, ci o formă disimilată din *clingla. Judecînd după Jluştura al nostru, 

se pare că în. latina vulgară a existat şi o formă *flusculare, derivat din 

fuscula (DR, LV, p. 683). Un exemplu puţin banal de propagare a unui V 

îl avem în istrorom. dope/'eV. pentru dopel'ej < slov. odpaljati (SI, II, $ 88). 

-.... Pentru alte consonante decît sonantele, exemplele. de propagare: sînt 

” foarte rare. Totuşi, dacă alături de o0bloji găsim şi forma bloboji, nu avem . 
a face numai cu un caz de metateză, ci şi de repetare a rostirii lui b. 

Di jud. Alba şi Hunedoara, se -aude aspăs în loc de apăs (ALE, II, 
72102, 105), iar în loc de glesnă întâlnim pe alocuri forma sglesnă (ALR, | 

“14 85). a | a 

“Alte exemple romineşti (și din alte limbi) de propagare a unui. n şi r am mai dat în DR, - 

IV, p. 717—'720. - : - 

Propagarea, adică „transportarea unui sunet ja distanţă”, o numeşte. GRAMMON'L 

(Traite, p. 251) dilaţiune şi o explică astfel: „un fonem atrage în mod particular, pentru un 

motiv oarecare, atenţiunea musculară, încît unele dir „mişcările articulatoare se extind, prin - 

antileajie, la un fonem anterior sau, prin inerție, lai tinul posterior”, | e, 

_CONSON ANTE ADĂUGATB ŞI REDUPLICĂRI 

ÎN TULPINI ONOMATOPEICE Dee 

82. Tulpinile onomatopeice. apar uneori dezvoltate prin adăugarea 
unor consonante. În studiul meu Despre onomatopee în limba vomină 
(DR, 1, p. 73 —108 = EL, p. 319—351) am arătat trei asemenea cazuri: 

- a) „Cind sîntem.la teatru și în mijlocul reprezentaţiei se produce 
un zgomot tulburător, putem auzi un 'pss? general şi prelung. Cind însă 
nu se iscă o astfel de tulburare a reprezentaţiei, ci îndărătul nostru 

_optesc doi inși, atunci ne întoarcem indignaţi cu un pst! scurt dar apăsat. 
Tot cu această exclamare atragem atenţia unuia „care merge, pe stradă, 
înaintea noastră. 

Deosebirea între pss şi pst este deci lungimea duratei lor, moti- 
vată, periect; și din punct de vedere fonetic : după p urmează o consonantă 
continuă pe care pot s-o ţin cât timp voiesc : pssss. .. Dacă, dorese ca excla- 
“maţia mea să fie scurtă, n- -aș avea decât să pronunţ un s.scurţ: ps. . 
Impresia acustică în cazul acesta, e într-adevăr scurtă, dar îi lipseşte sfîr-
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șitul net şi tranşant. De aceea, în loc să întrerup sunetul s priri depărtarea, - 
limbii de alveolă,- deschizînd strimtoarea necesară pentru articularea sune- 
tului s, îl întrerup în mod: cu mult mai eficace dacă închid mai întîi această, 

- strîmtoare cu totul, ridicînd limba şi lipind-o de alveolă. Astfel după -s 
se naște dentala omorgană, de durată momentană : î. De fapt. pst e-mai 
scurt — sau cel puţin face impresia, acustică de a, fi mai scurt — decit ps, 
cu un s oricît de puţin ţinut” (DR, I, p. 88).. 

Alte exemple de adăugare a unei ocluzive citate acolo (p. 89) sînt: 
„brie pentru o senzaţie scurtă (=un singur fior) de îrig, în loc de drr, * 
care esprimă o -senzaţie continuă de frig; fisit, care imită o îluierătură 
scurtă; fost, prin care se imită foșnetul frunzelor, șft și verbul buftui 
față de interjecţie buf, chijt (cf;-chifti). Cînd: consonanta ;precedentă, 
e palatală, în loc de t apare un t palatalizat (£'), transeris cu ortografia, 
curentă prin ti sau chi : bâști (bîşchi), de unde verbul bîști și țîşti, țuşti... 
Tot așa se explică, probabil, hait(i) alături de hai! a 

„Mai rar apar alte consonante ocluzive la, sfirșitul unor tulpine” ono- 
- matopeice, de exemplu p în horp pentru zgomotul ce-l faci cînd sorbi din- 
tr-o dată șirepede (alături de lor); c'în ghiore, pentru sunetul 
produs de apa care înghite un corp. Interjecţia care imită strigătul cloştei 
este clon-clone (Henzoc-GnenasIM, Jarginea, IV, p.' 233). Un astfel 
dec, final, însă după o vocală, apare în multe interjecţii care exprimă, o 
mişcare sau cădere. repede: bildibie, Vilte, bîzdic, berbeleac, huştuluc, 

_ popie, şontie (ef. ung.! sânta „$chiop”), tilbîc, jopâc, tronc, irose... 
b) O seamă de onomatopee imită un zgomot din jurul nostru care se 

„naşte printr-o mișcare repede. Dintre toate sunetele produse de 
organul nostru vocal, acela care se caracterizează tocmai prin vibrarea 

„ritmică a unei părți a organului nostru articulator este r. E deci firese ca o 
parte însemnată a tulpinelor imitative să fie formate cu ajutorul acestei 
consonante. Dar ea apare adesea, ca un plus, chiar şi în tulpine care, la 
origine, nu conţineau un +. Bz e o tulpină prin care se imită zeomotul produs . 

- de zborul albinelor. Alături de această tulpină, de'1a care derivă, verbul a 
bîzfi, întâlnim o tulpină, brz, în bîrzăun, bârzoi (alături de Vîzoi) ete. - 

_ “Cum s-a născut; această variantă, rotacizată? Zgomotul produs de 
- zborul albinei face asupra, urechii noastre impresia, unui ton continuu şi 
muzical. La, bârzăun, nu numai că tonul acesta este mai profund, dar el nu 

„- eatit de continuu. Astfel, pe lîngă bzse mai adaugă plusul unui 7, care voieşte 
- să redea toemai nota intermitentă în sunetul produs de zborul acestei insecte. . 

-- Asemenea variante rotacizate nu sînt rare în limba romînă, de ex. 
„dadu —durdaui,  fiţii—firții,  fişcă—frişcă,  gîgâi—gîrgîi. 3. ele se 
întîlnese şi în alte limbi, de exemplu germ. pusten—prusten, ziepen —aierpen,
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it. bulicare—brulicare (REW, Nr. 1388), it. buf(f)are—brufolo (REW, 

Nr. 1021), îr. dorloter, (REW, Nr. 2713) ete. (Ci. DR, I, p. 90). 

c). Zbotul birzăunului însă poate produce şi. altă impresie asupra 

urechii noastre, pe care, cercînd s-o imităm, credem c-0.nimerim mai bine 

dind vocii noastre un timbru nazal (precum bunăoară imitatorii de instru- 

mente muzicale dau acest timbru vocii lor cînd imită sunetul violoncelului. 

sau al unor trîmbiţe). Într-adevăr, nazalizarea tulpinei onomatopeice 

este un fenomen destul de des în limba noastră : alături de birdăun, care | 
cuprinde aceeaşi tulpină imitativă ca îr. bourdon, it. bordone, span. bordon..-, 
avem în romînește forma bondar. Tot astfel, alături de ţţ (şoarecele 

fîțiie) avem ţânţ- în ţînțar, alături de bţ, care a dat naştere la bîţan (un 
"fel de ţînţar), avem baţ în varianta bînţan, şi chiar alături de bîz-îi, bîra-ăun 

avem bonz-ălău (cf. bîzălău) ete. Nu ştiu dacă și clămpănitul berzei (alături 

de a clăpăni) trebuie socotit între aceste exemple. 

"83. Adăugarea unei consofiante la sfîrşitul tulpinelor onomatopeice _ 

s-a putut; produce însă şi pe altă cale. Ca în cele mai multe limbi, avem și 

fenomenul reduplicării imitative, şi nu numai în exemple ca bubui ja face 

bu-bu”, tutui „a face tu-tu” (ca germ. tuten), ci şi în exemple ca bănănăi, 
bălălăi, chelălăi, dănănăi ... De obicei însă nu se repetă o silabă întreagă, ci 

-numai consonanta cu care începe silaba, încît noua tulpină onomatopeică 

apare cu consonanta iniţială repetată la sfîrşit. Astfel, în loc de Hagiul 

ia binişor o maslină, o duce la gură ş-o strecoară pintre gingii : îol, tol, o 

mestecă (DELAVRANCEA, Hagi Pudose), se poate zice Hagiul folfăie o 

maslină. La, fel s-a născut 'Dâlbâi din BÂl-b(â0), bîjbâi din bâj-b(îj), bombăni. 
din bom-b(om), dîrdii din dâr-d(îr), “Hifii din Ţâ-f(40), foșfăi, din foş- -j(oș),: 

gîlgii din gîl-g(â), mormăi din "NOr-M(0r) «+. 'Tot așa se explică guzgan din 

guz < (ung. giizii), simţit ca onomatopee şi repetat guz-g(uz). 

Acest fenomen al reduplteării trunchiate e cunoscut şi din alte limbi: Exemple din limba 

latină se găsesc la STOLZ-SCHWALZ, Lateinische Grammalik, p. 216. Al nostru bombăni corespunde 

lui bomb-us latin (grec. B6uBos), dtibti lui balu-us latin (cf. şi baub-or) ; poate şi bulbucal nostru . 

să stea în legătură cu bula latin, a cărui tulpină apare cu o asemenea reduplicare trunchiată 

în sardul burbudda „băşică”, span. borbollar „eilgli”, borbolla „bășică”, îr; barbouiller (REW, 

| Nr, 1385—86). Pe de altă parte, a nostru giigti corespunae unei tulpine onomatopeice slave 

si în slov. glg „inghiţiturăi”, gigat: „a murmura”. (SEw, p. _310). ă 

SINCOPA 

sa. Cind o silabă este lipsită de accent, vocala acestei silabe poate să 
fie rostită atît de scurt; sau cu atât de puţină sonoritate, încît să nu se mai 
audă. În cazul acesta vorbim de sincoyp b adică de cădere”.
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Sincoparea unei vocale este de cele mai multe ori în funcţie de grija 
cu care vorbim. În vorbirea îngrijită, solemnă, apăsată, controlată, 
nu trecem prea ușor nici asupra, silabelor neaccentuate. Dimpotrivă, în 
vorbirea repede, familiară, necontrolată, „înghițim”? adesea vocala, din 
asemenea silabe. Eu însumi âm observat; că în familie și în vorbirea de 
toate zilele rostesc iepurle, cazurile, unle. .. , în loc de iepurele, cazurile, 
unele. Domile în loc de domnule, tat-to în loc de tată-tău se aud foarte des ; 
cellali în loe de celălalt se şi serie adesea, ; mittel în loc de mmititel e de multe 
ori atestat în Atlasul Lingvistie I, de unde se mai pot cita forme sincopate - 
ca moalle (= moalele) capului 5/716, creştu (creștetul) capului 5/590, nărle 
(= mările) nasului 52/782, 795..., captu (= capătul) 101/556, “callui 
(= calului). 68/600, umerle (= umerele) =:56/118, soarlui (= soarelui) 
68/885, băierle (= băierile) 123/1700, 805... » rumâni ( = romînului) 
4/490, pron (= puroi) 58/05 (arom.), sprâncenle (= sprâncenele) 43/8303, 
mânle (= mânile) 361/600, pînce (= pântece) 100/470 ... Forme ca horle 
„horile”?, legăturle „legăturile” . . . sînt; curente şi la aromîni. Istroromînii - 
sincopează, după 7; regulat pe e sau i din articolul - ele (-ile): .câpurle 

*  peapurile”, cârle „carele”, pițorle „picioârele?... -: 

85. Desigur că în toate aceste cazuri sincoparea depinde şi. de natura 
sunetelor înconjurătoare. Grupurile consonantice care s-au născut după 
căderea vocalei neaccentuate sînt toate obişnuite în limba romînă, şi uşor 
de pronunțat. Una din consonantele componente ale acestor grupuri e 
de obicei o sonantă,. Adesea se sincopează o vocală şi între două consonante 
ideritice sau de acelaşi fel. Dă asemenea se poate constata că nu-toate vo-. 

„calele se sincopează 1ă fel de ușor. Cea mai rezistentă e cea, mai sonoră, a, 
“urmează o și ă (î); cele mai expuse sînt e, i şi 4... - 

- 86. Bincoparea. mai depinde de: tempo în care vorbim. Formele 
- sincopate, obișnuite în, vorbirea, „allegro””, se generalizează, uneori. şi în 

vorbirea „lento”, devin forme uzuale şi literare. Așa s-a, întîmplat cu 
“multe cuvinte latine, care apar. în limbile romanice sincopate. Unele din 

ele, precum caldus (= calidus) > cald, lardum (= laridum) >lard, vir- 
dis (= viridis) > verde, domnus ( = dominus) >> domn, soldus ( = solidus), 
de unde pluralul rom. solzi, postus ( == posilus), păstrat în rom. adăpost . . . 

„sînt atestate-chiar Ia, seriitorii latini clasici și nu s-au';păstrat; în limbile 
romanice decît în această formă, sincopată. 'Tot așa, sincopat, apare la, . 
noi vet(e)ranus > bătrîn, carr(i)eare > încărca, :coll(o)care > culcare. . , 

_şiun număr destul de mare de derivate cu sufixele -ulus, -ulo, precum : 
plop <' pop(u)lus, muşchi < muscţu)lus, cheag < “clagum < coag(u)lum ....
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“faţă de formele nesincopate lingură< lingula, mascur < masculus, tre-" 

maur < tremulo ... Chiar acelaşi cuvînt apare, după cum s-a conservat 

în pături sociale diferite, nesincopat sau sincopat : buiestru < * ambuulester, 

„faţă de umblhu< amb(u)lo, staur< stabulum, faţă de staul< stab(u)lui 

(cf. UR, I, $ 96). 'Tendinţa latină, de-a, sincopa; vocală, neaccentuată după 

vocală accentuat urmată de 2 (2) (de exemplu claudo < clavido, faustus < 

„< favestus ... ) s-a continuat; în-limbile romanice (auca <. atica, gauta< 

< gabata...) şi în romîneşte : : caut< * cauto< cavilo, greuiate < * gre- 

v(â)tatem, noutate < nov(i)tatem, băut din bă'ut, iar acesta din lat. bib(î)lus.. . 

În opoziţie cu cele mai multe limbi romanice apusene, limba romînă 

a păstrat un număr mare de proparoxitone nesincopate, precum : bună- 

tate < bonătatem, oameni < homănes, deget < digitus, iederă < 'hedera, 

neted<. nitidus, arbore < arbărem, cumpărare < compărare, încălecare < 

< caballăcare . .. : 

“ar. Afară de grija şi de tempo (allegro, lento) cu care vorbim 

şi de natura sunetelor înconjurătoare, elementul . decisiv. pentru sinco- 

parea, vocalelor e lipsa lor de accent. Cele mai multe cazuri le întîlnim 

în poziţieintertonică, adică, între accentul principal şi cel secundar, | 

indiferent dacă accentul principal este în urmă sau înainte şi dacă cuvîntul 

„mai conţine și alte silabe neaccentuate. i 
. Dăm în cele următoare exemple pentru cîteva din cele mai îoe- 

vente tipuri: . i a 

i N(—)z: amiinar (și amânan)> aninar, amănat (amânat) >arom. ammat, 

istrorom.: șemât, de = sătul >> destul; lat. carricare > încărcare, lat. monlă-. 

cellas > mumncel, lat. ollicella > ulcea, lat. vallăcella: > dălcea ; slav. otrinati> ă 

_>urni, slav. porinati > porni, văzimal > răemalt; lat. collocare > culcare, 

" voroti >> vorbi; lat. eccum m0do > acmu, lat. manducare > mâncare . . . 

Z(—)> î azimă și azmă, îrimă (= înimă) şi îrmă (J0. 1V,-p. 16), 
carele şi carle (istrorom.: cârle), pare că > parcă, pune-te şi punte (deşi se 
naște omonimie cu substantivul pante), lait sal) cem , > salce, lat. oclaz) 

lus > ocli, lat. ung(u)la > umghe . . j. : 

S(—)—_Z2 — e mai rar; conăcărie -> concărie (ORBANGĂ), - dărî- 

mătură ă > dărmătură (EMINESCU), arom. arădăţină > ardăţină „rădăcină, 

poate și ascuţire, dacă vine din *exaculire (OANDREA-DENSUSIANU, DE, 
Nr, 99); lat. cooperitoriam, > curpător, 'sujolicare > sujlecane și 'suful- 

care, *indeminare > îndemmare . . . - 

Sincopa în silâbă inițială, protonă e. mai rară, dar se găseşte totuşi : : 

păsat > istror.. psât, arom. găl'înat şi gl'imat, megl. cvui < cărti, jdreală 

(J0. VII, p. s8)< jăreală, ung. %alap > clopi ! lat.. sanctă Maria > stă-
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mărie; derept > drept; * curum > scrum, - -aurubă > hrubă; juneapăn >: 
> jneapăn, *vurem (din lat. “volemus) > vrem. .. CE. şi Crăciun din “cără- 
ciur <lat. „ calationem, levare > "bvare > luare. 

în unele din exemplele cu s' "ncopă în poziţie protonă ne putem imagina că sincoparea 
s-a produs prin fonetică sintactică, astfel în exemple ca: in *col6p > un clop, în derept > în 
drept, noi *vurem > noi vrem. + “Forma sincopată s-a putut apoi generaliza și cind lipsea un; 
in, noi ete. înainte de cuvint. Asemenea generalizări ale formeior sincop ate găsim la verbe ca: 
usc, minc (prin Ardeal) în loc de usuc, mănînc, după formele accentuate pe terminaţie : uscăl, 
mincât. „„ Căderea lui e din levamus... (luăm < *lvăm) se explică mai uşor în legătură cu un 
nos, quod sau alte asemenea monosilabe precedente, Forma marne, care se aude prin Muntenia 

- în loc de margine, presupune o sincopă foarte veche, încă de pe timpul cind marginem se rostea 
cu g velar, căci marne se explică mai uşor prin fazele *marmne < *margne, decit prin prefacerea 
lui gi în iot ca în magis şi magister > mai, măiesiru. Lipsa de metatonie în mierlă — am aştepta 
"*miarlă — o explică I. IORDAN prin rostirea trisilabă (me-ru-la) a acestui cuvint, care trebuie să 
fi dăinuit la noi cel puţin un timp oarecare. 

| Cazurile în care se sincopează vocala accentuată sînt extrem de rare. În ş 46 am văzut 
că în loc de văzul, duc și sint întilnim forme ca am văsi (din văzt), măc (din mă duc) şi st, născute 
mai întii în legătură cu nu sau cu un adverb care atrage accentul. În rostirea repede se aude 
și 6 slă (=sută) de lei (în opoziţie cu dâuă s(u)te). Tot astfel băţă în loc de bădiță (BL, 1, p. 94) | 
sau lelfa în loc de lelița, prin părţile Sibiului, se explică prin faptul că acest cuvint se întrebuin- 
ţează, de obicei, înaintea unor nume care, ele, poartă accentul : lelfa A'na, băfa I6n. Atunci - 

„cînd, în exclamaţii, accentul e mai apăsat, vocala din silăba neaccentuată e mai expusă sinco- 
"pării. Astfet, din de sătul se va fi sincopat ă mai întii în poruncitorul destul | Amuţirea lui a putut 
i promovată! şi prin faptul că prin dezvoltarea lui semantică acest cuvint (germ. ,,bis zur Săt- 
tigung” — „Banz”) nu se mai simţea compus din elementele de şi sălul. 

88. Nu toate ţinuturile: romîneşti sincopează în aceeaşi măsură şi 
nu în toate timpurile s-a sincopat la fel. La dacoromini se poate 
constata” o preferinţă pentru sincopă în Moldova, unde se aude obișnuit 

- puree în, loc de purice, ce s fac în loc de ce să fac, taie cuțitu în loc.de _:. 
aie cu cuțitul. 

Una din dcozabizită, esenţiale între cele două grupuri de aromini este 
„că la grupul sudic se întîlnește în măswmă neasemănat mai mare sincopa 

decît la cel nordic. Din. cauza aceasta arominii de-miazănoapte nici nu-i în- 
ţeleg totdeauna, pe cei de la miazăzi. Cum şi la greci sincopae un fenomen 

frecvent, s-ar putea ca, „dispariţia vocalelor intertonice şi a 'celor pro- 

tonice să fie, la acești aromini, urmarea unei accentuări mai energice, 
după model grecesc. 

Forma articolului masculin ela aromini -lu faţă de cal al nostru. 

Din omulu noi am făcut omul prin amuţirea lui u final, iar aromânii omlu, 
prin sincoparea lui u intertonie. Alte exemple de vocale sincopate la toţi 

arominii sînt; : arcoare din arăcoare „răcoare”, călgăriţă. călugăriță”, dim- 

neața „dimineaţa, armân „aromîn”;.arpă pazipă”, scândră „scândură? ; 

10 — c. 1915
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wew 
dor pentru citor (= picior), murțină din murtuţină „mortăcină)? „. . Incom- 
parabil mai numeroase sînt; exemplele de sincopă la arominii din Pind : 

niptut „bolnav”. (în nord niputut), sălgesc, ,„slobod” (în nord sălăgese), 
mlrescu privesc”? (în nord mautrescu), crundu curînd” (în nord cu- 

„rundu) ... În conjugare âvem forme ca adâr—adrăm (din adărăm), 

antlțau —alţă' m „(din anălțăm), - adie —aţtm (din aduțem), scol—sclăm. 

(din sculăm)... Uneori, după sincopă, se nasc grupuri consonantice în 
care cu greu se recunosc sunetele originare: psin din puțin, vzim din 

hudzim, mgV'arle din mul'arle, înoară din înimioară, ficoru din ficor-lu, 

iar acesta din ficioraulu. Alte exemple aromînești la OAPIDAN, Aromânii, 
p. 365—370. | ” 

„Unii înţeleg subt sincopă şi „căderea” unei consonante în mijlocul cuvintului, pentru 

care alţii întrebuinţează termenul ccihlipsă, - i îi 

MBTATEZA 

89. Cînd sunetele nu aparla locul tradiţional, avem a face cu meta.- 
teze. Cauzele acestei sehimbări de loc pot fi mai multe. Adesea metateza, . 

se reduce la un defect; de memorie. Acest caz îl întîlnim mai ales la cuvinte 
străine care, auzite întiia oară, nu pot fi încă asociate cu cuvintele vechi. - 
Acelaşi lucru se întîmplă cu unele nume proprii mai lungi, care şi ele trebuie. 
să se imprime izolate în memoria noastră, fără legătură cu alte cuvinte 
apropiate ca formă sau sens (multă vreme nu eram sigur dacă "eroilor din 

vestitul roman al lui Dostoievski trebuia să lo zic Fraţii Caramazov sau 
Camarazow). Uneori metateza, e pricinuită — sau cel puţin promovată —. 
de o asociaţie de idei greşită. Astfel GnammoNr (Zraile, p. 356) 
crede că dacă limba romînă; (pădure) şi alte limbi sau dialecte romanice 
(toscan padule, milanez padu, sard. paule, -v.-span. şi  v.-port. paul) pleacă | 
de la forma metatezată padulem în loe de paludem (palus), cauza ar fi o 
orientare, întîmplată în latineşte, după alte cuvinte terminate in -ulem, 
ca tribulem, îdulem, pedulem. 'Tot astfel, dacă auzim vorbindu-se de un: 

„nas bocîrnat, în loc de borcânat (= ca un borcan), pricina e apropierea ce s-a 
făcut cu cîrn. În unele regiuni etimologia populară a tăcut lăcrămaţie din 
neologismul reclamaţie. - 

„Metateza se explică prin faptul că un sunet —de cele mai multe ori 
greu de rostit sau făcînd parte dintr-un grup de sunete incomode în ceea 
ce privește coarticulaţia — ne ajţinteşte atenţia, în: măsură atât de mare, 
încît pierdem noţiunea exactă a locului ce i se cuvine în cuvînt şi îl antici- 

Păm (GRAMMONT, Prait, p. 340) sau îl așezăm într-un loc mai uşor de | 
combinat cu alte sunete. O nepoată a mea, care la virsta de patru ani
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nu piztoa încă: să rostească pe 7,” era mereu cicălită de cei din jurul e ei 
pentru acest defect, de :care ar fi voit bucuros să se dezbare. Atunci am 
început să fac cu ea exerciţii de. rostire, recomandîndu-i să spună după 
mine cuvinte în care r urma după d. După oarecare sforțări izbuti să zică 
deodată : rrrdag (în loc de drag, cu un r lung şi anticipat). 

Metateza, poate îi şi rezultatul unorpropagărişidisimilări 
succesive. Astfel, dacă în loc de crastavete se aude şi castravete sau în loc de 
poclon şi plocon, s-ar putea ca aceste două forme (ce ne apar rezultate prin 
mutarea; locului lui 7 sau 1) să se fi născut. prin disimilare totală; din crâs- . - 
travete (atestat în forma, aceasta) sau “ploclon, cu r sau I propagat. A căuta 
legi diriguitoare pentru metateză mi se pare o încercare zadarnică, Totuși 
vom încerca în cele următoare să cunoaştem cele mai obișnuite tipuri de: 
mețateză din limba romînă, întemeiaţi j be un număr mai mare „de exemple. 

- Există fără îndoială limbi în care metateza e un fenomen! rar, și altele în care ea e foarte 
” frecventă. Între acestea se numără, afară de limba romină, albaneza și dialectele sud-italiene, _ 

cu care limba romină are, după cum se ştie, și alte note comune. De pe hărţile Atlasului se pot 
culege o mulţime de exemple pe lingă cele date de noi, căci metateza este, în mod firesc, un fenomen 
mai rar în graiul claselor culte, cu o vădită tendinţă de a întrebuința formele tradiţionale, decit 
în graiul spontan şi mai puţin controlat de la ţară. 

„Greu” de rostit nu este pentru oricine acelaşi grup de sunete, ci pentru undle persoane . 
sint grele anumite urmări de sunete, uneori numai în anumite cuvinte. Astfel aveam un profesor 
în liceu care n-a izbutit în toată viaţa lui să zică angajat, ci zicea totdeauna aganjal. Eu însumi 
am oârecare dificultăţi să pronunţ apocopă, avind tendinţa să încep cuvintul cu acopo. . .» deci 
cu anticiparea lui ce dintre cele două vocale egale. - 

” Dacă în textele noastre vechi se scrie brănă, vrăstă, crăd, plăc. .. în loc de strnă, otrstă, 
ctrd, plic..., această metateză e numai grafic ă,. imitind îelul de scriere slavon. De rostit, 
se rostea totdeauna birnă..., precum se vede lămurit din cuvinte de origine latină ca virtos, 
scris vrălos. .. “Totuşi uncori această grafie a influenţat și rostirea. Asttel numele propriu Blăgaru 
corespunde ortografiei slave Grerapuu's bulgar”, 

În cuvinte de origine slavă ca crişmă şi ctrciumă (slav.  Krătătma), cristei şi clrstei, hirb 
şi hribuit, învlrtesc şi răzvrălesc... nu avem propriu- zis a face cu metateză, ci cu redarea lui r 
silabic cind prin îr, cînd prin rî. Un caz cu mult mai complicat e al cuvintelor baltă, daită, gard, . 
scovardă faţă de biato, dialo, grad, skovrada la Slavii meridionali ; despre acest fenomen e a se 
vedea în urmă studiul lui GR. NANDRIŞ, Despre metateza lichidelor (n elementele slave din limba ă 
romtnă, în DR, VI, p. 350—357 şi LR, I, $-120. . 

Dacă alături de gtusac găsim gisnac, avem a face cu o metateză; în giscan însă sutixul 
-an s-a adăugat tulpinei gisc- (cf. giscă) tără n. 

În cuvinte ca (vechiul) fuglu „prizonier”, modru „chip“, Șandru... din angurescul fogolu! 
rmnodor, Sândor. .. nu avem propriu-zis a face cu metateze, ci cu încadrarea acestor cuvinte străine 
în categorii existente, după modele ca socru, codru ... Dimpotrivă dacă în loc de codru, negru,” 
soacră- sa avem la aromini codur, negur, soacăr-sa. . .» aceste forme par a se îi născut din coduru, 
neguru, soacără-sa prin svarabhakti, ca în exemplele citate în $ 74. 7 

-90. Aetateza simplă atinge în marea majoritate a cazurilor consonan- 
tele 7 şi 1, sau, . cel puţin, consonante care formau un grup: cu sonantele 

,
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(de lingă care fug în altă silabă), ca în bălmăji din *băljămi derivat din ung. 

balzsam. Dintre numeroasele exemple vom căuta să deslușim e cîteva tipuri 

mai. obişnuite. - 

a) În tipul crapă în loc de capră, plocon în loe de poclon .. .3 metaiteza, 

e regresivă, alcătuirid cu consonanta inițială, un rup consonantic 

frecvent, | - 

Acest tip e obişnuit şi în latina vulgară, unde în loc de per, inter, 

super se zicea “pre, “intre, *supre (rom. p(r)e, între, spre). Aşa și în compu- 

sele pricepe (< percipere), primbla. (< per-ambulare), întreba (< înter- 

rogare)... 'Tot latină vulgară e metateza în quatvo (în loc de guatuor)> 

> patru, întregum (= înteger) >> întreg ; străveche e metateza şi în pigri- 

tare >> pregela (cu g + e > $), în strănuta din sternutare (forme începătoare 

cu stra- se găsesc şi în Italia, de nord și în Friaul), și probabil şi în for- 

mosus >> frumos, "curtiare > cruța, căci nu avem nici o urmă. de forme 

nemetatezate în romîneşte. Pentru metateza lui ] în aceleaşi condiţii avem 

“*clagum (din c(o)agțu)lum) > cheag, clinga (din cing(u)la. sau *cling(u)la 

$ 81) > chingă, *plop(p)us > plop, *glibbus (din..*gibb(u)lus) > gheb, sughița 

din subgluiiiare (în loc de singultiare). Veche e metateza şi în flămând, care 

stă în legătură cu lat. *famulentus, în plămâni din pulmones, în arom. 

şcVifur „pucioasă”?, care .s- a dezvoltat din *sclufurem în loc de * "suljur em 

(din sulfur). 

Alte exemple latine vulgare sau romanice: *clapare (din cap(u)lare) > milanez capa 

„pigliare”, *cloma (din '*com(u)la) > domma „criniera”, *clonfare (conjlare) > donța „gon- 
fiare” (SALVIONI), *cloppa (din copula) REW, Nr.:2209, *f/lunda (*fund(u)la) > it. fionda 

(Arch. glolt. ital, 11, p. 56 n.), *spluma (spum(u)la) > it. spiuma, *clepu (din tep(u)lus) > 

> friulan clipp (NIGRA),, i 

Exemple romineşti : “step, bagrena> bagrin şi braghin, ung. bârson> barşon şi Braşon, slav. 

bebrii> breb „castor”, bedreag şi bredeag, căpăsiru şi căprăst (prin Bihor) şi arom. căprestu (cf. port. 

cobresle) alături de arorn. căpestru, castron (casirol) şi craston (crastol), lat. fimbria> fringhie, fur- 

nică, dar istrorom. frunige (ct. sard froniza...), “gargur> gr angur, Îngurzi şi Ingruzi, inturna 

şi înlruna, jugastru şi jugrast(u), perseculor şi “preseculor „agent fiscal” (în era ungurească, prin 

Bihor), pervaz (din ture. pervaz) şi prevaz, megl. ştărb şi ştrăb „ştirb”, stirpesc dar arom. străk'escu, 

turbat dar arom. lrubal... ; arom. blugur pentru bulgur, bucluc şi biucug, [lăclie (în Răşinari) 

în loc de făclie, bulg. gugla > glugă (de unde gluga în „ungureşte), haldan şi hlădan, potlog şi 

Plotog, panltlică şi prantică, chiar şi sflecă în loc de sfeclă, deşi grupul consonantic s/le puţin obişnuit. 

b) Mai rar e tipul curpător (cârpător) din lat. coop(e)r(i î)torium, cuvcubelă 
alături de cucurbetă din lat. cucurbita, miljoc (axrom. noldzuc) = mijloc. . . 

Metateza, e tot regresivă. .R sau 1 formează partea, primă a unui erup con- 

sonantic care se împarte pe două silabe. 
Alte asemenea exemple : Benevreci şi berneveci, cinarbălău din ung. 

csoborl6, corciovă din cociorvă, cu pușeu (Bihor) din  copârşetu psieriu”
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(ung. kopors6), ung. hazsărt > lârjate, tărgâţă din tăgîrţă, Boldomeni din 
Sodomleni (DR, LV, p. 836)... -. - _ 

| c) Mult mai des e tipul bor voană, Culcer ..: din broboană, Clucer..: . 

Cazul e acelaşi ca subt d, numai că metateza c progresivă. Vechi sînt: i 

purced din procedo,. paltin din platanus (şi la aromini paltin, şi la albanezi - 

“palie, dax la megleniţi platăn), păstra din *parsitar e, poate şi bătărn: 

(în sudul Munteniei, la aromini bitărn, la megleniţi bitGru) alături de bătrân 

:(istrorom- betăr e disimilat din betrăr) -din vet(e)ranus. (Bătârn- nu „poate 
veni din eter Us, care axe e 'scurt şi ar fi alterat pe i precedent). 

Pentru (ez) pielare în loc de (ez)plicăre, ct. REW, Nr. 3052 şi 6601; milanezul pombi - 

'-presupune *pumbium în loc de plumbum (S. ALVIOXI). ; - 

Alte exemple romineşti (mai frecvente în dialectul aromin) : drădaci > bărdaci, brăcinar > 

>bărcinar, crăciun> m” gl. cărciun (arominii au amindouă îormele), căprăreață> arom. 'capărleață 

(din căprăleață), crăpălură > arom. cărpilură, curcubeu şi cucurbeu, de pre apoi > arom. dipăr= 

poia, frămint > arom. firminta, jrtu (din “frtnu) > arom. firnu, griu-(in *grinu) > arom. 

Ă gărnu, grăunț (din *grănuf) > arom. gărnuf, grădină > arom. (în Perivoli) gărdină, greşese > 

Sarom. agil: şescu, grumaz şi gurmaz, hrănesc:> arom- hăvnescu, imprumut > arom. impărmătedzu, 

__arOM, ncurțilat pentru ncruţilat „inerucișat”, îngrăşare > arom. ngăr şare, într-un. loc—ntor- 

- toca, v.-bulg. drazili > îndtriji, lacrămă, lăcrămare:> arom. lacărmă, lăcărmare, lucrătoare:>arom. 

lucărtoare, arom. pri gos „pe jos” >pirgos, prăjesc dar ptrjoală (arom, ptrjescu, alb, per zhos, 

ung. perzsel), prun >arom,. purnu, şandrama—arom.. „şandărmae „slemnărie””,: sfredel—megl. 

Jărdil... ; aldămaş şi adătmaș, clocot şi colcot; elobanţ şi cotbanţ, arom. Păitare « din plătare, Plătese— . 

'arom. mpăttescu. « : 

d) Nu prea dese “sînt exemplele; de tipul crastavete > castraveti; 

*prătunăd (din lat. pertondo) > pătrund; clăpăug > căplăug (și în ruteneşte 

flapo- uchyi şi kaplo uchq) . .. , adică acelaşi caz ca și subt a, dar în sens 
progresiv. E e Sa 

„Tot astfel : împrotinvă şi împotrivă, protu ylalo > potricală, protocol 
- şi potrocol, traistă şi arom. dastru : i elapon$ şi caplon, lat, t. plontaginemni>. 

> pătlagine i 
e) Destul de rare sînt cazurile de intorvertire a unui grup . 

“consonantic al cărui prim sau al doilea, element e un 7. sau 1: apreg vine, 

probabil, din lat. '*harpagus - (harpăgo), coțobrea din rut. kocjurba, arom. 
dirtă e în loc de ditră, din bulg. garvan derivă arom. gavvan, din *subven- 

trare vine suvrinta . . . ; în loc de dulluită avem şi forma dulliuiiă. Remarca: 

bilă e metateza aulat (la istroromiîni avlăât) din aluat. La, istr oromîni mai găsim 
şi prezai în-loc de pierzi, iar verbul ăngurbă,. „a întîlni” e metatezat din 

2 *ănvuzbă, din în + obuiare. Interesant e mai ales cazul de intervertire 4 

- grupului consonantic Ir în 7] in acest dialect, cînd, prin fonetică, sintactică, . 
pronumele 1 îl”? e urmat de verbul ajutător ve: se-l re dă ndacă, l-ar da” 

devine serlg dă. Invers, din nu-l + en hiti „nu-l vom arunca”? sau nau-l
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mei dă „mu i-ai.da”, avem şi: nurlen hâti, maulei dă (SI, II, p. 134). 

MEvYER-LUBKkE admitea o metateză, "interguare din înterrogare spre a ” 
explica pe al nostru întrebare. 

î) Remarcabile sînt; cazurile de trecere a unui 7 inaintea, vocalei . 

iniţiale a unui cuvînt : în loc de argăsit megleniţii zic rugăsit, pentru hârb 

mepleniţii zic răb, argint e la megleniţi răzint, alături de ârvună se găseşte 

ravună. Avem și cazul invers, că un cuvînt începător cu o consonantă o 

trece pe aceasta după vocala ce-i urmează : în loc de W'icat ficat”? se aude 
la aromîni şi forma îh'cat şi în loc de lienea „lighian”, lenea ; sîtb. latica 

a dat la noi aliiță, slavul rylici a dat hârlej (alături de ruleț, _PAMFILE, 
„ Industria casnică, p. 145), în loc de rușune ruşine” se întâlneşte la aromîni 

umşine. Nu lipsese nici cazurile de mutare a unui între vocale : croiese 
devine la, aromiîni curescu, iar hăire „pricopseală”?. devine hărie; în 

Țara Oașului lăuruşca e lărăuşcă (CANDREA, Tara Oașului, p. 48). 

Dacă în loc de riîd, rîpă întilnim la istroromini. ărd, ărpe, nu avem a face cu o simplă 

întervertire a- ordinii tradiţionale, ci lucrul se explică astiel : istrorominii deprinşi cu r silabic, 

ca și croații, rostesc uneori yde, ppg, în loc de „ride”, „Tipă:?, Tot astfel „dracul se numeşte [ou 

(ae două silabe), din răvu „răul. Cum ei redau pe r silabic şi prin ăr (de exemplu ărţ, ăriau, din 

” croatul ri, rjav), au adăugat un ă sprijinitor înaintea lui r şi în ărde, ărpe. (Despre cazuri ana- 

loge la albanezi, serbo-croaţi şi în dialectele italiene, cî. DR, III, p. 394). Mai greu e de spus dacă 
în ardica în loc de rădica avem a face cu un caz ca cele de mai sus, sau cu un a adăugat, ca în 
aluneca (= luneca) și sincoparea lui i din ar(i)dica. Tot astfel arom. nărăescu, năvălescu în loc 

„.de (1 (nrăeseu, (î)nvălescu pot avea un ă înmugurit în formele nrăescu, nvălescu, iar arom. năs 

". ins” poate fi de aceeaşi origine ca nusu din textele noastre vechi. 

Exemplele. pentru dialectul aromin au fost date în „cea mai mare parte din CAPIDAN, 
Arominii, p. 362—364, unde se mai citează şi alte cazuri. : : 

'* Năuntru nu s-a născut prin metateză din Inuniru, ci prin- asimilare ain lăuntru. 

Dacă examinăm mai de aproape exemplele de metateză de mai: sus, 
precum și altele, vedem că r şi ! se mută adesea, din silaba neaccentuată - 
în cea accentuată (căprestra, păilăgină . ..) sau în direcţia accentului - 
(purecd, adălmăş . . . .); de asemenea se observă; o preferință a lui 7 şi 1 de - 
a-şi alege locul lîngă; o consonantă omorgană (dentală, sau africată, dentală) : 
întreg, încurţilat . . . Metateza nu e împiedicată de simţul nostru etimologie 
(sau, mai exact zis, în formele metatezate simțul nostru etimologic: Tecu- 
noaște încă legătura cu familia unui cuvînt). Astfel raportul- etimologic 
între frate şi fîvtat sau între br aţ şi arom. bărţat „atât cît poţi cuprinde cu 
braţele” rămâne viu în simţul limbii ; înţelesul lui bâaneţ sau bîrnaş men- 
ține legătura, lui etimologică cu brâu şi nu Je lasă să fie considerate ca deri- 
vate de la, bîrnă. Nici'omonimia cu eloțan „şobolan” nu împiedică metateza 
în clojan , „colţ mare (de stîncă)”? din colțan. Mai greu e de recunoscuţi raportul
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etimologie atunci cînd — ceea, ce se întîmplă adesea —pe lingă .metateză, 
se mai ivesc şi alte accidente generale. Astlel e vlătar în loc de vătrar, în 
care cu greu se mai simte tema vatr ă, şi călpitură crăpătură”, cu disimi- 
larea lui 7 metatezat faţă de.r următor. Greu de recunoscut e şi verbul arom. 
andoapir în adjectivul andrupat, în care, afară de metateză, mai avem şi 
sincopa atît de obişnuită la aromiîni. Cît de capricioasă e metateza, se vede 
din exemple ca: gărdioară (din *gărdinioară), diminutivul lui grădină, 
într-o regiune în care se zice grădinar. 

Nazala n îşi schimbă mai rar locul. Avem. totuşi citeva cazuri de 
metateză simplă: din ciornoglav avem cioronglav, din: îmbufna avem 
îmbunţa, iar la aromîni găsim andăca şi sfărnuţel în loc de adânca şi furunecl. 
Pentru mutarea unui n la, începutul cuvintelor avem, la aromini, exemplul - 
multură în loc de umiură untură”. Prin Muntenia se aude mouşor în 
loe de omușor. 

„Un s fuge de Ia, locul lui, tradiţional în scărtăveţi în 100 căstrăveţi, în 
straiță în loc de-traistă (ca la albanezi, ef. DR, III; p. 823) şi în spîrnel în | 
loc de prîsnel.. Forma, dialectală; armăesar în loc de armăsar o explică GAMIL-- 
SCHEG - (Olienische AMundarten, p. 13) din armăhsar, metatezat din harmăsar. 

Destul de dese sînt cazurile de intervertire a unor grupuri consonan- 
ice care nu sînt formâte cu sonânte : sîrb. britva >Driftă, ture. ke > 
"> cheşf şi chefş,: cluesă > cluscă, disc > dies (G£, I, p.112), băn. frafsăn 
frasin”? > frasfăn, ung. gacsiba > gabjă, letcă > lectă, litvă şi Uftă, molitvă 
şi molftă, molido şi molift, logodnă > logondă (DR, VI, p. 225), germ. Pak- 

fong > pafhon, istrorom. pucse „puşcă? (şi la serbo-croaţi pukăa alături de 

putka), rînji şi rîjni, roni şi rînovi (GS, I, p. 112), supsina ALR, I,165/85 

în loc de suspina, tigvă şi tivgă, vospe şi 2iapsă (GS, I, p. 191). E greu de 
„spus de ce unele din aceste grupuri consonantice prezintă mai multă Ușu- 

zință de pronunțare subt forma metatezată decît subt; cea, tradiţională. 
Se pare că pentru un aromin 7 e mai ușor de rostit decît fr, căci uțrăli 
„devine ufări'i, Pentru un dacoromîn ren e greu de rostit, de aceea am făcut 

“crâcni din câreni, dar deși grupul șc la siirşitul cuvintelor e destul de fr cevent 
“(mâşe,. muşe, împuşe.:.),' am făcut înşfae. din înfașe (DR, III, p. 381). 

, Oa și in alte limbi (cf. alb. sterink din ishernik, shtimoj. din ishimoj, 
„Der: 7o6uaos ( or6u&xos), găsim .şi la noi, mai rar, metateza lui (= 8) 

în stsau a lui-st în ţ: shupă apare la aromini ca pupă, iar nu Hi le dau ca 
“nu-st lă dau. 

91. Alături de această fugă de la locul tradiţional (metateza simplă) - 

"avem şi o metateză reciprocă, cînd două sunete schimbă între sine locurile 

„or în cuvînt.
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-Şi în. cazul acesta cele mai multe metateze. privesc sonantele r: și 1. 
Dintre tipurile foarte variate relevăm următoarele : .. . 

a) Două consonante simple (liră >rilă) îşi schimbă locul, sau dintr-u 
grup de consonante una se -mută în locul altei consonante simple (raclă> 
> lacră, barilcă > balircă), sau grupul întreg de consonante trece în locul 
unei consonante simple (sîrb. gloginja > goglină). Uneori dintr-un grup 
consonantic o consonantă trece în alt grup, în care ordinea consonantelor 
poate fi intervertită : ture. meneshe > mieşunea, ciosvîriă > ciovîstră. 
Întilnim şi cazuri cu schimb de loc între trei consonante sau grupuri de - 
consonante : Dobrogosiea și Drogobostea-(DR, III, p. 380). 

i Exemple aparținătoare la acest tip sînt numeroase : belterie şi berlelie, în loc de “virighiţi 
(= beregăţi) se atestă, la romînii din Serbia, ghiriviţi (DR, IV, p. 817), în loc de *bogodănese 
avem bâdogănesc, în loc de Cirţoşosean (cu asimilaţie din Cirţişorean) avem Cirţoroşan, sîrb. 
sama > ceasmă, cetină şi tecină (DR, VI, p. 469), clarinet > clarânet > clanaret, în loc 

de - cototoci (= colălăci) avem încototoci, clavir şi gealir (P_sCA, Glosar), creolin şi "cliorin, . 
în loc de de-anumirea arominii zic de-arumirea, „în loc de: năfălescu - „satur” . arominii 
au fănălescu, ferdelă şi felderă, în loc de Țecuşiej se aude clefuşteţ. (în Singeorz-Băi),' de la 
Jronim „cuminte” e derivat arom. frumineafă, în loc de - Gabrovele. avem Dragobete (după | 
drag), gogotan şi gogotoț apar ca gotogan şi gologof, alături. de gutărat întilnim şi guvelal, . 
Herectean. și IJelecrean, horelcă şi holercă, ung. idezts>izădiş, ienuper şi ierupen, înfrumseţat 
şi înfrumţesat (CASTENIR), măciucă şi megl. camugă (tot aşa la sirbi : matuga şi tamuga), gămar 
(Gin gumar) şi măgar, mascătă în loc de mastăcă (Sălişte), minei şi nimei ; 'rapanghel e în loc de 
parangel (ngr, rapayyedla DR, III, p. 735), plrcălab şi cirpălab ; istrorominii zic pir „plin” 
şi pril; se zice poreclă, polecră şi prolecă (Răşinari), din povară arominii au făcut purară, din 
valiță megleniţii Iariță, recăt şi lecăr .(Răşinari), relație şi leraţie (Muccel), regulat şi Iăgurat (Şez. 
IX, p. 142), revolver şi răvorvel (Mu cel), sfredel şi sfledăr (Muscel), schitod şi schidol, scocior! şi 
scoroci, sminilnă şi mistină (Sălişte), tăciune şi Cătune. (tot aşa la istroromini: &aturicu); Ză- 
videni şi Visădeni (DR, VI, p. 473). E : aa | - 

Citeva din cazurile aparţinătoate acestui tip merită o atenţiune deosebită: MEYER-LUBEE i 
avea dreptate să derive pe apuca din lat. aucupare> *acupare ; alături.de cocean se găseşte 
(ca şi la bulgari : Kkotan şi tokan) forma ciocan, cu toată omonimia ce o prezintă. După -DEX- 
SUSIANU, comanac vine din catama(n )cum ; istroromînii păstrează încă forma apropiată de eti- 
„mologie : coromâc (alături de comorâc). Verbul Intrumpica e metatezat, precum . a: arătat 
N. DRĂGANU (DR, III, p. 380), din întru (n )ehipa: Dacă în loc de jegărai întîlnim jerăgai, desigur 
că metateza a fost promovată — dacă nu provocată — de legătura semantică cu jar. Uneori - 
metateza distruge legătura etimologică, de exemplu în lidoroșan locuitor din Lidişoara” (dintr-o 

: formă *lidoşorean, cu asimilaţie din lidişorean) şi în Stălineşti, care pare a fi metatezat 
din Stăniteşti. Spre a explica pierderea lui ce din metaza (care în mod normal ar fi dat mătapsă, 
cî. alb, menda/she) GIGuEA admite o metateză timpurie*meetasa (care—ct fiind înainte de accent— 
nu putea da decit mătasă) ; tot aşa am presupus o metateză în vremuri străvechi în *teptinem 
(în loc de pectinem), din care se exp.ică istrorominul câptir. Foarte veche pare a fi şi metateza în ruguma (alături de rumega), căci o găsim şi în italiencște rugumare (şi în Sicilia și Corsica, REW, Nr, 7440) ; străveche e şi metateza renem > *rine (dacor. rină), arom. nire. Pentru latina 
vulgară, cf. şi "colurus=corylus REW, Nr. 2271, *faltiva=favinta RE W, Nr; 3226, *instetina = intestina REW, Nr. 4501, “ituna= înuta REW, Nr. 4522, *litiga = ligita REW, Nr. 5029,
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*varma = malva REW, Nr. .5274,..*cergua== quercus, REW.: Nr "6951, *usitilia=utensilia 

REW, Nr. 9100. Neclară e legătura etimologică a lui stupi cu lat. sputum ; în -romineşte acest 

verb are şi forma scuipa, cu altă urmare a sunetelor (cf. şi ung. kăpni şi tâpni, cu același sens) . 

„și scupia ALR, Il, 53/27, 836, 833, 130, 102, "141, 010, 012. E. PETROVILI a arătat că sume- 

denie e metatezat din sudumenie (din sudum „mulţime de oameni” = Sodom(a)). Dacă vorovi 

„s-a născut din slav. gocoriti, cu acelaşi sens, trebuie să presupunem, alături de.o o asimilaţie C *00- 

.vori), o metateză reciprocă între v și r. : . 

Un caz în care metateza produce un grup de sunete neobişnuit (deci nu serveşte spre a a 

înlesni rostirea) e arom. psusescu „scrăp (despre animale)”, care înlocuieşte pe supsescu (GiPIDAy, 

Arominii,” p. 366). - 

- "Între exemplele date, o parte mare e formată din neologisme intrate la țară şi întiebuin-” 

ţate încă. cu o oarecare nesiguranţă, atit în: ceea ce privește sensul cit şi forma lor (de 

ex. regula, revolver etc.).. Uneori cei. ce dau cazuri de metateză adaugă că ele sînt întrebuin- 

ţate numai în glumă sau de indivizi puţin inteligenţi. Dar ceea ce pe alocuri e o glumă, în 

alte părţi e o formă obișnuită. Astfel în copilăria.mea de multe ori rosteam, anume ca să pro- 

„ducem haz, forme ca imenă, impiinta, mlstină, pincete,: pilntă, în loc de inimă, întimpla, smin- 

“ună, plinlece, timplă. În ALR asemenea forme metatezate se dovedesc a îi foarte răspindite, fiind. 

întrebuințate fără nici o „nuanţă glumeaţă: 

„Că în urma metatezei se fac fel de fel de acomodări, asimilări etc., e de la sine îneles, 

cf. Dongos, din gomboş (ung. gombos). . 

b) Baze sînt cazurile în care. consonanta de la, începutul -şi sfârșitul 

unui cuvînt monosilab își schimbă locul: paleosl. borii > "rob > arom, 

arob  (CapiDAN), buș > şub (DR, III, p. 380), puț >axom. pup. 

c) Adesea consonantele care îşi schimbă locul” reciproc se găsesc 

aşezate lingă sau între aceleaşi vocale : blogodori > blodogori, ung; ldbolas:> : 

>călăbaș, cesela > secela, civilizal. > cilivizat (Vileea), copos (din ung. 

„kopas2) şi pocos ARL, 1, 14/343, cămătâi şi cătămii, cobiliță > colibiţă 

(Muscel), flocotos şi Hlotocos (DR, VI,p.225), gămălie şi măgălie, golomoz 

şi gomoloz, gogoloț şi gologoț, hamual și mahal, livinţi şi: velinţi, şomoiag 

și 7m0şoiag. ALR, I, 15/2929, tăvălug şi vălătug, tiviplic Și titiprio, to- 

vărăşie şi torăvășie (Bran), văgăună și găvăună . . . 

| d) În exemplul din urmă (și în altele din exemplele date, precum 7ă- 

gălie etc.), am putea admite cu aceeași îndreptăţire o metateză reciprocă 

a unor silabe întregi. Acest caz e destul de frecvent : cătelin devine 

cătinel (probabil şi subt influența, lui încetinel), ciupercă vine (ca şi. ung. 

- eseperke) din bulgărescul cepurka, o. formă metatezată din peturta.. 

Latin vulgar e *e giola (de unde it..ciotola. Și al nostru ciutur d din grec. 

x6zohog ; ; X0TVAN. - 

Alte exemple : mănăi' > hămăi (DR, V, p. 208), moduli pentru domoli, arom. muşurori 

| şi şumuroii, bărzăun şi bărnăuz, dăgili pentru gtaili (Uioara), hândur şi durhân, nelăut > lănăut . 

murdar” (Banat), nicăiri şi nicări, pălăranie şi tăpăranie, pilula şi tupila, pohoi şi hopoi, dirică 

în loc de ridică, prichindel şi chiprindel (PamrIză?, Jocuri, ID, siripi, în loc de risipi (Bran, Muscel),
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făcălie şi cățălie, . tichie şi chitie, slav. vagan > găvan, arom- găvană (CAPIDAS), văgăună şi 

găvă(d)ună, vircolac şi covirlac, zăbăuc şi băzăuc (CIATŞANV, Glosar). . 

Asemenea metateze se aud adesea în graiul copiilor, mai ales la “cuvinte de mai “multe 

silabe. Astfel cămaşă cra rostit de unii copii mici din familia mea măcaşe, de alţii mâșecă. | 

Există şi un fel de metateză sintactică. În loc de a zice : „poftiră pe cinstiţii boieri 

cu tot, cu cai şi slujitori” (precum scrie S ADOVEANU, Fraţii Jderi, 1, p. 402), se aude foarte des: 

„poftiră... cu slujitori cu tot”, Tot astfel: deocamdată pentru cam deodată, ialămă şi iatăcă. 

devin mă iată (CRETZEANU) şi iacătă, avem adaugemu-ne şi adaugenemu (CORESI), credeţi-mă 

şi crede-mă-ţi (ISOXARI), duceți-vă și duce-vă-ți (ŞT. O. IOSIF), Țaceţi-vă şi face-vă-ţi (PĂCALĂ, 

„ Răşinari, p. 129), puneți-vă şi pune-vă-ți (Bihor). . „ (ef. span. decir-te-ai „iţi voi spune”, cu inter- 

calarea pronumelui Inaintea desinenţei). - î , Ai 

-e) Metateza reciprocă priveşte uneori numai una din mișcările ne- | 

cesare la articularea sunetelor. Astfel avem o metateză a foniei în cazuri 

ca boşog şi bojoc, lat. *buccidus > buced și buget; în loc de intrigă se 

aude la ţară îndrică; aromînii au ngetie în loc de nh'edic „împiedec”. 

şi prudit în loc de putrid „putred”. Un cazinteresant pentru schimbul re- 

“ciproc al consonantelor şi menţinerea fonici la locul tradiţional îl avem la 
pogor = cobor (la CANTEMIR gobor). Tot aşa e bulg. granka > er(e)angă,. 

îmbroc.. din încrop,  arom. -cătîndoraș < căndăntoraș < căntătoraş. 
P. PAPAHAGI (Anal. Dobr. IV (1923), p. 64—65) explică pe Sîmedru dintr-o 
formă metatezată Sanctus *Temedrius în loc de Demetrius. Cuvintul nostru 

gutui presupune o rostire anterioară: *cuduiu < c ydonium, (Pentru un 

lat. vulg. *vecedus în loc de vegetus, cf. REW, Nr. 9175). 
- £) Exemple de metateză a caracterului muiat şi nemuiat al consonan- 

telor : chindie şi tinghie, tindeche: și chindete (PAMFILE, Agricultura, 

p. 37); la aromiîni: avegVu şi avlegu, avigl'itor şi avligitor, caloțihVi 
Și caloh'tili, vecl'u şi vlel'u. (CAPIDAN, Aromânii, p. 362).- 

g) Pentru schimbul de loc între o dentală şi 'o africată avem exemplul 

arom. apădzătină în loc de arădăţină (DR, VI, p. 187). 

- 93, Poate cuvintele cu metateză arătate pînă acum cuprindea con- 

sonante schimbate de 14, locul lor. Avem, deși mai rar, şi exemple de meta- 
_teză voealică. În mai toate cazurile metateza e reciprocă: -cărţulie 

şi cărțălaie, în. cotignac > chitonag, devlole şi doulete „dovleac”, enuper 
din cărturărescul juniper us, dromader (din îr;) şi dromedar (din germ.), arom. 

hărisive şi h'irăsire, Alahomed şi Mohamed. Metateză a două vocale în ve -- 

cinate e extrem de rară: în Lei. I, 196/34 cetim o dată pusteitate 
în loc de pustielate. Forma dialectală crej că ( = cred că BL, V, p. 141) a 
rezultat, probabil, prin metateză din orie(d)că a. 

CAPIDAN (Arominii, p. 364) dă o formă arom. şiur în loc de şuir, incit, invers, şi al nostru 
(sa ar putea, fi metatezat în *şiurare, iar acesta născut prin asimilare e din “siulare < lat. “siblare 
= sibilare).
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Mai dese sînt exemplele în. care sunetul care- şi schimbă, locul e - 
un iot. Astfel în loc de rodie întîlnim la aromîni ardidă (DANIIL), ture. 

bayramiyk a fost împrumutat ca bairamlie şi bariamlic, la găinaţ i se zice | 

_şi găniaț, prin Sălişte se aude mamuiţă în loc de maimuţă, iax traivan, în 
loc de tramvai e destul de obişnuit prin Braşov. 

"În moldovenescul cuptior pentru cuptoriu “poate fi şi altceva decit metateza lui i. 

S-ar putea, adică, să avem a face cu o anticipație prin asimilare : cupt ort, şi apoi cu dis- . 

pariţia lui i final afonic prin disimilare. - - 

Alte exemple de metateză, culese din ALR, I—între ele şi cazuri mai puţin obişnuite 

ca bonlav „bolnav”, vopăială „povăială”, arom. Kipur „picur”, migilociu „minigoci” şi pănarizat 

„paralizat” — am datiîn DR, IX,p. 409. Nume de persoane cu  metateză la ŞT Paso, Nume 

de. persoane şi nume de animale, p. 116. . _ 

În loc de a se răfoi, de la răfoi, am auzit a se rofăi. Pentru nibaalus în loc de nubilus, cf. 

REW, Nr. 5975; un gramoda în loc de gromada presupune BERNERER, SEW, p, 345.-. 

Tămlie nu se poâte explica decit dintr-o formă lat, vulg. */ymanea în loc de. iymiamum ; 

întli ar putea îi un *antaneus în loc de anteanus (DR, III, p. 387). În neologisme din franţuzeşte, 

i” e redat uneori prin li, alte ori prin. il : mitralieră şi mitraileră, detaliu şi detail... În asemenea 

cazuri n-avem a face cu o metateză, "precum nu avem metateză nici în cazuri ca 7oib < rubeus, 

coif < cufea, istrorom,_ zojs din roşiu, oichi, ureichi..., despre care cl. $ 73. : 

Despre metateză, cf, E, SHoPr, Die konsonantischen Fernwirkungen, p. 178— 203.' 

„Exemple romineşti de metateză am dat în DR, III, p. 379 —381. 

ORGANIZAREA SUNETELOR 

| SILABA - 

„93. învățații n-au-ajuns, nici cu ajutorul aparatelor din ce în ce mai 

perfecţionate de înregistrare şi măsurare, să definească! silaba, din punet 
de.vedere fiziologic. A nega din cauza aceasta existența ei, este o 
greşeală, căci din punct de vedere acustic silaba este o. realitate. Urechea 
noastră distinge atît de ușor culmile sonore ale unui cuvînt polisilab, încît 

"învățătorul poate face cu ușurință, chiar în lasa, întîi primară, exerciţii 
simple de. silabisire, iar una din cele mai elementare reguli ortografice, 
pe care ne-o însușim tot în copilărie, este despărţirea cuvintelor în silabe 
la, stirşitul xîndului. Chiar şi analfabeţii au simţul pentru silabă. Un vers . 

căruia îi lipseşte o silabă —un „picior — sau are o silabă prea mult, supără 
__ chiar şi urechea unui profan în ale versificaţiei. În $ 107 vom cita nişte 

împerecheri de cuvinte prin care unii romini își- bat joc de cei ce vorbese 

un grai cu foarte multe scurtări. Felul cum sînt omise sunetele finale ale 

acestor cuvinte dovedeşte că şi neștiutorii de carte îşi dau seama cum se 

desparte cuvîntul în silabe. Faţă de mozdic avem mozaic, îaţă de rața avem 

fara. Deosebirea de sens între aceste perechi de cuvinte constătătoare din . . -
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aceleași suneie e dată numai prin reliefarea, cu ajutorul accentului, o 
dată a silabei za, altădată a silabei îc, sau prin locul ce-l ocupă în cuvint 

silabele ra şi ţa. 
În capitolul prim, vorbind despre arti culaţie, am n arătat care părţi 

ale aparatului nostru fonator funcţionează cînd producem diferitele sunete. 
În capitolul următor, despre e oartiec ula ţie, am cunoscut mecanismul 

aparatului îonator în funcţiune, arătînd cum diferitele lui rotiţe se îmbucă 

una într-alta pentru ca rostirea să se poată face cu cea mai mare economie 

posibilă de mişcări. Cele ce vom spune despre silabă ne vor introduce în 

organizaţia părţii sobice a graiului nostru. Ca în orice uzină impor- 
tantă, munca nu poate fi rodnică decit atunci cînd este rînduită. Principiul . 

care stă la temelia, organizaţiei rostirii noastre este cel de ierarhie. 

Anumite sunete au o sonoritate mai mare decît altele. Aceste sunete supe- 
rioare în ceea ce privește potenţialul lor sonor formează culmile sonore, în 

jurul cărora se grupează, ca în jurul unui sîmbure,.. sunetele mai puţin 

sonore. 0 asemenea culme sonoră, împreună cu sateliții ei mai puţin sonori,.-. 
formează o silabă. Dacă: am căuta o analogie în regnul animal, am putea 

asemăna sunetele grupate în silabe cu cîrdul de ciute ce însoțesc pe cerb. 
Raportul de sonoritate nu este: absolut şi fiz, ci relativ şi fluctuant. 

De aceea, matca sonoră a unei silabenu trebuie să fie numaidecit; 
o vocală, ci poate îi și o consonantă, cînd aceasta are o sonoritate mai mare 

decît a. consonantelor înconjurătoare, - Cînd nu. avem a face cu cuvinte 

propriu-zise, ci cu interjecţii, precum execlamaţia pst! (eu care poruncim : 

cuiva să tacă) sau onomatopeca, bz (prin care imităm zborul unei insecte), 

| culmea, sonoră o formează îricativele s şi z, de o sonoritate superioară . 

_ocluzivelor vecine p; t şi b. Numai cînd aceste interjecţii devin tulpinile unor 

cuvinte rînduite, atunci ele, primesc” o vocală care devine matca sonoră, a. 

silabei : din exelamativul ba se naşte verbul bîzii, cu acel S0nus- vicarius 

despre care am vorbit în $ 15. 

Vocala care marchează matca sonoră la tulpinile onomatopeice, cind -se formează din 

ele cuvinte, nu trebuie să fie sonus 'vicarius î, ci poate îi şi i sau o (u). Astfel natura palatală a 

lui ș face ca în pş vocala să fie i (pişa), iar ratura labială a lui ş în atricata £, ca în tulpina îr 

să se ivească vocala o: cior (de unde verbul a ciurui). 

Numărul sunetelor cu sonorități minore care se string în jurul matcei 
sonore poate fi mai mare sau mai mic. TRUBETZKOY (Griindziige, p.229) 
citează cuvîntul. gegrionis care, în limba georgiană, e monosilab. 

Faptul că nu în toate limbile silaba se organizează la fel nu se datorește 
numai unor norme convenţionale. Chiar la aceeaşi comunitate lingvistică 
putem constata, în diferite timpuri sau la anumiţi indivizi, grupări dite-
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“zite în jurul culmilor sonore. În cuvîntul cap consonantele ocluzive și 
afonice e și 'p, care sînt —în tabloul lui .J ESPERSEN ($ 49)— cele mai 
puţin sonore, se string în jurul sunetului celui mai sonor, a, formînd îm- 

preună cu el o singură silabă. În forma articulată capul, îndată ce se iveşte 

o 2 doua culme sonoră, 4, p se depărtează de a şi se grupează, împreună, 
cu [ următor, în jurul lui 4; încît cuvîntul are două silabe : ca-pul. Tot | 

astfel trist formează o singură silabă, cu consonantele î, r, s şi't grupate în 

jurul lui 4. În tristă avem două silabe, pe care ortografia actuală le desparte, 
la sfîrşitul rîndului, tris-tă (desigur sub influența ortografiei franceze). 

Nu toţi romiînii silabisese însă astiel, ci unii despart cuvîntul în silabele 
ri-stă. Şi mai greu se poate preciza unde e granița silabică în domnul : după 
7, cum ne spun regulile ortografice (căci scriem dom-, la sfîrşitul rîndului, 

și nul la începutul celui nou), sau după o, cum ni se pare unora din noi. 
De fapt în acest cuvint granița silabelor trece prin mijlocul lui m şi stadiul 

““lui de tensiune ($ 7) aparţine primei, iar stadiul de. destindere, silabei a - 

doua : do”]rnul. | - - 
| Pe cît de sigură e. despărţirea, cuvântului în n silabe, cînd avem a, tace 
„cu consonante simple așezate între două vocale —căci consonanta inter. : 

vocalică, se leagă totdeauna de vocala a doua (ea-pul)— pe atît e ea, de. 
nesigură la, cele. mai multe grupuri consonantice între donă vocale. Aceasta: - 
nu va; să zică însă că urechea, noastră n-ar distinge cele două culmi sonore î şi 

ă din tristă sau o și u din domnul şi că am avea cea mai mică îndoială asupra, 

caracterului -bisilab. al acestor cuvinte. Nesiguranța se raportează 
numai cu privire la locul unde, între cele două culmi sonore, e cea mai mare 

“ depresiunea sonorităţii.. JESPERSEN avea dreptate cînd susținea -- 

că graniţa între două silabe e adesea, tot atât de greu de găsit; ca, într-o 
vale, linia despărţitoare dintre două dealuri. Lucrul acesta e explicabil. 
după cele arătate în LR, I, $ $ 37 şi 38. Acolo am văzut că principiul eco-' 

nomiei maxime, realizat prin coarticulaţie, e condiţionat de păstrarea carac- 

"terului esenţial al unui sunet. Pot articula inicomplet; ceonomisind unele 

„mișcări sau deplasînd- locul de articulaţie, pot chiar suprapune un sunet | 

peste altul, însă numai în măsura în care am siguranţa că cel ce mă ascultă . 
mă va înţelege. Tot astfel despărțirea, cuvintelor în silabe se: realizează 
numai în măsura în care nu se opune coarticulația. Anumite sumele nu se 

pot grupa în jurul altor sunete mai sonore atunci cînd, coarticulaţia lor este 

ahevoioasă sau neobișnuită. Dimpotrivă, avem grupuri de sunete pe care. - 

„principiul economiei ne silește să le rostim coarticulat, chiar atunci cînd, 

„după ierarhia sonoră, ele se grupează pe două silăbe. Cind voim să silabi- 

- si m asemenea cuvinte, trebuie să dismembrăm ceea ce unise coarticularea, 

să introducem în mod artificial o graniţă între silabe legate prin coarticulare.
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Silabisirea; adică dismembrarea în silabe cu hotar limilai net, este un pro- 

cedeu artificial şi excepțional în graiul obişnuit. 

În $110 vom reveni asupra felului cum anumite grupuri consonantice 

se repartizează pe silabe în limba romînă. La acest loc voim să scoatem în 

cvidență numai două observaţii de caracter general. , 

Cea, dintii e următoarea :. Între două sunete de sonoritate superioară 

—cum Sînt vocalele şi sonamntele — nu se pot întrepune sunete de o sonoritate 
inferioară. De aceea grupul consonantic rd poate sfîrși un cuvînt monosilab : 
ard, sură .. . , căci potenţialul sonor seade de 13 a la r şi dela rla d, dar 

„grupul *rda la începutul cuvintelor nu e posibil în romînește, căci între 

sonora 7 şi vocala a nu se poate intereala, în acceaşi silabă, oclusiva d. 

Dimpotrivă, dra poate începe un cuvînt (drag... ), căci potenţialul sonor 

creşte de la dla r şi de la ra a, dar nu poate sfîrşi un cuvînt monosilab, 

căci la un “adr, între vocala a şi sonanta 7 nu se poate intercala, în aceeaşi 

silabă, ocluziva d. 
În al doilea rînd trebuie să ne dăm seama că un factor foarte important - 

la silabisire este .obișnuinţa cu“ anumite coariiculări. - 
A. GnaUn și A. ROSETTI au dat în BL, VL. (1938), p. 17—25, 

patru tablouri în care sînt cuprinse toate „grupurile consonantice” po- 

- sibile în limba romînă. Pentru cel ce nu se mulțumește să ştie numai care - 

- consonante au ajuns —prin moștenire, prin evoluţie, prin compoziţie sau 

prin împrumuturi lexicale— în nemijlocită apropiere unele de altele, ci 

şi cum a organizat limba romînă aceste consonante învecinate, grupîndu-le 

prin coarticulare în silabe, au importanţă mai ales cele două tablouri. cu 

„ grupurile iniţiale şi finale. Cit despre tablourile cu consonantele mediale, 
acestea, devin utilizabile pentru scopul urmărit de noi abia dacă le con- 

fruntăm cu listele de exemple ce urmează. Silabisind aceste exemple ne 

convingem că adevărate „grupuri”? consonantice sînt, la, mijlocul cuvintelor, 
numai cele care se grupează, la începutul sau sfîrşitul cuvintelor, în jurul 

unei matec sonore. În abces, absent, obtuz, subţire, cobză ... nu putem vorbi 

de „grupuri consonantice” organizate, căci în toate aceste (şi în alte aseme- 
nea) exemple b aparţine silabei prime, iar €, s, t, ţ, 2 silabei următoare. Nu 
există în limba romînă nici un cuvînt care să înceapă cu bf, bs, bt, bi sau 

bz. Tot astiel silabisim ohab-nic, teci-nic, ud-mă, vred-nie, buf-ni-ţă, tag-mă, 

hagi-mă, Neaj-lov, dij-mă, - Vij-ni-ţa, toc-mai, gîl-mă, în-tâl-ni, puş-la-ma, 
păt-lă-gea, hat-man, plat-nic, fiindcă nu avem -cuvinte- începătoare cu 
bn, En, du, dn, În, gm, £m, îl, m, În, cm, ln, în, și, îl, îm şi în... Dimpo- 
trivă, silabisim ra-blă, o-braz, ra-clă, a-cru, a-fla, su-fra-ge-ri-e, ți-Ală, ti-gru, . 
ha-plea, le-pră, co-ra-slă, ba-sme... fiindcă grupurile consonantice bl (blană, 
blid. ..), br (brînză, brumă . .. ), cl (claie, eloșcă . .. ), cr (crai, cruce. ...),
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fu(jloare, future. ..), fr (fragă, ruct...), gl (glas, glumă. ..), gr (gras, greu. . .), 
pl (plai, plin. : .), pr (prind, prună. . .), si (slănină, slugă. . .) şi sm (smântână, 
smoală ... ) sînt; foarte obișnuite la începutul cuvîntului. Dacă am vrea 
să stabilim o paralelă cu grupurile vocalice, ar trebui să asemănăm combina- 
ţiile bc, bs, bi, bț, bz cu vocalele în hiat; : abces se silabiseşte ab-ces, după cum 
aud se desparte în silabele a-ud. Combinația -cru (ocluzivă -+sonantă, 
-+- vocală) din acru se poate asemăna cu triftongul zoa din  Ioan.. După, 
„cum. la, combinaţiile vocalice avem şovăiri între rostirea cu diftongi sau 

cu hiat (tea-tru sau te-a- tru, cf. $ 34a),.tot astfel există Sovăiri în gruparea ă 
consonantelor în silabe. Deși î +1 -+o sau d+l--ă formează grupuri 
de sunete cu sonoritate ascendentă şi ar trebui, deci, să despărţim co- tlon, 

“po-oi-dlă, cei mai mulţi preferăm silabisirea cot-lon, po-vid-lă, neexistînd 

cuvinte rominești începătoare cu i] și di. Chiar cînd, în împrumuturi din 

limbi străine şi în neologisme, avem uneori, la începutul cuvintelor, com- 

binaţii consonantice „grele”?, în interiorul cuvintelor asemenea combinâţii 

se repârtizează pe două silabe. Astfel, deşi avem —sau aveam— în graiul 

orăşănese sau în tezaurul lexical al cărţurarilor cuvinte ca gnom, hlamidă, 
cneaz, șmecher, șnițel, 2namenie... lori, jgheab..., silabisim jig-ni, ceh-lă, 
Doc-ni, cuş-mă, coș-ni-ţă, glez-nă . . , lif-tă, tej- ghea . . . Nu trebuie mai ales 

să uităm că obişnainţa cu anumite coaiticulări variază în diferite timpuri 
şi ohiar la diferiţi indivizi şi că motive de ordin, imlelectual pot lucra în altă 

direcţie decît cele de ordin mecanic. Astfel, deşi avem cuvinte începătoare 

cu grupurile zb, zd, 29 (abier, zdri unein, 2gomot . . . ), silabisim dez-bate, 
dez-dăuna, dez-goli, fiindcă, analizăm aceste verbe într- -un prefix des- unit 

cu bate, daună, goli. | i - 

Cercetările lui A. GRAUR Şi A. Roseiri | au a fost corapletate de 

D. MACREA, care a cercetat toate cuvintele cu „grupuri consonantice” 
întrebuințate de EMINESCU în poeziile din (vol. -I al ediţiei îngrijite 

de PERPESSICIUS. Din listele lui MAcREA —nepublicate încă— se  - 
poate vedea frecvenţa anumitor grupuri şi raritatea altora, dar 

- dat fiind simţul deosebit de dezvoltat pentru eufonie al poetului EMINESCU. 
mai putem cunoaşte și grupurile consonantice care „sună bine” pentru | 
urechea romînului. Cele mai frecvente grupuri de consonante: formînd 

sateliți silabici ai unei vocale-matcă sînt cele ce constau din consonante 

_ —oeluzive sau fricative— şi sonante. Sonanta, cu elementul imediat antevoca- 
lic la, începutul silabei este mai ales r (493 de cazuri), și în măsură mai mică, 

-  VI41 de cazuri); pentru m avem numai grupul sm (8 cazuri), iar pentru 2, - 

o singură dată grupul sn. Ca element postvocalic, 7 urmât de: consonantă -- 

se întilneşte de:37 de ori,, 1 de 18 ori, m de 6 şi n de 31 de ori. Dintre gru- 

purile consonantice formate îără, sonante, cele mai multe: e (166); au'ca al
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: doilea, şi mai ales ca prim element, un s, z sau ș. Toate celelalte grupuri 

împreună sînt numai trei, şi adică cite o dată ov-, -bt şi «cl. 

Iată lista tuturor grupurilor consonantice numărate de D. MACREA la EMINESCU (cifra 

primă din paranteză arată, la grupurile prevocalice, cazurile cînd ele se găsesc la începutul 
cuvintelor, iar cifra a doua, după semnul „plus”, cele ce se găsesc, în interiorul cuvintelor, la 

începutul silabelor) : . ! i | 

"1, Grupuri consonantice cu sonante : , . E 

a) Prevocalice:  br-(10+7), cr-(40+4+-10), dr-(13+5), fr-(26+4), gr-(30+15), 

| hr-(1-+0), - mr-(14+0), nr-(04+1), pr-(854+14),, îr-(524-37), vr-(104-2); sbr-(2+4-0), scr-(9+1), 

sfr-(04+4), spr-(2+4+2), str-(32+4+-27), zdr-(4+42); m-br-(13), n-cr-(7), n-dr-(16), n-fr-(0),. n-9gr-(7), 

n-ir-(32), n-or-(1), p-tr-(3); e-spr-(1), n-spr-(1), n-str-(1), n-ştr-(1); - . 

B1-(10+6), cl-(16-4+10), [L-(15+8), 9l-(74-2), hl-(0+1), ml-(3), pl-(36+8), st-(24+2); 

scl-(44-1), spl-(2+4); n-g1-(2), n-ml-(), c-spl(1) ; | - e 
sm-(8+0); | 

- sn-(1+0);. | o a - , o 
b) Postvocalice: -rb (5), -re (3), -rk" (1), -rd (3), -rf (1), -rg (6), -rj (), -rm (3), -rs (5), = 

-rt (8), -ro (1); Aa i a - 
-Ib (2), =le (1), -ld (4, -1s (1), = (7, -l/ (3); a : , 

-mb (2), -mn (2), -mp (2); Se Ia - 
“ne (9), -nf (1), -ng (4), ns (3), -nt(18), nf (3). : a 

2. Grupuri consonantice fără sonante: |: Da | E 
a) la începutul. cuvîntului sau silabei : co-(1), se-(4), sf-(21),.sg-(4), st-(2), sm:(8), sp435), ... 

* st-(41), 3t-(8), 29-44); nst-(); n-sp-(8), n-st-(3); 

ț 

b) la sfirşitul cuvintului sau silabei: -BE(1), -ct (1), -cs (1), -sc(29), -st(7); n-ct(1), 

n-es (1), st-/ (1). i - a 
Pentru grupul final -smn (12) şi st-m(1) cf. $ 95. 

_O bibliografie bogată privitoare la mult discutata chestiune a silabei, la TRUBETZEOY, --- 
"-"“Grundziige, p. 85. Cf. şi Al. Rosetti, Sur la theorie de la syllabe, în BL, III (1935), p. 5—14. 

94. Cind sateliții unui sunet mai sonor nu sînt, consonante, ci vocale, 
atunci gruparea lor în jurul "vocalei mai sonore dă diftongi sau poliftongi, 

cu care ne-am ocupat în $ 34. Dar se poate ivi și cazul ca între douăsau 
mai multe vocale învecinate să nu se nască un raport de superioritate sau 
inferioritate sonoră ci ele să-şi păstreze independența, lor silabică. Precum - 
am accentuat în $ 34a, în rostirea obișnuită cuvintul teatru e la noi de 
două silabe : tea-tru, căci e, mai puţin sonor decât 4, a devenit satelitul 
acestuia. În versul lui EMINESCU : În cuplete de teatru, s-0 desfaci ca pe o 
marță, cuvîntul teatru are trei silabe : te-a-tru. Acest fel de grupare a vocalelor 
urmărește mai ales anumite efecte de cufonie prozodică (cf. LR, I, p. 48). 
„Dar pe cînd alte limbi, ca cea germană, au posibilitatea, de a marea graniţa 
silabică, între două vocale învecinate prin atacul dur ('Zheater $ 16), noi 
nu întrebuințăm decit în mod excepţional acest mijloc (2024 $ 16). Din cauza 
aceasta vocalele învecinate sînt expuse să devină, diftongi sau, cînd sînt. 

.
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identice, s să se contragă : priimă, de trei silabe în limba veche, a devenit 
primi, de două silabe. Tot astfel latinescul *filianus a trecut prin stadiile - 
fil'în (precum se rosteşte încă la aromîni) şi *fiin (bisilab), ca să ajungă 
la fin (monosilab). Rostirea fizcă e din ce în ce mai rară şi fică îi ia locul; 
adesea se aude chiar fin(d)că şi vitor în loc de fiindcă, viitor. | 

Limba romînă dispune totuşi de un mijloc prin care poate accentua, 
caracterul de culme sonoră pentru fiecare din cele două vocale învecinate : 
între ele se introduce o semivocală. Prin strimtarea aperturii se produce 
astfel o depresiune a sonorităţii şi deci o delimitare silabică între. cele două 
vocale. Semivocala obişnuit întrebuințată ca hotar silabie între vocale este, 

în limba romînă, ş: aia, cheje, oaje, nuja, noroiul, mai rar, și numai după 
vocalele labio-velare! (o şi 4), se găseşte u: cureaua. Pe cînd ovem a dat. 
oaje, novema dat nouă şi tot astfel *roe (disimilat din rorem $ 66) a dat rouă, 
fără ca să ştim de ce în cazul dîntii semivocala 'intercalată are caracterul . 
palatal al lui e,următor, iar în cazul din urmă caracterul labio-velar al 
lui o precedent. Aceeaşi şovăire o observăm la conjunctivul verbului -a - 
ploua, care, în limba literară, e să plouă (din să  “ploue), dar în graiul din 
multe regiuni e să ploaie. - 

“Ca în limbile slave, semivocala se leagă de vocala următoare; formînd 
cu ea .un diitong. Deci despărțim: re-v0- aş, -nu- za-ua; germanii - 
despart, dimpotrivă : : Dej-er, blau-e, “miss- -trau- îsch (ef. “Tnupetzicov, | 
Grundziige; p.. 51).: „ Â 

Semivocala nu e , totdeauna, atit de distinet perceptibilă ca îsiu 
în najana. „Avem îri limba romînă o serie de cuvinte, precum aer, fluer, 
vuet, noembre. . ., care. se scriu şi se rostesc de obicei fără ş sau cu un ş atât 
de scurt şi de puţin distinct, încît abia se percepe. Faptul că creeri s-a 
contras în crări (A1-R, I, 9/748) e o dovadă că cei doi e nu erau despărțiți 
prin ș. Pe de altă parte, neologismele, care n-ar trebui să aibă ş, tind a fi 
asimilate din ce în ce mai mult cuvintelor vechi : azaleje, aleje... în loc. 

-- de azalee, alee... Cuvinte ca lua, luînd. .:. se rostesc în limbajul îngrijit. 
"fără u; în unele regiuni se aude însă, şi rostirea luua, luuînd, care poate . 

ajunge la luca, havând. Acest w despărțitor: de silabe poate evolua, printr-o 
strîmtorare şi mai mare a aperturii, pînă la w. Așa s-au născut formele luva, 

luvând ; tot astfel lat. vidua a dat mai întîi văduuă, apoi văduwă şi, în sfirşit, 
ă văduvă, iar lat. medulla, prin fazele măduuă și mădutvă, forma măduvă. 

În acest cuvint strîmtorarea aperturii a putut progresa pînă la ocluziune : 

mădubă (GamLLscHEG, Oltenische AMamdarten, p: 13). În loc .de piuă se 
aude. în multe regiuni pivă.. " 

- Alături de aceste forme există însă şi măduhă, variantă atestată 

încă la 1688 în Biblia, de la Bucureşti şi care, ca şi forma bănăţeană nacăr 
, _. 

11 — e. 1915 

-
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(alături de navăr Jb. III, p. 219), ne arată că hotarul silabie poate fi marcat 

şi prin spiranta laringiană (spiritul aspru). A | 

„Despre o rostire bucăr în loc de buăr „„bour”? face dovadă împrumu- 

tul bulgar buhăir (DR, III, p. 181). WEIGAND (J0. IV, p. 49) a auzit 

toma, decelos< deelos< deălos „deluros”, derivat din deal. EL. credea, că, 

şi numirea, Dehelean, dată locuitorilor dintre Lipova şi Timișoara, este şi 

ca un derivat de la deal. 'Tot un Ph —însă rostit ca fricativă velară— des- 

parte, în interjecţiile aha ! și îâ !, pe a şi î scindat în două silabe. Dacă 

__ pronumele al, ăla, ăsta ete. se rostesc pe o întindere atît de mare cu un h 

iniţial, e cazul să ne întrebăm dacă acest hi nu avea la origine să marcheze 

hotarul silabie după prepoziţii, deci în combinaţii de fonetică sintactică | 

de felul lui ca aia, ca ăla, cu ăsta etc. (cf. GS, III, p. 241). 

Spiranta velară-h acomodîndu-se,în ceea ce priveşte fonia, vocalelor 

„învecinate, a devenit P, iar acesta. a putut progresa pînă la ocluziva g: 

mădugă (1. A. CANDREA, Bul. Soc. Fil. I, p. 40). Tot ca în această formă . 

pănățenească se explică g în fag şi Jagur din lat. favus, favulus, în neg (cu 

diminutivul negel) < naevus, în negură<. nebula (şi în limba albaneză 

cu g: njegull) şi în uger< uberem. . - SE 

Cind francezii vorbesc nemţeşte, ei înlocuiesc undori ocluziva glotală ca hotar silabic 

prin spiranta laringiană : tedater prin lecaler, O franţuzoaică, care trăia de mulţi ani în Viena 

zicea' Freihund, în loc de Freiung. ” | . . 

| Spre a evita contracția spre care, în limba romină, duce în mod aproape fatal urmarea 

a două vocale identice în hiat (adică Ia sfirșşitul unui cuvint şi la începutul celui următor), limba 

mai are şi alte mijloace, între care poate îi socotită şi topica. Dacă din illum habet factum avem 

1-a făcut, dar din illam habet faclum avem a Jăcut-o, cauza este că illam, în poziţie proclitică,. 

trebuia să dea a, iar în a a făcut cei doi a nu se puteau menţine fără să se contragă, încit illam 

habel factum devenea omonim cu habel factum (> a făcut). N : 

Foarte instructiv ar fi un studiu amănunţit, după hărţile Atlasului, asupra repartiţiei 

lui j şi s/ ca element de demarcaţie a silabelor. De asemenea ar trebui studiat faptul, neelucidat 

încă, de ce, în dezvoltarea istorică, după amuţirea lui b şi o intervocalic, cele două vocale, ajunse 

vecine, s-au contras uncori, ca în caballus > *caal > cal (tot aşa alb. kal), alteori au dat diftongi, 

ca în timebat >> ternea, şi iarăşi în alte cuvinte a fost păstrată repartiţia silabică originară : clavem> 

>cheie, ovem>oaie... Avem chiar în interiorul conjugării aceluiaşi verb, cazuri ca l2vaf>ia 

(monosilab), dar level > (să) ieie (din iaie, de două silabe). “ . 

95. : Sonoritatea fiind dependentă de apertura cu care se articulează 
un sunet, sirîmtorarea aperturii pentru rostirea unei semivocale ajunge 
spre a produce o delimitare silabică între două vocale învecinate. Cind. 

sunetele invecinate sînt consonante continue, și nu vrem să le coarticulăm, 
„ci vrem ca ele să se repartizeze pe două; silabe, atunci hotarul silabic poate 
fi marcat printr-o ocluziune. Cazul lui damla care a devenit dambla, l-am 
explicat în $ 50 prin lipsa de sincronism între articulaţia, nazală (la 7)
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“şi orală (la 2). “Dar acest asineronism,. care explică nașterea ocluzivei. d 
între cele două sonante (m şi 1), nu e numai o rostire neglijentă ci are Și un 
rost îuncţional, cel de a marea o graniţă, mai precisă între cele două silabe : 
ale cuvîntului. Aceeaşi funcţiune o au şi ocluzivele citate in $ 79, care for- 
mează. „punte” între două consonante continue. dintre care una 'este 
o sonantă. 

Dar sonoritatea depinde şi de locul pe care un sunet îl ocupă în cuvint: 
Ştim că în poziţie finală consonantele romiînești se aionizează în măsură, 
mai mare atunci cînd înaintea lor se găsește un sunet afonic ($ 52). După 
regula, stabilită în $ 93, ar urma ca într-un cuvînt ca basmu, u final să nu 
amuţească, după cum nu a amuţit nici în codru sau aflu ($ 78), căci între 

"Vocala a şi sonanta mm nu se poate intercala, în aceeași silabă, un sunet de - 
o sonoritate. inferioară, s. De fapt rostirea, basmu se poate atesta. Asttel 
în traducerea, poeziei Loreley de H. HEINE, poetul ȘT. O. Iosir serie 
—din cauza ritmului — un basmu din zilele vechi. EI, ca braşovean, trăit 
la Bucureşti, rostea, îisă de obicei basm, după cum de obicei se rostește şi 
spasm, istm, ritm... adică monosilab. Această rostire e explicabilă fiindcă 
m în aceste cuvinte, fiind final şi urmind și după o consonantă, afonică, 
a pierdut; atât; de mult din sonoritatea, sa, încât 2 putut sări peste s sau , 

- ca să devină satelitul vocalei precedente (a sau î). S-a întîmplat deci acelaşi 
proces ca la lupi, care rostindu-se cu un ș afonizat, acesta se grupează 
peste 'p precedent în aceeaşi silabă cu u; 

„ Bixistă însă și a treia, posibilitate de rostire a cuvîntului basm, 
precum se poate vedea din următoarele versuri „populare (din. colecţia, 
TEODORESCU, p. 332) : | 

Vai de mine- -n ce-ncăpui . 

„Si de basm [bisilab !] mă făcu, 

În acest. caz m final, păstrindu-și mai mult fonia, mi-a mai intrat 
într-un raport de dependență, faţă de a precedent, ci a devenit o sonantă 
silabică. S-a petrecut adică următorul proces : s și m n-au mai fost 
coarticulate, ci fluxul rostirii a fost oprit pentru o îrîntură de secundă după 
s și înainte de 2, încît ceea ce urechea percepe ca o pauză, a devenit graniţa : 
între silaba bas şi silaba mp. Acelaşi lucru se petrece, în sens invers, în ros- 
tirea, mbrac ( Ş 7 6). 

___96. Ceeacee însă mai i remareabil, este faptul că o pauză poate deveni o 
delimitare silabică şi între. o sonantă şi o vocală învecinată. Dacă examinăm 

harta 60 din ALR, I, vedem că alături de forma, nalt (cu varianta nant), 

există şi o variantă alt, dezvoltată, dintr-un mai vechi paltu în care ritmul 
trisilab al latinescului în alto sau în altum s-a păstrat, astel că n şi a următor
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n-au fost rostite coarticulaţ, ci în două silabe despărțite printr-o frîn- 
tură de pauză. Această dismembrare -e şi mai distinctă cînd din n se naște 
prin înmugurirea unui î, forma înalt. Acelaşi efect; se poate produce şi prin 

alt mijloc : prin lungirea lui n, despre care am vorbit în $ 36. Deosebirea 

între rostirea, palt şi nnali e numai că în primul caz se produce o pauză între 

% și a, iar în al doilea caz ea este umplută cu rostirea prelungită a lui n. 

Am văzut că după analogia sonantelor silabice care produc un î înmugurit (îl, în, imi, 

ti <tw $ 76), s-a putut adăuga un asemenea [ și înainte de s şi 7 (5, (fi). În mod analog găsim 

dar numai excepţional, şi un s despărţit de consonanta următoare printr-o pauză care, ca a în ALR, 

J, h. 60/632, 637, apare însemnat cu uu s silabic: ş nanf „is (== sint) înalţi”. 

97. În urma transformărilor fonetice, numărul silabelor nu mai 
este în romînoşte totdeauna ca cel al cuvintelor latine. Mai ales a, scăzut 

prin afonizarea lui u și a lui i final. Astfel s-au născut şi în sistemul flexionar 

romînesc cuvinte imparisilabe, dar nu în aceleaşi condiţii ca în latinește 
- (mons —montis, pes—pedis, împerator —imperatoris. . . PRE ci mai ales la unele 

__ verbe ca las, plâng (monosilabe) din lasu, plângu (bisilabe), lași, plângi 

_ (monosilabe) din lași, plângi (bisilabe), lasă, plânge (bisilabe), lăsăm, plângem 

(bisilobe) in lăsămu, plângemu (trisilabe) . .. şi la femininele cu Pi 

în -î. În vulpe —vulpi, Jabrică—]abrici, dulce—dulci, biserică— biserici. . 
pluralul are o silabă mai puţin decit singularul. , 

„ Acelaşi raport îl găsim la marcarea genului, femininul avînd” de obicei 

0 silabă mai mult decît masculinul, atît la singular cât şi la plural : muri 
tor—muritoare, buni— bune, Lat. calidus, calida, calidi, calidae a pierdut mai 

întîi, prin sincopă, încă în latina vulgară; o silabă : _caldus, calda, caldi, 

caldae, apoi a mai pierdut, în limba romînă, o silabă prin afonizarea lui 4 

şi î final, deci la genul masculin : cald (mmonosilab), caldă (bisilab) calzi 
(monosilab), calde (bisilab). 

98. în $ 26 din LR, 1 am arătat cum scindarea vocalei accentuate 
în două elemente identice, repartizate pe două silabe, are un rol funcţional, 

fiind un mijloc stilistic spre a insista, asupra, sensului cuprins în cuvînt. La 

exemplele citate acolo se mai pot adăuga cazuri ca: s-a du-us ( =s-a tot 
dus) şi dus a fost sau te aştept, dar să vi-i (= să vii de bună scamă |). 

99. Dacă urmărim pr efacerile limbii romîne, vedem că în monosilabe 
întîlnim uneori alte transformări decît; în polisilabe. Monosilabismul este 
deci şi el un factor fonetice de care trebuie să ţinem seama. - 

Citeva, monosilabe au primit în Jatina vulgară, prin adăugarea “unui 
e la, sfîrşit, o silabă mai mult decît aveau în latina clasică. Cuvintele romi- 
„neşti sare, fiere şi miere presupun formele *sale, “jele şi *mele (în loc de sal,
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jel şi mel); tot astfel se pare că a existat o formă "este, « care a dat în romi- 

nește este (alături de est, care a date, cu căderea obișnuită a consonantelor 
finale). Forma de acuzativ” quem a devenit *guene >cine, după care 

s-au luat acuzativele *mene, *tene şi *sene >> mine, line, sine, alături de 
neaccentuatele me, te, se, romînește mă, î€, se. - - 

Cît despre forma "quene pentru guem, transformarea” lui m în n-se 

explică în modul următor. Pe cînd m final amuţea în graiul latin popular 
—şi deci casa, lupum. .. deveneau casa, lupu. . . — în cuvinte monosilabe 
el s-a, păstrat înainte de cuvinte începătoare cu o labială şi a devenit e 

înainte de alte consonante sau înainte de vocale. Prepoziţia cum a devenit; 
cun în combinaţia cum îpso îllo > cunusul ( $ 113) şi acest cun a pierdut 

pe n în cum toto >*cun totu >cu tot, întoemai după cum contrimulo a dat cu- 
tremur. 'Tot aşa quem a dat mai întîi *guen (ca rem > îr. rien) şi apoi *quene 

“(ea spem >it. spene) > cine. Toate trei fazele de dezvoltare le găsim la | 
quam. Forma mai veche cam s-a păstrat; înainte de labiale (cam mult, cam 

puţin, cam bine); forma cu n, can, o întîlnim adesea în textele noastre 

vechi (cf. DA), dar ea a fost înlocuită în vremile mai nouă prin cam (după 

cum îm a înlocuit în unele regiuni pe în şi cînd nu urmau cuvinte începă- 
toare cu labiale, cf. $ 114); în stirşit din *can tine s-a, născut ca tine, cu 

amuţirea, lui n, ca, în cu tot, cutremur . . . 
În cuvintele accentuate pe silaba finală, sunetele au uneori. aceeaşi 

soartă ca în monosilabe. Aşa se explică de ce alături de imperfecte ca eu 
lăuda, atestate în textele noastre vechi şi păstrate pe alocuri pînă azi, cu 

amuţirea regulată a lui m final, avem azi forma eu lăudana . ... Spre a ne 

explica această anomalie, trebuie să plecăm de la eram. Alături de accentu- 
area pe tulpină, păstrată încă regional la aromini, acest verb şi-a mutat 
accentul pe a după analogia tuturor imperfectelor romine (tu lăudă;, el 

lăudă, noi lăudâm, voi lăuddţi, ei lăuddu ..., tu Jăceăi, el ăceă, noi 

făcedm, voi făcedţi, ci făcedu. ..). În accentuarea oxitonă erâm, m s-a 

păstrat ca în monosilabe, iar după acest verb primordial s-au orientat 
- şi. celelalte,” mai ales că un m exista la persoana înții şi la perfectul 

compus lăudat-am. 

Unii cred că în noi, voi, trei, dai, stai, s final (lat. nos, vos, lres, das, stas) s-a 

prefăcut în i, ca în monosilabele italieneşti, în opoziţie cu s final dispărut în polisilabe 

(ca lupus > lupu > lup). „. Dar originea acestui i poate fi şi alta (er. DR, |, P 56= =ELR, 

„p. 172—173). 
În imperativele da, sta, fac, a s-a, schimbat în ă: că, stă(i), fă (forme “trecute, 

__ la dacoromini, de la imperativ și la perscana a treia a indicativului prezent) în opoziţie 

-cu menţinerea —valabilă însă numai pentru polisilabe— a i a neschimbat în silabă 

accentuată. - | DI a | | .
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- Pentru explicarea lui este putem pleca și de la o formă *estit, născută prin adăugarea termi- 

naţiunii. persoanei a treia a verbelor de conjugare a treia la est. Fiere şi miere, cu r, iar nu cu 

1, dovedesc că nu putem pleca de la formele fell- şi mell- (fel—fellis, mel—mellis) din celelalte 

cazuri de declinare. - - 

Un ă în loc de a accentuat la sitrşitul cuvintelor apare şi în oxitonele de origine turcească 

aromineşti călfă', păşă'. . , po - . 

SILABE REPETATE ȘI SUPRIMATE 

100. De mult a fost remarcată repetarea unor silabe în 1 graiul copiilor. 

Din încercările copiilor de a articula ocluziva deritală t sau nazala bilabială 

m Şi de a repeta âceastă încercare după ce gura a fost deschisă pînă la 

apertura. maximă, a vocalei a, s-a născut acel tata şi mama, exemple tipice 
ale „limbii-ecou” între copii și părinţi : părinţii, încântați de primele încer- 

cări de vorbire ale copiilor lor, le împrumută un înţeles, pe care, la rîndul 

lor, îl învaţă copiii de la părinţi. Acest gîngurit a putut mai tîrziu să înlo- 
cuiască în romanitatea estică pe pater şi mater (păstrate în alte limbi roma- 

nice). Tot astfel de cuvinte —dintre care unele, precum papa, caca, bibi, 

_baubau, îşi păstrează pînă azi caracterul lor copilărese — sînt; baba, dada, 
nana, nene, lele, fața, unele din -ele împrumutate. de la slavi. . 

Tocmai prin faptul că asemenea cuvinte nu au dintru început un sens propriu, ci sensul 

li se” dă din partea adulţilor, prin interpretare ulterioară, sc explică diferitele sensuri pe care ele 

le au în diferite limbi sau chiar în aceeaşi limbă. Astfel baba e la romini şi la slavi „femeie bătrină”, 

„bunică”, „moaşă” (la aromini şi megleniţi), pe cind la turci babâ e „,moş” (cf. Baba Novac), 

la italieni babbo şi la sarzi babu e „tată”, iar în unele părţi ale Ardealului babu are sensul lui „nene” 

(cf. DA). Papa însemnează „mincare” şi -—în unele limbi, ca cea franceză— tată”. Tot astfel 

mama poate însemna şi „„mincare” (cf. derivatul nostru mămăligă şi termenul anatomic marnelă). 

Alte , exemple la ]. IORDAN, în BIFR, IX (0942), p- 150— 152. 

101. Între strigătele animăleloi, multă le aude românul ca o repetare 
a aceleiaşi silabe ; cucul face cu-cu, gîsca,. ga-ga;: pupăza Du-pu-pu, rața 
mac-mac ; găina codcodăceşte, fiindcă ni se pare că repetă silabele cod-cod ; 
oaia -face behehe .... Urmăţorul. citat . din romanul Sfânta . Dreptate. 
(p. 75) de MANOLACHE e caracteristic pentru repetarea, silabei ha şi hău 
cu scop imitator : ,,Pe undeva, departe, printre Virturi, a uit din hăuri 
houhasitul haharezului”?, i 

“Ca un ecou al acestei repetiţii, zosteştă şi omul de două ori silabele 
eu'care cheamă animălele (și cae. mai adesea, sînt; însuși numele anima- 
lului într-una din limbile învecinate, de exemplu ung. tyik „găină”, liba 

| „Siscă”, slav. uti „rață, ct. DR, 1, p. 79): tiugu-tiugu-tiugu şi piri-piri 
pentru chemarea găinilor, auti-uti. „pentru chemarea, rațelor, cuțu-cuţu a 
cîinilor, Higă ligă a _eaprelor, liba-liba a gîștelor...
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"102, Şi anumite zgomote din jurul nostru le auzim repetate, de 

„aceea, cînd se dezlănţuie o furtună, spunem că bubuie, un rîs puternic e 
un hohot etc. 

Dacă urmărim în Dicţionarul Academiei onomatopeele, observăm 

că în cele mai multe exemple citate ele se întrebuinţează repetate. Ghici- 
-toarea pentru coasă e : „,fîş-fîş prin păiş, paci-paci prin copaci”. Cînd cineva 

bate la uşă, face poe-poc, apa care iese prin gura strimtă a sticlei face 
gil-gîl şi —cu extinderea impresiei acustice asupra celei optice — vorbind 

despre o fetişcană care se mișcă repede încoace şi încolo, exelamăm fîța-fița. 

Uneori repetarea aceasta a unei tulpini de natură imitativă este 
împreunată, cu modificarea unuia din sunetele componente. Mai rar avem 
“un joc vocalic, ca în fr. ric-rac sau în romînescul hai-hui-De obicei . 

la, noi se modifică întiia consonantă din cuvîntul repetat; sau 
din cel ce se repetă: cioc-boc(la Coşguc : cioe-poc), ciuru-buru (imită 

sunetul cernutului), fîța-mâța, hâr-mâr, hâra-pîra, hara-para şi harta-parta 
„sau harcea-parcea (la bulgari parta „bucată”, la, turci parăa-parăa „bucată 
de bucată”), serta-ferta, talmoş-balmoş, tanda-manda, teanc-beane, techer- 

mecher, tercea-bercea şi tercea-percea ; cf. şi balancă-talancă. . ., apoi cazuri 

ca hodorone-tronc sau trosc-pleosc, treanca-fleanca,. . ., în care o explozivă i 
atonică urmată de o lichidă alternează cu altă explozivă afonică urmată 

de altă lichidă. 

Modelul unor asemenea formaţii “trebuie căutat, poate, în locuţiunile care unesc două 

cuvinte ce rimează, precum calea-valea (ci. și mură-n gură, tuntre şi punle, afară-n ţară, de 

" silă-de milă...) - - . 

La megleniţi există şi perechi de felul lui cânăimnână, carne-marne, fărină-mărină, în care 

numai primul cuvint are sens, iar al doilea e repetarea lui, însă cu consonanta iniţială schimbată, 

Avem deci a face cu un simplu joc de rime de felul lui stele-logostele sau chiar făt-logofăt.... la . 

dacoromini, combinații în care cuvîntul al doilea cuprinde în partea finală pe cel dintii fără să 

aibă un sens sau nemaiavind —ca în cazul lui logofăt — sensul său originar. 

Despre repetarea cuvintelor spre a le sublinia în frază, cf. LR, I, ş 28. 

103. Asupra unui caz interesant de redupiieare a primei silabe, 

care a; ajuns să primească o funcţiune lingvistică, am relatat în DR, II, 

- p.62 (=ELR, p. 179): „Pentru a exprima ziua care urmează lui poimîine, 

se întrebuințează expresia după poimiine sau poipoimiine (are accentul 

principal pe primul poi), care trebuie să fie mai veche și să dateze din vremea, . 

cînd poi, din lat. post, era încă înţeles în sensul „după. Azi însă acest; cuvînt 

“nu mai are un înţeles autonom, încît în graiul copiilor mei s-a putut naște 

"expresia în anul văviitor pentru ideea în anul care urmează după anul 

viitor*?, N-am. cercetat anume această expresie a; lor, pentru ca să văd. . 

la ce analogii nouă mai poate duce; de fapt în curînd ea a produs şi pe



168 - - -- - SCURTARBA NUMELOR PROPRIE - 

în anul trâtrecut. S-a născut deci o nouă categorie în graiul copiilor mei, 
care m-a făcut să înțeleg naşterea, perfectelor reduplicate latine”. 

Un alt caz analog e următorul : Despre o femeie cu părul în șuvițe 
dezordonate se zice că „părul îi atârnă loaţe-loaţe””, precum despre un măr 
se spune să „îl tai felzi-felii” sau „bucăţi-bucăţi”. ... După modelul ono- 
matopeelor cu silabe repetate ($ 83) s-a creat din” loaţe-loaţe un cuvînt; . 
nou loloaţe : ,jîi atîrnă loloaţele de păr”. : 5 

Dacă la ALECSANDRI găsim pupuică în loc de puică (Zeatru,: p. 920), ca o formă mat 
„"dezmierdătoare, avem a face, probabil, cu o influenţă franceză, unde, în graiul familiar, se aud 

reduplicări ca bebele (în loc de bete) în înţelesul de „prostuţ”,. 

În exemple ca Trandaţire fire, Rău mai eşti de file (ARIA, Înmorimintarea, p.. 439) 
avem a face cu repetarea silabelor finale din cuvintul precedent pentru obţinerea unor anumite 
efecte eufonice în vers. - . ” ” 

104. Graiul copiilor, prin care se explică unele cuvinte constătătoare . - 
„din silabe reduplicate, ne dă și explicarea seurtării cu una sau mai multe . 
silabe a numelor pioprii. Procesul de la, baza acestor forme scurtate l-a 
arătat JESPERSEN (Grundfragen, $ 150): Robert devine în graiul copiilor - 
germani Bob (prin asimilare din Rob) și Giuseppe devine Beppo în gura, 
micuţilor italieni. Aceste stilciri de nume le găsese „nostime” părinţii 

„copiilor, care, în loc să le îndrepte, și le însuşese ei înșiși atunci cînd vor ! 
"să dea un cuprins afectiv acestor nume. . 

„ Asemenea scurtări de nume proprii sînt şi la noi foarte obişnuite, 
avind —cel puţin la origine— un sens dezmierdător (hipocoristice), care 
însă șe pierde de multe ori cu timpul: Niţă din Ioniţă, Țica din Mariţica, 
„Chiva; din. Paraschiva, Ghiţă din Gheorghiţă, Nuţa din Anuţa sau Ilenuţa 
ete. Tot astfel se scurtează și unele cuvinte cu care ne adresăm rudelor 
sau unor persoane mai bătrîne sau de rang social mai înalt : tuşă în loc de 
mătușă e foarte obişnuit în Muntenia; naș în loc de nănaş (< naunaș) în 
cele mai multe regiuni și în limba literară ; pentru unchi (ca şi.pentru fr. 
oticle) trebuie să presupunem încă din epocă latină, vulgară forma *unc(u )lus 
scurtată din avunculus ; coane şi coană în loc de cocoane şi cocoană are un 
colorit familiar.; nea Ion în loc de nenea Ion se aude adesea; ceva mai rar 
e bușcă în loc de'băbușcă sau'biță în loc de bădiță. Dragostea ţăranului 
romiîn faţă de vitele sale se cunoaşte și din formele scurtate cu care le 
strigă (celu şi cică în loc de purcelu și purcică ); precum şi din scurtările 

"tulpinelor în derivate ca Pin-aia pentru o vacă născută vineri, Dum-ana 
pentru o vacă născută dumineca. Şi atunci cînd în loc de mămăligă sau. . 
mămăliguţă zicem măligă sau măliguţă exprimăm € 
aceasta, cît de mult ţinem la această mîncare. 

» toemai prin scurtarea
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Hipocoristicele rominești au fost studiate amănunţit de ŞT. PCA, Nume de "persoane 

şi nume de animale în Țara Oltului, p. 117—133 (cu bibliografia chestiunii). Despre bipocoris- 

„ticele de origine slavă păstrate în: nume romineşti cf. LR, ], $ 124. 

Unele din exemplele citate se pot explica şi prin haplologie ($ 108) sau prin sincopă ( $ 85). 

Acesta pare a fi cazul la coană, rostit pe alocuri cu c lung (ecoană). |. IORDAX, BIFR, IX (1942), 

p. 203 crede că şi măligă (rostit şi mmăligă) şi naş (ă) (rostit şi nnaş(ă) cf. ALR, 1/11, h. 2171590) 

rezultă din mămăligă şi nănaş(ă) prin dispariţia lui ă între cele două consonante identice. 

Ne putem chiar întreba dacă etimologia lui naș şi naşă este cea pe care am dat-o pe vremuri, 

considerindu-le. ca forme scurtate din nănaş(ă), iar acestea născute, prin asimilare vocalică : 

(nanaş(ă)) din nunaş(ă), diminutiv din nun, sau dacă trebuie să considerăm pe nănaşă ca un 

diminutiv de la nană, un cuvint din graiul copiilor, ca cele citate în - $ 100, cu dublu înţeles, de 

fată” (prin Banat) şi de „maşă”. Răspindirea geografică restrinsă a lui.nan „naş” şi nană 

„„maşă” —ALR, IJI1, b. 217 atestă aceste cuvinte, cunoscute şi lui I. IORDAX, BIFR, IX (1942), 

""p. 203, numai în punctele 618, 632 şi 637— ne face însă să nu prea credem că nănaș(ă) ar fi 

un diminutiv al lui nan(ă). 

105. întrucitva deosebite de acestea. sînt numele proprii întrebuin- 

ţate la vocativ cu forme trunchiate. VVEIGAND a&- atras atenţia în J). 

VIII, p. 315, 316, 318 şi JV. IX asupra formelor Jo şi Joa, Ni, To şi Toa 

în loc de Ioane, Nicolae, Toadere în Făgăraș, la Broșteni în Moldova, în 

'Para Oașului și în Maramureş. Din Ucea şi Arpaş, în "Țara Oltului, citează 

HANEş: Ghid, Mării, pentru Gheorghe şi DMăriuţă ; din "Ţara Hațegului, 

O. DENSUSIANU (Para Haţeguluii, p. 43) şi Ji, Şte în loc de Mihai, Ștefane, 
numind aceste scurtări „afereze silabice”?. Instructivă e observaţia lui 

- ŞT. Paşca (Nume de persoane şi nume de animale în Ţara Oltului, p. 118) : 

„În comunele atât de răstirate din Țara moţilor am observat această seurtare 

a numelor de botez numai atunci. cînd individul numit într-acest fel e 

strigat: de la o dep ărtare mai. mare. Astfel, în convor- 

birile dintre ei, se cheamă cu numele întreg: Liță, Culă, Vetă, Marie. 

Strigate.de la distanţă, asemenea nume iau forma, de 14, Cu, Ve, Ma... 

De altfel cel strigat; de la, oarecare depărtare nici nu pricepe de cît partea 

accentuată a numelui său şi prin pauza pe care o remarcă între interjecţia 

măi ! şi partea accentuată a numelui —pe care o aude— întregeşte sila- 

vele neaccentuate”, Avem, dar, a face cu economisirea a ceea ce poate îi 

ghicit din conţinutul fonic al unui cuvint. Această economie atinge silabele 

care se găsesc în umbră, adică pe cele ce urmează după silaba accentuată, 

sîmburele unui cuvînt, care mai adesea, e identică cu tulpina cuvîntului 

Bau u reprezintă partea, cea mai importantă a tulpinii. 

106. Ca numele proprii se scurtează, deși mai rar şi numai regional, 

vocativele unor nume de înrudire, ca măi fra (=îraie), măi ta (=tată). 

Scurtarea fa pentru fată, cu varianta fă (după mă), este general romi- 

.nească. Acelaşi fenomen se repetă la unele imperative, ce apar seurtate,
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cînd sînt; întrebuințate interjecţional. În loc de wită-te se aude prin Ardeal 

ui; tot astfel coa în loc de coată (=caută), iar prin Bihor, au în loc 

de auzi (Conw. lit. XX, p.1004). Interjecţia, hai pare a fi scurtată din haide! 

În toate dialectele romîne se găsese imperative în -ea de la unele 

verbe în -esc: fered, grăbed, loved, opred, păzed la, dacoromini, gred, „gră-' 

ieşte”?, mutred „privește”, ursed la aromiîni, serbed, măntred, turceă. .. la, 
megleniţi, hii€ „aruncă”?, cuhe fierbe”, zeiezde-me „încalecă-mă”” la, istro- 

romini. Trunchierea aceasta trebuie să fie veche, căci ea datează la daco- . 

romîni din vremea cînd se rostea încă fereașie, grăbeaște ($ 197). Formele 
acestea au putut trece apoi, la istroromiîni, de la imperativ, şi la indicativ : 

hit€, cuh€ (iar nu hitește, cuheșie) sînt-tormele actuale pentru persoana 

o treia a indicativului prezent (cf. SI, II, p. 174). Prin Ţara Oașului şi în 
Maramureș se întilnese, după I. A. CANDREA Și T. PAPATA GI, de asemenea 

multe indicative de acestea, precum : boled ,„,boleşte”, cliped „clipeşte”, 
găscă „găseşte”, trăiţ trăieşte”, log „loveşte”... În această regiune, 

cunoscută pentru cuvintele trunchiate care se întrebuințează pe acolo, 
se aude şi. fa, mg, irg, tra pentru face, mere (= merge), trece, trage... Din 
“Para Oaşului citează O. BRĂILOIU (GS, VII, p. 78) : grăj€ „grăieşte”, îmţetră 
„împietreşte”, locuj€ „locuieşte”, apoi fa „face”, mg merge”, tra trage” 
şi tre ptrece”. În Măţău, jud. Muscel, se întrebuinţează forma, alear în loc 

de aleargă. Tot ca. o scurtare din este (rostit igste şi zaste), întrebuințat 

ca particulă afirmativă, trebuie considerat acel je şi za care se aude des 
prin Ardeal în loc de „da”. 

107. În general, diferitele regiuni sau comune se comportă diferit 
faţă de formele scurtate. În cîte unele din ele se pare că îndemînarea de a 

întregi în minte cuvintele rostite trunchiat; este atât de mare, încât locuitorii - 

"simt chiar o plăcere în a le întrebuința. În ținuturile vestice se zice o păre 

(=pereche) . de hamuri. Pe la Breaza se aude le (=—lele). hai în Brea 
(= Breaza) (ez. V, p. 120). De „trocarii” de la Brașov lumea își bate 
joe cînd zic „Un (=unde) teci (=te duci), maichii ? — ilăc (=mă duc) . 
în ceate (=cetate)”, TD. PApAHAGI (Maramur e, XLIV) citează următoarele: 
versuri, pe care locuitorii judeţelor vecine le pun —exagerind, fireşte — 
în gura maramureşenilor spre a-şi bate j joe de-asemenea scurtări regionale : : 

Bu(nă) colea(şă) cu brin(dză), cu la(pte) 
Numa mă săgea(tă) la spa(te) ; 
Bu(nă) colea(şă) cu la(pte), cu brin(dză), i 
Numa mă săgea(tă) la rîn(dză). 

După cum unele regiuni iubesc formele scurtate, tot astfel unele 
cuvinte sau împerecheri” de cuvinte sînt mai potrivite ca să fie scurtate -
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decit altele. Cauza nu este atât; „tocirea”? lor printr-o prea deasă întrebuin- 
ţare, cît faptul că cu ele se alcătuiesc anumite formule stereotipe, în care 
sensul originar nu mai e păstrat. Asemenea împreunări de cuvinte care 
împlinesc funcțiuni de ordin social sînt, de exemplu, politicosul mata, 
scurtat; din dumneata (în care elementele componente domnia şi tanu se 
mai simt cu înţelesul lor obișnuit), salutul neaţa, scurtat din bună dimineața, 
sau fam în loc de mulțam, cu care exprimăm cuiva sentimentele de grati- 
tudine, fără să ne mai evoce adjectivul mulţi şi substantivul ani, din care 
cuvîntul e compus. Tocmai fiindcă asemenea cuvinte nu mai au propriu-zis 
un „sens, ele n-au nici o tulpină evocatoare a acestui sens, încît scurtarea 
s-a putut face pe socoteala silabelor premergătoare celei accentuate, împo- 
triva obiceiului de a lăsa neexprimate numai silabele de după accent, la 
sfîrșitul cuvîntului, rostit de obicei cu afonizarea sunetelor și deci cu o 
depresiune mai mare a sonorităţii. Anchetatorii Atlasului vorbese adesea 
de neclaritatea cu care e exprimat sfîrșitul cuvîntului. De multe ori urechea 
lor abia, distingea sunetele ce urmau după silaba accentuată, încît au fost 
siliţi să introducă chiar un semn diacritic —o linie tremuraţă dedesubt — 
prin care arătau această, rostire nedistinctă, 

În DR, IX, p. 109 am citat,'după ALR, I, şi alte cazuri de scurtări, precum: 

pua poate”, o lia „o leacă”, rujcă „,pestruică” cete. 

„» Despre afonizarea : vocalelor finale în imperative sau la cuvinte rostite cu accent: 

sporit cf. $ 52, - 

Unele cuvinte le-am moștenit scurtate de la “latini, Astfel modo a devenit mo în 

latina vulgară. Aşa se. explică cum şi acum (mai de mult cumu, acumu) din quomo (do) şi 

eccumo (do). ” 

Dar nu toate scurtările de cuvinte se explică printr-o neglijare a articulației în silabele 

neaccentuate. Aşa bunăoară în englezeşte scurtările se explică prin faptul că în urma transtori 

mărilor fonetice foarte multe cuvinte au devenit monosilabe.. Englezul s-a deprins deci să aso- 

cieze o idee cu o singură silabă. Simţul lui înnăscut 'de economie îl face ca să sacrifice silabele: 

neaccentuate în 'cuvinte prea lungi. Astfel choe îi e englezului de ajuns spre a-i evoca ideea - 

exprimată prin chocolale. Asemenea scurtări —probabil sub influenţa englezească— sint 

din ce în ce mai uzuale şi în alte limbi europene. Ele nu se fac însă în toate limbile la fel. în | 

limba germană, Deposilenkassa a dat Depka. Francezii nu mai zic în graiul de toate 

zilele mâtropolitain, ci mâiro, tot astfel. auto „„automobil”, photo. „fotografie”, iar „labo- 

ratorului” îi zic cei ce lucrează în el labo (în Germania :. Labor). În romanul Les Thibault de 

R. MARTIN DU GARD cetim: secs (== secondes) şi forti/s (= fortitications). Tot astfel apero . 

(== aperitit FOUCHARDIEBRE, La chienne, p. 203), melanco (lique) (H. DUVERNOIS, Crapolte, p. 82),. 

convalo (= convalescence R. BENJAMIN, Gaspard, p. 148), benef (== bândtice). . Profesorului 

Racoviţă ti zic colegii lui francezi Raco. Așa sint și la noi cuvintele ca cinemăâ (împrumutate de 

la francezi, care azi au ajuns cu scurtarea acestui] cuvint pînă la) cind), prefă = preterans, 

prcla == protopopul, probabil și pol (== napoleon), apoi în limbajul liceenilor: jâztă (din tradu- 

" cere juztalineară). Celo, în loc de pioloncelo şi piano, în loc de pianoforte, sint împrumutate gata 

scurtate. Onor. Consiliu nu se scrie numai, ci se şi citeşte aşa scurtat.
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Începînd cu secolul al XVI-lea, documentele noastre scurtaui în scris vel.în loc de velij 

sau velikij j „„mare”. Această formă scurtată a trecut și în grai : vellogofăt. E. PETROVICI a arătat 

că și numirile judeţelor Dolj şi Gorj se datoresc tot unei scrieri scurtate din Dolnil Jiu „Jiul 

de jos” şi Gornil Jill „Jiul de sus”.. Abreviaţii ca CFR (= Căile Ferate Romine), AGIR 

(= Asociaţia generală a inginerilor din Rominia)... sînt imitate după franţuzeşte, avind şi 

accentul franțuzesc, pe silaba finală (ceferg, agir). . 

108. Asemănîndu-se şi cu sincopa, şi cu disimilația completă, dar 

explicîndu-se, din punct de vedere psihologie, altminteri, haplologia aparține 

şi ea la cazurile de dispariție a unei silabe. Cînd în loc de mitătel rostesc 
- mittel sau în loc de celălalt rostesc cellali... avem cazuri de sincopare a vocalei 

intertonice. Exemplele acestea se deosebesc totuşi de cele mai multe cazuri 

de sincopă obişnuită prin faptul că vocala carea căzut” este aceeaşi 

cu vocala precedentă (î în mititel) sau următoare (a în celalalt), deci am 
putea să presupunem că avem a face cu disimilări complete (progresivă 

în cazul lui mâtitel, regresivă în celalall). Ceea ce caracterizează aceste cazuri 

este şi faptul că vocala sincopată se găsește între două consonante identice 

(sau de același fel). Dacă cu toate aceste elemente deosebitoare am citat . 
pe mittel, cellali. .. între cazurile de sincopă, am făcut-o fiindcă conso- 

nantele lungi ti şi ll dovedesc că avem de fapt, a ace, cu „căderea 
vocalei, şi numai ai. 

Dacă, dimpotrivă, în loc de a zice. *stipipendiam latinii ziceau | 

stipendium, cu un singur p, sau în loc de idololatrie zicem şi noi de obicei 

idolatrie (cu un singur 1), nu mai poate fi vorba nici de sincoparea lui j 

şi a intertonic, nici de .disimilarea completă faţă de si precedent sau o 
următor, ci de rostirea o singură dată a silabei pi șia grupului ol. 

„Cei care făceau la început —înainte ca, această rostire să se fi generalizat—. 
această economie de articulaţie aveau, probabil, impresia că ei 
rosteau de două ori grupul de sunete pe care de fapt îl pronunţau o singură, 
dată, precum germanii au impresia că rostese fesistellen cu si de două 
ori, deşi în vorbirea obișnuită ei zic: festellen. 

Iată cîteva exemple de haplologie din limba romînă : :armurar în 
loc de *armurărar (=armurare-+-sutizul -ar), armăsărit în loc de * armă- 
sărării (==armăsar-+sufixul -ărit), ceacă. .. în loc de gicea (=—zicea) că..., 
planta chinişor în loe de chiminişor, cili în loc de cicili „găti”, colie din 
colilie, lea Stana din lelea Stana, tic în loc de pirie (=nimic),  păcuraş 
(DR, VI, p. 474) din păcurăraş „ciobănel”, Văracean (DR, VII, p. 157) 

“în loc de Văratecean (= Văratec +-sufixul -ean). în ALR, I, 1330/3 găsim 
şi apijat în loc de apipăzat „pipăit”. - 

Străveche trebuie să fie haplologia în. “direct (ît Jatem > dreptate, 
"ment (îi )ionem > minciună, “iri (ut Josus > vârtos. Prin fonetică sintactică
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se explică (DE, Nr. 1231) forma, nime, în loc de nimeni, în combinaţii ca : 
nimeni nefiind... Tot aşa din jumătate de ceas ă rezultat jumate de ceas 
şi chiar juma de ceas, din o grămadă de lemne avem o grăma de lemne şi din 
unde te duci? s-a născut forma unte duci? , 

Există chiar și economisirea unei silabe —deci tot un n fel de haplo- 
logie—la distanţă. Astfel fraza să nu vie, care cumva, unii o explică 
din careva cumva. - 

WWEIGAND credea că şi lipsa lui de în versuri populare ca foaie verde lămlifă (faţă de foaie 
verde de cicoare) se explică tot printr-un fel de haplologie din verde de lăratiță. Mai probabil însă 

construcţia sintactică e alta (cf. DR, VI, p. 499). 
Prin evitarea de a rosti de două ori una după alta silaba re s-ar putea explica forma - 

clnlare-aş din clnlare-reaş. . 

Dacă în textele noastre vechi: cuvinte iîncepătoare cu în apar si fără acest prefix, de 

cele mai multe ori avem! cazuri de haplologie prin fonetică sintactică : în (în )lunerec, din (în)tim- 

plare, în (împărăție. .. E foarte greu de spus dacă în exemple ca ceaslov din ceasoslov avem a 

face cu sincopă sau cu haplologie. Cele mai multe din exemplele de haplologie date de C:PIDAX, 

Aromlnii, p. 370 stnt forme sincopate sau scurtări, 

“"RĂTALUL 

109. După cum sunetele se organizează grupindu- se în silabe, după 

principiul acustic al sonorităţii, tot astfel silabele se: organizează şi ele . 
în anumite .succesiuni ritmice. Principiul care stă la baza acestei organi- 

zaţii este şi el de natură acustică. Ritmul variază însă de la limbă la limbă; 
după cum se întemeiază pe contrastele de durată, ca în limba elină 

(ung-scurt : ritm cantitativ) sau pe contraste de presiune 

(accentuat-neaccentuat) ca în limba romînă. 

Nu vom vorbi la acest loc de ritmul care stă la baza vezsiticaţiei 

(şi care formează, obiectul metricii). Dar și în afară de consideraţii | 
de natură prozodică, şi -avînd în vedere numai partea pur fonetică, ritmul 

joacă, un rol important în vorbire. S-ar putea chiar spune că fiecare cuvînt 

nu se imprimă în memoria noastră numai cu sensul și volumul său 'sonic, 
ci şi cu ritmul său. Fiecare din noi, ncizbutind să ne amintim un cuvînt 
polisilab (mai ales un nume propriu, pe care memoria nu-l asociază în fannilii 

de cuvinte cunoscute), am avut uncori senzaţia că ne „joacă pe limbă”. 

Ceea ce ne joacă”! pe limbă este ritmul său, care s-a întipărit în „urechea 

noastră” și care reînvie în memorie înainte chiar de a ne aminti sunetele 

"din care cuvîntul era compus. Acest ritm —un apreciabil mijloc mnemo-" 

tehnic — formează oarecum osatura, cuvintelor 'mai lungi. Se întîmplă 

adesea că anumite cuvinte. —maâi ales cele care însemnează animale mici, 

cu mișcări repezi și periodice (că fluturele, şopîrla, salamandra, coropişnița 
2
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ete.) — se modifică (prin etimologie populară, prin contaminări sau din alte 
cauze) atât. de mult, încît nu mai rămîne din forma inițială, decît ritmul. 
originar. (Exemple la G. RouLrs, Griechen und Romanen, p..23 şi 35 şi 

la IL. SpirzeR, -Jahrbuch f. Phil. 1, p. 145). 
Anumite cuvinte onomatopeice constau în diferite limbi din sunete 

diferite, dar au de multe ori acelaşi ritm, dat de felul cum percepem cu toţii 
anumite combinaţii de sunete. Astfel prepelița face pentru romîn pft-pa-lde 

(sau pic-pa-ldc), pentru neamţ plk-de-rik, iar pentru un maghiar pit-pal-lot. 

Chiar cînd pentru romîn prepelița strigă prind păichi, cuvîntul (desfăcut 

printr-un fel de etimologie populară în elemente cu un conţinut semantic) 

“păstrează același ritm. Dacă pentru un german cocoșul „,cârîie”? (= krăht;) 

ki-ki-ri-li, iar pentru un romiîn el cîntă”? cu-cu-ri-gu, vocalele sînt altele, 
dar numărul gilabelor şi ritmul e acelaşi. 

- "Anumite cadenţe ritmice sînt mai preţuite decît altele. Astfel admirim 

cu toţii, în poezia lui Eminescu, bogăţia rimelor dactile (conținînd cuvinte 
polisilabe său grupuri de cuvinte) în care, după silaba accentuată, urmează 
două sau chiar trei silabe neaccentuate (codriițule—drăguțule, mâ'ntuie— 
bî'ntuie....) sau chiar' în interiorul aceluiaşi vers cuvinte cu asemenea 

osatură (vălurile, vî'nturile. ..). Dar, după cum am văzut în capitolul 

despre „accent”, şi în vorbirea curentă anumite succesiuni ritmice sînt 
mai plăcute urechii decît altele. Din această cauză accentul tradițional 
poate fi modificat, întoemai precum motive de ordin stilistice pot să mute 
accentul de ]a locul său normal. Păstrarea unei anumite cadenţe ritmice 

obişnuite în limba noastră a produs accentuarea spineți, dar spuneţi-mi. 
Din trebuinţa de a avea un ritm iambic să, născut din ture, ged-bi-ged 
forma romînească eget-beget. 

Deosebit de interesante sînt cazurile de dec alcuri rit mice. 
Astfel la intelectualii din Bucovina, deprinși să vorbească nemţeşte de pe 
vremea stăpîniiii austriace, se întilneşte ritmul v /v v la cuvîntul înde- 
comun (cu sensul de „în general”), tradus după germanul îm dllgemeinen 

(ov vu) şi accentuat ca el. 

De ritmul coboritor în paroxitone (2 A —) din limba romină, în opoziţie cu celelalte 

limbi romanice (N —_/) s-a ocupat MEYER-LUBEE în Rumâănisch, Romanisch, Albanesisch, 

„.p. 5 şi 39, explicind astiel amuţirea lui u şi i final mai întti în proparoxitone (lupulu > lupul) 

şi numai mai tirziu în paroxitone (lupu > lup), tie opoziţie cu limbile romanice apusene (unde 

duddecim a dat îr. douze, span. doze, dar pacem a dat îr. paiz, span. paz). Cind însă apăsăm pe silaba 

Qin urmă, atunci a treia silabă de la sfirşit primeşte un accent secundar, iar cea "mijlocie e ame- 

ninţată să dispară, ca în celelalte limbi romanice : monticellus > muncel (cf. $ 87). H. KUEX 

crede (Siidosteuropa-IHandbuch, articolul : „Rumânische Sprache”) că chiar şi encliza articolului 

(domnul (u), cinele) trebuie atribuită ritmului descendent. al cuvintelor şi al frazei romineşti 
„ -(nitidus > neled, [rale-meu). *
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„POZIȚIA SUNETELOR ÎN CUVÎNT 

"110. În cele precedente am avut adesea prilejul să ne convingem că 
sunetele nu se rostesc la fel atunci cînd se găsesc la începutul, la mijlocul 

sau la sfîrşitul cuvintelor. Putem adăuga acum, cînd ştim ce e o silabă, 

că aceleaşi greutăţi de rostire se pot constata adesea, şi 12 începutul sau 
sfîrşitul silabei. Spre a fi evitate anumite coarticulajii grele, unele COns0- 
nante se îndepărtează de culmea sonoră următoare şi devin sateliții celei 
precedente. Un exemplu instructiv ni-l oferă studiul lui D. MACREA asupra 
Palatalizării labialelor în limba română, publicat în DR, IX. În unele regiuni, 

în care se rostește k'ele, %W'ept, B'alră pentru piele, piept, piairă, se. zice 
lupk' şi aripk' pentru lupi şi aripi și copk'il pentru copil. Din cauza, greutăţii 

de a rosti la începutul. cuvîntului pep+k'cuo singură, oclu- 

-ziune, p a amuţit (ca d din dvorniie, b din bdenie ete.) ; acelaşi grup CONs0- 
nantic nu prezintă însă nici o greutate de pronunţaire cînd e final. Dacă 

îl întîlnim şi între vocale, însemnează că în acele regiuni cl nu formează, 

o silabă cu vocala a doua, că organizarea sunetelor nu este co-pk'l, ci că 

cele două 'consonante se grupează astfel că cea dintii aparţine vocalei 

precedente, iar cea, de- -a doua, vocalei următoare : cop- -h'il, 

“Totuşi găsim şi forma cok'il, cu reducerea lui pk' la k', Se pare “că atunci cind vocala e 

accentuată, crește şi puterea ei de a atrage în aceeaşi silabă consonantele, că grupul întreg 

pk” a devenit în unele regiuni satelitul lui i din co-pkiil şi că la începutul silabei pk a fost tratat 

ca la „începutul cuvintului : co-k'il din copiei, ca K'ele din pk'ele. . 

„Aceste consideraţii ne permit unele  deducţii asupra. repartizării - 

pe silabe a grupurilor de consonante mediale în timpuri mai vechi. Dacă 

la. Lucia, octo şi directus au dat luptă, opt şi drept, iar" *arreclare și baptizare 

_au dat arătare şi botezare, cauza, va fi fost că vocala accentuată a atras 

“ea satelit al său ocluziva e (sau ocluziva p rezultată din e). Organizarea, 

“ silabică a fost deci lie-ta, Gc-to,| di-rec-tus (sau lup-tă, op-iu, de-rep-tu), 

însă “ar-re- -ctă-re (sau *a-ră-pta-re), ba-pti-2d-re. Cum un grup ct sau pt 

era neobișnuit; la începutul cuvîntului sau al silabei, el a fost simplificat 

(prin rostirea celor două ocluzive e şi t numai cu o singură ocluziune, în 

"regiunea dentală) în t, după cum din ci a rămas numai t şi la începutul 

cuvîntului în tâtor în 106 de ctitor. Același lucru s-a întîmplat cu grupul cs : 

avem coap-să, din lat. coza, dar mă- sed. (şi nu *mă-psea) din mazilla, întoemai 

„cum adesea se zice salm în'loc de psalm. 

Poziţia „liberă” şi cea „incătuşată” (fi. „entrave”, germ. „gedeckt”), care în unele limbi 

e decisivă pentru transformările suferite de anumite vocale, joacă în romineşte un rol numai 

la „poziţia nazală”, întructt un m nu modifică pe a,e,i precedent în ă, i, | u decit, dacă era 

,
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urmat de o consonantă explozivă. Încolo însă vedem că € latin a devenit je. subt accent, indi- 

ferent dacă era urmat de o consonantă simplă (miere < *mele) sau de un grup consonantic 

(pectus > piept), în opoziţie cu alte limbi romanice, ca cea italiană (miele dar pello). Cauza 

este tot felul deosebit de repartizare a giupurilor consonantice asupra silabelor, 

111. Dar dacă legile coasrticulării fac ca în anumite poziţii —cum e 

cea intervocalică — sunetele să sufere anumite transformări şi ca anumite 

combinații de sunete să se grupeze în silabe altfel la începutul decât la sfir- 

şitul cuvîntului, dacă presiunea, sau vorbirea allegro face ca vocalele să 

se sincopeze mai ales în poziţie intertonică, există anumite obişnuințe de 
rostire, variind de la limbă la limbă, de a rosti sunetele cu o precizie mai 

mare sau mai mică, după locul pe care-l ocupă în cuvînt. În LR, I, p. 39 

am relevat chiar ca o caracteristică a sistemului fonetic romîn obiceiul 
de a masa energia de rostire la începutul cuvîntului. Urechea nu poate 

distinge totdeauna deosebirea între un sunet rostit cu mai multă energie 

şi precizie decît altul, dar aparatele o înregistrează, iar transformările 

sunetelor o dovedesc. Dacă a latin neaccentuat, care se preface în ă ori de 

cîte ori se găseşte la mijlocul sau la, sfîrșitul cuvîntului (gallina >găină...), 

continuă să se rostească a la începutul cuvîntului, întocmai ca atunci cînd 
se găseşte în silabă accentuată, (amarus >amar...), aceasta e o dovadă 
indirectă, că el e rostit, în poziţie iniţială, cu aceeaşi energie ca atunci cînd 

are accent. Tot astfel dacă r iniţial se rostește 7, întocmai ca r dublu latin, 

e tot o dovadă indirectă; că se articulează cu o energie sporită. De ase- 
menea, dacă în grupele bl şi br, între vocale, b se. acomodează, în privinţa 

aperturii, vocalei precedente și sonantei următoare, vocalizindu-se (fabrum> 

>jaur, stab(u)lum >staul: .. ), dar la începutul cuvîntului b se. păstrează 
(branca >brîncă, Vlandus >blind. . . ), însemnează că în această poziţie b 

este articulat cu mai multă precizie; Excepţiile nu infirmă ci mai degrabă 

confirmă această observaţie. Astfel dacă ș latin se păstrează între vocale 
("najus>mai, *ploja ( =phuvia)>ploaie. .. ), dar se preface în £ sau (d) 
în poziţie iniţială (jugum >jug, jaceo >zac.. ..), întoemai ca di (deo(r) sum> 

>fos, Diana>zină.. . ), cauza este tocmai tendinţa dea articula, la începutul 
cuvintelor, sunetele mai energic. Prin această articulare mai apăsată, aper- 

tura palatală a lui gy s-a strimtat mai mult, pînă cînd limba a ajuns. 
să atingă cerul gurii tare în regiunea în care se articulează şi. d' 
(născut din di). 

112, Tocmai dimpotrivă, energia şi precizia articulării scade, î în limba 
romînă, la siîrşitul cuvîntului. Rostirea neprecisă a silabelor care urmează 
după silabe accentuate şi scurtările la siîrşitul cuvintelor au fost relevate 
în cele precedente ( $ 107). De asemenea am arătat cum depresiunea sonoră 

x
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scade la sfirşitul cuvîntului, producind afonizarea consonantelor fonice și 
a vocalelor ($ 52). _ | - a a 

_Dar nu numai ceea ce-putem prinde cu urechea ascultînd limba 
romină vorbită, ci și ceea ce ne învaţă istoria limbii dovedeşte că tendinţa, 

de a rosti sfirşitul cuvintelor cu mai puţină grijă este la noi o obişnuinţă 

“străveche. Încă în epoca latină unele din consonantele finale începuseră 

să amuţească. Acest lucru îl știm pozitiv despre. m final, care, dacă nu se 
găsea în silabă accentuată, nu s-a păstrat în nici o limbă romanică. Foarte 
de timpuriu începuse să dispară și s final, pe care nu-l menținea, pe cît se 

influenţa, şcoalei” şi a limbii greceşti — pretutindeni la .sfirşitul cuvintelor 
- (unde avea mai ales o funcțiune morfologică), noi şi italienii am generalizat 

amuţirea, lui s final. Lă noi această tendință existentă în latinește a fost 
extinsă apoi asupra tuturor consonantelor finale, care, din cele mai vechi 

timpuri, au dispărut : duc>du, aut>au, laudant >laudă..., ca lupus >lup, 

casam >casă... : a Sa e 

Fenomenul amuţirii unora din consonantele finale se repetă în zilele 

noastre în unele regiuni, fără să apară. însă generalizat. Mai adesea îl 
întîlnim la, t: alcum din altecum, lo mereu din tot mereu, nu po să... pentru 

nu pot să... (Jb. VIII, p. 41), (am) făcu şi do (am) făcut şi eu”, chiar și 
- fo (Jb. XIII, p. 92, VincoL,. Vîlcea, p. 13) în loc de fosi. Şi formele po să 

facă „poate să facă”, co să merg „caută (=trebuie) să merg”, care se aud 

prin. Ardeal, s-au născut din pot” să facă, cot” să merg, după ce e şi ă final 

(aifonizat) s-au sincopat. Mai rară e dispariţia lui d în cazuri ca crie.că. 

(Şanpnu, BL; V, p. 141) pentru. cred că... Avem şi cazuri de dispariţie 

a unui în articolul enclitic -lor (la genitiv şi dativ din plural), de ex. în 

ALR, IL: casa bolundilo „casa bolînzilor (=casa de nebuni)”, maimonu 

dratilo ,,Scaraoţeohi”. 2745/95, rusalilo „Rusaliilor 2838/833. 

 BONBTICA SINDBAOTICĂ | 
113. Cind terminăm să scriem o îrază, punem punct ; cînt terminăm 

să o vorbim, facem o pauză. Din punct de vedere fonetic, pauza este identică 

cu încetarea mișcărilor necesare pentru articulaţia sunetelor şi trecerea, 

12 starea de odihnă, cu coardele vocale deschise. Dacă terminarea îrazei 

însemnează în acelaşi timp şi încheierea unei idei, pauza urmează după 

o coborîre a tonului, semnul prin care marcăm pentru ascultător această 

încheiere. Cind pauza, nu însemnează o încheiere, ci numai o suspendare 

2 

în loc de punct, mai multe puncte (...). : 

12 —c. 1915 - “ - 

„pare, decât începutul vocalice al cuvintelor următoare (cf. LR, IL, $96). - . 

" Po cînd cele mai multe limbi românice au restituit pe s —poate subit. 

f 

în şirul gîndirii, această „coborire nu se face, iar în seris întrebuințăm, .
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Dar pauze, mai mici sau mai mari, se pot ivi şi-în mijlocul frazei, 

corespunzînd, în scris, virgulei, punctului și virgulei sau linioarei orizon- 

tale. Șirul vorbirii în cazurile acestea nu este nici terminat, nici suspendat, 

„ci întrerupt. pentru un fragment de secundă, cu scopul de a face o deli- 
mitare între o particolă auxiliară și.un cuvînt sau între partea princi- 

pală şi cea secundară sau parentetică a unei fraze : Fiind bolnav, m- am 

culcat. Un elev —altul decât vecinul meu — a făcut zgomot. Frîntura de 

pauză ce urmează după o în versul lui EuiNEscUu O mamă, dulce mamă. . - 

este (împreună cu intonaţia) „semnul”” care diferenţiază această particolă, 
a vocativului (corespunzînd lui o din o tată), de o din o mamă și-a pierdui 

copilul (corespunzind lui un tată şi-a pierdut copilul). : | 
„Acest rol delimitativ al pauzei este covirşitor în sintaxă. Neglijarea, 

pauzei sau mutarea ei lă alt loc al frazei poate da loc la sintagme nouă: 
Aşa;s-a născut funcțiunea de conjuncţie a, lui dass german din cea de pro: 
nume demonstrativ (LR, IL, $.10) şi așa se explică de ce forma'de dativ 

matale (din dumitale), cu diminzativul mătăluţă, poate deveni subiectul 
unei îraze, ca orice nominativ. S-a zis la început : ţi-am spus matale, vino 

deseară, cu pauză după „matale”, care e un dativ (răspunzând la întrebarea 

„cui 2), dependent de „ţi-am spus”. Dintr-o deplasare a pauzei s-a născut: 
ţi-am spus : matale vino deseară. După ce matale a luat; funcțiunea nomina- 

tivului mata, s-a putut construi și : ţi-am spus mata, să vii (în loc de ţi-am 
spus, mata să ii). Alt caz de neglijare a. pauzei e. cel arătat în DR, X, 
p. 286: mă duc la munte s-a născut din mă duc la a munte, adică >„ac0l0, 

- la munte” (lat. illac ad montem). Prin faptul că; frîntura de pauză care des- 
părţea adverbul parentetic la de prepoziţia a n-a mai fost ţinută, s-a putuţ 
naşte, prin contracție din la a,;noua prepoziţie la, care a înlocuit pe vechiul a. 

“Tot așa s-a născut acela din acel la (lat. ecce-iile îllac) „acel, acolo”, care 

Spre deosebire însă de părţile frazei, care pot fi despărțite. unele. 
" „de altele prin mijlocul fonetic al pauzei '—corespunzînăd mijlocului grafie 

al punctuaţiei — cuvintele, în mod normal, nu sânt delimitate în interiorul 

Jrazei. În romiîneşte noi nu despărțim un cuvînt de altul prin mijloace 

fonetice, după cum le despărţim în scris prin mici spaţii albe, ci, cînd vorbim, 
fluxul vorbirii curge fără întreruperi, așa după cum în cele rai vechi texte 

"ale noastre cuvintele dintr-un rînd se scriau într-una. Aceasta nu: va să 
zică însă că ne lipsesc mijloacele fonetice de a separa un cuvînt de altul. În 
LR, 1, $$ 54—55 am arătat că în unele limbi există asemenea, mijloace 
(precum apertura glotală, presiunea sau armonia vocalică) care pot marca, 
începutul sau sfîrşitul cuvîntului în mod mai distinct; decît în limba romînă, 

| unde nu întrebuințăm decât diminuar ea sonorităţii către sfîrşitul cuvîntului
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şi masarea energiei articulative la începutul lui ($$ 111— —112). Dar după 

cum sumelele se rostesc coarticulat, tot astfel cuvintele se întrepătrund prin 

ideile pe care le exprimă şi prin anumite fenomene de natură, fonetică iscate 

din faptul că între ele nu se întrerupe 'jluzul vorbirii. Desfacerea lor din 

această, înlănțuire —şi pronunţarea cuvintelor așa cum se pronunţă cînd 

le rostim singure sau la sfîrșitul frazei— este ceva anormal şi artificial, 

întocmai după cum e, atunci cînd, silabisin dezar ticular ea grupurilor de suneie ” 

($95 și LE, 1, $38), Re 
- Analiza îrazei în cuvinte noi o facem după criterii semantice, care 

“ sînt mai puţin precise decît cele fonetice, căci sensul unui cuvint variază 

d6 la individ la individ şi e schimbător după tovărăşia în care se “găseşte 

cu alte cuvinte, Aşa se explică a analizele greşite. La exemplele de asemenea, 

false despărțiri, de cuvinte citate în LR, 1, $55, se pot adăuga şi alte cazuri. 

Despre doară am vorbit în $ 55 : e despărţit din au doară, iar acesta e aut 

vero. Interjecţia, blem „haide” din regiunile nordice, întrebuințată de obicei 

în legătură cu exelamativul ia (cu varianta îan), s-a născut din ia mblem 

(< lat. ambulemus), analizat ca dan blem. MEvER-LUBKE ( Romanische Gram- . 

matik, II, $ 566) a arătat. că din ad îllum ipsum s-a născut adinsul (cî. adins), 

despărţit în a (nai târziu 1a) dînsul, iar din cum îpso îllo a rezultat; vechiul 

cunusul, analizat : ca nusul (în 1oe de'cun usiul), deoarece forma obişnuită 

a prepoziţiilor ad şi cum era în romineşte a (înlocuit mai tîrziu prin la) 

şi cu. Şi lîngă a îost înţeles ca o prepoziţie compusă din la şi un element 

îngă, cu care s- -au format apoi, în unele părţi ardelene, dingă şi. pringă 

din de+-îngă şi pres: îngă (DR, X, ». 287). Deoarece articolul proclitic la 

genitivul şi dativul numelor proprii bărbătești era lu şi lui, forma lu Zonu 

a putut îi analizată : lui Onu şi, în urma acestei analize greșite, să se nască 

varianta Onu, cu “derivate ca Oana, Oancea, Onuţ, Onicescu. . . Din măi 

(din bulg. 7n0$) Ioane s- a putut, dimpotrivă, naşte deglutinarea mă Ioane. 

-Iniţialul o din ngr. dorpăxiwa a fost înțeles ca articol nehotăriît şi astfel 

s-a născut la noi .0. strachină— două străchini ; dimpotrivă o din omidă 

(arom. utilă) se crede că e articolul o aglutinat din grec. 6 ufjdag. Prepo- 

ziţiile a (lat. ad) şi n (at. în) apar aglutinate în toponinicele Îmdolea, 

Andolina şi Andolea din a (=la) * îndolina (DR, X,p. 335) și a *(Î )ndolea - 

“(din paleosl. qdolina. și a dolă) ; Ampoi din a *(Î)mpoiu (DR, X, p.. 335) 

şi e „arom. Warta din n Arta.. Dina (î mproor s-a născut amproor - (DB, 

III, p. 391). În loc de cor ocheșniţă, înțeles cu orocheșniţă, s-a -de- 

glutinat 'orocheşniță (DR, 1X,.D. 439). Articolul, german das, cu rostire 

“ dialectală ?s, apare aglutinat în *s Obere (ef. austriacul Obers == frişcă) . 

în sobră, care în munţii Apuseni însemnează, nlaptele. de deasupra, 

mai gros”. : e
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Simţul analitic al subiectului vorbitor e mai treaz în unele împăre- 

cheri de cuvinte decit în altele. Astfel prefacerea diftongului îa în se îna- 

„intea unui e următor, pe care o constatăm la jale (din lat. îllae), devenit 

jele (scris ele), nu s-a întîmplat în şa-le (din lat. leva illas), care n-a devenit 

îe- ee, fiindcă ia (ca în 1a- mă, îa- I. --) s-a simţit ca un cuvînt de sine stătător. 

114. “Hotarul între cuvinte este labil, mai ales atunci cînd avem a . 

face cu. particole lipsite de un sens precis și autonom, cum sînt prepoziţiile, 

auxiliarele, pronumele conjunete ș.a. Acestea, formînd un singur complex 

semantic cu cuvintele autonome cu care se unesc, sînt adesea supuse ace- 

loraşi modificări formale ca silabele de la începutul sau sfîrşitul cuvintelor. 

În asemenea, cazuri vorbim de fenomene de fonetică s intâecetică 

sau, cu un termen împrumutat de la gramaticii inzi, de fenomenul sandhi 

aplicat frazei. - 
În cele” precedente am avut adesea prilejul să cităm cazuri de acest 

fel. Astfel am văzut; ($ 66) că aceeaşi disimilare completă a lui r ca în *pre- 

trece >petrece s-a întîmplat în pre trepte >pe trepte sau în vreţi trece >veţi 

trece... . După cum ă-t+a s-a transformat, prin asimilare, în a--a şi apoi | 

s-a contras în a în feată >făată >faată >fată sau în lunăt-a >hima, tot 
„astfel s-a născut din că am dat forma ca am dat şi apoi c-am dat ($ 60), sau - 

după cum nuor a devenit; noor şi apoi nor,. tot astfel din nu o văd s-ă 
născut mai întîi no o văd și apoi n-o văd. Tot prin fonetică sintactică am 

explicat; pierderea lui n în w “ac pentru un ac, întoemai ca în griu< lat. - 
granum ( $ 51) sau dimpotrivă, apariția unui & în că hăla din că ăla ( Ş 94), 

- spre a se evita contracția dintre cei doi ă şi a se marca mai precis hotarul 

silabie dintre ei. Însăși forma ăl rezultă din el (lat. îllam) prin transformarea 

lui e. în. ă după u de la sfîrșitul cuvîntului precedent : omulu eu bunu > 

>omul(u) ăl(u) bun (u). Dispariţia lui e iniţial din prefixul şi prepoziția în 

am explicat-o' ( $ 76) tot prin fonetică sintactică şi am văzut că avem și 

cazuri. de metateză sintactică ($ 91): cam de-o dată >deocamdată. 

În '$ 112 am arătat că depresiunea sonorităţii la sfîrşitul cuvintelor 

poate avea ca urmare amuţirea anumitor sunete, citind și câzul dispariţiei 

lui t final în unele regiuni dacoromine. S-ar putea însă ca această dispa- 

riție să se fi întîmplat prin fonetică sintactică, în grupuri consonantice 

greu de rostit. Acesta pare a fi cazul în sub(t)gară, săru(i) mâna, mor(t) - 
_ de beat, al(i) cum... (Tot aşa va îi dispărut t final în latina, vulgară de est, 

mai întii în exemple ca es() iempus, ca în germ. er îs (î) dumm). Şi dispariţia, 
lui d final după n e posibil să se fi ivit mai întâi înaintea începutului con- 

sonantie al cuvintelor următoare. La început se va îi făcut distincţie între 

cînd eram, gînd amar, mergînăd acasă şi între cîn vorbeam, nici prin gîn nu-i.
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trece, mergân, mereu, . „AVBIGAXD dă, (9. IX, p. 181) următoarele exemple : 

„a vini(t) la... ieș( ti) Țată, îej (din eşti) bolnav, sîn(4) amorizat, măr(9). 

pîn-la. . + vă găzduies(0) pă trei... GamisCcHEG (Oltenische 2rundar ten, 
p. 68) a notat; să te găses sănătos ! Asemenea cazuri ne fac să credem că şi dis- 

pariţia lui e final în sufixul -esc, care e regulă la megleniţi (sirbes...) şi se în- 
tilneşte şi lo, istroromâni (fin€s, domisl6s...) să fie tot rezultatul unui fenomen 
de fonetică sintactică. Lo fel am explicat (SI, II, $$ 55 şi 62a) amuţirea lui v 
final în 7nev, tev, sev, bov (me ve „pe al meu îl avea, te lucru „fapta ta”, 

„se țățe „tatăl său”; bo mâre „bou mare”), iar prefacerea, lui m final în n 
la, persoana întîi din plural am atribuit-o asimilării faţă de n, din no 

următor : lucrâm noi „noi lucrăm” >lucrân noi (şi apoi, prin generalizare, 
lucrân şi cînd nu mai urma noi), Putem chiar să ne întrebăm! dacă la 

dispariţia lui I îinal în masculinele articulate n-a contribuit şi haplologia, 
prin fonetică sintactică, în construcţii ca: băiatu (bu) lu Petru, care s-ar. 

“putea compara cu cazurile citate în Ş 108 : nime( ne ) nejiind, o grămadă ) 

“de lemne; ui(tă-te. e : 
Exemple de. transtormări de sunete din cauza foneticii sintactice 

se pot da în număr mare. Precum aia se pronunţă de obicei. aea ($ 50), 
tot astfel ai avut se rostente ae avut, fiindcă cel ce aude ae îl identifică cu 
ai din ai izbit, ai iubit... După cum cuvîntul unsoare se rosteşte îisoare, 
tot astfel -pronunţăm şi "combinaţia de cuvinte un soare. După cum din 
veci +--nic se naşte veșnic, tot astfel mici nu vine se rosteşte de obicei niş 

nat vine (sau nij nu vine). În ALR găsim nenumărate exemple de asemenea, . 

dispariţii ale unui n după ce vocala precedentă îusese nazalizată,. Acelaşi 
lucru se poate întîmpla, şi cu m din auziliarul am şi din eram, de exemplu 

dacă (—dacă am) văst (Jb. VIII, p. 38—39), ă ă (=am) scăpat, ă (=am) 
lucrat, eră (=eram) tînăr (J2. IX, p. 180), mă (=m- am) rugat, ă i (>am) 

rămas (Id. XI, p. 189)... 

. Acomodarea nazalei 1 caracţerul labial, velar, dental sau palatal 

al consonantei următoare ( $ 54) se întâlneşte de obicei- şi în cazuri de fone- 

tică, sintactică. În special prefacerea lui n în m apare Și în scris, mai ales 
"în texte vechi, precum um- părinte (Cuv. d. bătr. II, p. 82), dem pădure 

(Psalt. Sch. 3/5), îm bătrînețe (ib. 70/8), şi-m bătăi, moarte-m feredeu, . 
m pășune, țara-m pace (DosorrEer, ci. Jb. V, p. 65). 

În ortografia curentă noi scriem împotrivă, împreună, împrejur, dar i 

în pădure, din pământ. Nazala velară p şi cea palatală j, pe care o avem 

în combinaţii ca îp (=în) casă, uf (= un) chip, apare tot atît de puţin în 

scris cam şi p în it.. un poco (rostit umpdco), un cane (rostit upcane) 

sau ș în fr. je ten prie (rostit Stâpri). HAsDEU citează, în al său Magnum 

Etymologicum (p. 984), comunicarea unui corespondent din comuna Băiceni | 
7
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(jud. Iaşi), care-și dădea perfect 5 seama că rostește am văzul dar an dat, 

deşi acomodarea nazalei labiale la dentala (d) următoare se face mai rar 

decît; a nazalei dentale (n ). 1a labiala ce-i urmează. După cum am. arătat; 
în $ 99, rostirea lui cam cu m s-a generalizat din combinaţii ca cana mare, 

cam mult, cam puţin, cam bătrân ete. Acelaşi- fenomen s-a întîmplat în 

unele părţi din Moldova de est şi din Bihor cu prepoziţiile în şi din, care se 

rostesc! îm şi dim nu numai în combinaţii ca îm pădure, dim bătrîni, dim 
pat, deci înainte de labiale, ci, prin generalizare, și în exemple ca îm sat, 

dim scîndură, dim cenuşă, îm - curte (D. ŞANDRU, BL, |, p. 9% și IV, 

p. 130), deci înainte de dentale și velare. . 
" În dialectul istroromîn orice ă final se preface în e (casă >câse...). 

„Totuşi, de obicei nu se zice pirg „pînă” și către către”, ci pira, călra, cu 
prefacerea lui ă în a în poziţie. protonă (ca în făcut >faoit. ++), fiindcă, 

| aceste prepoziţii: sînt urmate „de cuvinte accentuate, cu care împreună . 

| formează, : un singur grup semantic (pira hr „pînă luni”, cătra mire „către 

mine”). 
. Acelaşi lucru s-a petrecut în dacorominescul către, care s-a , dezvoltat , 

din cătră, la, început; numai cînd urma un cuvînt care forma poziţie moale 
(către mine, dar cătră castă). Tot așa se va fi zis odinioară pă masă, dar 

pe mese, me vede (forma me e obişnuită în Codicele Voroneţean), dar să mă 

vadă, chiar şi.se vede, dar să vază (căci altfel nu s-ar explica forma contrasă 

s-a dus=să a dus în regiuni unde azi se rosteşte se, bunăoară în Muntenia). 
în același fel se explică ne, le, cîte din vechiul nă, lă, *cîtă (din lat. nos, 
illos şi cata) mai întîi în construcţii ca ne vede, le crede, câte feluri. . . (faţă 
de nă, lă face, *cîtă lucruri). Adesea se aude și îi voi da; dar îi vei da. Precum 

“odinioară de-+-post a dat după, tot astfel, în zilele noastre, prepoziţiile de+- 

++ pe' (pă) au devenit după: a luat far furia după MASĂ... 

Avem şi cazuri de sincopă prin fonetică sintactică. În ALR sînt frec- 
vente exemple de felul lui p-la I, 1964/805 „pe la”, iar D. , SANDRU atestă 

(BL, IV, p. 131) s-face,. s-duce „se face”, „se. duce”. 
în grupurile mixte, i final ultrascurt .şi afonizat dispare adesea prin 

fonetică sintactică, mai ales în cuvinte care nu se rostesc de obicei singure, 

ci următe de alte cuvinte. Astfel îm sau ori se pronunţă în graiul mai puţin 

îngrijit adesea îm şi or: îm pare (ea Împao), orcare (ca urcare)... - 

- Fenomenele de fonetică sintactică sînt de obicei regresive; ele se 
pot; produce însă și în sens progresiv. Un caz interesant îl prezintă cuvîntul 
nostru neaoș, pe care WVEIGAND l-a explicat din deaoş —formă existentă — , 
compus din de și auș, adică „din moşi strămoşi”. (auș e derivat cu sufixul 
-uş din *au< lat. avus' şi este termenul obișiiuit la, aromîni pentru roţiunea 
de »5mm0ș%?). Cum acest adjectiv s-a întrebuințat” —și 'se . întrebuinţează
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încă — ma mai ales î în legătură cu cuvințul român, din român de auş s- a născut 
român neaoş. 

Avem şi: asimilări vocalice născute - tot prin fonetică sintactică. . 

Astfel în Testele dialectale publicate de E. Prraovici, p. 129/1, se atestă . - 

maţ îmbracă, cu prefacerea lui î în i din cauza, lui z precedent. Dacă în 

umblu, umplu, umil avem, în loc de f iniţial, un u, cauza ar putea îi și 
alta decît influenţa asimilatoare a lui -u final ($ 61). S-ar putea ca 4 din 

eu sau tu (în eu îmblau, tu îmbli) să îi prefăcut, prin asimilare, pe î în «. 

„Aceeași asimilare a putut-o produce u final din cuvîntul precedent pe 
vremea cînd se pronunța încă. Combinații ca, cumu împlu, cându îmflu, 
omulu îmblă, alergu îmblându. . ., devenite,. prin asimilare, cumu umblu, 
cându umflu, omulu umblă, alergu umblîndu... ., au putut fi analizate, după 

ce u final a amuţit, cum umplu, când umfla, omul umblă, alerg umblând. . . 

- S-ar putea ca diftongarea lui e în ze şi —mai puţin consecvent — a 
lui o în uola începutul cuvintelor să fi fost promovată, sau chiar provocată, 
de tendința de a evita hiatul prin intercalarea unei semivocale între sfir- 

şitul vocalic” al unui cuvînt şi e sau u cu care începea. cuvîntul. următor. 

„Se va fi zis deci în el, din os, dar vine ţel, cu nOSul.... : : 

* Deoarece n în articolul nehoțărît un apare nerotacizat în textele 

vechi şi la istroromîni, e de presupus că în construcţii ca, una calu, u inter- 

tonic a fost sincopat prin. fonetică sintactică, înainte de rotacizarea lui n, 

încît, pe vremea rotacismului; m În am nu mai era intervocalie (ceea ce | 

se confirmă. şi prin faptul că în textele „noastre vechi un se serie 

„fără ă final). - 

“Unii romanişti (ca. WARTBURG) explică şi dispariţia, lui s final în latineşte prin fone- 

tică sintactică. Tot astfel explica G. PARODI (Romania, XXVII, p. 178 ş.u.) apariţia unui b 

„iniţial în loc de v în unele cuvințe din limbile romanice, prin faptul că d intervocalic devenise” 

v, iar această transformare produsese simţul că în cuvinte ca vesica, veteranus; villa, viz, vox, 

volare, verres,. îniţialul v este îndreptăţit numai după sfirşitul vocalic al cuvintului precedent. 

Dacă cuvîntul dinainte se termina cu o consonantă, v iniţial a fost înlocuit, printr-un fel de hiperur- 

banism, cu 5. Aceste forme cu b s-au putut apoi generaliza în unele limbi romanice, De accea 

avem în romineşte : băşică, bălrin, bală, abia, bocet, zbura, zbiera. ” 

De sfîrşitul “consonantic al cuvîntului precedent depindea, după MEYER- LUBEE (Grund- 

riss, p. 4170), ivirea unui £ sprijinitor în îstrata, illas ispalas;: tot aşa- după pauză : : stare; 

“dar illa strata, tu'stas. Acest la dat în romtheşte a; urmele lui le recunoaştem în forme duble ca 

.astimpăr = siimpăr. - : 

în unele limbi fonetica sintactică a produs efecte interesante. Astfel e, în franţuzeşte, 

menţinerea lui e „mut”. cînd s- ar naște grupuri consonantice cu rostire anevoioasă : la r(e)li- 

gion, dar religion; le ch(e)val, dar le fort cheval; la f(e)nâtre, dar sept fenttres. Şi aşa-numitul. 

Ă „liaison”, adică rostirea (ca 2) a lui s final, formînd silabă cu vocala de la începutul cuvintului 

următor, este un fenomen caracteristic al limbii franceze. La sarzi un £ sau un c de la începutul „- 

cuvîntului se preface în 5 sau Y cind cuvintul primește articolul proclitie si su: casu, dar su Vasu ; ; 

tazzu dar: su dazzu, i - - 
, „



184 | | „7 BNCLIZA:ȘI PROCLIZA 

- Un tratament ca în poziţie intervocalică are în rominește compoziţia suară (în subsuară) 
din lat, sub ala, deoarece cuvintul ala nu s-a păstrat în limbă - decit în această combinaţie. 
Tot astfel dispare v, ca în mijlocul cuvîntului între vocale, în auxiliarul enclitic voi : lua-+oi, 
face-oi, duce-voi se pot rosti şi fără v. Face-oi a putut da apoi şi un oi face. Acest lucru ne 
surprinde cu atit mai mult cu cit în cuvinte compuse sau derivate, ale căror elemente sint 
analizabile, v ajuns între vocale s-a păstrat ; primărară, adevăr, revărsa, priveghea . . . În aceste 
cazuri avein dar a face cu acelaşi fenomen pe care-l observăm în derivate ca îniepta < injec- 
fare, în care n + ş n-a Gat și, căci simţul analitic a făcut ca în acest cuvint î să nu se coarti- - 

“ culeze cu n. (E deci eronată părerea lui D. CARACCSTEA, că injectare ar fi trebuit să dea . 
*liepta. Mit. p. 18.) | o 

115. Pe cît de banale sînt cele mai multe cazuri de fonetică sintac- 
tică, pe atât de greu e de constatat în ce măsură au loc şi de ce ele se ivesc 
în anumite cazuri și nu şi în altele. Desigur că în graiul unui om cult, deprins 
să-şi „, măsoare cuvintele”, fenomenele de fonetică sintactică vor fi mai rare 
decît la un om simplu, care nu e preocupat; să se exprime prea limpede, 
sau la unul care vorbeşte foarte repede. Cu toate acestea şi romînul cult. 
rosteşte, fără să-şi dea seama, îm pădure, sărwmâna. . . şi scrie chiar 
împrejur, sub diilap (în-loc ds subt dulap). .., pe cînd. forme ca ma face 
pentru mă face sau iau ceva după masă în loc de de pe masă trec de regionale 
sau 'inculte ; către e însă mai literar decît cătră, iar prepoziţiile pe și după 
(în după prânz etc.), precum şi cîte, au înlocuit de tot sau aproape de tot - 
pe vechiul pre şi, încă din vremuri străvechi, pe de pe şi cîtă. Pe cînd prepo- 
ziţiile de, de la, pentru, peste... păstrează pe e nealterat, cel puţin în limba, | 
literară, vechiul den și dentru au devenit din și: dintru, cu trecerea lui e 
proton în î, ca în mânciună... "Tot astfel prepoziţia la păstrează pe a 
netransformat în ă (la 'mdsă), deși nu este accentuat, Ca la păstrează pea 
netransformat în ă și conjuneţia dacă. Totuşi prin nordul Ardealului se 
zice dăcă (DA). Pot să zic deopotrivă viu de acasă! nu o văd sau: de-acasă, 

„2-0 văd, dar rostesc mai totdeauna, văzînd-o şi numai excepţional văzîndu-o ; 
'de asemenea e şi a se repartizează pe două silabe în meascultare, neobosit. . . 
($ 34 a). Şi faptul că între ne și cuvîntul cu care se leagă se pot intereala 

„particole ca „mai”, „cam””, „prea” (nemaifăcînd. ..) dovedește că el nu 
face propriu-zis corp cu. acel cuvînt. cc | 

Gencralizarea, uneia, sau alteia dintre formele care au suferit schim- 
bări prin fonetică sintactică sau au rămas neschimbate e foarte diferită, 
Astiel repartiţia lui pe şi pă este azi geografică, indiferent de cuvintul 
următor. N A 

De ce apar asemenea șovăiri sau chiar contraziceri ? Pentru că ivirea 
unor transformări prin fonetică sintactică şi generalizarea, lor la, o colec- 
tivitate mai mare sau .mai mică depinde de factori de natură psihică şi - „subiectivă, schimbători de la, om 12, om, şi chiâr la, acelaşi individ în situaţii ..
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diferite. Afara, de aceea; nici materialul pe care ni-l dau cercetătorii limbii . 
vorbite nu este destul de exact. Chiar cei mai conștiincioşi dialectologi 
însemnează numai acele cazuri de fonetică sintactică ce le-au izbit; urechea. 

„Dacă anchetatorii Atlasului lingvistic unesc printr-o liniuţă sau printr-un 
are cuvintele pronunţate împreună —și care prezintă de obicei şi. feno- 
imene de fonetică sintactică — -asta nu însemnează că acolo unde nu au - 
“fost puse aceste semne cuvintele ar fi fost rostite cu o pauză între ele. 
Scrierea, în două cuvinte se datorește și la ei numai unei deprinderi eratice, 
uneori, poate, şi lipsei de atenţie momentană. 

Di Iată cîteva cazuri de fonetică sintactică notate de E. Prrnoviei 
numai pe paginile 111—112 din ALR, II/L: Constanii_şi Ileana 2815/36, 

310, 574, 762 (faţă de Constantin și Ileana 95); fag (=fac) bute 2829/141 ; 
hoţii. inajinti 2829/531, ăimojiel pun fel”? 2829/574, um _Dâhar 2829/784, 

SE_strâs „sînt strinși” 2829/826, î_zîna 2829/886, făttp_gilbaşi 2830/1705, 
îm_mâni 2830/836, nas_in mână 2830/9837, pîn_la 2834]812, să _rele sunt 
rele”.2834/987, dug (=duc) vo două 2839/3235. . 

Cazurile de fonetică sintactică abundă, mai ales în. Tezele dialectale 

ale lui E. PETROVICI, care le-a însemnat; cu multă grijă. Reprodue numai 

cazurile din comuna Ciiniștea, din jud. Vlașca, unde se vorbește un erai 

foarte apropiat de al limbii literare (p. 303—306): pune-m_putinej ; 

dl ia; tăjem_ viiţă ; dă_al_loc; venă (venim) ş-o sădim ; as (=azi) cu PI 

la îi_loc; cam_ro (=vreo) Gzeg_dă an[i ; îmm_părele m: pod; or_că; 
trei bugăr_ dă zar; câ_să; pî_la; up_Covrig ; ÎD_Cap ; şa văzu = zdă drum ș - 

Jacep_colivă ; ne ice la; p- UR rîmân ; uor_că. 
Deoarece afonizarea,. cohzonantelor tonice 1a sfirşitul cuvintelor e 

: considerată ca; normală, în limba romînă, anchetatorii Atlasului lingvistic 

n-au însemnat-o. De aceea nu ştim dacă “bunăoară g 'se afonizează în 

aceeaşi măsură în fug repede ca în fug tare. Asemenea, distincţii nu se pot 

| studia decît; după plăci de gramofon sau după oscilograme. 

| În ceea ce” priveşte. gruparea particolelor fără sens autonom —și 

deci lipsite de accent — în. jurul cuvintelor accentuate, se poate observa 

o vădită tendinţă spre encliză : cuvântul cu sens propriu, rostit cu o presiune 

- mai mare, duce oarecum în cîrcă cuvintele care sint particole auxiliare şi 

- instrumente gramaticale, Se zice deci obişnuit : ducâ'ndu-te, mi-l vreau, — - 

pdre-mi-se. . ., dialectal si cdmu-l văd. . ., în limba, “veche și c/ndu-va face... 

Avem, fireşte, şi procliză după pauză sau după un cuvînt terminat cu 

consonantă : (0înd) ji-era somn. - ., dar, cel puţin în limbajul îngrijit;pre- 

ferăm să zicem : îl aflai, îl întrebasem, în loc de l- aflai, l-întrebasem. Cind 

particola atonă se găseşte între sfîrşitul vocalic al cuvîntului precedent 

“şi începutul vocalie al cuvîntului următor, regula e, eneliza : nu-l întrebam, 

-" - "- E - v
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unde- -L afla, ori-ți dau. Totuşi cînd cuvîntul următor e însuși.un verb ajutător, 
- învinge mai adesea principiul mecanic al silabisirii (după care consonanta 
intervocalică se leagă de vocala următoare) : nau l-am văzui,-pe care l-oi 
prinde, unde mi-e locul. Şi formele scurte ale verbului „ă fi”, avînd funeţiu- 
nea de copulă, se leagă de obicei în mod enclitic : acuma-i frig, dacă-s 
dus, nu-s. coapie, dialectal şi ţi-i somn, cumu-i mai bine... Procliza 
în asemenea cazuri e mai rară, iar combinaţii ca s-bune, î-acasă se-rostese 
mai adesea îs bune, îi acasă. Noi rostim la îel pe altui a dat (=a dat 
altuia), altui i-a dat (=i-a dat altuia) şi pe aliu î-a dai (= altul i-a dat) : 

- altuzadat. | 
Întrebuinţarea * "proclitică sau enclitică este încă în parte. şi azi şi 

era în măsură foarte mare dirijată în vremurile mai vechi de o regulă sin- 
tactică, care exclude de la începutul frazei particolele atone (afară de pre- 
poziţii şi conjuneții). Precum sunetele se articulează la început cu mâximul 
de energie, îraza, cere la început cuvintele cu cel mai important rol sintactic. 
Într- -adevăr, mai de mult nu se putea zice : l-am văzut, sau ne vede, ci 
numai văzutu-l-am, vede-ne, precum pînă astăzi nu putem zice ' decît 
văzindu-l (nu şi. îl văzînd) şi după cum. întrebuințăm .. adesea, așa-nu- 
mite „chiasme””,. ca luminează-te şi vei fi, plânge-ne. şi ne miluieşte 
ete. Și întrebuinţarea articolului enclitic. în. romiînește e tot o ur- 
mare a imposibilității. de a începe propoziţia cu un cuvint neaccentuai 
(et. 28,1 $90.. e 

ta EI 

O frază cu mură-n gură-i va pica o silabisim mu-răn gu-răj va pi-ca, deci în mod mecanic, 
grupind pe n şi 4 la vocala precedentă, deşi n, fiind prepoziţie, îace un grup semantic cu 
gură, iar ş aparţine verbului va pica. Întrebuinţarea enclitică a acestor particole nu impie- 
'dică ca să simţim rima cuvintelor gură şi mură chiar şi în formele murăn şi gurăj. 

Cit de mult formează un singur grup cuvintul şi elementul proclitic sau enclitic ce i 
se adaugă se vede din grafii ca acasă aminte, scrise într-una (faţă de merge a munte, calcă 
a popă), şi mai ales din greşeli de ortografie făcute chiar de oameni 'culţi. Îmi aduc aminte 
că un tînăr licenţiat al Falcultăţii de Litere din. Cluj cerea scutirea de taxe pe motiv că 
trecuse la examene cu „magna cum laude”. Petiţia începea, cu cuvintele : vă Tog să-mi acorda-ţi . 
sculirea de taxe... Într-o scrisoare recentă (de la 12 iulie 1943) TH. CAPIDAN îmi scrie : „nu 
ştii cite greutăţi avem din cauza culegătorilor de Ia tipografie 1 Într-un articol ce va apărea 
în august : aproape toate pertectele simple erau culese făcu-i, cintazi ete.” 

SISTRALUI FONETIC ADIO ŞI BOI STRĂINE 

116. Dacă, după cele expuse, căutăm să ne dăm seama care sînt —în linii mari şi făcînd abstracţie de rostiri individuale sau prea regionale — 
trăsăturile caracteristice ale îonetismului rominese „constatăm  urmă-
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toarele particularităţi pe care urechea unui străin le distinge cînd aude 

vorbă romiînească sau pe care elnu izbuteşte totdeauna să și le i însușească, 
fiind deprins cu altă rostire : 

a) La articulaţia labială avem ocluzive bilabiale (p, 
"d, m) şi fricative labio-dentale (f, 2); dintre frieativele bilabiale întîlnim 
numai pe cea, fonică (w), dar şi aceasta rar şi nu în limba literară. 'Pu gu- 

ierea buzelor întovărăşeşte vocalele o şi 4 și consonantele ș ş şi î. Pe 

„alocuri avem şi un a rostit astfel (â) ; nu avem însă e și ilabializaţi (O și îi). 
b) Cu muchea sau vîrful limbii, deci dental sau 

alveolar rostim ocluzivele și d, semiocluzivele 7 şi n şi fricativele cu 

apertură perpendiculară s şi z; lipsesc îricativele cu apertură orizontală 
9 şi 8 (care se întîlnesc numai în dialectele sudice aromine). Tot în regiunea 

dentală sau alveolară se articulează —cu vibrații mai puţine . sau 

mai multe— și r, însă cu vîrtul limbii (apical). Dental e şi elementul 

ocluziv al africatelor €£ şi £ ă al lui f, căruia numai dialectal îi corespunde 

fonica d. 

e) Preâilecţia pentru articulaţia dorsală a limbii are 
drept urmare, în vocalism, ivirea seriei de vocale centrale —redate 

- în ortografia romiriă prin ă şi â (scris, în anumite cazuri, î), avînd însă în rostire - 

şi variante antero-centrale şi postero-centrale ($30),— iar în con- 

_ sonantism seria consonantelor muiate (palatale și palatalizate), 

dintre care unele (F”, g' şi 4) sînt întrebuințate şi în limba literară, (chem, 

ghem, unghi. ..), cele mai multe numai în dialecte (î, d, Ii, 7, $, 2, mai 

„rar 7). Dintre fricativele palatale limba literară cunoaşte numai pe cea 
atfonică, h' (h din arhivă. ..), dar dialectal se aude şi fonica 7 (gin în loc 

de vin...). Muiate sînt în. liraba, literară vorbită în capitala ţării şi şuieră- 

toarele cu dublă. articulaţie, alveolară, şi palatală, ș'şi ș; de asemenea, pe 

aproape tot teritoriul dacoromîn (eu excepţia A Maramureşului), africatele 

"€ gi 6, pe alocuri şi ţ. . 
d) Cu rădăcina limbii sînt rostite velarele ocluzive Ry 

g şi p (scris, de ex. în lung) şi fricativa afonică x (scrisă h, de exemplu în 

dul...) ; fonica corespunzătoare (7) se întâlnește numai dialectal (de exem- 

„"plu în istroromînul royu „rog”, arominul yramatică) ; de asemenea numai 

dialectal se întîlneşte lichida laterală 1 (de exemplu în lup „lup” 12, megle- 

noromini, cald „cald” prin. regiunile nordice dacoromine). 

e) Un r faringian se aude la arominii din Albania (fărşeroţi). 

£) Cu articulaţia glotală deschisă se produce € (N în exem- 

ple ca ham, horă. ..), căreia, îi corespunde uneori şi fonica h (al doilea Fe 

din hohot. ..). Lipsesc în. romîneşte consonaniele aspirate. Oclu- 

ziva gl ota Lă ă nu'se aude“ în rominește decît -incidental. Vibranta,
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| glotală, —y 0cea— e un element esenţial la vocale, semivocale şi la. 

sonante ; ca este elementul distinctiv la cele mai multe perechi de 

consonante, la începutul şi la mijlocul cuvîntului : papă—babă, tată —dadă, 
şir— jr, rece —rege, chem — ghem, 'cât — gît... Mai "puţin distinctă e această 

deosebire la sfîrșitul cuvîntului. Totuşi corp, dr ac, rât. + se deosebesc 
de corb, drag, rîd.. 

-g) Rezonanţa nazală se aude limpede la m, n, D. Ca urmare 

a asincronismului: la ridicarea, și coborîrea vălului palatin, vocalele 

(mai rar 1, r şi h) se-n a za ali izează în vecinătatea lui în 7 şi p: : îmbăt, 
„ îimsoare, ling... 

h) Semivocalele ş şiu formează de obicei elementul Slab al 
ditton gilor; ele servesc spre marcarea graniţei silabice între două . 

vocale învecinate, unindu-se silabic cu vocala următoare : che-ja, nu-ja- Na... 

(ef. $ 94). Mai rar serveşte spre acest scop spiranta, laringiană P : mu-du-hă. 
i) “Caracteristici pentru limba -romînă. sînt diftong i i..cu 

„accent flotant ea, oa şi eo (ieamă, soare, aoleo..., $ 34). 

j) De asemenea, caracteristice sînt vocalele afoniza ti e la 

sfîrşitul cuvintelor şi grupurile mixte ($ 34 b) formate din consonantă, 
„ şi o astfel de vocală-redusă (aifonizată), de exemplu -pt în lupi, -châ*, în 

ochiu. În schimb noi nu „cunoaște ieruri ”, „Vocale murmurate” și alte 
vocale reduse, 

E). Accentul cuvîntului e dinamic, al fiazei emuzical; 

el e în jomineşte- monotonic şi liber, putînd atinge oricare din 

cele şase silabe din urmă, ale cuvîntului : ndudaprezecalea ( Ş 50). Accentele ” 
secundare nu sînt prea distincte: 

1) „Deosebiri de durată există aproape numai la vocalele 

„ultraseurte -($ 37), rostite afonic la sfirșitul cuvîntului ($ 52) şi 
care, din această cauză, nu pot forma; culmi sonore, nu au deci caracter 

"“silabie ($ 49). Încolo vocalele lungi şi scurte nu se deosebesc atît de mult 
încât să dea, limbii romîne un ritm caracteristic. Dintre consonante, în 

anumite împrejurări ($ 36) apare un ş ung. Lungirea sunetelor se: poate “ 

întrebuința și ca mijloc stilistic. | 

m) Dintre diferitele poziţii pe care sunetele le pot avea; în 

cuvint, cea -iniţială e cea mai îiză şi cu rostirea cea mai îngrijită ; 
cea finală e cea mai neglijată și împreunată cu o depresiune a sonorităţii 
($ 49) sau cu scurtări ($107)şi trunchieri decuvinte. Poziţia, 
intervocalică n-a produs decit la o (și la b devenit 2) Și, condiționat, 

„la llo vocalizare, . 

n) Dintre grupurile consonantice care se întâlnesc în 
alte limbi, foarte multe. lipsesc în limba romînă, mai ales la începutul .
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„cuvîntului sau al silabei ($ 93). Ca urmare a acestei particularităţi con- . 
statăm intercalarea, de vocale —mai ales a lui ă şi î — sonus vica- 
rius ($75)—în grupuri neobișnuite. Sonantele silabice (7, 7, m, m) înmu- 
gurese adesea, devenind poliionema ti ice din" mmonofonomatico 
ce erau: încep, îl.. din ncep, 1... ($ 76). 

0) În privinţa coarticulării, constatăm o îoarte pronun- : 

ţată tendinţă de'a anticipa o articulare viitoare, pe care o întîlnim cu 
deosebire la diferite fenomene de acomodare (mai ales la prefacerea lui 7 

în n înainte de labiale şi a lui p în p înainte de velare, precum şi la, foni- - 

zarea, lui s înaintea ocluzivelor fonice b, d, 9) şi de asimilare, metateză etc., 
apoi la, deschiderea prea timpurie a coardelor vocale la sfirsitul cuvintelor , 

(producînd desonorizarea, $ 52). - 
p) Fenomenele de fonetică sintactică se întâlnese în 

mare măsură, din cauza lipsei unei delimitări de natură fonetică a cuvîn- 

„tului în îrază. Elementele auxiliare tind a se grupa în jurul elementelor 
autonome Şi € cu sens pregnant, fie în mod proc li i ti ic, fie —mai ales— 

e n e litic, - e 

107, între diferitele fenomene fonetice se: poate constata o inter- 

dependenţă. Existenţa sau neexistenţa unor asemenea raporturi de depen- - 
denţă pot fi socotite şi ele între trăsătur ile caracteristice ale unei limbi. 

Tată cîteva exemple : 
a) Între tonie şi debitul de aer există în rommineşte un raport - 

„constant : fonicele sînt line, afonicele sînt tari. Excepţie! face uneori, pe | 

cît se pare, s şi2z ($9); | 
b) în schimb nu există.un raport: de dependenţă între a urat 3 

şi-apertură, ca în atîtea alte limbi (în e care vocalele lungi sînt închise, 

“iar cele scurte sînt deschise). : 
c) Metafonia, adică coarticularea xocalei din silaba următoare, 

e dependentă de accent: moară (n lat. mâla), deasă (din lat. densa), 

câine (din *cîene, din lat. cânem). . 
d) în schimb dittongar e a lui. e “deschis accentuat în fe 

nu depinde în. romîneşte, ca în unele din limbile romanice apusene, 

de repartizarea, consonantelor: următoare pe silabe 
(poziţie” „liberă! şi „ineăituşati?) miere (=it. miele), dar şi piept 

(=== it: peito). . 

e) Între lipsa de . presiune şi apertură a “existat mai 

de mult un.raport constant : vocalele neaccentuate s-au rostit închise : 

„casa casă, lairo > latru, menţti]tionem >mânciună. .. castigo >căştig > 

> câștig. . | a A
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_£) acelaşi raport. a existat între poziţia nazală şi aper- 

tură, “vocalele urmate de p sau m-t+eonsonantă fiind rostite închis : bene > 
> dine, bonus >bun, lana >lănă > lână. . .: 

În afară de „principiul interdependenţei articulatorii a sunetelor şi a componentelor arti- 

culatorii”, trebuie ţinut seama —după A PROCOPOVICI, DR, 1X, p. 62— de următoarele prin- 

cipii: al compensaţiei, al relativităţii vocalice și al corelaţiunii silabice, - Ă 

. 118. Acestea —și alte— particularităţi caracteristice de rostire; 
în totalitatea şi interdependenţa, lor, precum şi tendințele generale care 

- se pot desluși în felul de a articulă,coarticula şi organiza sunetele, formează 
împreună, sistemul fonetic indigen al limbii romîne, în parte moştenit, 
în parte agonisit în cursul: timpului. Astăzi e foarte greu de spus 
ce e. moștenit şi ce.e agonisit.. 

Graiul strămoşilor noştri —daci, geţi şi traci — îl cunoaştem prea 
„puţin ca să ştim ce ne-a fost transmis de la ei, din tată în fiu, în rostirea 
noastră. Unii cred că vocalele centrale, care se găsese şi la albanezi şi, 
într-o măsură mai redusă, la bulgari, ar fi o rămășiță din graiul autohto- - 
nilor din regiunea, carpato-balcanică,. Cu oarecare probabilitate putem pre- . 
supune că predilecţia noastră pentru anumite .sibilante, şuierătoare "și 
africate este o moștenire de la strămoșii noștri preromani. În transerierile 
cu litere greceşti şi latine ale unor nume de persoane sau de localități 
dace și trace le întîlnim sau le putem presupune adesea. Dacă pentru s, 
i şi d noi —spre deosebire de celelalte limbi -romanice— avem atit de des 
ș, | şi 2 (din 4), cauza ar putea îi i obişuuinţa, la Strămoșii noştri, cu rostirea 
acestor sunete. 

BE sigur că atunci cînd daco- geto: tracii au u învățat limba, latină, ei 
auzeau anumite sunete care le erau străine şi cu care nu se puteau obişnui 
dintr-o “dată. Precum romanizarea, strămoșilor noștri nu s-a putut face 
fără ca în structura psihică şi fizică a noului popor din regiunea carpato- 
balcanică să fi rămas elemente moştenite de la autohtoni, tot astfel e de 
presupus că și în rostirea limbii latine de guri daco-geto-trace, deprinse cu 
alte articulaţii și coarticulaţii, să se fi ivit unele potriviri. la obiceiurile de 
rostire autohtone. 

„, Astfel s-ar putea ca grupurile ct şi es să nu fi fost obişnuite în graiul! 
populaţiei băștinașe şi ca acestea, să îi fost înlocuite prin fi şi Îs, din care 
au rezultat apoi pt și ps (octo >o0pt, coza >coapsă.. . +). Faptul că această 
transformare se găseşte şi la albanezi şi, în parte, în limba veche dalmată, . 
face pe mulți lingviști să vadă în ea o relictă + a substratului etnie din . 
aceste regiuni,



SISTEMUL FONETIC ” 191 

Şi dublul t tratament al. grupelor qua şi gua în roimineşte (şi în limba 
sardă) se explică, probabil, tot prin influenţa substratului autohton ($ 121). 

"Toate aceste supoziţii, bazate pe analogia unor fenomene, recente 
(despre care vom vorbi în cele următoare), rămîn însă numai ipoteze, cât; 
timp nu cunoaștem fonetismul daco-geto-trae: şi ilir. Chiar şi fonetismul 
latin, cu toate mărturiile gramaticilor şi cu toate deducţiile'ce se pot face 

- din cuvintele laţine transcrise cu litere greceşti și din coincidenţele fone-" 
tismului limbilor romanice, nu îl cunoaștem îndeajuns, ca să putem preciza 
tot-ce e la noi moștenire laţină. Să nu uităm că ceea ce noi numim „limbă 

latină”? —clasică sau vulgară — se extindea departe în spaţiu și cuprindea 
un timp de citeva secole, că graiul vorbit în marele i imperiu roman evolua 
şi că existau desigur deosebiri regionale mari. Cu totul necunoscută ne este 
mai ales măsura în care limba, latină rostită în Dacia, de colonişti aduşi 
din toate părțile împărăției romane, era, colorată cu rostiri regionale. Nu 
cunoaştem nici forța cu care limba latină învățată de. strămoşii noştri 
daco-traco-geţi covîrşea. anumite obişnuinţe - de rostire moştenite, nici 
prestigiul social. de care se bucurau anumite elemente colonizate, ca: să 
poată impune traco-geto-dacilor, "pe cale de a se romaniza, rostirea, lor. 

Desigur că romanii aveau mai multe sunete decit rezultă din grafemele întrebuințate de 

ei. Asttel —cel puţin în interjecţii onomatopeice-— ei întrebuinţau și şuierătoarea ş şi africata f. 

Dacă faţă de francezul pisser avem în romineşte pişa şi în italieneşte pisciare (rostit pi—şa—re), 
ar îi greşit să credem că tulpina onomatopeică era piss şi de la ca au fost derivate două verbe, 

unul. în -are şi altul în -iare. De fapt, în limba vorbită a strămoșilor noștri latini au existat 

două tulpini onomatopeice, una cu ps (piss-) şi alta cu pș (piş-), după cum admitea şi MEYER- 

LUBRE (REYW, Nr. 6544), care presupunea şi o tulpină pitz- (REW, Nr. 6545) pentru o în- 

treagă familie de cuvinte romanice cu sensul fundamental de ascuţit, ințepător”, 

. În cele precedente am arătat incidental cîteva din inovațiile latine 
vulgare faţă de latina clasică, inovaţii care s-au continuat şi în limba;romînă. 

Astitel am vorbit despre asimilarea grupului 7s în ss în cuvinte ca deorsum > | 
>jos, sursum > sus. . .. şi a“grupului sti în. ss în” pastionem > pășune. . . 
($ 60). De asemenea am arătat că m final în silabă neaccentuată dispăruse 
devreme ($ $:99 şi.112) şi ştim că şi ] nu se mai rostea în limba latină 

„vulgară. Dacă în romîneşte avem totuşi h, acesta este, precum vom vedea 

îndată, un sunet învăţat de la slavi. Concordanța tuturor limbilor romanice 

ne dovedeşte că — cel puţin în poziţia iniţială — vlatin era, în general, 0 
fricativă labio-dentală. Confundarea lui e lung şi a lui ; scurt latin în acelaşi 

“sunet, e închis, cuprindea aproape întreg teritoriul imperiului roman. 
Şi în romiîneşte des din densus şi negiu din niger au aceeași vocală accen- 

tuată. Dimpotrivă confundarea lui o lung şi a lui 4 scurt în sunetul'o | 

închis, comună limbilor romanice: apusene —cu, excepţia unor .regiuni. 
.
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izolate, ca unele părți. din Sardinia, şi Italia de sud— au a mai pătruns 

(decît în cîteva cuvinte izolate) în romanitatea estică, unde romînii fac 

distineţie între pomum > pom şi fărca > furcă. U scurt a rămas u şi în 

cuvintele latine pătrunse în limbile albaneză şi neogreacă. Asemenea exem- 

ple ne arată cît de nepotrivit este de a considera ca generale în latina vul- 

gară toate inovațiile pe care le găsim în mai multe limbi romanice. Dacă 

Jui clamo și glans le- corespund în romîneşte chem și ghindă, - iar în italie- 

neşte chiamo şi ghianda, nu însemnează, desigur, că grupurile cl şi gl 

deveniseră ocluzive prepalatale (sau chiar velare palatalizate) încă în 

limba latină vulgară. Nici chiar faza anterioară, c! şi gl, păstrată în 

dialectele romîne transdanubiene, nu este —cum admit unii filologi de-ai . 

noștri — o inovaţie latină vulgară, ci această acomodare atit de firească 

($ 53) s-a întîmplat independent în limba romînă şi în cea italiană. 

- Comparatismul şi istorismul exagerat făcea pe lingviștii generaţiei 

trecute să uite prea adesea rolul creator şi inovator allimbii, important 

şi activ în 'toate timpurile. Dacă cercetăm bunăoară geneza diitongilor 

noştri, ne convingem că ei sînt rezultatul unei metafonii născute pe teren 

românesc și deosebită de metatonia cunoscută. de alte limbi romanice, sau 

- a necesităţii de a stabili o ierarhie. a sonorităţii şi o diferenţiere între două 
vocâle învecinate. Unele sunete rominești sînt rezultatul transiormărilor | 
de rostire născute: prin fel de fel de acomodări sau diferențieri. Grupuri 

nouă 'consonantice s-au ivit după sincoparea vocalelor sau prin metateză, 

În sfîrşit, tendința veşnic activă de a face maximul de economie în mișcări 

a produs, pe teren romiînesc, deprinderi nouă: de a coarticula, sunetele. 

Astfel, ca să nu cităm decît un singur exemplu pentru multe: altele, amintim - 

că în limba latină nu exista fricativa, dentală ionică 2 (care între vocale 

se rotacizase), că latinii rosteau casa cu s, cum rostim şi noi. Dacă noi: 

cunoaștem totuşi un z, care e azi un sunet destul de frecvent în limba 

noastră, el se datorește în parte împrumuturilor din alte limbi (precum 

„2are< sl, zari, obraz< sl. obrazii..., roză-ir. rose...), dar și unor 

evoluţii pe teritoriul romînesc, precum fonizarea lui s înainte de b, d, g 

(zbor< lat. ezvolo. ..) sau reducerea, prin pierderea elementului ocluziv, 

a. africatei dz la z : zi< dzi< lat, dies... - 

" Problema transmiterii prin. moştenire -a unor particularități de rostire a preocupat şi 

„preocupă şi astăzi în largă măsură pe lingviști, dintre care unii atribuie subst ratului 

un rol mai mare decit alţii (cf. LR, ], $ 91 şi TE CAPIDAN, Limbă şi cultură, p. 205—209 

şi 421—422). Între adepţii teoriei substratului, unii cred că ceea ce se moștenește este baza 

de articulaţie, pe cind alţii, ca MEILLET, cred. că neamurile „işi păstrează obiceiu- 

rile vechi de a articula și după ce primesc o limbă nouă” (Caractâres gentrauz des langues 
, germaniques (1930), p. 40, citat la Ta CAPIDAN, Limbă şi cultură, p. 422)... Termenul 
„bază de articulaţie nu-l înţeleg toţi la fel şi nici măcar aceiași lingvişti totdeauna în acelaşi 

=
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fel. La noi, AT. ROSETTI (Curs, p. 25) o defineşte ca „ansamblul tendin ţelor articulatorii 

ale unei limbi”; TH. G:PIDAN (Limbă şi cultură, p. 158 şi 206) înţelege subt bază de articulaţie- 

obişnuinţele [de rostire] din limba proprie”, dar crede că ceea ce se moşteneşte sînt: unele 

„predispoziţii care se explică din anumitetendinţe”. Copilul învaţă mai uşor să 

vorbească o limbă străină fără „,accent” decit omul adult, fiindcă mişcările organului lui rostitor 

nu sint automatizate prin obişnuinţă. Deci nu mo ştenirea mişcărilor articulatorii, ci 

obişnuinţa cuele, nu baza de articulaţie cu care ne-am născut, ci baza de articulaţie dobin- 

dită prin deprindere la cei ce vorbim în același fel limba maternă e ccea ce contează în primul 

"sind, De aceea O. JESPERSiN (Grundjragen, $ 184) combate cu drept cuvint pe cei ce dau 

„bazei de articulaţie” un sens mistic (precum făcea WECHSLEP, care explica legile” fonetice 

fără excepţie” tocmai prin păstrarea! bazei de articulaţie tradiţională la cei ce-şi insuşeau o 

“limbă nouă). 

| 119. „Pentru înțelegerea trecutului -—și” în- special a celor ce s-au 

petrecut; atunci cînd un neam a adoptat o limbă nouă — este deo mare 
importanţă să ştim ceea ce se întîmplă azi în cazuri de bilingvism, sau 

chiar numai cînd —fără să fim cu adevărat stăpîni pe două limbi — încer- 

-căm să vorbim sau să imităm o limbă străină. ” 
Copilul învaţă să vorbească, imitînd pe cei din jurul: său. Această 

imitare o face, cînd e vorba de sunete uşoare”, cu o abilitate uimitoare. |. 
„Numai sunetele „grele? îi fac dificultăţi. Un exemplu tipic de suneţ; greu 
este 7 apical, care se arţiculează cu o mișcare puţin obişnuită la rostirea 
„altor sunete, adică -tragerea spre înapoi a mușchilor din viriul limbii, 

_ spre a-l face mai elastic şi astfel să poată produce vibraţiile caracteristice 
pentru. acest sunet. Copiii învaţă, în general, mai tîrziu un astiel de „r; 
un timp oarecare ei îl înlocuiesc cu 1, ș (pădule sau păduie pentru pădure), 

-en alte sunete sau cu zero (Sandu; Mitu. . . pentru (Aleo)sandru, (Du) ritru) ; 

“unii rămîn toată viaţa cu un 7 pronunțat cu partea dinapoi a limbii sau 

cu articulaţia labio- dentală ( $_22). Cind însă un 'copita izbutit să-l deprindă, 

 apical devine un sunet, „ușor” prin obişnuință' după cum pentru un 

acrobat „saltul mortal? nu mai e anevoios din momentul când. a învăţat 

să-l facă. Cînd învăţăm o limbă, me învîrtim într-un cero viţios : deprindem , 

repede sunetele „ușoare” şi ni se par uşoare sunetele pe care le-am deprins. 

Pentru unul care a învăţat în copilărie să articuleze pe r apical, devino. 

„grea? orice vibrantă articulată cu partea dinapoi a limbii. . -! 

_ Sînt totuşi indivizi care, atunei cînd vorbesc a doua, limbă, izbutese - 

să: rostească sunetele cu altă, articulaţie decît în limba proprie: Aceștia, sînt 

adevărații bilingvi, fără să aibă ccea ce în limbajul de toate zilele numim 

“„aecent străin”. O romineă de cinci ani a ajuns la Berlin ; în curs de un an . 

a învăţat atât de bine limba germană, încît rostea, întocmai. ca :berlinezii 

vocalele scurte şi în acelaşi timp deschise (de ex. $ în Kind, u (în Durst), 

vocalele reduse. (de exemplu 2 final î în Sache) și mai ales pe 7, pe care .de 

13 — e. 1915
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la început îl articula, în nemţeşte, cu partea -dinapoi. a limbii. Vorbind 
romîneşte, ea articula pe r cu vîrful, iar nemţeşte cu partea dinapoi a 

" limbii, ca şi cînd ar fi fost două sunete deosebite (după cum în romînescul 
trist rostea alt i decît în nemţescul bist). Mai mult decît atît. Chiar în 

cuvinte identice în amîndouă limbile, ca pare (Park), grad (Grad şi 

gerade) ... ea rostea două, feluri de n după dum vorbea rominește Bau. 
nemţeşte. . 

La, alţi bilingvi vedem că această distincţie nu se face. Cină vorbesc 
- cu nemțeșşte, introduce în nemțeasca mea pe r apical romînese. Dimpotrivă, „a 

cunosc romii care au plecat în Franţa, cu r.apical şi s-au întors, după 

mai mulți ani petrecuţi 18, Paris, „graseind”, din deprindere sau din sno- 
 bism. Această. nouă obișnuință o păstrau unii numai cînd vorbeau franțu- 

zește, alţii însă o extindeau. şi asupra limbii lor materne. 
Cazul din urmă nu-l întîlnim numai la indivizi, ci şi la colectivităţi. 

Astfel aromînii din Grecia, deprinşi să vorbească grecește şi împrumutînd 
"de la greci cuvinte cu 9%, 5 şi xy, le-au luat împreună cu aceste fricative 

care nu-s cunoscute fonetismului curat: romînese :' Jemel'u temelie”, 

Şeatru pteatru”, dascăl „dascăl, Semun „demon, ra matică gramatică”. 

Dar greceasca fiind pentru ei o limbă de mare prestigiu —întocmai ca 
„ franceza pentru rominii care „graseiază” — aromînii de miazăzi au trecut .. 

” dincolo de obişnuinţele fonetismului tradiţional şi, printr-o exagerare 
a rostirii, care li se părea mai nobilă, uneori pronunţă, 9 în loc de fşi Ph, 5 
în loc de d şi v, mai rar y în loc de u în cuvinte de origine latină sau slavă :. - 
Seamin din lat. *feminus (la noi famen), î9cat în loc de ih'cat, cu metateză 
din h'icat ficat” (lat. ficatum) ; arîdițină „rădăcină? (din lat, “radicina), 
liva 8i livadă” (din slav. livada), Simtu vînt” (din ventus), jrut din urut 
„urit” (participiul lui-urf, din lat. *orrire-în loc de horrere). În cele două 

_ exemple din urmă, înlocuirea s-a. tăcut probabil Și din cauza unei disi-" 
milări ($ 65) sau diferențieri. : 

După cum deprinderea cu sunete străine -nu se gtiseşte numai: la 
indivizi izolaţi, ci şi la colectivităţi, tot astfel vedem că nu sînt deprinse 
numai „articulaţii, ci pot fi însuşite și coarticulaţiile străine. Astfel am 
văzut ($'57) că istrorominii au învăţat de la croaţi să rostească V în: loc 
de ş după labiale : pterăd în loc de pierd. . . Această rostire cu consonan- 
tizarea lui ș a devenit atît deo firească la ei, încît în loc de plir plin” ei 
zic şi pl'ir. De asemenea, am văzut ($ 58) că, după model grecesc, aromiînii 
de miazăzi trec în mod progresiv: fonia nazalelor n Şi n asupra unui î şi p 
următor : cîndie „cîntee”, mbiducVedu „(îm)păduchez” . .. Probabil de 13 
romîni au învăţat saşii din Transilvania să rostească, grupul consonantic 
ortografiaţ prin 29. ca D9, iar- nu cap, cum rostese conaţiionalii lor din
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. 

Germania. Peniru cuvintul scris tan, i zic oana — după cum zicem şi noi - 
lung — iar nu lag.. | . " _ 

Citînd aceste cazuri: de obișnuire cu sunete străine, trebuie să accen- 

tuăm un lucru care ni se pare important din punct de-vedere metodic : . 
după cum am văzut că nu toate sunetele limbii romîne sînt moştenite, 

ci unele din ele sînt agonisite ($ 118), tot astfel nu toate articulațiile şi 
coarticulaţiile nouă sînt împrumutate, ci unele din ele se datorese evolu-- 

- ţiei interne a limbii. Obișnuinţele de rostire se îngeamănă unele cu altele 
într-un sistem, care dirijează evoluţia fonetismului în anumite direcţii, 

creînd posibilităţi nouă de rostire și limitîndu-i pe de altă parte evoluţia 

„în anumite direcţii. Astfel am explicat în LR, I, $ 39 nazalizarea vocalelor 

prin tendința generală de a anticipa articulaţia următoare, foarte pronun- 

țată şi astăzi în limba romînă. Nu este deci nevoie ca geneza acestui 

fenomen de asineronism ($ $ 50—51) să o căutăm într-o moștenire stră- 

-.. veche în legătură; cu nazalizarea albaneză, cum o susține E. GAMILLSCHEG; 

după cum nici afonizarea consonantelor fonice la sfîrşitul cuvintelor, care 

se găseşte şi la albanezi, la unii slavi și la germani, nu e împrumutată de la 

- aceştia, ci se explică din obişnuinţa noastră de a rosti sunetele finale: cu o 

depresiune a sonorităţii ($$ 52 și 112). 
” - Dacă în limbile slave moderne vocalele reduse —ier-urile atât de 

caracteristice pentru. protoslavă şi pentru care paleoslava avea graieme 

distincte (5 şi:p)— au dispărut sau s-au transformat în vocale pline 

(ef. paleosl. dinisi > bulg. dnes...), aceasta nu.s-a petrecut; sub influ- 

enţa unor limbi străine, ci printr-o evoluţie internă în urma unei tendințe 

"valabile pentru toate popoarele slave. 
În ceea, ce priveşte influenţa limbii nouă asupra celei părintești la | 

indivizii şi la colectivităţile bilingve, vedem cum uneori obişnuinţa cu - 

articulațiile străine e atit de puternică, încât poate duce la pierderea „ 

unor sunete din cele mai caracteristice ale limbii materne. Astfel, precum 

am arătat în LE, I, $ 94 istroromînii, sub presiunea adstratului croat, 

au pierdut sau au înlocuit; cu vocale pline vocalele atonizate de la sfîrşitul 

cuvintelor, încât ei zic:bur şi pentru bun, şi pentru buni, cu o singură formă 

„do singular și la plural. Dacă meglenoromînii au pierdut subt accent vocalele | 

centrale, înlocuindu-le cu 9 (dom „dăm”, rou rău” și „riu”?...), această 

pierdere se explică, după cum admit cei ce au studiat; acest dialect, prin 

faptul că bulgarii cu care au venit ei în contact viu rostesc de asemenea, 9 

„pentru ă accentuat din limba lor. 

120. De obicei atunci cînd căutăm să redăm un sunet străin, noi 

- nu-l reproducem exact, ci îl înlocuim cu un sunet din limba noastră,
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despre. care „credem” numai că. e identic cu sunetul străin. Înainte 
de 1918, rominii din Ardeal, care făceau serviciu în armata austro- 
ungară, au - împrumutat * din limba germană cuvîntul Piihrer  „„S0r- 

gent”, prefăcîndu-l în filăr. Cu toate că i labializat (îi) a fost înlocuit 

printr-un i rostit cu buzele nerotunjite, că vocala redusă 2 a fost înlocuită 

prin vocala centrală romînească ă, iar r german a fost redat printr-un 7 

apical romînese şi primul 7 a fost chiar disimilat în Î, ea în cuvinte 

“ xomiîneşti, soldatul romîn care spunea filăr era înţeles de ofiţerul german, 
"care ghicea ce vrea să spună. Sunetele străine su sînt reproduse, ci 
înlocuite prin sumele mai mult sau mai puţin asemănătoare din fone- 

tismul indigen, chiar şi de indivizi care vorbesc curent a doua limbă. 

Acelaşi lucru se observă, şi la popoarele care, în urma unei simbioze 

îndelungate cu alt neam, învaţă limbi străine. Din examinarea atentă 

-a cuvintelor împrumutate se poate vedea cum, înainte de însușirea rostirii 

străine, au precedat fel de îel de încercări de înlocuire cu sunete indigene.. * 

Un exemplu instructiv îl avem la A, care, precum ştim, dispăruse în latina 

vulgară şi era deci străin fonetismului moștenit. Este foarte probabil că 

rostirea lui am învățat-o de la slavi. Mai întîi şi-au însușit-o cărturarii.- 
Aceasta se poate deduce din faptul că îl găsim —ca, fricativă velară sau 

palatală — mai ales în cuvinte intrate :în: limba noastră prin biserică, 

ca dul, văzduh, patriarh, arhiereu, arhimanărit, arhiepiscop“ ete... În 
cuvinte populare, intrâte prin împrumut direct, vedem dimpotrivă că :h 
-apare de cele mai multe ori înlocuit, fie prin ocluziva omorganică, sau prin- 
tr-o fricativă asemănătoare din punct de vedere acustic, . 

- Cazul întîi de înlocuire a îricativei velare afonice- 7, inexistenită; în 

„sistemul fonetice indigen, prin ocluziva velară, afonică €, îl întîlnim în 

exeniple ca slav. ischoditi și kozul, devenite iscodi şi cojoc (cu c şi la megle-. 

noromîni, neogreci : xotâza şi la unguri : kozs6k), pe cînd în slavul chlii mii și 

lapouchy avem velara ocluzivă fonică g: gîimă şi clăpăug. Un epentru h 
apare și în împrumuturi din grecește: zaoxahia . și perâytov apar în 

romînește că păscălie şi mitoe. Şi în cuvinte grecești intrate în timpuri 

mai vechi în Jatinitatea balcanică x e înlocuit tot prin c, care c are aceeași 

soărtă ca un c latin : fpâraxos (= Băzpayoc), xăoxo şi xâpos. stau la baza. 

cuvintelor romînești broaiec, case și cor horă”? (DA), iar cir, dintr-un mai 
vechi “ir, derivă, după etimologia convingătoare a lui E. Pernovier 
(DR, X, p. 31), din grec. xvhoc: 

| Alături de mitoe —în care formă, ca şi la cojoc şi clăpăug, vor fi 
avut vreo iniluenţă şi sufixele -oc și -ug— se găseşte şi Metoful (numele 
unui sât;), cu. redarea lui x prin f. Această înlocuire a spirantei velare. h 
„prin spiranta labio-dentală f este foarte îrceventă Ea ne axată că ureclea
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are, la astfel de întocuitori, um rol toi atît de important ca şi gura, căci. 
_ impresia acustică importă mai mult decât simţul tactil ce precizează locul 
unde se produce articulaţia. Exemplele. de înlocuire a lui k prin f sau prin 

fonica v —rostită uneori bilabial (20) sau chiar ca semivocală (u)— sînt 

numeroase. O întîlnim în cuvinte populare imprumutate din diferite 

limbi adesea alături de forma cu, h. Astiel slavul prahii, gre (bulg.), hrast 

(bulg.), vrăhă, Zihalo (rut.) apar în romîneşte cu praf (prav, prate), gref, 
oreasc (şi hreasc, hreast), vârf (vîro), jivală (şi jihală DR, VIII, p. 125)... 

- ngr. xazaorixov a dat catastif. (şi catastih)...; ung. hiilen, “nătodng 
şi marha au. dat. viclean (şi hiclean- BL, III, p. 128), vition (şi hition), - 

marfă (cu: sens evoluat, alături de marhă, cu sensul ungurese de vită”, 

deci împrumut mai nou). ..., ture. hiilah apare cu f (chiulaf), ca și la bulgări 

(Biulaf), sîrbi (culaf) şi albanezi. (hiilaf). .. ; germanul Blech e redat prin 

pleu. Şovăire între :h şi f (0) mai avem în burduf mai des docît burduh 

(dar burduhan), jaf mai răspîndit decît jah, lanţuv alături da lănțuh şi 

lănțug, profodi (Let. II, p. 306) alături de obișnuitul prohodi (intrat, prin 

biserică), stuf mai des decit stuh,. vătaf. mai des decit, vătah (intrat prin 

„ administraţie)... 
Această oscilaze între mai multe, rostiri, care dovedește că noul sunet; 

afost încorporat fonetismului nostru cu oarecare greutăţi, explică două 

fenomene de evoluţie fonetică neașteptată. Vedem anume. că sunetul 

străin A, intrat o dată în sistemul fonetice indigen, a fost întrebuințat, 

prin exagerare, şi în cazuri în care nu era îndreptăţit din punct de vedere 

etimologie. Aceasta s-a întâmplat în două direcţii. Mai întîi îl întâlnim 

în loc de f sau > în cuvinte de origine latină; Astfel e buhă faţă, de bufniţă, 

care e derivat din *bufune <. lat. bufo, -onem; DINU (Tara Oliului, p. 111) 

citează o formă cuhunda în-l0c de cufumda, care se găseşte în aroni. ahîndos 

„atund” ; ; alături de fărâmiţi se aude, în Vicovul de sus, harâmiiţi ; ; p6 lingă 

freamăt, din lat. fremătus, întîlnim şi hreamăt ; destul de răspîndită e și 

forma hulpe în loc de vulpe lat. vulpes; istrorominii zie hlamund în 

loc de flămând (poate şi prin disimilaţie parţială a, celor două labiale f şi 7n) ; 

alături de învolba, volbură, vîltoare şi vultur, vultan avem —la unele chiar 

mai des— variante cu hi: înholba, holbură, hultoare, “niăltur, Nultan. În. 

ALR, 1, h.63/295 întîlnim chiar o ho (pentru foLst]) prost. Lă cuvinte 

împrumutate din âlte limbi găsim de asemenea forme sau variante cu h 

în loc de f, precum hirtă (alături de firtă) < germ. Viertel, hiler (alături 

de file) < ture. filer, “horbot (mai des decît forbot) < pol. forbot.. 

În al doilea, rînd, întîlnim în multe cuvinte şi pe un teritoriu destul de 

“extins adaosul unui P la începutul cuvintelor înainte de vocale. WEIGAND 

-a notat Caripă Ga III, P. 213), care: a IV, »- 254) “Sarmăsar, caro
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(Jb. VII, p. 49), caripă, care, armură ă; cargat, tomăt (75. VIII, p. 273), Ei 
 <ogeac (Bukowina und Bessarabien, p. 49); VincoLcitează din Vîlcea ( Vîlcea, 

"pp. 8 şi 10) haripă, hașchie, huluii...; D. ŞANDRU, din Bihor, harmăsar 

(BL, IV, p..128) şi din Lăpujul de sus (BI, III, p. 127) harc. În limba 

literară avem arap şi harap (bulg. ar ap), armată şi harmată (în limba po- 
lonă armata şi harmata), oînă şi hoină < ture. ojun. .. 

Foarte răspîndite sint —precum se poate. vedea pe hărţile Atlasului lingvistic— şi 

forme ca hala, hăsta, hăl etc. în loc de ala, ăsta, ăl; dar în acestea, h s-a născut, probabil, prin 

fonetică sintactică, pentru evitarea hiatului ($ 94). Într-adevăr O. DENSUSIANU le-a găsit. 

- şi în Ţara Hațegului (Țara Haţegului, p. 41—42), unde forme ca harc, harmăsar sint necunoscute. 

Apariţia unui h pentru f o cunoştea A. MEILLET din atitea limbi, încit o considera ca un 

exemplu tipic de „lege generală lingvistică” din domeniul foneticii (cf. DR, II, p. 692). Tot 

atit de des este și cazul invers : f (sau v) pentru hi, necunoscut, pecit se pare, învățatului francez. 

îl înttlnim nu numai în limba. romină, ci şi în alte limbi. Astfel BERNEKER (SEW, p. 234—235) 

citează, din dialecte rusești, forma vospâdi (în loc de hospod (= gospod) ; LINDSAY (Lateinische 

Sprache, p. 336, 121) dă ca exemplu pe hircus > fircus, (h)arena > sabelic fasena, haedus > 

> faedus ; P, SKOK (Arh. rom. VIII, 1/2, p. 159) adaugă pe anhelare > it. lrofelare, iar G. ROHLES 

(Griechen und Romanen, p. 38) mai citează din Italia de sud exemplele grec. Xaubucapov >catanz. 

Jamimmeru, arab. hannâka > fannâcea (în Bovi), grec. X&eova > monteleon farâmba ... 

În mod analog ca la ] vedem cum fricativele- dentale cu apertură 

orizontală 9 şi: d, străine fonetismului nostru, au fost înlocuite tot prin | 
ocluzive omorgane (t și d) sau prin fricative asemănătoare din punct de 
vedere acustic. Acestea nu- erau însă fricativele omorgane dentale cu 
apertură perpendiculară (5 şi 2), ci fricativele articulate labio-dental, însă 

tot cu aipertură orizontală (f și v). Cazul dintii îl avem în colimuitră, ieftin 

(jevtin la sîrbi și bulgari), patimă, spatie, temelie: (cu îşi la iugoslavi : teme- 
lie)... aguridă, anapoda, cochinadă, fludă, lacherdă... din ngr. 
xoAvuBrYpa, ed9mv6s, ri9nuz, onapi, deuthov...; &yovplăa, dvănoa, noxxivăăa, 

qhodda, daxtp5a... Şi într-un cuvînt vechi-german pătruns în epoca străveche 
în limba noastră avem t pentru 9: cutropi, derivat din-expresia cu tropul, 

iar acesta din v.-germ. thorp, .cu t şi în.limbile romanice apusene : it. 
troppo, îr. trop, troupeau etc. (DR, VIII, p. 292). 

Cazul al doilea îl avem în calfavetă, ivră (BL, V, p. 68) şi firidă < 
< ngr.. xaMrtodiza, Văpa și dvplătov (probabil prin mijlocire bulgară : 
jirida şi hirida). e - 

La.aceste sunete „grele? pentru un străin (după cum se vede din 
greutatea, pe care o întâmpină rominul cînd învaţă englezește), încercările 
de redare cu sunete proprii s-au făcut şi în alte direcţii. Astfel slavii redau 
pe % grecese prin amîndouă consonantele f şi t unite într-un grup. De 
la ei am împrumutat prin şcoală—în care chiar numele literei. iza 
se citea fiita— forme ca acajtisi (alături de acatist) din grec. dndhozog, 

e 
s
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“ Aftamase (alături de Atanase); Golgofta alături de Golgota... Prin nod, 
romînii zic, ca rutenii, Marafta în loc de Maria. -. . 

Numai aromiînii din Grecia au izbutit să-şi însușească sunetele ? şi 5, 

extinzîndu-le, prin exagerare după cum am văzut ($ 119), şi în cuvinte 
de altă origine decît cea grecească. e a 

Dacă arominii au păradz (ca plural de la pără'), acesta nu s-a născut din grecește naptbeg, 
prin înlocuirea lui 5 prin dz, ci prin analogia cuvintelor terminate în d, care fac pluralul” în dz. 

În chichifă, care, precum “a arătat V. BoaREA (DR, I, p. 263), vine din ngr. Yin „cutic”, 

nu avem a face cu înlocuirea lui 9 prin ch, ci cu o formă născută din *tichifă, prin asimilarea - 

lui (—k&' în kk, | a e 
„” Dacă în elementele autohtone citate în LR, I, $ 93 unui 9 albanez îi corespunde în ro- 

minește cind,s (stmbure, cursă), cind f (fărtmă) şi cînd f (țare, ţeapă, grăpțăna), unui 5 albanez 

„ti corespunde cind (dz (mazăre, vieaure, sară, barză), cînd d (brad, gara), cind r (mare), cînd j 

“(jimb) şi cînd vd (mmolivd, cf. alb. *molidh —. după etimologia lui N. JOKL, cf. DR, III, 

p. 818), avem a face probabil cu cuvinte de origine ilirică (păstrate de albanezi cu rostirea 

veche cu % şi 5) împrumutate de traco-daci, care nu aveau aceste sunete în fonetismul lor şi 

încercau în fel şi chip să le înlocuiască cu consonante asemănătoare, - 

-121. Străine sînt pentru un romîn și vocalele nazale. Împrumutînd 

cuvinte franţuzești cu asemenea, sunete, noi le-am discompus în vocală 

nazalizată 4+ consonantă nazală : îr. danse, ponton, bonbon. .. le seriem 

şi lepronunțăm dans, ponton, bomboană.. . Şi germanii discompun vocalele 

nazale franceze în vocală + consonantă nazală, numai că ei aleg conso- 

nanta nazală g, articulată în regiunea vălului palatin (care se coboară 

spre a lăsa drumul liber aerului să se scurgă prin nas) : ei rostesc salonp. o 

pentru francezul salon (=sa10). Mai rare sînt cazurile de înlocuire a vocalei 

nazale prin vocala orală corespunzătoare. Astfel în. maron (=- maro), 

ca nume de culoare (mai ales de stofe), e rostit de obicei maro. | 

Acelaşi lueru s-a întîmplat cu “vocalele nazale vechi-slave. Discom- 

punerea lor în vocală + consonantă nazală s-a întîmplat însă pe alocuri - 

chiar pe teren slav. Noi am împrumutat, probabil, ca şi ungurii (szent < 

< svgtii...), albanezii (kolandă< Rkoleda) şi neogrecii ((Aevzivm, Aavriva< 

< ledina), această, rostire discompusă. În loc de.a avem în (paleosl, 

_&ebră, gredă, greda, ogledati, zedaii. . . au devenit cimbru, grind, grindă, 

oglindi, jind...), care după anumite sunete (precum r iniţial, labiala în 

poziţie tare, 'st, regional şi după ţ şi st) a devenit, pe teren romînesc, În 

(paleosl. redă, svetii, siitezită, eşta. . . au dat rând, sfânt, stînjin, țântă pentru 

literarul țintă. ..). Paleosl. a apare cînd ca un, cînd ca în. Tir. OAPIDAN 

(Blemeniul slav în dialectul aromîn, D. 35 ş.u.) crede că priraa variantă 

corespunde tratamentului sîrbesc, iar a doua celui bulgar. S-ar putea însă 

ca şovăirea între în și un să provină din faptul că. vocala veche-slavă era
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“vin o deschis (9) — sau un d, inexistente în sistemul nostru fonetice, iar 

înlocuirea lui aproximativă să se fi făcut; cînd cu u, cînd cu î, vocalele 

.romiîneşti nepalatale care erau mai adesea urmate de n. Cele două reflexe 

se găsesc şi la aromîni, dar și la neogreci şi la albanezi (cf. ngr. Coduzpos, 
orodunos, Thovunovroăolov. :., dar şi Txhaurarazivod din paleosl. zgbră, 

stapii, glqbokă...; alb. sundoj, dumbrejet.... dar și pendar, Yengil... 
din paleosl. sqditi, dabi, vagiye. ..). “Ele. se întîlnesc, precum a dovedit 

E. “PETROVICI (DR XIII p. 235 ş.u.), şi în împrumuturile din dacoslavă, 

căci daga, grabă, skqpă, skqdit ... ; dobada, gaba, glaboliă, madră, pqditi, 
osqdili, traba...au devenit. dungă, grumb, scump, scund... dobândă, 

Gâmbuț, Glâmboca, mândru, pîzidi, osîndi, trâmbă... Amîndouă reflexele le 
întîlnim în toponimicele Halunga (jud. Alba). şi Halîngă (jud. Hunedoara) 

din paleosl. chalqga „desiş”, sau în gohumb şi golâmb (DA) din slav. golqbă 

precum Şi în por anci, din paleosl. porqiiti, alături de porînci, care pare însă a 

avea, u din î, în vecinătatea aceloraşi sunete ca elementul latin porumb 
şi porîmb (< palumbus). Din în avem, după ş, în: paleosl. jqdolii vale” 

„ela baza toponimicului Indol (jud. Turda, DR, X, p. 236). Din un-s-a 

dezvoltat, în cursul timpului, în sîrbește (ca şi în rusește şi ruteneşte), 
au, iar din ăn (păstrat în dialecte macedonene), bulgărescul ă. Dacă alături 

“de golumb, luncă, muncă; undiță, ungur din paleosl. golqbii, lata, aka, . 
qdica, agrlin)ă... avem hulub, prelucă, mucenic, Ugrovlahia şi la istro- * - 

romîni adica, aceste forme sînt împrumutate din sîrbește sau rutenește, 
după cum gîscă şi zăbale sînt împrumutate din bulg. găska şi zăb, pe cînd. 

gînsac și 2îmabi sînt, reflexele; paleosl. gaska şi zqbă „dinte”. Dublete cu 

în Și 4, după cum au fost împrumutate în epoca paleoslavă sau din limbi - 

slave moderne, avem în crîng (paleosl. kraqgiă „cere*) alături de crug < rus. 

Fkrugii sau sîrb. krug. În cuvinte derivate din tulpini onomatopeice 
întîlnim şi reflexul on (cu metafonie 0an) în concurenţă cu în: paleosla- 

vului *bqkati (>sîrb: bukati, ceh. boncati, pol. bucze „a mugi!?) îi cores- 
punde în romiîneşte boncă(lu)i ; lui *gagati (ci. gagnanije „„murmur”) şi 

Jqgnavă „gîngav”? îi corespunde gînganie, .gîngav, gînguri şi: goangă 
pinsectă”! ; lui *gqdo- (rus. gudets „a scoate un sunet înăbușit”, rut. hudu 
pă bizii”, sîrb. gudjati „a cînta. din vioară?) îi corespunde, gindac 
și goandă pinsectii””, goande „Bingurit”, 

Pentru nazalele slave, cf. A. BYRAX , Die allen Nasalvokale in den slavischen! Ele- 
menten des Numănischen, in Jb. V, p. 298—370, El credea că cele două reilexe ale lui q în romt- 
neşte sc explică prin diferenţe eronologice. . 

“Dot: discorapuse' apar adesea: vocalele îi și O : simultaneitatea, axticu- 
laţiei palatale şi labiale e redată printr-o succesiune e dinapoi spre înainte. 

=
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În loc de îi ayem îu în exemple ca ture.. Riilah, diindelyk, fiiluă. .., ung. 

gyiiles..., germ. Btiick, redate în romîneşte . prin chiulaf,. ghiundelic, 
ghiuluș. .., ghiuliş. .. 3 ştie. Mai rar e redat ii prin îo: ture. giizdan, giim 

apar la noi ca ghiozdan şi .ghion (alături de ghium), iar cuişoarelor mici | 
„mumite tranţuzeşte punaises li. se zice în graiul şcolărese pioneze. (cu io 

repartizat mai adesea pe două silabe). Mai des e redat însă îi printr-unul 
din clementele componente, î sau 4, uneori și prin i plus 4: ung. Filon, 

fiirâsz, iil6... apar în romînește ca chilin, firez, ilău..., dar ung. îiveg 

ca uiagă, tot astfel ture. diilger, miidir, miihiirdar, miișir, miiteveli . ... ca, 

dulgher, maudir, mavhurdar, muşir, macteceliu + +3 îr. peluche, suite ca pluș 

(şi pol. plus), suită: .. Mai rar avem pentru îi un o sau forme cu o alături 

de u: ture; miisafir sau germ. Biitiner apar ca mausajir şi mosafir, butnar 

şi botnar (Bodnar): .. Şi mai dese sînt cazurile în carc greutatea de a găsi 

în limba noastră -un echivalent al lui îi se recunoaște în variantele cu îu 

(î0),'î, u. Astfel lui bureau şi burocrale din limba. franceză le corespund 

biurou, biarocrat şi "birou, birocrat ; pentru îr. costume zicem azi costum, 

dar pe vremea lui 0. NEGRUZZI se! zicea, ca în rusește, costium ; turc. 

Giiveă e ghiveci şi ghiuveci, hiikiim e Rochia, Giizliik e ghizlauo şi giostaue, 

iar ung. hegediis şi giizii apar co lighiduş şi highidiş, guz şi guziu. .. Cele 

mai multe variante le axe îr. cuirașse, care apare la noi sub formele cuirasă 

(rostit cu ui după cum e seris în franţuzeşte), chirasă (poate prin mijlocire 

rusească : kirasă), chiurasă şi chiuirasă (= chiurasă <+ chirasă). 

-. Acelaşi lucru ea la îi îl observăm la împrumuturile cu 6, redat fi 

prin diftongul eo (0), printr-unul din elementele componente e (î) sau o 

sau şi într-un fel și într-altul. Un 5 lung (6 6) unguresc apare şi ca ău..- 

Astfel cuvintele ungurești erny 6, kiilon, e16, kolteni, 1il6... apar caarneu 

-(arheu), chilin, alău, cheliui, ilău..., tr. controleur, moteur, souj [leur au fost 

asimilate derivatelor romîneşti cu sufixul, or: conirolor, motor, suflor, 

dar fviseur e frizer și ehauffeur, chaumeur sînt pe cale să se generalizeze” 

sub forma șofer, șomer. .. Numai neologisme ca liqueur, deşi vechi de vreo 

-gută de ani în limba noastră, n-au izbutit încă să se încadreze între cuvintele 

vechi nici ca licheor, nici ca licher, ci mulţi rostese acest ctăvînt cu d ca în 

franţuzeşte (ea de altminteri şi pe șofâr). - : 

Si un â (a labializat) apare, discompus în clementele o şi a, fie că ele 

formează, diftongul oa sau se rostese singure. Astfel un -a scurt, rostit; în 

ungureşte d, apare ca oa în coardă „sabie” (ung. kard), ca a. în gazdă, 

raită (ung. gazda, rajta) şi ca o în dialectalul sopon sau în “numele topic | 

Homor, din ung. szappan, hamar repede”, Şi în cuvinte împrumutate 

-de la saşi, care au de asemenea un a labializaţ in graiul -lor, întâlnim 

lagăr şi loagăr ete., iar. numele hkonț, dat saşilor în bătjocură prin Ardeal, 
4
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corespunde rostirii săsești hânţ pentru Hans ( =Johannes). Şi în 'modernul 
9 hol, o redă pe d englezesc. - 

În aceeași situaţie grea în care se găsesc rominii imprumutind cuvinte cu d şi ui, se gă- 

seau latinii cind primeau de la greci cuvinte cu îi (scrise cu „ypsilon”). Ca şi la noi, în latina 

vulgară reflexele lui v grecesc —precum dovedesc înainte de toate limbile romanice şi în parte 

cuvintele şi numele de origine .grecească trecute prin latina orientală la serbo-croaţi— erau 

iu, i şi u, dar şi e. Cuvintele romineşti ciumă, ciutură, jur, probabil şi Ciurcu, presupun o 

rostire *ciuma, *ciutola, *giurus şi *Ciuricus (DR, VI, p. 526) din grec. xiuz, 030 (= 

x075%), v5pos şi uvprx6 (pentru xvpiex6c; ci. şi it. aceiuga, Curzola din grec. om şi 

Corcyra P. SKOR, Arch. rom. VIII, 1/2, p. 153, serbo-croat Cubr-otic, Cubran < C yprianus) . . 

Rostirea u o avem în cuvinte rominești ca martur, papură, stur, probabil şi trufie (DR, IV, , 

p. 427, Romania, LIII, p. 513)... din mănvpog, uderv6, oTbA0G, tpuei, (şi chiar in %otwy): 

- pboxm > povara, Tpbra > Tpoira, xaXAYpL > xaNhoWpa. ». FHATZIDARIS, Einleilung în die 
neugrlechische Grammatik, p. 92). Prin o se pare că a fost redat v din grec. f5poa piele”? (lat: 

byrsa), precum rezultă din rominescul boașă (cf. martores CIL III, 14877, it. gobbo P. SEOE, 

Arch. rom. * VIII, 1/2, 'p. 153). În gryllus din grec. “pwAdos, care a dat în rominește “grile, 

apoi grier (DR, III, p. 691), avem reflexul i, ca în Nimpis, Quirinarice, Quiriace (CIZ, III, 

8680, 2063 = 8581 ete.; it. giro, neap. yimme = lat. clasic gibbus, P. SKOK, Arch. rom, 

VIII, 1/2, p..153, it. conchiglia < xovpxbAtov).. Şi urme de rostirea e (ca în presbeter CIL, III, 

9554, 128, 429, Gerace în Calabria, din xbptaxi, Genesio, din Ttvwvoog, Lecce din Lupiae (u = y), 

" ît.. gesso < grec. “woc, gheppio SKOE, Arch. rom. VIII, 1/2, p. 153) avem în rominescul 

tămtie, care s-a dezvoltat dintr-o formă mai veche *femtie din *tyumanea în loc de tymianum 

şi în timpină, cu varianta tumpină (Buletinul Comisiei istorice, 1, p..194), probabil cu (> u 

pe teren rominesc între dentală şi labială, din tympanurn. Pentru diferitele reflexe ale lui y 

din grec. v în limbile romanice, cf. și MITIIARDEI, RLR, XLI, p. 282 (synfonia), în limbile 
slave P. SKOE, ZsilPh. 1925, p. 398, în Italia de sud G. ROHLES, Griechen und Romanen, 

p. 94, în latină H. LAUSBERG în Archiv [.d. Studium d. neueren » Sprachen, vol. 169 (1936), 

p..110—111. . 
S-ar putea ca şi în graiul dacilor să fi existat un â, ceea ce ar explica redarea lui prin 

o sau a în citeva nume topice transcrise de latini: Potaissa— Patavissa, Porolissum—civilas , 

Paralisensium. în acest caz scrieri ca Marisius, Alulus, Samus ar putea fi numai o redare.- 

„grafică stingace a rostirii cu â, iar în reflexele romineşti Mureş, Olt şi Someş acest d să fi . 

fost redat [de populaţia romană prin o (Cf. E. PETROVICI, DR, VII, p. 344şi revista Transil- 

vania, a. 73 (1942), nr. 11, unde se: compară şi Argeşul cu 'Op8noo6s atestat la Herodot): 

Şi consonantele muiate V şi 14, care nu mai fac parte din fonetismul | 

actual dacororîn —cel-puţin în limba literară — apar discompuse în : 

IF i şi n.+ 3; în loc de V' avem și. Astfel sînt neologisme din franțuzeşte 
şi italieneşte ca detaliu, evantaliu, fotoliu, mitralieră, portofoliu. . .; alături | 
de detail... Din italienescul battaglione avem batalion, iar din battaglia 
— probabil prin. mijlocire neogrecească . (zori Ga) — bătălie, cu 
silabic și accentuat. Neologisme ca vinietă, castanietă... se rostese de 
"oamenii culţi de obicei cu 7 şi se scriu de unii vignetă, castagnetă. .. Forma 

- Huniedoara reproduce rostirea Hunedoara din părţile locului. Din ung, 
_Bajgonja avem căigaină, cu s redat prin n.
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Alături de asemenea forme întîlnim însă și redarea lui V, şi 4 prin | 

şi n nemuiat. Astfel avem, alături de exomplele citate, şi : fotel, portofel, 

Humedoara, căigană. .. Dacă se aude şi evantai, miiraieră..., în: aceste 

“forme Y n-a fost redat prin ş, ci ș reproduce rostirea franceză cu !' prefăcut 

în ş. Redarea lui i şi V prin n şi L este cea obișnuită în împrumuturile popu- 

lare : din ung. adomdâny, bârsony, kormdny. . avem adămană (de la care 

a derivat; verbul ademeni), barşon, cormană. .., din ung. bulya, kdlyha 

şi din rut. Rahlja. .. avem bulă, cală şi canlă . . ., din-sirb. Nedeljko avem 

Nedelcu. Şi în slavonisme literare s-a păstrat 1 (nemuiat), probabil prin 

influenţa, scrierii, în cuvinte ca paleosl. &ljutari > clucer sau în libov 

__ faţă de popularul iubi < Ijubiti. Bănăţenescul Imbroare apare literarizat ca 

- Imbroane (formă adoptată apoi şi în rostire de purtătorii bănăţeni ai acestui 

nume). În derivate ca, dorohoncean, săsoancă (pela Cluj, în loc de săsoaică), 

“Yalea, Iucăcioanca. .. avem a face , la origine, tot cu sufixul -07w, -0afie | 

(-0i, -oaie şi -oaică în limba, literară). Interesante sînt versurile populare 

auzite în Dorna (Bucovina) - | ” 

Ochii şi sprincenele 
Scrise cu condenele. . ., 

în care forma, condenele s-a născut prin disimilare din condel'ele. Probabil 

că pe vremuri acest cuvînt se rostea condefiele. AN muiat a fost redat prin 2 

şi menţinut în această formă în rimă. De asemenea întilnim 1 şi n în loc 

de V şi 7i înainte de vocala palatală i, în molie< slav. molă, golie< ung. 

golya, apoi, prin Ardeal, în inie pentru îie< lat. linea (,„Cămeşi numite 

şi înie”? MoLnovAN, Para noastră, p. 66) şi lii = îi în loc de îl, într-o 

“ghicitoare : .. e . 

N „Am o vacă rostopască, 
| Pe la lii, băcălii, 

Pe la șăli, cu dîrjăli 

(ăfat, folk, 1914]10). - Mă 

. 

- 1. Redara-lui şi. prin 1 şi n. dovedeşte —precum vom vedea cind va fi.vorba de 

“ cronologia transformărilor.de sunete — că împrumutul cuvintelor respective este de dată recentă, 

în imprumuturile vechi, pe cind [* şi 7 aparţineau fonetismului rominesc, cuvintele străine 

„ au intrat cu aceste'consonante muiate în romineşte, iar !” şi și s-au prefăcut mai tirziu, ca în 

elementele latine, în i. Dacă alături de sicriu avem diminutivul sicrinel, aceasta însemnează 

sau că forma sicrinel a fost împrumutată dintr-o regiune în care se rostea încă și într-alta, care 

nu-l mai avea (ca săsoancă. .. din săsoarică...), sau că ungurescul szekreny a fost împrumutat 

mâi întii într-o epocă mai veche ca sicrisiu, din care a rezultat sicriu (deodată cu vite, din late 

vinea, devenit vije), apoi ela mai fost imprumutat o dată, într-o epocă mai recentă, în care și, » 

__nemaiexistind în fonetismul rominesc, a fost înlocuit prin n. ! 

Li
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Şi africatele inexistente în sistemul nostru fonetic au fost redate prin 
sunete simple. Astfel africata pf în împrumuturi din limba germană 
apare în -romineşte ca f: Pfund > fund, Pfennig >finic, Kipfel > 

> chifu.. . Tot așa au redat strămoșii noştri în latinitatea estică pe e 

grecesc din oăpuaxov şi pei) prin f (farmec, trufie), pe cînd, în alte cuvinte, 
din africata pf a rămas numai elementul ocluziv : păhayă, orEptoos, 7p569a304 

apar în romînește cu p : părângă, sterp, proaspăt (cf. LR, ], -$ 114). 

- Interesantă e soarta consonantelor labio-velare qu şi gu, care, după 

toată probabilitatea, nu existau în sistemul fonetic autohton. La, învăţarea 
limbii latine, traco-dacii au diseompus aceste sunete în elementele lor 

componente, înlocuind elementul fricativ pilabial printr-o ocluzivă bila- 

bială : kp, gb (ef. H. KuEN, în articolul „,Ruminische Sprache” din 
Siidosteuropa- Handbuch) şi simpliticînd aceste grupuri neobişnuite prin 

eliminarea unuia din cele două elemente. Astfel în guando,. qualem.. .. a 
învins elementul velar (cînd, care), iar în equa și lingua. .. cel labial (iapă, 
limbă). Același fenomen s-a petrecut în insula Sardinia la învățarea 

“limbii latine din partea autohtonilor sarzi : qualem a dat cale, iar equa 

şi lingua au dat ebba şi limba. - | 
În limba romînă neexistind deosebiri marcante de durată la vocalele 

lungi, asemenea vocale au fost; redate de obicei, în cuvinte împrumutate 

din alte limbi, prin vocala corespunzătoare de durată medie din limba 
„romînă. Astfel din ung. dldomds, ldb... avem aldămaș, ladă... Cind însă 
lungimea unui d unguresc izbeşte .urechea romînului, el a fost despicat 

în doi a, din care, prin diferenţiere, poate rezulta diftongul ea : ung. vildg > 
> "vilaag > vileag ( $ $ 68 şi 71). Aceasta s-a întîmplat mai ales cu ung. 

d şi ţigănescul 9, care s-au despicat în oo şi apoi s-au diferențiat în ău: 
ung. î6 >tău lac”, ţig. fală >călău. Mai rar întîlnim ea, diferențiat 
„din ce, pentru ung. €: ung. filler, felhere ... apar, în romînește, ca filer, 
feleherţ. . . dar și ca filear, jelehearţ (cî. N. Dnăcanu, DE, VII, p. 211). 

întocmai după cum durata neobișnuită a unor sunete străine poate îi, 

la anumite cuvinte, remarcată în măsură atît de:mare încît să se ceară 

şi ea înlocuită, la redarea acestor cuvinte în romiînește, într-un fel cores- 

punzător. ionetismului nostru, și apertura, exagerată: pentru urechea, 

romînului, a unor vocale străine poate produce înlocuirea, lor prin diftongi. 
Cazul acesta îl avem la e deschis unguresc și slav, mai ales cînd erau accen- 
tuaţi : ung. Deteg, nem, hitlen. .. au dât beteag, neam, viclean ; slav. delă, 
leku, vEkiă. . .au dat deal, leac, teac. . Sila dacoslavi € avea acelaşi caracter 
ca în limba bulgară, precum se vede din numiri topice ca Pr edeal, Breaza< 

„ < dacosl. prădălă, brezii. (Dacă în Banat avem şi reflexul (4 Je în numiri 
topice ca „Prediel, Belerieca, acestea sînt” ” imprumutate din sîrbeşte,
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în care limbă şi văla „albă! şi reka vale” se rostesc cu e, cf. B. PETROVICI, | 
DR, X, ». 255). za , 

122. Tot ea avem în cuvinte de origine turcească în loc de e accentuat 
la sfîrşitul cuvîntului : begzade >beizadea, kahve > cafea, kise >chisea.... 
În acest; caz nici durata, nici apertura acestui sunet n-a fost cauza, înlo- - 
cuirii lui printr-un diftong, ci inexistenţa unui asemenea sunet în această 
poziţie în cuvintele romîneşti. Asemenea acomodări la sistemul fonetic 
indigen pot fi observate în toate limbile și se găsesc şi în romînește. 

Ajunge ca acel ce vorbește o limbă sau un - dialect să fie deprins să 
rostească, într-o anumită poziţie din cuvînt, un anumit sunet sau un anumit | 
grup -de sunete, pentru ca rostirea aceasta obişnuită să se transmită şi 

- asupra, împrumuturilor din limbi străine.. Astfel un e final accentuat; nu 
exista în nici un cuvînt romînesc pe vremea cînd am venit în atingere cu 
turcii. Dimpotrivă, . diftongul -ea,. rezultat; din latinescul -ella sau -eva, 
cra destul de frecvent: stea< stella, vițea < vitella, temea < timebat. . . 
Acestea au făcut cafea, chisea din cafe, chis6. .: "Tot; astfel ie, în loc de e, . 

„18 începutul cuvintelor, a devenit, ca la slavi, prin obișnuință, o rostire 
- generală rominească. Cînd au început să pătrundă în limbă neologisme 
ca econom, Europa -.. .; unii romiîni, cu deosebire moldovenii, le-au potrivit 

- rostirii lor, prefăcăndu-le în îeconom, europa. .. DD 
„_ “Rostirea, grupului consonantic fl la sfîrşitul cuvîntului nu cadrează 

cu gruparea obișnuită, în rominește a sonantelor în silabe ($ 78). Cind am | 
-Tuat; de la germani pe Kipfel (pronunţat; kipf!) noi am făcut din el chiflu 
(ca aflu) sau chiflă (ca află), după cum ni se potrivea mai bine să-l încadrăm 
între substantivele ambigene sau între cele feminine. Tot astfel franţu-. 

„Zescul cadre (cu e „mut”) s-a orientat după socru, devenind cadru, -sau 
după soacră, devenind cadră. Aceeași observaţie o putem face la cuvintele 
împrumutate de la slavi: chytră, kedri (< grec. xt8poc), mqdriă... au dat 
âtru, chedru; mândru... ca socru, codru ete., pe cînd glezinii, kăbulă. . . 
au dat gleznă, cîblă ..., fiind asimilate femininelor în -ă ; amîndouă 
formele le are slavul basini, rominizat, : dbasmu (şi basm, basn) şi basnă, 
La aromîni, care „rostesc pe u final plenison și după alte grupuri 
„consonantice decit după cons. +- sonantă, găsim forma gărozdu pentru 
slavul gvozdi.- a | | Se 
După o. consonantă simplă, încadrarea ierurilor slave în fonetismul 

romînese s-a făcut. de obicei astfel că împrumuturile cu „ier mare” au fost 
- clasate între cuvintele (masculine sau ambigene) terminate cu 4 afonizat 

„ (âmuţit mai tîrziu) : slav. esm, rea ... >> bobă, goli ... >> bob, gol... ; ...3 

iar cele cu ,jier mic” au fost; clasate sau între masculinele terminate în
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palaitale, ca, la sufixul -apn devenit -a7 (mai târziu -ar), sau între cele termi- 

nate în -e (de obicei feminine) : koBh, Kpemetih ; Akiih, JHAA0cTh, NOBkCTI >. 

>cobe, cremene, lene (şi arom. leane, meg, leani, din Iane), faloste, poveste... 
Totuși avem şi rm; Ma . . . clasate între feminine : bâtă, milă (la aromîni. 

milă), pe cînd nptakaw apare sub amîndouă formele : pârleaz și pîrlează ; 

Boa, kagiin au dat boală, caznă. . . iar wkmhun , nkeun  . . Sînt în romîneşte 
masculine : neamț, peaveț... ' Chiar și n apare, după palatală, ca e în 
BOSihi > buche... Ă 

Cum la, noi orice o neaccentuat se pretăcuse în u, nu avem substan- 

tive şi adjective terminate cu o neaccentuat în afară de citeva vocative 

feminine (Ano, soro), împrumutate din bulgărește şi de imperative ca 

„Vino, ado. Neutrele slave în -o au fost deci încadrate sau în clasa mascu- - 

linelor și ambigenelor (maslo > maslu), sau —mai ales— a femininelor . 

în -ă (greblo > greblă, grălo > gîrlă, svestilo > (s)feștilă, sto > sută...), 

mai ales că pluralul acestor, substantive era în -e ( greble, gârle, (s)feștile, 
“sute. .) 

Pentru încadrarea cuvintelor variabile ce trec” dintr-o limbă într-alta în categoriile 

existente, cf. şi E. PETROVICI, DR, X, p. 137-—139, . i 

Părerea că reflexul ă din o final slav, în exemple ca sită, deală . „ „ din slav. sito, deo... 

în toate dialectele romine, trebuie explicat ca o transformare fonetică, nu ca o înlocuire de 

"sunete, susţinută mai recent de AL. PROCOPOVICI, DR, IX, p. 65 [şi AL. ROSETTI, Istoria : 

limbii romine, III, p. 44 — 47, a fost combătută convingător de E, PETROVICI, DR, X, p. 137 

Ş. U., care atrage atenţia şi asupra faptului că forme ca sită, greblă,: slovă „au putut fi refăcute . 

din pluralele site, greble, slove”. : „ 

- 123, Prin contactul cu alte popoare —şi îndeosebi cu slavii — românii Ă 
au împrumutat cuvinte cu grupuri consonantice neobișnuite sau inexis- 

tente în limba romînă în anumite poziţii din cuvînţ. În astiel de cazuri 

„am mers pe căi diferite. 

Cea dintii cale . este deprinderea grupului consonantic străin. 

Astfel avem în limba romînă cuvinte începătoare cu grupurile bd- 
(bdenie), en-(eneaz), cv:(cvartir), do-(dveară),  Nl-(Nlamidă),- hr-( hram , 
gv- (gvarăie), ml-(mlădiţă), ps-(psalm), sl-(slănină), sm-(smochină), 
v-(olăstar), vr-(vreasc)..., care erau necunoscute sistemului fonctic. 

„moștenit. Adevărat; că o mare parte din cuvintele începătoare cu asemenea - 
grupuri consonantice au intraţ în limbă pe cale bisericească, adminis- 
trativă sau cărturărească, nu prin contact direct de la popor la popor. 
Oamenii culți, care le-au introdus —uneori numai în seris— cunoscînă 
(sau vorbind chiar) și limba străină, n-aveau prea multă greutate să le. 
„reproducă. De la ei, încetul cu încetul, au 1 pătruns Şi s- au putut încetăţeni. 
în limbă .
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Poporul însă a ales alte căi, dintre care cea mai simplă a, fost elimi- 
narea pur şi simplu a unuia din elementele grupului. Astfel am văzut 

($ 78) că la începutul cuvîntului, din bdenie, dvornic, Dnistru, psalm, 
sfeșnic, svireap, vlăstar. .. a rezultat denie, vornic, Nistru, salm, feşnic, 

_sireap, lăstar. .., iar la Sfirșitul cuvîntului, din molivd, slav. tresvii, ung. 

-: Brdăeb... a mai rămas molid, treaz (dar trezvie, cu 2 repartizat pe două 

silabe), Ardeal... | - 

| Rostirea unui grup neobișnuit a fost ușurată, uneori prin înlocuirea, 
printr-altul obişnuit. Astfel grupul &k a fost înlocuit; prin șe în slav. brika > 

> Dbrişcă..., şi. prin se în sîrb.- &kalj >> scai (arom. scal'u); în loc 
de n avem şn în pașnic, veşnic, obişnui. .. (din painic, veănic, obitnui). . . ; 

în loc de ză avem şă în coșciug din paleosl. coviitegii (la aromîni cufăug şi 

cuşug „dulap”); vg apare ca gv sau do în tigvă sau tivgă alături de tidvă ; 

ld e înlocuit prin yd în smaragd pentru smarald ; dl apare ca rlîn Corlea 

pentru Codlea și povirlă pentru povidlă ; di din croatul bozidiak apare 
ca gi în istrorom. bozigiac. Ă 

Ă În DR, IX, p. 412 am citat după ALR, 1 forme ca osfică pentru 

oftică şi hetrică (cu metateză : hertică) pentru heftică (heptică ), explicabile 
prin faptul că sf şi tr sînt grupuri consonantice obişnuite în limba romînă. 
Aceasta nu mai e cazul însă 12, vu Şi fn ; cu toate acestea, în loc de grabnic - 
se zice în unele părţi gravnic şi grafnie. - 

„ Greutaitea, rostirii unui grup consonantic poate fi îulesnită și prin 

metateză. -Astifel în loc de odihni (din slav. otidăhnati), care e un 

cuvînt literar, se aude de obicei hodini; slavul pliisti —care trebuia, să 

dea *pîlst— devine pâslă ; în loc de *înhvașt din slav. hvaztati avem înşfac ; ; 

în loc de litfă se zice de obicei lift... 
| Foarte obișnuită este adăugarea unui sonus vicarius în grupuri con- 

"- sonantice iniţiale neobișnuite. La exemplele citate în $ 75 se mai pot adăuga: 
câti < slav. cita, dârâ < slav. dirq, găvozăd< slav. g(ii)vozdă, hamei < slav. 

chămeli, mâji<. slav. -mizati, nărav< slav. nravă, zări< slav. “areti. 
În cele mai multe din aceste cazuri „ierurile” slave dispăruseră pe vremea 

cînd romînii au împrumutat cuvintele, încît nu este vorba de redarea 
- “lui ă și ă slav prin ă, ci de înlesnirea rostirii prin interealarea unui ă în gru- 

“purile consonantice &t, dr, gv, hm, mă, nr şi ar. Alteori chiar pe teren slav, 
“cînd prin căderea, ierurilor s-ar fi născut grupuri. consonantice greu . de 

"rostit, el n-a amuţit. Astiel un grup mh la începutul cuvîntului era neo- 
. bişnuit chiâr pentru slavi. De aceea, în derivate de la 7niichă „muşehi” . 
avem în bulgărește “măhav, măhovat, în „rusește mochovoj,: mochovatyi, 

iar la: noi Măhaci (E. "PETROVICI, DR, x, p. 257). 
.
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Interesant & cuvintul dialectal ilizi în loc de hlizi (DA). El ș-a născut 

„din hâlizi, cu dispariția lui h inițial, iar acesta prin înmugurirea unui ș 

în . grupul (cf. $ 74). 

„Pentru înlesnirea grupurilor de consonante prin intercalarea de consonante de tranziţie 

s-au dat exemple în $ 79. : 

Pentru felul cum rominii au reacţionăt faţă de grupurile consonantice neobișnuite din 

cuvintele împrumutate de Ia slavi, cf. şi:E. P:rrovIcr, DR, X, p. 348—350. | 

Înlocuirea grupului ko prin f în cuvinte ca hvala > fală s-a întîmplat chiar pe teritoriu 

slav. Ceva analog se găseşte și în bretonă (cf. VENDRYES, Langage, p. 56). Ucrainenii redau 

lipsa de fonie a lui f prin grafia ch: Filip e redat 'de. ei: prin Choylyp (TRUBETZROY, 

Grundziige, p. „58). | , - 

3124. Cînd examinăm reflexele romîneşti ale unor :sunete străine 
trebuie; să ţinem seama de valoarea lor sonică pe vremea și în regiunea 

împrumutului. Dacă germanelor, Bauer şi Blech le corespunde în romi- 

neşte paor (în Banat) şi pleu, nu avem a face cu redarea lui b prin p, căci 

chiar în graiul germanilor (șvabi sau austrieci) de la care am împrumuta 

cuvintele acestea, oeluzivele ionice se. rostesc, la începutul cuvîniu- 

-Jui, afonic. A - 
În cele precedente ( Ş$ 123 şi 123) am văzut e că ierurile finale şi cele 

mediale, cînd erau neintense, au dispărut chiar la slavi. Dacă. noi zicem 
bolmiţă, clevetnic, colț, concenie, gornic, grivnă, temniţă, zimţ, Zlatna... 

este fiindcă & şi % din _formele  paleoslave . bolinica, . Klevetinikit, 

* kolică, koniăanije, “gorinikii, grivina, timinica (bulg. tămnica, sîrb. tamnica), 
“zabici, Zlatima. .. nu se mai rosteau în graiul slavilor de la care am împru- 

mutat aceste şi asemenea, cuvinte (cf. paleosl. miinogo > rus. 214n.090; 

| paleosl. dinăsi > bulg. dnes...). 

Din studiile recente ale lui- E. PETROVICI (et. în special: Dacoslava, 
în DR, X, p. 255—261; Continuitatea dacoromână și slavii, în revista 
“Transilvania, a. 73 (1942), p. 11; recenzie la Istoria limbii române, (o 

Limbile. slave meridionale de A. Roserri, în DR, X, p: 137—139; AWot 
slavo-române II, în DR, X, -p. 338) reiese că în. dacoslavă, din care am 

împrumutat cele mai multe cuvinte slave înainte de secolul al X-lea, 
"orice m ințens devenise o, iar n intens devenise e. Astfel palcoslavelor 

-*băză, dobylăkă, tăkiima, Zrădi. .. ; kotici, kupici, igrici, lăstină, oăălinilă, 
ocitii, ovisii, rivină, sădravinii .. . le corespund în rominește formele boz 
„(ea rus., rut. boz()), dobitoc, tocma, joardă (dintr-un mai vechi *jordă)... 

-coteţ, cupe (ca rus. kupecii), igreț (ca bulg: şi ung. igrec), lesne, oşeluic, 

oțel. . . -Decisive sînt mai ales numiri de localităţi ca Bozna, Golej, Tople, 

care dovedese că dacoslavii rosteau o Și € e în loc. de- ui intens și j intens 
(* Băzina, * Golici, * Toplăci). . .. -.
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"Dacăi în loc deo şi e e avem uneori în romineşte ă şi î, aceasta, se explică 

prini faptul că în unele cuvinte ă şi £ s-au dezvoltat pe teren romînese din e 
după labiale! sau după r iniţial... Acesta e bunăoară cazul lui ovăs, păsirăv, 
rîvnă, adravăn... din. oves, pestrăv, revni, edraven..., care corespund 

„în paleoslavă formelor ovisi, pisirii, rivimăi, sitdravinii . . ” | 

| „Mai rar avem în romiînește —ca şi în limba albaneză (cf. Tora; - 
AslPh. 35, p. 601, JonL, Indogermanisches Jahrbuch, XI, p. 236, Indog.. 

Porsch. 35, p. 151— 152, SKOK; Slavia, 4, p. 128 ş.u., 326 ș. u., YI, 
p.186)— pentru ă iun î, iar pentru & un 4. Astfel, alături de steclă (prin Bu- 

covina), împrumutaţ; dela ruteni, avem de obiczi. sticlă (paleosl. stiklo) ; 
„ alături de steblă. avem stiblă” (paleosl.. stibla) ; alături de pestriț şi păstrav 

(din *pestrav) avem împistri (dialectal inclistri), pistriţ şi pistruie (care ar 

putea: să aibă un i dezvoltat: din e neaccentuat); paleoslavului tăză îi 

corespunde la noi tiz. Pentru î înlocuit-cu 4 avem exemplele aromiîneşti 
hrup pentru hârb-ul nostru (bulg. hărb) şi arujescu. „„nechez”, care cores- 
punde bulg. răz, la dacoromini, pe smuci pentru paleosl. siimitati: şi, 

la toţi rominii, sută pentru palcosl. săto. Nu este probabil ca 4 în acest 

cuvint să se fi născut pe teren - romînese din o în poziţia neaccentuată : * 
“(două sute ; o sută atce. . ., cf. DR, III, p. 822), ci vom admite că reflexele i 

şi 4 pentru cele două ieruri slave sînt niște înlocuiri aproximative . 
făcute într-o vreme sau în regiuni în care ele nu deveniseră, în graiul slavilor 
împrumutători, e şi.0, ci erau încă —cel puţin în unele cuvinte— două 

vocale reduse, una cu caracter palatal, alta cu caracter labial. 
| Altă încercare de a le reda prin sunete romiînești este cea de înlocuire 
a lui îi şii prin vocalele centrale rominești î'şi ă. Astifel- vedem cum- paleo- “ 

slavului biită îi corespunde prin Ardeal, botă (și boată), cu.o ca şi în ungurește, 

iar prin alte părți bâtă ; lui Fliditi şi dr itanqtă le corespund Încâlci, îndrăzni 

(ef. și dîrz) ; paleoslavului măzdă, şi piklo le corespund mâzdă şi pîclă. Aceste 
reflexe se găsesc însă și la bulgari — pentru paleoslavul migla ei zic măglă, 

ca şi noi (mîglă)— care discompun, ca şi noi, sonantele silabice | ! şi 7 în 

_ăI şi ăr ($ 76) şi care au schimbat pe îi paleoslav în ă: lui dobitoc al 
„ nostru îi corespunde în bulgăreşte dobităk. Forme cu ă și î, ca gîrdă, gl 

ceavă, hîrb... vor fi lo noi: împrumutate direct din bulgăreşte (gărbă, 

gălăava, hărb. .. - - 
Rostirea lui ă ne-a fost transmisă nouă Şi prin scolile de slavonie; 

unde ierul mare paleoslav trebuie să fi fost citit ca la bulgari, ă. Aşa se . 

explică că în cuvinte ca siboră îi, siblazuiiy sătinikii, sivorăiăiti, viizduchii . «+3 

în“care i, nefiind intens, a dispărut din graiul slavilor, ela continuat să fie 

citit de preoţi în cărţile sfinte ; din biserică aceste cuvinte au pătruns cu ă 

şi în graiul popular : săbor (prin asimilaţie vocalică : sobor) îa faţă de popularul 

14 = 7 1915
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-2bor (în Banat), săblaznă, sătnic (la Const, față de popularul sută), săvîrşi 
(față de popularul sfârşi, ca bulg. sfră3ja), văzduh... 

- Pot prin voeala centrală ă, dar şi prin e, e redată vocala murniurată 

- germană 3 : din germ. Kofjer, Lager, Leibel. . .avem cufăr, lagăr, laibăr. .. ; 
germ. Kellner se rostește chelnăr şi cheer. Dimpotrivă, e „mut” Francez 

e redat, în mijlocul cuvintelor, prin e, câ și eplin : repercusiune, renegat... .. 
<. repercussion, - -venegate + i. | 

S 

Faptul că noi avem (înainte de sonante) în cuvinte ca gticeavă, girbov, Bird pentru ă 

bulgăresc şi că bulgarii au mai adesea a (batut, katula, 'kalusar, Kalun, mâlaj . . .) decit ă (kăpă- 

| cină, pupăză...) pentru ă rominesc (Tr. CAPIDAN, DR, III, p. 180 — 181) ne face să 

credem că ă bulgăresc este mai închis decit cel rominesc. Cit despre a săsesc, rominii aud maXăn, 

vagăn . . - în cuvintele germane machen, 1agen rostite de sași. Dimpotrivă sașii, cind vorbesc 

romineşte, rostesc o şi u pentru ă şi d(î) după labiale, şi e și i după alte consonante. Ei zic 

botrin, pomaent, chine pentru bălrtn, pămint, cine. 

| Pentru reflexele romîneşti ale ierurilor slave, E. PernovrcI stabilește 
(DR, X,:p::338) următoarea lege” : „icrurile consecutive din silaba finală. - 

şi penultimă —e vorba mai ales de sufixul -icj — dispar de obicei în ele- 
mentele slave mai vechi ale limbii romîne, dacă accentul cade pe una din 

silabele care preced "penultima, Termenul stâreţ „egumen e mai nou, de 

origine savantă, bisericească „+ La fel dgneţ din slavon. bis. dgnecă”.. 
“După cum a arătat E. Peraovici (DR, X, p. 244), paleosl. p1 deve- 

, nise în limba dacoslavilor, ca și la bulgari, d: byvolăi, ba, Ykit, byovii, bylije, 
dyba, dychanije, gyzdavii, îsp gti, ha yka, myto, obyăaj, pelynii... apar la, noi, în.- 

cuvinte populare şi cărturărești, ca bivol, bic (și arom. bic), biv, bitie, dibă, 

dihanie, ghizdav, îspilă, chică (strb. fila, bulg. Rikă),. milă, obicei, pelin 
(la aromîni pilomu, după sufixul -o1u)... Tot aşa în toponimice: Bistra, 
Bistriţa, Ribiţa (palcosl. bystră „repede, limpede”, ii ryba „peşte”?). Dacă 
alături de ultimul nume: topice avem, tot ca un derivat din ryba, toponi- 
micul Râmnic, vocala î (ă) s-a dezvoltat pe teren romînese din ș după r 
iniţial sau după r + consonantă, ca și în răcni, râgâi şi râs pentru paleosl. 
rghniqti, rygati şi rysă sau în cîrjă (metatezat din *crîjă, iar acesta. din 
“crijă = paleosl. fryzi< lat. cruz). 

* “Dacă în cîteva cuvinte avem totuși —uneori alături de variante cu 
i— reflexul $ î (mai rar &) pentru paleosl. pr, acestea par a fi împrumutate 
de la slavii estici şi nordici —ruși, ruteni, poloni — care rostesc şi ei un - 
fel de vocală centrală închisă, cu ţimbrul unui î rominese : bîlie (rut. by/'e),. 
barâșnic (rus. baryăniki), cosîncă și cosincă (rus... losa ynka); cobilă şi cobilă. 

- (rus. kobyla, paleosl. Robyla „iapă”?), coromâslă (rus. koroma 1sl0), dîră (cf. 
bule. dyrja), fuziie (pol. faza ya< fr. fusid), Dâd (ut. hyd), pîj (rus. 
p Ya) rădoan (rus. ydoanii, pol. +7 "ydhoan, din "germ. Reihvagen), sâlță -
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(rut.' s sylee).. ... Alituri de acestea, avem și reflexul ș în cuvinte cu 4 polon; 

rutean sau rusesc : bardiș(ă) (pol. bardys2), bruștin (pol. bursatyn), cate- 
rincă (vrut. kâterynka), crijae (pol. kryzak), orcic (pol. orce), prichici 
(rut. prypicok), vipușcă (rus. v ypuski). . . 

. Şi y turces6 e redat de obicei prin $ (mai rar prin aj: ture. alym, 

babalyk, balyk, kadyn, kylavuz, kyrmyz, Eakyr, hatyr. . . au trecut în romii 
-neşte ca alâm, babaltc, baltic, cadînă, căliuz, cîrmâz, ceacîr,' hatâr. . . Avem 
însă adesea, și reflexul ș, mai ales în vecinătatea altui i sau în sufixele -iu, 

-Tiu, -gic, -giu..., uneori alături de varianta cu î: turc. al yşveriş, anterilyk, 
arpadyk, arkaly, arşyn, baldyr, bașl yk, bezelyk, bogasy, bostandy, kalabalyk, 

&alșyr, ysiyk, şi fystyky, mazyr... sînt în romînește alișveriş, anterilic, 
arpagic, arcaliu, 'arșin, baldir şi baldîr, başlie şi başlic, belezic şi belezîc, 

bogasiu, bostangiu, calabalic și calabalic, * ceacşir,. fistic şi fistichiu, nazir 

„și nazîr... Amîndouă reflexele, î şi î, le avem în aliyngyk, care a fost; 
împrumutat sub forma allângic. -Mai rar —şi mai ales în vecinătatea, 
labialelor, unde s-a putut dezvolta, pe teren rominesc din î— avem u: 
ture. hayș, dyşeme,. hanym, h yamet. .. au fost împrumutate în forma, 

caiuş (după sufixul -uș), duşumea, hanumă şi hanâmă, huamet.. . Varianta, 

calup, alături de calâp. se găseşte şi la bulgari şi chiar la turci ( kabhip 

și kalyp). 
Retlexul cu 4, care se găseşte însă şi la albanezi (ef. JI OKL, Indog: 

„Forsch. XXXVI, p. 152 şi Linguistisch-kulturhistorische Untersuchungen; 

p. 290 ș.u., Sicors, Slavia, IV, p. 135) pentru- slavul bi îl avem, tot în 
vecinătatea, labialelor, în sabuti (paleosl. îziibyti). N. 

Dacă în toponimice din regiunile vestice în locul ierului mic apare la noi aşiă, de 

exemplu în Glogovaj (jud. Arad), Greovaţ (jud. Caraş), Dolaf, Cruşovăţ (ua. Severin)... 

acest reilex corespunde unui a strbesc, dezvoltat din paleosl. I (E. PETROVICI, DR, X, p. 259). 

Prin asimilare vocalică, pe teren rominesc, se explică anasani, caldarim, cacealma, : 

ceplac (dintr-un mai vechi ceaplac) din „ture. anas uny, kaldyrym, katyrma, &yplak.,. sau 

cozoroc din rus. coz yrjokă. , - - 
: N 

125. În sfîrşit mai relovăm cîteva cazuri speciale. OO: —- 

După cum am văzut în $ 22, r rominese iniţial şi cel care provine 
din rr latin se pronunța —și se mai pronunţă în parte .pînă azi— cu. 

vibrații sporite. Ohiar cînd el a pierdut; cu timpul acest caracter care-l 

- distingea de 7 apical obișnuit, rostirea de odinioară se. recunoaște din 

transformarea unui e în ă șia unui i în î după un astfel de 7: reus]> 
> rău, currendo > *curind > curând. .. Cuvintele străine intrate în romi- 

neşte pe vremea cînd la începutul cuvintelor r era rostit cu vibrații 
sporite, au fost și ele rostite 1a, fel ca cele de origine laţină, ceea ce se recu- 
noaşte din transformările suterite de un eşii următor : paleosl. ru,
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dacosl. reon- ->rewni >rîvni ; ung. reszelni > răzălui ; paleosl. rysii > 

>dacosl. ris > râs... Tot 7, ca în cuvintele de origine latină cur, trebuie 

să se fi rostit un 7 la sfirșitul tulpinii unui mare număr de cuvinte sttăine, 
căci altfel nu s-ar explica preifacerea, lui e în ă şi a lui î în î în desinenţele 

adăugate la asemenea tulpini. Ca fiară şi cară, pluralele de 13 fier (< lat. 
Jerrum) şi car (< lat. carrum) şi'ca urăsc, urî din lat. *horresco, *horrire 

(== horrere), s-au format pluralele cocoară, covoară, izvoară, topoară, 
zăvoară. .., apoi persoana a, treia din: indicativul -prezent al unor verbe 
de, conjugarea a patra ca “doboară, omoară, vîră..., borăște, izvorăşte..., care 

la, infinitiv au Î în-loc de i: dobori, omori, vîr.... borî, îavorâ. 
După ruşii precedat de consonantă, a este redat adesea î în romi- 

neşte prin ea : vreaslă< paleosl. bratisvo, creangă < bulg. granka, vreasc< 

< bulg. hrast, Vleastur < ngr. mhdorpi, șleahiă < pol. selachta, șncaps< 

< germ. Sclinăps, şteamp <. germ. Stampfe, ștreang< germ. Strang . 
- Înlocuirea, unui sunet printr-altul nu s-a făcut numai la cuvinte cu 

sunete străine împnimutate din alte limbi, ci şi în elementele moştenite 

subt influenţa, unei'rostiri străine. Astiel la aromiînii din Albania se întâl- 
_nese rostirile briaţ, friate, grias în loc de braţ, frate, gras şi —în cuvinte” 

de origine slavă— griai şi priag în loc de grai şi prag. Se pare că această, 

rostire se datorește: unei influenţe albaneze, căci redarea lui a prin ea e - 
„obișnuită. „după consonantă + V în cuvinte de origine albaneză ca arom. 

fleacă, șupleacă, pleagă. .. din alb. fake, Shupl'akă, pl'agă. .. 

“Înlocuirea unui sunet; prin altul se poate întîmpla și atunci cînd o 
limbă pierde, în urma transformărilor fonetice, sunețul.respectiv. Astfel, 

„printr-o economie de mișcări ($ 50), grupurile latine cl şi gl au deveniti 

la noi cl! Şi gV. După generalizarea, acestei rostiri, un. cl şi gl nu mai existau 
în romiîneşte. Cind, prin conțactul din ce în ce mai viu cu slavii, am împru- 

„mutat de la ei cuvinte cu cl şi gl, ne-a-trebuit un.timp oarecare ca să ne 
obișnuim cu- rostirea acestor grupuri consonantice inexistente în fone- 
tismul nostru (deşi existaseră în fonetismul strămoșilor noștri latini). 

Primind. de la slavi cuvîntul” pri arominii —care pînă azi rostesc pe 

c!' şi gl în cuvinte ce cl'em, gl'aţă. .. — l-au potrivit felului lor de a articula, 
şi l-au prefăcut în cl'in. Pe cînd și noi rostearm cl'em' și glaţă a intrat în. 
limba noastră slavul 216%. Noi dm interealat între £ şi Lun g ($ 19), 
în conformitate cu un obicei romînesc de rostire : * igleab, care însă a fost 
asimilat cuvintelor vechi și prefăcut în igV'ab (de unde actualul Îgheab). 
După ce ne-am deprins şi cu grupurile cl și gl, am putut rosti clin, ca slavii, 
iar din slavul zlobivii am făcut; eglobiu.! _ 

Dar nici nu este nevoie ca un sunet străin să ne fie transmis printr- -o ă altă limbă. El ne e poate veni. dintr-un dialect al limbii proprii. În $ 197
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seva, arăta că în Banat rostirea, c!' şi gl' a durat; pînă prin secolulal XVIII-lea. 
Cuvîntul de origine sîrbească klanac (cu genitivul Blanca) a pătruns . 

“în Banat şi Oltenia, de unde se atestă azi sub forma cleanț (DA). În unele - 
- părţi bănăţene grupul'cl a fost acomodat indigenului. cV. Rostirea cl'anţ 
“se mai cunoaște din faptul că în jud. Mehedinţi, apoi şi în jud. Muscel 

şi Buzău întîlnim cuvîntul cu forma cheanț (DA). Evident că cuvîntul 

acesta de origine sîrbească, pătrunzînd. de 1a, vest; spre est, a ajuns într-o 
regiune în care romînii rosteau cheamă, gheaţă. . . şi nu mai rosteau cl/'amă 

“și-gl'aţă ca prin Banat. Învăţind de la bănăţeni cuvîntul cl'anţ, ei au sub- 

stituit rostirea cl,a străinilor, cu F', întocmai ca în k'em =bănăţenescul £W'em. 
: În regiunile în care: vechiul dai, daie ... a devenit zi, zic..., şi 

N cuvintele slave cu z se rostesc cu acest; sunet : “obraz, păzesc, zare. - Azo- 

miînii însă, care au dzî; dzîțe, au asimilat pe 2 slav cu dz-din “elementele 

latine şi rostesc pădzescu, dzare:... ; tot aşa fac unii bănățeni și maramu- 

reşeni (cf. '$$ 192 şi 199) rostind cu d aceleași cuvinte ca -arominii. 

__ Dacă examinăm cu atenţie și în baza unui material bogat; de forme . 
| dialectale felul cum intră în limbă cuvintele de origine străină, vederă 

“că, chiar sunete curente în fonetismul indigen sînt înlocuite uneori în ase- 
menea împrumuturi. Fie că urechea, nu le prinde exact sau memoria nu le 

reţine decât cu aproximaţie, fie că se fac unele apropicri de sufixe şi termi- 
najii uzuale, fie în sfîrşit că intră în acţiune unele tendinţe asimilatoare, 

_ disimilatoare sau diferenţiatoare, fapt este că nu sînt; rare cazurile în care 

o explozivă e înlocuită prin altă explozivă, o sonantă prin altă sonantă ete. - 
Dacă pentru ture. tahtabik „ploşniță”” arominii zic tahtabit, am putea, avea 

un caz de asimilare a lui & faţă de.cei doi t precedenţi, însă dacă în loc de 

- dalac se zice pe alocuri dalap. (DA), avem pur şi simplu a face cu repro- 
“ducerea, aproximativă a unui sunet, (explozivă afonică velară) prin altul 

(explozivă afonică labială). Asemenea schimb între ce şi p întâlnim mai ales 

înaintea unui î sau s: ŞANDRU (B£, IV, p. 131) citează din Bihor forme 

ca doptor (răspîndit şi- prin alte părţi, -cf. ALR, 1), optober (şi în Almăj 

BI, V, p. 141), prefept pentru doctor, october, prefect ; invers găsim 
" sectemwre în loc de septemvre; cînd eram copii vorbeam de acţibildăre < 
1 < germ. Abziehbilder (rostit apț. ..); în loc de frapsin, care e 

| forma bănăţeană pentru frasin, WELGAND atestă şi forma, fracsn 

(Jd. III, p. 218, IV, p. 270, VI, p. 20); prin Vilcea se zice lepţiie în loc de - 

lecție (DA ); în ALR, I găsim şi îăpilecsii (1635) în loc de epilepsie. Pe 

harta 29 

  

î  harta.nr. 28 am însemnat diferitele combinaţii consonantice” prin care 

| ţăranul român înlocuieşte pe ct din cuvîntul doctor, învăţat prin contactul cu 

clasele culte, și în cuvîntul octomvre, pătruns la țară prin calendare și 

administraţie, Felul cum ci e înlocuit diferă la aceste două cuvinte atît
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de mult, încât ne putem uşor convinge din nou despre marele rol pe care-l 

are individul la înlocuirea sunetelor neobișnuite prin. sunetele limbii tră- 
diţionale. Interesantă e mai ales observaţia subiectului anchetat în punctul 

172 (Fundata, jud. Braşov), care mărturiseşte că pe: ociomore „nu-l poate 

zice cu.gura asta care parcă e proastă”. 

Dacă însă un asemenea „,salt””- (,,Lautspr amg” la, SIBvERS; Phonetil5, 

Ş 729), de la c la -p şi invers este posibil, atunci ne întrebăm dacă 

-pentru transformarea lui ct și cs latin în pi și ps român, precum o avem 
-în octo >> opt, coza > coapsă, trebuie să admitem, împreună cu P. NAERT 

„(Des .mutations ci, es > pt, ps; gun > mn et mn >un en.rouiain, în Acta 
linguistica, II, p. 247—257), o transformare lentă, prin fazele ec > xy >w 

afonic >f bilabial afonic, în p —faze atestabile în-limbile nordice —: sau: 

- “mai degrabă o serie de transformări și înlocuiri, pe care le putem constata, 
„în alte limbi sau în alte vremi în romîneşte. În general se admite că, înainte 

de. şi s, e s-a prefăcut mai înţâi în A, ca în alte linibi romanice, şi deci că 
nai întîi s-a zis *ohto şi *cohsa. În sprijinul acestei păreri se pot cita - 

“exemple ca 'turc. baht > baftă, paleosl. pochotii. > bulg. pojta, rom.- poftă, 

„ -arom. ahiare, ahtînd din *actare, *aciînd,sincopate din *acutare şi *acutină< | 
„<lat. eccutalem, eccutantum. Această, transformârs a lui ci; es în hi Şi hs . 

- presupune îisă că în graiul strămoşilor noştri daco-geto-traci exista un, 

„prin care au redat pe e neobișnuit în fonetismul lor înăinte d6 t şi s. S-ar 
- „putea însă ca în grupurile ct şi cs, străine fonetismului autohton, c să fi 

„fost înlocuit; de-a, dreptul prin Î, după cum s-a: întâmplat în Italia meri- . 
dională, unde gr. vixra, dipdxrvov, Găxrvhog, dur au devenit; nifta, agrăii, 
ddfiilo şi ofto (ROHLFS, Griechen und Romanen, p. 16), și ca din acest'f 

„să îi rezultat mai tîrziu p. Pentru o fază, ft și fs-anterioară lui pt şi. ps, 
“avem, în afară de atestări din alte limbi (germ. dial.: lefsc > lepsc, v.-noră. 
uJs > ups... SIEVERS, Phonetită, $ 778 şi mai ales din limba albaneză), 
indicii câştigate pe teren romînesc ($ 66) și exemple ca slav. "Zăr avici >. 
> "edrajţi > zărapţi (E. PETROVICI, DR, X, p. 21),
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426; Intrând într-o expoziţie de flori, doamna; care mă, întovărăşea 
- exclamă : „ce orgie de roşu !..Subt „roşu” ea, înţelegea, coloarea garoa- 

felor, lalelelor, -muşcatelor, azaleelor, a macilor şi trandafirilor! înfloriţi. 

Tot roșu” e focul, amurgul, purpurul, sîngele şi stacojul, roșie e boiaua, 

Și "cărămida, vişina, şi măceaşa,. Noţiunea roşu” Guprinde toate nuanțele 

pe care le precizăm cu. adjectivele „deschis? sau „închis”, „palid”? sau 

„saturat, „aprins”, „intensiv, „viu”, „orbitor” seu „stins şi, „mohorit” 

şi care, pentru un pictor, poate fi cald” sau rece”. Cînd vrem să expri- 

“măm un;anumit fel de roșu”, întrebuinţăm o, comparaţie : : ca focul, 

"ca sîngele, că macul..., sau un derivat cu sufixul -iu, care: exprimă tot 

o astfel de asemănare : purpuriu, stacojiu, trandaiiriu ... . 

Ceva analog se întîmplă cu sunetele limbii. Un o poate fi mai 

închis”? sau. mai -„deschis”, mai „înalt” sau mai „grav, mai „lung? 

sa mai scurt”, accentuat” sau „neaccentuat””, rostit, cu o tensiune 

“musculară mai mare sau mai mică,, „oral” sau nazal”, mai rotunjit” - 

sau mai puţin „rotunjit”, „sonor” sau „desonorizăt””, după vecinătatea în 

_care se găseşte cu alte sunete, după poziţia lui în cuvînt, după rezonanța 

"ce o primeşte în tubul rostitor, după tempo în care vorbim ete. Dar 

toaite aceste diferite nuanţe de 'o se pot; subsuma în abstracţiao, 

pentru care avem şi un simbol grafic, litera 0. Cînd voim să precizăm 

diferitele feluri de o, facem ca, și cu colorile; întrebuințăm o comparaţie : 

o că în francezul pore (adică „deschis” și ;, „scurt”), în francezul pont (adică 

„nazal”), în germanul Sohn (adică lung” şi „închis”?)... 

Ca o reacţie împotriva spiritului pozitivist, care domina lingvistica 

-în a doua jumătate a veacului trecut, se născu, atunci cînd psihologia 

a intraț mai stăruițor în preocupările celor ce studiau limbile, trebuinţa 

de a face distinoţie între sunetul. privit în mod obiectiy,. ca
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produs al organului nostru rostitor, şi între reprezen + area su- 

«biecetivă ce ne-o facem despre el. Pentru această „idee ce ne-o facem 
despre sunet, BAUDOUIN de. COURTENAY a creat termenul. de io nem. 

„După cum ochiul nu-i decît poarta prin care razele luminoase pătrund 

în creier, unde se naşte coloarea, tot astfel urechea, e transmiţătorul 

vibraţiilor aerului, care 'sînt. elaborate ca nioneme” în creier. Ponemul 
"este deci sunetul gîndit. 

învățatul polon s-a mulţumit să facă, această distineţie esenţial — 
“ între sunet şi fonem şi să creeze un termen tehnice —fericit— - pentru ideea 

„ce ne-o facem despre sunet, fără să gîndească însă acest gind pînă la capăt. 

_ Deduoţiile —deosebit de rodnice, “precum. vom vedea — ce pot fi scoase 
din această cunoaștere abia, le-a, întrezărit, (ef. nota la, SA 127 

. Compazaţia între sunete şi. colori poate ţi dusă mai departe. 

Roşu” şi 50” sint abstracții care, prin însuşi faptul“ că cuprind toate felurile 
"şi nuanțele colorii sau sunetului respectiv,-nu mai corespund unei anumite: realităţi. Îndată 
-ce voim săne imaginăm roşu”, trebuie săne întoarcem iar la o singură nuanţă, pe care o 
„alegem'ca re. P re Zz e” ntant tipical noţiunii „roşu”, Pentru unii, acest „roşu” este co- 

*- loarea singelui, pentru alţii a macului sau a fructului măceşului etc. Acelaşi lucru se intimplă cu 
sunetele. Cind un romin zice : „,Olga se scrie cu o mare”, “a rostește un o mijlociu, cate nu'e- 
nici deschis, nici prea închis. El nu alege însă ca tip acest o fiindcă se găseşte la mijlocul dife- ă 
ritelor grade de o, ci fiindcă acesta este, în- limba romină, cel mai obişnuit fel de.,0"*. Cind un E 
-polonez sau un rus spun, în limba lor, acelaşi lucru, ei vor rosti un o deschis.. 

Unele colori sint mai greu de precizat şi de” delimitat decit altele. Pentru diferite feluri 
de „verde”, rominul nu are numiri derivate cu sufixul -iu, ca pentru „roşu”, iar pentru co- 
loarea pe care francezul o numeşte „bleu” şi germanul „blau”, termenii romineşti sînt destul de 
„nepreciși. În copilărie întrebuinţam, ca la Braşov, pentru această coloare, cuvintul vinăt, 
Albastru era un „vinăt deschis”, ca cerul sau ca floarea nu-mă-uita. (Chiar şi etimologia cuvin- 
tului albastru îndică nuanţa care-l apropie de alb). Mai tirziu, sub iniluenţa limbii literare, 
am început să întrebuinţez pe albastru pentru „bleu-marin” şi pe vinăt-pentru o nuanţă închisă; 
"spre „violet”, ca a îructului „,(pătlăgele) vinete” şi cum apare în expresia „cearcăne vinele 
subt ochi” sau în derivatul vinătaie. Aceeaşi âbservaţie o putem face și la sunete, dintre care 
“unele” sint mai uşor de! precizat . dectt altele.” Ocluzivele orale nemuiațe se deosebesc precis 
"unele de altele : un £ dental sau alveolar nu va îi confundat cu c, acesta 'din urmă cuprinzind, 
ca fonem, toate nuanțele, ocluzivei afonice velare :. po (post-velar, ca în cum, corb), k&. 
„(medio-velar, ca în car) şi ke (prevelar, ca în Buchet, kilomelru, ci, ş 6). Ocluzivele orale 
-muiate trec; dimpotrivă, unele într-altele, fără că să putem preciza totdeauna dacă : auzim . 
„un K* sau un (*, Dintre ocluzivele nazale rominul distinge, ca foneme deosebite, de obicei numai ! 
“pe cele două, pentru care avem și litere deosebite : pe m, a cărui articulaţie cu buzele o poate 
"urmări și cu ochii, şi seria întreagă a celorlalte nazale, pe care nu le mai vede, fiind articulate 
în interiorul gurii, “înglobate, toate, în fonemul n. Siguranţa dacă avem a face cu un n sau :cu 

-un n încetează atunci cînd, din cauza labio- dentalei următoare, un n nu se mai rosteşte dental, 
„ci cu articulaţie, labio- dentală (m). Astiel prefixul în- devine trm- în legătură cu 1 şiv: înfăşur, 
învăp .. = Simţul etimologie ne face să credem că în cazuri ca: aceștea noi rostim tot un n “dental 
şi scriem deci înfășur, învăţ. . * dar îndată ce acest: simț nu mai acţionează şi ne luăm după
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ochi, însemnăm pe nt „de obicei prin m: umla, tramvai « . . şi.credem că rostim acelaşi m ca 

în mamă. Uzul şovăie la neologisme (de ex. camfor şi canfor, comfort şi confort, simfonie şi 

Ri sinfonie . ..), unde impresia acustică vine uneori în conflict cu imaginea scrisă în limba din 

„care neologismul a fost împrumutat. Dintre nazalele muiate 5 (n din unchi) e un sunet pe care 

. cei mai mulţi romini nu-l deosebesc de n, pe cind + (în rostirea dialectală birie sau în neologisme 

ca vintelă, castaietă) e auzit ca' ceva „deosebit. Cei ce voiesc incidental să redea şi în scris” 

nuanţa palatală, întrebuinţează diferite feluri de transcriere: Binye, vignelă, castatielă (ef. 

şi $ 142). Pentru urechea unui grec, la:p prevală caracterul velar, pentru noi cel nazal. De 

aceea grecii scriau yy pentru pg (&yyedos), iar noi scriem 'ng (lingă). Nici deosebirea între 

'spiranta afonică palatală (4), cea 'velară (3) şi cea laringală (€) nu izbeşte urechea rominului, 

care întrebuinţează pentru toate trei aceeaşi literă k (arhivă, duh, hof) şi le înglobează în acelaşi 

"fonem. Această confundare a lui: cu H'o face la noi chiar. un fonetist care însemnează cu 

„x atit pe h” din germ. ich cit și pe x din germ. acht, deși, după cum vom vedea mai jos, opoziţia 

între x și k' are în limba romină un rol funcţional distingind singularul monah (pronunţat monax) 

de pluralul monahi (pronunţat monah”). Scrieri ca architect, Moloch sau chiar duch în loc de 

“arhitect, Moloh, duh —cum cere Academia Romină — dovedesc că mulţi romini culţi îşi dau: 

"seama că în arhitect rostec, altfel de h deett îi în Haină, şi în duh alt sunet şi decit în arhitect, şi 

"decit în haină, ” : 
- Din exemplele citate, vedem că graniţele unui “fonem faţă de alte foneme nu sînt tot- . 

'deauna „precise, "că : delimitarea fonemului este în mare parte impresionistă. Aceasta 

„fiindcă nu toţi avem o „ureche” la fel de fină, după cum nu toţi avem un „ochi” deopotrivă de ager 

pentru 'distingerea colorilor. După cum există pictori impresioniști, care redau colorile așa cum 
“le văd ei, tot astfel noi ne imaginăm sunetele aşa cum le auzim. Pe de altă parte, după cum colori- 

le trebuie să fie în lumină pentru ca să poată fi distinse, tot astfel sunetele apar mai precis în: 

'anumite poziţii sau coarticulaţii decit în altele. Un s se deosebeşte precis de z în sare şi zare, dar 

cind sint urmate de n, m sau 1, cele două sunete nu se mai disting ușor, Aşa se explică inconsec- 

“venţe grafice ca lesne şi praznic sau îndoieli dacă rostim smeură sau zmeură, Foneme care în 

unele limbi sau dialecte sînt distincte, se confundă în alte limbi. La dacoromini —cu excepţia. 

citorva insule mici— “s-şi ş nu se contundă: sine, e altceva decit şine, pasă altceva decit pașă. 

La mulţi istroromini, dimpotrivă, persoana întii și a doua a verbului lăsa sau singularul și plu- 

-ralul substantivului pas se rostesc la fel (lâs, pâs), cu un fel de s care seamănă” cu 1 3 sau 

cu un fel de'ş care „seamănă” cu s. . 

127. Termenul fonem a intrat în circulaţie abiă de vreun sfert; 
de veac încoace, Între cei ce-l întrebuințează sînt însă puţini care-l nai 

înțeleg numai în sensul psihologiștilor, Unul din aceştia e UzAszYN, care-l 
„defineşte : „reprezentarea unui - sunet; _independent (dezbrăcat; de orice 

valoare semantică sau morfologică), dobindită, prin abstracţie, din com- 

Dbinaţii de sunete. Fonemele sînţ tipuri de sunete, existînd ca 
atare în, conştiinţa, celui ce vorbeşte o limbă” (POLP, IV, p.53). 

„7... Ameitat această definiţie nu pentru că este mai completă, ci fiindcă, 

„prin paranteza intercalată în ea, ea se pune exclusiv pe punctul de vedere 

-psihologist. Noutatea, ideii a produs, ca de atitea ori, o subliniere excesivă, 
a unei singure: laturi a problemei, cea care trebuia. scoasă în evidenţă. 
În loc să zică, ca maestrul, şi”? sau „mai ales”, discipolul. a întrebuinţaţ,
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prin exagerare, pe „muznai?, “Dezbrăcînd fonemul de valoarea semantică 

şi morfologică pe care o poate avea,. UzAszyN stă într-o contrazicere | 
directă cu F. pe SAUSSURE, pentru care sunetul cîştigă o valoare lingvistică 

'abia în momentul cînd devine ceea, ce el numește semn, cînd adică el începe să 
fie un elemenţ.al comprehensiunii, un mijloc de expresie pentru gîndirea, 

“omenească... . - Ă 
Cînd -zie „Olga se.scrie cu o raze? o “este un „sunet, ) RI: devine 

un semn” în limba franceză cînd corespunde grafemei. cau, căreia toți 
francezii îi dau sensul de apă”. O (lung şi închis, scris d) însemnează 

pentru unguri „vechi". De asomenea o este, pentru romini, un „semn”: 

în o (= una) fată, în o (= pe. ea) văd „sau în expresii ca, o sacră, 

poamă acră! 

: De obicei cuvintele constau din mai multe semne. "Cazul lui 0, cînd 

adică un singur sunet cuprinde în. sine sensul întreg al unui cuvînt, e rar. 

„Cele trei sunete f, o şi 'c devin semne cînd, unite, însemnează, în limba . 
xomină, ceea ce francezul exprimă prin unirea lui f cu 6 următor (feu) şi 

germanul prin f, o, o şi r (Peuer). Acest exemplu ne arată că fiecare limbă 

are diferite semne spre a exprima anumite idei şi în fiecare limbă ahumile . 

idei sînt exprimate de obicei prin alie semme. (Excepţie fac doar exemple 

ca atom sau anatom, care în toate limbile care-şi simt o comunitate cul- 

turală au nu numai acelaşi sens, ci se exprimă prin aceleași semne). Patru 

însemnează în romînește 4, deci p-ra-t-+r-+u sînt pentru romîni semne”, 
dar în această combinaţie sînt simple „sunete”? pentru germani, pentru 

- care f+i + (scris vier) sînt semnele corespunzătoare. Acestea, dimpotrivă, 

pentru romîni reprezintă o simplă urmare de sunete fără sens. . 

Cînd romînul vrea să xiîdă de un Heamţ pe care-l vede tre- 
murînd de îrig,.zice că e „cald nemțţesc”?. Acest joc de cuvinte îl face fiindcă 

a observat că combinajţia, de sunete c+-a+1-+d (cu d afonizat; către stir- - 
“şitul articulăţiei şi deci ușor de identificat cu un t) are în limba lui tocmai 
sensul opus lui c-+a+I-+t din limba, germană. A e eleaşi sunete devin 

alte semne în dijerite limbi, nu fiindcă ele ar fi rostite altminteri —o 

(scris eau) în franțuzeşte se rostește la fel cu o (= „una” şi „pe ea?) în 

romineşte —. ci. fiindcă aceloraşi sunete sau combinaţii de sunete li se dau 
în diferite limbi —sau chiar în cuprinsul aceleiaşi limbi în diferite regiuni (de 
ex. moș = bunic” în Muntenia şi moș = „unchi” în Moldova)— sensuri 
diferite printr-o convenţie acceptată, ca:0 necesitate socială de prim. 
ordin, de toţi cei ce vorbesâ aceeași limbă (= în. langue) sau același dialect. 

- Dat fiind că în vorbire nu întrebuințăm combinaţii de sunete lipsite 
__de sens, fiecare sunet devine, în cadrul unei singure limbi, „semn” din 
momentul cînd e întrebuințat în vorbire. De aceea F. pE SAUSSURE a putut
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defini fonemul € ca. „premiăre unită quw' on obtieni en. d6coupant la, chaîne, 
parlce” (Cours de linguistique gântrale, p. 65).. Accentul trebuie pus. pe 
cuvîntul! „parl6e”. Diferenţa, între sunet şi fonem, în sens saussurian, 

ar îi că sunetul e produsul unei articulaţii a organului nostru rostitor, 
„considerat numai ca impresie acustică, pe cînd fonemul este sunetul utilizat 
în vorbire. Şi pentru unii fonologiști (despre care va fi vorba mai departe,. 
în '$ 130), „valoarea de semn este factorul decisiv: care deosebeşte 
fonemul de sunet” (E. SEIDEL, Das Wesen der Plhonologie, p. 20). Să 

amintim „în sfirșit, că BAUDOUIN DE COURTENAY recunoscuse și el că sunetele 

pot îi „semnele sonore întrebuințate în limbă ca mijloace de comprehen- 

siune” (TRUBETZKOY, Grumdziige, p. 8). Dar pe psihologist îl interesa mai 
ales sunetul gîndit, nu cel întrebuințat ca mijloc de comunicare a gîndirii, 

ca pe sociolog. 
Subt „premiâre unit6i î în definiția, lui F. DE SAUSSURE trebuie înţeles 

uneori mai mult, alteori” mai puţin decît un sunet. O în o soacră este o 

parte dintr-un „şir vorbit” şi atunci cînd se traduce în franţuzește prin 

„sune belle- mâre”,.şi cînd este vocativul afectiv de la „belle-mâre”. Dar 

exclamativul o se deosebeşte în rostire de articolul nehotărit o prin lungime 

şi prin înălţime. În limba germană, Lamm miel”, cu a scurt, are alt sens 

decît lahm „6log”, cu a lung, după cum în limba latină, terra, cu a lung, 

însemna „cu pămînt”? (ablativ), spre deosebire de terra pămînt”. În 

- limba franceză pont „„pod” se deosebeşte de pot poală”? numai prin carac- 

terul nazal al lui o, în cuvîntul dintii, iar et şi” şi est este”? se deosebesc 

prin apertura lui e, întocmai cum, în seria vocalelor centrale, dam, cu a 

deschis, este în limba, romînă altă, formă verbală. decît. dăm, cu vocala, | 

centrală mai închisă şi răni însemnează altceva, decit rîni, cu o vocală | 

„centrală și mai închisă. Acăle,. cu silaba a doua accentuată, e forma femi- 

_nină corespunzătoare lui „acei; pe cînd dceie, cu aceenţul pe silaba dintii, 

- e forma articulată a, lui ace. Deci nu numai sunetele î în sine, ci și caracterul, 

„timbrul şi coloritul pe care li- I dăm prin plusul sau minusul unor elemente 

fonetice, ca înălţimea, durata, apertura, pre esiunea eo, pot contribui la proja- 

- cerea sunetelor însemne. " 

128. Pentru un profesor de anâtomie deseriptivă, un „dinte? rămîne 

„dinte”, indiferent dacă e în gura omului, în cleștele dentistului care l-a 

extras sau în preparatul pe care-l arată olovilor săi şi cu ajutorul căruia 

aceştia vor. distinge un incisiv lateral de tin canin, un dinte de lapte de 

dintele omului adult etc. 'Tot astfel pe un “fonetician sunetul g îl intere: 

sează întrucît se pronunţă, în romiînește, fonic în tot timpul articulației 

—ca în fagul— sau afonizat în partea finală a ei —ca în jag— , sau întrucît 

-
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punctul lui de articulaţie este în regiunea postvelară. —ca, în gură — sau 

medio-velară —ca în gară— ete. 
- Altiel se prezintă dinţii pentru un medic, pentru care dizitele « Scos 

din gură nu mai are nici un interes, căci el nu mai e un.organ necesar 
omului ca să muşte și să mestece alimentele. Dimpotrivă, o bucată potri- 

"vită, de os, de aur sau de porțelan, introdusă în gura, omului  —,,dintele 

fals” sau „proteza”?— devine un „dinte”: din momentul în care împli- 
neşte funcțiunea dintelui adevărat. Același lucru se poate. spune despre 

sunete. Ele cîştigă o valoare lingvistică din. momentul în care. împlinesc o . 
funcţiune î în limbă. Comparaţia, cu dintele poate fi dusă mai departe : la 

copiii care nu pot pronunţa, pe + și care-l înlocuiesc cu Isau ș, acest „surogat; - 

de *” sau „r fals” primeşte valoarea de „semn” prin faptul că împlineşte 

aceeași funcţiune ca r adevărat : un male sau age al copilului omul adult 
îl înţelege fără greutate, fiindcă îl identifică cu mare din graiul său. 

în: - Acest rol funcţional al fonemului este de cea mai mare importanţă, 

în economia limbii. După funcțiunea, pe care o „îndeplinește, 
importanţa fonemului poate fi mai mare sau mai redusă. - 

a) Cel mai banal caz îl avem atunci cînd fonemele servesc. spre dis- 

tincţii semantice. Greşelile de tipar sînt atât, de supărătoare tocmai 

" fiindcă e de ajuns ca o literă într-un cuvint să fie culeasă greşit - —de ex. 
p în loc de în cuvîntul ceafă— pentru ca sensul frazei întregi să se altereze. 

Printr-unul din cele mai economicoase mijloace, numai prin „„semnele” 
b, n şi i, se disting în: romiîneştă cele trei noţiuni farbă, iarnă şi iartă, pentru. 

care în alte limbi se întrebuințează trei cuvinte cu totul diierite, de ex. 
în limba germană : „ Gras” , NVinter? și „er “verzeiht”?. Deosebirea între. 

difer îtele limbi constă în mare parte tocmai în, faptul că ele ridică elemente 
fonetice diferite la rangul de semne. Ideile exprimate în limba germană 

prin cuvintele „ich backe”, „Schnabel”, „Feuer”, „,Spiel” (și „Tanz”), 
„Platz”, „Hollunder” și „ich hacke”, romînul le exprimă prin coc, cioc, 
foc, joc, loc, soc și toc, o serie în care numai primul fonem se schimbă ; 

dimpotrivă, pentru 05 (și „Picior'”); „al tău, fin”, „nici unul”, „al - 

meu”, „nu”, „nîhnire” » curat” şi „vin, germanul are seria, Bei, dein, 
fein, hein, mein, nein, Pein, rein şi Wein. 

"Uneori distincţia nu este propriu-zis semantică, ci ea se face numai 
între diferite variante de sens. Acesta e cazul în unele onomatopee ca cîrîi 
(despre găină), hârîi (despre om cînd sumuţă cînii), mârâi (despre câne), 
pîrâi (despre lemnul uscat)... . 

b) Utilitatea fonemului crește în economia, limbii cînd se întrebuin- 
țează, Spre distincţii mortologice. În latru, lairi, latră, latre, tonemele 
“1, -î, -ă,--e servesc, ca morfeme, spre a distinge „persoanele 1, 

- 

v
ă
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| şi 3, şi „modurile (indicativul latră de conjunctivul latre şi, la “persoana 

a doua, indicativul latri de imperativul latră). În socru faţă de soacră dis- 
tincţia, de gen se face prin jocul între-fonemele: o—oa (morfonem) şi u—ă 
(element; derivativ). Schimbul între « și îi în mijlocul cuvîntului în germanul 
Mitte faţă, de JMiiiter sau între Ş şi ş în francezul beuf şi Veujs au acelaşi 

rost . morfologie — deosebirea singularului de plural— ca și schimbul 

între ă şi e la sfîrșitul cuvîntului mamă —mame sau între u și 3 în bou — 
boţ. Schimbului între ș şi a în germanul gib „dă” şi gab „dădu îi cores- 
punde. în romiîneşte schimbul de-accent în dflă (= germ. „er findet”) și 

alflă' (= germ. „er fand”). În departe = germ. „wveit”? faţă de depăârie = 

germ. ,sehr weit” (superlativ), gradaţia e marcată prin deosebirea de durată 

„în rostirea lui q. 
În LR, I, $ 47a. am arătat, cum răspunsul eu la întrebarea „cine-i 

acolo ?? n- ar avea nici un sens —căci eu” poate fi Ion sau Gheorghe 
sau Ana ...— dacă în exprimarea, acestui cuvînt nu s-ar adăuga „sem- 

„nalul individual”, acel pius--de vibrații variind de la individ la individ, 

care. singur mă face să recunose pe Ion, pe Gheorghe sau pe Ana în cel 

sau cea care exprimă acest cuvint. Elementul: psihotonic ecel ce 

preface triftongul jeu într-un sein”, împlinind astfel o funcţiune destul 

de importantă, în limbă. - a 

“Tot BAUDOUIY DE "COURTENAY. e “cel e cea „vorbit mai întti despre. „son” ca „unită 

ionct i0 nnelle du langage” (cf. DoroszEewsEr, TCLP,. IV (1931),.p. 66). Cei ce 

_ “au accentuat cu deosebire rolul funcţional al fonemului -sint însă „„fonologiştii”. GROOT bună- 
oară defineşte fonemul ca „ein phonologisches Symbolmerkmal mit selbstândiger Funktion” 

(TCLP, 1Y (1931), p. 124), iar în definiţia oficială a Cercului lingvistic din Praga se precizează 

că „tonologia este partea lingvisticii care tratează despre elementele fonice âin punct de 

„ Vedere al funcţiunii lor în limbă (,„langue”)”, pe cînd „tonetica eo disciplină auxiliară a 

lingvisticii, tratind despre elementele fonetice ale limbii omenești (,„langage”), făcindu-se 

abstracţie de funcțiunile lor în limbă” (TCLP, IV, p. 309). Dar şi în afară de ei, cei mai mulţi „ 

” lingvişti moderni (de ex.” GREGOIRE, La Linguistique, p. 168) vorbesc de „Phenomânes phon€- 

- tiques riches d'une valeur fonctionnelle””. 

Ă 129, Păr- însemnează în limba romînă două lucruri diferite ; tot 

astfel pană sau toc... Ceea ce mă face să disting părul din grădină de cel 

din cap, pana cu care scriu de pana de automobil, sau toc, care în franţu- 

zeşte se traduce prin „6tui”, de toc, pe franţuzește „je hâche”?, nu sînt 

fonemele din care se compun, ci altceva. oc e substantiv, cu pluralul 

tocuri, iar (eu) toc e verb cu forma toci la persoana a doua, Dar nici aceste 

- variante gramaticale —care lipsesc la păr— nu-mi dau mijlocul principa 

de distingere, ci faptul că pană se întregește o dată prin „de scris”? și a doua, 

“oară prin „de automobil”, că păr se întregeşte prin „din grădină” sau
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„din cap”, că „golul” (ef. LR, I, $ 80) dinaintea lui toc este un în înțelesul 
de „âtui” şi eu în înţelesul de ,,je hâche”. Limba trebuie considerată integral 
pentru ca să putem înţelege fiecare element al ci în parte. Anul se împarte 
în luni, lunile în săptămîni, săptămîna în zile, ziua în ore, ora în minute 
şi minuta, în secunde. Această socoteală e o plăsmuire a minţii noastre, 
practică cînd vrem să ne dăm seama, despre distanţarea timpului. O putem 
aplica, şi atunci cînd socotim etatea cuiva, care se măsoară şi ea după 

“ani. Dar această socoteală nu se poate aplica și la viaţa, omenească, 

pentru care o clipă de fericire contează mai mult decît anii lipsiţi de ea. 
"Tot astfel fraza nu e compusă din cuvinte, ca un mozaic din pietricele 
fixate una lîngă alta, ci ea e mai mult decît cuvintele care o compun. în 

îrază intră și toate raporturile de dependență ale cuvintelor unul de altul, 

ordinea lor, posibilităţile de nuanțare și de întregire prin întregul alai de 
gînduri rămase neexprimate, şi o mulţime de alte elemente, care, toate, 
împreună cu cuvintele, alcătuiese constel aţia razei. 

“Acest principiu totalitar nu e valabil numai pentru rază, 
ci și: pentru cuvînt, care nu constă numai din sunete, ci din tot ceea ce 
alcătuieşte înfățișarea” (,,Gestalt”) cuvîntului, care nu e condiționată . 

numai de elementele fonetice din care e compus, ci și de locul pe care 
ele îl ocupă, de ordinea în care se urmează, de raportul ce. există între 
ele şi de alte clemente fonetice la care sînt raportate. etc. După cum 
părinţii îşi. bat copiii - însemnează altceva decît copiii își bat părinţii, 
tot astfel toc exprimă, altă idee decît cot şi soc altceva decît cos; dacă in- : 
versăm ordinea, sunetelor cuvîntului amor ajungem la Roma. 

„Pe lîngă elementul funcţional, lingviștii moderni aşteaptă o „enaş- 
tere”? a, lingvisticii prin studiul ei din punct; de vedere structural. În 0po- 
ziţie cu tendinţa individualistă şi atomistă a foneticii, 
numită de germani „Lautlehre”, V. MATHESIUS cere 'o disciplină înte- 
meiată tot pe fonetică —fonologia— care să so încadreze în dirce- 
tivele ştiinţelor moderne, tinzând spre 'totalism. (TOLP, IV, p. 116). 
Aceleași preocupări le aflăm la TRUBETZKOY, care considera, „fonemul. 
în raport cu sistemul fonologie din care face parte şi în care fiecare 
membru component este precizat prin corelaţie cu celelalte membre com- 

| ponente. 'Toate corelaţiile împreună alcătuiesc sistemul unei . limbi” 
(ef. SrineL, Das TFesen der Phonologie, p. 16). După CYzeVvSKYI- „nu e de 
ajuns nici istoria limbii, nici „psihologia limbii, ci ne trebuie o disciplină 
nouă, desticută de acestea două, cu o compoziţie interioară nouă : : 8 truc- 
tura, limba ca sistem” (âbid, ). 

Reacţia împotriva atomismului, Ia Tingviștii moderni, se poate asemăna cu revenirea 
12 medicul de casă, care te cunoaşte de cînd eşti mic, ştie prin ce boale ai trecut şi cum_reacţio=
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nează organismul faţă de influenţele externe patogene, Este, în medicină, o reacţie “motivată 

împotriva specializării duse la extrem şi care purta pe pacient din clinică în clinică, fără să se. 

ţină seamă că boala nu priveşte numai organul, ci şi organismul întreg. 

130. Cel ce. conduce noaptea „locomotiva“ ştie, după coloarea 
verde sau.roşie a semaforului, dacă linia'e liberă sau nu. În semnarea 

aceasta, valabilă în toate ţările, e pur convenţională. Faptul că au fost 
alese însă, ca să împlinească funcțiunea de' semnalizare, tocmai aceste 
două colori, nu este întîmplător, căci -o p o zi ţi a între „liber” și „ocupat 

nu putea fi marcată mai bine decît prin contrastul mare ce există între 

aceste două colori ce nu pot îi coniundate una cu alta (iindeă nu au hotare 
“comune în i spectrul curcubeului). - i 

Este tot. meritul lui F. pe. SAUSSURE de : a- fi accentuat importanţa 

contrastului în limbă. Pentru el fonemele sînt „înainte de toate - 
entități opozitive, relative și. negative” (Cours de linguistique 
gentrale, p. 164). Pe cînd neogramaticii, istoriei ai limbii, privesc 
limba cinetic, întocmai cum șoimul îşi zărește prada în momentul 

“cînd aceasta, face o mişcare, lingvistul modern are ochi pentru ceea ce e 
static, observă deosebirea ce există între două fenomene într-un | 

moment. dat, ca trecătorul pe lîngă un lan de grîu verde din care răsare | 
floarea roşie a macului, atrăgîndu-i atenţia prin contrast (of. LE, 1, p. 5). 
Lingvistica diacronică, care ajunsese la un punct mort, a făcut, 

dela F. pE SAUSSURE încoace, tot mai mult loc lingvisticii sinceronice 

a cărei adeptă convinsă e și şcoala „fonologică”? întemeiată de N. Tnu- 

-BETZKOY. Pentru acesta fonemul -e „cea mai mică unitate fonologică”?, 
înţelegîndu- se subt unitate fonologică „orice parte a unei opoziții fonolo- : 
gice””, iar subit opoziţie fonologică „contrastul dintre sunetele unei limbi 

„oarecare, capabil să diferențieze. sensul cuvintelor” (SEIDEL, Das Wesen 
der. Phonologie, p. 21). Opoziția între s şi a face ca mire să însemneze altceva 
„decît mare, să servească deci tot ca semnul” unor distincţii lexicale. 
Şi plusul sau minusul unui sunet poate împlini aceeaşi funcţiune. Opoziția, 

„zero şi m sau zero şi 7 deosebeşte pe soc de smoc, sau _pe toc de torc, 
Opoziția, poate fi chiar creatoare de elemente nouă lexicale. Jocul de 

şah îl câştigi cînd faci pe adversar șal, mat, cînd adică regele lui ameninţat; 
nu mai poate face nici o mişcare îără de a fi luat. Se poate întîmpla însă 

-ea regele adversar, fără să fie ameninţat prin „şah, să nu mai găsească 

în jurul lui nici un cîmp liber. Cel ce a adus pe adversar în situaţia, aceasta 

- pierde jocul, căci 1-a făcut pai. Se crede că acest pat e un cuvînt nov, creat 
din mat prin înlocuirea labialei m prin labiala, p. 5 

„Ba nu !? — ba da!” sînt expresiile prin care ne părăita morţiş 

punctul de vedere i în controverse. În loc de nbă da», obişnuiam în copilărie: 

15 — e. 1915
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să ripostăm lui „ba nu” prin „ba u” , utilizînd pentru: cuvîntul ce înlocu- 

ieşte pe „da” opoziţia între. n şi zero, care există în n-am faţă de am. 

Unul din dezideratele de căpetenie ale fonologiştilor este de a se tace, înainte de toate, 

pentru fiecare limbă, inventarierea tuturor opoziţiilor posibile între foneme, încercare 

-pe care în parte au făcut-o: A. GRAUR şi A. ROSEITI în Esquisse d'une phonologie du roumain 

(BL, VI (1938), p. 5 ş.u.). - - - 

Între opoziții fonologiştii fac diferite distincţii. Cînd același fonem se repetă într-o serie 

de opoziții —ca bunăoară în mină—mină, păr şi par, cînd adică vocalei centrale (ă) îi cores- 

punde:altă vocală (i sau a)— avem a face cu opoziții corelati ve. Bilaterale (darşi A 

unidimensionale): sint opoziții ca lare—dare, fiindcă stau faţă în faţă singurele oclu- 

zive dentale orale, iar multilarterale (dar şi polidimensionale) opoziţiile de 

felul lui ftrg—pirg, fiindcă ocluzive afonice orale nu sint numai t şi p, ci și c. Opoziția între t - 

şi d sau cea între p şi t feste directă, “pentru că această opoziţie (unidimensională sau 

polidimensională) e de ajuns - spre a diferenţia cuvintele. „Dimpotrivă, opoziţia între h şi ng în 

“limba germană e indir ec tă, fiindcă h şi ng nu se găsesc niciodată în aceleași combinaţii 

“de sunete, nota lor comună reducindu- -se la faptul că amindouă sint consonante. Mai departe se 

face distincţia între opoziţiile proporţionale şi cele izolate': opoziţia t—d (lare— 

dare) e proporțională fiindcă conţine o opoziţie de fonie, care se repetă şila p—b (pat— —bat);. 

tot astfel se repetă opoziţia p—t (ptrg—llrg) la b—d (bară—dară), fiindcă îşi stau faţă în 

faţă —cu singura deosebire că o dată consonantele sint fonice, a doua oară afonice— ocluziva 

orală labială şi ocluziva orală dentală. Izolată e, "diripotrivă, opoziţia r—l (rină—lină), .. 

fiinacă alte lichide decit r şi 1 nu mai există, sau f şi 2 (facă--zacă), care se deosebesc şi. 

prin fonie, şi prin locul de articulaţie, şi prin forma aperturii (orizontală — perpendiculară). 

Opoziţii constante sint cele de felul lui mire-—mare, căci i și a pot forma opoziții în“ 

orice poziţie; neutralizabilă e însă opoziţia între o şi oa (dorm— doarme), fiindcă ra- 

portul între aceste foneme depinde de vocala din silaba următoare: u, i sau zero pentru o 

(domn — domni, socru) şi ă, e pentru oa (doamnă—doamne). În siirşit, se mai fac distincţii 

între opoziții privative, graduale şi ecuipolente. Ma 

- "Un manual al fonologiei, plin de observaţii deosebit de fine şi adesea nouă asupra limbii, 

dar şi foarte greu de urmărit Qin cauza pasiunii autorului de a crea o terminologie nouă şi de a . 

face distincţii din cele mai subtile, a scris N. TâUBETZEOY înaintea morţii sale premature : 

Grundziige der Phonologie, Praga, 1932. Despre >aCercul lingvistic de la Praga” şi „„Lucrările” 

lui („,Travaux du Cercle linguistique de Prague” = TCLP) am vorbit în repeţite rînduri în 

-Dacoromania, (V, p. 777 ş.u., VI, p. 211, 485, VII, p. 437 ş.u.), O: expunere limpede şi cuprin- 

zina problemele esenţiale ale fonologiei și o foarte bogată bibliografie a dat E. SEIDEL, Das - 

Wesen.der Phonologie, IKopenhagen - București, 1943. 

131. K. Bunea (ZOLP, IV, p. 26 ş.u.) condiţionează fonemul de 
principiul relevanţei. Opoziția care dă naştere fonemului trebuie să fie 

relevantă, adică să îndeplinească o slujbă, să fie însemnătoare. PRUBEIZKOY 
elimină dintre foneme opoziţiile irelevante, ilustrind relevanţa “printr-un 
exemplu, devenit celebru, din limba adigheză, pe care l-am citat 
în LR, ], Ş 41. Alt caz, dat tot de el, este următorul: în multe dialecte 
germane și în unele limbi slave (precum ruseasca sau ceha), consonantele 
fonice pierd vocea cînd ajung finale : bob, sad se rostese bop, sat... Dimpo- 

-
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“trivă, în englezeşte sau franţuzeşte fonicele își păstrează, vocea și în poziţie 
finală. Deosebirea între consonanta fonică şi atonică, este fără importanţă 
lingvistică —irelevantă — în cehă sau rusă, pe cînd în limba franceză 
ca poate, să împlinească o îuncțiune morfologică, precum e cazul adjecti- 
vului vif, la masculin, față de viv (seris vive), la feminin. 

Un exemplu caracteristic din limba romînă îl prezintă, 'seria, conso- 
nantelor nazale. După cum reiese din $$ . 2, 4 şi 6, foneticianul deosebește 

- o ocluzivă nazală bilabială 7, ca în 2namă, una dentală (alveolară) n, ca 
în nas, dinte şi una velară, ca n în lîngă, încă. Acește trei feluri de nazale 

sînt de regulă fonice, dar ele devin, în anumite poziţii sau în vecinătatea 
„anumitor sunete, afonice sau afonizate (de ex. m final. î în pesimism sau n 

în Râşnov). În unire cu anumite sunete, „ nu mai e o ocluzivă, ci poate. 

_deveni o constiictivă, (de ex. în dînsa), sau chiar să se deznazalizeze complet 
(ef. $ 143), iar articulaţia lui m nu mai e bilabială, ci labio- dentală (de ex. 

în învăţ). La aceste deosebiri se mai i adaugă faptul că n dental şi cel velar 

„pot. îi şi palatalizaţe (de ex. în rostirea dialectală, die, în să de bine, i 

'în rostirea obișnuiţă în uk" = uneli). 

În faţa acestor vreo zece feluri de consonante nazale, pe. care le 

distinge. fonetica, fonemica nu cunoaşte, în limba romînă literară, decit 
„două îoneme : pe m şi n, pentru care există şi două semne grafice deose- 
bite în alfabetul nostru. Toaie celelalte varietăţi sînt identificate cu vreunul 
din aceste: 'donă foneme. Această identificare a fost posibilă fiindcă. varie- 

tățile acestea nu îndeplinesc o funcţiune în limba pe care românii o-consideră 

de limbă-model. Pe cînd, bunăoară, în: limba germană nazala n (redată, 
în scris prin 29) formează o opoziţie cu n şi cuvinte ca dran sau drinnen 

„se “deosebesc, ca sens, de Drang sau dringen, în romineşte o asemenea 
„opoziţie nu e posibilă, din cauză că noi cunoaştem un .p numai în legă- 
sură cu o velară următoare şi fiindcă atunci cînd urmează o velară, ni 
nu putem rosti altă ocluzivă nazală decât p. Neexistînd la noi cuvinte cu p 

intervocalic sau iniţial, nici cuvinte cu n dental înaintea, velarelor, nu so 
pot ivi cuvinte ca *pas, *pană sau *dinte,. care să poată fi opuse lui nas, 
pană sau dinte, nici lângă (rostit lîngă) nu se deosebeşte de lină prin opoziţia, 

-N=h ca germanul bang de Banu ci prin opoziția, hg—n. “Urmarea e că 
deși în se duce-n casă, prinde-n gheară, prepoziţia în se rostește « cu 9 Și. $, 

- noi o identificăm cu n din se duce-n sat. 

Tot astfel în limbi ca cea italiană sau spaniolă, % formează opoziţie 

"eu 74 (scris în italienește gn și în spaniolește îi). La noi asemenea opoziții 

- se găsesc; ca morfoneme, bunăoară la aromîni, la, care bus e pluralul de la 

bun sau aduţt-e persoana a doua de la adun. La dacoromini, un 4nu există . 
„în limba literară, ci. numai în dialecte. - . . . a CO
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La, fel, locul pe care-l ocupă un sunet în cuvînt poate fi relevant . 

sau irelevant. 'Zoc se deosebeşte de cot sau alcool de acolo, dar protivnic sau 

plocon nu are alt sens decît; potrivnic sau polcon. Metateza e deci irelevantă 

la, aceste din urmă două cuvinte. Tot astfel locul accentului poate îi xele- - 

vant cînd cl marchează o deosebire semantică, ca în modele faţă de modele, 

sdții faţă de soții, sau irelevant din punct de vedere al sensului, ca în 

episcop, ca variantă facultativă a lui episcop. Deosebirile fonetice în două 

regiuni diferite nu formează o opoziţie fonologică (TRUBEIZKOY, TO0LP, 

IV (1931), p. 230). Astfel opoziţia, st şi și, care în rominește servește spre 

distincţii semantice (peste—peșie), este irelevantă în nemţește, unde 

rostirea, st e dialectală (de ex. în Hamburg) îaţă de rostirea cu și (pe scena 

teatrelor naţionale germane), de ex. în Stern. Pe cînd în limba polonă 0po- 

ziţia, între 2 şi 1 e relevantă, căci laia e alt cuvînt decât lata, în romîneşte 

cuvîntul cală, rostit cu £ (= 1 velar) în Maramureş, nu însemnează altoeva 
"decît cald din limba literară. - 

- Cînd într-o limbă sau într-un dialect două sunete na pot fi coarticulate 

decât într-un singur fel, atumci ele își pierd, după cum văzurăm . în cazul 

nazalelor,- valoarea 'diacritică a relevanţei. Rostirea velară sau palatală a 

lui h e dependentă de vocala precedentă atât în germanul nicht (rostit 

pâh't) faţă, de Nacht (rostit naxht), cât şi în romînescul odihnă (cu Ph”) faţă 

de duh (cu X). FRUBETZKOY (Grundziige, p. 31) face distincţie între foneme 

care pot fi schimbate unul cu altul (,,vertauschbar”), cum ar îi î—a: în 

germ. nicht—Nacht, şi care nu pot fi schimbate (puinvertauschbar”, 

cum ar fi ch în aceleaşi două cuvinte. 

132, Ohiar și tonologiștii —sau măcar unii dintre ei— admit o 
relevanţă stilistică pentru cazurile cînd omul simte nevoia 

"de a ieşi din banal şi dă vorbirii sale, prin întrebuinţairea unor opoziții, o 

valoare mai expresivă. 

Exemple pentru acest fel de opoziții evocativ e sau expresive am citat 

adesea. Astfel am arătat în LR, I, $ 25, cum cuvîntul puţin se traduce în 
limba germană prin „ctwas” dacă el are numai accentul dinamic: (mi-a - 
arătăt puţină bunăvoință = ceva bunăvoință), dar trebuie redat prin. „ve: . | 
nig” atunci cînd, în frază, e singurul cuvînt cu accent; muzical (1ni-a arătăt 

puțină bunăvoință = nu multă, bunăvoință). Tot astiel și neaccentuat se 

traduce în latineşte prin „et”, iar cel accentuat prin setiam. Opoziția 
între intonat şi neintonat sau accentuat şi neaccentuat; serveşte spre a da 
aceluiaşi complex de sunete două sensuri diferite. .. 

:În LR, 1, $ 44 am citat un exemplu din Cezan PETRESCU, care în 
locul supezlativului „foarte tare”. întrebuinţează, îorma iaaar e, iar în $ 36



- RELEVANŢA ESTETICĂ Ă i _ 229 

din acest volum, un exempiu din 0. BRAESCU, în care alllb însemnează 
„alb de tot” sau „alb colilie”?. Opoziția între lung şi scurt; măreşte valoarea 

expresivă a unui cuvînt. Tot astfel se aude adesea rostirea Fău (şi în regiuni 

“care de altfel nu mai-au un r iniţial rostit cu vibrații sporite) spre a ex- 

prima ideea de „foarte rău”. a | 
În privinţa aceasta este edificativ mai ales exemplul. următor, 

care arată că o asemenea opoziţie poate duce la crearea unui cuvînt nou. 

Pentru „extrem de urgent” se întrebuința într-o vreme termenul ff (citit 

- fef6) urgent. Ce este acest ff cu înţeles de extrem” î E o scurtare din 

" ffoarte urgent. Un f lung avea în cazul acesta funcțiunea de formativ al 

superlativului, : 

133. Păşind mai departe. pe această cale, va trebui să admitem și o 

relevanță estetică. Omul nu vorbeşte numai cînd vrea să comunice altora 

gîndurile sale, ci și atunci cînd simte nevoia să împărtășească semenilor 

săi sentimentele sale. El nu se va folosi deci numai de mijloace intelectuale 

—semnele care precizează înţelesul—, ci şi de mijloace emotive, 

care să producă în ascultător rezonanța; necesară pentru înţelegerea. 

preocupărilor sale de natură suflețească. „,Periem”” şi cu peria de parchete, 

şi cu cea de haine, și cu cea de cap. Dar întrebuințăm diferite perii —mai 

“mari sau mai mici, mai aspre sau mai moi—. pentru pălării, pentru ghetet 

“pentru unghii și pentru dinți. Tot astfel avem opoziții și opoziții. 

O opoziţie 'irelevantă din .punet de vedere semanţic poate servi - 

-spre scopuri estetice, căci fonemul nu este numai „un slujbaș al 

gîndului, “rolul “lui nu e numai semantice, ci. —ca să întrebu- 

inţăm un joe de cuvinte al lui: V. BoGREA— €l are şi o înfățișare 

simandicoasă. ă 7 

Într:o hartă am arătat răspindirea geografică a cuvîntului bolnav. 

În linii mari, Ardealul nu cunoaşte acest cuvint, ci pentru francezul ,„ma- 

_lade” zice beteag ; în 'ara veche, muntenii accentuează bolnds, 

| iar prin Moldova se accentuează şi bolnav. Opoziția bolndv— 

„bâlnav nu e relevântă din punct de vedere al sensului, cum ar fi de exemplu 

  

harta 29 

  

opoziţia între accentuarea mozaio —mozdic, deci nu interesează pe fono: 

logi. Cuvîntul bolnav a „pătruns însă, din limba literară, şi în unele părți 

din Ardeal, mai ales în regiunile ce se mărginesc cu 'Țara, veche. În ALR 

Braşovul (punctul 180) e cuprins în aria lui beteag ; cu însumi, originar din - 

Brașov, cunose amîndouă cuvintele, pe celpopular (beteag)şi pe cel pătruns “ 

pe cale literară (bolna»), pe care îl prefer. În Sibiu (punctul 125) Atlasul a 

„notat forma bolndo, cu accentuarea muntenească. Totuși O. GoGA, originar 

z-
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din părţile Sibiului, întrebuinţează i în minunata, sa poezie Dimineaţa”! 

cealaltă accentuare : : 

Luceafărul Bolnav. în lumea, de- mgheţ. „i : 
"Sfios filfiind din aripă... 

Aceeaşi accentuare o- găsim la alt poet din regiunea Sebeșului ardelean, 
L, BLAGA în poezia „Minzul” : 

În noaptea aceasta-i bâlnav. Simte- ca o durere 

La spate, tainic.la locul 
Unde purced să-i crească aripele, 

Zace- în grajd, arde ca focul. 

Astăzi, cînd critica literară caută tot mai insistent să desluşească 

„contribuţia eufoniei la ridicarea valorii poetice a unei opere literare, nu 
putem privi. limba numai ca haina de toate zilele în care omul îşi îmbracă 

gîndurile, ci și sub aspectul ei de haină de sărbătoare, în care-şi înveș- 

mintă viaţa sufletească. Eufonia în poezie e ceea ce e acompaniamentul 

instrumental la „lied-uri : : numai acesta scoate în relief melodia. După 

cum coloarea nu are numai o întrebuințare practică —servind la vopsitul 

lemnului, la spoitul pereţilor, la boitul stofei, la cănitul părului, la.sule- 

menitul obrazului sau la roşitul ouălor de Paști — ci și la pictatul tablourilor, 

tot astfel sunetul nu e numai semn”, ci şi mijloc artistic, de care lingvistul 

trebuie să ţină seama tot atât de mult, precum istoricul artei va da coloarei 

o deosebită atenţie. Nota păcanului nu se deosebeşte de psalmii prorocului 
“numai prin felul rece şi sec de a ni se'arăta marfa cumpărată şi preţul ci, 

în opoziţie cu ,,stilul”? poetic şi avîntat al celui ce- şi cîntă veneraţia față de 

puterea divină, ci și. prin elementele sonice ale cuvintelor întrebuințate 
de băecan și de psalmist.. . - 

Nu trebuie să uităm că cei ce vorbesc aceeaşi limbă nu alcătuiese 
„o masă uniformă de indivizi cu o structură sufletească egală. Sînt oameni. 
care preferă o mîncare frugală servită pe o faţă de masă albă de damasc, în 
farfurii de porțelan lucrate artistic .și cu tacîmuri de argint, unor bucate 
copioas6 așezate pe o foaie de jurnal, pe care sînt .trîntite câteva tacâmuri 
desperecheate şi farturii. ţignite. Opoziția între bolnav şi bolndv, sau între 

_dripă şi aripă, irelevante pentru mulţi români, este utilizată de: Goca şi de 
BLAGA ca mijloc de a mări relieful poetic al acestor cuvinte. Tot astfel 
opoziţia între un diftong și rostirea cu vocalele repartizate pe două silabe 
poate produce anumite efecte prozodice, scontate de poeţi, după cum am 
arătat în LR, ], $ 48. în limba: de conversaţie tea-tru (de două silabe) şi 
te-a-iru (de trei silabe) exprimă acelaşi. lucru ; ; pentru EMINESCU opoziţia 
între ea Şi ce-a capătă în vers o relevanţă estetică..
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| Dacă Goca şi BLAGA au ales pentru cuvîntul bolnav, învăţat (iu 
mioştenit) de ei, accentuarea din Moldova, este fiindcă o cerea ritmu Il, 

care, precum de mult au recunoscut manualele de poetică, este unul dintre 

mijloacele cele mai potrivite de 2 pregăti sufletește pe ascultător, ritmul, 

cu opoziţia unor „picioare” lungi și scurte sau accentuate și lipsite de 

accent. Dar nu numai atîta. Este necesar ca aceste succesiuni periodice 
să se repete în anumite condiţii. Relevanţa nu trebuie să se manifeste mumai- 
decât printr-o opoziţie, .ci ea poale fi și produsul unei re petiţii. 

| Dacă aceiaşi poeţi întrebuinţează, în aceleași poezii, accentuarea 
;sneliterară”? aripă, este fiindcă o cere rima. Rima se întemeiază însă, 
în primul rînd, pe repetare. Opoziția, la rimă, nu este între două sunete care 
diferenţiază sensurile a două cuvinte, ci, dimpotrivă, între două sensuri 
diferite pe care le au două cuvinte terminate cu aceleași sunete. 

Eutonia produsă de ritm şi de rimă justifică licenţele poetice, cindelenu se opun 

spiritului limbii. Dacă la EMINESCU întilniri. gene lunge (în loc de lungi), el întrebuinţează 

o formă care nu exista pe vremea lui în nici o regiune și pe care desigur n-a găsit-o nici în textel- 

noastre vechi. Prin instinctul lui lingvistic, el a simţit însă că acest arhaism anterior xee 

chilor documente. de limbă poate fi reinviat fără să supere urechea rominului. Tot astiel 

ŞT. O. IOsrP întrebuințează, în rimă, forma populară de plural cucoară (în loc de cucoare), 

D. CARACOSTEA a creat pentru fonemul cu valoare estetică termenul estem. ” 

_134. Un pictor care avea să deschidă o expoziţie îmi povestea odată - 

că una dintre cele mai importante preocupări ale sale o forma, încadrarea 
pinzelor. Numai așezată în, cadre potrivite pictura poate produce efectul 

dorit, căci numai izolind-o de împrejurime opera de artă e în stare să 

concentreze asupra sa toată atențiunea celui ce o privește. Chiar pagina 
pe care cetitorul acestor rînduri o cetește ar avea un aspect rebarbativ dacă 
n-ar îi încadrată într-un chenar alb. Ruinele în faţa cărora poeţii romantici 

îşi cîntau melancolia serveau de cadru pentru elegiile lor; încadrarea 

povestirii în descrieri este la autorii de romane unul din cele mai obișnuite 
mijloace de a crea atmosferă, după cum costumele sînt, într-o piesă de 

"teatru sau într-un film, mijlocul de a resuscita epoca în care se petrece 
| acțiunea. 

O asemenea; încadrare se “face şi în limbă. Alegerea cuvintelor e unul 
din cele mai obişnuite mijloace spre a da o coloare locală sau de a carac- 

- teriza o epocă. FAcA, ALECSANDRI Și CARAGIALE au zugrăvit societatea, 

“prin franţuzismele, grecismele sau mahalagismele presărate în dialog; 
SADOVEANU în romanele sale istorice întrebuințează arhaisme şi cuvinte 
dialectale, evitînd neologismele, pe care CEZAR PETRESCU le crede necesare 
atunci cînd tratează un subiect modern şi orășenesc (ef. LR, L, Ş 151). 

Dar atmosfera şi încadrarea nu se face numai prin preferința, între două
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„opoziţie irelevantă, a sunetului dialectal sau a celui arhaizant. Toţi am auzit 
discursurile electorale ale cutărui demagog, care, vorbind țăranilor, imita, 

rostirea, lor, voind astfel să demonstreze cît de apropiat e sufletește ăe ei, 
„În liceu, cînd spuneam tatăl nostru, ziceam: „Şi ne iartă nouă 

greșalele noastre...*. Citeva minute mai târziu, profesorul, dîndu-ne 

caietele cu extemporalul de limba romînă, ne arăta greșelile pe care le 

subliniase cu roșu. Opoziția a—e, irelevantă în aceste forme din punct 
de vedere al sensului, avea totuși un rost extrasemantie, varianta cu a: 

cadrînd cu atmosfera de vechime a rugăciunii, iar cea nouă, cu €, corespun- 
zînd vorbirii curente. . - Si E e 

“În graiul de toate zilele cei măi mulți romîni întrebuințăm forme ca : 

omu, calu, în loc de omul, calul, cum scriem său cum rostim cînd ne adresăm, 
de la tribună, de pe amvon sau de pe catedră, unui public select. Opoziția 
între [ final și zero devine deci'relevantă în momentul cînd. simţim nevoia, 

„să facem o distincţie —nu de sens, ci de grad— între două rostiri coexis- 
tente în graiul nostru. A nu ţine seama de: necesitatea încadrării vorbei 
noastre în mediul căruia ne adresăm este ca şi cînd. am apărea în sandale 
într-o sală de bal sau cu cravată roşie într-un cortegiu niortuar. De aceca, 
atunci cînd un îilolog, adresîndu-se intelectualităţii ţării (și cu deosebire 

- profesorilor și elevilor) îşi întitulează opera sa lexicală Dicţionaru limbii 
românești, face ca, cei ce scot statuile de piatră ale sfinților din firidele 
în care sculptorul le-a aşezat în faţada unui templu gotic şi le așază de-a, 
dreptul pe pămînt. . Ă i E 

„ Nepoata mea își spunea sieşi Manina în loc de Magdalena. La această 
transformare foneticianul constată mai întâi că un complex de patru silabe 
e prea greu de rostit pentru un copil care abia începe să vorbească. De 
aceea din Magdalena au rămas numai inițialul ma şi finalul ma, mijlocul 
fiind înlocuit prin mi, în care recunoaştem pe 1 din gdale asimilat lui n 
următor și vocala palatală e înlocuită prin -palatala i, mai diferențiată, 
decit e faţă de a precedent şi următor. Dar interesul lingvistice depăşeşte . - 
aceste consideraţii de ordin fonetic. Pe lingvist îl interesează mai ales ce 
s-a întîmplat cu această încercare neizbutită deplin de a produce un cuvînt 
auzit după ce copila a, crescut mai mare și cum au reacţionat cei din jurul ei. 
Numele JManina, care „suna, frumos”, a fost primit şi de părinţi, ca o 
variantă euionică şi afectivă a lui Magdalena, şi cu acest; produs al graiului 
copilărese o nuimese şi colegele de şcoală. Magdalena îi spune numai pro- 
fesoara în clasă și-i va spune ofițerul stării civile cînd se va mărita. Manina 
e nepoata, mea pentru .toţi cei ce o iubesc; Magdalena e sinonimul rece, 
ceremonios - şi distant, întrebuințat în stilul” oficial. | 

j 

/ 

j. 
sinonime, a cuvîntului vechi sau a neologismului, ci şi prin alegerea, dintr-o )
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135. În $ 114 am axăitat că raportul între cele! două forme se şi să 
era dependent, de „poziţia moale sau dură următoare. Se zicea se zice, se 
vede, dar să facă, să mută. Printr- -o interpretare ulterioară dată acestor 
două forme deosebite prin fonetică sintactică, s-a generalizat, în toate - 
poziţiile, forma, se cînd era pronume reflexiv, iar forma să cînd era con- 
juncţie, zicîndu-se se vede dar şi se. mută, şi să facă dar şi să zică. Această 
interpretare —falsă din punct de vedere etimologie, căci și pronumele, 
şi conjuncţia vin dintr- -un latin vulgar se— a fost desigur la început indi- 
viduală. Ba era însă binevenită, fiindcă distingea și din punct de vedere 
formal două auxiliare cu funcţii diferite. Astfel inovaţia, individuală a 
devenit o regulă, “Sramaticală impusă de. şcoală şi primită de toţi cei ce 
își dau silinţa să vorbească corect”. Eu, personal, aparţinind unei regiuni 
care preface pe e în ă după s, rostesc să să facă de cîte ori vorbesc „megli- 
jent”?, dar scriu și îmi dau silința să pronunţ să se facă. 

Pronumele conjunct este, la plural, identic la dativ şi acuzativ: 
ne dă şi ne vede, vă.dă şi vă vede 'şi —la feminin — le dă şi le vede. Numai 
în legătură cu pronumele se se zice'la dativ, ni se pare, vi se pare, li se 
pare (după analogia singularului mi se pare, ți: se pare, i se pare). 
N. Iona, originar dintr-o regiune în care e final neaccentuat se rostește. 
mai adesea ca î, în care deci ne şi le se rostesc (la, dativ şi la acuzativ) ni şi &, 
a generalizat formele ni, vi și li din ni se pare, vi se pare, li se pare la 
dativul plural, scriind consecvent şi ni dă, li dă. Această distincţie arti- 

ficiaă între dativ şi acuzativ a fost imitată pe de o parte de dascălii care 
r vrea ca în gramatică -să existe cît mai puţine omomorie, şi pe de altă 

arte de admiratorii şi elevii lui IORGA. 

În DR, 1, p. 43 am arătat că deosebirea între acel și acela era, la 

“origine cea dintre franţuzescul celui. şi celui-lă. Cu timpul însă înțelesul 

- pregnant de „acel aici” al lui acela (din lat. eceu-illu îllac) s-a, șters şi el 

a devenit sinonim cu acel. Printr-o nouă interpretare s-a dat un nou rost 

celor două sinonime : acel se întrebuințează — cel puţin în limba literară — 

ca adjectiv înaintea substantivului (acel om n-a venit), iar acela ca sub- 

stantiv (acela n-a venit) sau ca, adjectiv după substantiv (omul acela n-a 

venit), În acest caz, opoziţia între a şi zero serveşte spre a face o distincţie 

sintactică. Împrejurarea că această opoziţie a servil la o diferenţiere arată 

că ea nu poate fi considerată ca îrelevantă, iar a, în cazul acesta, prin însuşi 

Japtul că i s-a dat o nouă interpretare funcţională, nu mai poate fi considerat 

pumai ca un element fonetic, ci ca un fonem. ! . 

- Între primele exerciţii de articulare a sunetelor făcute de copii este 

acel 7ma-ma pe care mamele l-au interpretat ca o chemare a lor. Alături
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de ma-ma copiii mici articulează şi mu-ma, cu o vocală acomodată, în silaba 

dintii, -celor două labiale înconjurătoare. Şi. acestui muma i s-a dat tot 

sensul latinescului „rnater”, încât în limba romînă au existat; două sinonime, 

mamă şi mumă, deosebite prin opoziţia - a—a. Între cele: două forme cu 

același sens s-a ivit o diferenţiere de întrebuințare. Pentru mine — și cred 

că şi pentru alți romîni —mamă e corespondentul -rominese al franţu- 

zescului mere. Numai în expresiile figurate Muma Pădurii sau muma vinului 

(sau a oţetului) întrebuințez varianta cu 4. De asemenea în legătură cu pro- 

numele posesiv. Zic te-a chemat mama, dar te-a chemat mumă-ta sau mă-ta 

(forma scurtată din mumă-ta, în limba veche şi îmă-ia).: 
În DR, IX, p..411—412 am arătat că în comuna Movila Ruptă di 

judeţul Botoșani, deci într-o regiune în care în locul labialelor se pronunță, 

înainte de e şi i, palatale, se face deosebire între forma dialectală luină 

"şi cea, literară lumină, cea. dintîi întrebuinţîndu-se în expresia luiina de 

a lampă, cea de-a doua în expresia lumina ochilor. Tot astiel, în comuna - 

Poiana, din judeţul Ialomiţa, se zice am gisat tin zis. În cazul dintâi vedem 
cît de nepotrivit este să condiţionezi fonemul de, relevanța, semantică a 

unei opoziții, căci opoziţia între forma literară şi cea dialectală, considerată 

de fonologi ca irelevantă, poate servi, prin interpretarea ulterioară a mate- 
rialului lingvistic, pentru distincţii între două sensuri diferite. În cazul al 
doilea, opoziţia între g şi v deosebeşte verbul de. substantiv, are deci o - 

“valoare formativă, asemănătoare cu cea între s şi 2 în englezescul 156; 

care, atunci cînd se rostește us, e verb, iar cînd se rostește uz e substan- 

tivul corespunzător şi care, după cum cu drept socoteşte MATHESIUS, € 0 
opoziţie relevantă, fiindcă servește spre a face distincţii funcţionale 

(cf. SEIDEL, Das Wesen der Phonologie, p. 31). 

Pentru alte cazuri de interpretare ulterioară a materialului lingvistic tradiţional, ci. şi 

DR, Y, p. '727. Şi u. . ” 

136. Pe harta 30 am înseranat cu un punet, violet localităţile î în care 

subiectele anchetate făceau o diferență, între formele cu labialele păstrate 

“şi cele alterate. Ele se găsesc sau la intersecţia, celor două isofone —ca 

punctele 122 şi 960— sau în plină regiune cu. palatale în loc. de labiale, 
o] în Moldova de nord. În cazul întîi avem a face cu împrumuturi între - 

două dialecte geografice, în cazul al doilea între două dialecte so- 
ciale, formele cu labiale nealterate intrînd în limba de la ţară prin şcoală. 

E. Pernovici şi S. Pop au accentuat; în diferite rînduri că şcoala şi orașul 

trimit valuri puternice de rostiri „literăre”, cu labialele nealterate, în regii- 
nile în care, la ţară, rostirea obișnuită e cea cu palaitale, şi că această rostire 

locală e păstrată mai ales de copii înainte de a umbla la școală și de femei, 

harta 30 
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care nu umblă pe la oraş. În DR,IX, p. 411 —412 am citat, după „legendele? 

hărților Atlasului lingvistic român,.o seamă de exemple pentru dezechi- 

librul (cf. $ 144) în. care se găsesc unele regiuni în privinţa aceasta. 

Astfel în punctul 394 subiectul anchetat, care formase de la barbă pluralul 

bărg, l-a corectat în bărbi; tocmai dimpotrivă, în punctul 960, subiectul 

care zisese bărbi s-a corectat, după obișnuința localnică, în bărg ; subiectul 

care, în punctul 378, spusese st'inari, ştia că pronunțarea „mai extra” - 

era, spinare; tot aşa, în punctul 370, visăz (cu » intact) e rostirea cea 

„după cărţi”; iar (= fiare) e, în punctul 516, ,,pe boicreşte”,pe cînd rostirea 

țărănească e Sări. Foarte dese sînt hiperurbanismele ( $ 199), adică falsele 

înlocuiri ale rostirii considerate dialectală prin rostirea presupusă ca lite- 

rară : în loc de inimă se zice, în punctul. 122, vinimă, fiindcă „s-o mai 

politicat” oamenii ; în punctul 190 se zice subd'iţ în loc de sughiţ, deși £ 

provine în cazul acestă dintr-un gl latin. şi nu din b, ca în bdet (= biet). 

Omul nu-și îmbogățește graiul numai prin mărirea, tezaurului lexical 

şi învăţarea unor expresii nouă, ci şi contruntînd rostirea sa cu a altora, 

cumpănind şi apreciind. deosebirile ce le observă, eliminînd din rostirea 

proprie ceea ce e greoi, uzat, banalizat sau i'se pare urit, şi înlocuindu-l 

cu ceea, ce are farmecul noutăţii și prospeţimii, e actual, viu, mai frumos. 

Calificative ca „mai extra? , „după cărţi”, „pe boierește” ete. dove- 

dese că, cei ce cunose amîndouă rostirile le cumpănesc după valoarea, socială 

a celor ce le întrebuinţează. De altminteri încă de demult era, cunoscută lui 

D. CANTEMIR distincția de ordin social între rostirea piept, piatră, picior. - . 

şi H'ept, b'atră, k'icor.. ., cum pronunţau, în Moldova lui, femeile. Bărbaţii 

care ziceau k'ept... erau porecliţi „ficiori de: babe”. Din momentul în 

care un sunei e confruntat cu altul şi între cele două sunete opuse se stabilește 

o ierarhizare, avem a face cu foneme. „- 

- Societatea, în care trăim nu este numai cea, care dă, în fiecâre linibă, 

, combinațiilor de sunete un înțeles convenţional, care preface deci, în sens 

saussurian, sunetul în „semn, ci tot ea impune vorbirii noastre anumite 

norme. F. DE SAUSSURE a fost cel ce a făcut o distincţie lămurită între 

vorbirea individuală (fr. „parole”) şi limba colectivă 

(în. „langue”), care trebuie privită ca o instituţie socială cu valori supra- 

individuale, acceptată de toţi cei ce alcătuiesc un neam. „Limba (în înţe- 

lesul lui F. DE SAUSSURE) eşte un sistem de valori normative, un sistem 

de semne”... . Ceea ce vorbeşte cineva e înţeles de interlocutorul său numai 

fiindcă, vorbitorul întrebuințează aceleaşi valori ca semne supraindividuale” 

(SEIDEL, Das Wesen der Phonologie, p. 24). Dar colectivitatea nu. impune, 

normele. sale numai în ceeace privește caracterul de semn al sunetelor, ci şi 

în aleger ca între două sunete, care, în graiul aceluiași individ, coezistă cu
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_ aceeaşi valoare semantică sau fumeţională. Asttel subiectul din punctul 
954 al Atlasului lingvistic român ştia că deget e forma, întrebuințată, de 

cei care umblă la şcoală” şi “deci mai corectă. decit forma sincopată 

-deșt, întrebuințată în partea locului. (Cf. DR, IX, p. 432, unde se 
dau şi alte forme de ierarhizare a cuvintelor după „mobleţa” sau 

- cinstea”? lor), - 
După cum copiii din Ardealul central învaţă în şcoală să nu între- 

- buinţeze forina căși, ca plural de la casă, tot astfel li se spune să rostească 
fete în loc de fete sau ginere în loc de jinere. Bucureşteanul nu învață în 

şcoală numai că trebuie să înlocuiască pe picere prin picioare, pe ei face 

prin ei fac, ci şi că are să zică pe, iar nu pă. Precum pentru formele greșite 

din punct de vedere gramatical există, în școală, sancţiunea notelor rele, 

tot astfel pentru rostirile dialectale există în-viaţa de toate zilele sancţiunea, 

„ridicolului. Tipul lui COhicoș creat de CARAGIALE pentru pedagogul ardelean 

cu graiul împestriţat de ardelenisme a devenit; celebru. Celui ce întreabă 

de ce formele case, picioare, ei Jac... . şi rostirile fete, ginere, pe. . . sînt prefe- 

rabile formelor căși, picere, ei face. .. şi rostirilor fete, jinere, pă. .., li se 

răspunde „fiindcă aşa se zice”? sau „așa e corect”, Acest răspuns cu imper- 

sonalul „se zice” sau cu dictatorialul „corect” rezumă toată tirania 

“normei colective, care se cere respectată. : 
În ce măsură mare omul are tendința să-şi corecteze zostirea, indivi- 

duală sau dialectală o dovedese mai ales cazurile de hiperzel de adaptare 

la limba-model. Asemenea, exemple de exces de purism le observăm la 

hiperurbanisme sau hiperdialectisme ($199)şi, în afară 
de ele, mai ales la fenomenele de regresiune sau de inversiune. 

Dacă în loc de inimă (din lat. anima) se zice'pe alocuri, după cum am 

arătat mai sus, vinimă, este fiindcă cel ce a reconstruit; greşit această 

formă era, conştient că rostirii sale în (din lat. vinum) îi corespunde în 

limba literară forma vin. Dacă prin regiunile mărginașe cu Munţii Apuseni, 
se zice 7nazîne în loe de mazăre, său luceafăn în loc de luceafăr, avem a 
face cu dezrotacizări greşite la cei ce căutau cu tot dinadinsul să se dezbare 

de rotacism,. adică de o rostire dialectală, pentru care erau „batjocoriţi. 

În $:147 vom vedea că există, şi hip eralternanţe, precum e ros- ! 
tirea for, reconstruită, din jura, după modele ca însor—ânsura. 

137 . O. JESPERSEN povestește cum, cu ocazia unei vizite ce a făcut-o 
la Paris fraţilor PAssy, unul din acești îoneticieni francezi i-a comunicat 
că în capitala, Franţei 1 final, în cuvinte ca fusil, îl. «+ DU se mai rostește. 
Tatăl lor, mândru de franţuzeasea ireproşabilă care se vorbea în capitala
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ţării şi amărit de aberaţiile fonetice ale fiilor lui, conjura pe oaspele danez 

să nu le dea crezare, căci „ils ne savent pas ce qutils disent”. În amîndouă 

exemplele, ne asigură JESPERSEN, Dătrinul PAssy a rostit; î în loc de îi 
(scris .ils). Tot aşa eredea, după cum vom arăta în $ 144, I. BRĂTESCU- 
VoINEŞTI, că în lesne el pronunţă, după cum serie, un 3 pe cînd de fapt 

rostirea lui era cu 2. " 

_ Asemenea prejudecăţi, pricinuite ăe influența imaginii cuvîntului 
scris, se pot; observa, adesea. Dar e fundamental greşit de a trage, din cazul 

povestit. de JESPERSEN, concluzia că omul nu-şi dă seama de rostirea, lui: 
adevărată, Generalizarea, este eronată, fiindcă nu există, în materie de 
introspecţiune, o masă omogenă „omul -—în cazul acesta om are același 

înţeles impersonal ca on francez sau man german — ci subiectele vorbi- 
toare se deosebesc foarte mult în. felul cum se observă pe sine şi pe cei 
din jurul lor cînd vorbesc. Cînd, ca tînăr student, am plecat cu chestionarul - 
lui WEIGAND să fac o anchetă dialectală în "Țara Oltului, maestrul m-a 

- sfătuit ca la, alegerea punctelor de cercetat să mă orientez şi după spusa 

oamenilor din partea locului, care îşi dau perfect; seama de deosebirile de 
grai între diferitele comune și ştiu deci unde se vorbește un dialect diferit. 

De fapt, oltenii ştiau să-mi spună nu numai că în cutâre sat se zice boreasă 

în loc de nevastă sau drigană în loc de bivoliţă, e ci şi că. se zice den în loe 
de din sau gin în loc de în (pentru din). 

În ce măsură subiectele vorbitoare sint conştiente de ceea ce se abate, în rostirea altora, - 

de la norma colectivă, ne-o dovedesc numeroase observaţii făcute de dialectologi. Astfel - 

- O. DENSUSIANU (Țara Hafegului, p. 38) povesteşte că „o bătrină rostea gană, ger şi auzind 

pe un băiat pronunţind zană, i-a zis: nu să zice aşa, nu vorbi ca buhanii (termen de batjo- | 

cură pentru ţăranii din partea de sus a Ţării Hațegului)”. încercările de adaptare la ceea ce 

este admis de colectivitate ca „normal şi la ceea ce gramatica numește ,,corect” sint însă: 

la unii indivizi mai frecvente, mai conștiente și mai izbutite decit la alţii. În privinţa aceasta 
tot O. JESPERSEN a arătat (Grundf/ragen, p. 150) că: „„Întliele încercări ale copilului de a 

înţelege şi a imita vorba celor. din jurul său sint stingace ; încetul cu încetul devin tot mai 

„abile ; niciodată însă.un om n-a izbutit să imite cu totul graiul altui om, nici-în ceea ce 

priveşte sunetele, nici sensul legat de ele. Pretutindeni avem numai, apropieri mai mari sau 

mai mici. De cele mai grosolane greşeli de pronunțare şi de cele mai grave erori cu privire la * 

înţelesul cuvintelor ne dezbărăm încetul cu încetul, fiindcă individul stă: veşnic subt necesi- 

tatea socială de a îi înţeles de alţii şi de a-i înţelege. Citeva urme de nesiguranța din trecut 

şi de forme individuale rămin totdcauna”. 

Deunăzi e erani la teatru cu copiii mei. Zărind într-o lojă pe o doamnă, 
care pe vremuri iusese : foarte frumoasă, le-am atras atenţia copiilor: 

„Uitaţi-vă în loja a doua din dreapta, la doamna N., ce frumoasă-e !? 
Dar în femeia trecută de cincizeci de.ani, pe care o zăreau întîia oară,
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ei nu izbutiră să descopere frumuseţea, pe care eu o vedeam încă la; doamna 

N., fiindcă o priveam tot cu ochii mei din tinereţe. Abia a doua zi, cînd am 

întîlnit-o pe stradă, am observat, în lumina vie. a soarelui de amiăzi, creţele 

din jurul ochilor, peliţa veştejită a obrazului şi oboseala pe care vîrsta. 

le-o imprimase privirilor. 

Acelaşi lucru se întîmplă Să cu rostirea noastră. Noi auzim de obicei 

în sunetele rostite de alţii sunetele pe care sîntem deprinși să le articulăm noi. . 

. Aceasta e una din cauzele pentru care inovațiile de rostire nu se 1ăspîndese 

atât de mult precum ar fi firese să se întîmple. Ajunge însă „să cadă o 

lumină” mai vie asupra, unui sunet auzit, pentru ca. să ne dăm seama că - 

el'e altul decit cel pe care îl rostim noi în mod obişnuit, să se ivească în 

“mintea noastră o. opoziţie obs ervată între cele două sunete. 

„+ În cazul acesta ni se. poate. întîmpla ca Rafilei Negrea, despre 

care va fi vorba în $: 144, să nu'izbutim să ne dezbărăm, în general 

sau numai în anumite. cuvinte, de obișnuinţa noastră de a articula su- 
netele, sau să rămînem 12 pronunțarea, veche, fiindcă cea nouă „ne intră 

pe o ureche şi ne iese pe cealaltă”?. Cunoşteam un ardelean care a 

trăit patruzeci de ani la Bucureşti, ca funcţionar în Ministerul Ins- . 
trucţiei, şi care a păstrat. pînă la moarte rostirea, [de acasă, cu den- 
talele înmuiate înainte de e și î. Prietenii lui îi ziceau, în glumă sau 
în bătaie de joc, „frachele Teofil” —deci nu putea, să-i rămînă neobser-. : 

vată particularitatea sa de rostire— dar el nu se sinchisea,. de glumele 
Sau. batjocurile lor și continua să zică frat' e, bine. „ca părinţii săi, 

țărani din Munţii Apuseni. 

Nici atunci cînd nepotrivirea ce există între rostirea proprie şi a altora. 

e observată, şi ne neliniştește, felul de a reacţiona nu e acelaşi la toţi şi se 

schimbă chiar la acelaşi. individ. Opoziția ă—e este numai rareori rele- . 
vantă din punct de vedere al sensului, ca în de (prepoziţie) față de dă 

(formă verbală de la a da). Dar dă este, pe o arie întinsă, rostirea dialectală, 

şi „urită”? a prepoziţiei de. Tot ă în loc de e se rostește în colţul sud-estic 
al Ardealului (de unde sînt originar şi eu) în cuvinte ca pă, său, zăr, întrăma, 
galbăn, blăstăm, lăpăda, păreche, părete, învăli, spăriat, străin... Pentru. 

„mine a existat, încă din copilărie, o opoziţie ă—e, faţă de care a trebuit 
să iau o atitudine. Cele dintii înlocuiri ale lui ă prin e le-am făcut —sau 

„cel puţin mi-am dat silinţa să le fac— în pe şi galben, cele din urmă în 
îmtrema şi blesiem; rostirile . pereche, perete, îmvel, speria, deși obişnuite 

în capitala ţării, mi s-au părut totdeauna, mai mult. sau mai puţin „ăfec- 

- tate”; pe străin l-am înlocuit; într-o vreme prin str ein, pentru ca, să revin 

iar la stră ăin. Această, cumpănire continuă între formele unei opoziții dove- 

deşte că omul cît ir ăiește e preocupat să-şi îmbogăţească limba cu elemente
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nouă, care nu privesc numai tezaur ul Tezical, „Jormele. flexionare şi con- 

strucţiile sintactice, ci şi rostirea. - 
s 

138. Nu trebuie să pierdem din vedere nici aceea că, după cum 

"există oameni cu talent pentru muzică sau pentru pictură sau cu talent 
pentru matematici, tot astfel există şi indivizi cu un talent mai mult 

sau mai puţin dezvoltat pentru limbă. Și pu ne gîndim numai la.aptitudimea - 
“ îmnăscută de a învăţa o limbă străină, pe care unii din-noi o au în 

grad mai mare decît alţii, ci și la uşurinţa cu care umii oameni îşi 
organizează materialul lingvistic, descoperind raporturile de dependenţă. 

între elementele lui, şi la darul de a diferenţia: formele duble, utilizindu-le . 

în; economia limbii: 
Talent; pentru limbă au aşa- numiții „inoitatori”, cărora le ajunge 

să observe că un bănăţean rosteşte frace și poate pentru ca să recunoască, 
raportul de dependenţă între t şi e următor și să aplice această observaţie 

"a lor asupra întregului material de limbă, rostind, de cîte ori imită pe - 

bănăţeni, ce în toate cuvintele în care el are, în graiul său, te (cf: LR, I, 

"$ 42 şi notele la 10 şi 11). Antitalent dovedesc cei ce face greşeli de identi- 

ficare a sunetelor. T. FRINCU citează, în monograifiile lui despre Rotacismul 

în Munţii Apuseni şi Românii din Alunţii Apuseni, forme ca agorisi, cremere, 

doriță, hairă, Huegyr (Buedin), nevirovat ; de asemenea G. ALEXICI (în 

Teste din literatura poporană română), din Albac, forme ca bărat, 

-grădira, mevirovat. Dezechilibrul fonemic care există la ultimii rotacizanţi - 

face ca w (la origine) intervocalic din cuvinte străine să tie identificat cu 

„.cel din cuvinte laţine (singurul care s-a rostit î şi deci s-a putut preface. 

în 7, cf. $144). Şovăirile în înlocuirea, sunetelor străine fonetismului indigen 

„ea, cele arătate în -$ 120 ş.u., se explică și ele prin felul diferit de identificare 

la cei ce cred că reeunose în ele sunetele limbii proprii. . _ 

Talentul pentru limbă nu se manifestă numai în întrebuinţarea, 

construcțiilor sintăctice mai potrivite, în alegerea, între două sinonime, 

„a cuvîntului mai expresiv, sau în interpretarea nouă a materialului ling- . 

„vistie tradiţional —eca, în cazurile arătate în LR, 1, $ 59— ci şi în utili-' 

zârea opoziţiilor spre” diferențieri nouă. În blocul informa de marmură din * 

care un cioplitor obişnuit ar fi putut cel mult scoate o coloană, Michel- 

angelo a întrevăzut pe David. Tot astfel EMINESCU sau poctul popular 

a ştiut utiliza anumite opoziții sau repetări de sunete ca valori eufonice 

de mare efect poetic. După cum am văzut în. $ 135, chiar opoziţia, 

între rostirea literară lumină și cea dialectală lutină a putut servi 

“unui individ cu talent pentru limbă spre o diferenţiere semantică destul. 

de subtilă. 

SG
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- În limba romînă există morfonemul a—ă care e facultativ lâ for- 
marea pluralului -s de la feminine la origine de trei silabe. Se poate zice 
sirachini sau străchini, pasări sau păsări, vrabii sau vrăbii. .., fără; ca, să 
„existe o deosebire de sens între aceste forme sau fără ca una să fie mai 
corectă”? decit -alta, adică fără ca norma colectivă să se fi pronunţat 

pentru forma cu a sau cea cu d. Totuşi la unele cuvinte se face o diterenţă, 
după cuvîntul ce serveşte ca întregire a, ideii sau după construcţia în care 
se întrebuinţează. Astfel pluralul de la Zature este laturi în laturile unui 
triunghi şi este lături în exelamaţia în lături ! pe care T. MAIORESCU a 
întrebuinţat-o odinioară ca titlu sugestiv al unui articol de critică literară. 
Ajunge ca un individ de talent să facă incidental o asemenea, diferenţiere 
între două sinonime pentru ca să fie primită şi de alții şi: să se încetă- 

_ţenească apoi în limba colectivă. | - 

139. După cum larva închisă în: gogoaşă îşi așteaptă momentul 
ca să se transforme în fluture, astfel o mulțime de forme duble coexistente 
în limbă își aşteaptă clipa, pentru ca din opoziţii-erisalide să devină opoziții - 
însemnătoare, utilizate în economia limbii de subiecte cu talent. | 

„Pe de altă parte, 'se-poate observa destul de des şi fenomenul opus : 
«deosebirea ce există la origine între două cuvinte cu formă diferită se 
şterge: cu timpul. Astfel opoziţia între zero şi a, care este însemnătoare 
în perechi de cuvinte ca bat—abat, duc—aduc, prind—aprină. .., apoi în 
casă—acasă sau în vulpe— vulpea, nu mai are putere deosebitoare în lu- 
neca—aluneca, coperi— acoperi: . sau în acum— acuma, aici—aicea (deși la 

- origine se făcea o deosebire între aceste forme). Doar printr-o interpre- 
tare ulterioară, la unii indivizi cu talent pentru limbă, începe să se facă 
iarăşi o deosebire (dar nu cea originară) între mesteca şi amesteca, zicîndu-se 
mestec mâncarea, dar amestec cărțile de joc. | e 

Mai ales cuvintele afective își pierd, prin deasa lor întrebuințare, 
nuanţa sentimentală de care erau îmbibate la, origine. Asttel s-a întîmplat 
la noi cu forma Sandu, care —după cum JManina e varianta stilistică, 
cu o pronunţată notă de intimitate, de la Magdalena ($ 134)— este o 
scurtare, ivită în gura unui copil care nu putea rosti pe r, de la Alexandru, 
cuvînt prea lung pentru cineva “care abia începea să vorbească. Această 

“formă, de fapt stilcită, a fost apoi primită, pentru „drăgălăşia””. ei, şi de 
părinţi, care i-au împrumutat; aceeași valoare afectivă pe care ar avea-o 
diminutivul Alezăndrel. După 'ce micul Alexandru a crescut; mare, el a 
rămas tot Sandu pentru prietenii şi rudele lui, iar cînd au început în 
romiînește să se ivească numele de familie, născute mai ales din numele de 
botez, Sandu —lipsit de orice notă afectivă sau intimă — a devenit un
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- nume foarte răspîndit, încât. nu sînt rare cazurile că cineva, se numește 
Alezandru Sandu. 

- Ceva analog s- a petrecut; cu unele nume de înrudire. aș şi nașă 

sînţ la origine variante fonetice ($ 104), născute în graiul copiilor, din 
nănaș şi nănașă. 'Trecînd în limba, adulţilor, acestor forme scurtate Li s-a 
împrumutat o notă  afectiv-dezmierdătoare. Dacă examinăm harta 31, 

vedem că teritoriul romînesc se împarte azi în două arii mări, una, în 

jumătatea, nordică, unde se cunosc numai formele nescurtate 

nănaș şi nănașă (sau formele din care s-au dezvoltat acestea: 
RUNAŞ și mamnașă), şi alta, în jumătatea sudică, în care se zice naș şi nașă. : 
Aici nănaş şi nănașă, care desigur au existat odinioară, s-au pierdut, de- 

venind prisoselnice în -momentul: cînd simţul pentru diferenţa afectivă 
dintre naș şi nănaş (nașă şi nănașă) s-a şters. Numai în punctele 144 şi 122, 

în Ardealul de sud, la intersecţia ariilor nănaş și naș, se întrebuinţează 

amîndouă formele, fără ca să ni se spună dacă între ele există vreo deose- 

bire. Pe aceeaşi hartă am însemnat cu altă coloare cele două arii, cu mult; 

mai-restrînse, în care pentru mătușă se întrebuinţează —pe cît se pare 
fără nici o deosebire afectivă de sens— forma scurtată tuşă: (Numai la 
intersecţia celor două. arii, în punctul 814, se. dă, alături de forma tușă, 

vocativul mătuuso). 

  

- harta 31: 

  

- 140. În sfârşit, mai pomenim, tot în mâterie de forme scurtate, un 
caz în care de la acelaşi nume'avem două ipocoristice deosebite ca formă, 

dar diferite numai la aplicarea lor la diferite persoane. Din Nicolae avem 

pe de o parte, cu păstrarea, sunetului iniţial și a vocalelor finale, N Vac, iar 
„pe de altă % parte, cu menţinerea silabei finale, Lac. . 

i | E “ icotae, Lae chiorul 

și; zice: Goca. lăutarului. celebru, Nae e numele lui ipingescu î în comedia 
lui CARAGIALE. Dar asta e şi singura, diferenţă între cele două nume, care 

amiîndouă se dau, în' intimitate sau cu intenţii dezmierdăţtoare, unor 
indivizi cu numele Nicolae. Opoziția n—l, care distinge pe nas de las, pe 

„neg de leg sau pe nume de lume, nu are în cazul acesta valoarea de semn”, 

după cum nu are nici în celălant față de celălalt sau în moldovenescul 

mant faţă de muntenescul (î)nalt, variante tolerate şi nediierenţiate ale 
aceluiaşi cuvînt. Asemenea cazuri există multe, în limba romină, chiar . 

“în cea: literară, care nu s-a pronunţat încă într-un număr mare de 

văriante de ortoepie, precum adaus —adaos, fascicolă— fascionlă, demi- 

siona—dimisiona ete. a. - - 

16 —c. 1945
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„o 141. Observînd cu atenţie pe copiii mici cînd încep să vorbească, 

te convingi uşor că negația apare mai devreme în graiul lor decit afir- 

majţia ; în limba romînă nu e un element latin, pe cînd da e un cuvînt mai 

nou, împrumutat: de la slavi; între legile sociale şi morale, „nu minţi”, 

„nu fura”. și „nu omori” sînt anterioâre lui „iubeşte -pe Ideaproapele 

tău”. A fost firesc deci ea, voind să ne lămurim ce este un fonem, să pro- 

cedăm şi noi prin eliminarea a tot ceea ce nu e fonemic şi să insistăm asupra 

contrastului între fonemic şi fonetic. După această curăţire şi îngrădire 

a terenului de cercetat, e necesar însă să încercăm acum să dăm definiţia 

fonemului. Ponemul este un element de rostire recunoscut şi utilizat de subiectul 

vorbitor spre scopuri lingvistice. 

„ Această definiţie, pe care am căutat; s-o dau în cât mai puţine cuvinte, 

se cere întregită prin cîteva observaţii lămuritoare. Subt denumirea „ele- 

ment; de rostire” înțelegem înainte de toate sunetele articulate de organul 

nostru rostitor. Mai înţelegem însă .și durata, accentul dinamic şi into- 

naţia, poziţia sunetului în cuvînt şi alte aspecte fonetice care 

„ —după cum am văzut în $ 127— pot fi utilizate spre scopuri lingvistice. 

Subiectul -vorbitor „recunoaște” un element de rostire atunci cînd, 

îni sensul lui BAUDOUIN DE COURTENAY, Își face, prin abstracţie, o idee 

despre el, şi-l imaginează. Dar atît nu.e de ajuns, ci e necesar ca 

subiectul vorbitor să-l co.nfîrunte cu alte elemente de rostire, identi- - 

ficîndu-l sau deosebindu-l de ele, cumpănindu-i și apreciindu-i. valoarea 

expresivă şi eufonică, ierarhizîndu-l din punct de vedere al. ambianţei 

în care e întrebuințat sau al normei colective, luînd o atitudine personală 

faţă de, el și înglobîndu-l, adesea printr-o interpretare nouă, în sistemul 

fonemic, în structura limbii. Această elaborare subiectivă, de natură . 

psihică, care se adaugă la actul obiectio, de natură fizico- fiziologică, al rostirii, 

constituie deosebirea esenţială între elementul fonemic şi cel fonetic. | 

Nu ajunge însă nici ca un element; de rostire să fie ridicat din dome- 
niul inconştientului la cel al conștientului, să fie observat de subiectul 

rostitor, pentru ca el să devină un fonem, ci este necesar ca.el să 

împlinească şi o funcţiune îri limbă, să fie „utilizat spre scopuri 

lingvistice”. în felul în care se face această utilizare în diferite limbi —şi, 
în marginile aceleiaşi limbi, din partea indivizilor cu talent de limbă —- 
există deosebiri mari şi adesea esenţiale. " 

| În definiţia pe care am dat-o toncmului, noi ne apropiem mai 

mult de cea a lui F. DE SAUSSURE, citată în $ 127. Dar definiția, 

noastră e, după cum am arătat acolo, mai cuprinzătoare decît - ceă a 
învățatului elveţian. Pe.de altă parte însă, după cum se poate vedea, 

din cele expuse în $ 139, noi am eliminat dintre foneme elementele
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întrebuințate în vorbire fără să împlinească « o funcţiune (cum ar îi. cazul 

lui a din alunec = luneo). 

" E remarcabil faptul că termenul „,fonem”, care e > aut de des întrebuințat în lingvistica 

modernă, încă n-a fost definit cu destulă precizie. Nici chiar de şcoala fonologiştilor, care lucrează 

atit de mult cu el, precum se vede din multele încercări. de a-i preciza conţinutul în citaţiile 

din POLIVANOV, JAKOVLEV şi M1THESIUS la JAKOBSON, Remarques sur Pevolulion” phonologique - 

du russe, comparte ă celle des auires langues slaves, p. 5. A. MEILLET (Structure, $. 4) numeşte 

foneme „elementele fonice particulare ale cutărei limbi”, cu alte cuvinte, dintre multele elemente 

de rostire, pe cele care şi-au găsit aplicare într-o limbă oarecare. Şi mai largă e noţiunea de fonem 

la J. VENDRYES (La phonologie de la langue pottique), pentru care fonemul este „sunetul produs 

de aparatul fonator al omului”, În sensul acesta îl întrebuințează mulţi, identiticindu-l cu 

„sunetul”. Ca orice cuvint al limbii uzuale, sunet” are şi alte accepţiuni —îiind pus 

adesea în opoziţie cu „Zgomot”' — şi deci e mai puţin potrivit într-o scriere ştiinţifică decit | 

un termen tehnic. : . v 

Dacă termenul „fonem? nu e înţeles Ia fel de toţi cei care-l întrebuinţează, cauza este 

că ei 11 privesc dintr-un unghi de vedere cu totul deosebit. Psihologiştii au simţit nevoia 

să facă distincţie între surietul ca produs al organului nostru rostitor şi între imagin &a lui, 

după ce a trecut prin filtrul creierului nostru; sociologiştii s-au gindit înainte de toate 

la valoarea pe care sunetul o dobindește, prin convenţie, ca semn”, la un ânumit grup social; ; 

pe int egralişti îi interesează numai sunetul ca parte integrantă din structura 

limbii;pe fonologişti, întrucit se găsește în opoziţie funcţională cualt sunet. 

Un amănunt merită să mai fie subliniat, De cînd F. DE SAUSSURE a vorbit de „premitre 

unit€ d'une chaine parle”, fonemul apare adesea definit ca „cea mai mică” sau „cea din urmă 

unitate”. Aceasta chiar la fonologiștii totalitari, care au un dispreţ atit de suveran pentru „ato- 

„mişti ” adică pentru cei ce sfărimă „întreguL”. în părticele, mergină în analiza lor pînă la atomul 

ce nu mai poate fi analizat, deci pină la... „premiâre unit”. 

OBIECTUL ȘI METODA FONEMICII 

142. Cel ce a creat ţermenul de „fonem” —BAUDOUIN DE, OOURTENAY— 

n- -a simţit nevoia să găsească o numire nouă şi pentru - acea parte a 

lingvisticii care se ocupă cu studiul lui. O asemenea numire —,sfone- 

mica? — nu este totuși greu de găsit. Obiectul. fonemicii este studiul 

procesului, de recunoaşiere şi al felului de utilizare lingvistică a elementelor 

de rostire. . 

Recunoaşterea fonemelor presupune o.confruntare a clernen. 

telor de rostire observate de-om. Această punere faţă în faţă a două sau 

mai multe elemente de rostire poate avea ca rezultat; constatarea, unei 

asemănări, a unui contrast, -a unei, repetări: sau a unei 

interdependenţe între ele. . - 

Cînd. două sau mai multe elemente de rostire asemănate prezintă 

note comune ce':ne impresiondază, atât de mult încît facem abstracţie de 

tot ce le deosebeşte, avem & facecuo identifică re. Numai filtrînd 

z
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oarecum: elementele de rostire -observate și curăţindu-le de tot ce poate 

fi considerat; în anumite împrejurări -drept cantităţi neglijabile, putem - 

ajunge la acele abstracții despre care am vorbit în $ 126, şi care ne 

“permit să lucrăm cu foneme în loc de sunete şi variaţiuni nenumărate 

de. sunete. Utilitatea acestei identificări este mare, mai ales în ceea ce 

priveşte înrebuințarea, limbii ca mijloc de comunicaţie de la distanţă între 

oămeri, căci numai lucrînd cu foneme putem traduce limba vorbită 'în 

scris. Dacă pentru fiecare varietate de sunete am avea un semn gratic, 

serisul nostru. s-ar asemăna cu textele transcrise foneticeşte, pe care chiar 

filologul cu experiență îndelungată le ceteşte cu greutate. Reducînd însă 

mulțimea; de :gunete întrebuințate în vorbire la un număr redus de ti- 

puri, putem lucra cu vreo. două duzini de. lit are, care —în linii 

mari — corespund fonemelor. | 

Cind, contruntînd între sine elementele de rostire, ceea ce ne izbeşte 

nu €' asemănarea, ci deosebirea între ele, atunci observatorul limbii e 

aplecat să facă abstracţie de notele comune şi să-şi concentreze atenţia 

asupra contrastelor remarcate. Şi acest proces, de filtrare a mate- 

rialului sonor prin eliminarea .a ceea ce în anumite împrejurări poate fi 

„neglijat, este extrem de util, fiind unul din mijloacele de care omul ace 

_ uz mai des în economia. limbii. 

" “Noi, care în această carte nu îacem psihologie, ci lingvistică, nu vom 

| urmări mai de aproape procesul ce se petrece în mintea noastră cînd iden- 

tificămm sau stabilim contraste între elementele de rostire. În loc de a încerca 

să dăm cetitorului cu interes pentru faptele lingvistice explicări ce pre- 

supun cunoștințe de specialitate psihologică; pe care nu sîntem în drept - 

să i le presupunem —şi care, mărturisim,: ne lipsesc şi nouă— preferim 

să facem ceea ce am mai făcut de repetate ori, să întrebuințăm comparajţia 

sau -imetatora. De accea âm folosit mai sus termenul atât de puţin ştiinţific 

de filtrare”, asemănînd materialul sonor prins de ureche cu un lichid PI 

trecut; prin alambicurile unei distilerii. 

- Tot printr-o comparaţie cunoscută cred. că poate îi lămurit şi acel 

proces care se petrece în mintea omului atunci când nici nu se identifică, 

nici nu se stabilesc contraste între elementele de rostire confruntate, ci 

subiectul vorbitor observă nişte raporturi constante de interdependență 
între ele. Alcg o comparaţie cu jocurile de copii, pentru că cred nimerit 
să asemăn judecăţile 'ce se nasc pînă, și în mintea celui mai “umil subiect 

vorbitor, cu judecăţile din mintea fragedă a unui copil. LT 

Cind eram copii ne jucam „de-a soţ sau forde” (= fără de soţ). Bra 

unul din cele mai simple şi mai comode jocuri, putînd îi jucat, cu gesturi, 

pînă și în 'bancă, în'timpul lecţiilor, materialul întrebuințat: constînd din
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sîmburi de roşcovă scoși de prin buzunare. Luai. în pumn cîţiva sîmburi 
şi făceai cu capul un semn întrebător. Vecinul răspundea arătînd un deget, 

„ceea, ce însemna, „fără soţ”, sau două degete, adică „cu soţ”. Sîmburii 
din pumn erau apoi numărați doi cîte doi. Dâcă după numărătoare nu. 

mai rămînea, nici un sîmbure şi partenerul arătase „cu soţ”, sîimburii erau 

ai lui ; dacă, dimpotrivă, rămâînea un sîmbure, partenerul pierdea jocul şi 
” trebuia să dea, atîtea, perechi de sîmburi, pluş unul, cite fuseseră în puranul 

- tovarăşului de joc care pusese întrebarea... 
„Soţ”” este cel mai simplu și mai elementar element de celasifi- 

care a numerelor. El corespunde, în termeni artimetici, noţiunii „„divizi- 
_bilitate prin doi”, | 

Mai tîrziu ne jucam “în nasturi”, La acest joe materialul cu care. 
ne jucam nu mai era uniform, ca sîmburii de roșcovă. Un nasture de sidef 

valora, cît doi nasturi de os şi cât trei de metal; pentru un nasture-mare 
puteai lua mai mulți nasturi mici. Metal, os, sidet erau deci criterii care 

permiteau o categorisire după valoarea pe care o reprezentau 

nasturii. Se stabilea, deci un raport de interdepenăd en ţ ă..între 

material și valoarea, lui: Un asemenea raport putea fi stabilit între mărimea 
' nasturilor şi:-valoarea lor, încât exista, și un raport de corelaţie între 

" material şi mărime, factori determinanţi pentru stabilirea valorii. N 
După cum simburii de roşcovă, strânși în pumnul copilului puteau fi 

utilizaţi ca material de joc abia în momentul. cînd erau grupaţi în „cu 

soț”? şi „fără soţ”, tot astfel elementele de rostire acumulate în memoria 
noastră pot îi puse în serviciul rostirii organizate numai după o 
prealabilă grupare şi categorisire. „Divizibilitastea, prin doi”? e o abstrac- 

ţie care traduce în termeni aritmetici imaginea vizuală a unei repar- - 

tizări posibile în perechi a masei de sîmburi. ” 

Dar, după cum la jocul cu nasturi se stabilesc diferite raporturi între 

material, mărime şi valoare, tot astfel omul e în stare. să facă, diverse 

„legături de interdependenţă și corelație între diferite -sunete organizate 

în serii, ca „labiale”, „ocluzive” ete. și între diverse aspecte fonetice, ca. 

durată”, „presiune”? ete. Termeni tehnici ca „labiale” sau „poziţie dură” 

„nu sînt altceva decît exprimarea mai scurtă, mai precisă și mai comodă 

pentru nişte categorii sau grupe în care subiectul vorbitor îşi organizează 

- materialul sonor de care dispune. 

Dacă n-ar îi aşa, nu ne-am putea explica de ce e s-a transformat în ă 

după „labiale”? —nu şi după „dentale”— și numai în „poziţie dură”, 

nu şi în „poziţie moale”. În nota de la, sfirșitul paragrafului 10 din LR, I, 

am arătat cum trebuie să ne imaginăm procesul de gindire petrecut în 

mintea strămoşilor noştri cînd ei, în locul unui e, păstrat încă în cuvinte
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ca des, negru —adică după „dentale”— şi în cuvinte ca feți,! cumetre 

—adică în „poziţie moale” — au început să generalizeze rostirea cu ă, să 

zică deci făt, cumătru, bătrân, vădnă, păr. . -, în loc de fei, cumetru, betrân, 

- peduvă, per... Numai observînd că, rostirea cu ă în loc de e, în opoziţiile 

din cuvinte: ca fet—făt, per—păr..., se repetă şi în cuvintele 

mer—măr, -apes—apăs ete., s-a putut naște, în mintea înaintaşilor . 

noștri, simţul pentru interdependenţa, între ă-în.loc de e şi seria 7, b,f, 

9, m — nuniită de filologi „labiale”. Pe de altă parte a fost de ajuns ca 

repetarea aceluiași fenomen să fie observată în cîteva cazuri similare, 

penru ca ea să; ducă la extinderea inovației asupra tuturor cuvintelor 

cu e după p,b, Î, % m, la generalizarea ei. | 

- Kepelarea în aceleaşi. împrejurări a unui element” de rostire observat 

este deci şi ea un mijloc de recunoaștere fonemică. 

- Dar chiar lăsînd lao parte considerajţiile ce privesc fonemica istorică 

"—cu' care ne vom ocupa mai de aproape în partea finală a acestei cărți — 

şi examinînd în mod static raportul între e și ă după labiale în poziţie dură, 

constatăm că opoziţia ce există între singularele făt şi păr faţă de pluralele 
feţi şi-peri, între nominativul cumătru şi vocativul cumetre sau între per-. 

soana întîi învăţ şi persoana a doua înveţi... constituie un joc constant 
—o alter nanţă— care se'repetă într-o malțime de alte cazuri analoge. 

Astfel izbutim ca fonenmaul — adică reprezentantul tipic al sunetelor “identi- 

ficate— să se fixeze în memoria noastră împreună cu toi. cortegiul li de 

„alternanţe. , 

„ “Numai asttel se explică tasptul —la aparenţă contradictoriu — că 

un a confruntat cu ă poate forma pe de o parte:o opoziţie prin care 

” “se deosebește sensul cuvintelor var şi văr sau par şi-păr, iar pe de altă 

„parte prin alternanţa .a—ă putem să recunoaştem. în jac ş şi făcut acelaşi 

_ cuvînt sau în văros un derivat al lui var, Rolul cel mare al alternanţelor 

în sistemul nostru morfologic şi derivativ se va evidenția mai ales atunci 

cînd vom vorbi despre morfoneme. 

Despre identificare, contraste, corelaţii şi alternanțe e e necesar să 
vorbim: ceva mai insistent în cele-următoare.  - ă 

143. Deosebirea cea mare ce există între unghiul din care priveşte 

“ foneticianul limba și cel din care ea e privită de fonemist iese mai bine-la * 

iveală cînd examinăm procesul identificării. Acest lucru l-am arătat în 

$ 131, cînd am vorbit despre consonantele nazale romineşti. Aceeaşi obser: 
„Yvaţie o putem face cînd examinăm vocalele nazalizate. Din punct de vedere 

fonetic, cuvintele pară şi pană prezintă un interes numai în ceea ce privește 

conţinutul lor: sonic. În :privinţa aceasta, -ele: se deosebese”o dată prin
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deosebirea între r şi n; Şi apoi prin deosebirea între a şi ă. Din punct de 
vedere fonemic, ceea ce ne interesează la aceste două cuvinte e numai 
opoziţia r—n, prin care se marchează deosebirea de sens între cele două. 
cuvinte. O opoziţie a—ă e irelevantă din punct de vedere fonemic, pentru 
că noi nu putem rosti un a nenazalizat înainte de n şi nu avem un a naza- 
lizat decit în vecinătatea, consonantelor nazale: În privinţa aceasta ne 
deosebim mai ales de francezi, la care opoziţia a—ă joacă un rol fonemie 
important, fiindcă ei au pe de o parte vocale orale în vecinătatea conso- 
nantelor nazale (de ex. a din femme, o din tâlephone, îi din une cte.), iar 
pe de altă parte au vocale nazale şi înainte de consonante orale. De aceea 
la ei pot exista opoziții ca o—ă spre a distinge două cuvinte diferite, 

"ca po (scris pot) „oală? de pă (scris.pont) „„pod”, sau două forme deosebite, 
» precum. masculinul d5 (scris bon) „bun”, diferit de femininul bon (scris 
donne) „bună, cu o oral plus ș. În franţuzeasca rominilor există de obicei 
bo = beau „trumos*, bă = bon „bun”. şi bân, care ar vrea să fie bonne 
„bună. Din cauza acestei obișnuințe de a rosti nazalizat toate vocalele 
înainte de n, CONSTANTIN MIHAIL, în poezia Preludiu de Rachmaninov, 
rimează Gauguin (-gg) cu Verlaine (-len),. ceea „ce un francez n-ar face 
niciodată,- 

Într-un singur caz avem şi noi posibilitatea dea distinge două cuvinte 
prin opoziţia, între oral şi nazal. Dar și cazul acesta nu se găseşte în limba 
literară, ci în graiul din-'Țara Oașului, unde pui, omonim în limba literară, 
apare sub două forme: pu;, cînd corespunde lui (an) pui, şi păi, cînd 

corespunde lui (eu) pui. (În această regiune adică nazalitatea vocalelor . 

produsă de un n muiat următor s-a menţinut şi după prefacerea acestui 
7 în z, încât se zice căz, dintr-un mai vechi cui, jepurăj, dintr-un, mai vechi 

jepuron. .. şi prin urmare şi păj, dintr-un mâi vechi Du), , 

După cum am văzut în $ 29, afară de a, ă şi funii romîni mai rostese 
„un ă (care e mai închis decît a, dar mai deschis decît ă) și un â (mai închis 
„decît ă, dar mai deschis.deciît Î). În limba-model de pe scena Teatrului 
Naţional —pe care orice romin cult tinde să și-o însuşească— cele două 
variante de vocale centrâle ă şi â, pentru care nu avem semne grafice deo- 
sebite, „se confundă”? cu ă și î. Aceasta însemnează că romiînul cult, 
cînd aude aceste sunete, face abstracţie de micile deosebiri de rostire şi 
reţine numai notele comune ce permit o “identificare a lor cu ă și î.. 

în graiul celor mai. mulţi romiîni există însă, după cum văzurăm în 

_$ 30, şi variante „meliterare? antero-centrale. Şi la auzul acestora rominul 
care vorbeşte limba literară neglijează notele deosebitoare și reţine numai 

pe cele ce-i permit să le identifice fie cu vocala centrală ă sau cu cea ante- 
rioară e. De accea vedem, la unii culegători de material folcloric, 'care 

,
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vor să , păstreze notele mai caracteristice ale graiului local (fără să între- 

buinţeze însă grafia fonetică), că seriu în culegeri de poezii populare din 

Banat îău (= eu) sau foaiă (= foază) şi în cele din Moldova. șerpe,. şese, 

78, curâ... (în loc de șărpe, șese, ră, curg...) : 

Caracteristică în privinţa aceasta e șovăirea, între scrierile ușă şi 

uşe, grijă şi grije ete. Academia Romină a decretat că trebuie să scriem ă 

după ș şi Î, deci ușă, mătușă, el îngrașă, grijă. ... Doar în cazuri ca cenușă- 

reasă şi cenușereasă, jerâtie şi jăratic uzul şovăie, iar în felanie, jerifelmic. . . 

scrierea cu e este cea obișnuită. Dacă aruncăm o privire pe harta nr. 32, 
ne dăm ușor seama de unde provine greutatea de identificare 

| a vocalei finale din cuvinte ca moașă. Rostirea cu e curat (sau 

cu î dezvoltat din acesta) e restrînsă la trei teritorii relativ reduse, însem- 

nate pe hartă cu albastru. În afară de aceste arii restrânse, se rostesc pe 

toată întinderea diferite nuanţe (ă, â,î şi €) de vocale centrale. Faptul că 

Bucureștii aparţin ariei cu $ explică şi el greutatea de 3 se normaliza ros- 

tirea, în asemenea cazuri, în care identiiicarea e atit de anevoioasă. 

  

harta 32 

  

In nota la $ 126 am citat şi alte cazuri despre felui „împresionist” în care se fac asemenea 

identificări şi se extrage elementul de rostire-tip din marele număr. de variante condiţionate 

de vecinătatea în care se găsesc 'sunetele, - - 

144. Urmiitoarea, întâmplare petrecută la Academia Romină i în timpul 

dezbaterilor cu privire la noua reglementare a ortografiei ilustrează cât; de 

anevoioasă e identificarea sunetelor și găsirea unei grafeme adecvate. 

„La un moment dat se încinsese o discuţie destul de aprinsă, dacă trebuie | 

"să întrebuinţăm litera s sau 2 în exemple ca cizmă, smeură, caznă, lesne. . . 
- adică înainte de n şi m. IL. A. BRĂTESCU-VOINEŞTI, combătind deopotrivă 
pe fonetiști și pe etimologiști, cerea ca să se dea, preferință rostirii celei mai 
lesnicioase, care în: cazul acesta special era, după părerea lui, cea cu s, 
„căci e mai lezne”, zise el, „să rostești casnă decît caznă”. 

Greutatea de a identifica cu s sau cu 2 sunetul care se găsește înainte 

de n Şi m în cuvinte ca cele citate mai sus se explică prin faptul că avem 

a face cu un sunet neobișnuit în sistemul nostru fonetic. În $ 9 am arăta 

că în limba noastră consonantele fonice se rostesc lin, iar afonicele tare, 
Cînd un s este urmat de 5, d, g, el'se acomodează acestor consonante 
ionice şi line, devenind z: dezbrac, dezdăunez, dezgolesc. (Scrierea, oficială 
desbrac, desdăunez, desgolese nu corespunde rostirii). Cind însă după s 
—şi tot așa după ş— urmează un n sau m, acomodarea se face numai cu 

privire la voce, fie în sens progresiv, ca în Râșnov (cu n afonizat), sau, mai 

ales, în sens regresiv, ca în Râjnov (cu f şi n fonic). Acomodarea nu se 

face însă, şi în ceea ce priveşte caracterul forte sau lin, ci s (ș) rămîne un
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sunet forte şi după ce a, devenit fonio. O asemenea, siflantii fonică;; dar 
forte, care poate îi identificată, cu s de cei ce disting înainte de toate 

- caracterul forte, sau cu 2 de cei ce sînt izbiţi de caracterul tonic, se găisegto 
în cuvinte ca, smeură, crâşmă, lesne, sneapăn. .. 

De asemenea cazuri, cînd avem a face cu. sunete nouă şi inexistente 
în sistemul fonetic tradiţional, născute în urma unor transformări de 
ordin fonetic, trebuie să ţină seama mai ales fonemica istorică. Găsindu-s6 
în faţa unor asemenea sunete, limba are de ales între două căi: sau sistemul 
ci fonetic se îmbogățește cu sunete nouă, sau sunetele nouă se identifică 
cu vreunul din sunetele obișnuite, aşa cum se întîmplă atunci cînd sunetele | 
străine sînt înlocuite prin sunete indigene. asemănătoare ($ $ 120—123). 

Întâiul caz s-a întîmplat de multe ori în istoria, limbii romîne. Şuieră- 
toarele s, j, fricativele z, h', %, diftongii oa, ea, uo ete. sînt sunete necunos- 

„ cute limbii latine clasice. Articularea, lor ne-a devenit însă, cu timpul fami- 
liară şi ele s-au încadrat cu totul în sistemul. nostru fonetie (literar | sau 
dialectal). , 

Pentru al doilea caz am citat un exemplu în LR, i, ş 42, unde am 
arătat că poziţia intervocalică a făcut ca I latin scurt să nu se mai pro- 
nunţe cu vîrful limbii atingînd regiunea alveolar-dentală, ci numai cu o 
ușoară marcare a acestei oeluziuni. Rezultatul a fost un fel de], aşa cum îl 
rostesc japonezii, care seamănă mult cu un r apical. Pe cînd însă acest sunet; 
intră în sistemul fonetic al japonezilor (care învaţă cu greu să facă, vorbind | 
o limbă străină, distincţie între 1 și r; cf. TOLP, IV, p. 85), el a fost simţit 
de majoritatea strămoșilor noştri ca ceva străin şi a fost identificat cu r. 

Că așa trebuie să se fi petrecut; lucrurile odinioară la transformarea 
„ui d intervocalic în.7 o: putem bănui din observaţiile pe care le-a făcut 

"BE. PETROVICI cu privire la transformarea, lui n în r studiind graiul ultimilor 
rotacizanţi de azi din comura Arieșeni” (Scărișoara) în Munţii Apuseni. 
(D8, VIII, p. 149—163). 

| - 1, subiectul Rafila, Negrea, de patruzeci şi cinci de ani, PETROVICI 
a auzit un n „complet denazalizat”, care nu e totuși un d, „deoarece forţa, 
tensiunea musculară a articulației e ca a unui 2, deci mult mai slabă ca 

- 1a d”. Totuși acest n. —pe care-l însemnează cu un punct deasupra (î) —, 
nu se deosebește de un n obişnuit numai prin faptul că şi-a pierdut naza- 
litatea, ci şi prin scurtimea, lui. La, același subiect PETROVICI a auzit, în 
formele rotacizate, un r. —pe care-l notează de asemenea cu un punct 
deasupra. (?)— foarte scurt și fără vibrații ale limbii, un r fricativ. 

„E clar că acest 7 nu e altceva decît un n denazalizat; şi slăbit subt acţiunea, 
asimilatoare a vocalelor între care. se află. Curentul fonator, negăsind 
ieşire prin cavitățile nazale, produce în cavitatea gurii o presiune de aer
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căreia -ocluziunea, alveolară slăbită nu-i poate rezista; aceasta, din urmă 
cedează, dind naştere lui ș. Deci acţiunea asimilatoare a vocalelor se exer- 

cită pe do o parte asupra vălului palatului, care nu se detașează îndeajuns 
de peretele posterior al faringelui pe timpul articulării lui n intervocalic, 
ci rămîne ridicat ca pentru vocalele care-l încadrează pe n, pe de altă 

parte asupra tensiunii musculare a articulației, slăbind-o şi scurtînd durata 

ocluziunii alveolare”. Uneori PETROVICI a auzit și un rest. de nazalitate, 
pe care a notat-o cu n(r) —grafie care se întilneşte şi în textele vechi 
rotacizante, care scriu pi.ppe sau puupe— sau care se poate deduce din 

rostirea nazalizată a vocalei precedente : săru (= sun), tân(r)u (= tun). 
Această -nazalizare o: aseamănă PETROVICI cu drept cuvînt cu vocalele 
rămase nazale —prin Țara Oașului şi la moţi— după prefacerea lui și 
în ş în cuvinte ca; jepuroâze, căje „cuie”, âj „ani” etc., despre care am vorbit 
mai sus. - - a 

| Cazul Rafilei Negrea, care păstrează încă în graiul ci acel sunet 
străin sistemului nostru fonetic —şi care a fost identificat de unii romini 

„cu 4 şi de alţii cu r— e deosebit de instructiv și din punct de vedere metodic. 
De la B. P. HASDEU încace ştim că „rotacismul”. —adică rostirea 

ca ra lui n (simplu) în poziţie (la origine)intervocalică în elementele latine— 
era odinioară răspîndit şi în regiuni în care azi se rostește numai n. Cînd 
I. SBIERA a publicat; Codicele Voroneţean, a dat la iveală un text în care 

” rotacismul e păstrat cu “aceeași rigurozitate ca în dialectul istroromin. 
Au fost publicate apoi şi alte texte vechi „rotacizante”, dintre care unele 
au rotacismul în- măsură mai mare decît; altele. Ca tip de text rotacizant 
în care rotacismul nu e întrebuințat consecvent se poate-cita Psaltirea - 
“Scheiană. Această, neconsecvenţă trebuia, să izbească pe cercetătorii limbii 
„Vechi; I. "A. OANDREA a, încercat —mai întâi într-un studiu publicat în 
Noua, revistă romînă, III, p. 533—541 şi IV, p. 14—24 şi întitulat Monu- 
mentele cele mai vechi de limbă românească, şi apoi în introducerea lă Psal- 
tirea Scheiană (1916, cf. cu deosebire $ 7)—. să, explice această anomalie 
admiţind că Psaltirea Scheiană e copiată de mai mulţi copiști după un 
text; cu rotacism. Aceeași părere o exprimă cu multe precizări A. PROCO- 

„POVICI într-o temeinică teză de doctorat Despre nazalizare și rotacismi, 
publicată în Analele Academiei Romine (Mem. Secţ. Lit., Seria II, Tom. 
X3X). Într-adevăr, nimie nu e mai probabil decît presupunerea, că origi- 
nalul era rotacizant, dar că unii din copiști erau nerotacizanţi şi că aceştia 
reproduceau originalul cu mai multă sau mai puţină exactitate, strecurînd, 
fără să-și dea seama, și formele cu n pe care erau deprinşi. să le rostească 
ci. O dovadă despre aceasta sînt mai ales formele cu 4 corectat în 7 şi cele 
reconstruite greşit. Astfel, găsind în original cuvîntul păraț, care-are un
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+ provenit din] latin intervocalie (palatium), copistul nerotacizant, care 
nu avea în graiul său acest cuvînt, l-a prefăcut în mod mecanic în pănaţ 
(OXXAVI, 6 ed. Bianu), o formă, după toată probabilitatea, inexistentă. 

Şi totuşi, dacă deschidem ALR, I la harta 33, vedem că în punctul 
594, toemai la intersecţia, ariei lui „omuşor” cu aria „împărătuş”?, s-a 
notat din graiul actual forma cu n: pănătuș. Pe de altă parte, 
s-au găsit în timpul din urmă și texte vechi care nu sînt copii, şi totuşi 
nu întrebuinţează, consecvent rotacismul. Astfel sînt înainte de 'toate 

" faimoasele scrisori din sec. XVI—XVII âflate: în Arhivele Bistriţei şi 
provenind din Maramureș, din regiunea Bistriţei ardelene şi mai ales din 
Bucovina. Dintre acestea, cele mai multe întrebuinţează consecvent n, 
altele consecvent 7, altele însă conţin forme cu alături de formele cu 7, 

„precum sănătate, bună, sănătos, alături de verit, oameri (de şapte ori), 
nemăru(e) (într-o scrisoare din Rădăuţi, din primul deceniu al secolului... 
al. XVII-lea). . - 

Spre a explica această inconseevenţă, A. PROCOPOVICI (Despre nazali- | 

zare şi rotacism, p. 302—304) admite'că „limba. rotacizată a devenit . 

multă vreme limba bisericească și, prin urmare, oficială”, imitată  —cu 
mai multă sau mai puţină consecvență — şi de pisarii cu grai nerotacizant; 

„din cancelariile vlădicilor și egumenilor (de unde eimană o parte din scriso- 
rile din Arhivele Bistriţei) sau din alte oficii. El crede că „documentele 

„din chestiune nu reproduc graiul contemporan al poporului din acele regiuni, 
unde au fost scrise. Actele acestea nu păstrează decît. graiul oficios şi 
bisericesc”, - 

Această explicare nu o admite A. ROSETTI, care a publicat în 1924, 
la, Paris, un studiu întitulat Etude sur le rhotacisme en roumain. Înconsec- 
venţele în redarea formelor rotacizante el le crede -—ca de altfel și IL. A. 

OANDREA (Psaltirea Seheiană, p. OLXI)— 'de natură grafică. Grafiile 
ME.pre, înenre, mene şi mere (pentru mine) din textele vechi ar indica că. 

stadiul la care n intervocalic ajunsese pe vremea cînd s-au scris aceste 
texte —precum şi scrisorile -din Arhivele Bistriţei— era un sunet care 
nu era propriu-zis nici n, nici 7, ci un 7 nazal, grou de notat. Pisarii alegeau, 
după şcoala ortografică prin care trecuseră, una, din cele. două „gratii 
extreme”, n sau 7, încît „inconsecvențele din originalele rotacizante 
indică pentru rotacism un: declin pe 12, sfîrşitul veacului al XVI-lea”. 

A. RosEerrI în studiul său (la p. 14—16) arată şi faptul, atestat de 
toţi cei ce au studiat; acest fenomen în Munţii Apuseni, unde el se mai 

păstrează, că în satele cu urme de rotacism se întrebuinţează forme cu n şi r, 
adesea în graiul aceloraşi îndivizi şi chiar în aceleași cuvinte. Astfel FRINCU 

„şi OANDREA, autorii monografiei despre Afunţii Apuseni, apărută, în 1888, 
r
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au găsit în acelaşi sat; formele dimireaţă şi dimineaţă, iar 'T. PAPAHAGI, 

care a tăcut cercetări dialectale la moţi în 1922, a auzit pe un ţăran, care 

__ rostise Galbăra, corectîndu-se : Galbăna. Pe: o femeie bătrînă a auzit-o 
- întrebuințind formele găiri, săptămîni şi imediat apoi găini, săptămâni. 

Aceleaşi forme duble le-au observat în Munţii Apuseni şi anchetatorii 

Atlasului lingvistic român. S. Pop a auzit la acelaşi individ bire.şi bine 

sau puri bihi (= pune bine).și a notat paradigme de conjugare ca : d'apănu, 

d'$pin, d'apănă, V'apărăm, V'apanăţ, d'apănă, ori : să spun, să spurem, să 

spuriţ (cf. DR, VIII, p.181—184). E. Peraovici (DR, VIII, p. 149—163) 

a auzit; la baba Zamtira Negri din Arieşeni (Scărişoara) bire, bur, uămeri 

alături de bini, bun şi oameni. Deosebit de interesante sînt observațiile 

acestei cercetări cu privire la graiul Rafilei Negrea, de care „băieţii între 

10 şi 14 ani şi flăcăii” făceau haz pentru formele cu rotacism pe care le : 
întrebuința. Ea ştia că „bătrînii ziceau d'îri”? în loc de veni, adăugind că 
„eu mai totașa mă scap, dezicd'“iriş” în loc de veniși. Deşi își dădea, 
silinţa, să vorbească cu n, ca, toată lumea, şi izbutea s-o-şi facă atunci cînd 
îşi concentra atenţia, asupra rostirii sale, în unele cuvinte (precum îr pentru 

în sau săptămîră pentru săptămână) ea rostea, consecvent 7, căci obișnuința 

" agonisită în copilărie era mai puternică decît tendinţa de a- şi acomoda 

graiul la norma colectivă. 

În comuna Arieşeni putem surprinde « deci ultimele stadii ale procesului 

de dispariţie a rotacismului. Ultimii rotacizanţi, bărbaţi şi femei neumblate 

. la şcoală, sînt luaţi în bătaie de joc de generaţia tînără, iar această sanc-: 

țiune a, ridicolului îi face să încerce, fără să reușească totdeauna, să se 
dezbare de rostirea învățată în copilărie în casa părintească. Sîntem deci 
martorii unui dezechilibru fonemic din cele mai caracteristice, în care 

opoziţia dintre formele moștenite, păstrate în graiuri individuale și 

limba, colectivă încetează, de a mai îi tolerată, și duce la, dispariţia rostirii 
învechite. Cunoaşterea, stadiului actual din Munţii Apuseni, cu şovăirile 
'şi inconsecvenţele lui, ne dă posibilitatea, să ne explicăm formele șovăitoare 

şi inconsecvenţele ce le găsim în textele din Maramureș, nord-estul Ardea- 
lului şi nordul Moldovei în veacurile XVI—XVII. 

Studenţii în medicină tree mai întâi pe la medicina operatoare înainte 
de a ajunge la chirurgie. Pe cadavru, bisturiul poate fi purtat şi de mini |. 

mai puţin deprinse cu tehnica, operatoare. Cînd operaţia se face însă pe 
corpul viu, nu ajunge să şţii unde trebuie să aplici tăietura şi cum trebuie 

să legi vasele tăiate, ci trebuie .să ţii seama și de inima pacientului, dacă 
“suportă sau nu șocul operaţiei. Cu medicina operatoare se pot; asemăna 

metodele celor ce priveau limba păstrată în textele vechi cu ochii celor ce 
ridicaseră la rang de dogmă, credinţa lor în „legi fonetice fără excepţie”
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şi îşi agonisiseră o tehnică specială spre a explica cazurile refractare. 

Cel ce, dimpotrivă, pleacă de la starea actuală a limbii și caută să-i sur- 
prindă pe viu tainele, se aseamănă cu chirurgul care, pus în faţa vieţii ce 
palpită pe masa lui de operaţie, trebuie adesea să facă abstracţie de rutina 

câștigată în sala de disecţii şi, ţinînd seama de ceea, ce e imponderabil, 

să-şi creeze o tehnică, adaptată împrejurărilor în care operează. 

De cînd m-am învăţat să privesc limba în mod static, înainte de a 
încerca să-i lămuresc evoluţia, nu mai am nevoie să admit, pentru a explica 

inconsecvenţele în. întrebuinţarea formelor rotacizate, nici reguli orto-. 
grafice la pisarii oficiali, nici stîngăcii în redarea “grafică a unor sunete 
intermediare între n și r, ci pe ecranul trecutului proiectez ceea ce văd că 

se întîmplă sub ochii noştri la ultimii rotacizanţi. Cei ce transeriau tradu- 

cerea Psaltirii sau scriau, în sec. XVI—XVII, către bistrițeni, trăiau într-o! 

- xegiune în care neconsecvențele în întrebuinţarea: rotacismului erâu în 

graiul ce-l vorbeau întocmai ca azi în graiul Rafilei Negrea sau al Zamtirei 

Negri din Arieșeni. Ce ar zice. aceste femei dacă cineva ar culege un text 

„din gura lor şi în loc să-l redea aşa cum a fost rostit, ar înlocui formele 

cu n prin forma cu r, așa cum a făcut I. A. OANDREA reconstruind textul 

„original? al Psaltirilor ? - 

Un dezechilibru asemănător se constată în unele texte vechi în întrebuinţarea palatalelor 

în locul labiatetor. Astfel VARLAAM are în Cazania sa, alături de fimă 54 v/8. . .. fiecare 155 v]2-. ., 

fiece 56[16..., să himii 22/3. .. .(cf. şi hierbeai 214], nierbenjeală 325]5, tahipsără 105/7). Ase- 

menea forme şovăitoare se tritilnesc şi în documentele vechi, incepind cu secolul al XVI-lea, 

mai ales la f şi în speţă la verbul a [i (ef. ELR, p. 82—85, A. ROSETTI, Limba romină (n sec. 

XVI-lea, p. 63 şi D. MACREA, DR, IX, p. '157—159).. Ele nu pot fi considerate ca dovezi că 

textele respective sint copii, ci reproduc o nesiguranţă în întrebuinţarea labialelor sau a pala- 

talelor, cum o putem constata şi în graiul de astăzi. | 

_ Alte exemple de dezechilibru fonemic am dat în DR, IX, p. asi, 

F. DE SAUssUnE (Cours ce linguistique generale,- p. 207) explică şi rotacizarea lui s 

intervocalic latin ca o înlocuire de. sunete, nu ca o evoluţie treptată. Devenind fonic! din 

cauza vocalelor înconjurătoare, din sa rezultat ! un sunet (2) neobișnuit în limba latină, care 

a fost identificat cu dentala fonică r. e 

Ca în cele mai multe limbi, vocalele scurte s-au rostit, în latina vulgară, deschis, iar cele 

lungi închis : pțlu, tâla. După ce deosebirile de durată au dispărut, Ia fost identificat cu £, voca- 

lele extreme deschise (/ şi 2) nefiind obișnuite în sistemul fonetic al limbilor care nu- mai fac 

distincţii de durată. Cazul invers îl avem în grecește, unde câracterul închis al lui e lung a produs 

identificarea lui cu i, asttel că însăşi litera cu care e însemnat nu se mai rostește azi eta, ci ita. 

145; Cuvintele omonime se pot compara cu fraţii gemeni 2 căror 

asemănare e atît de mare, încît nu-i deosebeşti decît cînd îi întilnești pe 

fiecare într-un mediu diferit —cel care e medic, în spital, cel care e negustor, 

în prăvălie — sau cînd le surprinzi o mişcare, un gest caracteristic. Părul
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din grădină e altul decit părul de pe cap ; somnul cu pluralul somni e peşte, 
spre deosebire de somnul, cînd dormi, cu pluralul soamne. : | 

Există însă şi cuvinte care se deosebesc numai prin cîte un . sunet 

diferit. Acesta devine marca lui individuală; şi serveşte de „semn”. Seria 

„care, dare, mare, nare, pare, sare, tare, zare se poate asemăna cu opt copii 
ai aceloraşi părinţi, avînd o izbitoare asemănare familiară. Ca să-i distingi, 

îi vei împărți în grupuri stabilind opoziții între băieţi şi fete, între blonzi 

şi oacheși, între cei cu ochi albaştri sau cu ochi căprii, cu nas coroiat, turtit 

sau -cîrn ete. Tot aşa se pot distinge opoziții înțre sunetele deosebitoare 
ale. celor opt cuvinte : 

labiale : mare; pare 
dentale : dare, nare, sare, tare, zare” i _ 
velare : care | 
nazale : mare, nare 

orale : care, dare, pare, sare, tare, zare. - a 

continue : dare, mare, nare, sare, zare. i 
momentane : care, pare, tare 

fonice : dare, mare, nare, zare 

afonice : care, pare, sare, tare 
„ocluzive : care, dare, mare, nare, tare 
îricative : sare, zare. 

! În interiorul acestor | grupeuri se pot distinge grupuri mai restrânse, 
cu a câte două sau mai mulțe note comune, dar care se deosebesc în privinţa 
altora (cum ar îi fetele cu ochii albaștri:pe de o parte şi băieţii cu ochii 

tot albaştri, pe de altă parte). Aşa avem . opoziții între sunete cu două 
şi trei note comune: . 

t—d (în tare şi dar e) sînt azuindonă dentale orale ocluzive, dar. una, atonică 
"şi alta fonică ; 

s—a (în sare şi zare) sînt amindouă dcitale orale tricative, dar una afonică 
--Şi alta fonică ; 

d n (în dare şi nare) sînt amîndouă dentale fonice ocluzive, dar una orală 
şi alta nazală ; : 

m—u (în mare şi nare) sînt amindouă nazale fonice ocluzie dar unalabială 
şi alta dentală ; 

| i —s (în tare şi sare) sînt amîndouă dentale orale afonice, dar una ocluzivă 
şi alta fricativă ; | 

c—p-t (în care, pare şi tare) sînt toate trei oelăzive orale atonice, dar una . 
e velară, alta labială și a treia dentală,
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Spre deosebire de asemenea; cazuri, avem opoziții între sunete cu mai 
„puţine note comune şi cu mai multe note deosebitoare (cum ar fi băieţi 
cu ochi albaștri şi păr blond şi fete cu ochi albaștri şi păr near). Astfel 
sînt op io : 

2 (în tare— —zare), amîndouă orale dentale, dar una : ocluzivă 
stoică şi alta fricativă fonică ; 

'c—m (în care—nare), amîndouă ocluzive, dar una velară atonică- 

orală și alta, labială tonică nazală, ete. 

Toate aceste varietăţi de opoziții se referă la, mărimea, sau forzni 
aperturii saula locul undeca se produce. Numărul unor asemenea 

» „ opoziții creşte, dacă, considerăm și pe cele ce. privese apertura mai mare 
sau mai mică a sunetelor prin excelență deschise, vocalele. Astfel, în. îran-. 

„_uzeşte bunăoară, între e închis (€) şi e deschis (e) există o opoziţie rele- 
vaintă, prin care se fac distincţii lexicale ca pre faţă de prât sau distincţii 
morfologice ca în alle (şi allez) față de allait (şi allais). În romîneşte avem 

asemenea, distincţii lexicale și morfologice la vocalele centrale, unde zar 

se deosebeşte ca sens de văr și de viîr, sau țari de țări şi de ţâri, iar imper- 

fectul lucram se deosebeşte de prezentul lucrăm. A | 

Mărimea şi forma aperturii coardelor vocale 
produce, în romîneşte, opoziţia, între ionice şi afonice, care marchează, 

cuvinte cu sensuri diferite, ca dare—tare, zare—sare, în exemplele. de mai 
sus. În unele limbi asemenea, opoziții servese şi spre distincţii morfologice, 
de ex. în fr. vif „Viu”-şi viv (scris vive) vie”, deosebind maseulinul 

de feminin; sau în. engl. use (cf. $ 135), deosebind substantivul de verb. 
Vrednic. de relevat; e faptul că nu toate consonantele romînești pot forma, 

asemenea, opoziții. Ca în cele mai. multe limbi, sonantele [, r, n și m nu 
au corespondente afonice, cu care să „poată forma opoziții relevante ; în 

“limba romînă literară nu există și Y, adică corespondentele fonice ale 
îricativei „palatale W și a, celei velare x. 

. Sînt limbi în care opoziţia între tonice şi atonice nu este singura care 
rezultă din mărimea şi forma aperturii coardelor. vocale. Astfel în daneză 

există opoziții relevanțe între sunetele rostite cu sau fără atac dur ($ 62), 
iar. în grecește &c „cum” se deosebește de &s ureche” sau £5 „şase” de 
28 „din prin aspiraţia, (spiritul aspru) sau ocluziunea glotală (spiritul lin) 

care se adaugă vocalei iniţiale. Într-un număr mare de limbi se face deose-. 

bire și între consonantele aspirate și cele rostite fără, aspirație. ” 

După cum omuşorul închide sau lasă liberă scurgerea aerului pe nas, 

avemun contrast de rezonanţă orală sau nazală, care dă naştere la 

opoziții lexicale ca cea citată mai sus, între dare şi nare, sau în germ. doch -



256 o , OPOZIȚII ŞI CONTRASTE 

totuşi”? şi noch „încă, În tramţuzeşte există şi opoziții relevante între vo- 

cale orale şi nazale, care disting cuvinte de felul lui do (scris dos) „dos” de. 

dă (scris: don sau dont) „dar*? şi „din care”? . . .. La noi o asemenea opoziţie 

se găseşte rar şi-regional, ca în (doi) pui (pluralul lui: (un) pui) faţă -de 

(du) păi (persoana a doua a lui (eu) pun), în Para Oașului ($ 143). 

Şi între sunetele rostite cu aceeaşi apertură, dar cu diferite 

puncte de articulaţie, se ivesc opoziții relevante. Astfel, la vocale 

avem opoziții între e—o—ă (des—dos; mor—măr...) sau între u—j—â 

(mină— mână; lună—lină; lingă— lîngă. ..), iar "lo consonante între oclu- 

zive sau fricative labiale-dentale-palatale şi velare, fie spre distincţii 

lexicale, ca în 'care—tare—pare, sine—șine. .. 'sau spre distincţii morfo- 

logice, -ca în pas cu pluralul pași, las cu: bersoans 2 doua -lași,:nonarh 

(h =>) cu pluralul monarhi (hi = h') sau, la aromini,: prezentul . vine 

vine”? faţă de aoristul pîine veni”. 
În LR, IL, $ 26 am arătat rolul important pe care-l au “ contrastele 

în economia limbii. La, cele spuse acolo se pot da unele compliniri. - Astiel 

avem, înainte de toate, contraste între sunete simple şi grupuri de sunete 

sau sunete combinate. - 

Contrastele între consonante simple și grupur i con: 

sonantice servese în romiînește numai spre distincţii lexicale. Astfel 

e. opoziţia între n și D9 (scris ng) în Vimă şi lîngă, între r Și Îr în rate şi 
jrate şi o mulţime 'de alte asemenea opoziții. 

“Un contrast relevant între consonante sim ple. şi între 

consonante despicate nu mi-e cunoscut decit în opoziţia care 

se găseşte incidental şi numai în unele. regiuni (de ex. în punctele 531, 

ZII 605 şi 682 din ALR, II) între g şi ng în strug (din paleo- 

- slavul strugii) şi derivatul strungar. Acest contrast joacă, însă un 

rol important funcțional în limba latină, unde avem opoziții ca p—imp sau 

g—ng spre a distinge tulpina pr ezentică, de cea a timpurilor trecute în verbe _- 

ca rumpo, rupi, ruptum, rumpere sau frango, fregi, Jractum, frangere (cî.$ 12). 

Contrastele între vocale simple şi diftongi servesc - 
„adesea la distingeri lexicale, precum a—au (ladă—laudă), a—ea (lasă—leasă), 

a—ie (var—vier), a—oa (bale—boale), ă—ie (păr— pier), e—ie (mere—micre), 
0—oa (dor—doar) etc. Distincţii morfologice avem la a—au ca moriem în el 
lăuda—ei lăudau, la o—oa ca mortonem auxiliar în frumos — frumoasă, 

(un) salon —(două) saloane, (eu) mor—(el) moare ...: sau la e—ea în 
(eu) aleg—(să) aleagă. :. În limba veche şi opoziţia între a Şi ea servea, . 
la face—feace (= făcu), spre distincţii: morfologice. : - 

| „ Contrastul între consonante simple şi: consonante 
combinate îl constatăm mai i ales la atricatele puse în opoziţie cu 

harta Era 
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consonantele ocluzive. Asttel i e opoziţia. între t şi ţ sau t și E 'spre distingeri 
lexicale, ca în tină, țină şi cină. În limba, germână avem și o opoziţie între 
p Şi pf în cazuri ca Posten „post” şi Pfosten „scîndură, groasă”?. Opoziţiile 
t—y' (scris ţi), c—€ (scris ce, ci) şi g— £ (scris ge, gi) împlinesc, în romînește; 
îuncţiuni importante. morfonemice, ca în bărbat cu pluralul bărbaţi, pot 
cu persoana a dona poți, mic cu pluralul mici, fac cu persoana a doua 
jaci şi a treia face, fug cu persoana a doua fugi şi a treia fuge, 

Tot un rol: morfonemie important —precum vom mai vedea— au: 
contrastele între consonante şi grupuri: mixte ($.34b). 
Astfel e opoziția p—p! (scris pi) în lup cu pluralul lupi sau surp cu persoana 
-a doua surpi, între n și ni. (scris ni) în an cu pluralul ani sau adun cu. 
persoana a doua aduni, între-m şi m (scris mi) în. (mă) tem—(te) temi ete. 

Avem și contraste între consonânte muiate şi nemuiate,: 
spre distingeri. lexicale, precum c—4' (în mușe și marşchi); 9—£ (gol—ghiol), 

-sau împlinind funcțiuni morfologice, ca distingerea singularului de-plural 
- şi a persoanei întîi de a doua prin opoziții de felul lui ș—$ (seris și) în (un). 
moș—(doi) moși, (eu) îngroş—(tu) îngroşi. 

__ Contrastul: între n şi zero serveşte: în anumite combinaţii spre. a 
marca deosebirea. între negaţie și afirmaţie: n-am—am,. 
n-oi face—oi. face. (Dacă, în loc de oi întrebuințăm! forma 20, contrastul 

acesta, e format prin opoziţia: n—v : n-oi' face—voi face). -Contrastul între 
1 şi zero servește spre a, preciza genul şi spre a indica legătura între. 
părţile trazei. În şaua nouă pentru calul alb al vecinului, numai 

„prin-adăugarea 'unui 1 la pronumele. a putem da: ascultătorului nostru o 
indicație că e vorba despre calul, nu despre şaua, vecinului. ; 

„Opoziția . între forma: articulată și cea nearticu-: 
lată e marcată, în graiul „neliterar*?,. prin contrastul între diftongii 
ei, eu, ou, ău. .. şi combinaţiile: vocalelor e—i, e—u, 0—u, ă—u, repartizate 
pe două silabe, în cuvinte ca cercej—cercei.. (cerceii), leu— leu ( leul); 
bou — bou (boul), hău—hău (hăul). : : 

Numărul opoziţiilor crește în “ graiurile regionale. De cosebirea 
între singular şi plural e marcată, prin unele părţi ale Transil: . 

vanici, prin opoziţia a—e: lui masă nu-i corespunde pluralul mese, ci mesă.. 

La istroromîni opoziţia între g (corespunzind unui ă final dacoromiîn) 
- gi-e - marchează, la femininele. de declinarea I, deosebirea între. ge: 
„NitiY și dativ: lu neveste (genitiv) —lu nergste (dativ). Ci. SI, II, Ş 122. 

Regional avem şi contraste între. caracterul palatal și 

cel labial al unor consonarte de la sfârșitul cuvintelor. Deosebirea, - 

între singular și plural sau între persoana întâi şi a doua e marcată la cuvinte : 
ca (un) ochiu (doi) ochi, (un) unchiu—(doi) unchi, (un) ariciu—(doi) arici, . 

17 —c. 1915
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(eu) deotnâni—tu) deochi, (am) mușchiu—(doi) muşchi ete, prin opoziţiile 

ou —h',.02— 1, €u— E. În graiul celor mai mulţi romiîni distincţia aceasta a 

dispărut şi consonanta finală muiată nu se mai pronunţă la masculin 

singular labializată.  - | 
„Hărțile Atlasului linguistic român ne dau acum posibilitatea să ne 

convingem că pe o făşie destul de întinsă, care str ăbate teritoriul dacoromîn 

de la nord-vest spre sud-est, u final în triftongii -aiu, -ăiu, -îiu,; -eiu, -oiu, 

zau lo sfîrşitul cuvintelor formează încă opoziții cu diftongii -ai, -ăi, “îi, 

zei, -0i, -ui spre a deosebi cuvinte ca cuiu (substantiv) de cui (pronume 

_întrebător) și mai ales spre a deosebi singulare ca (un)puit, (un) vul- 

“poiu. ... de.plurale ca (doi) pui, (doi). vulpoi, sau persoana întîi a unor 

" verbe. ca (eu) puiu pipăiu, rămiiu, încovoiu... de persoana a doua (tu) 

pui, pipăi, rămâi, încovoi. .. Tot astfel în unele regiuni nu se confundă: 

persoana, întîi cu a doua, (eu apropii, ta apropii) la verbe ca a apropia, ci 

7] se conjugă eu apropiu, tu apropii. Pe hărţile 9, 10, 11, 12 şi 13. 

| sevădariile —aproape identice— în care se mai rostește un 

u final în cuvintele război (de ţesut), cap, om şi văr. În cuvinte ca (un) 

văr—(doi) veri, deosebirea între: singular şi plural nu e marcată numai 

. prin opoziția morfonemică ă—e, ci —în regiunea care păstrează urme 

„„mimate” de u final— şi între caracterul labi ia li izat şi cel pa 1 a- 

talizat prin coarticulare ($ 50) al lui r final. 

Deosebirea între caracterul labial şi cel palatal pentru distingeri 

morfologice apare pe întreg teritoriul romîn în. opoziţiile dintre diftongi 

finali au—ai, ău— ăi, îu— îi, eu—ei, o0u—oi în cazuri ca stau—stai, său—săi 

leu-—lei, bou—boi. «. 

hărţile 9—13 
  

  

„146. Precum se vede din exemplele. citate în $ 145, contrastele 

nu privesc numai două sunete izolate, ci adesea o serie întreagă de sunete. 

Astfel opoziţia! s—z, care apare în sare—zare, se bazează pe un contrast de 
fonie, care apare şi în tare—dare și în pare—bare (pluralul de la bară) ; opoziţia 
E" —£ şi c—go avem în chiară—gheară şi în mac— mag. Tot asttel contrastul 
între rezonanţa orală şi nazală care apare în opoziția d—n din dare —nare sau 

în dor—mnor se găsește şi în opoziţia b—mm din bere —mere sau în babă—mamă. 
Fonologiştii vorbesc într-un astfel de caz, întrebuințind un termen introdus” 
de R. JAKOBsoN, de „corelaţii! ; noi le vom numi opoziții corelative (spre 

deosebire de „alternanţele corelative” despre care va îi vorba în $ 149). 
În limba germană contrastele de durată joacă un rol fonemic impor- 

tant.. Precum am. mai spus, Lamm ymiel” însemnează altceva decît lakhm 

„0log”? ; cele două cuvinte nu se pot confunda, fiindcă cel dintîi se pronunţă 
cua scurt, iar al doilea cu a lung. Tot astfel caracterul închis sau deschis
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al unui e e semnul distinctiv care deosebeşte participiul alle de imperfectul 

allais în franţuzeşte. Se poate întîmpla însă ca între durată. şi apertură 
„să existe o interdependenţă. Într-adevăr, în limba germană vocalele 

scurte sînt în același timp deschise, iar vocalele lungi sînt; închise. Cuvîntul 
bitte „mă rog” se. deosebeşte de biete „ofer” prin opoziţia între i lung și 

închis, pe de o parte, şi î scurt şi deschis, pe de alta. În cazul acesta avem 

a face cu o opoziţie combinată. Cum însă aceeași opoziţie combinată se 
întilnește și în cazuri ca 1Ponne „deliciu” (cu o scurt şi deschis) față de 

„ohne ,locuiese”? (cu-o lung și închis) şi în alte cazuri, putem Yorbi de 
opoziții corelative combinate. 

| Diferitele clasificări ale opoziţiilor pe care o'le- -am făcut în cele” prece- | 
dente izvorăsc din trebuinţa omului de: ştiinţă să aducă o. 'xînduială în 

“materialul cu care lucrează. Aceste grupări, întemeiate pe criterii fonetice, - 
nu sînt singurele: care se pot face. Am văzut în nota de la sfîrşitul 

paragrafului. 130' că fonologiștii iîmpart opoziţiile în alte grupuri. Dis- 

tincţiile pe care le facem noi sau le fac fonologiștii : nu corespund însă 
unor deosebiri pe care le face şi subiectul vorbitor fără cunoştinţe fone- 

tice, când își organizează materialul lingvistic. De acest lucru. trebuie. să 

ţinem seama, căci dacă lingvistul trebuie să depășească “hotarele de înţelegere , 
ale subiectului. vorbitor, el riscă să: apuce pe căi gr eşite de câte ori gîndeşte 

-_ altfel decât acesta, 

Contrastele pe care în mod naiv le simte subiectul vorbitor sînt şi 

| ele” condiţionate de anumite împrejurări pe care n-avem voie să le ignorăm 
nici noi cînd facem fonemică,. Astfel e incontestabil că în conştiinţa ling- 
vistică a subiectului vorbitor contrastul între o şi oa din perechi de cuvinte ” 
ca, mor—noare e cu mult mai viu decât; contrastul între o şi & din mor şi măr. 

„Aceasta, fiindcă opoziţia o—ă serveşte numâi spre distincţii lexicale, pe cînd 

opoziţia o—oae o alternanță frecventă avînd funcţia de morfonem auxiliar . 
în conjugare și declinare. Asupra.acestui lucru vom mai reveni cînd. vom 
vorbi mai departe despre alternanţe și morioneme. Ceea ce am vrea să | 

accentuăm la acest loc este că lingvistul, ţinînd seamă şi de simţul sabiee- 

tului vorbitor pentru. contrastele elementelor sale de rostire, va trebui 
să dea-o mai mare atenție opoziţiilor care marchează deosebiri morfologice 
decît celor ce servesc numai spre distincţii lexicale. 

Dar chiar cînd e vorba numai de opoziţiile de natură lexicală, sînt 

unele care contrastează mai mult decît altele. Pentru cel ce întocmeşte 

cartea de telefon, + distincţia ce trebuie făcută între doi abonaţi cu numele 
- Pânzaru e dată prin deosebirea numelui de botez şi a adresei lor. În sistemul 

de rînduire â materialului criteriul fiind ordinea, alfabetică, el-va da: pe 
Pînzaru Ion. înaintea lui Pinzaru Vasile, fără să-l intereseze că, dintre cei -
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doi Pînzaru, cel ce locuieşte în Calea Victoriei e venit.din Craiova, iar cel 

ce şade în Batişte e bucureștean. Pentru cel ce întrebuinţează cartea de te- 

leton, faptul că Păcuraru Ion şi Păcuraru Vasile locuiesc amindoi în. Calea, 
" Rahovei 17 e un indiciu că ei fac parte din aceeaşi familie, avînd însă fiecare 

telefon propriu. Tot astfel, pentru filologul .care-și rînduieşte materialul 

după criterii fonetice, las se deosebește de lac întocmai ca sare de care, 
prin aceeaşi opoziţie între fricativa dentâlă,. s şi. ocluziva, velară c. Pentri 

simţul naiv al subiectului vorbitor însă, între sare şi care există, o înrudire 

care nu există între las și lac, ri ma. Deosebirea, ce există, între cuvintele 

cărora rima le dă un fel de asemănare familiară şi cele ale căror elemente 
sonore comune nu sînt la siîrșitul cuvîntului, se observă şi mai bine la 
polisilabe și la opoziţiile între un sunet şi zero sau între un sunet și un 

grup de sunete. Astfel măduvă şi văduvă formează, pentru simţul nostru, 

:»x0 pereche” atît de intim legată prin corpul ei fonic identic în afară de 
sunetul iniţial, încît mădavă (din lat. medulla) a primit accentul lui vă'duvă 

(din lat. vidua), devenind mă'duvă. Chiar cînd rima nu-i decît aproximativă 

şi cînd opoziţia nu privește două sunete așezate la, același 10c în cuvint, . 
simţul subiectului vorbitor poate stabili. un. raport mai intim. Astfel 
vitejie şi vijelie formează mai degrabă o pereche decît mor şi moţ, cu toate. 

că opoziţia t—l apare în două silabe diferite, La, seria celor. opt „iraţi” 
care, dare, mare, nare, pare, sare, tare, zare se mai poate adăuga şi al nouălea 

—ecu ochi albaştri. şi părul blond, dar ştirb— are. Opoziția între zero 
şi c nu ne împiedică să simțim ca o pereche de fraţi” pe are și care. Tot 

„astfel rima, dă cuvintelor ac, rac şi drac sau lui cobor şi dobor, ori 0gor şi” 

pogor. .. acelaşi „aer familiar”, ceea ce nu se poate spune despre la, lan 
şi lanţ, care se deosebesc prin aceeaşi opoziţie între zero și o sonantă sau 
Un grup de consonante (dintre care una e sonantă), ori despre cînta şi cântar. 

Asemănarea, prin rimă între două,. cuvinte poate fi chiar o piedică 
a. finţelegerii. În acest caz se întîmplă uneori că opoziţia care marchează 
înțelesul e exagoraţă î în mod voit. Acest caz se poate constata în diferite 

limbi, în timpul din urmă, de cînd telefonul (care nu redă limpede unele 

sunete) e întrebuințat tot mai des, la numele cifrelor. Ca să nu se confunde 
acei cu drei, germanii zic pentru, 2 tot mai mult 200, şi aceasta nu numai 
1 telefon, ci şi în prăvălii sau la diferite ghişee. Tot astiel în loe de două, 

„ care ar putea îi înțeles ca, nouă, noi întrebuințăm doi, fără să ne sinchisim 
de acordul greșit cînd zicem doizeci în loc de douăzeci. 

Invers, din: cauza, rimei uneori ne permitem să ditormăm un cuvînt. 
Deoarece un proverb i impresionează mai -mult şi se imprimă mai bine în 
memorie cînd e îmbrăcat în versuri ce rimează, germanul zice „Vie die - 
Alten, Bungen, so zwitschern- „die Jungen»?. „Acest „sungen în loc de singen
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nu schimbă nici înţelesul şi nu marchează nici altă formă, decât prezeritul 
verbului singen, deşi opoziţia, între u şi î e de altminteri una din cele mai. 
uzuale în limba germană pentru distincţii semantice: (Wurst— —0oirst...) 
și morfonemice (binden —gebunden). | a 

Din cele expuse mai înainte ar urma ca fonemica 'să dea o deosebită atenţie opoziţiilor. 
care servesc spre distingerea diferitelor morfeme. Într-adevăr, cină opunem pe aflu lui afli sau 
află, opoziţia u—i—ă marchează deosebirea între persoana 1, 2şi3;tot astfel, opoziţia între 
ă şi e marchează deosebirea între indicativ (e? află) şi conjunctiv (să afle), opoziţia între u 
şi ăm deosebirea între singular (eu aflu) și plural (noi aflăm) ete. Dacă totuși eliminăm desinenţele. 
şi elementele derivative din preocupările fonemicii, n-o tacem numai din punct. de vedere peda- 
gogic, ca să nu încărcăm acest capitol, prea bogat, cu alte zeci de opoziții, mai ales între grupuri . 
de sunete, ci fiindcă ţinem seama şi de ţinuta subiectului vorbitor faţă ae limba sa. Pe lingă 
simţul pentru contraste, el are şi un simț a nalitic, cu mult mai puternic, Cazuri ca 

“ ajlu—afii el nu le alătură lui jur—jir, fur— ir ete., simțind opoziţia u—i, ci lui latru— tatri, des- 

- părţind aceste cuvinte în tulpină (afl-, latr-) şi de. inenţele u, pentru persoana întti, şi pentru 

„ persoana a doua. Locul morfemului e deci în morfologie. - 

Utilizarea unor contraste spre scopuri funcţionale exclude întrebuințarea lor spre - -alte 

scopuri, De aceea în limbile în care contrastele de durată servesc spre deosebiri lexicale sau 

morfologice, ele nu se pretează” la contraste stilistice. Astfel contrastul ce există în romineşte 

între mare și măre (= foarte mare, cf. $ 35) sau între aib şi allb (= foarte alb, cf. $ 36) n-ar 

fi posibil în limba. latină, unde rosa e nominativ și rosa ablativ, sau: în italieneşte, unde moto. 

„„mişcare” e altceva, decit molto din fruntea unor capitole, sau “între finlandezul tuli „toc” şi 

iulli- vamă”, : : ” 

Nu toate contrastele sînt observate, Astfel opoziţia între k și e din  păduchie (< lat, pedu- 

culus) şi păducel (< lat. *peducellus), fiind | singură de felul acesta, n-a fost remarcată şi 

utilizată. - - : ” 

147. Repetarea periodică, a aceloraşi contraste cantitative sau 
de accent pune în mișcare simţul nostru ritmic ; repetarea acelorași sunete 
la începutul sau la, sfîrşitul cuvintelor ne deşteaptă simţul pentru aliteraţie 

şi pentru rimă ; repetarea aceloraşi opoziții în aceleași condiţii ne face să 

recunoaștem alternanţele. Opoziția o—u pe care o întîlnim în mmor—murim, 
se repetă în port—purtaţi, pore—purcel, cos—cusut... Serviciul pe care îl face 
această opoziţie variază, căci în mor—murim și port—purtaţi avem a, face cu 

“un morfonem auxiliar pentru hipercaracterizarea deosebirilor de persoană, 

în cos—cusut spre a deosebi prezentul de participiul trecut, în poro—purcel 

= spre a marea diminutivul ete. Comun tuturor acestor exemple este faptul 

că 0 apare în silabă accentuată, iar 4 în silabă neaceentuată. Inter= 

„dependenţa între accent și o, pe de o parte, și lipsa de accent și u, 
pe de altă parte, nu scapă subiectelor vorbitoare. Aceasta o dovedesc. 
cazuri de aplicare greșită a alternanţei, de ceea ce am putea numi hiper- 
alternanţe (cf. $ 136), un fenomen prin excelenţă fonemic. După însurd— 
îns6r, purtă—pori s-a născut, în unele regiuni ale Ardealului, prezentul jor 

„
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(în loc de jur), opus lui jura (jură'm, jur ți, jurăi, jurăm, jurii nd, urât 

furdsemete.). Același lucru s-a întîmplat cu sculă —scol, în loc de *scul (cum . 

trebuie să se fi zis odinioară, căci cuvîntul vine din lat. *ezeubulo), numai 

cât în acest cuvînt forma analogică s-a răspîndit pretutindeni şi n-a rămas 

restrînsă într-o regiune, ca la jor pentru jur. De la lat. mensura avem 

măsură, iar de. la verbul mensăro ar trebui să avem măsur: de fapt, în 

consonanţă cu simţul ce-l avem pentru alternanţa, 0—u, zicem sau mă'sur 

(cu u păstrat, dar cu schimbarea accentului), sau măsdr (cu accentul 

păstrat, dar cu 4 prefăcut în o în silabă accentuată). Tot aşa avem jur, 

dar încunjor alături de încainjur, iar în păcorniță (din pă'cură + sufixul 

-miță), deodată cu mutarea accentului pe u, acesta a fost înlocuit prin o. 

"Pot condiţionată de accent e alternanţa între a în silabă accen- 
tuată şi ă în silabă neaccentuată, care se repetă şi la, diftongul au în opoziţie 

cu ău: las—lăsa, laud—lăudăm, barbă—bărbat, taur—tăurenci. 

"La aromini găsim şi alternanţa, e în silabă accentuată față de i în 

silabă neaccentuată : dzem gem” dar. daimii „gemui””. Pe alocuri avem 

şi la noi forme ca neg, dar nigăl... 

După șuierătoare, unui 4 (ortografiat; şi ea) din silabă accentuată 

îi corespunde un € în silabă neaccentuată, : așază — așezd, jale— jet... După i : 

băiat—băieţtl, îartă—îertăre, buruiană—buruiends. .. Aceeaşi alterrianță 
apare după j şi cînd a e accentuat, dar corespondentul e este în acest caz 
legat de poziţia moale următoare : băiat—băieţi, iartă—să îerte, Stoian — 
Stoiene, buruiană —buruiene. 

În sfîrşit găsim o alternanță, condiţionată tot de: accent, între dit- 

tongi și una, din vocalele diftongului. Astfel lui ea accentuat îi corespunde 

e neaccentuaţ : deasă—îndesă, deal—delușcân, steag—stegăr, veac—vecie ;- 
lui oa îi corespunde o: moară—morăr, morişcă ; moarie—morţiș, groază— 

groziv. Mai puţine sînt. exemplele pentru 0i—o şi ai—ă : boier—boredsă 

(pentru *boireasă), bair (din baier) —dezbără ;: în limba, veche exista şi 

spământăd ca derivat. din spaimă. | 
Alternanţele ă—e, a —ea şi în—in sînt condiţionate pe de o parte de con- 

sonanta precedentă, pe de altă parte de poziţia, următoare. Pentru ca 

aceste alternanţe să se ivească, e necesar ca să preceadă o labială, şi să 

urmeze, pentru ă, a şi în, poziţie dură, adică o vocală centrală, velară sau 

zero, iar pentru e, ea şi în, poziţie moale, adică o vocală palatală sau o 

consonantă cu caracter palatal, rezultată; din contopirea ei cu un final 
afonizat Sau chiar dispărut. Exemple : năr— mere, meri ; văd—vezi, vede ; - 

apăr, apără, apărat. . . —aperi, să apere; : fată — fetiţă, fete; apasă—să 
apese, apeşi. . . ; vînă—vine, vinișoară ; ; sfânt — sfinţi, sfinţie... Uneori, câ în 
tinăr— — tineri, alternanţa î în—in apare şi după dentale, dar tot condiţionată
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de poziția dură şi “moale următoare. Tot astfel apare, mai ales 'regional, 
în poziție moale, alternanţa ă—e după r şi L: lasă—să lese (literar : să 

lase) curăț—să curețe (literar : să curăţe). În derivație avem și în limba 
literară răcoare. alături de rece. . 
___ Deună sau e în silaba următoare depinde oa din silaba accentuată 
precedentă, : în opoziţie cu o, cînd în silaba, ce urmează avem altă vocală 
sau. zero : mor—noare, să moară ; socru, socri—soacră, soacre ; domn, d domni— 
doamnă, doamne... . 

-. Acelaşi joc îl avem între e Și ea, dar ea apare numai cînd urmează 
un ă (nu și e): des,.deși, dese—deasă; negru, negre, negri—mneagră ; seri— 

seară... Aceeaşi alternanță o avem la e, cînd urmează un grup mixt cu 

caracter muiat, spre deosebire de ea, cînd. grupul mixt următor are caracter 
nemuiat : munteni — muntean, veae—veci. ., . | 

Unele din alternanţele limbii literare lipsesc în dialecte, care cunosc, la rindul lor, alter- 

nanţe necunoscute limbii literare. Astiel alternanţele după labiale lipsesc arominilor, care zic 

Țetă-— fete pentru fată— fete şi conjugă cumpăr, cumpări, cumpăre. La dacoromini găsim regional - 

alternanţa e—g în cazuri ca des—dgse, unde noi avem e în amindouă formele, Tot aceeaşi alter- 

” nanţă întemeiată pe un contrast de apertură (e—e şi 0—9) înlocuiește alternanţele din limba: 

literară care se întemeiază pe un contrast între vocală simplă şi diftong. În loc de negru— neagră 

"sau mor —inoare întilnim rostirile negru —negră, mor —mgre. Şi alternanţa în—în din finăr—tineri 

sau vlnă—vine lipseşte prin regiunile . sud-vestice” dacoromine, . unde |se. zice tinăr—tineri şi 

vină—vlne. În general poziţia dură şi moale nu condiţionează în aceeaşi măsură alternanţele - 

ca în limba literară, iar în dialectele transdanubiene simţul pentru acest contrast nu e dezvoltat. 

! În schimb în dialectul istroromin avem două alternanţe foarte caracteristice care lipsesc la 

"Gacoromini. Cea dinții e între 4 (subt accent) şi a (neaccentuat) : fâc—facut, bârbe —barbăt:.. ; ; 

cea dea doua între â (subt accent) şi zero (neaccentuat) în poziţie inițială : âflu—Țlât „atlu— 

aflat”.. Aceasta din urmă apare —ca a şi zero— și la megleniţi :: aflu — flat, 

- În unele limbi există şi alternanţe întemeiate pe contraste de durată, ca alternanţa latină - 

2—€ din sadeo—sedes, sau pe plusul și minusul unei vocale, ca în alternanţa latină între e şi 
zero, din e-st faţă de s-unt. Ele lipsesc în romineşte. , . 

„ Alternanţa vocalică produsă de o vocală din silaba următoare,. ca e—ea în des — deasă | 

sau 0o—oa în domn—doamnă, se numeşte metatonie (germ. „Umlaut”). 

"148. Dintre alternanțele consonantice cele mai multe sînt condi- 

ţionate în limba romînă de vocalele palatale următoare. Influenţa acestora, 

asupra consonantelor precedente nu se manifestă însă în aceeaşi: măsură 

cînd avem a face cu e sau cu i următor, iar un i următor produce de obicei 
alte alternanţe cînd. este desinenţa pluralului sau a persoanei a doua, din 

singular decît atunci cînd este vocala începătoare a altor desinenţe sau a 
„unor sufixe. Dacă facem abstracţie de: cazurile de hipermorfeme, cu care 

ne vom ocupa în $ 153, numai unele sufixe care pot începe şi cu alte sunete 

decît vocale prepalatale mai produc alternanţe, altele însă decît un e sau i 

următor. Privind jocul'constant în condiţii egale între diferite consonante 

N
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din punet de vedere fonemic, putem face abstracţie la acest loc de nuanțele 

mai mult sau mai puţin muiate ale şuierătoarelor şi ale atricatelor, atunci 

cînd caracterul muiat nu este însuși criteriul distinctiv al fonemului. 

În cea mai mare măsură întîlnim alternanțe la ocluzivele 

velare cși g, care alternează cu €şi £ înainte de orice e sau î. Grupurile 

onsonantice sc și șe alternează în aceleaşi condiţii cu și: 

e—&: fac, făcut, făcînd — faci, ace ; drac, drăcos, drăcşor— —araci, răcesc, 
drăcie... 3 - - ” 

—S: merg, mer gînd -— merg "gi, merge; ; doagă, dogar— doage, dogese, dogind ; 
lârg—largi, lărgesc, lărgime, lărgind; fulg— fulgi. ..Î , 

se—şt (şti) : nasc, născut, născînd— nași, naşte ; gâscă, gîscan, giscoi —gîște; 
pescan— peşte, peşti... j A 

şe—şt': mușe, mușcătură—muşti ; ceașcă —ceşti. cp 

Velara fricativă x alternează, cu P înainte de; i al pluralului, 
zar și aproape numai în limba veche şi cu $ (scris și); 

z—h': monarh —monarhi ; ; „. | a 

X—Ş : -patriarh—patriarşi ; leah— leşi. ..- 

Dentalele o cluzive tşi d apar regulat ca î şi 2 înainte. 
de î al pluralului şi al persoanei a doua şi foarte des înainte de i al altor 
desinenţe. Grupurile st şi d alternează cu şti şi di înainte de î al pluralului. * 
Ț şi 2 apar în loc de t și d şi înaintea unor sufixe începătoare cui şi e: 
t—ţ: bărbat, bărbătesc, băr Vătuş— bărbaţi, bărbăţie ; băiat — băieţi, bă- 

iețesc, băieţel; sfint, sfîntă—sfinţi, s finţese, sfinţenie, sfințit, 
sfințire, sfinţie ; corect, corectitudine — corecţi ; rupi, ruptoare—rupţi ; 

" căruni, căruntă, căr unteţe— cărunţi, cărunţel. .. ; mâni— minţi, mânţii, .. 
d—z: ud, udă, ude, udătură-— uzi ş surd, surdă—surzi, asurzit ; neted, netedă, 

- netede— netezi, netezină ; repede — repezi, repezil... ; Ş aud ausi, auzire ; 
st—şti : veste, vestim—veşti ;. 
jd—ja! : nădejde—nădejdi. 

Dentala fricativă s alternează totdeauna cu ș înainte de î 
al pluralului și al persoanei a doua, chiar și cînd e despărțită de acesta 
prin î sau tr. Jocul între s şi ș apare și înaintea, altor desinenţe începătoare 
cu i și înaintea unor sufixe începătoare cu î sau e.. Corespondenta tonică 2 
alternează cu 2" înainte de ş al persoanei a. doua, : 
s—ş: pas—pași, păși, pășind; des, dese, desime, desiș—deși ; las, 1asă,. lase, 

lăsînd—lași ; cuvios, cuvioasă —cuvioşi, Cuvioşenie... ; ortodoz, 0rlo-. 
doză, ortodozie—ortodocşi... ; prost, prostesc, prostii, prostie, prostime— 

- proști; veste, vestire— veşti ; trist, tristă, tristețe— trişti. .. ; gros—groşcior 
(Beris gr oseior, dar se pronunţă groţtar); os, 0ase—oşoior (scris oscior). ..
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z—7': așez, aşază, așezămînt—așezi. . .; 
z—j: viteaz, viteze — —vileji, vitejie. .. 

Şui erătoarele ș şi 3 alternează cu ș' (scris și şi Ș! (seris îi) 
înainte de î al pluralului şi al persoanei a doua: * . 
Ş—Ş'.: MOŞ, moaşă, moşie, moșnean —moşi ; 3 îngr aș, să Îngrașe, îngrăşat, îngră- 

șământe— îngraşi. . ." 

i—j' : ghiuj— ghiuji ș. paj— paji. ... - 

* - În aceleaşi condiţii alternează, eu fi (scris fi) sau p: 

ţ— —ţi(p) : hoţ, hoţie—hoţi ; înalţ, înălțare, înălțind, să înalțe —înatţi. 

Dintre sonantele dentale, ialternează cu ş înainte de sal plu- 
ralului, dar numai în cuvintele mai vechi ; în cuvinte de dată mai recentă 
şi totdeauna înainte de -i din persoana a doua, alternează, cu grupul mixt U. 
(seris li). Tot aşa alternează n cu nt şi numai în. cîteva cazuri cu ş, înainte 

de ş al pluralului precum și al persoanei a doua. Alternanța, r—f se găseşte 
în cîteva verbe înainte de -i al persoanei a doua ; de obicei.însă şi înainţea 

acestui -i, ca şi înainte de -ial pluralului, 7 alternează cu i (scris 7): | 

li: : gol,. goale, golesc, goli— go; cale, călişoară —căi ; cal, căluj— cai (da şi 

" căiesc, căişori)... - e . 

- 1—I: dascăl, dăscăliţă, dăscătime, dăscălese— dascăli ; scol, sculat, scoală, să 

scoale— scoli. . .. - 
n—i: plămân — plămâi (și plămâni) și « an—ani (vechi și dialectal ai); pun (şi 

pui), punem, punând, să pună--pui (și să puie); vin (şi viu), venim, 
venind—vii (și să vie, viitor); rămân (şi rămii), rămâneni, rămânând— 

„rămâi. (și rămână, să rămâie). .. 
n-—ni: ban, bănişor—bani ; adun „adunat, adumăm, adunând, să adune-—aduni... 

r—i : sar, sărim, săritor, să sară, sare—sai (şi sari, să saic) ; cer, cerînd, cerem, . 

E să ceară—cei (și ceri, să ceaie).... _ 
. r—rli țară, țărişoară, țăran —ţări nor, noros —nori ; Mor, moare; să moară, 

muritor — mori. « + 

-Labialele alternează toate, în limba literară, « cu grupurile. mixte 

corespunzătoare atît înainte de -i al pluralului, cît şi al persoanei a doua. 
Numai f alternează uneori cu Ș înainte de + al pluralului și înaintea unor 

E sufixe : : 

p—p!: lup, lugese-—lupi; vulpe —vulpi ; surp, să - surpe, surpat —surpi. .. 

b—b!: corb, corbişor—corbi ; plimb, plimbăm, plimbare, să plimbe— plimbi... . - 

m—mi!: ulm—ulmi; tem, temem, temând, temut—temi. .. „ 

i îl: zaraf, zărăjese, zărăfime—zaraji ; pantof, paniofar—pantoţi. .. | 

î—ş: vătaf—cătași (alături de vătaji), Vătăşan ; Glimbaj— Ghimbăşan. . . 

v—v': păstrăv—păstrăvi ; feavă-—ţevi. a Si o -
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Şi în privinţa alternanţelor consonantice putem face acceaşi observaţie ca: în privinţa 

celor vocalice. Astfel alternanţei I—şti corespunde la aromini 1—/” (cal—cal”), iar la istroromini 

zero—/ (câ —câl', je „el —zet” pci”, ât alt” — dup alţi”, ..). În locul alternanţei n—j avem la 

„ aromini şi megleniţi n—s, care apare şi pentru n—ni: yin „vin —yii vii”, bun— bus, (a )dun—, 

(a)dut... Şi în unele părţi din Banat avemn—4 : vin—visi. La istroromini şi în parte la megleno- 

romini lipsesc alternanţele între consonantele simple şi grupurile mixte. Ei zic bur, lup, pentru 

bun şi buni, pentru lup şi lupi. La aromini, în parte la megleniţi și regional la dacoromini, alter- 

nanţele între labiale şi grupurile mixte corespunzătoare apar ca alternanţe între labiale şi pala- 

tale (sau labială + palatală sau africată): lup—luk', alb—alg, ulm—uli.., 

Alternanţele consonantice se numesc şi apofonii (germ. „Ablaut”), dintre care fac parte 
şi mutaţiunile consonantice numite în limba germană ,,Lautverschiebung”.! ” ” 

„149. După cum există opoziții combinate, avem și alternanţe com- 
binate. Astfel e jocul între o—oa şi u, condiţionăt de un aspect fonetic 
—presiunea— şi un aspect fonemic —poziţia metatoniei — în cazuri ca, 

"joc—joacă— jucăm, mor—moare—murim, domn—doamnă—dumneata ... 
În alternanţa combinată ă—c—a din învăţ— înveţi, înveţe— învaţă sai 
Jăt—Ţeţi, fete—fată, activează, trei aspecte : „Poziţia postlabială”, „po- 
ziţia moale” şi „poziţia metatoniei”?. | | Na - 

- Tot astfel găsim -—întoemai după cum avem contraste corelative— 
şi alternanţe corelative, pe care le distinge mai mult lingvistul cu cunoş- 
tinţe fonetice decît subiectul vorbitor cu simţul său naiv lingvistic. Alter- 
nanța între vocalele labio-velare. o şi u din mur —murim,. + . se repetă la 

„vocalele centrale a—ă în făc—făcit. .. Între închiderea, vocalelor” în di- 
ferite forme mortologice și derivative şi presiune” (accent) e o corelaţie 
„constantă, Acelaşi lucru îl observăm la ,„,despicarea? vocalelor în diftongi 
-şi aspectul fonemic al „poziţiei metafoniei”:, care se. repetă la alter- 
nanţa 0—oa (socru—soacră) şi e—ea (negru—meagră). 

O specie particulară de alternanțe corelative e cea inversă”, cînd 
adică același fel de alternanţe nu se repetă în două serii diferite, ci cînd 
acelaşi aspect serveşte spre diferenţierea a, două forme morfologice “dife- 

„Tite. Dacă jocul între un grup mixt şi consonantă finală simplă din an —ani, 
morar—mmorari, bivol— bivoli — adică la, seria sonantelor dentale — se repetă, 
şi la lup—lupi, ştirb—știrbi, pom—pomi, vătaf —vătaţi, păstrăv—păs- 
trăvi — adică la seria labialelor — avem-a face cu. o alternanță corela- 
tivă. Cînd însă aceasta nu serveşte numai spre a distinge singularul de 
plural, ci şipersoana întîi de persoana a doua, cînd conjugăm adun— 
„aduni, mor—mori, scol—scolij ş rup—rupi, sorb--sorbi, înham— înihamă.. . : 
atunci avem o alternanță corelativă inversă. - i 

„Alternanţele pot fi, în sfîrșit, de accent. Astfel la verbele. de conj. I, 
persoana 3 din prezent şi cea din aorist se deosebesc numai prin aceen-. 
tuarea tulpinei sau a desinenței : djlă—ajlă', sirpă—surpă'. . .
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Alternanţe între îormele întregi şi cele sincopate avem în conjugări 
ca :. usuo—usca; mănâne—mânca. .. 

Despre interdependența irelevantă intre anumite sunete şi aspecte a fost vorba în $ 117. 

__ Într-adevăr interdependenţa între „,fonic” şi „lin” sau între „afonic” şi „tare” sau între fonic”? 

şi „sonor” sau între vocale nazale şi „poziţia nazală”. următoare, nefiind întrebuințată spre a 

diferenţia forme de conjugare sau declinare, neavînd deci un rol funcţional în limbă, e de natură 

fonetică, nu fonemică, . îi i 

_.. 150. Cînd opoziţia între două sunete nu serveşte spre a distinge două, 

cuvinte cu sensuri diferite sau două, îorme diferite ale aceluiaşi cuvint, 
ci servește. spre a înlesni clasiiicar e a materialului brut de limbă, 

atunci avem a îace cu fenomenul pe care l-am putea numi concordanță. 

Aceasta nu priveşte elementul tematic, ci cel" morfemie al unui cuvînt. 
Am văzut că alternanţa între ă şi e sau între î și i în lăudăm 

şi tăiem, adunătură şi muietură, între hotărăse şi iubesc, între omoară şi 

aude sau între omorît și zdrobit nu împiedică ca să identificăm desinenţele 
-ăm cu -em și -ît cu -it, terminația -ăsc cu -esc sau, sufixul -ătură şi -etură. 

Dar alături de -ătură şi -etură mai avem şi varianta.-utură în exemple ca 
umplutură, cusutură „.„ Pe lîngă jocul între ă şi e, condiționat; de ele- 

mentul muiat sau nemuiat precedent, există şi jocul între aceste două 
vocale pe de o parte, şi vocala u pe de altă parte, care nu este legat 
de nici o corelaţie de ordin fonetic. Asemenea concordanţe mai există între : 

a—i—u " în participii ca, lăudat — auzit — temut şi în mai- -mult;- ca-perteote ca 

_ lăudasem— auzisem —temusem, 

ai—ii-—ui în aoriste :ca lăudai—auzii—temui 
a—i-—e în infinitive ca lăudare—auzire—tăcere |. 

a—ca .. în irăperfecte ca lăudam— auzeam, temeam. 

Puterea. noastră de observaţie ne face să ne dăm imediat seama că 

există un raport constant între aceste forme, iar instinctul nostru înnăs- 

cut; de organizare ne face să clasificăm “verbele după conjugări, distingind 

între conjugarea în -are, cea în -ere şi cea în -ire. Lo verbele în -ere mai 

putem face o subîmpărțire, deosebind pe cele- accentuate pe terminaţie : : 

tăcere, umplere. - „. de cele cu accentul pe tulpină : tmere, jâcare. .. 

151. Cind jocul constant între- diterite foneme, pe care l-am 

“cunoscut subt numirile de alternanță şi concordanță, e utilizat spre dis- 

tincţii morfologice sau derivative, atunci avem de-a face cu morftoneme. 

Această numire, introdusă de N. TRUBETZKOY, Du este acceptată de cei 

mai mulţi lingviști, care o găsesc de prisos, întrucit „alternanţele” se 

ivesc, după cum văzurăm, de cele mai multe ori tocmai în diferitele forme - .
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de conjugare, deeclinare şi derivație, fiind condiţionate de cele :mai multe 
ori de accentul schimbător sau de modificările fonetice produse prin unirea; 
tulpinii cu morfemul. Totuși, dacă morfonemul cuprinde de cele mai multe 
ori o-alternanţă, cele două noţiuni nu se acoper, deplin și în toate cazurile, 
după cum vom. vedea, imediat, e a a e 

Cazul cel. mai simplu este cel în care opoziţia între două sunete: 
marchează ea singură distincţia între două forme de conjugare, declinare 
sau derivație, fără ajutorul vreunui mortem. Acest caz apare în romîneşte,: 
cu numeroase variainte, enumerate în $ 148, mai ales spre marcarea pluralului 

_ oasculin (bărbat—bărbaţi, cal—cai, ud—uzi, nic — mici, urs—urşi, pom— 
pomi...) sau a persoanei a doua din singularul indicativului şi conjunctivului 
prezent (câut—cauţi, pun—pui, aud— auzi, mănâne— mănânci, las—lași, 
scurm —scurtiui...). Pe cînd în socru—socri, aflu —afli avem a face cu opoziţia 
între morfemul -4 şi morfemul -i, în cazurile citate mai sus i e numai in semn 
grafic, câre marchează caracterul muiat al consonantei precedente sau vocală, 
palatală ultrascurță care formează un grup mixt cu consonanta precedentă, 
„Aceleaşi âlternanţe —fără. vreun element; morfemic — deosebesc. 

uneori verbul de adjectivul din care e derivat sau d6 abstractul verbal 
„derivat din el. Astfel avem adjectivul înalt faţă de verbul (eu) înalj sau . 
prezeritul (eu) aud, (eu) văd faţă de abstractele auz, văz („are auz bun”, 

- mni-a. slăbit văzul”), e 
„ Opoziția e—a deosebește masculinul acesta de femininul acasta (scris 
aceasta), iar opoziţia între -v şi: 4, în dialectul aromîn, vine (el) vine” 
de aoristul vine „(el) veni”. În limba veche opoziţia între a şi ea deosebea, - 
prezentul face de aoristul feace făcu”. Asemenea, opoziții negăsindu-se 
decît; în cîteva exemple izolate, au:rămas neproductive ; subiectele vorbi-: 
toare nefiind în stare să' recunoască condiţiile în care apăreau, ele n-au 

"putut deveni alternanţe. Acesta e deci un caz unde putem constata un 
morfonem fără ca el să fie în acelaşi timp o alternanță, 

De obicei însă morfonemul nu este singur semnul distinctiv care 
„marchează, diferitele forme- morfologice și derivative, ci el este, alături 
„de: morfem, un element auxiliar.: Asemenea !morfoneme auxiliare le găsim. 
bunăoară la pluralele feminine sau la persoana a treia a indicativului, | 
prezent, în cazuri ca; fac—fafe sau vacă—vat (scris vaci)... În exemplul - 
dintii, afară de alternanţa, c—4 mai avem opoziţia zero—e, în al doilea 
ă—zero, care servește ca mortem. - . EI 

Mai adesea morfonemul nu apare, în asemenea cazuri, la sfîrșitul 
numai la sfîrşitul consonantic al) tulpinii, ci în silaba accen- 

tuată (sau și în silaba, accentuată). a tulpinii. Astfel. afară de schimbul 
între “morfemele .zero—e și de morfonemul 6-— £, mai apare, în conjugarea 

| (sau
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(eu) întore— (tu) întorci— (el) întoarce, și morfonemul o--oa. Alături 
de alternanţele. produse de metafonie, ca în cazul lui întorc—întoarce. 
sau al lui socru, socri— soacră, soacre, negru—neagră. .., mai avem, în mă- 

sură mare, alternanţele . produse de accentul, variabil, din conjugare : 
mor— murim, las—lăsăl. . . : | 

Şi în asemenea cazuri. întîlnim uneori i opoziții, care, din. cauză că 
sînt puţin numeroase; n-au. ajuns să dea alternanţe. Astfel e opoziţia 

între a şi o în. zăbavă—zăbovese, între &' şi € în păduche— păducel sau între 
ţ şi tîn ospăț-— ospătez. Izolată e şi dubla opoziţie i—e şi u—n în viu—veni. 

„ Imaginabil ar fi ca din.perechile de cuvinte neologice, ca Paris dar 
parizian, generos dar generozitate, des- dar dezarma, deziluziona. .. (față 

„de descăleca, despleti. « .), să se nască cu timpulo alternanță s—z, 'condi- 
ţionată de poziţia intervocalică. Un morfonem împrumutat din limbile 

„slave este cel întemeiat pe alternanța h (şi f sau » dezvoltat din h)—ş, _ 
mai ales în limba veche, în exemple ca catastih—catastişe, leah—leși, bur- | 

duh =—burdușel, năduh—năduşi, vătal—vătăşel, Ghimbav. (din germ, Wei- 

denbach)—ghimbăşean, . Holbaf (din germ: Hohlbach)-— holboşan.. 

Ca şi în limba rusă (cf. TauBETzkoYy, TOLP, IV (1931), ». 163), 
la noi alternanţele. —și prin urmare și morionemele — nu sînt totdeauna 
aceleaşi: la nume şi la verbe :și mai ales diferă uneori în „morfologie şi în 

derivație. Pentru: cazul dîntii ajunge să cităm cazul lui 1—4 la cal— — cai, 
vițel—viţei. .. aţă de scol—scolj.. . sau, invers, al lui pun—pui, țin—ţii 
faţă de dun—buni (dar și adun —aduni. ..) ;:pentru cazul al doilea vom da 

în. $ 152 numeroase exemple, pentru ț—£, precum pivniță —pivnicer, mus- 

tață—mustăcios faţă de braț—braje, preţ—preţuri, înalţ— înalţi, sau pentru 

d—j: neted — netejor,-grămadă— grămăjoară îaţă de ud—uzi. . . Altul e mor- 
femul la forma plurălului decît la derivâte la st urmat de i: prost—proști, 

veste — vești, dar prostie, vestii.. Chiar și în cuprinsul derivaţiei, avem 

sufixe înaintea, cărora —şi numai înaintea lor— consonanta finală a 
tulpinii dispare: Astfel e sufixul =șor,“cu derivate ca, cîrşoară (din cârcă 

sau cârpă +- -şor), furşoară (din furcă+- -şor) şi mai ales -șug, cu derivate 
ca meșteșug (de la meșter), vicleșug (de, la viclean). .-. 

152. Spre deosebire de alternanţe, al căror joc e condiţionat totdeauna 

de o corelaţie între anumite sunete şi anumite aspecte fonetice sau fonemice, - 

morfonermele apar în legătură cu anumite desinenţe sau sufixe, fără ca su- 

biectul vorbitor să poată desluși —sau mai exact : să m ai poată desluşi — 
motivul schimbării de rostire. Dacă participiul de la fac e făcut, cu 
jocul între a şi ă, noi ne dăm seama că această alternanță-e condiţionată, 
de accent şi-că. lipsa accentului produce transformarea lui a în ă. Cind
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însă pluralul de la scajă.e scări, i, jocul între.a şi ă nu mai e motivat de 

accent, căci atît a. de.la singular cît și ă de la plural au accent... Nu.e 

„motivat nici de ș următor, căci Dluralul' de la morar e morari şi persoana 

a doua de la scap e scapi, cu a neprefăcut în ă, 

Jocul între a şi ă în exemple ca scară—scări nu mai e propriu- zis 

o alternanță, ci un morfonem, iar cel ce învaţă romineşte va trebui să 

memoreze că „a accentuat din tulpina substantivelor pisilabe feminine 

îl preface pe acesta în ă înaintea 'desinenţei -i a pluralului”. În loc de 

elementele care îţi dau explicarea fenomenului —cum ar îi mobilitatea 

accentului, poziţie dură sau moale, un £ sau o labială precedentă ete. — 

trebuie să ne mulţumim cu o „regulă, la aparenţă arbitrară, întemeiată 

numai pe: convenţie. 

- Asemenea morîoneme fără corelaţii întâlnim mai ales în derivație. 

Ble cuprind de obicei alte jocuri decît cele pe care le arată alternanţele. 

Tată. cîteva din cele mai obișnuite : 

1—6 înaintea sufixelor.-or, -08 şi -ună: fierbinte —fierbineior, cuminte — 

cumâncior, cărumt— căruncior; put —putineios, urii —uricios, răutate — 

răutăcios; - mânt— minciună.» « 
d—j înaintea sufixelor :0r, -0s şi -uie: neted-—netejor, rotund —rotunjor, 

" “oglindă—oglinjoară,  flămând—flămânjor;  - grămadă—grămăjuie . : « 

d—g înaintea sutixelor -aș şi -ai: ucid —toigaş ; mauced-— mucegai, putred — 
pultregai. . . - 

z—j înaintea, sătixului -une i. -voiez—botejumd. ... - 
n—i înainte de sufixul -(î)or şi -(î Jos + bătrin— bătrîior,, rumen —rumeior; 

cuvine —cuvios. . . a. 

ţ—6 înaintea sufixelor -or, -0s şi -er: uliţă —ulicioară; mustață mastăcios, 
cuviinţă — ouviineios, credință —credimoios; jitnăță — jitmicer . e 

153. În privinţa, morfologiei și derivaşiei, limba romînă se aseamănă, 
în ceea, ce privește rolul important al morfonemului,. mai mult cu limbile 

“slave decît cu cele „romanice. Pe .cînd gramaticianul latin, stabilind 

paradigma, d de conjugare a unui verb ca, porto,. poate scrie : - 

Ă port-o 
- Port-as 

port-at 

__ port-Amus .. 
„-  port-atiş 

port-ant | 

—şi exemplul lui - poate fi urmat şi de cel ce scrie gramatica limbii 

italiene şi a celor mai. multe limbi romanice— gramaticianul romîn nu 

y 

ES
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“poate face decât foârte rar uz de această, schematizare, prin care se scot 
în relief desinenţele adăugate la tulpina neschimbată, căci el trebuie să 
scrie : ae : 

port 

„porţi 
poartă . 
purtăm 
purtaţi 

poartă 

De aceca numărul verbelor „meregulate” este atât de mare în grama- 
tica romînă, - 

Tendinţa pronunţată, de hipercaracterizare ce există în. limba romînă, 
“a produs şi cu.privire la morfonem diferite îenomene,. din care elevăm 

- următoarele patru : 

1) Cînd două forme coexistă, tendinţa generală este de a da prefe- 
„rinţă celei. care, în afară de morfem, mai cuprinde şi unul sau. mai multe - 

morfoneme. Astfel se explică extinderea din ce în ce. mai -mare,-la decli- 
narea întîi, .a pluralelor. feminine în. -i,. care pe de o parte alterează 

sfârşitul. consonantic al tulpinii în măsură mai mare decît e, şi pe de 
altă parte pe a din tulpină în ă și diftongul oa în o. Pluralele poarte 
sau strade se deosebesc de singularele poartă sau stradă numai prin opoziţia 

morfemică ă—e, pe cînd porţi şi străzi prin morfonemele i—ţi şi d—2 şi prin: 

morfonemele auxiliare 0a—o, a—ă. Tendinţa aceasta de a marea pluralul 
printr-un morfonem a produs forme ca ceasoarnice de la, ceasornic (deşi 

„nu urmează un e, câ:-să producă metaionia,), frățâni (cu amestecul . 

pluralului frați), piepțini, pentru piepieni, frașini în l6c de frasini, şi la 

„aromini: și k'eţiri pietre”, deși prefacerea -lui t în ș e motivată numai 

înaintea, desinenţei--i:(cî. DR, I, p.'39).. . 
_ 2) Adesea constatăm inversiuni. morionemice, izvorite : şi ele din 

tendinţa de a marca diferitele forme prin morfoneme. Astfel de la, copaciu 
(din alb. kopat) sau *colaciu (din slav. Rola) sau. "melăiu, ori de la cîrnaț. 

(din lat. carnaceus), cu pluralele copaci, colaci, melci,. cîrnaţi, s-au făcut 
—după modele ca sac—saci, rac—raci, bărbat—bărbaţi. . . — noile singulare 

copac, colac, melc, cârnat. . ., îorme terminațe cu o consonantă, precis deose- 
bită de cea de la sfîrșitul "tulpinii pluralului. Tot astiel se_ explică cele 

mai multe cazuri de metaplasmă ca purec, berbec ete., în loe de „purece, 
berbece, singulare, nouă din pluralele pureci, berbeci... .. 

Aceeaşi alternanță, între e şi £ o întâlnim, aplicată însă în mod greşit, 
în unâle derivate ca ciorecuți (ciorecași, ciorecat, cucioreca) de la cioareci, 

eincar „cal de..ci. nci ani”; 3. pintecare „boală. de piîntece”; cinzeacă 
.



27 e | - WIBERMOREONEATE 

„măsură de cincizeci -de' grame”... sau între și şi șc, în prășcar 

(derivat din praștie).. Modelul pentru asemenea inversiuni morfonemice 

existau în perechi de cuvinte ca purece—pureca, peşte— pescar. Nu vedem . 
modelul după care s-a luat prepelicar ,cîne de. vinat prepeliţe”. 

3) Într-un studiu publicat în Omagiul JMenendez Pidal (III, p.265,- 
„cf. BLR, p. 297 Ş.U.) m-am ocupat cu derivatele de la tulpina plura- 

lului, arătînd că ele sînt explicabile în cazuri ca îngîndurat „plin de 

gînduri”, năzuros „care face nazuri”, dinţar „instrument de strim- 

bat dinţii”, cărțaș „jucător de căr pi ...; dar nu sînt motivate 
„în exemple ca duioșenie (în loc de *duiosenie, derivat de la duios), verzui 

(în loc de *verdui, derivat de la verde), băiețaș, băiețoi, băieţandru (în. 
loc. de *băietaș, *băietoi, *băietandru, derivate de la băiat), grămăjiuie (în. 

loe.de *grămăduie, de la grămadă)... Jocul între s şi ș, d şi 2t şi ţ 

şi d şi ... nu apare în aceste —şi alte asemenea — :exemple în condiţii 

normale, căci alternanța, s—ș e motivată numaâi în duios=- duioşie, alternanţa 

d—zîn verde—verziu, alternanţa t—ţîn băiat —băiejel, iar jocul între 'd şi j 

în grămadă—grămăjoară... Extinderea, acestui joc.şi cînd urmau. sufixele 
-enie, -ui, -aş, -0i,--andru, -uie, care nu alterează dentalele precedente; 
se datorește unei tendinţe de hipercaracterizare prin morfem, pe care am 

putea-o numi hipermortonem : “duioşie, verziu şi grămăjoară au creat pe 

duioșenie, verzui şi gr ămăjuie, prin substituirea sufixelor -îe şi -îu prin 

" sufixele cu aceeaşi funcţiune -enie, -ui Şi -uie, iar. băiețel a împrumutat 
morfonemul său f derivatului cu sens opus: băieţoi.: 

* 4) Tot numai! prin extinderea morfonemului cu scop de a câştiga 
-un 'mijloe în plus spre a caracteriza mai mult o îormă morfologică sau 
un derivat. se explică -derivate ca slăbiuță (DR, V, p. 222, 324) de la- 
slăbină, prăjiuţă (DR, VI, p. 230) dela: prăjină sau sumăieș (la SADOVEANU) 
de la suman, formate cu jocul. între n şi î extras din exemple cu acest 
joc înainte de sufixele -(î)or şi ţîâ)os (8 152); participii ca văzut, cu z 

| de la, aoristul vidă, la, istoromiîni şi pVerzut „pierdut”? ; ; gcrundii ca scofind, 
cu f din prezentul scoj (= scot), precum și derivate ca arzător, răzătură, 
crezare, pierzare. « .:. Hipermorfonem . e și istroromînul mușâl'ţ în loc de 

muşăţ (după âlț—ât) sau mesuță, fețaiesc, petat (pe.la Sibiu) în loc de 
măsuţă, fățaiesc, pătat (după mese, feţe, pete), deşi la acestea e se găseşte 
după. labiale în „Poziţie dură. 

Intiiul studiu despre: morfonemul ronitnese Lam publicat, * “sub utiui Morfonemul şi - 
economia „dimbii, în DR, VI, p. 211— —243 (= „ELR, p 260— 290). - 

154, Fiecare limbă îşi are sistemul ei i tonetie (5 118), dependent 
de a anumite obişnuinţe d de rostire şi. de înterdependenţa, anurnitor mișcări
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articulatorii. Cind sistemul în care se încadrează sunetele unei limbi 
nu este numai o alcătuire pe care, pentru scopuri didactice sau din trebu-” 
inţe metodice, o elădeşte omul de ştiinţă, voind să pună ordine în mate- 
rialul sonic cu care subiectul vorbitor lucrează în mod.- inconștient, ci 
corespunde unui sistem în conştiinţa lingvistică a subiectelor vorbitoare 
însăşi, atunci avem a face cu un sistem fonemic. 

„Dacă examinăm cuvintele care însemnează . „frumos? i în. diferite 
limbi, vedem că-frumuseţea era pentru latini „puterea —căci pulcher 
însemna la origine „puternic”— sau „bunătatea —căci bellus 6 un 
diminutiv din bonus— ca şi în limba maghiară, al cărei s2€p e înrudit 
cu finlandezul hyvă, care înseamnă „bun”. De altminteri şi germanii 
spun despre o mîncare că e „frumoasă („es sehmeckt schân”) sau, 
dacă, le convine un lucru, nu zic „gut”, ci „schân”, cuvînt care la origine 
însemna, strălucitor”, luminos”. (vgs. scâni). Şi o zicală romînească 
zice „nu-i îrumos ce e frumos, ci-i frumos ce-mi place mie”, 'arătînd 
astfel cît de subiectivă e noţiunea exprimată de acest cuvînt, care-la 
romini și la spanioli (hermoso) derivă din lat. formosus, se identifică deci 
cu armonia formei, pe cînd pentru ruşi „frumos” (frasivyi) se identifică . 
cu roşu” (krasnyă), iar pentru albanezi (bukură) cu ceea ce-ţi procură, 
>sbucurie”, La fel este şi cu. sistemul fonemic : coordonatele care-l alcă- 
tuiesc nu se grupează şi nu se încrucişează la fel. Specificul fonemic al * 
fiecărei limbi e dat prin diferenţele de identificare a sunetelor, prin rele- 

:-danța sau irelevanţa opoziţiilor şi prin utilizarea în măsură mai mare sau 
mai mică a. alternanţelor și morfonemelor. 

Spre a ilustra prin câteva exemple. deosebirile ce există între sistemul 
fonemic al limbii romîne şi'al altor limbi, cităm, după | DR, VU, 
„p. 38—39 (= ELR, p.:249) următoarele cazuri : 

închiderea vocalelor e şi o din cauza lipsei de accent e o modifi- 
care de natură fonetică destul de îrecventă în mai multe limbi. Ea a 

dat; naștere la alternanţe și morfoneme de felul lui mor—muri, fac— făcut, 
„arom. dzem—daimui, care se întîlnesc. —cel L puţin în parte— şi la bulgari, 
albanezi şi neogreci. - ă 

- Bulgarii mai au, ca noi, din cauza vocalei din silaba următoare, alter-. 
nanţa, ca—e, care se reflectă în morfoneme ca neagră—negre (bulg. văra— 
vere). Numai noi însă, nu şi bulgarii, avem și alternanţa şi morfonemul 
0—oa: mor—moare—să moară. În alte limbi şi dialecte romanice, metafonia, 
lui o şi mai ales a lui e, cu alternanţele și morfonemele rezultînd din ea, 
s-a produs de obicei înainte de vocalele extreme î şi vu. | 

Alternanţele c—€ şi g—f înainte de vocalele palatale e, îşi morto- 
nemele întemeiate pe ele (fac—faci— face, fag — fagi — făgei) sînt cunoscute şi 

18 — o. 1915
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în italieneşte, dar în cele două limbi avem alternanţe şi morfoneme diferite 

cînd ce e precedat de s (în romiîneşte și de ș): sc(ș0)—și în! românește 

- (față de sc—3înitalieneşte) : muscă— muşte ; mauşe— muşti, un joc care se gă- 

seşte şi în unele limbi slave. 
Specifice romîneşti sînt alternanţele (şi. morfonemele rezultate din 

ele) între consonantele finale şi grupurile mixte de care s-a vorbit în $ 148. 

Nici una din limbile înrudite sau învecinate cu cea romînă nu cu- 

noaşte nici alternanţele între seria consonantelor dentale şi seria africatelor, 

a palatalelor sau a alveolar-palatalelor înainte de i (şi morfonemele rezul- 

„tate din ele): mult—mulţi, des—deși, cal—cai, pun—pui. 
Acest joc nu este egal repartizat în toate dialectele, întrucit la 

" aromîni avem n—" unde la dacoromîni avem nm: : adun —arom. adu 

„aduni”, bun—arom. but buni”. 
Specifice dacoromîn e, dimpotrivă, aspectul fonemic al poziţiei moi 

sau dure, care condiţionează alternanţele ă—e, a—e și î—i (şi morfonemele 

xezultînd din ele) în perechi de cuvinte ca : făt —feţi, fată— fete; vînă—vine.... 
Ceea ce caracterizează îndeosebi sistemul fonemic romiîn este utilizarea 

„mare a morionemului ca element hiperearacterizator. 

" În DR, VII, p.1—55 (= ELR, p. 203259) am publicat Consideraţiuni asupra sistemuluii 

Jonelic şi Jonologic a limbii romine. . . - 

_FONOLOGIA. | 

155. În '$ 126, am arătat că BAUDOUIN DE COURTENAY, făcînd . 

întîia oară distincţia, între sunet ca, impresie acustică şi între. fonem, 

adică, sunetul trecut prin. filtrul creierului nostru, nu a gîndit pînă la 

capăt un gînd deosebit de fertil. | 

| Fără să fi cunoscut lucrările” învățatului polon —scrise , în mare 
- parte într-o limbă inaccesibilă mie şi tratînd subiecte în afară de preocu- 
pările romaniștilor — şi înainte de ce faimosul , „Curs de lingvistică” al 

lui E. pe SAUssURE, editat în cursul primului război mondial de elevii - 
"săi, să fi ajuns, după; încheierea păcii, la noi, publicam, cu nouă ani înainte 
de a începe-să apară, la Praga, Mtlanges linguistigues dEdits au premier 

Congres des Philologues slaves (cu care-începea, seria de publicaţii a „Cer- 

cului lingvistic de la Praga” şi se punea; pentru întîia oară problema 

„fonologiei”?, ca metodă nouă în cercetările lingvistice), în primul volum - 

- al revistei clujene Dacoromania (1919 —1920), o pagină în care formulam 

niște gînduri ce mă preocupau de mult și vorbeam întîia oară de legi 
fonologice în opoziţie « cu legile fonetice. Un an mai târziu, după ce am
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“luat cunoștință de opera lui F. pE SAUSSURE, am revenit într-un studiu 
mai dezvoltat Despre legile fonologice - (DR, II, p.19—84=EIR, 

-p. 185—203) pe larg asupra celor schiţate în DR, 1, p. 386 şi am adăugat, 
unele precizări în Phonetisch, und Phonologisch (în Volkstum und Kultur 

„der “Romanen, ILL (1930), p. 16—24 = BLR, p. 125—134). și în DE, 

V, p. 717 pu. şi VI, p. 211, 485. . 
Într-un capitol viitor al acestei cărţi vom reveni pe larg asupra, 

acestei chestiuni, căreia îi acordăm o' deosebită importanţă. Aici ţineam 
numai să precizăm că prin expunerile mele căutam să formulez mai precis 

„unele păreri, care se accentuau din ce în ce. mai des și să arăt că trans- 
formările sonice ale limbii nu sînt numai rezultatul unor deprinderi nouă 

de rostire, ci în mare parte al unor procese de natură psihică, Făcînd o 
deosebire esenţială între „sunet” și „fon6m”, am simţit nevoia să opun - 
și „foneticii”?, adică ştiinţei despre sunete ca produse mecanice ale orga- 

* nului -nostru rostitor, o numire nouă pentru ştiinţa despre fonem, 

şi i-am zis fonologie. Adevărat; că preocupările mele în vremea accea erau 
aţintite cu deosebire asupra evoluţiei rostirii, de aceea fonologia era pentru 

mine înainte de toate un capitol al gramaticii istorice, ca şi morfologia 
istorică, adică studiul evoluţiei formelor de declinare şi conjugare, sati 

sintaxa, istorică. Făceam deci şi în romîneşte o deosebire între ceea ce 
germanii numeau ,Lautlehre” spre deosebire de ,„Phonetik”, la, fel după 
cum în englezeşte se obișnuieşte a se face o distincţie între „phonetics” 

şi „phonology”: Numai mai tîrziu, cu deosebire în cele două studii publi- 

cate în vol. VI și VII din DR, despre Alorfonemul și economia 'limbii 
şi Oonsideraţiuni. asupra sistemului fonetic și fonologie al limbii române, 
am trecut de la ceea ce azi aş numi fonemică istorică la tone. 

„mica statică. 

În opoziţie cu punctul de vedere istoric, pe care mă agezasern la, 1920, 

este cel reprezentat de-F. pe SAUSSURE, pentru care fonologia e o „ştiiţă 

statică, care studiază modificările fonetice ale limbii la un” moment 
dat” (Oours de linguistique gEntrale, p. 56—57). Pentru el obiectul fono- 
logiei nu e deci fonemul, în opoziţie cu sunetul, ci pe el îl interesează 
sunetele în faza de dezvoltare pe care-au atins-o în momentul cînd le 

-__cercetăm, indiferent de ceea ce se petrece în sufletul vorbitorului. El 

"exclude deci din fonologie istorismul. Evoluţia sunetelor, „modificările 

fonetice în cursul timpului”, le studiază, după el, fonetica, care e. n0 știință 

istorică”, 
"Dacă în felul. de a înțelege fonetica învățatul elveţian. e izolat, 

- punctul de vedere din care priveşte el fonologia este împărtăşit şi de „fono- 

" logiştii” Cercului lingvistic de la Praga. Caracteristic este faptul că aceştia -
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nu pleacă de la fonem ca să ajungă la tonologie, ci Grumul 

bătut de ei duce în direcţie inversă. Recunoscînd rolul mare pe care îl 

joacă opoziţiile în structura limbii, ei au- creat o ştiinţă nouă, a opozi- 

ţiilor lingvistice —întrucît ele au un rol funcţional — -pe care au botezat-o 
fonologie („„behre von den Funktionen der lautlichen Oppositionen”). 

, Fonemul nu este decît „unitatea (cea mai mică) _fonologică”,. o. ,parte 

_a unei opoziții fonologice”, sau, după definiția din urmă a lui TRUBETZKOY 
(Grundziige, p. 35), „totalitatea însuşirilor tonologice ale unui complex 

sonic” (,,Lautgebilde”). . 
„- Prin. noutatea ideilor, dar -mai ales prin străucirea, expunerii şi 

bogăţia observaţiilor fine puse în circulaţie, școala fonologică a găsit 

“mulţi adepţi, mai cu seamă în' generaţia tînără, nemulțumită cu cerce- 
tările diacronice, ajunse la un punct mort. Deşi noua ştiinţă are şi mulți 

adversari, termenii fonologie şi fonologie s-au impus şi se întrebuințează 

azi în sensul pentru care a militat cu atîta stăruință şi talent mai ales 

N, TRUBETZKOY. Astfel s-a ivit o nepotrivire între „fonologia”, cum o 
- concepeam eu în 1920. și ,,fonologia” pe care a încerca, la 1929, s-o impună 

Cercul lingvistic din Praga, Deşi prioritatea, numirii, cel puţin la noi, 

îmi aparţine, m-am hotărît totuși, spre. a evita un echivoc supărător, 

să renunţ la acest termen care începuse să se încetățenească în lingvistica 

romînă şi pe care l-am întrebuințat încă şi în primul volum al privirii sin- 
_tetice despre limba romînă, 

„Deosebirea între mine. și Cercul lingvistic de. la, Praga nu priveşte 

însă numai terminologia, ci, în parte cel puţin, însăşi concepţia ce ne-o 

facem despre studiul rostirii. De aceea o precizare se impune și ea trebuie 

să . înceapă cu termenul. tehnic. . Fonologia, -așa cum o concepe Cercul 
lingvistic de la Praga şi adepții lui, este numai un. capitol din ştiinţa 

despre fonem”, pentru care noi am introdus acum numirea de „,„Fonemică”. 

- . . ” 

- În “Lezique de la terininologie linguistique, MAROTZEAU defineşte: fonologia ca „studiul 

fonemelor constitutive ale vorbirii (= langage) articulate”,- Pentru GRAMMONT deosebirea 

între fonetică şi fonologie consistă -în aceea că cea dintii se ocupă cu sunetele unui. idiom, 

pe cînd fonologia e un fel de fonetică generală, “imbrăţișina cit mai multe şi mai 

variate limbi. - 
” E a. 

3 ” ă 

„= 156. Am asistat o dată la o discuţie asupra picturii şi a calităților 

pe care trebuie să le aibă un pictor. „Pictura, e desen”, zicea un profesor 

, 

de desen ; „pictura e coloare” îi riposta un admirator 31 şcoalei impresio- ' 
niste ; „pictura e compoziţie”, își dădea cu părerea -al treilea. Ca definiții, 
fiecare din aceste formule erau unilaterale, dar ca profesii de credință - 

clei impresionau tocmai prin exagerare, prin scoaterea în relief a unei singure ..
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note. Tot asfel exagera, pe vremea, istorismului lingvistic, H. PAuL, teore- " 
ticianul şeoalei neogramatice, cînd decreta : : lingvistica e istoria limbii” . 
(„Sprachwissenschaft ist Sprachgeschichte”). Dar nu mai puţin unila-_ 
terală e profesia de credință formulată de fonologistul DoROSZEWSKY, 
care declară că „numai opoziţia poate interesa, pe lingvist” (ZOLP, IV... 
(1931), p. 74). E 

Obicetul fonologiei poute fi opoziţia ; ea nu poate fi însă obiectul 
exclusiv al fonemicii — şi cu atit mai puţin al lingvisticii. Opoziția, este 
nuimai unul din mijloacele prin care putem recunoaşte fonemul şi să pre- 

„cizăm funcțiunea ce o îndeplinește în limbă. Nu e nici măcar singurul - 
mijloc. Funcțiunea, fonemică a, unui element de rostire poate îi împlinită. . 
şi prin repetiţia lui. Nici pentru ca „un sunet să aibă valoare de 
n5emn”? opoziţia nu ajunge, ci trebuie -ţinuţ seama și de constelația 
sunetelor, de int egrarea în complexul de sunete din care e format 
cuvîntul : sur însemnează altceva decât; ciur (fur), dur, fur, jur, pur, 
tur... dar altceva, şi decît urs sau rus, de care cuvinte nu se deosebeşte 
prin vreo opoziţie între sunete diferite, ci prin locul pe care-l ocupă 
aceleaşi sunete în cuvintele respective (cf. $ 129). Aşezarea, la locul potrivit - 
poate impresiona chiar mai mult decât deosebirea, între două sunete puse 
în opoziţie. 

Îmi amintesc că avînd să traduc, în clasa întîi de liceu, din lati 
_neşte, pe asinus magnas habet aures, mă miram că redarea mea în romi. . 
neşte “prin „măgarul mare are urechi” nu era pe placul profesorului. - 

« Pentru simțul meu de limbă, adjectivul magnas fiind aşezat după substantiv 
„şi înainte de verb nu putea să fie decît atributul substantivului subiect ; 

| opoziţia, între 4 şi a, care distinge în latineşte nominativul singular mascu- 
lin (magnus) de acuzativul plural feminin (magnas) nu ajungea ca să mă 
orienteze asupra adevăratelor raporturi de dependenţă, între membrii 

“frazei latine citate. | . 

Dar mai adesea valoarea de „semne” a sunetelor nu e condiţionată, 
de o. opoziţie, ci numai de convenţie sau de ordinea în care 
se urmează și se repetă anumite sunete. Între „cară şi gară, între lacună 
şi lagună sau între chem şi ghem deosebirea de sens e dată prin opoziţia - 

între c şi g sau între k' şi £. Dar aceeaşi opoziţie e irelevantă la acăța 

şi agăța, sau la chitară şi ghitară, căci tormele acestea sînt sinonime. Dacă 
- biserică are în limba noastră sensul exprimat d6 francezi prin cuvîntul 
€glise şi de germani prin cuvîntul Kirehe, cauza este că unui b vrmat de î, 

apoi de s, apoi de “e, r, din nou de îi şi în sfîrşit de o şi ă romînul a 
învăţat să-i dea numai acest conţinut. semantic. Acelaşi lucru se. 

întîmplă cu caracatiță, glicerină, veveriță. . „şi aproape toate cuvintele de
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mai. mult .de trei silabe, care nu se deosebesc de: alte cuvinte prin vreo 

opoziţie între sunetele componente. 

BI Şi în delimitarea obiectului ne deosebim de îonolo- 

gişti. Pentru noi fonemica, ca şi fonetica, alcătuiesc două capitole ale 

- studiului care are de obicet rostirea. Elementul fono- din compusul 

jonologie ar trebui să restrihgă şi el acest obiect. Dar ca orice știință 

tînără, fonologia a avut de la început tendinţa să nu se lase îngrădită. 

Pe cînd SEIDEL (Das Wesen der Phonologie) precizează ră „fonologia, este 

" ştiinţa despre opoziţiile între sunete”, alţii înțeleg s-o extindă la 
orice opoziţie între două fenomene lingvistice cu valoare funcţională 

şi admit şi o fonologie sintactică sau stilistică, declarînd ritos 

că „jfonologia nu se ocupă numai de elemente fonologice, ci și de elemente 

extrafonologice, considerate în funcțiunea, lor” (R. JAKOBSON; 

POLP, IV (1931), p. 310). 
„_ Pe de altă parte, graniţele fonemicii sînt cu mult mai largi decît ale 

fonologiei, întrucît noi nu privim limba numai subit aspectul ei de veșmînt 
al gîndului, ci ţinem seama și de nevoia omului de a-şi exterioriza prin 

limbă, viața, sufletească. În tendința de a găsi forma cea mai expresivă 

şi adesea și cea mai armonioasă pentru această exteriorizare, cel ce 

vorbeşte nu se mulţumeşte să-și îmbrace preocupările lui intelectuale și 

sufletești în uniforma normei gramaticale, ci, ţinînd seama pe de o parte 
"de capriciile modei şi pe de altă parte de împrejurările şi mediul în care 

vorbește, întrebuinţează forme afective şi face uz de toată varietatea 
de expresii cu valoare stilistică, care se pot asemăna cu acele nimicuri 

pe care o femeie le adaugă la îmbrăcămintea convenţională și care imprimă 
acesteia o notă personală și trădează gustul celei ce o poartă. Îndată 

„ce nu ne așezăm numai pe punctul de vedere utilitarist şi nu considerăm 
fonemul! numai ca pe un slujbaș al gîndului, servind ca „semn pentru 
distincţii de natură, intelectuală, devin relevante şi alte opoziții 
decît; cele admise de fonologişti ( $ $ 133—136). După cum în graiul nostru 
există cuvinte cu acelaşi sens —sinonimele— dar cu diferită valoare 
stilistică sau frazeologică, astfel subiectul vorbitor dispune de forme 
duble de rostire cu aceeași valoare intelectuală, dar deosebite ca ex- 
presivitate, cufonie ete. Bl e adesea pus în situaţia de a alege între 

rostirea locală şi cea a regiunilor învecinate sau. între rostirea “veche 

şi cea nouă, să admită sau nu împrumutul şi inovaţia. 
Astfel ajungem în „plină fone mică spaţială şi fone mi c ă 

d storică, 

Nu numai confr untarea unui - clement de rostire dintr-un PR 
cu al element de rostire din ali cuvânt, ci şi conjruniar ea aceluiași clemeni
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de rostire. cu sine însuși, dar subit două sau mai multe variante condi- | 
'ționate de spațiu sau de timp, poate. deveni un mijloc de cunoaștere: 
lingvistică, . | . _ 

157. Cînd ţintese cu pușca, închid un ochi, pentru ca atenția mea, 
să nu fie atrasă de cîmpul dimprejur şi să o pot; concentra numai la linia, | 

„care trece prin cătare spre ţel. Cînd privesc cu aparatul Roentgen la o - 
parte din corp, închid cîmpul vederii printr-un cadru negru, spre a evita 
să văd ceea ce nu-mi este folositor. şi pentru ca prin contrast să apară 
„cîmpul de observat; -mai. limpede. O astfel de diafragmare este şi 
„metoda fonologiștilor, câr6 renunță la tot ce e diacronie, : spre a „Vedea 
-mâi clar sineronicul. Acest fel rămîne însă, planimetric -şi imaginea, 
e lipsită de relief. Cel ce, dimpotrivă, priveşte cu. amindoi ochii, “vede 
stereometric. 

Important de reţinut este faptul că în amîndouă cazurile obiec- 
“tul studiului, elementul de rostire, rămîne neschimbat şi numai unghiul 
„nostru de privire diferă. Statică sau cinetică, sincronică 
'sau diacronică poate fi numai metoda de cercetare, care nu trebuie 
confundată cu obiectul de cercetat. Această metodă poate fi aplicată, 
deopotrivă foneticii ca şi fonemicii, morfologiei, sintaxei ete. 

: - Arătarea faptelor şi constatarea raportului structural dintre ele, 
aşa cum le face o disciplină descriptivă, sînt; de o mare importanţă pentru 
ailarea adevărului, dar nu pot îndestula complet. dorinţa noastră de a 
„cunoaşte, curiozitatea noastră ştiinţifică. Copilul cînd deschide ochii asupra 
lumii nu încetează de a întţreba „de ce?” E în firea omului să vrea să ştie 
şi cauzele care au produs faptul constatat şi să se întrebe şi : „cum? 
„de unde?” „de cînd?” Prin cunoaşterea, genezei şi urmărirea evoluţiei 
-deslușim mai adesea și cauzele unui fenomen. Un medic, vizitând un pacient, 
îl va, cerceta cu de- amănuntul, pipăindu-l şi percutîndu-l, examinîndu-i 

„reacţiile, luîndu-i tensiunea, şi făcîndu-i radiografia, cardiograma, şi analizele 
ete. Dar el nu se mulţumeşte cu acest examen minuţios, ci se va informa 

„şi asupra antecedentelor, va întreba pe bolnav prin ce boale a trecut, 
în ce măsură a făcut abuz de alcool, nicotină sau alte toxice, care este 
partea ereditară și în ce mediu a trăit. Spre a diagnostica malaria, " 

'-stetoscopul - și termometrul : spun mai puţin decît aptul că pacientul 
vine , dintr- -o regiune bîntuită de paludism. | 

"Păr se deosebește, ca sens, de măr prin opoziţia p— m, dar părul 
din. grădină nu: se deosebește de părul din căp prin nici un „semn, 

deşi înțelesurile celor două cuvinte sînt atît de depărtate (mai depărtate 
chiar decit; cele ale celor. doi pomi; părul. şi mărul), “3 un fapt; care
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poate excita dorinţa noastră de a şti care e cauza deticienţei-unui semn - 

distinctiv la- omonimul păr. Răspunsul ; ni-l dă lingvistica istorică, Prin 

faptul că 1 între vocale a devenit, în cuvinte de origine latină, 7, lati- 

nescul pilum „părul din cap” 3 devenit păr, întoomai ca a pirum „părul 

din grădină”, - 

Între alternanţele vocalice enumerate în ş 147 este şi. cea, marcată 

prin opoziţia a—e, condiționată, de poziţia dură: sau moale următoare 

şi de labiala precedentă; în morfologia și derivaţia romînă avem un număr 

mare de cazuri în care se repetă morionemul a—e : fată— fete, masă— mese, 

pară— pere, învață— (să) învețe, apasă— (să apese... Avem însă cel puţin 

- tot. atîtea cazuri în care acest joc între a şi enu se ivește, deşi condiţiile 

- —labiala precedentă şi poziţia dură şi moale următoare — rămîn aceleaşi : 

mamă— mame, (să) pară— pare, (să) bată—bate ete. Gramatica descriptivă 

nu poate face în cazuri ca acestea decît să stabilească „regula? şi să 

înșire-,excepţiile” ; gramâătica istorică țare și o explicație - pentru această, 
nepotrivire : în fete (la. foetae), mese (lat. mensae), pere (lat. pirae), înveţe 

“ (at.. *invitiet), apese (at. appensei) avem a face cu un e latin, care a 

suferit, înaintea unui a următor, metafonia devenind ea, iar acest ea 

s-a transformat în a după labiale, pe cînd în mame, pare, bate (last. mammae, 

„ parit, baituit) avem a face cu păstrarea lui a accentuat latin, care pe cale 

fonetică nu se modifică nici din cauza labialelor precedente, nici a poziţiei 

moi următoare. (Cf. și $ 183). Di 
Ca în lumea ce ne înconjoară, putem constata şi în limbă că-unul 

din 'cele mai izbitoare principii structurale este.cel al :simetrici. 

După cum omul are doi ochi, două urechi, două miîni și două picioare, 

aşezate simetric în corpul lui, tot astfel cele mai multe opoziții se grupează 

în mod simetrie în limbă. Opoziția între o ocluzivă velară şi o aifricată, 
care deosebeşte singularul de plural sau persoana întîi din prezentul indi- 

cativ de persoana a doua, nu 0 observăm numai la ocluziva velază afo- 

nică, ci și la cea fonică : după cum de la mie pluralul e 1ni€ (scris mici) 

şi de la ridic persoana a doua e 'ridif. (scris. ridici), tot astfel de la 
drag pluralul e drag (scris dragi) și-de la rog persoana a doua e rof 
(seris rogi). Opoziția, care diferențiază pe drac de drag se continuă şi 13 

pluralele dra€ (scris draci) şi drag (scris dragi). Pe de altă parte vedem 

că există iarăşi o simetrie între ocluziva-afonică dentală (î) și cea 

velară (c). Precum avem o opoziţie între t afonic și d fonic în perechi 

de cuvinte ca cot—cod, tare—dare. .. avem, ca morfonem, opoziţia între t 
şi ţi în tot cu pluralul toți (scris toți) şi pot'cu persoana a doua poți 
(scris poți). Acest paralelism încetează însă la -ocluziva dentală fonică d, 

căci spre aceleaşi distineţii morfonemice nu mai serveşte opoziţia d-d,
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ci d-2%, deci dentalei explozive fonice nu-i mai corespunde! grupul mixt 
cu o africată, ci fricativa .fonică muiată2': surd—surz' (scris 
surzi), (eu)aud— (tu )auz' (scris auzi). Anomalia, pe care fonologia ca 
disciplină statică se mulțumește s-o constate, fonemica istorică și spaţială 
e în stare s-o și explice. Într-adevăr, istoria limbii ne învaţă că pentru 
un d latin urmat de îi mai de mult romînii rosteau pretutindeni , care 

era, fonica ce corespundea lui f.. Textele noastre vechi aveau Chiar cite 
un semn grafic deosebit pentru amândouă africatele : s şi-u (precum 

aveau și pentru africatele £ și £ semnele u și y). Pe de altă parte, At- 

lasul lingvistic ne arată că acest stadiu se păstrează pină azi pe o arie 

întinsă a, teritoriului dacoromin, unde pluralul masculin al adjectivului ud 
şi persoana a doua a verbului ud este (ca la aromini și în cea mai mare 
parte la megleniţi) ud(i). Asimetria nu este deci în cazul de față un 
defect structural moștenit, ci se datoreşte evoluţiei africatei fonice, ' care 

şi-a pierdut de la o.vreme elementul ocluziv tocmai în regiunea care a 

imprimat limbii literare caracterul ei actual, în Muntenia. Dacă am 
“vrea să facem o: asemănare a acestei asimetrii structurale cu o lipsă 
"de simetrie ce o constatăm în înfățișarea unor oameni, nu am putea-o 

compara cu defectul oamenilor ceaciri, care s-au născut cu un 
ochi albastru și altul căprui, ci cu cel al oamenilor care au făcut albeață ă 

la un ochi. 7 
Nici fonologiştii nu exclud cu totul c o fono | ogic is ţ orie ă, 

dar ei o admit numai spre a. „compara unele cu altele două. faze din 

istoria unei limbi, privită fiecare sineronic. Pe ei nu-i interesează 
deci tăietura perpendiculară, care relevează diferitele faze ale evoluţiei 
limbii —oarecum straturile ei geologice— ci numai tăieturile transver- 

“sale făcute. în diferite epoci, care ne permit să cunoaștem structura 
“limbii la mai multe - momente date (Ci. Sarpe, Das Wesen der Phono- 

“ logie, p. 39). Pentru ei urmărirea evoluţiei fiecărui sunet în parte şi 
„legile fonetice” fac. parte din cercetările atomistice, pe. care le repu- 

diază din principiu. 
Dar şi atomismul, în opoziţie; cu privirea de ansamblu, inte- | 

grală, ţine.tot de metoda de cercetare şi nu de obiectul de cercetat. - 

- Dacă e adevărat că gramatica, spre a putea arăta cu mai multă precizie, 

modificările de rostire suferite de limbă în cursul “timpului, discompune. 
fraza în cuvinte, cuvîntul în silabe, iar silaba în sunete, după cum chimia, 

duce andâliza pînă la atom, nu e mai puţin adevărat că, nici fonologia nu 

a scăpat de o fărîmiţare. asemănătoare a obiectului de cercetat. Atit că 

“fonologiștii nu discompun prin analiză, şirul sonic al limbii, ci printr- -o' 

clasificare, compartimentare și inventariere dusă la extrem. După. cum
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neogramaticii, adepţi ai istorismului, se complăceau să stringă cît mai 

multe date de amănunt, care li se păreau că explică însăși ființa limbii, 

tot astfel unii dintre fonologişti se pasionează pentru distingerea celor 

mai subtile variaţiuni de opoziții și cred că structura limbii se poate 

arăta prin tablouri statistice. ” - 

Ei nu au părere prea bună nici. despre atlasele lingvistice, | pe 

care le clasează de asemenea între lucrările atomistice, fiindcă ele înre- 

gistrează un număr mâre de fapte de amănunt, fără să izbutească să dea 

o imagine totalitară, despre structura, limbii. La Congresul internaţional 

de lingvistică de la Copenhaga, tonologiștii au propus alcătuirea unui 

atlas lingvistic fonologic, care să urmărească repartiţia 

în spaţiu a opoziţiilor relevante. Desigur că îndrumarea lingvisticii spaţiale 

în această direcţie ar fi utilă și ar deschide orizonturi nouă. Din hărțile 
unui astfel de atlas s-ar recunoaște mai ales — precum s-a accentuat la 

acel congres— că în afară de familii de limbi, înrudite.printr-o 
origine comună, există și mănunchiuri. de limbi, compuse 

din limbi străine ca origine, dar apropiate prin întrebuinţarea acelorași 

mijloace de expresie. Astfel există un mănunchi de limbi numite de obicei | 

„balcanice” sau, mai bine, „sud-est-europene”, care au cîteva, trăsături 
comune din cele mai remarcabile, Între acestea sînt și cîteva opoziții 
între sunete, cum ar fi cea între a şi dă, câre diferenţiază sensurile | 

cuvintelor la romini, albanezi și bulgari. Isofonele hărților unor asemenea 

atlâse cuprind de cele mai multe ori un mănunchi de mai multe limbi 

—chiar cînd acestea nu-s învecinate — dar, în același timp, ele trec prin 
teritoriul-unei limbi despărțindu-l în arii diferite. Astfel opoziţia între 
vocalele nazale și cele orale e relevantă, în Europa, la francezi, portu- 

ghezi şi la poloni, iar dintre albanezi, la: gheghi. Politonia e relevantă 
la suedezi, în unele dialecte norvegiene, în daneză și în germana de miază- 

noapte, la lituani, letoni, estoni ş.a. 

Dacă aţlasele lingvistice actuale, care. se mărginesc la o singură 

limbă, nu permit urmărirea unui fenomen dincolo de hotarele: acestei 

limbi, ele revelează, celui ce le ştie descifra cu mult mai mult decît o 

sumedenie de fapte de amănunt, iar liniile ce arată extensiunea unei 

rostiri n-au importanță numai pentru filologul care vrea să localizeze 

un. text de provenienţă necunoscută, ci şi pentru lingvistică. Din felul 

cum isofonele —ca şi isomorfele și isolexele— se ocolesc sau se întretaie, 

- din insulele presărate în arii uniforme și mai ales din formele duble produse 

prin împrumut, lingvistul poate recunoaşte bi iologia şi poate surprinde. 

însuşi procesul-de organizare. al limbii (cf. LR, 1, $ 14).
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* Ponemica spaţială, ca și cea istorică, ne permit deci să aplicăm staudinulari 
limbilor o metodă pluridimensională. - 

| Dacă hărţile atlaselor lingvistice, aşa cum ele sînt alcătuite azi, cu- 
prind mai mult material fonetic decît fonemic, aceasta, se explică prin faptul 
că pe ele sînt notate răspunsurile spontane primite de la subiectele anche- 
tate. Pe anchetator l-a interesat cuvîntul, așa cum se ivește mai întîi în 
“mintea subiectului anchetat, forma care e oarecum la suprata ţa 
memoriei lui lingvistice. Numai incidental, cînd subiectul însuşi comunică, 
acest. lucru, se notează şi al doilea cuvint sau varianta, formală care 
coexistă în mintea lui. Din punct de vedere fonemic e însă interesant; 
toemai ceea ce se găseşte în rezerva lingvistică a omului, sinonimele și 
variantele, care pot fi puse în opoziţie cu cuvîntul şi forma ce se ivește 
spontan în mintea lui. - Asemenea, opoziții, care duc la diferențieri şi in- 
terpretări din cele mai interesante, ar trebui să fie urmărite mai in- 
sistent de cei ce vor pregăti atlasele lingvistice viitoare sau de cei ce 
vor face studii dialecţale de amănunt în baza atlaselor existente, 

Într-o dare de seamă publicată în anul 1934 în DR, VII, p. 437— 445 asupra primului 
volum din Lucrările” Cercului lingvistic din Praga (ZCLP), subliniam necesitatea de a nu 
„confunda obiectul cu metoda cercetării. Acelaşi lucru îl spune cu alte cuvinte şi J. VENDRYES 
care e preşedintele Societăţii fonologice fără să fie un adept fără rezerve al fonologiei. Deși noi 
înţelegem „fonetica” şi ,,fonemu!” altfel dectt el, reproducem în original şi în întregime din stu- 
diul său La phonologie de la langue potlique (în Conferences de Institut de linguistique de PUni- 
versile de Paris, 11 (1934), p. 39—51) următorul pasaj foarte judicios : „„Alors que la phonstique 
6tudie les sons en eux-mâmes, c'est-ă-dire dans leur nature physiquc, physiologique, psycholo- 
gique et dans les rapports qui unissent chacun deux aux autres sons du langage humain, la 
phonologie ctudie les sons d'une langue en' tant que, constituant un systăme, ils ont une valeur 
significative et servent ă V'expression de la pensce. Toutes les distinctions que on s'ingânie â 

„„. &tablir entre la phonologie et la phonctique decoulent de cette opposition fondamentale, qui 
en fait deux disciplines jumelles, appliquces A un mâme object, mais de deux points de vue diite- 
rents. Ce mâme objet, c'est le phonăme, le son produit par Pappareil phonateur de homme. 
On peut Petudier phonctiquement en dâcrivant les proprictes pour elle- -mâmes et, si on peut 
dire, de fagon absolue. On Vetudie phonologiquement quand on le considtre de fagon relative 
d'apres la place qu'il occupe et le râle qu'il joue â Pinterieur du systeme d'une langue donnce. 
IL y a une phonologie statique qui âtudie le systâme des phonâmes d'une langue sans tenir compte 
des changements auxquels il est expost et une phonologie dynamique qui prend chaque systtme 
de phontmes comme un ensemble de tendences, gencratrices de transformations. L'une et V'autre 

" sont essentiellement fonctionnelles”. Ă 
(, În timp ce fonetica studiază sunetele în sine, adică în natura lor fizică, fiziologică, psiho- 

logică şi subt raporturile care unesc pe fiecare din ele cu celelalte sunete ale vorbirii umane, fono- “ 
logia studiază sunetele unei limbi în măsura în care —constituind un sistem— ele au o valoare 
semnificativă şi servesc la exprimarea gîndirii. Toate deosebirile pe care ne străduim să le desco- 
perim între fonologie şi fonetică rezultă din această opoziţie fundamentală, care face din ele două 
discipline gemene, aplicate la acelaşi obiect, dar din puncte de vedere diferite. Obiectul acesta 

este fonemul, sunetul produs de aparatul fonator al omului. Putem să-l studiem din punct de 

v
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vedere fonetic, descriindu-i însuşirile ca atare și, așa-zicind, într-un mod absolut. Îl studiem 
din punct de vedere fonologic, cind îl considerăm în mod relativ, după locul: pe care-l ocupă şi 
după rolul pe care-l joacă în interiorul sistemului unei limbi date. Există o fonologie statică, 
care studiază „sistemul fonemelor unei limbi fără a ţine seama de schimbările la care e 

” supus, şi o tonologie dinamică, care priveşte fiecare sistem de foneme ca un ansamblu de tendinţe, 
„generatoare de transformări. Atit una cit şi! „ cealaltă sint, în esenţa lor, funcţionale”) 

(trad. edit.). - - 
Cel ce, în timpul din urmă, a afirmat cu mai multă tărie necesitatea unei metode pluri- 

dimensionale, punind-o cu mult talent în aplicare, este VW, v. WARTBURG. El cere ca „lingvistica 
"viitorului să se aşeze pe o platformă care să întrunească amindouă felurile de a privi 
ştiinţa, cel istoric şi cel descriptiv”, (cr. . Lileraturblatt Î. germ. u. rom. Phitologie, LXV— LĂVI 

„0940, col. 11).
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158. Cel dintii cercetător ştiinţific al limbii româîne, călugărul SAMUIL | 
" OLAIN, știa, acum o sută optzeci și mai bine de ani, că unui 1 în cuvinte 

latine, cînd el se găsea după c, g sau înainte de e, î, îi corespunde, în 
cuvinte romînești, un î. El recunoscuse deci atît transformarea de rostire 
cît şi condiţiile în care ea se întîmpla. Această recunoaştere a fost pusă de 
el exclusiv în slujba unei teze dinainte stabilite : dovedirea latinităţii 
noastre şi prin ortografie. La eliminarea buchilor chirilice și înlocuirea - 
lor cu litere latine, CLAIN cerea ca în loc de chema, gheață, ghindă ; iepure, 
tăia, mei. .. să scriem clema, gleaţă, glindă ; lepure, tălia, meliu. .. pentru 

ca în aceste cuvinte oricine să. poată recunoaşte pe clamare,, glacies, 

- glans, lepus, taliare, milium... latin. 
Abia secolul al: XIX-lea a utilizat şi din punet de vedere lingvistie 

recunoașterea raporturilor constante ce există între sunetele unei limbi 

şi cele din limbile care derivă din -ea. O comparație mai atentă şi mai 

minuțioasă a cuvintelor latine şi romîne de felul celor citate mai sus a dus 
“înainte de toate la constatarea că i în loc de 1 se repetă în toate 

cuvintele cu grupurile cl, gl şi în cele cu 1-+ (latin sau romîn), și că 
această transformare se găsește la toţi cei ce vorbese rominește. 5-2 
stabilit deci caracterul general şi colec tiv al fenomenului. 

" Ounoaşterea dialectelor și a limbii vechi înlesnea urmărirea evoluţiei de 
la stadiul latin pînă la cel romîn. Într-adevăr, în dialectul. aromin se 
rostește pînă astăzi cl'em, ngl'ej, Vepur, tăl'ari... Această rostire cu 
V (1 muiat) a fost odinioară cea obișnuită şi la, dacoromini (cf. $.197). Trans- 
formarea lui 1 în V, care se repeta, cu o regularitate într-adevăr impre- 
sionantă la toţi rominii, în toate cuvintele cu acest sunet, a fost asemă- | 
nată cu legile pe care le constată naturaliștii în studiul naturii. Astfel s-a 

născut credinţa, în- legile ionetice.
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Descoperirea, legilor fonetice a pus studiul lingvistic pe baze ştiin- 

itice solide, eliminînd diletantismul şi-impresionismul în materie de etimo- 

logie ș şi dibuirea în necunoscut la stabilirea înrudirii şi a filiațiunii limbilor. 

Un singur exemplu ajunge spre 3 ilustra acest lucru. Vechii noștri cronicari 

ştiau că „de la Rim (= Roma) ne tragem”? și că dovada acestei descen- 

denţe romane o dă limba noâstră. GRIGORE URECHE cita. şi cîteva cuvinte 

din care şe recunoaşte romanitatea noastră. Între ele şi femeie care se | 

aseamănă, ca înţeles şi formă, atit de mult cu femina latin, încît se 

impune oarecum să fie dat ca exemplu tipic. Şi totuşi cuvîntul femeie * 

nu vine din femina latin, ci din familia. După legile fonetice, femina 

„ar fi trebuit să dea în romînește *famănă, după cum seminat a dat samănă 

(dintr-o formă mai veche seamănă). De tâpt noi avem un cuvînt famăn, 
care însemnă eunuc” — întrebuințat; încă de Baunescu cu sensul „om: 

afemeiat”? — care derivă dintr-o formă masculină * feminus. 'Textele vechi 

dovedesc că forma anterioară a lui femeie era fămeaie, dezvoltat din fămeal'e, 

care se găseşte încă la aromiîni şi care rezultă, în consonanță cu legile 

fonetice, din at. jamălia. După cum se poate vedea în Dicţionarul Aca- 

demiei, femeie însemna pînă prin secolul al XVII-lea „familie? sau 

„meam”?, înţelegîndu-se toţi membrii unei familii ori numai soţia şi copiii, 

ca pînă astăzi la aromini. Astfel ConEsi scria încă: „Cu muiarea 
ta și cu toată fămeaia ta -pasă (= du-te) la besearecă»”?. Deci şi dezvol- 

tarea semantică a acestui cuvint confirmă etimologia din “familia, în 

consonanță cu transtormările normale fonetice.. În opoziţie.cu modifică- | 

rile de sens, foarte labile și capricioase, transformările de rostire urmind | 

anumite legi rigide, pot servi deci. de control pentru stabilirea originii 

cuvintelor. e = 

159. “în La, 1, Ş 108 am arătat care „sint, factorii activi e care au produs 

în cîteși patru dialectele principale ale limbii romîne cele mai importante 

transformări fonetice. Din tabloul dat acolo vedem că aceste modificări 
de rostire au fost pricinuite la noi de alţi factori decât în alte limbi,. 
sau de aceiași factori însă, în altă măsură sau cu alte efecte. Așa bunăoară 
durata. sunetelor nu a avut un rol distinctiv în sistemul fonetic Și 

spre. deosebire: de cele mai multe limbi romanice, 4 scurt Şi lung 

sau 0 scurt și o lung s-au păstrat ca au (erzdus > crud, firea > furcă) 
și o (pomana > pom, păreus > porc ...). Dimpotrivă accentul a 
avut o influenţă covîrşitoare, producind, la vocale, diftongări (pectus > 
> piept, densa > deasă, mola >> moară), iar la grupurile de consonante prici- 
nuind alte efecte cînd le preceda (câza > coapsă) sau le urma (lazăre > 
>lăsare). Tot accentul a închis vocalele €, a, o cînd urma poziţie nazală 

7 
N
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(bene > bine, lana > lănă >1ână, bonus > bun. ..) şi acelaşi Gtect l-a 
avut asupra lor poziţia neaccentuată (nemnica > nimic, castigo > cășiig > . 

> câştig, oceido > ucid. ..). Poziţia încătușată, care joacă un rol 

atît de important în unele limbi romanice, la noi a fost hotăritoare 
numai pentru m.urmat de explozivă (campus > cîmp, dar squama > scamă, 
tempus > timp, dar semino > s(e)amăn..:;). Metatonia nu o produc 

la noi, ca în alte limbi şi dialecte romanice, vocalele extreme s şi u, ci 
a şi e (nigra > neagră, coma > coamă, panis > pîine...). La înce- 

putul cuvintelor sunetele s-au păstrat mai bine decît la sfîrșit 
(amarus > amar, dar casa > casă ; unctura > untură, dar lupus > ip...) 

„iar între vocale. consonantele s-au păstrat toate afară de d, v, 
și U; 1, dialectal şi n, intervocalic au devenit r (sebum > seu, stella > 

„> *steaa > stea; pulicem >> purece, lana >> istrorom. lărg..., dar ripa: > 

>rîpă, scrofa > scroafă, uda > udă, rogat > roagă. .:). Cea mai mare 
influență a avut-o asupra consonantelor precedente ş; în măsură mai 
mică e şi i (care au alterat velarele); un e scurt accentuat şi un i lung 

latin au prefăcut dentalele precedente în airicate. Asupra vocalelor urmă- 
toare cea mai mare înrîurire a avut-o: r şi, în legătură cu poziţia 
dură următoare, labialele, dar numai-în dialectul dacoromin. 
Dintre grupurile consonantice au fost modificate cs, ci şi 

gn (coza > coapsă, lucta >luptă; - lignum > lemn...), în poziţie inter- . 

vocalică şi br şi:bl (fabru > faur,: stab(u Jam >staul...), iar grupurile - 
qua şi gua au fost redate în anumite cuvinte. „prin pa şi! ba (aqua > apă, 
lingua >limbă...). 

160. În opoziţie cu rolul activ. modificator exercitat de anumite 
“sunete sau aspecte îonetice asupra altor sunete, există Şi o comportare 

pasivă care merită a fi urmărită, căci limbile se deosebesc unele de 

„altele şi prin felul cum. sunetele lor se adaptează altora, prin ceea ce 

A. GEMELII numeşte, plasticitatea lor. 

în ceea ce priveşte plasticitatea vocalelor, constatăm că cele mai . 

plastice sînt, vocalele cu apertură medie, adică ă, e Şi 0, tinzînd. să se 

„închidă în poziţie. nazală, şi în silabe neaccentuate și —cel puţin e şi o— 

fiind expuse diftongării prin metafonie. Vocala cea mai deschisă, a, tinde 

“şi ea să se închidă în aceleași condiţii, dar nu se .diftonghează (cel 
puţin în limba literară). Mai puţin plastice sînt vocalele închise î, s și, 

dintre care mai ales cele două din urmă sînt expuse, la sfîrşitul cuvin-, 

telor, într-o măsură mai: mare decît celelalte vocale, atonizării, seurtării 

şi chiar amuţirii totale. - : 

19 — c. 1915
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Cercetînd fiecare vocală în-parte, vedem că cea mai plastică e vocala e, 

care are tendința să se închidă sau să se pronunţe central. 'Transfor- . 

marea în î e regulată subt accent; în poziţie nazală (bene > bine...), 

în a la începutul cuvintelor (ericius > arici...) iar în ă după r şi după 

labiale în poziţie tare, uneori şi după dentale, mai ales neaccentuat 

(reus > rău, mehum > măr, 'sebum > seu, dial. său, bonitatem > bunătate, 

civitatem > cetate, în Maramureş cătate...). El rezistă —încă din epoca 

latină — mai puţin sincopării (cal(i Jdus > cald...) şi sufere cele mai 

multe diftongări, fie că a fost despicat — cînd era scurt şi accentuat — 

în ie (păctus > piept. ...) sau că, accentuat, a fost metafonizat; înainte de 

a și e (densa > deasă). Despicarea, lui e în fe se găseşte şi în poziţie 

iniţială (îllu. > îel, scris. el) şi în graiul țărănesc (burete > buriele . 

cî. LR, ], $ 94). în unire cu alte vocale, el are tendinţa de a se închide, 
devenind semivocală şi astfel formînd diftong cu vocala mai sonoră. 

Încă din epoca latină vulgară datează transformări de felul lui puteus > 

> puliu > puț... iar.din epocă mult mai recentă treabă > triadă... 

Foarte plastică e şi vocala ă, care se închide în cele mai multe 
“regiuni înainte de nazale (septimana > săplămănă > săptămână...) şi 

adesea, şi în poziție protonă (carnaceus > cărnaț > cîrnaţ. ..). Şi cl e Ă 

„supus metafoniei și diftongării în graiul țărănesc (panem: > pâine, 0văs >. 

> orîăs....). Palatalele precedente îl schimbă în e (folia > foaiă > făaie, . 

chemi< *cVămi, tăiem< tăiăm. ..). Nu e toemai rezistent faţă de sinco-.. 

pare (amănar > amnar...), dar mai rezistent decît e. | 

Mai puţin plastie esto 4, care încă în latina vulgară “dovenise- e 

cînd. era scurt (niger > nigru > negru. ..), iar în romineşte se preface 

în i la începutul silabei și, în cele mai multe regiuni, și la începutul 

cuvîntului (clavem >>*cl'eae> *chee > cheie, înimă > inimă. ...). După 7 şi în 

„grupul în, și după labiale în poziţie dură, se preface în î (rîvus > rîu, 
„ventals > * vint > vînt. . .). Aceeaşi transformare o sufere, mai ales regional, 

după unele dentale, sibilante şi africate dentale (tinăr > tînăr, sin > sîn, 

țin” >ţîn, şi > şi...). Sincoparea lui în poziţie. intertonică este destul 

de îrecventă în vorbirea, repede şi în unele regiuni (horle< horile, mitiel < 
__< mititel;..). Afonizat, la sfîrşitul cuvintelor, el e „înghiţit” de palatalele 

precedente și în cele- mai multe părţi şi de ș (ok' pentru „ochi”, mulţ 
pentru „mulţi”) şi dispare la istroromîni și megleniți. În legătură cu. 

alte vocale, cl devine — sau tinde să devină — elementul slab al diiton- 

gilor (caș, lei, răi, oi, răzgti, căprui...). În schimb cl nue alterat în. 

poziţie nazală, nu sufere metafonie, nu se preface, medial, în diftong nici 

în graiul țărănesc și se păstrează — în faza afonizată:— ca al doilea 

element al grupurilor mixte în legătură cu cele mai multe consonante.
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Pe aceeaşi treaptă, ca plasticitate, stă o, care,. spre deosebire de 
alte limbi romanice, e tratat la, îel dacă e lung sau scurt (pâmum > pom, 
poreus > porc. ..). El sutere însă metafonia (dom (î jne > doamne) şi apare 
ca uo la începutul silabei (*noe > noză...), în multe regiuni și la înce- 
putul cuvîntului (om > uom..:) şi în graiul țărănesc (daorm...). Se închide 
în poziţie nazală şi în silabă neaccentuată (carbonem . > cărbune, orare > 
> ura. ..). Final se menţine numai în cazurile cînd n-a devenit u (Ano, 

vino). Intertonie nu există (căci s-a prefăcut; în 4). În diftongi el e mai 
-slab decît: a, fără să devină desăvârşit; satelitul acestuia (coamă. ..), 
cînd nu a devenit u (tuamă) şi e mai tare decît ș şi 4 (03, ou). 

Urmează vocala a, care-şi păstrează caracterul, indiferent de durată 
şi care, în unire cu. alte vocale, este în diftongi totdeauna elementul. 
tare al acestora, El nu-și pierde fonia la sfîrșitul cuvintelor (Safta, acela ...). 

„Apare numai rar, în unele texte vechi, metafonizat (căraire < cărare...) 
şi nu se despică decît în graiul țărănesc, pe alocurea, în diftongul . îa 
(mîare pentru mare. ..). Intertonie nu există în cuvinte vechi (căci s-a 
prefăcut în ă), iar în neologisme nu se sincopează; (aparat. . -). În poziţie 
nazală și în silabă heaceentuată el s-a închis, devenind ă sau î (campus > 

- > câmp, barbatus > bărbat. . .), iar după palatale el apare în anumite 
condiţii ca, e (clavis > cheie, boiar > boier...). . 

Puțin plastic e î, care rămîne nealterat în silabe neaccentuate 
şi înainte de nazale. Numai palatalele precedente îl schimbă în .(filia- 
nus > *filîn > fiVin > fin > fin...) şi uneori vecinătatea, labialelor, . 
în a (Simedru > Sumedru). Nu se despică nici în graiul țărănesc, decît 
în cazurile de metafonie (câine, pîine. ..). Uneori se asimilează vocalei 
din silaba următoare (îmblu > mol, întri > îmtri...). Apare adesea 
ca sonus vicarius. 

Acelaşi grad de:rezistenţă, îl arată şi vocala 4, care nu se modi- 
fică din cauza lungimii și rămîne nealterată înainte de nazale şi în silabe 

„neaccentuate. Numai uneori, cînd e lipsit de accent, dispare (vrem< 
»<"vurem...) şi dispărea încă în epoca latină vulgară (musculus >> mus- 
clus > muşchi... .), “precum şi ea prim element al diftongului ua (bat- 
tualia > bătaie, nu am > n-am. ..). De asemenea a, dispărut în limba lite- 
rară, după afonizare, cînd era final (lupus > lupu > hp. . .„). Apare însă 
ca semivocală în diftongi și triftongi (daz, ez, ou, rîu...). După unele 

ă palatale se transformă în î (includo > închid), iar în textele vechi din | 
regiunile nordice întâlnim și metafonia lui (mânaine pentru mâname). 

161. În ceea ce , priveşte plasticitatea consonantelor -romîne, con- 

statăm cîteva transformări comune tuturor. Astfel e amuţirea, lor de dată 

7
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străveche - la, Sfârșitul cuvintelor (lupus > Tuupu > tup, “casam > casă, 

due > du, sub > su, laudat şi laudant > laudă. . .) cînd nu se găseau 

_în silabă finală accentuată (guem > cine...). În epocă mai nouă şi-au 

pierdut parţial fonia toate 'consonantele fonice ajunse. finale (în măsură 

mai mică sonantele —care nu au corespondente afonice— decit cele- 

lalte). La. începutul cuvintelor —uneori şi la începutul silabelor— anu- 

mite grupuri consonantice fac greutăţi romînilor şi: se aud aproape numai 

"în gura celor deprinşi cu această, articulare din limbi străine (hlamidă, 

amnemotehnică. . .). De aceea Dnistru a devenit Nistru, Psaltire şi ctitor 

so rostese în graiul popular adesea saltire şi titor ($ 18), iar ph”, V6, 

11 fh şi vy se modifică pe o arie întinsă în E 6 % h',_y (ph'ept > 

>R'ept, bget > get, miie > ie, fh'er > D'er, vyin > yin sau chiar în. ..). 

Veche e simplificarea lui ps, pt şi bd în s, t:și d înainte de accent (ar ec- 

tare > *arăplare > arătare, laxare > *lăpsare > lăsare, - "rig (i )dicare > 

> răbdica > rădica > ridica. ..). 

„Anumite grupuri consonantice a căror pronunțare face. greutăţi 

“romînilor devin mai uşoare prin înmugurirea, sonantelor ($ 74) şi prin 

" adăugarea unei vocale centrale cu rol de sonus vicarius ($ 75). La stir- 

şitul cuvintelor avem de asemenea, anumite grupuri consonantice greu de 

rostit. Ivirea acestora o evită rominul prin păstrarea vocalelor finale 

(aflu, socru, cf. $ 78). 

Cele mai plastice consonante snt în limba, romină velazele, dintre 

labiale b și v, iar dintre sonante, 1... 
Velarele latine c, gau devenit africate dentale înainte de orice 

vocală palatală şi adică, la dacoromini, £ și £ (cera > ceară, gingita >. 

> gingie. ..). Înaintea, lui ş ele au devenit. ţ. sau, cînd erau” urmate şi 

de, o şi u accentuaţi, £ (brachium > br aţ, disculciare > desculța, peciolus > 

> picior, Sanctus Georgius > Singeorz....). Grupul se a devenii “și 

înainte de €£ şi î:(Paschae > Paşte, scio > ştiu...). Labiale în loc de: 

velare apar. în grupele ct, cs, gu şi qua, gua (octo > opi, coza > coapsă, 

cognatus > cumnat,  adua > apă, lingua > limbă. ... Între vocale, în 

loc de g avem uncori î (magis > mai...) sau zero (ego > eu). Fricativa 

palatală. y din limba latină vulgară a. devenit, la începutul Guvin- 

telor, di şi a suferit aceleaşi transformări ca: i acesta, (focus > joc, 

jaceo > zac...). 

Cit despre b și », care încă î în epoca latină vulgară apar schimbate, | 

_b devenind viîntre -vocale, iar v iniţial, prin fonetică sintactică, uneori 

b (sebum >sevu > seu, veteranus >betranus > bătrîn. . :), ele sînt — alături 

de 1 şi n — singurele. consonante pe care poziţia intervocalică le-a trans- 

format, sfârșind prin amuţirea, lor (rivus >riu cabalhus > cal. ..). Urmaţ
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de r sau'1, b a. devenit, între vocale, uşi același rezultat l-a dat » 
“în grupurile dvi, &ui, Gui: (fabrum >faur, sub(u )la > *suulă > sulă ; 
cavito > cauto >> caut, * grevitatem > greutate, novitatem > noutate. ..).: Ca 
şi celelalte labiale, b și v au suferit metateză înainte de ș latin (habeat > 
> aibă, cavea. >istror, câibg...) şi au devenit, pese (6)£ şi (0) y 
înainte de & şi î.(bene > (b)gine, vina > (0) [7 LR 

Bonanta 1 se înmoaie, devenind V (şi io i 1a dacoromini) 
înainte de ș (milium > mel'u > mei...), înainte de.€ și î (lăporem > V'epure > 

„ Diepure, galăina > găină > găină, Llinum > Vin > îin > îm, caballi > 
ecali > cai...) şi după c, g (elamo >cl'em >> chem, glacies > gV'aţă >> 
> gheață...). între vocale, Îl urmat de a și precedat de accent devine 7, 

apoi « şi în . urmă amuțeşte (stella > *steta >steauă > stea); aceeaşi 
„soartă o au, .în dialectul istroromiîn, / final şi 1 urmat de consonante 
„nemuiate (cal. > că, cald >câd...); ea articol el a dispărut în limba 

romînă curentă (calu < calul...); sub influenţă albaneză el dispare la 
aromiînii sudici în grupul ri, prefăcînd pe r'în 7 (ficoru < ficorlu < ficio- 

„ rul), între vocale, l (simplu) latin s-a transformat în vremuri vechi 

„în 7 (pulicem > purece, felicem > ferice. . .). Ca și celelalte sonante, el e 

expus asimilării (înalt > nant, în Moldova. . .), disimilării (celalalt >> cela- . 

lant. ..), propagării (facula > *flacula > flacără. --) şi metatezei (pop (u)- 
dus >plop:..).. 

Mai puţin plastice, totuși supuse unor transformări mari, sînt den- - 

tale le, între care se numără şi n. Urmate de ş, sa devenit ș (caseus> 
>caş...)iart şi d s-au transformat în atricate, şi adică în f, 2 (pretium > 
> preţ, prandium > prânz, altiare > înălțare,: Diana >zînă. ..) sau 

— cînd era urmat şi de o sau w accentuaţi — în £ și j (*fetiolus > ficior, 
“deo(r)sum >jos...). Ț, a pentru t, d și ş pentru s avem și atunci” 

cînd aceste dentale erau urmate de un E latin accentuat sau un î “(tEnco > 
> țin, barbati > bărbaţi, sie > şi..:). Grupul'sta devenit ș înainte de ș 

latin (astia > uşă...) şi ştînainte de 3 (tristi > trişti). Înainte de explozive 
fonice s se acomodează acestora în privinţa foniei- devenind 2 (dezbrac, 

- deadăumez, deagolesc, scris des-, dar rostit dez-...), iar" înainte de ], n, 
m 7, o se rostește mai ales afonic, dar lin (sloată, casnă, smeură, Israil, 
svînt...). Subt influență, grecească, î. se rosteşte dla' arominii sudici 
(căndic < cîntec. . ). 

Sonanta n se transformă în 74 şi apoi în ş la dacoromini (afară 

de o regiune mică din “Banat, în care și e păstrat; pînă azi) înainte de $ 
(cumeus >> cutu >ecui...), dar se păstrează înainte de & E şii accentuaţi. 

- (maevus > n0g, "cotur nzo(u la. > potârniche ... . ). Înaintea desinenţei î, 

mi se păstrează. la dacoromini, dar se înmoaie la âromîni și la megleniţi
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(boni > buni, arom., megl. bus, tot aşa (a da, pentru aduni. . .); urmat | 
de bilabiale, n se rostește m (îmbrac, înapari. . .) ; urmat de labio-dentale, 
m (îmvăţ = învăţ) ; urmat de velare ocluzive, .p (încalec, îngraș) și 

urmat de fricativa velară h, p (înham.. . ). Dispariţia lui n înainte de 
8 e latină vulgară (densus > desus > des... ); o întîlnim apoi la dacoro- 
mini și istroromiîni în granum > grîu (tot așa frâu şi brâu) şi în una >*uă >o ; 
la arominii “vestici, subt influență albaneză, după r (care devine 
7: carne > casă. . . ) şi la toţi rominii în prefixul con- proton (contremulo > 
> cutremur ...). La istroromini şi, mai de mult, parţial şi la dacoromini, 
n intervocalic în elemente'latine, cînd nu era lung (ca în annus >an...), 
s-a rotacizat (bene > bire. .. ). Ca și celelalte sonante, n e expus asimi- 
lării (fenestra > fereastră. ... ),.disimilării (*sanguinosus > sângeros), meta- 
tezei (îmbunfa pentru îmbufna...) şi mai ales propagării (canutus > cănunt >> 
>cărunt, ai ” î 

_. Mai puţin plastice sînt bilabialele, labio-dentala fi: 
sonanta r. Un i următor trece înaintea labialei (coif, îngăim), iar un 
e şi î preface —însă numai dialectal— pe p, Îşi mîn (p)k', (Î)h, (m) 
((P)k'atră = piatră, (f)h'er = fier, (m )hie = ie). Subt influenţa limbii 

„greceşti, mp devine mb la aromiînii sudici (mbiducl'u < mpiducl'u = pădu- 
chez). În prefixul com-, m dispare cînd accentul urmează (conaprehendo > 
> cuprind... ). | - 
_„. Sonanta r nu se palatalizează înainte de ş latin următor, sau 
sfirșeşte prin a-l „înghiţi”, ca și pe î românesc din ţe (morio(r) > moriu > 
> mor, retus > "rieu > "reu > rău, ..). Plasticitatea lui r se manifestă, însă 
în grad mare în asimilări: (corona > cunună. . . ), disimilări (crbrum > 
> *cibru > ciur... ), propagări (fierăstău > fierăstrău. .. ) şi metateze 
(împrotivă > împotrivă...) - 

Din consonantele născute pe teren romînesc, este mai puţin plastică 
„africata ţ, care-și pierde elementul ocluziv numai în grupuri consonan- 
tice greu de pronunţat; (neguţior > negustor, arom. bărbaţi'i > bărbasl'i...). 
Dimpotrivă, fonica corespunzătoare, d, nu se mai păstrează decât dialectal. 
În limba, literară ea a; devenit 2, care înaintea unui i dezinenţial se pre- -. 
face uneori în ș (viteaz-viteji . .. ). 

Africatele (6) şi $(Ş) n-au pierdut elementul ocluziv nici - 
în aceeași măsură, nici. în aceleași” regiuni. La dacoromiîni €, indiferent 

  

sare 2 aa de originea, lui, a devenit s sau $ pe de o parte în Banat 
hărţile 4, '6,3x] (CU Tegiunile învecinate), pe de alta în mai toată Moldova, * 
harta 8 „| după cum se poate vedea din hărţile nr. 3, 5, 7 şi 33. 
———— Cam în aceleaşi regiuni apar și 2 sau & pentru d, dar  
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numai cînd acesta, provine din g latin: urmat ide e, î (gemo > Gem > em, 

2em ...). Dimpotrivă, „cînd provine din ş y, di sau gi, acesta. își pierde 
elementul ocluziv în limba literară (jovis > joi, deo (r)sum > jos, * giurus> 

jur...) şi şi-l menţine prin Banat şi. Moldova, pe unde s-a men- 
ţinut şi d. | 

Alveolar- -palatalele ș- şi 3 sînt foarte rezistente. Numai 
înainte de i dezinenţial se înmoaie (moş”, guj' ca plurale de la moș, ghiuj...). 

În aceleaşi condiţii fricativa velară devine fricativă palatală (monarh' 
ca plural al lui monary... . ). În cuvinte de origine slavă se întilneşte şi 
$ pentru x urmat de. dezinenţa i (duşi « e pluralul lui dul). 

162. "Din 1878 datează studiul lui PASTEUR Asupra microbilor. În 
" acelaşi an apar Morphologische Untersuchungen, ale lui K. BRUGMANN şi H. 

„OSTHOFF, în care ei îşi formulează astfel credinţa în legile fonetice : „orice 
schimbare fonetică, întrucît ea se întîmplă în mod mecânic, se face după 

"legi. fără excepţie, adică direcţia . evoluţiilor fonetice este totdeauna 

aceeași la toţi membrii unei comunităţi lingvistice —în afară de cazul 
separaţiunii dialectale — şi toate cuvintele în care se găsește sunetul: 

shpus schimbării fonetice sînt atinse, fără excepţie, de această direcţie. 

„Cazurile refractare, excepţiile aparente, au totdeauna o cauză bine deter- 
miniată și se explică ca forme analogice”. Coincidenţa, aceasta nu este numai 
întâmplătoare, ci ea corespunde unei stări amaloge de spirit la cei ce 'arătau 

căile nouă de urmat în două discipline ştiinţifice atît de deosebite ca medi- . 

"cina, şi lingvistica. Și de fapt, n-au lipsit nici lingviştii care au asemănat 
propagarea unei inovaţii fonetice cu molipsirea prin bacili; după cum 
omul nu este în stare să reziste contagiunii printr-un act de voință, ci 

„devine un simplu transmițător de microorganisme, tot astfel el nu se 

. “poate deroba, de 12 primirea, şi transmiterea inovaţiilor de rostire. Dacă 
„ ici şi colo, în mod excepţional, cîte un individ scapă neatins de molimă, în- 

semnează că e imun, că organismul lui dispune de antitoxinele necesare 

-pentru combaterea boalei ; dacă cutare cuvînt nu e cuprins de valul cel 
mare inovator al rostirii tradiționale, însemnează că printr-un fenomen 
de natură asociativă acest cuvînt a putut rămînea nemolipsit, că 

“există un fel. de imunitate şi pentru cuvinte, căreia neogramaticii i-au 
zis analogie. Ca şi molima, care durează pînă ce se stinge și care se 

răspîndeşte. pînă unde ajunge -virulenţa ei, tot astfel inovațiile de rostire 

“sînt mărginite în timp şi în spaţiu ($ 197). 
Ceea ce interesa pe. lingvişti înainte de . toate în această epocă 

stăpînită de pozitivism era stabilirea cît mai exactă a legilor fonetice. 

Cînd un învăţat izbutea să formuleze o lege îonetică; faptul acesta era 

â,



296 - a ” CRITICI. ADUSE NEOGRAMATICILOR 

considerat ca. o descoperire de primul rang şi adesea, legea, cea. nouă se 
numea după descoperitorul ei, după cum în medicină anumite boale poartă - 

numele celui ce le-a constatat. I. GRIMM fusese cel dintii care izbutise, 

în a doua ediţie a Gramaticii sale, să formuleze una din cele mai surprin- 

zătoare coincidenţe fonetice la compararea limbilor înrudite, așa- -numita 

mutaţiune consonantică. Punînd alătţuri exemple latine ca 
piscis, pellis, poreus, nepos. . . cu germanul Pisch (engl..fish, v.-nord. fiskr), 

Fell (v.-engl. fell), Perk -el (vgs. fare, v.-engl. fearh), Weffe (v.-engl. neffa, 
v.-nord. nefi...), apoi lat. tu, tres, toga... cu v.-nord. thka (v.-engl. 

thă), v:-nord. thrir (v.-engl. thri), v.-noră. thal (v. -engl. thac). . .; în sfîrşit 

caput, collum, cornu... cu germ. Haupt (engl. head, v. moră. hofudh), 

Hals (v.-engl. heals, v.-nord. hals), Horn (engl. horn, v.-nord horn)... . 

ne putem convinge de raportul constant ce există între ocluzivele afonice 

latine p, t, ce şi fricativele afonice germane f, th şi h. Totuşi alăturea de 

asemenea cazuri „regulate”?, existau şi cîteva excepţii supărătoare, precum 

goticul fadar (germ. Pater), modar (germ. AM utter) —cu d gotic și t german, 

„dezvoltați din: th— alături de goticul brothar şi germ. Bruder: —cu th 
în gotică şi d german —. deşi în latinește frater are t ca și pater şi mater. 

„Tot astfel unui lat. ducere îi răspunde germ. ziehen, cu h (ca în Haupi, 

Hals, Horn), dar gezogen, cu g. Abia în 1877 învățatul danez K. VERNER & 

arătat că lui pater, mater, frater latinesc îi corespunde în limba veche indică. - 
pităr matăr, dar brătar, că; deci, ca şi. în limba veche grecească, accentul 

era, deosebit. Într- -adevăr, cercetând toate cazurile asemănătoare cunoscute. 

lui; VERNER â constatat că legea lui: Gnrmu trebuie completată în modul 
următor : „orice ih german neiniţial s-a transformat în dh dacă era urmat 

de accent”? (sau, mai exact, după SaussuRE, Cours de linguistique gentrale, 
p. 207: „orice th medial a devenit dh, cînd accentul aşezat pe silaba ce-l 

preceda nu împiedeca această trecere”). Urmează deci că germ. Bruder 
nu este o excepţie la legea lui Garum, ci că GRIMM Nu formulase exact 

legea fonetică a mutaţiunii consonantice. 
Aceste legi” rămâneau însă speculaţiuni făcute în camera de studiu, 

unde cercetătorul limbii are dreptul să facă, abstracţie de particularităţile 

individuale sau locale ale. celor ce o vorbese şi să adune numai cazurile 
din a căror confruntare se pot întrevedea condiţiile comune în care apare 
o lege”. E un procedeu de simplificare asemănător cu cel al întrebuin- 
țării desenului sau schiţei, care lasă la o parte tot ce:e accesoriu sau 
nuanţă, în locul fotografiei, exacte dar mai puţin demonstrative. Cu toţii 
ne aducem însă aminte, din şcoală, că nu toate demonstrațiile profesorilor - 
de fizică sau chimie reușeau, chiar cînd ele erau făcute în condiţiile optime 
din Jaborator. Adevărat, Că, profesorii aveau totdeauna a) explicaţie : ba
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atmosfera, era prea umedă ori prea uscată, ba era prea cald. sau prea, 
îrig, ba alambicurile nu fuseseră bine spălate. . ., dar, oricît de plauzibile 
erau aceste explicaţii, o urmă de îndoială rămânea totdeauna, în sufletele. - E 

? „elevilor. -- E aa | 
Cînd neogramaticii au apărut, în veacul trecut, cu credinţa în legile -: 

fonetice, ei au adus cu sine și exagerarea necesară pentru ca o teorie nouă 
să se poată impune. Ceea ce i-a asigurat marșul triumfal a fost în parte 
— după cum cu drept cuvînt observa M, BREAL (Semantique, p. 259)— 
şi doza de paradox cuprinsă în însăşi numirea, și definirea legilor fonetice. 

“sa Dacă s-ar fi zis numai evoluţie regulată sau mers con- 
_stant, nimeni n-ar fi fost izbit de: aceşti termeni. Dar legi oarbe 

şi precizie astronomică erau numiri potrivite spre a înlănțui 
atenţia generală”, . . | a 

Cînd, totuși, teoria, nu se potrivea, cu realitatea, înainte de a recurge 
la analogie” — un fel de plastru bun de: pus pe orice rană — adepţii 
„legilor fără excepţie”! căutau să dea cazurilor refractare o explicaţie fără, 
să părăsească - domeniul foneticii.. | o 

Dacă lași o bucată de fier din mînă, ea cade la pămînt, ilustrând 
astfel în mod cît se poate de limpede legea gravităţii. Dacă însă în apro- 
pierea acelei bucăţi de fier se găsește un magnet, atunci forţa de atracţie 

„a acestuia e mai mare decit forţa de atracţie a pămîntului, iar bucata de 
"fier, în loc să cadă, face o mişcare în direcţia magnetului. E. HERzoG 

- (Streitfragen, der -romanischen Philologie, Halle, 1904, p. 5 ş.u.) explică 
astfel cazul francezului cage'< lat. cavea, care a păstraţ, înainte de a. 

- următor, pe e netransformai în E, cum ne-am aștepta după o bine cunoscută - 
lege fonetică franceză, din cauza acţiunei disimilatorii a lui d următor. ... 
Tot astfel 4 final, devenit ultrascurt; şi afonic, dispare în limba romînă. 
Există însă la noi o altă lege fonetică, mai puternică decît cea a afoni- 
zării şi a scurtării în poziţie finală, care nu tolerează ca o silabă să se 
sfîrşească cu consonantă urmată de r sau 1. De aceea socru, aflu n-a devenit; 
s0cr, afl, ci se rostește și astăzi cu u plin ($ 78). Da 

După E. Henzoc, excepţiile: ar trebui să se explice toate într-unul . 
din aceste două feluri. Dacă rămîn totuşi şi excepţii care nu pot fi expli- 
cate astfel, atunci vina nu este a legii fonetice, ci a noastră, cărora ne 
lipsesc mijloacele necesare ca, să le recunoaștem în adevărata lor ființă. 

Desigur că acest fel de a raţiona, este cît se poate de logic. “Totuşi. 
el nu e convingător. Prin cercetări continue şi înnoite în cele mai variate 
limbi şi prin câştigarea unei rutine din ce în ce mai perfecţionate şi veri- 
ficate în. baza unui bogat material de cercetări dialectale, lingviștii au 
ajuns la o adevărată virtuozitate în explicarea, excepțiilor. Ceea, ce li se
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poate imputa, e mai dcarabă 1 tendinţa, lor de a găsi cu orice preţ câte o 

explicare, chiar pentru cele mai obscure cazuri, decît imperfecția, mijloa- 

celor de cercetare. 

Afară de posibilitățile enumerate de E: HERZOG mai există însă una : 

se poate să avem a face cu o greşeală, iniţială 'de concepţie sau de metodă. 

Chestiunea merită să fie urmărită de aproape, nu pentru a diminua printr-o 

critică uşor de făcut astăzi meritele neogramaticilor, ci pentru a ne abate 

de la un drum care trebuia în mod fatal să se înfunde. Vom căuta deci 

în cele următoare să scoatem la iveală, în baza cercetărilor mai nouă, 

mai ales a geografiei lingvistice, ceea ce rămîne ca un bun vrednic de păstrat 

în cercetările predecesorilor noştri şi ce trebuie înlăturat sau rectificat. 

__ Greşeala, fundamentală a neogramaticilor este că, impresionați de 

elementul constant; şi repetat ce poate fi observat la modificările de rostire, 

şi-au plăsmuit o teorie, carea devenit pentru ei o dogmă. Tot ce nu 

era în concordanță cu această dogmă, trebuia explicat printr- o dogniatică 

creată ad-hoc. : - 
Împotriva dogmei « s-a îndreptat mai ales şi cu mai mult talent ace] 

învăţat contemporan al neogramaticilor, care totdeauna a scuturat orice 

cătuşe ce stînjeneau libertatea ideii şi care a îost un adversar al „şcoalelor”? 

lingvistice, H. SCHUCHARDT. Simultan cu apariţia studiului acestuia, Uber Ă 

" die: Lautgesetze (Berlin, 1885), O. JESPERSEN ţinea la Copenhaga, la o socie- 

tate istorică-filologică, o conferință publicată în 1887 în Internationale 

Zeitschrift fir Sprachivissenschaft, în care demonstra că în foarte multe 

„ cazuri legile neogramaticilor nu pot fi aplicate şi că s-a tăcut -prea puţină 

observaţie pe teren. Remarcabil în acest studiu e faptul că un fonetician 

„se arăta sceptic faţă de legile fonetice, al căror 'rol i se părea exagerat. 

Pe la -începutul acestui veac un mare medic a spus că nu există 

boale, ci numai bolnavi. Acest dicton ar putea „îi parafrazat de lingviști 

în : nu există limbi, ci numai subiecte vorbitoare. „Boala” e o abstracţie 

făcută de învăţat, necesară pentru studiul medicinei ; medicul curant nu 

are voie însă să se lase indus în eroare de gensralităţile. extrase din cazurile 

speciale, ci, la patul bolnavului, trebuie să-l vadă numai pe acesta. Tot 

astfel lingvistul dispus la speculaţii în camera de lucru, trebuie să se iden- 
tifice cu subiectul vorbitor dacă vrea să știe ce este cu adevărat limba. 

„ După moartea lui G. PARIS, lingviștii francezi dau, în primele decenii 

ale acestui secol, tot mai multă atenţie momentului social în lingvistică 

şi, prin resurecţiunea psihologismului, în evoluţia celui -mai important 

instrument de înțelegere între oameni, linia, M. BREAL („organele vocii 

" sînt servitorii, iar nu stăpînii limbii”), A. MEILLET („limba este emina- 

mente un fapt social”), VENDRYES,. MILLARDET ş.a. au adus în discuţie o 

= 1
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mulţime de fapte care deschideau drumuri spre o nouă înțelegere a moditi- 
cărilor de rostire. . 

În Germania, în parte subt; infuenţa lui B. OnocE, K. VOSSLER por- 
neşte cu mult talent lupta împotriva pozitivismului în lingvistică şi, în 
legătură, cu el, împotriva concepţiilor neogramatice. * „i 

Între altele el arată că punerea în opoziţie a analogiei, fenomen psihic, cu legea fonetică, 

fenomen fiziologic, nu e fericită. Una dintre legile cele mai consecvente în limba franceză, 

„ accentuarea pe silaba din urmă, se datorește analogiei. Dacă irancezul accentuează astăzi il 
fait şi fait-il, puisse-je, Wagner, piccold, albim, cauza este că tot materialul de limbă de care dis- 

pune e accentuat la fel şi de aceea el potriveşte și formele nouă şi imprumuturile recente acestui 

tip de accentuare (Sprache, p. 118). „„Cind ceea ce e asemănător, scrie el, e strins la un loc printr-o 

grupare analogică, observatorul superticial crede că are a face cu o „slege””. Astfel s-a putut naşte 

acea eroare. .., că transformările de rostire sînt generale iar nu individuale, că ele nu sint libere, 

«ci urmează anumite legi. Ceea ce este asemănător a fost considerat ca identic”, (Sprache, p. 119)- 

Un elev al lui VossrER, R. LERCE, scrie : „A explica transformările de rostire şi cele flexionare 

ca un fenomen mecanic-acustic e imposibil, neputindu-se admite. pur şi simplu că sunetele şi 

formele flexionare alunecă, precum cade bunăoară un corp în urma greutăţii sale spre 

pămînt, căci atunci ele ar trebui să alunece în toate limbile de pe pămint, fără excepţie şi tot- 

deauna în aceeaşi direcţie, şi am putea, în cazul acesta, 'să prevestim de pe acum încotro vor 

fi lunecat sunetele unei limbi, de ex. ale celei germane, în anul 2500” (Germanisch-romanische 

Monalschriji, VII (1915), p. 101). . 

Cercetarea istorică a limbii, ajunsă la un punct mort prin rutină, 
şi prin fărîmițarea liniilor mari de gîndire, nu mai mulțumea generaţia tînără, 
de cercetători, setoasă de perspective nouă. De aceea a fost salutată cu 

mult entuziasm opera postumă a lui F..DE SAUSSURE, publicată și dusă 
mai departe de elevii săi de la Geneva, care, în locul diacronismului de 

pînă atunci, introduse sincer onismul în cercetările lingvistice. 
În consonanță cu integralismul filozofiei, ce-şi făcea loc 

în toate domeniile ştiinţei, „Cercul lingvistic de la Praga”, descinzind 
de la BAUDOUIN DE COURTENAY şi IF. -DE SAUSSURE, îşi îndrepta atenţia 

spre partea structurală și funcţională alimbii actuale, con- 

siderînd fonetica, istorică, cu puzderia; de legi și legișoare fonetice, ca depă- 
şită prin atomismul metodei ei de cercetare.. 

Lovitura de graţie a dat-o însă legilor fonetice, după părerea multăra, 
geogratia lingvistică. Făcînd, în” Introducerea” la Atlasul. 
său lingvistic, bilanţul observaţiilor pe teren şi căutînd să dea expresie 

oitorva principii generale, WEIGAND scria : „fiecare cuvînt își are istoria, 
i” (LAD, p.-. 18). Deci tot; un fel de „fiecare bolnav are boala lui”. 

Za același rezultat; ajungea, în mod independent, GILLIERON. Hărțile atla- 

selor lingvistice revelau atît de numeroase şi atît de surprinzătoare abateri 
de la legile fonetice, încît acesta, cu temperamentul său de luptător, a,
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decretat; „la faillite de Petymologie phonetique”, punînd aceste cuvinte 

ca subtitlu al lucrării sale nBiude sur la defectivit€ des verbes, (Neuve- 

ville, 1919). 
Cel ce urmărește cu atenţie critica adusă şcoalei neogramatice va, fi 

plin de admiraţie pentru ascuțimea argumentelor şi fineţea observaţiilor, 

dar-va rămiînea cu impresia că cei ce nu admit legile fonetice fără excepţie 

continuă totuşi nu numai Să recunoască utilitatea lor, ci şi să lucreze cu 

ele. Xaită, într-adevăr, ce credea despre ele M. BREAL : „Regulile foneticii 

nu pot fi privite cu destul respect. Ele sînt garanţia oricărui progres, - 

singura apărare împotriva capriciului şi a fantaziei, odinioară atât de păgu- 

bitoare pentru studiile noastre. 'Poţi avem datoria 'să muncim spre a le 

face zi de zi mai sigure şi mai amănunțite” (Semantique, p. 318). VENDRYES 

(Langage, p. 50—51) arată că asemănarea legilor fonetice cu legile naturii |. 

.— lo care raporturile între fenomene, descoperite de experiență, sînt con- 

stante = e falsă, căci, dacă am avea a face cu legi de felul celor fizice, 
.ar trebui să știm apriori cum trebuie să evolueze sunetele. ,,Cu toate. 

acestea”, continuă el, „ca formule pentru schimbările de 

rostire realizate în trecut, legile fonetice au caracter absolut”, iar 
etimologistul care n-ar ţinea seama de aceste „formule. ce rezumă procese . 

şi reguli de corespondențe, ar face o „operă deşartă”. Dintre lingviștii 

spaţiali, WEIGAND seria : „Pentru mine nu există decît; reguli fone-: 

tice. Numai experienţa poate stabili dacă ele ajung sau nu să se eris- 
talizeze . . „ Aceste reguli fonetice trebuie însă respectate în „acecâși 

măsură ca, şi cînd ar fi legi fonetice” (LAD, p. 22). 
| Deci legile fonetice, care nu există, trebuie respectate ! Cei « ce susţin 

acest lucru cred că pot scăpa din acest impas prin tangentă, evitind ter- 

menul de „lege” —pentru caracterul imperativ pe care-l are acest cuvînt 

în sens juridie— şi înlocuindu-l cu inofensivul regulă” sau formulă”. 

Unii —de exemplu Ta. CAPIDAN, -la noi— preferă numirea „normă 

fonetică”, | n 

"Trei studenţi săraci, care cutreierau ţara pe jos, au ajuns în ajunul 
Rusaliilor într-un oraș străin. Au descins la un hotel căutînd o cameră cu 
trei paturi. Portarul le-a, cerut pentru ea treizeci de lei (căci: lucrurile se 
petreceau pe vremea cînd acesta era preţul camerelor la hoteluri). Studenţii 

au încercat să se toemească, dar portarul le-a spus că el nu poate scădea, 
preţul. Au plătit deci fiecare câte zece lei şi s-au culcat. A doua zi, portarul | 
le-a înapoiat; cinci lei, căci stăpînul hotelului le redusese preţul camerei la 
douăzeci şi cinci, de Iei. Mulţumiţi, studenții au luat fiecare cîte un leu, 
iar restul de doi lei l-au dat bacşiş portarului. „În felul acesta”, zise 
unul din ei, „ne vine-camera, pentru fiecare din noi, cîte nouă. lei, căci .
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am dat ieri cîte zece şi am primit înapoi azi câte un leu”. — „Nu se poate”, 
răspunse altul, „căci de trei ori nouă e douăzeci și şapte, iar dacă adăugăm. 

doi lei — bacşişul — la „acești douăzeci şi şapte, face douăzeci şi nouă, 
nu treizeci, cît. am dat noi aseară”. Şi s-a, pornit o ceartă între & pe | 

care n-au putut-o descurca nicidecum: | 
Cum se explică această nepotrivire? Printr-o o „smintă?, cum s-ar 

zice prin Ardeal, adică printr-o greșeală de gindire. Socoteala celor trei 

drumeţi aşeza pe același plan două lucruri care trebuiau să rămînă pe 
planuri diferite, şi anume socoteala din ajun cu cea din ziua de Rusalii.. 

 Detapt +2 ap 0, pi 

- Cam așa e şi cu legile fonetice. „Sminta” neogramaticilor, dar Şi 

a, adversarilor lor, este că amestecă două lucruri diferite, adică procese 
pur mecanice cu procese de ordin psihic, evoluţiile de ordin A ionetio cu 

cele de natură fonemică.. 

- În privinţa aceasta e caracteristice telul de a gîndi al lui WEIGAND 

—care a rămas în fond: neogramatie și după ce şi-a publicat Atlasul — și 
GILLIERON, un precursor al concepţiilor nouă lingvistice. Preocupările lui 
WEIGAND la alcătuirea chestionarului pentru: atlasul său erau exclusiv : 

—sau aproape, exelusiv— fonetice. Explicările pentru abaterile de la 
legile fonetice era fatal să le caute tot pe teren fonetic. Dacă în Banat 
se zice fete şi vede, cu e deschis (dintr-un mai vechi ea), dar merge şi verde, . 
cu e mediu, cauza este grupul r-+consonantă care urmează în cazurile din: 

“urmă, Bot astfel, dacă a din șase se rosteşte în unele:regiuni “altfel decît a . 

din șapte, cauza, e, în șapte, grupul. următor sau în șasă (din șase), prefa-. 
cerea lui e în ă după s. Grupul în din cuvîntul din, neaccentuat în: frază, 

- se'rosteşte altfel decît; în din tinăr. > tînăr ; transformarea lui v din verbul 

in e alta, decît cea din substantivul vin, fiindcă la verb există, şi forme de 
conjugare „accentuat pe tulpină. Deci : „chiar la. identitatea sunetelor 

componente??,. continuă el, „și la omonime... evoluţia poate urma alte 
„căi, fiindcă, aparţinînd. unor cuvinte diferite, valoarea lor în frază e alta” 
(LAD, p. 19), îi . 

Dimpotrivă GILLIERON, care e studiază în primul rând v viaţa, cuvintelor, 
nu numai a îmbrăcămintei lor sonice, știe că influenţa mediului asupra, 

cuvintelor are un rol tot atit de important ca asupra omului. În drumul 

pe care-l urmează: cuvîntul, el se întâlneşte mereu cu alte cuvinte ale 

limbii, care-l răpesc cu sine şi-l poartă pe drumuri nouă, moditicîndu-i 

sensul și veşmâîntul lui sonic, imprimîndu-i o vigoare nouă sau ucigîndu-l. 

“Pe de altă parte, omul, în contact cu alţi oameni, își perfecţionează mereu 

limba, primind de la semenii săi cuvinte nouă sau alte rostiri decit cele 
7
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tradiţionale şi făcînd legături nouă între cuvinte cu un veşmiînt sonic | 

asemănător. Contaminarea, împrumutul şi etimolo- 

gia populară devin astfel, la GILLIERON, trei factori importanţi care. 

o pot influenţa evoluţia rostirii și să o abată din făgaşul tradiţional. Atit 

contaminarea, cât şi împrumutul și etimologia populară sînt însă fenomene 

fonemice şi ne duc, după cum vom vedea, pe alt plan decât al transfor- 

mărilor mecanice de rostire. 
După cum interesul neogramaticilor se concentra asupra a ceea ce 

era comun și constant —legea— pe care.o explicau pe cale fonetică, 

căutînd să îndepărteze-prin eliminare ceea ce era individual și schimbător . 

—excepţia—, “tot astfel cauzele transformărilor colective şi generale de 

rostire ei nu le căutau în sufletul subiectului vorbitor, ci în. conformația 

urechii şi a organului lui rostitor. Din multele teorii ce s- au făcut în 

privinţa aceasta, amintim numai cîteva, : 

E. RICHTER crede că la încetăţenirea unei rostiri nouă joacă un rol 

important debitul de aer, care se mărește atunci cînd vorbim în afect. 

O rostire afectivă, din ocazională ce era, poate deveni, prin repetare, 

banală şi obişnuită, producînd, la cei ce o: aud, generalizarea unei rostiri 

modificate. Abatele ROUSSELOT, studiind graiul din Charente în mai multe 
generaţii ale aceleiaşi familii, a făcut câteva observaţii pline de învă- 
țăminte, observînd că evoluţia unui sunet se găseşte simultan la toţi 
indivizii aceleiaşi generaţii. În același timp el a băgat de seamă că 
anumite particularităţi de rostire ale generaţiei mai vechi dispar la gene- 

rațiile următoare. El însuși, ROUSSELOT, care în copilărie vorbea dialectul 

din Cellefrouin (Charente) şi pronunţa la persoana a doua în singularul 

timpului trecut (pass6 defini) de 13, verbul dire, di, auzi, mai târziu, cînd a 
început să studieze dialectul mamei sale cu urechea fonetisțului, pe aceasta 

„ pronunţînă dir, dar cu silaba re foarte slab rostită, ceea ce explică de ce 
el n-o auzise în copilăria sa (cf. DAUZAT, La vie, p. 19 şi 32). 

Tot pe teren fonetic se găsesc cei ce atribuie modificările de'rostire. 
climatului —un punct de vedere aproape părăsit, căci el n-a putut fi do- 

vedit— sau substratului. În $ 118 am văzut că unele particularități de 
rostire se pot explica la noi prin deprinderea, simultan cu învăţarea unei 
limbi nouă, a unor articulații neobișnuite sau străine sistemului fonetic 
indigen, dar în LR, I, $ 24 mi-am exprimat îndoiala, că acest principiu se 
poate aplica în majoritatea cazurilor. 

Greşeala celor ce au căutat; să explice naşterea modificărilor de ros- 
tire fie prin reproducerea, unui sunet inexact auzit, sau prin. teoria genera- 
ţiilor, a obișnuinței cu articulări ocazionale, a ecoului substratului sau a 
influenței „adstratului și superstratului, este că au generalizat unele
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observaţii juste, care au putut contribui la generalizarea unei rostiri 
nouă, dar nu pot fi privite drept cauza ei — care este, precum vom vedea, 
de cele mai multe ori psihică, nu mecanică (sau nu numai. mecanică). 

Copiii mei au observat că eu rostesc uneori s în loc de L în cuvinte ca rate, burtă. Adu- 

cindu-mi aminte că eu însumi am auzit la tată-meu şi la un văr o rostire asemănătoare, am 

început să mă observ şi am constatat că acest „fel de s” era de fapt un $, pe care copiii mei 

11 identificau cu fricativa lor dentală s. Mi-a fost ușor să constat mai departe că prefacerea 

lui t în 9 şi a lui d în 5 în exemple ca ia%ă, piară sau usă, vadră se întimplă numai între 

vocale sau între o vocală şi r (care şi în alte limbi produce adesea acelaşi efect ca o vocală), 

Surprinzindu-mă că zic şi da Su în loc de da (== dar) tu, am constatat apariţia fenomenului 

--şi în cazurile de fonetică sintactică. Cerind copiilor să mă facă atent de cite ori aud la mine 

această rostire, m-am convins că ca apărea mai ales seara, cind eram obosit. Nimic n-ar fi mai. 

ademenitor decit a clădi pe această observare o nouă teorie, care consideră oboseala ca gene- 

ratoare a modificărilor de rostire. În loc de a face, prin generalizare pripită, o nouă teorie despre 

împrejurările în care se încheagă legile fonetice —în cazul acesta î, d intervocalic > 9, 5—, 

singurul lucru pe care l-am dedus din această observaţie este că în fiecare moment şi pretutindeni . 

se pot naşte modificări de rostire şi că generaţiile următoare nu trebuie să şi le însușească, chiar” 

cînd cel la care le aud e un om cu prestigiu (pentru copii, tatăl, care mai era şi profesor de, 

limba romină). . 

O bibliografie a autorilor și scrierilor care apără sau combat legile fonetice —oricit 

de instructivă ar îi urmărirea acestei chestiuni— nu poate fi dată la acest loc, căci ar depăşi 

cadrele lucrării de faţă. Ne mulţumim deci să trimitem pe cititor la lucrarea lui E. WECHSLER, 

Gibt es Laulgesetze ? Halle, 1900 (extras in Festgabe fiir H. Suchier); cu o bogată bibliografie la 

p. 181 ş.u. Rezumarea ideilor neogramaticilor la O. J ESPERSEX, Phonetische Grundjragen, Leipzig - 

und Berlin, 1904, p. 159 ş.u. La I]. IORDAN, Introducere în studiul limbilor romanice, Iași, 

„1932, găsim, la p. 44—54, un scurt rezumat al părerilor —uneori foarte diferite— exprimate de 

diferiţi lingviști cu privire la legile fonetice. Alături de capitolele respective din scriitori mai 

vechi, ca H. PAUT, Prinzipien der Sprachgeschichte; Halle, 1909 (capitolul III); E. SIEvERS, 

Grundziige der Phonetik$, Leipzig, 1901, p. 267 ş.u.; W. WoxpT, Vălkerpsychologie. 1 Die 

Sprache, Leipzig, 1904 (capitolul IV ; cf. şi critica lui DELBRUCE în Grundfragen der Sprach- 

forschung, Strassburg, 1901 şi răspunsul lui WUNDT în Sprachgeschichte und Sprachpsychologie, 

Leipzig, 1901); pomenim din lucrările mai nouă: .V; PORZEZINSEI, Einleitung in die Sprach- 

wissenschajt, Leipzig, 1910, p. 142 ş. u.;, JI. VENDRYES, Le langage, Paris, 1921, p. 50—61 (cu 

notițe bibliografice ; utile în subsol) ; G. MILLARDET, Linguistique et dialectologie romane, în RLR, 

XLI (19211922), p. 1—160 şi 193—368 (cf. recenzia din DR, III, p. 827—828)şi W, V. WART- 

“BORG, Einfiihrung in Problematik und Melhodik der Sprachwvissenschajt, Halle a. S., 1943 (cunos- 

cută mie numai din recenzia lui J. BRUCA, în Litleraturblatt f. germ.  u. rom. „Phil. LXV— —LXVI 

(1944), coloana 1— 15). 

163. Rămînind deocamdată pe plan îonetie, constatăm că în limba 

romînă de cîte ori o vocală e urmată de consonantă nazală, ea primeşte 
an timbru nazal ; cînd o consonantă fonică se găseşte ]a sfîrşitul cuvîntului, 

“ea se afonizează ; cînd un s e urmat de b, d,-g, el devine. 2; cînd după 
un ș urmează o consonantă bilabială, el devine m, iar cînd urmează c Bau 

-g, el se rostește p. Noi nici nu putem pronunța o vocală înainte de con- 

- sonantă nazală decît nazalizind-o ; nu putem rosti consonantele fonice la
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stirșitul cuvintelor decât atonizându-le ; de câte ori ajungem să pronunțăm: 

un s urmat de 5,d,g, îl prefacem în z (chiar în neologisme recente Şi în 

nume proprii străine, ca asbest, jurisdicţiune, Desdemona, transgresiume. . ., 

„pronunțate azbest; jurizdicțiume, Dezdemona, tranagresiune. . .) ; consonanta 

nazală înainte de ocluzivele labiale e m şi înainte de cele velare e p..0a 

să rostesc cinci cu î oral sau nod cu d fonic în tot cursul articulației ' 

lui, trebuie să fac un efort; mare, iar pentru ca să rostesc desbrac sau. asbest 

cu s și încap eu n dental, trebuie să silabisese aceste cuvinte,să dezarti-: 

culez (cf. LR, I, $ 38) rostirea obișnuită a grupurilor consonantice sb 

şi ne. În mod normal, de cite ori articulez automat şi deci inconştient, * 

pronunţ, totdeauna, în cuvintele citate, i nu î, dinud, zbnu sb, ponu ne. 

Dacă cuvîntul „lege” îl înțelegem în sens filozofie, „ca un raport 

constant ce se poate descoperi la; o serie de fenomene” (AL. BREAL, SEman- 

tigue, p: 9), aceste transformări de rostire, care apar regulat în toate cuvin- 

„tele cu grupurile de sunete menţionate mai sus şi în n graiul tuturor românilor, 

pot fi denumite legi”. e 

- Dacă în casa în care locuiesc am ascensor, voi intra în el cînd vreau 

să ajung la locuinţa din etajul al. cincilea, ca să economisesc efortul de-a. 

_ urca cu picioarele o sută de trepte. 0a mine vor face toţi cei ce locuiesc ” 

în etajele de sus. Cind în loc de sb pronunţ 2b, sau în loc de np rostesc” 

mp, fac acelaşi lucru : economisesc mişcări de care mă pot ușor dispensa, 

căci. interlocutorul meu. mă va înţelege fără greutate. La. 20, coardele 

vocale nu trebuie să mai treacă de la poziţia deschisă la poziţia, fonaţiunii, 

iar la mp în'loc să fac două ocluziuni, una, în regiunea, dinţilor. (n) și alta 

în regiunea, buzelor (p), fac o singură ocluziune, labială, pentru amândouă 
sunetele, m și p. 

însuşindu-ne o limbă, noi nu învăţăm numai mişcările articulatorii, 
ci şi toate „trucurile”? prin care le putem produce cu maximul de înlesnire . 

şi de economie de mişcări, iar aceste trucuri se transmit de la om la om 

cu o uimitoare repeziciune, aşa cum se transmite la cei ce exercită acelaşi 

lucru manual'o „apucătură” mai economicoasă și mai ușoară. În materie 

„de dexteritate nu există monopol'sau patente, ci invenţia care înlesneşte 
manipularea: devine imediat un bun comun. Caracterul colec tiv al 

rostirilor menţionate se explică deci prin imitație, care e la om instinctivă, 
„_ iarearacterul general, prin faptul că ceea ce imit nu e rostirea fiecărui 

- cuvînt, ci un mod nou de a articula sau coarticula, care face: să rostesc la 
fel anumite grupuri de sunete de cîte ori se ivesc. -Din moment ce m-am 
obișnuit cu acest nou mod de articulare sau coarticulare,mi-e greu să mă 
mai dezbar de el. Aceasta explică consecvenţa cu care se repetă feno- 

menul, caracterul oarecum imperativ al legii pe care am descoperit-o.
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„..„ Dar obişnuința cu o rostire nouă nu trebuie nici măcar să, izvorască 
din tendinţa noastră de a economisi mișcările articulatorii, ci se poate ivi 
numai din comoditate, dintr-un fel de lene 'de a articula, precis. Nazali- 
zarea vocalelor e rezultatul unei articulaţii lipsite de sincronismul mișcă- 
rilor, iar afonizarea consonantelor fonice finale se naşte printr-o deschidere 
prematură, a coardelor vocale, care tind să ia poziţia, de odihnă. Avem 
deci. a face cu două articulări vicioase. Nimic nu se propagă însă mai 
ușor decît viciile, cu nimic nu ne deprindem mai. “ușor decit cu lenea! 

_ Fiecare limbă, se comportă în alt fel în ceea ce priveşte plasticitatea 
sau: .“ impermsabilitatea, sunetelor şi, deci, alterările suferite de rostirea, 
„moştenită. Ceea, ce deosebeşte fonetismul unei limbi sau unui dialect de. 
al altora este toemai faptul că diferitele aspecte fonetice sau întîlnirea, cu 
anumite sunete nu produc pretutindeni aceleaşi transformări. Astfel, accen- 
tul lasă la dacoromini pe a nealterat, dar îl preface în e în limba, franceză şi 
în. d la istroromiîni. Latinescul capul continuă, să. se rostească, la, noi cap, 
„dar la irancezi a devenit chef, iar în dialectul istroromîn. se rosteşte câp. 

- Numai printr-o simbioză, intensivă, şi îndelungată o populaţie pără- 
seşte o obişnuinţă, de rostire spre a adopta pe cea a străinilor cu. care con- 
vieţuieşte. E. “PETROVICI. a auzit în comună Tuzla.un n dental înainte de 
c, 9, k', £ şia notat umgiti ALR, II, p. 33, mă 2ungi p. 34; vangeliti p. 87, 
iar în Tezte dialectale : în (cu n subliniat (5) colăs, p. 226. Acest fel de rostire 
l-a; auzit însă și. la, populaţia ruteană de acolo, de la care romiînii au învă 
ţat-o: Tot astfel BARTOLI a auzit la unii istroromîni rostiri ca, bumbac, cu ni 

„tei 5 69) învăţate și acestea de la străini. | 

164, “Orice inovaţie de rostire ela, origine in ai iY i ia ua 1ă ă, Aceasta 
nu însemnează că ea nu se poate naşte simultan la mai mulţi indivizi 

gi: în..mai multe: părţi, poligeneza fiind, în lingvistică, un fenomen: foarte 
frecvent, şi nu însemnează mai ales-că în anumite. epoci —cum ar. fi 
epoca. deznaţionalizării unui.popor şi primirea unei limbi nouă— nu se pot; 
crea anumite condiții care promovează ivirea unor „Înovaţii de acelaşi, fel 
la un niimăr mare de indivizi. . | 

: Dată fiind pornirea noastră firească, de a imita pe alţii, precum. şi 
nevoia de a ne integra în ritmul inovator şi de a ne adapta la stilul:domi- - 
nant al vremii, înţelegem - de ce orice inovaţie poartă. în sine germenele 
propulsiunii. Dar dacă o inovaţie de rostire poate deveni, prin obișnuință, . 
după-cum am văzut în cele precedente, automată, intrând în, sistemul 

„fonetic. al unei limbi, na urmează că orice fel nou. de a articula sau coarticula 
sunetele: să fie adoptat .de o „colectivitate şi. să. devină general. Dacă, spre'a 
evita ciocnirile, “vehicolele ţin, la noi. dreapta. (în. alte țări stînga): drumului, 

7 
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această reglementare a circulaţiei (devenită necesară, mai ales după ivirea, . 
automobilelor) a izvorît din spiritul de organizare înnăscut omului și a fost - 

urmată de obşte în mod benevol, din motive de ordin social, 'chiar înainte 

de a îi formulată de legi sau impusă prin ordonanțe, înainte de a deveni 

deci “imperativă.. 
Dar pe cînd vehicolele ţin dreapta şi înaintează ocolind stînga; 

pietonii, nevoiţi de a intra în case şi prăvălii, nu urmează cu rigurozitate, 

nici în oraşele mari, scurgerea într-o singură direcţie, preferînd să se stre- 

coare, asemenea furnicilor pe un furnicar, cum pot prin mulţime. Tot așa 

este și cu unele inovaţii de rostire, care —mai ales cînd nu se nasc diritr-o 

tendinţă cu rădăcini în sistemul fonetice al unei limbi— nu se mai prefac 
într-un curent, urmat de mulțime, ci își urmează fiecare drumul propriu. 

'Prebuinţa de a fi înţeleşi ne sileşte să reducem pe cît posibil la 

aceeaşi formă graiul prin care comunicăm cu alţii, fie păstrînd nealterată 

limba, tradiţională cu normele ei convenţionale, sau primind cu toţii inova- 

ţiile observate în limba altora, Dacă n-ar exista această constrîngere de 

ordin social, am avea desigur, în limbă, aceeași varietate ca în port, 
unde uniformitatea e păstrată numai în liniile mari fixate prin nevoia de a 
găsi cel mai adecvat mijloc de luptă împotriva frigului, a ploii sau a. 
arşiţei, pe cînd în amănunte se lasă friu liber fantaziei, gustului individual 

„și setei după varietate. Necesitatea de a evita echivocul face, în limbă, 
dimpotrivă, ca din miile de abateri de la rostirea tradiţională cele mai 

multe să aibă o durată efemeră fiind respinse de colectivitate sau pierind 

neobservate și părăsite adesea chiar de cel care le-a produs. Cînd însă 

cel ce inovează se bucură de prestigiu, cînd cel ce aude inovațiile descopere 
în mod instinctiv că sînt mai economicoase sau. mai. comode sau rămîne 

impresionat de noutatea și expresivitatea „lor,- atunci rostirea nouă. se 

poate propaga în cercuri mai largi chiar atunci cînd inovaţia se întemeiază 
pe o rostire greşită. - 

În acest caz noi de obicei nu generalizăm, noul fel de pronunțare 
asupra întregului material lingvistic, însuşinâu-ne şi articulaţia sau coarti- 
culația altora, ci ne mărginim să rostim numai anumite: cuvinte altfel 
decât eram deprinși. „Așa cum părinţii, vorbina cu copiii, se obişnuiesc 
'să zică, ca aceștia, papa în loc de „mîncarea”?, tot astfel, vorbind cu cineva 
care întrebuinţează forma plocon în loc de poclon, ne învăţăm şi noi cu 
această metateză, uneori numai atunci cînd vorbim cu acel individ, din 

- dorinţa de a fi înțeleşi de el, mai adesea însă dintr-un fel de snobism, din 
dorinţa de a ieşi din banal, de a părăsi făgaşul obișnuit și deci inexpresiv. 
Controlindu- mă pe mine, am băgat de seamă că în loc să continui a 
zice împotrivă, cum se pronunţa în casa părintească, am început: de la
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o vreme să; zic —şi mai ales să scriu — împrolivă, formă întilnită la unii 
scriitori favoriţi și mai apropiată de etimologie. 

" În copilărie, cât timp aveam în jurul meu numai oameni care “vorbeau 
ca mine, ziceam năsip. Azi rostesc şi scriu nisip, subt influenţa formei în- 
trebuinţate în capitala țării şi în literatură, De fapt, năsip e forma îndrep- 
tățită etimologiceşte, iar nisip s-a născut printr-o „Ereşeală de limbi”: 

„cel ce a rostit mai întîi aşa, a pronunțat un î în loc de ă în silaba, dintii 
subt influenţa, lui d următor, pe care l-a articulat cu anticipație. Un pro- 
fesor bucovinean de limba romînă s-a refugiat, în cursul războiului din 
1914 —1918, în 'Para veche. Cind s-a întors, el nu mai zicea, ca toţi buco- . 
vinenii, pe (sau pi), ci pă, după cum se rosteşte la Bucureşti. | 
Cu prestigiu” şi deci vrednici de a fi imitaţi sînt de obicei 

părinţii pentru copii, fraţii mai mari pentru cei mai mici, profesorii pentru . 
„elevi, gradaţii pentru soldaţi, orășenii şi cărturarii pentru țărani, literaţii 
pentru clasa cultă ete. Dar adesea părinții trec în ochii copiilor 'ca, repre- 
zentanţi ai unor. forme învechite şi -perimate,. care pot fi tolerate, ca 
variante ale iormelor nouă şi atractive, dar care nu trebuie imitate de ci. 

Cînd inovațiile de limbă găsesc îmitatori nmai într-un cerc restrîns | 
şi rămân limitate. la anumite cuvinte, nu mai poate fi vorba de „legi”, ci 
“mumă de accidente fonetice, izolate şi individuale, nu generale şi colective, 
şi mai adesea facultative, nu imperative. Cele mai multe cazuri de metaiteze, 
asimilări, disimilări, diferențieri, propagări ete. sînt asemenea accidente 
fonetice. E o eroare principială să aştepţi. ca ele să apară cu aceeași 
consecvență ca legile fonetice şi să respingi o etimologie la care se admite 
o metateză sau o disimilare, numai fiindcă în alte cuvinte. cu structură, 
analogă metateza, sau disimilarea nu s-au produs. Cei ce confundă acci- 
dentul cu legea fonetică o păţese ca cei.ce pleacă la Monte Carlo, crezînd 
că hazardul poate fi încătuşat într-un Sister, spre a- și pierde acolo paralele 
şi vremea. 

- După cum am văzut în $ 66, în limba romină e îrecvent fenomenul 
disimilării unui r faţă de un alt r din acelaşi cuvînt sau —prin fonetică 

„ sintactică— din cuvîntul următor. Din lat. pertraicere, *arboricare, pigri- 
„tare s-a născut petrecere, aburca, pregeta (în loc de, “pretrece, “arburca, 

"pregreta). Tot astfel rostirea a fost „uşurată” prin dispariţia lui r în 
pre trepte sau în vreţi trece, devenite pe trepte, veţi trece. ConEsI mai între- 
buinţa la viitor auxiliarul vreţi, iar prepoziţia, pe avea, la el încă forma, pre, 
care se găseşte şi azi, prin unele părți, la aromîni, la megleniţi, și, la daco- - 
romini, în Banatul sud-vestic (cf. harta. 225 din ALRM, 1). Dacă în 

- întrebuinţarea lui vreți—veţi şi: pre—pe constatăm deosebiri cronologice şi 
spaţiale, 1 la, cuvinte ca: scorbură, Dresură, prepara . . . vedem, dimpotrivă,
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că cei doi r se. tolerează, pretutindeni, fără să se disimileze și S-au - tolerat | 
totdeauna la romîni. | 

„„ „Pe sulul care înregistrează rostirea, nazală descoperim totdeauna 

linia, nazalizării, de cîte ori un romîn pronunță o vocală urmată de conso- 
nantă nazală. Dacă asemănăm: însă reflexele romîneşti ale. cuvintelor 

latine canutus, minutus și granuceum, vedem că în cărunt primul n s-a 

propagaţ; în silaba, următoare (cănunt) şi apoi s-a disimilat î în r faţă de 

noul n;:propagat ; același rezultat îl constatăm în mărunt, dar alături 
„de această formă există şi amănunt, cu n nedisimilat ;. în. grăunţ vedem, . 

dimpotrivă, că primul n 8 dispărut prin disimilare completă față den 

următor. Disimilarea, e şi ea un proces fonetic, care se întîmplă în mod 

mecanic şi în afară de voința noastră, ca și nazalizarea vocalelor înainte 

de n. Şi cei ce au început să zică mănunt î în loc de *mănut sau grăumnţ în loc. 

de *grănunţ au făcut-o „pe negîndite” sau luîndu-se după alții”, dar această |, 

imitație a rămas redusă la cîteva. cazuri, care nici ele nu sînt la fel. Pe 

cînd prefacerea lui: în 7 în hnă>lură este în regiunile cu rotacism un 

„fenomen: general şi colectiv, aceeaşi prefacere în cărunt e, în alte regiuni, 

un-accident (cî. DR, VII, p. 46). Acomodarea votcii, în dezgolese (din des 

++ gol)- sau a locului 'de articulaţie în împace (din în + pace) e. o. lege . tone- 

tică, acomodarea caracterului central al vocalei ă ă la cel labial al: lui b 

precedent în botez (din *bătezlat.. baptizo) e. un accident; ' 
, * Mai mult decit atît. Ceea, ce într-o limbă rămîne un accident, limitat 

la cîteva, cazuri izolate şi redus la cîteva mici arii, în alte limbi are caracter 
general, colectiv şi imperativ. Astfel ușurarea rostirii prin intercalarea 

unui b între în şi sau 7, sau a unui s între t şi r, care se găseşte incidental 

la noi în exemple că:dambla (din.ture. damla), -Sîntimbru (din ung. Szent 

Imre), năstrapă (din ture. masrapa), despre care a fost. vorba în $ 79, 

apare cu regularitatea, unei legi fonetice'la francezi, la care, în: urma sinco- 
pării- vocalei intertonice, deveniseră frecvente grupele consonantice mr, . 

anl și sr, beobișnuite în sistemul fonetic: Îrancez : lati cam(o)ra> chambre, 

sims semble,: ess(e)re>> estre> &tre. 

„Ohiar în:cuprinsul aceleiași limbi găsim fenomene care în unele regiuni 
au rămas accidentale, iar în altele au devenit legi fonetice. Astfel e -cazul 
lui: 7 uvular, care se întâlnește, ca un „defect”? de rostire sau numai ca: o. - 
particulariţate. de grai: individual, mai “frecvent sau. mai rar, prin unele 

sate, dar care Ja arominii fărșeroţi este general şi colectiv, fără ca să 
„existe. —după cum observă cu drept cuvînt WEIGAND (LAD, p. 20)- 

la nici un Beam. învecinat, “de la care ar fi putut îi împrumutat, , as 

. Lingvistica n-a! izbutit încă să explice de ce imitaţia nu apare totdeauia'în aceeași măsură, 
Precum. nici: i: etnografia n-a găsit încă o explicare: generală pentru faptul îndepbşte, cunoscut că
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anumite fenomene se găsesc răspindite pe arii mai întinse decit altele. Dacă un ardelean —romin ! 

sau străin— numără pe degete. pînă la cinci, el va deschide pumnul în ordinea următoare : : 

degetul mare, arătătorul, mijlociul, inelarul, degetul mic. Un romin din Țara veche inchide 

pumnul, stringînd degetele în ordinea inversă, începînd cu degetul mic şi sfirşind cu cel mare. 

Afirmația sau negația se poate exprima prin cuvinte („da” — „mu”) sau prin gesturi cu capul, 

„„Nu” se arată de obicei printr-o mişcare (o singură dată sau repetată) a capului de la dreapta 

spre stinga (sau de la stinga spre dreapta), iar „da” printr-o plecare a capului de sus în jos. 

Totuşi, în unele părţi din "Țara veche se face gestul pentru nu” ridicîndu-se capul de jos în. 

„sus, Linia de demarcaţie pentru acest fel de a nega cuprinde o parte mare a Munteniei, dar în 

acelaşi timp şi regiuni din Peninsula Balcanică locuite de alte, neaniuri. Astfel avem un „mă- 

"nunchi” deosebit de „mănunchiul” format din romini, saşi şi unguri, care, la nord de âceastă 

" linie, întrebuinţează pentru negaţie mişcarea capului de la stinga spre dreapta (sau de la dreapta 

spre stinga). : 

„Cind zicem „snobism” » modă”, „ritm inovator” sau „stil dominante» ne dăm seama că 

comparăm sau întrebuințăm metafore, nu explicăm.- Dar negăsind explicarea unui fenomen, 

uşor de constatat, trebuie să ne mulţumim şi.cu citarea unor analogii. În nici un caz nu avem 

"dreptul să-i „negăm existenţa, căci dacă am proceda astfel, ne-am asemăna acelor "medici care 

"nu-și, trimit pacienţii la băi, deşi acestea sînt indicate, numai fiindcă ei nu-şi pot explica deca : 

uncie ape au efecte tămăduitoare. î E pa] Mia a 

Dă "EVOLUȚIE, ŞI RĂSPINDIRE aa 

165. Prin studiile de geogrâtie lingvistică ne-au fosti deschise ori- | 

zonturi nouă. Dacă încercăm să verificăm descoperirile lingvisticii istorice 
.—care a înflorit; și rodit în veacul trecut— cu datele lingvisticii spaţiale 

'—copil al. secolului nostru — vedem că aceasta, din urmă, departe:de a 
compromite legile fonetice, cum susținea GILLIERON, confirmă pe teren . 

„deducţiile făcute în camera de studiu, dovedind că există de fapt: unele 

inovaţii de rostire cu caracter colectiv, general și oarecum imperativ. 
Observațiile izolate făcute de dialectologi se încadrează; în niște prin- 

-cipii cu caracter general lingvistic atunci cînd unghiul nostru de vedere 
nu este limitat la: unele spaţii restrînse şi la un “material redus, : 

„ci. cuprinde întreg 'teritoriul unei limbi, eu zonele lui: conservatoare: sau 

inovatoare, Pe hărţile atlaselor transcrise fonetic surpriidem astăzi adesea, 

+ „diferitele faze de evoluţie a sunetelor-pe. care monumentele literare, cu 

“sistemul lor grafic sărac și întîrziat, nu le înregistrau de .loc. sau numai 

aproximativ. Mai ales la noi, unde pentru tot evul mediu lipsesc documente 

scrise romiîneşti, acest ajutor pe care lingvistica Spațială îl aă celei 

istorice este de nepreţuit. N 

„Nu-i mai puţin adevărat însă că şi lingvistica spaţială poate: trage 

foloase din achiziţiile celei istorice. Îndeosebi cînd-nu e vorba de -modifi- 

-cări semantice şi înlocuiri lexicale sau de: fenomene sintactice, ci detrans- 

formări de, rostire, € care pot fi sezisate şi „redate cu mai: multă exactitate 
2 

|. 2 

Li
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şi permit, deci, o comparabi Li i 6 ate mai precisă a, ariilor de răspin- 

dire. Vom vedea în cele următoare -că urmărirea isofonelor ne “permite 

“unele completări sau rezerve la cîteva reflexii de ordin general. Lingyvistiea 

istorică și cca. spaţială se întregesc una pe alta, dîndu-ne astfel posibili- 
“tatea, să rectificăm cunoștințele agonisite în mod unilateral sau să, expli- 

căm ceea ce rămînea obscur şi nelămurit cât timp priveam lucrurile numai 
în evoluţia nu şi în răspîndirea lor, sau invers. 

“Dar hărţile atlaselor lingvistice mai au şi. meritul de a ne pune 
intrări nouă. Căutînd să răspundem la ele ne perfecţionăm metoda de 
cercetare. . 

Spre . a ilustra, toate acestea, vom cerceta mai de: aproape câteva 
din hărţile alăturate la acest Volum. _ 

"166. Începeni cu hărţile pentru sunetul £ din cuvintele negi (nege), 
gingie (pentru primul £), din ALR, I şi geme din ALR, IL. Am ales anume 
“iaz ap | aceste. cuvinte, pentru că £ se găseşte iniţial în. gingie Și _hărţile 34, 

| geme, medial şi intervocalic în megel şi este urmat de e 
în geme, negel, de î în gingie și. de i afonizat în poziţie finală în negi. 

În unele regiuni dacoromîne —și anume pe o făşie lată care cuprinde 
Banatul cu Crişana, o parte mare din Ardeal și Moldova— airicata £ - 
Şi-a pierdut elementul ocluziv și se rostește j (cu variantele Z£ şi 8). Dacă 
suprapunem ariile cu rostirea nouă, ş, în cuvintele gingie şi negi (negcl) 
„vedem că ele se acopăr. Această coincidenţă în răspîndirea unei inovații 
de rostire nu putea fi întîmplătoare. Aceeași înfăţişare o are aria, cu. Î Şi 
în ALR, ÎI, pentru cuvînţul geme.. 

| Pierderea elementului ocluziv s-a. întâmplat şi la atricata atonică E. 
Aria lui $ (: $). e ceva mai mică decît a lui j—căci .nu cuprinde şi 
Crișana — şi apare întreruptă la mijloc prin judeţele Turda, Alba, şi Hune- 
doara. Acolo însă unde se zice mănînci cu s (8), se zice şi. pisor 
(pi Sor ). Acelaşi lucru îl vedem în hărţile din ALR, II pentru ceafă şi 

cruce. Numai în cuvîntul dulce aria cu rostirea € (€) este . “nărţile 1, 5,3,2 
marta 33 mai mare decâţ în mănânci și picior, desigur din pricina 

| lui 2 precedent. Cum acest cuvînt se găseşte și în chestio- 
marul PETROVICI, am reprodus și harta, lucrată după ALRU, II. E ade- 
văraţ, că lacuna, între aria, nord-estică și cea sud-vestică apare, în ALR, II, 

” întreruptă numai printr-o insulă, mică, iar în ALR, | prin două, insule 
mai mari, dar aceasta, se datoreşte faptului că Pop lucra cu o rețea 
de puncte mult; mai deasă decît Pe'rnovicr. În ALR, 1 suprafaţă inun- 
dată, de noua rostire o vedem din vîrful unui deal, de unde putem distinge 
„mai bine micile ostroave neacoperite de apă € care dispar pentru ochi cînd 
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priveşti aceeaşi regiune din virful unui munte, ca PETROVICI. Dar dacă 
facem abstracţie de această. deosebire —care ce numai de perspec- i 
tivă— vedem că în linii mari cele două anchete făcute de doi cerce- 
tători în puncte diferite au dat rezultate asemănătoare. “Trebuie să mai 
Xeţinem şi aici faptul că sunetul € se găseşte iniţial, medial (inter- 
vocalic şi după n) şi final, înainte de e, î şi 1 afonizat. în afară de aceea, 
am ales anume, alături de; cuvintele de origine latină (mănânci, picior, 
cruce şi dulce), unul autohton (ceafă). Între cele dintii, trei ai un £ pro- 
venit din c-t-e, i latin (mănânci, cruce, dulce), iar unul din ci (picior ). 
În sfîrşit, trebuie ținut seama că aceste cuvinte nu se găseau în chestio- 

“mare unul după altul, ci la intervale mari (picior 144, mănâne 78, bube. 
dulci 1615 în ALR, I și ceafă 6803, dulce 6910, cruce 2736 în ALR, II), 
încît nu se poate admite că anchetatorul a: continuat să serie în mod 
mecanic şi la cuvîntul următor semnul grafie întrebuințat; la cel 
precedent. 

Aceleaşi coincidenţe de arii, pentru diferite inovaţii şi conservări i de 
rostiri vechi, la multe alte cuvinte, se pot urmări cu ușurință pe hărţile 
colorate din ALRH, 1 şi II. Din ele vedem că aria în care se menţine 
2 este, în Banat, aceeaşi la călcti şi la rîie, că u final afonizat se aude 

sau „se vede” pe o făşie care merge de la nord-vest; spre - 
sud-est şi care e aceeași în ALR, I, la cuvîntul război 

| șiîn ALR, II, la cuvîntul buboi și că făşia aceasta apare 

întreruptă în aceeași regiune din sud-estul 'Transilvanici la, om, văr și cap. 
" Asemenea izofone identice —sau aproape identice— înconjoară şi ariile 

lui t.nealterat şi a celui palatalizat în cuvintele dinte şi frate. Mai mult 

Ta] decât atîta. Dacă comparăm harta pentru ușă cu cea 
| pentru moașă, vedem că aria lui e (din moașe) prefăcut 

ă (moașă) coincide —în linii mari— cu aria lui ș nemuiat sau nediso-: 

ia în șî. Prin urmare sîntem îndreptățiți să stabilim un nex cauzal între 
rostirea cu vocală palatală, la stirşitul cuvîntului şi caracterul muiat al: 

lui ș precedent. 
Pe cînd pierderea, elementului ocluziv al africatelor € şi £ sau trans- 

formarea, lui 7 în ș sînt evoluţii interne romîneșşti, care nu se datorese unei | 

influenţe venite din afară, palatalizarea dentalelor înainte de vocalele 
palatale e, î e pricinuită, precum a dovedit E. PETROVICI, de o articu- 

'laţie împrumutată de la o populaţie străină. Dacoslavii romiînizaţi de la 

care au deprins romînii acest fel de rostire nu trăiau însă în toate regiunile 

unde azi se rostește dinte sau frate cu t', ci numai: în părţile nord-vestice, 

în apropierea, slovacilor. Din acest nucleu de simbioză, romînă-dacoslavă, 

rostirea cea, nouă a trecut spre est, cuprinzînd regiunea Munţilor Apuseni 

  

hărţile 9, 10, 1, 
12, 13 

  

  
hărţile 1 și 32
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“unde avem dovezi că ea. e relativ nouă ($ 197 )— şi a străbătut - ;-pină 

- în Moldova. Alt val s-a revărsat spre sud în Banat. 

* Cu această ocazie S-a petrecut un fenomen interesant, reia de 

lingvistica spaţială, şi în alte limbi. În tendinţa de a adopta forma. nouă 

şi neobișnuită de rostire, a urmat un fel:de supralicitaţie, o depăşire a 

limitelor —precum o putem observa adesea la neofiţi—,. o hiperinovaţie: 

Într-adevăr, Banatul nu s-a oprit la fazele v-sau'k' (frate sau Jrak'e), 

ci a alunecat pe drumul cel nou pînă la africata € (frate). Asemenea 

forme se găsesc şi în puncte foarte depărtate de nucleul ; polatalizării 

lui î, în regiunile nord-estice. 

- Lingvistica istorică admite de: obicei că acolo unde : se poate Con- - 

" stata: cel mai înaintât stadiu în evoluţia unui sunet, transformarea de 

rostire: este mai veche decit în regiunile unâe ea apare într-o fază mai 

nouă, căci sunetul a avut vreme să evolueze mai mult, să alunece” 

———— mai departe pe panta pe care a apucat. La palatalizarea,. den-. 

talelor vedem de fapt cum forma fiă? se găseşte tocmai la 

întersecţia : ariei fin cu fini: În studiul său despre Palatalizărea :labia- 

lelor, D . MACREA: Susține, (DR, IX, p. 149-ş:u.) că această, -palatalizare 

e mai veche în regiunile unde p a ajuns la faza k' —de. exemplu în 

Moldova— decît în părţile în care mai găsim pk', îaza anterioară, din 

care a rezultat; k&'. Acest raţionament e logic ! și el pare a îi confirmat prin 

fapte de geografie lingvistică, 

| Dacă însă 'acest fel de a raţiona poate fi. just în cazul celor mai 

„multe labiale palatalizaste, el nu trebuie să fie adevărat; şi în alte cazuri. 

Astfel știm că.în Banat rostirea lui V! s-a menţinut mai „mult; decit în: 

alte provincii romiînești ($ 197). Acolo unde azi se zice cui şi. nemţoatie 

a | în loc de de cui şi nemţoaie (= mnemţoaică), se spunea şi pal'e 

| “şi cV/em-pe cînd în alte regiuni se zicea paie. și chem. Totuşi: 

%&' din cuvinte ca ochi a ajuns tocmai în Banat pînă la stadiul mai 6voluat.& 

precum se poate vedea în harta nr. 31 (unde se cunoaște că această. 

hiperinovaţie se găseşte și în părți din Crişana și din nordul Ardealului). 

167. Dar tot lingvistica spaţială nd sileşte să mai facem o distincţie. 

Dacă rostirea o£ pentru ochi se întilnește şi în punctele 391 (Ciudei), 392 

(Tereblecea) şi 388 (Straja), acest € nu trebuie să fie o hiperinovaţie, ci 

poate fi o rostire importată de: coloniști veniţi din: "zegiunile ardelene pe 
unde ochiului i se zice tot o£, de exemplu în. 218 (Murășenii Bărgăului). 

Acelaşi fenomen se. observă în Scheia; (punctul 381), pentru părinte şi. 

frace în loc de părinte şi frate, ca; în 'Pîrlișua, jud. Someş (punctul 269) 
sau în Mociu și Feleac în jud. Cluj (punctele 247 și 251). ]. PATRUȚ a arătat 

în DR, x, p. 302 — 303 -că o astfel de rostire importată e şi 6ept: (Cepi); 

harta 17 

  

harta 31 
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care în: regiunea nordică face oaie compactă, iar D.: MACREA a: atras 
'ătenţia (DR, IX, p. 152) asupra faptului că locuitorii din Tereblecea se 

„„ +rag dintr-o colonie pur ardeleană de 74 de saznilii, care au ost aduse la 

stirşitul secolului al XVIII-lea. 
De cîte ori avem în faţa noastră un fenomen ae lingvistică spaţială, 

trebuie să ne.dăni, seama dacă răspândirea hi a urmat „pe loc”, prin trans- 
- mitere de la om la om, deci fără ca-cei ce şi l-au însușit să-şi fi părăsit 

așezările, sau prin deplasări de populaţie, dacă ea a fost dusă „în traistă”?, 

O asemenea; distincție e necesară mai ales. la noi, rominii, care, siliți de 
împrejurări, ne-am mutat adesea din loc în loc şi a trebuit să ne „căutăm 
îndeletniciri legâte de transhumanță. î-. 

Mișcările de populaţie romînească în vremurile mai Vechi s-au petre- 

:cut în umbra, istoriei, încît numai rareori sîntem în stare să le atestăm 
documentar. Se pune deci în mod firesc întrebarea : poate oare lingvistica 

spaţială, să înlocuiască documentele şi să ne lămurească asupra, acestor 
mişcări? Vom răspunde : Hărțile lingvistice actuale ne pot da unele indi- 

caţii, dar nu mai mult decît atât. E probabil că atunci cînd întregul. 

Atlas lingvistic român va îi publicat şi se, Vor” fi făcut studii amănunțite 
în: direcţia aceasta, vom dibui mai puţin decit astăzi, cînd, în baza unui 
maiterial incomplet, sîntem nevoiţi să lucrăm mai mult cu impresii decit 

"cu criterii sigure. . | . 
, Dar chiar. indicaţiile ce reies dintr-o examinare impresionistă, . a 

hărților pot deveni preţioase, atunci cînd ele sînt confirmate prin argu- 

mente de alt soi decît cele deduse din rostiri: deosebite sau cînd permit 
unele deducţii de ordin general, controlabile şi ele prin argumente de 

altă naţură. : 
„Dacă în Basarabiai, unde n-au fost 1 unguri, găsim cuvinte de origine 

maghiară și cînd capitala acestei provincii are un nume care ascunde tot. 

un cuvînt unguresc, ca şi o comună din jurul. Aradului (Chișinău, ungu- 

reşte Hsjen6), avem dreptul să presupunem tă asemenea Împrumuturi 

din limba-maghiară s-au făcut în alte regiuni, în care exista o simbioză 

romîno-maghiară, bunăoară în - “Maramureş, de unde ştim și din istorie că 

a pornit o importantă descălecare, peste munţi, înspre sud-est. Dacă, deci 
prin Basarabia întîlnim relicte de rotacism, ca cele relevate de Tr. HoLBAN, 

în Arhiva din Iaşi, XXXV, p. 229, din Coşcodeni, jud. Bălţi (ghire, mai 

rainte, mai rapoi, acesta din urmă întrebuințat şi în Bălăceana, în Buco- 

-vina. şi în Fălticeni, cf. LLR,p. 89), sa de D. ANDRU, în BL, IL, p. 95, 

  

) ! 

"2 Lucraieă fiind 'terininată în anul 1913, o serie “46 localităţi la care se referă auto- 

zul: corespurid organizării administrativ-politice de “dinainte -de anul 1941.
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din Cornova; jud. Orhei (fnrainte, mânră), acestea trebuie privite tot ca: 

rostiri importate de populaţia venită mai tîrziu de la vest şi originară, 

din patria rotacizantă a Maramureşului, de unde rotacismul a fost dus 

de păstori, în cuvinte ca afira „afină”, şi în Carpaţii nordici, în Slovacia 

şi Polonia. - : 
Coloniile revărsate —prin- descălecări sau prin infiltrări masive— 

din Transilvania în șesul muntean sau în, cel moldovean-basârabean: au 

avut drept urmare un fenomen confirmat și prin observaţii făcute aiurea, 

adică uniformizarea limbii în regiunile colonizate. Despre acest fenomen am 

vorbit în LR, I, $ 101, referindu-mă la studiile de geografie lingvistică 

ale lui K. JABERG. | 

” H. KUEX arată în nota de la p. 251 a versiunii germane a Limbii romine că stări analoge . 

se pot observa în Peninsula Iberică, unde, faţă de varietatea dialectală a nordului spaniol _ 

şi catalan, există o uniformitate relativ mare în Andaluzia şi Valencia, provincii colonizate 

mai tirziu. ă , 

168. Caracterul subiectiv al oricăror consideraţii impresioriiste îace 

ca în interpretarea, hărților din punctul de vedere al rostirilor importate 
prin migraţiuni şi colonizări, lingviștii să se deosebească mult. Caracte- 

ristic” în privinţa aceasta e cazul cuvîntului pîntece (ALR, I,.h. 42),-cu 

o arie compactă în nord-vestul teritoriului romîn, în care se rostește pîncete 
şi apoi o făşie îngustă de-a lungul hotarului nordic al ţării, care duce de 

la :Sighetul Marmaţiei pînă dincolo de Hotin. GAMILLSCHEG a crezut:că 

poate urmări de-a lungul acestei rostiri neobișnuite o mișcare a populaţiei 

romineşti..În LR, I, arătând cu coloare roşie, pe harta nr: 5, aria acestei 

rostiri, am citat-o” ca exemplu pentru felul cum un accident fonetic, o 

„înlesnire” sau chiar „greşeală? de limbă, la început desigur individuală, 

găseşte imitatori şi am întrebuințat (LR, I, Ş 14) comparaţia cu soldaţii 

care fac exerciţii : „la comanda „dreapta”, “ici și colo cîte un soldat 

face mişcarea în direcţie opusă ; uneori această mișcare e imitată de vecini 

şi mișcarea spre stinga” formează o arie”. : - 

« Pentru învățatul german, expansiunea metatezei, care 'este un feno- 
men destul de neobișnuit în limba sa maternă, se explică prin mişcări 

de populaţie. După cele expuse în $$ 89— 92, noi știm însă că schimbarea 

locului tradiţional în cuvînt este pentru sunetele romîneşti unul din feno- 

menele atit de obişnuite, încât metateza, este tolerată ca facultativă, în 

graiul colectiv, fiind uneori chiar preferată ( $ 164). De aceea răspîndirea 

formei. pîncete cu am explicat-o printr-o siniplă imitație de la om la. om, 

după cum explicam și naşterea, ariei picere în loc de picioare —notată cu 

violet; pe aceeași hartă nr. 5 din LR, 1— care se extinde de la București 

“spre sud-est pînă la Călărași, iar spre sud-vest pînă la Turnu-Măgurele, 

Di - IN 

N ă ÎN - N
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Slatina şi Piteşti, apucind spre nord, prin. trecătoarea de la 'Turnu- Roşu, 
spre Sibiu. 

Pe aceeaşi hartă | am ilustrat, cu. alte exemple, : apariţia simultană, 
a unor accidente fonetice în mai multe puncte, distanţate unele de altele 

atit de mult, încît nu s-au format arii. Astfel e metateza plântă în loc de 

tîmplă-în două puncte din Basarabia şi într-unul din Muntenia, apoi 

curioasa, confuzie ce se face între strănuta şi strămuta pe la Cluj, în trei - 
puncte între Focșani şi Huși în Moldova, şi în patru. puncte din jurul 
Tighinei. Deci, geografia lingvistică confirmă şi cele ce le-am, SPus mai 

„sus despre accidentele fonetice, individuale la origine, putând însă în acelaşi 
" timp apărea. simultan în diferite puncte. Pe cînd în cazul lui picere inovaţia, 

„accidentală a găsit imitatori, probabil, din cauza prestigiului capitalei, 

s-ar putea ca aria lui pâncele să se fi iscat prin umplerea golurilor între: 
rostirea aceasta ivită simultan în mai multe puncte apropiate (cum sint 
„cele cu rostirea, strămut în jurul Bîrladului şi al Tighinei). - .»: - 

„Tot pe harta nr. 5 din' LR, I am însemnat cu cîte un. cere TOȘU 

a rostirea, trembur în loc de tremur, care formează o arie compactă la aro: - 

Mini, iar la dacoromiîni se găseşte. în patru puncte între Deva și Turda, 

„şi într-unul între Zălau și Satu-Mare. Fireşte că şi în cazul acestei răspîn- 
diri capricioase a unei rostiri neobișnuite am putea admite apariţia simul- 

tană în mai multe regiuni a unui accident fonetie. Avem însă anumite . 
motive să presupunem că în acest caz s-au păstrat mai degrabă ultimele 
relicte ale unei rostiri străvechi. La această părere ne condue următoarele 
consideraţii: . . 

„. 1) Despicarea lui m în mb e un: fenomen comun . limbii. romiîne şi 

: celei albaneze (cf. $ 72). S-ar putea. deci ca ca să fie o rămăşiţă a siste- 
„mului fonetic . autohton ; , . 

2) cele două, regiuni în care găsim despicarea sînt; eminamente con- 

servatoare în urma caracterului lor izolat, dialectul aromîn și judeţele 
“Turda, Alba şi Hunedoara (de care ne vom ocupa și în cele următoare). 

Cit despre apariţia lui trembur în apropiere de Turda şi de „Satu-Mare, E 
această repartiție se repetă bunăoară la păstrarea nazalităţii lui î (din 
4+ 1) în cuvîntul răie în puneti 9 93 (Arieşeni, jud: Turda) Și 343 (Cămăr- 

zana, jud. Satu-Mare). 
- Cînd nu aven -a [ace cu un accident de rostire de origine recentă, 

atunci apariţia fenomenului îm câteva “insule distanțate și răspîndite pe o 

mare pare. a. teritoriului e de cele mai multe -ori. dovada vechimii ui. O 

astfel de relictă -este, din motivele expuse de mine în LI, II (1943), 

- D.13ş:u. „ accentuarea cu,mălră care se aude, după ALR, I, în Fundata, sat 
aşezat la poalele Bucecilor, la o înălțime de '1000 m, în Carpaţii estici 

7



“316 "INSULE CU CARACTER CUSSERVATOR ȘI ARII IZOLATE 

tiansilvani, la Întorsura Buzăului, Arini, Mărtănuș şi Praid, apoi în jud. 

- YVlaşea la Drăgăneşti şi Fătești, în Ialomiţa la Ulmi, în... Moldova estică 

la Stroieşti și Jura, după ALR, IL şi la Covasna. Tot așa, cu accentul 

pe. prima silabă, „găsim: cuvîntul şi în regiunea cea mai periferică, la 

romiînii istrieni. Şi mai veche era, accentuarea cumdătră, care se mai 

aude în Braşov şi la Făcăeni în Ialomiţa, 'apoi, în regiune periferică, la 

Bregova, în Bulgaria, Și iarăși în xegiune izolată, în Munşii Apuseni, 1 la, 

Arioșeni: 
“ Acolo unde. se- zice pâncete pentru pântece, 1 urmarea silabelor te. și ce 

3 rămas cea, tradiţională în scutece sau -pelece, cu toate că şi acestea au 

ritmul” dactilic, sau în cântece, care se deosebește de pîntece numai prin 

apoziţia c—p. Tot astfel în regiunea: pluralului picere îi loc de picioare 

se face deosebirea între cioare şi cere. Acolo unde .se zice tremburi, găsim 

forma ghemuri (deşi tocmai în acest: cuvînt avem în dialecte italiene des- 

picarea lui. în nb : gemb în Ferrara şi - “Mantua şi grembulu în Corsica), 

iar arominii au, alături de trimburare, scl'imurare (din: lat. vulg. *exela- 
“aorare). Tot un accident —de astă dată fonemic (cf. $ 191)— e accentul 
“schimbat în oimătră. Lui commăter latin îi. corespunde cumdiră, păstrat 
în unele puncte. După câmpăter, în societatea; căruia se afla, s-a orientat. 

accentuarea cu mălră, conservată Şi ea pe: alocurea (şi din care, printr- o 
nouă mutare de accent, s-a născut cumă tă, cu accentul * pe: si- 

laba .--mă-). i, Da Y i 

| Dar asemenea insule care păstrează o rostire veche nu se întâlnesc. 

numai 13, accidente, ci şi la rostiri de altmiteri generalizate. : Astfel unele . 

sate din Țara: Hațegului păstrează pe 'e-după labiale” în poziţie, dură. 
WEIGAND (Jd. IV, p. 268) a atestat: mai întâi, din 'Lăpujul-de-sus, forme 

ca mer, per, ver pentru măr, păr, văr (dar pă, mă, păcurar) şi de la Pădu- 

„reni (Jb. IV, p. 289—290) meru, per, ver, peduce „păduche” (dar mă, pă), 

unde I. Popovici (Rumânische Dialekte, p. 131) a mai auzit și. metură 

pentru mătură, Lista formelor” cu e în Lăpujul- -de-sus este 12, D. ŞANDRU 
(BL, III, p. 123) mult mai mare ca la We GAND, căci cuprinde şi cuvintele - 

adever, apesa, caloper,: capei, jet, fetare, înveţa, me, meduhă, menunt, 

_mesaiu, mesură, meluşă; pestrav, pecat, semena, spela, veduv, vergai, ved. 

„Regiunea care şi pe puţinele -hărţi' date în acest volum apare 
deosebit; de conservaivă este cea a Munţilor. Apuseni (uneori cu ramifi- 
cări: în regiunile învecinate ' din jud. Hunedoara şi Alba) şi câteodată 

m - Para, Oașului” sau 'Murășenii Bărgăului (punctul 218), în colţul 
“nord-estice al Ardealului. Așa vedem cum la; gingie' pata mare 

albastră, cu rostirea j, e întreruptă în punctele: 93 (Arieşeni), 94 (Avram 

Iancu) şi 103 (După-Piatră, jud. Hunedoara) de o insulă roşie, cu-ros- 

harta. 6 
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tirea ..veche '£.: (Pentru sînge insula, roșie cuprinde numai punetele 93 

harta 36 | Și 94,iar pentru negi (negei) numai punctul 103). “tot în punc: 

baria 30 | tele 93 și 94;se păstrează 2 netransformat î în d (ca în Muntenia.) 

hărţile 7, | în (eu) aud, WVEIGAND - a auzit încă în deceniul din urmă al 
E 5; 23 | veacului trecut foi, cu-£ în. comunele Ponorel Şi Călugări din 
Munţii Apuseni. Petele albastre care marchează rostirea mai nouă $ (S) 

    

pentru £ în cuvintele mănânci, picior, 'cruce, ceaţă, si înt întrerupte de o. 
arie roşie, cu € păstrat, în aceleaşi puncte, 1a care se mai adaugă şi alte 
câteva, din judeţul 'Purda, : 98 (Săleiua- -de-j6s) şi 95 (Scărișoara) ; din Alba : 

100 (Mogoş), 138 _(Ciumbrud), 136 (Micești) şi 102. (Feneș) ; din -Hune- 
doara : 80 (Prăvăleni) - şi alte-cîteva. În punctul 93 _găsim, ca urmă a. 
lui 4; timbrul nazal al vocalei precedente: în cuvîntul *îje, iar în punctul 

_94 se'pronunţă fraţi cu i final afonizat. deși aria acestei rostiri 

mai vechi se găsește la, sute de kilometri depărtare. Tot în Munţii 

Apuseni şe păstrează € în dulte, precum se vede din harta 35.. 

Dacă. la aceste, constatări -adăugăm faptul că în Arieşeni se mai păstrează 

pînă, azi urmele vechiului “rotacism, că în Munţii Apuseni 'se aude, în . 

graiul de. la ţară, 1 final păstrat în torme articulate ca omul, calul. . ., tă 

“tot aici se întrebuinţează aoristul, cu desinenţa verbelor în t (în loc de ț) 

Ja” persoana a doua din. plural precum și: un număr însemnat de elemente 

lexicale pierdute în graiulaltor romîni, nu mai încape îndoială că Munţii 

  

harta 19: 

haria 33. 

    

Apuseni formează o insulă : cu caracter pronunţat conservator în did, 

lectul. dacoromin.... .::..: LE 

| Explicaţia cea: mai Vlauzibil a acâsţui fenomen uşor de constatat 

este caracterul, izolat al acestui teritoriu muntos şi în mare parte greu 

- de străbătut. Chiar înainte de apariţia atlaselor se ştia,;: în lingvistică, că 

„regiunile lipsite 'de comunicație. păstrează 'mai bine “formele vechi decit 

cele în legătură necontenită cu alte regiuni -și-.expuse deci influențelor . | 

"pornite de .la acestea; Geografia lingvistică a confirmat această, -părere - 

stabilind carâcterul conservator 'şi. arhaic al ariilor izolate..: 
„9 

“ . 

„Lipsa de comunicaţie este însă desigur numai una din cauzele care explică menjinerca 

| formelor mai vechi în regiunile” izolate. Dar tocmai la moţii din Munţii “Apuseni, care cutreieră, 

"precura ştim, toată ţara, vinzind cercuri. şi ciubare”, “contactul 'cu 'alte' ţinuturi romineşti şi 

deci posibilităţile ae innoire a limbii n-au lipsit. Desigur că există şi alte motive care explică izo- . 

Jarea lingvistică . a anumitor regiuni. Acestea ar “putea fi de natură rasială, explicindu-se prin 

ecoul substratului, sau de natură sufletească, cum ar fi un simţ tradiţional dezv oltat sau existenţa 

unei mari coeziuni regionale. 

„Ca şi atunci cind am constatat răspindirea inovaţiilor de rostire, va trebui și de astă dată 

să ne “mulţumim cu o comparaţie: care nu explică, dar înlesneşte înţelegerea fenomenului. i 

ţara noastră, ca pretutindeni, există regiuni. bintuite de vint şi altele scutite de curenții violenţi 

de aer. Vintul care vine uneori din stepă, alteori de la baltă. sau de la munte —ceea ce, pentru
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diferite provincii poate însemna de la nord sau de la sud, de la vest sau de la est—. ocolește 
anumite ţinuturi. Medicii trimit pe bolnavi la Geoagiu sau la alte staţiuni cu climă dulce şi lasă 

în grija meteorologiei să explice cursul atit de capricios la aparenţă al vinturilor. Tot astfel ling: 

vistul poate bănui unele din cauzele care nasc ostroavele pe care le „ocolesc valurile inovatoare 

ale limbii, dar el n-are voie să facă generalizări pripite, crezind că una din aceste cauze cum 

ar fi lipsa Ge comunicaţie— poate explica totul, ci explicarea o va lăsa altor discipline — geo- 

grafia, antropologia, biologia, etnografia, sociologia— mulţumindu-se să indice acestor ştiinţe 

prin constatările de fapt, căinouă de cercetare. Astfel s-ar putea ca o examinare amănunţită 

a singelui în regiunea Munţilor Apuseni să confirme observaţiile provizorii, făcute pe un număr 

prea redus de cazuri, ale profesorului Dr. Gr. POPOY! ICI, care a găsit la moţi un indice sanguin 

neobişnuit de ridicat (cf. revista Cultura, 1 (1924), p. 224 ş.u.).. Cit timp nu avem asemenea 

cercetări, orice ipoteze sînt riscante, sau duc la contraziceri. GANILISCHEG consideră Munţii 

Apuseni ca nucleul dacorominilor, regiunea în care s-a păstrat populaţia autohtonă mai puţin 

amestecată cu slavi și alte neamuri, vatră din care'a iradiat dacorominismul şi în alte părți. 

» V. LEBZELTER, La repartilion des types raciauz romano-medilerrancens en Roumanie (Extr.. din 

” L Anthropologie, 45 (1935), p. 68) vede în moţi, din punctul de vedere antropologic, pe păstrătorii 

unui tip arhaic rasial, pe care-l numeşte „rasa dacică”. Din punct de vedere etnografic, R. VUIA 

găseşte că în Munţii Apuseni se păstrează tipuri'străvechi de așezări, case şi ogoare în terase (Le 

„village roumain de Transylvanie et du Banat, în La Transylvanie, Bucureşti, 1938, p. 7,24, 

25, 42, 63—65, 85 ale extrasului, Caracterul insular al ținutului „moţilor reiese mai. ales din 

hărţile etnografice anexate acestei serieri), 

169. Tot anterioară geografiei lingvistice, este recunoaşterea, că: re= 
giunile periierice şi marginale păstrează adesea, formele cele inăi arhaice 

« de limbă. Proba nu este greu de făcut nici pe hărţile anexate acestui volum. 
Dacă luăm în considerare şi hărțile de ansamblu („yUbersiehtskarten”) 
din atlasul lingvistic al lui WEIGAND, cu -ariile marcate prin diferite co- 
lori, materialul de care dispunem este destul de mare spre a putea trage | 
din el concluzii de ordin' general. | 

. Întâia, constatare ce o putem face este că asemenea regiuni: conserva- 
. toare se găsesc în toate ţinuturile marginale ale ţării, iar a doua observare 

- că isofonele pentru diferitele fenomene nu se acopăr, ci "unele din ele cuprind 
arii mai restrinse, i iar altele trec în regiunile marginale sau în cele centrale 
învecinate. 

Pentru colţul ș sud-vestic —pe care- AJ putem numi cu un singur termen 
Banatul — dă “WEIGAND (LAD, h. 65) trei trăsături de rostire arhaică : 

a) Păstrarea grupului mn în scamn< lat. scamnum restrînsă, la, Banat 
şi colţul sud-vestic al Olteniei, fără însă să atingă, la nord, 

| Mureşul. şi în vest Făgetul, cu ţinutul Pădurenilor, "Hu- 
nedoara şi Haţegul; - Ne 

d) păstrarea lui 4 în cuvinte ca, cur „ovi pe o arie restrînsă la. 
Banat, fără să atingă însă în nord Mureșul, dar înglobind, la vest, Păgetul 
cu ţinutul I Pădurenilor, Hunedoara şi Haţegul ; 

  

haria, 27 
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"- c) păstrarea grupului d (dz) pe o arie care nu ajunge în est pînă la 
Haţeg, Hunedoara, Deva și Aiud, dar trece, la nord, Mu: 

| reșul şi cuprinde Curticiul, Boroşineul şi Vașcăul; 
Pe hărţiile nr. 54, 52, 50 şi 63 din LAD vedem că în Banat se mai 

păstrează următoarele două, rostiri vechi : 

d) labialele intacte înainte de & şi 7 latin: aria, lui piatră cuprinde, - 
la, est, şi Oltenia şi o parte a Munteniei vestice (cf. şi harta nr. 6 din LR); 

e) păstrarea lui s în cuvîntul tiner, pentru tînăr, cu o arie care depă- 

'şeşte Banatul şi trece în Oltenia și î în sudul Transilvaniei pînă, aproape 
- de Braşov; 

" ) tot veche e şi: păstrarea formei steauă pentru stea, caracteristică 
pentru sudul Banatului (cu Virşeţul și Reșița) și nordul bănăţean (cu 
1 Timişoara, Lugojul şi Lipova), care trece spre nord Mu- 

„ Teşul, ajungind peste Arad şi Oradea pînă la Şirăleul Silva- 

niei şi Cuprinzând î în Transilvania ţinutul Pădurenilor, Haţegul, Hunedoara 

şi Deva, precum și "Țara Moților cu Clujul; 
9) rostirea mai veche cu ea în cuvinte ca, seate, feate etc. e carae- 

teristică tot pentru Banat dar se extinde mult spre nord (cuprinzind Cri- 
şana, şi Ardealul de vest), pînă dincolo de Aiud, Alba-Iulia, și Sebeș, şi 
trecînd, în direcţie nord-estică, de Cluj şi Dej în Maramureş şi Bucovina. 

Dacă mai adăugăm la aceste constatări de natură fonetică şi faptul 

"că în Banat se păstrează şi- forme ca fripș, arș (pentru fripsei, arsei), reaş 
şi oreaș face (pentru aș face), apoi cuvinte pierdute pe aiurea ca sînț, din lat. - 

sancti (pentru serbarea celor patruzeci de -mucenici) etc., nu ne rămîne 
nici o îndoiulă că avem aici o regiune, periterică cu caracter pronunţat 

conservativ. 

Între Banat şi Muntenia, cuprinzând părţi din Oltenia estică (cu ra- 

mificaţii în sudul Dunării) și jumătatea vestică a Munteniei (pînă la o 

linie ce trece prin Ploieşti la București și Turtucaia), precum și un triunghi 
| din Transilvania sud-estică (cu “Făgăraşul, Braşovul : Și 

Rupea), avem o altă arie marginală, care —între Banat 

şi: Muntenia estică — formează pe harta 53 din LAD, o mare pată roşie. 

E; regiunea în care se păstrează, vechiul r. (din 1 intervocalic) nedisimilait; 

„în n, în cuvîntul rândurică (din lat. hirundula). 

. Colţul : sud-estice —caprinzind în linii mari Muntenia (târă Oltenia) — 

este, după WEIGAND (LAD, h. 65), caracterizat prin următoarele 

"două rostiri arhaice : | 

". a) conservarea lui e final în șase (ef. şi h. 49 pentru pasere şi secară) ; ; 

b) conservarea lui ea: în seară, pe o:arie ceva :mai restrînsă decît 

cea dintii, răminind afară de ea, la vest; Sinaia, Găiești Şi Alexandria. 

hărţile 38, 39, 40 
  

harta 37 
  

  

harta, 37 
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. Dintre. hărţile; anexate la acest volum două cuprind de: asemenea 

rostiri. vechi păstrate în Muntenia: -. - n 
. 0) rostirea g.în cuvinte ca geme, gingie,: megi (at. gemere, gingiva, 

NQCVUS. i. i 

To d) auz și văz, cu z din dj dat. audio, video, .. ); 
hărţile 4, 6, 34 |: . e) îi nealterat după: ţ în amuţit şi păstrat cu va- 

age 10 și 19 | loârea de i afonizat în . pluralul frați. Tot astfel s-a păs- 
. tra 7 şi după 2 în Muntenia, estică, însă pe o arie ceva 

mai mică, căci nu ajunge, spre vest, dincolo de o linie ce trece prin Cim- 
pulung, Piteşti şi Giurgiu (ef. harta 59 din LAD); .. | 

i. F) păstrarea elementului ocluziv în africatele £ E din cu 

“vinte ca cruce, picior ete. şi d din cuvinte ca geme, gingie ete. 

> Pentru Moldova harţa 65 din LAD eunoaşte, ca element de rostire 
vechi numai : pă î _ tă 

i a) păstrarea africatei. d (22) în cuvinte ca dzic pe o porţiune mare, 

cuprinzînd şi nord- estul Transilvaniei (cu Rodna, Bistriţa, 
Năsăudul), precum şi Sighetul şi "Țara Oașului. 

- În formă mai mult sau mai puţin insulară apar însă în aceste regiuni 
şi alte rostiri vechi, - precum: . a - 

| b) menţinerea rostirii ă netransformat î în $ 4 în cuinte 
ca grău şi 'bătrăn (LAD, h. 49) sau călcăiu; . : 

, ec) menţinerea lui a. la persoana întîi a. pluralului, indicaţivului 
prezent; în unele puncte, unde se zice noi dam pentru noi dăm (ei. LR, I, 
$$ 110, 5), | [E 

-..î.:. Conservativ apare şinor d u , cu 1 regiunile păriterice din Maramireş E 
şi Para Oașului, unde găsim, pe arii compacte, sau în mici. insule, Xostiri 
vechi ca: ... = 

.: 4) menţinerea elementului ocluziv. în atricată, d în cuvinte: ca dic 
| b) menţinerea elementului, „ocluziv al âjricatei £ «4 C) 
„în cuvinte ca cruce, ceață, picior; ..:: 

€) menţinerea, elementului . ocluziv- al africatei i (6) 
nu numai în cuvinte că geme, gingie, ci şi în gioi pentr joi ; FR 

d) păstrarea lui î netranstormait în î în cuvîntul î înemă pentru inimă 
în punetul 352 (Apșa, în Slovacia); |: mr ai 
e) păstrarea, caracterului nazal în dittongul î îi ain lat. -angu;: i-anga) 

în cuvinte ca râe, călcâă ; E aaa -, A 
| „_£) păstrarea lui , netranstormat în î după 7. în cuvinte: ca; iu 
3% 9) păstrarea, diftongului ca în cuvinte: ca feale, seate (ef. LAD,h. 50). 

În sfîrșit găsim rostiri vechi păstrate și în regiunile- marginale din 
nord- vestul teritoriului dacoromin, localizabile mai ales în Crişana, precum 3 

  

hărţile 2, 5,46   

  

  
„hărţile 38, 39, 40 

  

  

Harta a 
  

  

   
hărţile 30; 35, 10 
hărţile 2 2,3,5 

hărţile 4, 6,8,38 
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a) păstrarea elementului ocluziv. în -africata: 6. (6 în cuvinte „ca 
cruce, ceafă, picior ;. 

-d) păstrarea formei steauă (et: LAD, h. 63) p- 
x 

  

bărțile 2, 9,5 
harta 37 

A 

    

| şi Baia Mare (cf. LAD,bh. 49); 

d) păstrarea lui a nemodificat în ă la pluralul tominin nari în loc 
de nări. -  - - . : 

Precum vom vedea, regiunea; dceasta, se caracterizează, și prin con- 

servarea unui număr mare de elemente lexicale pierdute aiurea, din grai. 

a 0. Dacă regiunile marginale și periferice păstrează mai mult decit 

cele centrale. stadiile mai vechi de limbă, aceasta, nu înseninează că ele 
nu pot fi în acelaşi timp şi inovatoare. Înainte de toate constatăm în ase- 

c) păstrarea, lui & netransformat în î în cuvinte 
hărţile 42, 49 ca bătrăn, grău, pentru bătrân, grâu, între Oradea, Zălau 

menea regiuni inovaţii prin împrumu 4 de la vecini sau de la neamuri ! 

străine cu care, la periferie, convieţuirea este mai intimă. Asemenea, ino- 

vaţii privese mai ales lexicul și sintaxa, dar ele nu lipsese —cînd simbioza, 
a fost mai îndelungată și mai intensă — nici la elemente de rostire. Un astfel 

de caz este cel al palatalizării dentalelor, împrumutată de la dacoslavii cu 

câre am locuit împreună în regiunile. vestice. E. Prraovial (revista, 
Transilvania din 1941, nr. 2—3, p. 149 ş. u.), constatînd că palatalizarea 

dentalelor înainte de e şi i lipsește slavilor balcanici și rutenilor, dar e 
caracteristică - pentru. slovaci, crede că aria acestui fenomen cuprindea și 

_pe dacoslavii ce locuiau în regiunea Crișurilor împreună cu rominii și 

„că de la ei au împrumutat-o. strămoşii. noştri din aceste regiuni. 
"Peoria aceasta e.confirmată de V. PrsANI, care arată (în Geolin-. 

guistica e Indoeuropeo, Roma 1940, p. 199—200 şi 203—204) că „limba 

romînă se întrepune între limba bulgară și dialectele slave care se vorbeau 
în nordul Transilvaniei înainte de invaziunea maghiară” și € că ea a. între- 

rupi continuitâtea teritoriului slav. ă 

Dar inovațiile de limbă nu trebuie să vihă dinatarăi, « căci inova- 

toare este limba în mod firesc pretutindeni, deci la margine ca şi în centru, 

numai că inovațiile care pornesc de la centru —unde sînt de obicei oraşele 

mari sau nodurile principale de “comunicaţie — răspîndindu-se “spre peri- . 

-- ferie, își pierd din ce în ce mai mult puterea de propulsiune, ca valurile 

mării ce se sting pe o plajă de nisip. 

Iată cîteva inovaţii în aceleaşi regiuni marginale în care am 

constatat formele vechi : 

a) În vest, cuprinzînd -și “Banatul cu Crişana, i din prepoziţia din 

se pronunţă î ; același fenomen îl constatăm și în Muntenia ; 

21 —c, 1915 

Lă



x 
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-b) Banatul preface pe ie. (din lat. 2) în e în cuvinte” ca fer, pept 

pentru fier, piept ; 

c) în loe de ş (sau 7 din care s-a dezvoltat) întîlnim în la verbe | ca 

țin în toată regiunea, vestică a ţării —adică în Banat şi Crişana —: cu un 

intrînd adinc în Transilvania (în care se cuprinde Orăștia, Alba-lulia, 

'Teiuşul, Aiudul, Blajul şi Ocna Sibiului) ; aceeaşi inovaţie o găsim în Mol- 

dova şi în Maramureş ; 
d) tot pentru regiunile vestice e caracteristică și înmuierea dentalelor 

care a. cuprins apoi şi nordul Ardealului, pătrunzând în 

hărţile 17 și 14 | parte pînă în Moldova; ă 
para î e) în Orişana mai găsim, în cuvintul călehii pentru 

călcîi, asimilarea lui î la ş următor ; 

f) în harta 51 din LAD se vede prefacerea lui ă din șasă (iar acesta - 

din șase) pe o suprafaţă întinsă din Moldova (ajungind pînă la Cimpulun gul 

  

  

“ Moldovenesc din Bucovina, la Botoşani, Iaşi și 12 Chişinău), iar pe harta, 
noastră nr. 20 prefacerea lui ă final în î în soacri pentru soacră ; a 

9) în Moldova găsim și h pentru » în cuvîntul hulpe, rostire care se ex- 

tinde şi în nord-estul Ardealului (pe la Rodna) și în Maramureș (pe la Borșa). 
Faptul că găsim inovaţii şi în regiuni cu-un caracter arhaic nu trebuie 

să ne surprindă, dat fiind veşnica evoluţie a rostirii pe tot întinsul unei 

limbi. Rămine totuşi vrednic de atenţia noastră faptul că asemenea inovaţii 
se prezintă în general cu aceleași arii de răspîndire ca formele vechi păstrate în. 

regiunile marginale. O asemănare a hărților dovedeşte acest lucru. WEIGAND, 
căutînd să delimiteze cît mai precis dialectele, înconjură dialectul bănă- 

ţean prin isofonele rostirilor vechi scamn, cun şi dic şi ale celor nouă ţin 
(= fiu) şi ser (= cer), iar cel muntenese cu isofonele rostirilor vechi șase 

(cu e), seară (cu ea) și ţin (cu î) şi ale celor nouă vînz şi dîn (LAD, h. 65).. 
- Această extensiune mai mult sau mai puţin uniformă, se reduce 14 
un sentiment de coeziune provincială sau regională, care formează cheagul 

unei colectivităţi şi care se reilectează și în limbă. Dezvoltare istorică sau 

structură socială asemănătoare, interese comune, dependenţă de aceleași 

centre politice, administrative, religioase, judecătoreşti, economice, comer-. 
ciale etc., fac ca locuitorii unei provincii (sau unei regiuni) să se întilnească 

mai des —şi să-și transmită astfel inovațiile de,limbă.— sau să aibă 

aceeași forma mentis— şi deci anumite preferinţe și în ceea ce priveşte . 

expresia gîndurilor și sentimentelor. lor. Adevărat că isofonele —ca şi 
isomorfele şi isolexele — - au uneori o extindere mai mare iar alteori mai 

mică, dar în totalitatea lor privite, se pot recunoaște. —în linii mari — 

cîteva regiuni cu grai destul de bine conturat. „În asemenea cazuri vorbim 

de dialeete, subdialeete sau numai de graiuri regionale. .
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-La noi, cele patru dialecte principale se disting cu atît mai uşor, cu 

cât ele sînt despărțite unele de altele —în afară, de cel aromiîn şi: meglenit-—- 
prin teritorii vaste şi aproape impenetrabile, locuite de populaţii alo- 
glote în răstimpuri de secole. - - 

În ceea, ce privește dialectul dacoromân; cercetările mai. nouă au 
adus o precizare la împărţirea tradiţională [în subdialectele bănăţean, 

muntean (cu Oltenia) şi moldovean (cu Basarabia şi Bucovina). WEIGAND 
însuşi, care făcuse cu demonstraţii din atlasul său lingvistice această 
împărţire, observase (câ. Jd. VI, p. 11) că în nord-vestul dacoromîn se 

găsesc cîteva particularităţi specifice de grai. K. JABERG, întemeiat 
“pe hărţile din ALR, a atras din nou atenţia asupra acestui fapt (Voz 

Romanica, V, p. 30 şi 83), iar E. Pernovicr a stăruit asupra lui cu 

argumente nouă, şi puternice, scoţind la iveală existenţa unui nou subdialect 
'romîn în aceste regiuni. Dăm după revista Transilvania (anul 72, nr.8), 
m în reproducere mărită, două hărţi publicate de el, în care 

Hărțile 425143 | sînt: delimitate cu diferite linii citeva particularităţi 
—tonetice şi lexicale — caracteristice pentru acest colţ nord-vestic al terito- 
riului român. Acestea, în totalitatea lor, ne dau dreptul să vorbim de al pa- 

trulea subdialect dacoromin în regiunile Crişanei, cu ramifi- 
“cări spre nordul şi centrul Ardealului sau spre Banat. Aceste particularităţi 
A  —al căror număr se poate. înmulţi nu numai cu forme ca 

călchii şi tung, date de noi, ci şi cu altele— sînt nari cu 

sensul. de nas”, abua, care, la fel ca „nani” al altor regiuni, se-spune 

copiilor cînd adorm, corindători în loc de „colindători”,' cătătoare (și 
- cotătoare) în loc de „oglindă şi mă caut în loc de ,,mă uit”! (în oglindă), 
prunc în loc de „copil”?,'a pițiga pentru „a ciupi”, brîncă în loc de mînă”, 
horeşte în loc de „cîntă, tînerețe pentru tinereţe” şi jeme pentru geme”. 

Şi în -nordul extrem se pot. constata cîteva trăsături caracteristice, 
care. —după E. Pernovicr —. ne-ar. da dreptul:în oarecare măsură să 
vorbim și de un subdialect maramureșean. i - 

Întemeiat în parte și pe toponomastica romînă, E. PrrROVIGI a 

încercat să dea altă explicaţie decît cea curentă nașterii acestor sub- 
„dialecte dacoromine. În vremurile tulburi ale invaziilor şi persecuțiilor, 
romiînii s- au retras în munţi, în Carpaţii sudici, vestici şi estici, unde graiul 

a primit anumite trăsături. caracteristice. Cu aceste particularități au 

coborit, în vremurile prielnice, din diferitele nuclee, la cîmpie, spre șesul 

bănăţean, crişan, moldovean și muntean, în parte şi în Maramureș. 

Varietatea mare a graiului romînese din Transilvania, care se cunoaşte 

pe aproape toate: hărţile Atlasului lingvistic. român și.stă în opoziţie cu 

uniformitatea graiului “din Moldova şi din Muntenia, s-ar .explica. prin 

  

nărţile Al și 44 
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înțilnirea, în Ardeal, a tuturor acestor cuvinte, forme şi feluri de rostire, 

aduse din munţi din diferite vetre. 
Numai. o cercetare întemeiată pe multe hărţi lingvistice, după apa- 

riţia Atlasului lingvistic român întreg, va permite să vedem ce trebuie 

explicat în felul acesta sau în celălalt; fel, schițat; de noi în LR, IL, adică 
prin revărsările de romîni din marele nucleu transilvan înspre şesurile 
şi cîmpiile de la vest, sud şi est. Fapt este că în 'Pransilvania însăşi nu s-a 
dezvoltat un dialeci cu anumite particularităţi specifice numai acestei ve- 

giumi, ci ariile -rostirilor dechi, ca şi ale celor inovatoare, se extind toate şi 

dincolo de incinta Carpaţilor. O simplă examinare a hărților anexate 

volumului de faţă ilustrează cu multe exemple această observaţie, despre 

care am tratat și în LR, ], $ 103. | 
_Papt este —şi. din punct: de vedere al lingvisticii spaţiale aceasta 

importă mai ales— că regiunea centrală a Ardealului apare ca cea mai 

frămîntată de inovaţii ce-și fac drum în toate direcţiile. | 

_ Solidaritatea regională se cunoaşte mai ales din grai, care e mai puţin expus schimbărilor 

cauzate de modă decit portul. La rindul lui graiul regional promovează solidaritatea provinciălă 

sau regională, Pe un bănăţean sau moldovean, chiar cind poartă haine „„nemţeşti”, îl cunoşti : 

după particularităţile lui dialectale, şi între“ acestea, după cele de rostire. Însuşi faptul căpe 

locuitorii anumitor regiuni îi caracterizăm printr-o numire colectivă ' adesea printr-o poreclă 

batjocoritoare— ca pădureni, moţi, mocani, ţuţuieni, bufani, cojani ete., dovedeşte că ei se 

disting între toţi ceilalţi conaţionali ai lor, - a - - 

. a. Dacă regiunile periferice şi marginale păstrează de obicei, ca 
şi cele izolate, precum s-a recunoscut de mult de dialectologi, forme mai 

arhaice, geograiia lingvistică, care cuprinde dintr-o privire tot; spaţiul unei 

limbi, a putut stabili şi alt principiu, pe care BARTOLI îl formulează 

“în modul următor : „Dacă dintre două faze cronologice una se găsește 

—sau se găsea—: în arii: laterale și alta în arii mijlocii, faza, ariilor 

laterale e de obicei mai veche”. În LR, ], $ 102 am dât. şi cîteva exem- 
ple —toate de ordin lexical— din limbile romanice. Principiul acesta 

poate. fi ilustrat; şi pe teritoriul unei singure limbi şi este valabil şi pentru 

isofone, ca şi pentru isolexe sau isomorfe. 
„După cum în limbile romanice Dacia, și Peninsula Tberică formează - 

arii laterale faţă de Franţa şi Italia —arii centrale— și după cum la ro-: 
mini și ]a spanioli constatăm de multe ori faze cronologice mai vechi decit . 
la francezi și italieni, tot astfel vedem pe hărţile noastre cum, faţă de 

„cele două arii laterale, Banatul și Crişana pe de o parte și Moldova cu 
nara 23 estul Munteniei pe de altă parte, unde găsim stadiul mai vechi 

„pier (Qin lat. pereo), întilnim și o fâşie în centru, cu faza 
mai nouă pis, 
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Dar aria centrală nu trebuie să meargă dela nord .spre sud și cele 
laterale nu trebuie să fie la vest şi est. Faza mai veche, cu £:(£) în cu: 
ieţile 5 și 6 vinte ca geme ȘI gimgie, se păstrează în două arii laterale, 

_ la nord şi la sud, despărțite de o îăşie lată, care trece 
“prin mijlocul teritoriului romînese, de la vest spre est și în care găsim 
rostirea mai nouă cu ş. - . PI 

» Atit la, (eu) pier cât și-la gingie vedem că rostirea nouă, pornind 
din vreo regiune centrală, s-a răspîndit spre marginile ţării şi a atins; 
în direcția expansiunii —spre sud și nord la, piej, şi spre nord-est și sud- 
vest la jinjie— periferia ţării. , | E 

Tot în extremul nord, în Maramureş, și în extremul sud, la aromiîni, 
se mai păstrează africata, £ (£) în cuvinte ca goi, pe cînd tot restul romi- 
a]  nimii formează o arie centrală, cu faza mai nouă joi. De aseme- 

nea a pentru ăla persoana, întîi din prezentul indicativ al ver- , 
„belor în -are se păstrează în extremul vest, la istroromini, şi în extremul 
est şi nord-est, la dacoromiîni. Vedem deci că principiul pe care-l constatăm, * 
în hărțile atlaselor actuale e valabil -şi pentru vremurile. străvechi, cînd 
diferitele grupuri de români formau încă un singur complez lingvistic. Migra- 
ţiunile romînilor au minat pe romînii apuseni, pînă în Istria, iar pe ro- 
mânii răsăriteni, din apropiere de Dunăre, pînă în Pind, dar ei formau şi: 
în vremuri străromîne aripile vestice și sudice ale neamului nostru.. 

Din punct de vedere romînese, repartizarea spaţială a rămas una 
şi după întrepunerea unor neamuri aloglote între grupurile de romini. 
Dacă considerăm şi elementul autohton și stratul cel mai vechi al limbii 
romîne, vedem că tabloul spaţial e altul. Cronicari bizantini vor- 
besc de romîni așezați la nordul Peninsulei Balcanice, lîngă Dunăre. Aici 
ei formau însă o arie centrală în spaţiul sud-estic al neamurilor sud- 

est-europene. Aripile laterale ale acestui spaţiu le formau limbile vor- 

  

  

harta 8 

    

- “bite la, periferia lui, în Dacia şi pe malul Mării Adriatice. Iată cum se 
„explică faptul surprinzător că dacoromânii îndepărtați, nu.aro-. 

mânii învecinaţi au atitea elemente comune cu albanezii. În LR, ], 

$ $ 93 și 115 am vorbit despre acest fenomen curios, care rămîne inexpli- 
cabil şi celor ce: adue pe dacoromîni din -Peninsula Balcanică. Asemă- 
nările dintre limba romînă din Dacia şi cea albaneză nu vin dintr-un 

contact direct şi nu sînt împrumuturi directe, ci se explică ca forme 
arhaice conservate în arii laterale în timpuri străvechi. e 

„Nu poate îi desigur o pură întîmplare că istrorominii prefac pe că 
“proton în ke întoemai cu dacorominii vestici şi zic ca aceștia kimeşe pentru 

cămașă. (Pentru alte asemănări -între aceste două: grupe cf. SI, II, 

$ $ 313 —3814). De asemenea nu poate fi fortuită continuarea spațială a unor. :
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fenomene fonetice caracteristice: dialectului aromin în spaţiul dacoromîn 
năepile21,80,51 | de est (Muntenia răsăriteană, şi Moldova), precum palata- 

lizarea labialelor, închiderea lui e final sau prefacerea lui 

a în ă la femininele cu pluralul în ș, precum reiese din hărţile pentru fete, 

vis, albi, lacrimi și din fig. 47. - - 
Izolindu-se de conaţionalii lor, limba lor a 'continuaţ să păstreze 

formele vechi. De asemenea basarabenii şi chiar maramurășenii sînt 

veniţi din :regiuni dacoromîne așezate în vremurile mai. vechi mai spre 
sud şi mai spre vest, dar tocmai așezările lor periferice de mai tîrziu 

au determinat conservatismul lor. Astfel caracterul izolat al aromiînilor şi 

istrorominilor și cel periferic al maramurășenilor şi al moldovenilor din. 

Stân ga Nistrului au făcut ca la aceste frînturi de romini să se potrivească 

și azi principiul ariilor laterale. 

'Potuși principiul axiilor laterale păstrătoare ale unor faze crono- 
logice mai vechi nu se potriveşte totdeauna. Despre acest lucru îşi dădea, 

şi BARTOLI seama cînd, în formularea principiului, a introdus cuvintele 

„de obicei”. După cum în unele arii marginale şi periferice apar adesea, 
precum am văzut, şi inovaţii de limbă, tot astfel limba, inovatoare prin 
excelență, poate produce: asemenea modificări simultan în două arii mar- 

'ginale sau periferice, care, privite în raport cu aria centrală, devin arii 

laterale. Ajunge să cităm trei exemple, care ni se par mai caracteristice, 
„Din hărţile reproduse de noi, vedem că u final în cuvintele buboiu 

şi războiu s-a păstrat —cu valoare de sunet plin, şoptit sau numai „„mimat”— 
m pe o făşie care străbate teritoriul dacoromîn de la nord- 

vest spre sud-est. Fazele cronologicește mai vechi se con- 
servă deci într-o arie centrală, iar faza mai nouă” —amuţirea completă 
a lui.w final— în două arii laterale, în nord-estul și sud-vestul țării.. 

Dacă ţinem seama de tendința generală ce domină limba romînă de la 
începuturile ei și pînă în zilele noastre, de a rosti sunetele finale cu un 

“ efort minim, înțelegem că amuţirea lui « final se putea ivi în orice mo-. 

ment și în orice regiune rominească. Cînd, bătînd' un cui în perete, te 
loveşti la unghie, se face o pată neagră, care se mută spre vîrful degetului 

po măsură ce unghia creşte, iar în cele din urmă se taie împreună cu 
. Cînd însă lovitura răneşte rădăcina, unghiei, unghia nouă nu va 

mai creşte netedă, ci va purta totdeauna urmele acelei leziuni. Aşa e 
şi cu modificările de.rostire care ating însuși sistemul fonetice al unei 
limbi : urmele lor apar mereu şi pretudindeni. Nu este deci nici o: 
mirare dacă amuţirea lui  -final, ivită în diferite puncte ale ţării, 
a putut pînă la urmă să formeze două. arii. compacte în nord- estul şi sud- 
vestul țării. a 

hărţile 9 şi 10 
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“Verbele de conjugarea a treia se deosebesc de cele. de conjugarea a 

doua prin faptul că au la infinitiv. şi la persoanele 1 şi 2 din pluralul 

indicativului prezent accentuare rizotonică. (adică pe tulpină) : spimere, 

spinem, spuneţi față de “intre, ținem, țintți. Spiritul nivelator al limbii 

tindeînsă pretutindeni —şi avea această tendinţă în toate timpurile— să 
facă să dispară această deosebire de accentuare (moştenită din limba 
latină), încît foarte adesea, auzim accentuarea ținere (de exemplu în ținere 
de minte), ținem, ţineţi sau, invers, forme ca certre (mai ales prin Oltenia), 

spunem, spuneți (mai ales în spuneți-mi). Asemenea inovaţii de rostire 

- pot rămînea individuale sau pot deveni colective, formînd arii care sînt 
diferite la diferite verbe. Accentuarea spunem, spundţi o putem urmări 
şi pe una din hărţile Atlasului lingvistic român, unde această inovaţie de 

rostire se găseşte tocmai în două arii laterale,! în nordul şi în 
sudul țării, pe cînd faza cronologică mai veche, spunem, spuneţi 

se păstrează în aria centrală. E desigur o pură întîmplare. 

În sfîrşit, din harta nr. 3 din LR, 1 se vede că faza cronologică mai 
veche cură (din lat. currit) se păstrează în două arii laterale, una în vestul 

și alta în estul ţării, iar forma mai nouă curge, în aria centrală. Totuși 
“această fază mai 'nouă se întilneşte și într-o insulă, între Sibiu și Alba- 

“ Iulia, în aria laterală de vest, precum și în două arii periterice, în Mara- 
mureş cu părţi. ale Bucovinei şi în jurul oraşului Soroca pe: amîndouă 

- malurile Nistrului. Şi această repartizare geograjică a unei forme nouă, 

de natură analogică, ne arată că, alături de principiul general al ariilor 
laterale păstrătoare a fazelor cronologice mai vechi, trebuie să ţinem 

“seama și de alt învăţămînt pe care-l putem extrage, din hărţile atlaselor 
lingvistice : că aceleaşi inovaţii se pot produce în cele mai. îndepărtate 

- puncte, simultan şi în mod independent, şi că fiecare € din aceste inovaţii 

poartă în sine germenele propulsiunii. - 

  

harta 16 
  

în cazul particular al lui curge s-ar putea, precum a presupus K. JABERG (Voz Romanica, 

YV, p. 79), ca în Maramureş să avem a face cu o importaţie modernă literară, prin școală. 

172. Tot o arie centrală inovatoare, extinsă pînă la periferia nord- 

vestică, şi sud-estică a teritoriului dacoromîn, este cea cu rostirea ja în 

cuvînţul ljagăn. Ea se extinde de astă dată de la nord-vest spre sud- est, 
„pe cînd cele două arii laterale, care păstrează faza mai veche leagăn, ocupă - 

NE triunghiul nord-estic și cel sud- vestic al ţării. Dacă com- 
hărţile 22 și 23 parăm însă cu harta leagăn cea a cuvîntului mireasă, 

vedem 'că ariile cu rostirea mai. veche ca nu mai sînt despărțite una de 

alta printr-o arie compactă, centrală cu inovaţia ia, ci, dimpotrivă, faza 

mai nouă de rostire, îa, se găseşte în două arii despărțite unele de altele 
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printr-o făşie continuă, în care se rostește ea. Putem considera de astă. 
dată fășia cu ea ca op arie centrală şi cele două suprafeţe cu îa ca arii 

laterale şi să deducem că această hartă dezminte principiul stabilit în $ 171 
despre ariile laterale ? | 

„ Desigur că nu. Dacă,. spre a ne lămuri, considerăra şi hărţile-care 

arată repartizarea rostirii vechi 4, observăm că ariile compacte se 'rup. 

adesea în două sau în mai multe părţi. Ruptura.-se întîmplă de obicei acolo 
m] unde —ea să întrebuințăm o vorbă populară — „aţa e 

| - mai subţire?”, iar acest loc de minoră rezistență se găseşte sau 

spre unul din capelele,. sau, mai ales, la mijlocul ariei. În același timp 

„observăm că asemenea lacune se îvese mai -ales în aiiile care conservă 
fazele mai vechi de rostire. Uneori, ca în cazul rostirii cu £, în cuvîntul 

dulce (h. 35), la mijlocul ariei cu o fază cronologică mai veche, întîlnim 
1 o insulă despărțită prin două rupturi de ariile laterale. Dacă ase- 

| mănămrostirea eu auz cua lui eu văz, vedem cum în punctele 98 
şi 100, în care se zice eu văz, se rostește eu aud. -E tocmai regiunea în care 

aria cu z apare strangulată, producîndu-se o ruptură între Munţii Apuseni 

şi Alba-Iulia. (Dacă în aria cu £, precum am văzut în harta nr. 6 în 
“m punctele 93, 94 şi 103, gingie se rostește cu f în prima silabă, 

„această arie mică nu !poate îi considerată ca. o ruptură, 
ci-ca o insulă păstrătoare a unui stadiu mai vechi). | în 

Dacă alăturăm cîteva, din hărţile anexate la acest volum, putem 
tace cîteva observaţii din cele mai interesante în privința aceasta. Com- 

„pariud mai întîi harta pentru picior cu harta pentru dulce, 
| vedem că la acest cuvînt (la care Iprecedenta menținut 

mai mult timp elementul ocluziv al africatei) aria, cu rostirea mai veche 
€ abia începe să fie strîmtorată prin cele două pene inovatoare, cu £ şi $, 
care se înfig în ca de la nord-est și sud-vest, pe. cînd la picior această 
1  strâmtorare e cu mult mai progresată. Dacă asemănăm 

harta, pentru picior cu cea pentru joi, vedem că în aceeași * 
arie în care se rostește picior, cu £, se zice joi, cu j, dar locul de minoră - 
rezistență —pe la Oluj—Turda—- este atît de strimtorat, încît ne 
putem aştepta, ca el să se rupă, și ca rostirea cu £ (sau 2) în loc de 7 să 

formeze o singură arie. Acest lucru - s-a întîmplat la cuvintul 
" misez, unde în judeţele Turda, Alba şi Tirnava-Mică (ca şi la 

picior) rostirea —mai veche de astă dată — cu d apare întreruptă pe 0, 
porţiune mai mare în mijlocul ariei. . 

Dacă continuăm confruntarea. şi comparăm harta noastră pentru: 
joi cu harta.nr. 59 din LAD, vedem cum rostirea, veche cu d ($), pe care: 
S. Pop a mai găsit o numai în Maramureș şi în cîteva “puncte izolate: 

  
hărţile 39 şi 40 

, harta 36 
  

harta G 
  

  

hărţile 3 și 35 
  

hărţile 5 și 8 
  

  

  

harta 40 
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din Munţii Apuseni, nord-estul Ardealului și pe versantul Carpaţilor. Mol- 
dovei; era acum .patruzeci de ani mai răspîndită, căci WEIGAND n-o 
A. notează numai în Maramureş şi în două puncte din Munţii. 

|: Apuseni, ci și în două insule mai mari, una în sudul Bucovinei, 
cu o parte a judeţului Neamţ, și 2 alta în jurul Ocnei moldovene, la cursul 

inferior al Tazlăului și Trotugului. : -: 
Tot în LAD, harta 63, se vede cum în aria marginală; cu vechea 

rostire steauă s-a, produs la mijloc o ruptură în regiunea Caransebeş-Reşiţa,- . 

__ Vîrşeţ- Timişoara, care desparte Banatul sudic de cel nordic cu Crișana. 
- Această hartă e instructivă şi pentru faptul că ea ne arată că ajunge ca 
undeva valurile rostirii nouă să înceapă să scurme malul unei arii producind. 
um loc de rezistență minoră, pentru ca scurmarea să urmeze şi din parica, 

opusă, pînă ce ruptura se produce. Într-adevăr, dacă forma mai nouă, 
stea, pentru steauă, putea veni de la est pentru ca să atace Banatul, ca 

nii putea veni și de la vest, unde încetează romînismul şi începe limba, 

- sîrbească. Numai în comuna Petromani, la graniţa extremă apuseană a 

dacorominismului mai atestă, WEIGAND „(punctul 60 în LAD) forma, | 

izolată steauă. 

Pe cînd WEIGAND cuprindea în LAD, h. 65 tot Banatul în aria, 

lui ș, în ALR, ], h. 163 constatăm că pe linia Jupalnic (pet. 1)— —Cărbu- 

nari (pet. 9) —Oveca (pet. 11) aria aceasta apare —]a cuvîntul rânie (=—riie)— 

ruptă” în două. , 
Aceeaşi ruptură, de astă dată, în regiunea Braşovului, întinzându-se. 

spre Făgăraş şi Rupea şi ajungînd în Muscel, o observăm şi la, făşia în 

care se conservă u final, cînd comparăm hărţile pentru războiu şi buboiu 

pe de o parte cu hărţile pentru văr, om și cap pe de - 

altă parte. Dacă la aceste cinci hărţi mai alăturăm. 
şi harta pentru spui, vedem că aria cu u păstrat, mai 

extinsă la nord-vest și la sud-est decît celelalte, nu are numai o lacună în. 

regiunea mijlocie, ci şi a doua spre capătul de nord-vest. 

harta 2 
    

  

      

hărţile 9, 10, 11—13 

harta 46 -: 

113. În. strînsă legătură cu aceste rupturi ale ariilor în locurile de 

minoră rezistenţă stă un fenomen asupra căruia a atras atenţia. K. JABERG- 

în recenzia atât de bogată în idei făcută Atlasului lingvistic român în vol. V 

(p. 77) al revistei Vox Romanica, ilustrîndu-l cu exemple din domeniul 

lexical (ceara din urechi, urcior la ochi, gingie, genunchi) şi stăruind. asupra 

răspândirii, din riucleul transilvan, al rostiri lui € din cuvintele ceafă şi picior. 

În marele cere care înconjură teritoriul dacoromin, ariile privitoare la. 

rostiri deosebite, ca şi cele lexicale, au adesea forma unor sectoare, E ca 

şi cînd într-un punct central oarecare s-ar situa mîna care ţine un ev antaliu. 

1 
iu)



hărţile 9, 10, 11—13 

.cu rostirea, mai nouă soacri în aria centrală dintre ele. . 
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deschis. Punctul acela e de obicei locul în care s-a produs o ruptură într- -0o 

zonă compactii. Astfel :e bunăoară regiunea judeţelor Turda, Alba şi 

Tirnava- -Mică, din care evantaliul s-a deschis o dată, 

spre nord-est şi a doua oară spre sud-vest pentru 
A 

rostirea nouă cu s (8) pentru £. 

  

   
   

hărţile 3 şi 5 

şi a doua oară spre sud-vest, pentru inovaţia de rostire cu zero în loe 

de u final; 
În opoziţie cu aceste arii în. formă, de evantaliu” Stau sectoarele în 

formă de pene, cu vîrful înfipt în zona centrală a teritoriului dacoromînesc. 
O asemenea pană care cuprinde teritoriul Munteniei, înfi- 

- gîndu-se însă cu vîrul în colțul sud-estic al Transilvaniei, 

  

hărţile 19 şi 19 
    

se vede pe harta, pe care e notată, cu roșu aria lui $ final păstrat (atonizat) 

în pluralul frați. 
Alături de asemenea sectoaze- cvantalii şi sectoare-pene —care se. 

“întregesc unele pe altele— avem şi segmente, care cuprind unele arii 

„marginale limitate la' periferie. Asemenea arii periferice - 
  

hărţile 3 şi 8 
  | în formă de segment sînt a lui ser în 1oe de fier sau a 

lui goi pentru joi în regiunile nordice. 

Cind două arii marginale sau periferice se găsesc de amîndouă laturile 
ale unei zone 'centrale, avem a face, ca în cazul lui soacră, cu 

două sectoare sau segmente laterale, în opoziţie 

  

harta 2 
  

Hărțile noastre colorate nu redau diferitele rostiri cu toate nuanțele 

lor, ci simplifică imaginea reală a repartizării lor geografice în două direc- 

ţii. Mai întîi fac abstracţie de nuanţe prea fine: de pronunțare, cînd 

acestea nu au importanță tocmai pentru chestiunea care ne preocupă, 
iar nuanțele distinse prin diferite semne le înglobează în suprafeţe mari 

de aceeași coloare. Această înglobare: însemnează însă în acelaşi timp 

o interpretare subiectivă din partea celui ce alcătuieşte hărţile. Astfel 
. prin harta pentru 7noaşă noi am vrut să arătăm în care regiune e final 

este o vocală anterioară (palatală) —şi am cuprins în aria albastră, 
"distingiîndu-le însă prin. diferite semne, formele terminate cu e, e şi î (dez-. 
voltat din e)— iar în aria roşie formele terminate cu o vocală centrală. 
Între vocalele centrale noi am socotit şi pe &, pe care alţii poate l-ar îi . 

trecut între vocalele anterioare, dat; fiind caracterul antero- central al 
acestui sunet ($ 30). 

-A doua simplificare am făcut-o umplînd cu colori şi golurile dintre 
„punctele anchetate, deși ne dăm perfect seama că în spaţiile necercetate 
*dintre două punete cu aceeași rostire pot să existe puncte cu alte pronun- 

| Așa este şi ţinutul 
"Braşovului, de unde evantaliul se deschide şi mai larg, o dată spre nord-vest 

,
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ţări. Am crezut însă că se poate face abstracţie de asemenea deosebiri de 

-amănunt, mai ales că o comparaţie a hărților lui PETROVICI —cu 0 

foarte rară reţea de puncte anchetate — cu hărţile lui Pop —cu o reţea 

mai deasă — şi ale lui WaercaNp —cu-o reţea şi mai deasă— ne arată 

că în marea majoritate a cazurilor rostirea identică în mai multe puncte 

învecinate este şi a satelor situate între aceste puncte.-De altfel chiar şi 

simpla încadrare a punctelor în cercuri colorate, cu spaţii albe între ele, 

aşa cum s-a făcut în ALRJI, nu e riguros exactă, căci ea nu reprezintă, _ 

decât rostirea individuală a subiectului anchetat, în momentul 

anchetei, deosebită uneori de a celorlalți consăteni şi —după cum reiese 

din observaţiile reproduse în hărţile mari — chiar de felul de a se exprima, 

în alte împrejurări, al subiectului însuşi. 

Pentru a putea distinge liniile esenţiale ale evoluţiei şi spre a “câştiga, 

imagini de ansamblu asupra repartiţiei geografice a unui fenomen, asemenea, - 

hărţi colorate se adeveresc foarte utile. Mi se pare chiar că în direcţia, 

schematizării putem merge şi mai departe şi să renunţăm la sinuozitaitea, 

. isotonelor, însâmnîndu-le cu linii drepte sau cu arcuri, prin care: să iasă, 

_mai bine la iveală caracterul de sectoare şi segmente al unor anumite 

arii. Dată fiind forma eliptică a teritoriului dacoromin, am ales cîteva. 

din fenomenele mai caracteristice de rostire şi le-am trecut, de pe hărţile 

noastre colorate, pe opt elipse în mijlocul cărora e marcată graniţa Tran- 

silvaniei (cî. fig. 46). , . 

În figură dintâi am însemnat cele două arii laterale în care se conservă, 

rostirile mai vechi scamn, din lat. scaninum şi rândurică, din.lat. vulg. 

*arundula (diminutivul lat. clasie hârundo). Ele au forma unor pene, una 

în Banat, înfiptă cu viriul în Transilvania sud-vestică şi a doua în 

Oltenia-cu vestul Munteniei, înfiptă cu virful în sud-estul transilvan. În 

regiunea Pădurenilor se deschide un evantaliu, iar în regiunea Braşovuluial 

doilea evantaliu, peste tot restul țării, cu rostirile mai nouă scaun şi rândunică. 

Caracterul de segment al unor arii perifer ice apare în 

cea de-a doua din aceste figuri, în zona nordică, cu rostirea veche goj în 

loc de joi. Şi ea trece din' Maramureș în Transilvania de miazănoapte. i 

în figura a treia am notat cele două arii “periferice şi laterale cu 

- xostirea mai veche spîndur, în tormă de pene înfipte în Ardeal, una cuprin- 

zînd Moldova, iar a doua, cu două viriuri, Banatul. Aceste două arii 

- formau desigur odinioară o singură zonă ce străbătea ţara de la 

sud-vest la nord-est, care. însă s-a rupt la mijloc, la locul central 

“unde se deschid două evantalii, cu rostirea nouă spînzur, unul într-un 

sector nord-vestic şi altul într-un. scetor sud-estic. O imagine sur- 

prinzător de asemănătoare .0 prezintă, în, DAD, harta „pentru, îmblau
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Sector-pază (Banst-ansi/vanie sudvestică):scamn. — Segment periferic | Maramureş - Bucovina) : dai. 
Sector-pană (Oltenia-Muntenio - Pansilania sud- Sector evantaliu : Joi. Ma 

estică) rîndurică 

- - Segmente alera? , 

Sectare-pană laterale (Banat, Hoidova cu intrinde.  ( în e Bana 4-0 ea Transivaniz seat că, nord estică, . a . Son „„ Suestică, Moldova-untenia- Dobrogea): eu. pier. 
în Ardeal) :spingur. Arie centrala : SpInzur. Arie centrală : dA iri sri oldova): 
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     Pană şi segment lateral : cura. Dovă segmente periferice : gingie. 

Arie centrală : curge. | Arie. centrală :jinjie. Yi Pocua.] 
        

Fig. 46. — Prezentarea schematică a unor arii în formă de segmente şi sectoare. 
, >
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(în Banat și în Moldova cu nordul. Transilvaniei) faţă de aria centrală şi 
inovatoare cu forma umblu. Altă arie asemănătoare prezintă harta pentru 
-(a)miros (cu varianta (a)minos), care verb se accentuează pe silaba 
finală în cea, mai mare parte a teritoriului dacoromin, sau pe prima silabă, 
tocmai în cele două segmente, cel nord-estic, moldovean și sud-vestic, 
bănățean, pătrunzînd cu vîrfurile lor adînc, în Ardeal. Această coinei- 
„denţă nu poate fi întîmplătoare. 

Figura a patra arată două arii- segmente, laterale amîndouă, în care 

se păstrează faza cronologică mai veche eu pier (din lat. pereo), faţă de 

faza mai nouă, eu piez, din zona centrală. Remarcabil la această, figură, 
este faptul că de astă dată zona, centrală,. inovatoare, intră, ca o o pană spre 

- est, în. zona laterală. 

Figura a cincea cuprinde o zonă cobtrală cu forma nouă. curge, 

_pe cînd forma mai veche cură se păstrează, în ariile laterale, una în formă 
de segment, în nord-estul spaţiului dacoromîn, iar a doua, sector-pană 
în vest, cuprinzînd şi partea cea mai mare a Transilvaniei. . 

în siirșit, la gingie, rostirea veche cu d (6).mai apare într-un segment . 
nordic şi în al doilea, segment, mai mare, în partea de miazăzi a ţării. 

Aceste două | segmente formează două arii laterale, în care se: 
conservă, "faza, cronologică mai veche, în „opoziţie cu cea mai nouă, cu j, 
din aria centrală. | 

174. Prin aceea că ne-am aţintit privirile asupra liniilor "mari și 
am făcut abstracţie de amănunt şi de nuanţă, am izbutit să desprindem, 

din hărţile colorate, cîteva figuri tipice. Dacă încercarea aceasta se face 
pe un număr mai mare de hărţi şi se extinde şi asupra fenomenelor de 

ordin morfologic, sintactic şi lexical, se pot descoperi şi alte fapte asemă-. 
nătoare (cf. LR, I; $ 102) şi se poate urmări cu mai multă precizie jocul 

necurmat între evoluţie şi răspîndire. Timpul e cel ce face ca anumite 
inovaţii individuale să se propage în arii. El durează poduri între ariile 

„învecinate. Dar tot timpul e cel ce scurmă albiile ariilor închegate, sub- 
“ţiindu- le sau rupîndu-le în două sau în mai multe părți, creînd astfel 

ostroave izolate păstrătoare de forme arhaice. 
Subt ariile uniforme de azi sînt adesea arii mai vechi altfel hotăr- 

nicite decît cele actuale.. Cu ajutorul lingvisticii istorice putem adesea 
reconstrui diferitele straturi geologice suprapuse, după cum cu ajutorul 

hărților lingvistice putem recunoaște regresiunea formelor vechi în regiuni 

inovatoare (numită de O. JesPERSEN „metamorfoză a legilor fonetice”). 

Un exemplu tipic în privința aceasta este rotacismul. După cum am 
maâi spus, rostirea cu r între vocale o: mai găsim azi, dar numai parţial
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şi individual, în comuna, Arieșeni din Munţii. Apuseni, unde se mai aud 

forme ca bire şi bur în loc de bine și bun (sau alături de bine şi bun). 

„ Bvoluţia istorică a acestui fel de cuvinte, în Arieşeni, este următoarea : 2 

- TI Stadiul cel mai "vechi : lat. bene, bonus, cu n; 

II stadiul următor: rom. bine, bunu, cun; 
III stadiul mai nou, în Munţii Apuseni : bire, bur(u), cur; FE 

IV stadiul recent în Munţii Apuseni : bine, bun,.cu n. SE 
„ 

În regiunea, rotacizantă a Munţilor Apuseni, rostirea actuală, cu %w 

a pătruns în timpuri mai nouă, din regiunile vecine, înlocuind —cu totul 

sau parţial — rostirea mai veche, cu r (dezvolţat: din n). Avem deci un 

caz de regresiune a unei rostiri vechi în ţinuturi în care aceasta se. 
moditicase. 

“Consultînd textele vechi din regiunea nordică a ţării şi ţ ţinînd seama 
şi de cîteva relicte păstrate pînă, azi prin Crişana, Maramureş şi Moldova, 

vedem că aria de azi cu rostirea bine şi bun este un strat nou aşezat peste 

straturi mai vechi cu rostirile bire şi bur, care, la rîndul lor, ascună, acolo 
unde populaţia rominească e străveche, straturi şi mai vechi, cu rostirea 
bine Şi bunu. 

Tot astfel în regiuni în care azi se rostește lege, pește, “ete. .. 58 
rostea mai demult — precum dovedesc texte: vechi din acele părţi — 

leage, peașie, feate. . . , încât; evoluţia este! următoarea, : 

I Lat. lege, pesce ( = piscis), faetae, cu e; 
| II rom. lege, pește, fele, cu e; 
ă III rom. leage, peaşte, feate, cu ea ; 

IV rom. lege, peşte, fete, cu e. 

-- Paza a treia, păstrată la aromîni, a fost; odinioară răspîndită la toţi 
dacorominii, precum se poate recunoaşte din infinitive ca, vedea, sau din 

forme ca șarpe, născute din vedeare, șearpe.. Faza ea se mai întâlneşte şi 
azi în unele regiuni.: Precum am arătat în DR, I, p. 391, „reducerea 
dittongului ea la e înainte de un e următor prin sec. XVI și XVII era . 

mai răspîndită decît az i, cînd apare generalizată în Muntenia, 

pe cînd prin vestul și nordul teritoriului daroromin formele cu ea e) au 

înlocuit, prin regresiune, pe cele cu e”. i 
'Tot în DR, 1, p. 389 ş,u. am arătat că în cuvinte ca mene, cuventă 

din textele noastre vechi nu se continuă forma latină cu €, ci că vechiul e 
devenise, în epoca străromînă, înainte de n, î. Din mine, cuvinte... s-a 
născut, prin asimilare regresivă, mene, cuvenite, iar mai apoi, prin regresiune, 
din nou mine, cuvinte. .. Rostirea cu i 4 pătruns din ţinuturile învecinate 
în regiunile cu e, în timpuri relativ recente.
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'Tot astfel se prezintă ca straturi geologice mai nouă cazurile de hiper- 
urbanism, despre care va fi vorba în $ 199, sau rostiri ca griu, .bătrin,. 
rije... (Jb. III, p. 211, IV, p. 257, 276, ALRA, I, h. 163/393 şi 408) în 

loc de grâu, bătrîn, râie. . . (cu î din lat. a + n : gramum, veteranus, aranea . ..). 
în regiunile în care lui rîu, rîd... al vecinilor îi corespunde, în graiul 
local, riu, rid (cu. păstrat din lat. i :.rivus, rideo). 

- Asemenea cazuri de regresiuni false sau hiperregresiuni sînt cunos- 
cute în toate limbile. La noi au fost relevate mai ales exemplele de dezrota- 

'cizare în cuvinte al căror r (la origine) intervocalic nu provine din n, 

precum mazîne şi luceajăn î în loc de mazăre şi Duceaţăr (ei. DR, VII, p. 182 

şi VIII, p. 152).. E , 
Regresiunea are loc mai i alesi în cazurile cînd cei cu o rostire dialectală 

își. dau seama că nu vorbese frumos şi o părăsesc sub influenţa,- limbii 
păturilor culte. Acesta este la noi cazul labialelor palatalizate, fenomen 

în plin regres în unele regiuni, chiar în graiul de la ţară. Și la introducerea 

labialelor în locul palatalelor avem cazuri de regresiuni false. 

“Un caz “interesant de regresiune este următorul : forma mai nouă de plural pălmi — cu 

morfonemul a—ă-— judecind după h. 51 (p.26) din ALR II, a cuprins (cu excepţia punctului 

29 din Banat) toată. Transilvania, cu Banatul, Crişana, Maramureşul şi Bucovina, pe cind vechiul 

plural palme (at. palmae) s-a păstrat în "Țara veche şi în est.: Pentru punctul 182 — Braşovul—. 

s-a notat „dă (sau bate) din pălmi”, cu sensul de „a aplauda”. Ca braşovean zic şi eu tot așa; 

de asemenea „am făcut băşici în pălmi” etc. Într-un singur caz zic palme, cînd pramit cuiva - 

„o pereche de palme”, Forma aceasta e însă importată din Muntenia, împreună 

harta 47 cu expresia (care are o nuanţă glumeaţă), căci pe la Brașov palma se dă Ia singular, 

nu la plural („iţi dau o palmă”). Forma palme, deşi reprezintă un stadiu mai vechi în evoluţia 

acestui cuvint, este de importaţie mai recentă: la Braşov (care intră în aria pluralului 

  

    

. pălmi) şi prezintă un caz de regresiune. Cele două forme coexistă de fapt în graiul braşovenilor, 

care, atunci cînd îi întrebi de-a dreptul cum e pluralul de la palmă, nu sint siguri cum au să 

răspundă: Astfel se explică că braşoveanul căruia E. PETROVICI i-a pus această întrebare a 

răspuns palme şi în Micul Atlas colorat (ALRAI II, h. 99) - Braşovul, împreună. cu Covasna 

(punctul 192), intră în aria lui palme, precum se poate vedea în reproducerea noastră, , 

pa 

175. Dacă, examinăm cu atenţiune: harta în care am însemnat rostirea, 

- lui t în dinte şi în frate, vedem că la limita celor două sunete, î şi t' (sau 

'€ dezvoltat din acesta), se găsesc cîteva puncte cu rostiri ;interme-. 
  diare” (552, 540 şi 704 pentru dinte şi 385 pentru frate), în- . 

  „Barta 14 |. semnate de S. Pop cu un t' cut suprapus. De asemenea 

vedem că aria lui frate "depăşeşte pe (a lui dinte în punctele 677, 831, 825 

şi 552, pe cînd, invers, aria lui dinte e mai mare decît a lui frate i în pinetele 

"341,385, 378, 511, 109, 840, 984, 690 şi 665. 

Acelaşi lucru îl observăm dacă asemănăm rostirea, lui 4 (£) în negi 

(nege) şi în plinge. Aria e cu africata păstrată este mai mare la negi (negei), 

p-
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întrucît cuprinde şi -punctele 103 (la primul $ din gingie şi punctele din 

apropiere 93 şi 94) şi 387, unde $ din plînge şi-a pierdut elementul ocluziv. 

Dimpotrivă, 4 s-a păstrat în plânge în: punctele 369, 364, 393 şi. 631, 
în.care negi (negeţ) se rosteşte cu £. . - 

“În primul caz avem o inovaţie.de rostire împrumutată _—palatali- 

zarea dentalelor— iar în cazul al doilea o evoluţie intern romînească, 

pierderea elementului ocluziv al africatei. Pe harta nr. 36 am însemnat 

A] cu colori diferite isofonele formelor cu 2 neînlocuit prin d în 

„cuvintele auz şi văz (din lat. audio şi video), deci o arie margi- 
nală conservativă. Şi aici constatăm același fenomen : isofonele celor două 

cuvinte clădite la fel nu se acopăr deplin, ci la locurile de întâlnire ale 

rostirii vechi cu cea nouă (i cu t' la frate şi dinte; d şi 3 la megi, plânge, 

gingie ; 2 cu d la auz, văz. . .) întîlnim adesea nepotriviri de isofone. Uneori. 
în: asemenea, puncte se găsesc rostiri „intermediare”, pe care e greu să le 

identifici cu unul din cele două sunete din cele două arii învecinate ; alteori 
întîlnim amindouă rostirile, ca forme tolerate și egal îndreptăţite. "Ne- 

potrivirile pe hărţile atlaselor lingvistice în punctele de la hotarele dintre 
două arii trebuie interpretate de cele mai multe ori ca forme coexistente la 

- locul de întîlnire între două arii. Numai întîmplător subiectul vorbitor 

a răspuns cu forma . notată. de anchetator ; 'el putea tot aşa. „de “bine să 
întrebuinţeze şi cealaltă, formă, uzuală şi ea în graiul său local, în care-caz 

pe harta, colorată punctul respeetiv ar fi apărut cu roșu în în loc de albastru, 

sau invers. . - = 

Asemenea oscilări în diferite cuvinte la, hotarele între două pronun- 
ţări au fost relevat€ mai adesea de Wercanp. El a notat.că în aria 
lui goi se aude Zune sau că în partea muntoasă din nordul Munteniei 
(între Olt şi Teleajăn) și pe o făşie largă la şes (cu Mizilul la mijloc) se 

zice .X'ept pentru piept, dar rostirea, p se păstrează la piatră (LAD, h. 54). 
Din 'astfel de constatări putem trage concluzia că inovațiile de 

„rostire nu se propagă dintr-o dată, în toăte cuvintele, ci încetul cu încetul 
printr-un fel de crainici ai pronunțării celei nouă. Cu timpul aceşti precursori 

se încolonează de obicei în rîndurile disciplinate ale camarazilor lor, încît 
azi nu mai poţi recunoaşte procesul căre a dus la generalizarea unei inovaţii . 

de rostire. Totuşi uneori ei rămîn inadaptabili. Iată un exemplu. Paralel 

cu -transformarea lui i în e, dar ceva mai tîrziu, s-a prefăcut, în latina 
vulgară, și îi în o. Dar pe cînd valul lui i devenit e a pătruns pînă la stră- 
moșii romînilor, i a continuat; să se rostească u (năger > negru, dar fărea >. 
> furcă) în Imperiul roman de est. „Numai cîţiva crainici ca : autumnus > 
> toamnă, rubeus >.roîb..., cu 4 modificat în o, au pătruns pînă la noi, 
unde persistă pînă astăzi cu această, rostire, 

harta 36 
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Dar nu avem numai crainici, ei avem şi întârziaţi, un fel de rămași 
de coloană. Transformarea, velarelor latine e şi g în atricate dentale înainte 
de e şi î are la'noi —ca în cele mai multe limbi romanice — aspectul . 
unei legi fonetice fără excepţie. Un număr atît de mare de hărţi din ALR 
confirmă acest lucru, încît ne putem dispensa să reproducem aici din 
1 | - ele- Totuşi avem o excepţie. Precum se vede în harta, noastră 

|..Dr..41,-la cuvîntul genauc(u)lu există o arie în Muntenia şi 
sud-estul Transilvaniei în care s-a păstrat rostirea cu g (Ş). Apariţia 
acestui rămas de coloana soldaților . disciplinaţi am explicat-o întocmai 
ca păstrarea lui ce din lat. cavea în în. cage ($ 162) sau ca, lipsa 'ele-- 
mentului ș-în' vechi (din lat. văclus == vetulus). din cauza palatalei urmă- 
toare. (gl:, cl”), care a âvut o-putere disimilatoare (cî. $ 65). Alte exemple, 
a căror explicare e de natură fonemică, sînt păstrarea, lui e netrecut în ă 
„după labiale în poziţie dură în cuvinte ca beutură, răspindit pe o arie 

- întinsă în Ardeal, sau conservarea, lui ea netrecut în a în decleaşi 
Harta 36 |. condiţii în cuvinte ca, beat, veac (moldovenește bat, vac), sau în 
citeva cuvinte ca peană, peară, veadră, pomeană care se aud pe o făşie 

” destul de întinsă —mai ales pentru peană— cu deosebire în Transilvania. 
„„... Asemenea forme întârziate în dezvoltare nu se găsesc numai regional, 

ci chiar în anumite. cuvinte din graiul aceluiaşi individ. Astfel subiectul 
rotacizant Rafila” Negria din Arieșeni nu izbutise, după cum am arătat în 
altă parte, să înlocuiască pe r prin n în cuvintele îr ( = in) şi săptămtră 
(= săptămînă). Obişnuinţa, de a rosti r în -aceste cuvinte era atât; de înră- 
dăcinată, încît automatismul rostirii: este la ca mai puternice decit ten- 
„dinţa de a.se adapta normei colective, elementul mecanic-fonetie: mai 
tare decît cel psihic-fonemic. Sa Sa 

harta îl 
  

    

  

  

„n. 176. Tot WEIGAND a arătat (Jb.. III, p. 225 și LAD, p. 19) că 
în Banat d se păstrează, mai ales în poziţie finală, dar că aria lui e mai. 
redusă pentru poziţia iniţială, şi şi mai redusă ponţru poziţia intervocalică,: 
Acest lucru apare şi din comparaţia hărților noastre! pentru spînzur şi. 
visez. Tot astfel o comparaţie a hărților cruce și dulce ne arată, după cum 

| am mai spus, că după atricata, € se păstrează pe un teri- 
hărțile 39 și 40 | toriu mai întins ca în poziţie intervocalică. Imcrul acesta, hărţile” 2 şi 35 Agios ic — adie - | : e explicabil şi din punct de vedere fonetic, dat fiind că . 
între s şi o lichidă apare —după cum am văzut în $ 79— un t ca element; 
de înlesnire a pronunțării. Cind însă o colectivitate începe să se obişnuiască 
cu o rostire nouă, ea are tendința să generalizeze acest sunet și asupra 
„cuvintelor întîrziate; “Aceasta se vede tocmai în cazul lui dulse pentru 
dulee. Încolonarea lui în rîndurile. lui cruse, -pisor ete. e numâi. o chestiune 

  

  

  

22 — c. 1915 a
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de timp. Tot numai printr-o extindere treptată a.pierderii elementuluj 

ocluziv s-a ajuns în Franţa la rostirea actuală ș și s pentru airicatele £ 
şi ţ în cuvinte ca cher şi ciel ete. sau în dialectul florentin la, rostirea cu 

o şuicrătoare a lui & din croce etc. Înainte de c, m, n şi 1 africata, £ își - 
pierde elementul ocluziv chiar și în-regiunile care rostesc cruce şi picor, 

şi scriem cu ş sunetul astfel născut. Așa e brișcă, hrişcă, jașcău, ferişca..., 

- crâşmă, cușmă... şlen în loc —sau alături — de briăcă, hriccă, jatcău, 
„feriăca (din lat, vulg: * Jelicicare pentru felicitare). 2. Crâ&mă, - cuămă... €len. 

- Atlasele care proiectează pe hărţile lor lupta aceasta a formelor nouă 

cu. 'cele -vechi, ne fac să privim cu âlţi ochi așa-numitele legi fonetice . 
spontane, spre deosebire de cele condiţionate (germ. „unbedingt” şi 

„bedingt”). După BRUGMANN-DELBRUCE.. (Grundriss der . vergleichenden 

Grammatik der indogermanichen Sprachen, 12, Ş 57) spontană e legea 
fonetică a cărei cauză e cuprinsă în natura însăși a; sunetului, cum ar fi 

bunăoară prefacerea, lui » în « în greceşte sau a lui d indoeuropean în î 

în limbile germane sau în armeneşte. Condiţionată e, dimpotrivă, 
"legea fonetică atunci cînd că se datorește unor factori din afară, ca asimilarea 

disimilarea, influența, sunetelor învecinate, accentul etc. 
Dar ceea, ce azi face impresia de spontan, a putut îi odinioară condi- - 

ţionat. Astfel transformarea; lui V în. 7, prin prefacerea ocluziunii parţiale 
palatale în strîmtură palatală, are toate aparențele. unei. transformări 

“spontane, întrucît se găsește în .toate cuvintele, indiferent de accent, - | 

sunetele învecinate, poziţia în cuvînt; ete. Totuşi, judecînd după dialectul 
istroromin şi cel meglenit, în care pluralul articulat de la cal' nu e, ca la 

aromîni calit”, ci cal'i, s-ar putea ca să avem a îace cu o disimilare generali- 
zată mai întîi asupra lui /' final și apoi asupra oricărui fel de V: Ohiar și 

înlocuirea, lui 7 dental prin r uvular a fost, probabil, condiționată la început 
de vecinătatea sunetelor velare. Observînă copiii mici: din familia mea în 
epoca cînd învățau să, rostească pe r dental, am băgat; de seamă că un 
timp oarecare ei izbuteau să-l articuleze bine numai în anumite cuvinte. 

În nici un caz nu poate îi socotită ca 'spontană, cum vor unii, prefacerea, 

lui a sii ă, care, la noi, e condiționată de accent el. DR, VII, p. 46). 

aa, Dar rostirile nouă cu care ne obișnuim nu se generalizează 
numai asupra întregului material lingvistic, ci, ca la jocul de şah, unde 

o mişcare atrage după, sine o întreagă serie de mişcări, o inovaţie în sistemul 

îonetie al unei limbi se reflectă de obicei î în mai. multe; sau chiar, în toate 
împrejurările similare. a 

Lipsa de accent atrage după sine, după cum văzurăm ( $ 116), închi- 
derea vocalelor. Prefacerea lui a neaccentuat în ă, ca şi a lui o neaccentuat
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în u, apare cu mare consecvență în evoluţia -vocalelor romîneşti. Dacă 
asemănăm hărţile nr. 20 şi 82 și nr. 21: și 26, vedem că 
închiderea lui e final neaccentuat şi cea a lui ă final neac- 
centuai; apare în aceleași regiuni ; de asemenea că ariile lui 

soacri şi a; lui moaşi în loc de soacră şi moașă cuprind, ca şi a lui feti în loc 
de ele sau barbi în loc de barbe, în linii mari, Moldova cu estul Munteniei. - 

Poziţia iniţială, are, la a, același efect ca, şi accentul. Pe cînd a neac: 
centuat se transformă, la mijlocul şi la sfîrșitul cuvîntului, în ă, indiferent 
de sunetele învecinate (carbonein > cărbune, laudat > laudă. . .), în poziţie - 
inițială el se păstrează nealterat, ca şi subt accent (amarus > amar. .. ). 
Tot: astfel vedem. că a: în poziţie nazală se preface în î subt accent 
(manus > mână, dar mănușă) ; aceeaşi transformare o. sufere Şi în poziţie 
iniţială, chiar neaccentuat (angustus > îngust... ). | 

” Deşi aria lui t'e pentru te în frate nu se acopere exact cu aria, lui 7 

pentru 2 în fini, totuşi palatalizarea dentalelor înainte de vocale palatale 
| se găsește la toate dentalele în general în aceleaşi regiuni. 

Cit. despre închiderea, vocalei mai puţin sonore în 

diitongii ea şi oa, o întilnim de asemenea —și în liagăn 
sau A mirgasă, şi în mă duare — mai ales în regiunile nord-vestice. .. 

-. Totuşi asemenea dezvoltări paralele. nu se întîlnese totdeauna. 
Astfel o iniţial neaccentuat nu evoluează ca a în aceeași poziţie, ci devine u, 
ca şi în: mijlocul sau la siirşitul cuvîntului : lat. occido apare la noi 
în forma ucid, cu'w-din o, ca rogare > rugare, latro > latu, Şi nu ca o 

din pomum >.pom. Stai 

În schimb, pe cînd a final neaccentuat devine ă și când e desinență, 
a vocativului şi imperativului (7namă, lasă), o se păstrează în aceste cazuri 

(Ano, vino). Invers, în soru-ia, a. rămîne nealterat, pe cînd în Frate miu, 
o s-a transformat în u. 

„ Cit: despre o accentuat în poziţia, . nazală, vedem d6 asemenea că 
paralelismul cu a și e în aceeaşi poziţie nu. este —sau cel puţin nu pare a 

fi— complet. Pentru a și pentru e un nn, mm, mn sau simplu următor 
nu formează „poziţie nazală”, ci numai un m urmaţ de consonantă orală 
sau un urmat de consonantă orală, de ; sau de vocală. Avem deci campus > 
> cîmp, tempus > timp, lana > lină, bene > bine, capitaneum >" căpălinu > 
>căpălfi, veniat. >. vine > vie... dar: annus >an, pinna >"*pena > 
> peană > pană, squama > scamă, seminal -> *semănă > seamănă, . 

  

hărţile 20 şi:32_ 

hărţile 21 şi 26 
  

  

  

hărţile 14 şi 17 
hărţile 22—24 

  

  

" scamnum >> dial. scamn > scaun... , iarla o avem reflexul + înainte 
de m +! consonantă orală sau înainte de n: comparo > cumpăr, bonus > 
> bun, şi o păstrat înainte de mn : somnus > somn. Spre deosebire de'a și e, 

vedem însă că-o urmat de 1 de m și de "n devine u în RONIUS >nun,
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nomen >> nume şi în non, magis > norii. Dimpotrivă, el se păstrează ca 
o înainte de. n + i: -oneus >-omu > -oi, 

Această neregularitate deschide o problemă de ordin principial, 

Admitem pentru o în poziţie nazală o altă evoluţie decît pentru a şi e; 

“sau căutăm —după metoda neogramaticilor — să eliminăm excepţiile” 
prin explicarea fiecărui caz particular ? - , 

SIRIEI Pentru lipsa de paralelism s-ar putea invoca evo- 
„hărţile 10 şi 19 | „luţia africatelor. romîne, dintre care numai s-a păstrat ca 
africată pe.tot teritoriul romîn. În limba literară, ca și în Muntenia 
şi. în partea cea mai mare a Transilvaniei (cu Crișana, şi Maramureșul) 

s-a păstrat și africata £ (6), dar numai cînd nu era urmată de mn 

| şil($-176). Ceva mai mici sînt. cele două arii în care 
se păstrează africata $ (9), ca în. limba literară, în 

| - cuvinte ca gingie sau negi, căci toată Crișana are j, 
„iar din Ardeal rostește ţ numai partea sud-estică şi o insulă mică în 
Munţii Apuseni. La $ din cuvîntul goi (= : joi) ariile în care se păs- 
trează africata sînt mai mici,. iar rostirea mai nouă, fără element 
i]  ocluziv, este şi cea literară. Tot așa la d, care a devenit 

2 şi în limba literară. Remarcabil e faptul că, la. acest 

| sunet ariile conservative apar toemai în. regiunile în care 

elementul ocluziv amuţeşte la $ (3) şi la £ (&). DN 
: Pentru 0' devenit 4 putem elimina. fără greutate pe numai, care 

—deşi lat, non magis s-a păstrat în cele mai multe limbi şi dialecte 'roma- - 
„nice (cf. OANDREA-DENSUSIANU, DE, Nr. 1042)— ar putea fi. compus 
pe teren rominese din nu şi nai. Pentru. momen: > name. se admite în 
general —de exemplu din partea lui TIKTIN şi OANDREA-DENSUSIANU — 
influenţa, lui număr din mumerus. . Nu trebuie uitât -însă că, între 

nazalele n Şi 7, Şi neminem devine nimene, cu î în loc de.e înainte de m 
simplu. Cît despre nonnus > nun, nu este desigur o întîmplare că acest cuvînt . 

apare: cu u şi la albanezi (nun) şi neogreci (vovv6g).. E greu de admis că 

noi am împrumutat; pe nun de la albanezi, şi cu atât mai puţin de la neo- 

greci, ci e mai probabil că în. latinitatea, estică acest cuvînt, care provine 

desigur din limbajul copiilor, se pronunţa "NUNNUS, iar. NU NONNUS, . 

Avem deci. a face, după toată probabilitatea, cu..o .variantă de felul 
lui. mumă în loc .de mamă, despre care a fost vorba în altă parte a acestei 
cărţi. Tot: de la albanezi —la care -onjă e:un sufix frecvent — ar putea 
îi împrumutat și sufixul nostru -0î. În cazul acesta u din pui (din lat. 
vulg. *poneo pentru pono) său din gutui (din lat. cydoneum) ar fi reflexul 
„regulat” al lui o înainte de n + ş: Dar decît să admitem un împrumut 
din limba "albaneză pentru un sufiz de o vitalitate atât de mare la, noi, 

  

“hărţile 2, 3,5, 7,33 
hărţile 6 şi 34 

  

  

-"narta 8 
hărţile 39 şi 40 
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ni se pare mai “probabilă explicarea pe care am dat -o în. ş 36 şi care 
admite, la acest sufix întrebuințat în vorbirea afectivă, o lungire a con- 
sonantei. Pe un om cu nasul mare romanii îl porecleau Naso (cu acuzativul 
Nasonem). Spre a sublinia nota batijocoritoare s-a zis, probabil, * Nasonne, 
de la care derivatul în -eus era *nasonneus, care corespunde -romiînescului | 
năsoi (dintr-un mai vechi năsonu). Un alt exemplu cu n lungit îri latină, 
vulgară este acel pilzinnus afectiv, pe care. "MEYER-LUBKE îl admitea . 
(REY, Nr. 6550) ea prototip âl unei serii de cuvinte romanice - şi în speță . 
pentru puțin al nostru, cu 7 netransformat în —deci lung la origine — 
în regiunile rotacizante. 

Dar lipsa de paralelism -se mai. poate. constata şi în altă privinţă. 
Atit poziţia neaccentuată, cît şi cea nazală au, la vocalele a, €, 0, același 
efect, închiderea lor. La a în special această închidere trece, prin faza 
ă, pînă la stadiul cel mai închis, î. Cuvinte ca Iînă, cîmp sau călcti s-au- 
“dezvoltat din formele mai vechi —păstrate la -grupele nordice ale aro- 
d miînilor și la istroromâîni — lănă, cămp, călcăi, iar ros- 

tirile. dialectale soacrî, moaşi ete. provin din soacră, moașă, 
cum se rosteşte în limba literară. Dacă comparăm .hărţile noastre, vedem. 
însă că toemai în regiunea lui soacrf şi moaşi (cu î) se zice călcăi (cu ă).. 

Să ni se îngăduie, deci, în ceeace priveşte evoluţia lui o în poziţie 
nazală să nu optăm pentru nici una, din cele două posibilităţi, ci să lăsăm 
chestiunea, deschisă pînă ce ea, va, fi mai bine scoasă în lumină prin alte. 
exemple, mai numeroase şi mai puţin îndoielnice, sau prin fapte nouă. 
Mai importantă decit soluţia problemei este punerea ei; mai. folositoare 
decît o afirmaţie care poate îi dezminţită de cercetări ulterioare ni se 
pare” perfecţionarea metodei noastre de cercetare prin .deschiderea, unor 

unghiuri nouă de vedere. Pentru foarte puţine boale există medicamente 
_ suverane, cum ar fi chinina pentru friguri. La cele mai. multe boale leacurile 
variază după pacient şi după medic. Dar dacă pentru medicina, curativă 
chinina, însemnează o descoperire” importantă, știința, medicală, progre-' 
sează mai ales prin încercările multiple şi variate în. combaterea indivi- 
duală a suferințelor omenești. a n 

hărţile 20,32, 41 
    

118. De-mult s-a observat că anumite inovaţii de rostire depășese 
“ hotarele unei limbi. Astfel înlocuirea lui 7 dental printr-o vibrantă uvulară: 

sau printr-o fricativă velară e. un fenomen care se răspîndeşte din ce în 

ce mai mult şi care a cuprins o mare parte a Franței şi a, Germaniei. Avem: 

oare a face 'cu o trecere a frontierelor politice și naţionale, cuo imitație 

de la popor la popor, sau cu o inovaţie născută independent; la, amândouă, 

popoarele ? Cel. ce urmărește felul cum această. înlocuire . se întâmplă și Me
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se propagă în limba, romînă, va admite mai degrabă; ipoteza a doua. în 

satul Bran, unde urmăresc de o jumătate de- veac graiul.local,-am băgat 

de seamă că + uvular este o rostire individuală sau restrînsă la anumiţi. 

membri ai unor familii, dăr că numărul celor ce rostesc pe 7 astfel crește. 
_WVEIGAND a observat fenomenul mai ales:prin unele sate.din Vilcea. 

Această, rostire a devenit; generală şi colectivă la aromînii! fărșeroţi, la 

care ea desigur nu este împrumutată, căci nici unul din neamurile î încun- 

jurătoare nu o au (cf. LAD, p. 20). ” 
În Studii istroromâne, II, p. 65 am arătat că labializarea lui a aceen- 

tuat; e un fenomen care în Istria se găseşte şi la alte neamuri. Avem, după . 

toată probabilitatea, a face cu o obișnuinţă de rostire trecută prin sim- 

bioză de la neam la neam la o populaţie bilingvă, iar nu; cum au crezut; 

unii filologi romîni, cu o rostire adusă de strămoşii istroromânilor din 

regiunea, dacoromînă a Pădurenilor, unde ea se găseşte de asemenea. 
- Limba romînă are cîteva inovaţii de: rostire faţă de limba latină, 

“care se întîlnesc şi la albanezi. În LR, I, $ 115 am încercat să arăt care 
din ele pot fi considerate ca relicte.ale unui substrat comun, care sînt, 
după toată probabilitatea, împrumuturi de la vecin la vecin şi care trebuie 
privite ca niște coincidenţe întîmplătoare, ivite în fiecare limbă în mod . 
independent. Geografia lingvistică ne. îndeamnă să admitem din ce în 
ce mai mult o asemenea, dezvoltare independentă. Dacă examinăm bună- 

oară harta nr. 11, vedem cum la cuvînţul cap, în afară, de faza, 
| mai veche cu u final păstrat (plin sau afonizat) din aria colorată 

roşu şi în afară de rostirea literară cu zero după p final, rărăasă necolorată' 
pe hartă, se mai găsesc prin toate provinciile romîneşti cîteva pete albastre 
cu rostirea unui î afonie final care —după cum am arătat în $ 34b— nu 

„provine din -u final, ci s-a dezvoltat; din rostirea lui p cu o explozie. mai 
puternică. Acest fel dea pronunţa pe p final apare în cuprinsul aceleiași 
limbi în diferite ţinuturi, formînd arii insulare, fără legătură între ele. Cu 
atit mai uşor putem admite ca asemenea rostiri nouă să apară, în mod 

independent, în. limbi diferite.! 
„ Totuşi nu trebuie să excludem nici posibilitatea unei  depăşiri a 

hotarelor politice și naţionale pentru anumite inovaţii de rostire. Vocalele 
neaccentuate au în limba romînă două tendinţe, care se găsese amândouă, 
cel puţin parţial, și la albanezi, bulgari şi neogreci. Una e tendința, de a 
închide vocalele neaccentuate, alta de a le preface în vocale centrale. 
Cu bulgarii şi albanezii avem comună, “prefacerea, lui a neaccentuat; în 
ă; cu bulgarii şi neogrecii prefacerea lui e şi o neaccentuaţi în şi 4; cu 
albanezii tendința, de a preface toate, vocalele neaccentuate, « cu deosebire 
pe &. în. Yocale „centrale. . 

  

harta 11 
  

E emca
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| Aceste 'coincidenţe cu greu pot fi considerate ca rezultatul unor 

evoluţii independente într-un grup de limbi care mai au un număr! 
mare. de alte fenomene comune. Dacă există însă o legătură, dacă; avem 

- a face de fapt cu un ,„mănunchi” lingvistice (ef. $157), e firesc să ne între- 

băm cum trebuie: să ne-o explicăm. Pentru a >ă se admite adesea o. 
influenţă a substratului etnie ($ 118); pentru e>i şi o >u Ta. CAPIDAN 
ADR, UI, p. 163. ş.u.) admite un împrumut făcut de bulgari de la romini, 

pe cînd G. REICHENKHON (ZslPRh. XVIII (1943) p. 411 ş.u.) crede, 
dimpotrivă, că rostirea cu vocalele închise au adus-o „romînii estici” 

„—adică cei ce locuiesc azi în Moldova și Muntenia estică cu Dobrogea— 
din Bulgaria sau că ea continuă, în părţile nordice ale -acestui ţinut, 
“rostirea, ruteană în gura rutenilor rominizați. 

Această părere și-o bazează REICHENKRON pe faptul că trecerea 

lui e neaccentuat în ș este caracteristică pentru limba bulgară de est, ca, 

şi pentru limba romînă de est şi că în jumătatea estică a limbii romîne se 
întîlnesc cele două influențe slave, cea venită de la bulgari şi cea de la 

ruteni, Pe o hartă, pe care o reproducem şi noi, el încearcă să şi delimiteze 

linia care desparte teritoriul romîn şi cel bulgar în două jumătăţi (ci. fig. 47). 
în acest volum, în care noi evităm polemicile şi nu intrăm în discu-“ 

tarea amănuntelor, ţinem să facem, în legătură cu această problemă, urmă- - 

toarele reflexii de ordin general : . - 

o 1) Dacă la două popoare învecinate se giiseso fenomene lingvistice 

„identice, ele nu  trebuie'să fie nici „aduse” prin” migraţiuni dintr-un loe 
într-altul, nici nu trebuie să fie relicte din graiul unci frînturi de populaţie 

deznaţionalizată, ci se poate ca inovaţia să se propage „pe loc” de la neam 
” Ja neam. Aşa au învățat aromînii de ia grecii cu care locuiesc - împreună 
“sunetele _9, 3 şi y şi să rostească petşipead şib după n m; aşa au 

învăţat; saşii din Ardeal de la romîni să-l prefacă pe il în cl; aşa S-au deprins 
unii romîni din Ardeal, în contact mai viu cu ungurii; cu rostirea lui e 

- deschis (în cuvinte ca pentru, profesor ete.)... 

2) „Dialectele sînt distincţii făcute de noi, cînd urmărim: scopuri 

elarificatoare, alegînd un număr de-isoglose ca elemente distinctive. Dacă 

am alege alte isoglose, hotarele dialectelor s-ar muta” (V. Prsanr, Re- 

_ponse au questionnaire, .p. 81). Desigur că există o cceziune regională, 

TI ——: .eare.ne dă dreptul, după cum am accentuat în $ 170, să 

bărţile 42 5i 43 | sorbim de dialecte sau subdialecte,.dar delimitarea. unor 

asemenea, regiuni cu grai solidar D rin tr-o singură liniee mai mult; 

„decît arbitrară. E. PETROVICI, cu noua sa experienţă în lingvistica spaţială, . 

voind. să afirme existenţa unui subdialect în spaţiul nord- vestic daco- 

romiîn, & făcut-o Prinir- o duzină, de. isoglose, N IE a, 
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Atlasele lingvistice permit s să studiem acum influenţa slavă asupra . 
limbii romiîne altfel decât a făcut-o MIKLOSICH. Încercările lui REIGHEN- 

KRON —eare confruntă datele geografiei lingvistice cu cele ale toponimiei — 

sînt de cea mai mare utilitate, căci ele.încearcă să arate ce e la noi. 
de provenienţă bulgară, sîrbească, ucraineană sau dacoslavă. Prin studii 

? 
$ 
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ofirana ISTANBUL   
Fig. 47. — Linia de demarcaţie intre rominii şi bulgarii de est şi vest; 

„de amănunt şi prin etimologii mai sigure vom putea urmări liniile iso- 
gloselor, care “vor fi altele pentru fiecare din fenomenele. lingvistice cer- 
cetate, dar care toate împreună vor: delimita cu aproximaţie” 
ţinuturile în căre s-au exercitat mai mult fiecare din influenţele diferitelor 
seminţii slave cu care am venit; în contact. 

-3) Aceasta, nu vrea, să zită însă că sînt inutile şi hărţile: de felul 
celei reproduse de noi după REIGHENKRON, în care o singură isoglosă
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— foarte aproximativă — despazte în mod tranşant un teritoriu lingvistic. . 

ocupat de două popoare, împărțindu-l în cite două jumătăţi. Asemenea, 

exagerări, câre “intenţionat fac abstracţie de amănunte, dar care tocmai 
„din pricina asta sînt provizorii, .sînt deosebit de sugestive. Ele deschid 

perspective nouă și sînt folositoare chiar cînd prin cercetări de amănunt 
trebuie rectificate. Progresul în ştiinţă, se face prin liniile mari obţinute 
"de metoda totalitară, supusă însă controlului sever âl pe. nedrept disore- 

ditatei cercetări de amănunte, 

- MODIFICĂRI FONEMICE. 

179; Un pacient pe care-l supără durerile de cap se prezintă la 
doctor şi se plînge că sufere de migrenă. „Unde te doare ?” îl întreabă -medi- 

cul. Bolnavul răspunde „uneori aici, alteori aici, citeodată şi aici” şi 
arată deasupra urechii, în regiunea occipitală şi în cea frontală. „Dum: 
neata nu' suferi de migrenă —căci' atunci durerile ar fi semicraniene, 
adică ar cuprinde numai jaimătaiiea craniului — ci de nevralgie”, îl lămu- 

rește doctorul. 
Aşa făceau, după cum am arătat în nota la ş 79, gramaticii cei 

vechi —și exemplul lor e urmat pînă azi de unii dialectologi, mai ales 
la noi— mulțumindu-se să eticheteze sunetele parazitare cu termenii de 
„„proteză””, ; „epenteză” sau „epiteză”?, după cum ele apăreau la începutul, la 

mijlocul. sau la sfîrşitul cuvîntului. 

"Dar un, medie conştiincios nu se- mnulţaumeşte cu distincţia între: 

„migrenă” şi „nevralgie” (preseriind și pentru una, și pentru alta pirami- 

donul), ci el va căuta cauzele mai adinci ale răului, știind că durerile de 

cap sînt adesea, simptomele unor -boli generale —cum ar îi reumatismul — 

sau semnalul îmbolnăvirii altor organe —stomac, inimă — localizat sau 

localizabil în cap. 

| În partea: dedicată fonetieii, noi nu ne-am mulţumit. cu etichete, 

ci vorbind bunăoară despre adăugarea unor sunete nouă, am cercetat; în 

$ $ 71, 76 şi 79—82 cauzele multiple şi "variate ale âcestui fenomen. Aseme- 

neâ sunete parazitare nu apar însă numai pe cale fonetică, nu se ivesc numai 

atunci cînd omul neglijează sineronismul unor mișcări sau caută să econo- 

misească anumite mişcări articulatorii, ci ele pot fi și de natură fonemică. 

Urmînd metoda, întrebuințată în această carte, înainte de a face 

“ observaţiile de ordin. general, vom .. da cîteva exemple din care rezultă 

_în:mod firese reflecţiile ce se impun. 

Dacă din ture. hurma noi avem curmal, cu un ] în plus la stirşitul 

cuvîntului, explicarea e armătoarea : prin negoţul cu Orientul, rominii a au
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„Tăcut cunoştinţa fructelor exotice pe care turcii le numesc Burma şi care 

-au fost numite cu acest cuvînt turcesc și în romînește. Deoarece cuvintul 

se întrebuința însă aproape numai la plural, s-a formăt, din singularul 

“curma, pluralul curmale, în modul. obişnuit; în limba romînă, ca basma— 

basmale, sarma —sarmale. Abia după încetăţenirea, lui curmale în limbă se. 
va, îi ivit incidental şi trebuința de a întrebuința, ici şi colo: cuvîntul în 
forma, singularului. Nemaiexistind o conștiință etimologică, s-a ormat 
noul singular curmală (precum din sarmale. s-a format sarmală, după 
analogia unor cuvinte ca tnjale—tînjală). Şi mai tîrziu s-a ivit trebuința, 
„de a exprima în limbă și numele .palmierului care produce acest fruct. 
Acesta s-a creat după analogia lui prumnă—prun, piersecă — piersec şi a marii 
majorităţi a celorlalte numiri de pomi, întrebuinţîndu-se forma masculină 
2 fructului, curmal.. De o” e e 
__“ În. textele noastre vechi nu se întilnește forma prezentului cerșesc, 
dar găsim participiul cerșii. Acesta nu avea însă sensul actual. care cores- 
punde francezului „,mendi6”, ci era sinonim cu cerut, fiind. o variantă mai 
veche a acestuia şi însemna acelaşi lucru ca frâncezul „,demande”.. Din 
lat. quaero, quaesiti, gquaesitum, quaerere am îi aşteptat să rezulte în romi- 
nește cer, "ceșii, "ceșii, cere. Formele cerșii, cerşit, care se întâlnesc în limba 
veche, sînt contaminări din. *ceșii, *ceșit + tulpina cer din celelalte timpuri. 

În LR, I am dat o hartă (nr. '3) din care se vede extensiunea pe 
“teren dacoromiîn “a celor două variante cur şi curg. Forma mai veche cur 
—singura,. cunoscută, dialectelor transdanubiene și textelor noastre vechi. - 
pînă prin sec. al XVII-lea — se mai păstrează pină azi pe o arie destul de 
întinsă. Adaosul unui g nu e fonetic, ci, precum se ştie demult, analogic”, 
După modelul lui mers—merg, s-a format, la celălalt verb al mișcării, de la 
participiul curs, un prezent curg, care nu mai cra supărător ca vechiul cur, 
din cauza omonimiei cu alt cuvînt al limbii, cu înţeles mai mult sau mai 
puţin obscen. | | . a | 

„. Tot din forma participiului, trapt (mai tîrziu tras), s-a născut noul 
prezent tragu (mai tîrziu trag) în loc de "irau (Qin lat. vulg. *trao = elasie 

„ traho), după modele ca înfipt — înfig Ş.A... a a 
„„î În limba, veche se zicea spământa, dezvoltat în. mod normal din 
prototipul latin vulgar *espavimentare. Azi se: zice spăimânta, cu adău- 
garea unui ş împrumutat de la spaimă, unde el e motivat (căci ai-se găsea - 
în silabă accentuată). | i - o 

Aoristul de la a frige, a arde, a face... era, în limba veche, fripșu, 
arșu, feîu..., care corespunde lat. frizi, arsi. feci..., însă cu adăugarea 
unui -u de la.prezentul vechi. frigu, ardu, facu. La imperfect, persoanele 
1; 2 și 6, care, dezvoltate în mod. normal, deveneau omomorte și egale cu
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persoana 3 (cantabam > (eu). cînta, cantabas > (ta) “cînta, cantabat > (el) 
cînta, cantabant > (ei) cînta) au primit adaosul unui m, îşi w,. cupă 
analogia perfectului compus (dat-am, dat-ai, dat-a. .., dat-au) și se conjugă 
astăzi, în limba literară, eu cîntam, tu cîntai, el cînta. . . , ei cântau. 

» Din lat. respondeo—responsum trebuia să, avem, după amuţirea 
lui u.înainte de s, răspund —"răspos. Dacă zicem însă răspuns, forma 
aceasta, datoreşte pe un în loc de:o formelor de la tulpina prezentică (răs- 
pună, răspundere... ..). .-: e aa 

În DR, IV, p. 1005 s-a arătat că în loc de a se sui se zice a se sui, 
cu intercalarea unui r, în regiunile care pentru noţiunea de „â'se urca, 1ă, 
dea” i întrebuinţează şi verbul a se guri (din slav. gora munte”). | 

Codobatura, fiind o pasăre care se nutreşte cu peşti şi se ţine pe 
lingă apă, e numită în unele regiuni cu bălți, codobaltură (G8, V, p. 119).. 
În urma, transformării grupului pt în i înainte de accent, am aştepta 

ea lui dşiepi (din lat. .vulg.: *astecto = clasic aspecio) să-i corespundă, la . 
infinitiv (tot aşa în celelalte forme accentuate pe desinență) așteta, cum 

„de fapt zic. megleniţii (aştita). Forma prezentului cu.p înainte de î s-a 
generalizat, la noi, şi în formele accentuate pe d&sinenţă : așteptăm, 

' aşteptam, aştepiasem, așteptat, așteptând, așteptau. . . "Tot astfel influența” 
lui lapte a făcut ca din lactuca să nu avem lătucă (ca la istroromiîni), ci 
lăpiucă. Pe vremea cînd coexistau formele lătucă şi-lăptucă a putut să se . 

zică și lăptoc în loc de. lătoc (din slav. latokii), iar cînd se conjuga încă eu 
aștept—mnoi aştetăm s-a putut extrage din pluralul deștetăm (care există 
încă la megleniţi ; digtitem) din lat. *de- -exoitamus, un singular deştept, cu 
plusul unui . 

"Prin influenţa lui norg: mmouă” s-a adăugat un 2 la istrorom.. opt 
care a devenit nopt. - 

Subt. influenţa limbii bulgare, vorbită de cei mai i mulţi megleniţi 
ca a doua limbă, s-a adăugat la ei în persoana întîi şi a doua a prezentului 
indicativ, la singular, un. m și un ș. Se conjugă aflum, afliș în loc de 
aflu, afli, ca în dialectul „macedo- “bulgar . pletam, pletiă (ef. OAPIDAN, 

- A eglenoromânii, I, $ 106).. 

O nepoată de a mea, de doi ani, nu zice stinge şi aprinde, ci stinge 
şi astinge, marcînd contrastul de sens între cele două verbe prin adăugarea, 
la stinge, a unui a- Împrumutat, € de la aprinde. 

ID 

180. În terminologia neogramatică,. în vigoare şi astăzi, avem doi 

termeni în care încap toate aceste cazuri : „analogie” şi „contaminare? 
„Proteza”? unui 2 în opt, a unui a în astinge, „epenteza”? unui + în cerșit, 

a unui ș în spăimânta, a unui 7 în suri, a unui 1 în codobaliură, a unui: p
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în deștept şi lăptoc; precum și „epiteza” unui 1 în curmal- şi a unui g în 
curg, trag, a unui u în fripşu, arșu, Jeciu şi a lui m, i şi u în cîntam, cîntai, 

cântau sînt sau de natură analogică, sau se datorese unei contaminări; 

Aceste două principii —analogia și - contaminarea — cărora li se 

poate adăuga și principiul „etimologiei populare”, nu sînt valabile numai 
cînd e'vorba de adăugarea, ci şi de dispariția, tot de: natură fonemică a 
uror. sunete. Pentru acest caz ajunge să dăm un singur exemplu. în lat. 

" exsucare, u 'a dispărut; pe cale fonetică prin sincopa. vocalei intertonice,. 

pe cînd în ezsuco, vocala u fiind accentuată, a rămas. Astfel se explică 
conjugarea uszic—uscâre. La îel conjugăm mânâne—mâncare. Prin analogie 
s-a extras însă de la infinitivul uscăre, mâncăre o tulpină use-, mâne-, la 
care —prin Ardeal— s-au adăugat desinenţele prezentului și în formele 

rizotonice : uscă, mâncă . .. 

Dar nu numai apariţia sau dispariţia unor sunete, ci şi modiiicările 

lor pot fi de natură îonemică, explicîndu-se şi ele prin analogie, contaminare . 

sau etimologie populară. - 
Vom începe şirul exemplelor cu anul care se explică în acelaşi fel : 

ca curg şi trag. Pe harta, nr. 44 am însemnat aria de răspindire a lui lung 
în Joc de tund. E evident că în câzul acesta nu avem a face cu. 

| transformarea fonetică a lui d în g, ci cu înlocuirea lui tund 

printr-o formă nouă. După verbe ca uns, cu prezetul ung, s-a format de 
A. la tuns un prezent nou tung. Tot astiel s-a născut ucig şi: purceg,. 

| ca, variante ale lui ucid şi pureed, din participiul ucis și purces, 
după modele ca ales—aleg ete. Aria lui ucig nu coincide decît parţial 

cu aria lui tung. 

„Nu avem în limba, română nici un caz în care un c latin urmat de e 
să fie redat prin f. Totuși cuvîntul nostru afină nu poate îi decit continua- 
torul latinescului acina ,,boabă»”, care însă, precum am arătat în DR, VII, 

p. 103, ş.u., a suferit influenţa, cuvîntului dafin. În lat. gena, e nu s-a prefăcut 

în î; precum se preface totdeauna înaintea unui 7, ci a avut aceeaşi soartă 

ca și cînd ar fi fost urmat de nn. Un *gennae latin vulgar se explică prin: 
intluenţa lui pinnae, ai cărui urmaşi romanici nu însemnează numai „pene”,. | 

ci și „gene”. Iată din mulţimea de exemple de contaminări ce pot îi 

citate (cf. şi LR, I, $3) şi alte cîteva cazuri de asemenea modificări de sunete 
sub. influenţa cuvintelor cu sens apropiat : prin Muscel se zice draiba, 
formă contaminată din drac și naiba ;prin Teleorman „ciorchinei de strugure” 
i se zice ciurpen (revista Jon Creangă, V, p. 313), cu £ din ciorchină şi - 
restul din curpen ; în 'Para Oltului se aude ciuturugă (G8, 1, p.:136), care e . 
şi ciot, și buturugă în acelaşi timp; PAMFILE citează (în Industria casnică, 
p. 259) forma clociumb, născută din cloambă „ramură””-+pociumb; în Petrova, 
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jua. Maramureş (pucetul 348 din ALR, 1, chestiunea 1632) în loc de 7ni- 
titei se zice pilitei, cu p din pitici. 

Iată şi cîteva din multele exemple de sunete adăugate sau modificate 
prin etimologie populară: alături de firăstrău se aude şi forma 

fierăstrău, acest cuvînt de origine ungurească fiind apropiat de vechiul fier ; 
tot astfel din ung. esatorna avem ceatîrnă, prin apropiere de verbul a atârna ; 

bulg. lunica, adică „lună mică”, a devenit aluniță, căci semnul pe piele numit 
astiel poate fi asemănat cu o alună . . . Dar nu numâi pentru împrumuturile 

din limbi străine se ivește trebuința de a le găsi rude în limba proprie şi 
a le putea astfel încadra în societatea cuvintelor existente, ci și pentru cuvin- 

tele moştenite, mai ales pentru cele rămase fără familie sau nemaiînţelese.. 

Astiel din lăuruscă (din lat. labrusca) se naşte rouruşcă, apropierea de rouă 
fiind aproape fatală din momentul cînd 7 a fost asimilat lui r următor. 

Vechiul custa „a trăi” (din lat. constare), păstrat încă în regiunile nord-ves- 

tice dacoromiîne, nemaifiind înţeles în alte ţinuturi, versul popular. Cît 
oi custa și-oi trăi devine —deși în- forma aceasta sensul lui apare atât 

de alterat —. Cât oi gusta şi-oi trăi (Culegere de doine, p. 21). Pe la Blaj, 
unde curentul Jatinist a lăsat urme mai adinci decît pe aiurea, cuvîntul 

de origine slavă nărav a devenit morav, prin apropierea de 708, morem. 
Deşi în cazul acesta etimologia nu-i populară, ci savantă şi izvorită dintr-un 

purism exagerat, principiul rămîne 'același ; forma prinsonier, în loc de 
prizonier se aude des în straturile de jos, care nu cunosc cuvîntul francez 

(prisonnier) din. care a fost împrumutat şi-l consideră un derivat de 14 
prins (participiul lui prinde). Bucătăreasa mea, care are pasiunea teatrului, - 
venind deunăzi de la piaţă, ne-a spus că n-a cumpărat salată, fiindcă era - 
ofilită „ea Ofelia lui Hamlet”. 

„181, Dar şi” panalogie”, .„contaminare”. şi, etimologie populară”? 
sînt numiri care exprimă cu alţi ţermeni uneori aceleași fenomene lingvis- 

_tice fără ca. să ne lămurească asupra unor linii mari ce pot fi distinse în 

elaborarea materialului sonic al limbii din partea creierului nostru, Abia în 

momentul cînd căutăm să deslușim. care sînt principiile conducătoare ale 

acestei elaborări —insistînd îndeosebi: asupra; felului cum ea se face în 

limba romînă — vom înţelege de ant ceea cee „fonemic în modificările 

de rostire, ' 

Înainte de a trece la exemple e însă, necesar să rie dăm seama, despre 

un punct esențial în judecarea întregului complex de probleme: tran s- 

formările onetice —fie că avem a face cu accidente sau legi — însem- . 

nează o înnoire a limbii prin sacrificarea, rostirii tradiționale de dragul 

rostirii nouă pe care şi-o însușește omul. La modificările fonemice 

7
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—fie că ele. sînt accidentale sau tind să se generalizeze și să devină . colec- 
tive— forma veche şi cea nouă coexistă mult timp în mintea subiectului 

- vorbitor. Acesta poate avea faţă de această coexistență a două sau mai.multe 

versiuni de rostire o ţinută pasivă, tolerîndu-le pe amîndouă, sau ajunge 

să le confrunte, să le cumpănească după valoarea lor funcţională sau ex-- 
presivă, să le-diferenţieze sau să le interpreteze. În asemenea situaţie nu . 

ajung numai subiectele vorbitoare izolate, ci şi colectivităţi cu același 
grai. Aceasta mai ales la locul de întîlnire între două arii de rostire —după 

cum se poate urmări pe hărţile noastre—: sau acolo unde se întilnesc 
două dialecte sociale. Cazul din urmă îl putem observa mai ales la lupta 

ce se dă, în regiunile cu labialele palatalizate, între rostirea dialectală, și 

cea literară, la subiectele trecute prin şcoală. 
Hărțile lingvistice ne dau adesea posibilitatea, să surprindem lupta 

ce'se dă între forma tradiţională de rostire și între cea nouă, împrumutată 
“de la vecini sau din limba literară. De multe ori însă noi nu mai asistăm 
la această luptă, căci sosim la faţa locului după ce criza a trecut. Dar şi în 

cazurile acestea nu trebuie să uităm că înainte de învingerea, crizei a exiştat 
o fază de luptă în care au fost angajate diferite puteri orientate adesea, 

„în direcţii opuse, din care vom |incerca, în cele următoare, să distingem 

unele. Dacă deci —ca să cităm un singur exemplu— din lat. bibitus şi 

lautus nu avem *bâut şi *ldut ci băait şi lăut, cu accentuarea orientată 
după toate celelalte verbe cu participiul în -dt, această inovaţie, generală 

astăzi, a fost precedată de o fază în care alături de formele tradiţionale 
"bâutu, "ldutu au coexistat formele nouă, analoge, bătitu; Lăsitu, care au 
sfîrșit cu timpul prin a înlătura pe cele vechi. . - 

„182. Unul din principiile caracteristice mai ales în limba romînă este 

cel de hiperearaeterizare a formelor morfologice, tendința de a întrebuința, 
toate mijloacele disponibile spre-a distinge diferitele forme de deelinare 

și de conjugare nu numai prin desinenţe sau elemente-auxiliare proclitice 
şi enclitice, ci și prin alternanţe -sonice, În $ 153'am arătat cum această 
tendință poate duce la aşa- -numitele „bhipermorfoneme””, adică la exagerări 
"de telul istroromînului maușâiţ ca plural de la mușăt, cu adăugarea „epen- 
tetică” a unui !' neetimologic, după analogia lui at-âlj (= alt- -alţi). Această 
tendință hiperearacterizatoare a făcut ca în dialectul istroroniîn verbele 
de conjugarea în -are să primească, la persoana a treia din plural, desi- 
nenţa, -u, după modelul verbelor în -ere Şi -dre, Se zice deci je! căniu, 
întocmai cum se zice jel! fâcu sau jel! dormu, fiindcă toma, cântă (din lat. 
cantant) e omomortă cu persoana 3, treia din. singular (din lat. cantat). . 

| Tot. astfel 1a, persoana a doua a prezentului indicativ desinenţa -i de la



HIPERCARACTERIZAREA FORMELOR MORFOLOGICE . | 351 

conjugarea a patra's-a generalizat —ca şi în limba italiană— la toate 
conjugările, căci acest ș prefăcea, consonantele velare, în romîneşte și den- 

talele, în africate (modificînd, dialectal, şi labialele în palatale). Drug 
auzi (din audis) s-a orientat deci şi uzi (dela verbul uda, de conjugarea 1) . 

Mai mult decît atât. Alternanţa între şi p, care distinge, la singular, per- 

soana întîi de: doua (ascut—ascuţi), a fost extinsă şi la plural (ascuțim — 
ascuțiți) în însăşi desinenţa verbală (pe cînd în italienește la plural 

s-au. păstrat desinenţele - -ale, -îte,- cu' -e etimologic), 
Exemplele date în $ 153 pot fi uşor completate., Iată două din cele 

cu repercusiuni mai puternice şi care arată: unele . modificări de sunete - 

fără, îndreptăţire fonetică : 
În audis > auzi desinenţa -î a prefăcut; pe. d în z; același efecţ 

l-a avut și ş din audio, la persoana întîi. Astfel conjugarea „regulată”?, 
din punct de vedere fonetic, este cea care se mai aude şi azi prin Muntenia, . 

7 (eu) auz, (tu) auzi. Dar itinal afonizat nu marca îndeajuns deose- 
birea între persoana 1 şi 2, mai ales că în limba romînă pronu- 

mele personal cu” și tu” nu se exprimă, ca în limba franceză sau ger- 

mană. De aceea s-a extins şi. asupra verbelor de felul lui auz—auzi morto- 
nemul existent într-un mare număr de cazuri ca (e) vând (din lat; vendo)-(tu) 

„vinzi, (eu) ascund (din. lat. abscondo)—(tu) ascunzi . ....„. producînd hiper- 

- morfonemul (eu) aud—(tu) auzi. Tot aşa (eu) văz (din lat. video) Şi multe 

" alte asemenea verbe au devenit - cu văd ste. 
După (eu) dau —(tu) dai s-a născut în unele regiuni,. din (ta) tai, 

Ja persoana întîi (ea) tau în loc de (eu) iai ; după (eu) sai (dintr-un mai vechi 

_saVu, din lat. salio)—(tu) sari (din lat. salis) s-a orientat (eu) cei, alături 

de (eu) cer (din lat. guaero)—tu ceri; după (0) ţii —(eu) ţiu s- a format, 

din (tu) spui, chiar şi un (eu) spuu. e 

- Îndeosebi de caracteristică 6 în privința „aceasta harta. din care se 
vede că opoziţia n—zero la verbul a veni are o arie mai extinsă atunci cînd 

- serveşte: să distingă pezentul conjunctiv de” prezentul indicativ, "decit - 
cînd e întrebuințată spre-a hipercaracteriza persoanele 1'şi 2 din 

„prezentul indicativului. Cu alte cuvinte, chiar și în egiunile unde 

se zice (eu)-vin—(tu) zii apar, la conjunctiv, forme ca: eu vin—să vie 
sau eu viu—să. vină.- Această tendință de a diferenţia conjunctivul (de- 

venit egal cu indicativul) există, precum am arătat. (ELR, p. 86) din 

timpuri vechi, de exemplu în: Codicele Voroneţean, şi la verbele cu tulpina, | 

terminată cu dentale (cadu —să cadă...) - 

Asemenea, hipermorfoneme se găsesc Şi în declinare. La, (ac) sac— 

(doi) saci sau la (un) burete —(doi) bureţi. deosebirea dintre singular. şi 

| plural e pregnantă, că căci pluralul se deosebeşte de singular. şi prin opoziţia 
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dintre aîricată şi ocluzivă simplă ; nu tot așa la (un) copaci —(doi) copaci 

sau (om) isteţ —(oameni) îsteţi. Nimic mai natural deci ca dela pluralul 
“ (doi) copaci sau (doi) colaci să se formeze noul singular (un) copac (alături 

de un copaci) sau un colac (astăzi numai aşa), iar de la (doi). orbeţi, (doi) 

sticleţi . . . să se formeze singularele (un) orbete, (un) sticleie, întrebuințate 
mai ales prin Oltenia, unde -ete (în loc de-cţ) a devenit unul din cele mai 
îvecvente sufixe. i a - 

183. În luptă cu tendința de hipercaracterizare se găseşte puterea i 

tradiţiei, 

. 

- Din lat. mensa, cu pluralul mensae, sau din lat. faeta, cu pluralul 

faetae, s-a dezvoltat, în mod regulat, în limba romînă masă, fată, cu pluralele 
mease, feate (după cum se mai rostește în unele regiuni), şi apoi mese,fele. 

Opoziția a—e a devenit, după labiale, unul. din cele mai caracteristice 
morfoneme dacoromineşti. Ea e valabilă şi în conjugare: apasă—(să) 
"apese, învață —(să) înveţe... Prin tendinţa de hipercaracterizare, alternanța 

între a și e, condiţionată, de poziţia, dură, sau moale următoare, a cuprins 
şi cuvinte al căror a după labiale nu provenea dintr-un e ($) latin, ca în 

„masă (din lat. mmensa), fată (din lat. fâeia), apasă (din lat. appensat), în- 
vață. (din lat. învitiat)..:; astfel cuvîntul. faţă (din lat. facia =- facies), 

care în textele noastre vechi avea pluralul fațe (cum zic şi astăzi arominii), 
a devenit fețe. Cu alte cuvinte fată şi faţă prezintă, astăzi aceeaşi structură 
vocalică. Subicetele vorbitoare, care judecă materialul lingvistic cu care 
lucrează sineronie iar nu diacronie şi care sînt; bucuroase ca să marcheze, 
prin opoziții între sunete, deosebirea între diferite forme de declinare sau 
conjugare, au format, după modelul fată—fete, şi perechea faţă — feţe. 
„Regula gramaticală” după care a din tulpină după labiale se schimbă - 

la plural în e, poate fi sprijinită pe un număr mărișor de exemple, ca : . 
bantă (din germ. Band)—bente “sau. benţi;! lopată (din slav, lopata)— 
lopeţi,  povarnă (din slav. povarina)—poverne, spată (din 'lat. spatha)— 
spele, scovardă (din. slav. skovrada) —scoverze şi scoverzi... Avem însă 
un număr tot, atît de mare de excepţii; ca babe » fapte, mame, mastere, 
năvale,: nicovale, orfane, pulpane, zăbale ... Cauza acestei neregularități, - 
atit, de supărătoare pentru străinii care ne învaţă limba, este legea, inerţiei, - 
care ne face să continuăm a vorbi ca părinții noștri, să conservăm formele 
tradiţionale. Neavînd a face cu un fenomen fonetic, ci du unul fonemic, 
lupta între cele două tendinţe, cea, de a hiperearacteriza și cea, de a păștra 
tradiţia, dăinuieşte, Ea se cvidențiază mai ales în formele duble ce coexistă 
în stadiul actual al limbii, uneori chiar la aceiaşi indivizi : barză —barze și 
berze, sfadă —sfade şi sfezi.,... 
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184, Pluralele cu a neprefăcut în ese păstrează, mai ales în neologisme, 
ca armate, germane, pante . . . În cazul acesta; nu mai avem a face cu puterea 

tradiţiei —căci. neologismele sînt împrumuturi recente — ci cu rezistenţa 
faţă de corpuri străine intrate în limbă... Adevărat că vremea învinge de 
obicei această, rezistenţă, și face să dispară repulsia de a asimila pe intruși. 

“Iată cîteva exemple: 

la Conesr pluralul de la ecanghelist este cvanghelisti, nu ocanglie-" 
lişti, cum zicem azi. De la sas socrul meu forma pluralul sasi; ; soţia mea, 
zice însă, că generaţia tinără, saşi, grupul mixt s + afonizat nefiind. 
obișnuit în limba. noastră decît doar în formaţii relaţiv recente, cum e 
pluralul căsi, în loc de căse (întrebuințat; mai ales prin Ardealul nordic). 

Uncori şi cuvintele vechi. sînt; tratate ca neologismele. În asemene 
cazuri avem de:obicei a face cu cuvinte care s-au pierdut din graiul comun - 

"şi au fost reînviate în limba literară din vreun dialect, încât sînt simţite 
- de majoritatea, populaţiei ca neologisme. - 

"Un caz interesant în care puterea, tradiţiei a, fost mai mare , decât 0 
alternanță cu rol de morfonem este următorul : din: lat. călamus avem 
cărăm, cuvînt întrebuințat; încă prin. unele regiuni (însemnînd „drugul 
scării” DA). Se pare că prin :despicarealui m în mb ( $ 72) s-a născut forma 
* cărămb, iar cu mutarea accentului, carî'7b. În forima,: aceâsta,, deşi a 
din silaba, dintâi şi-a pierdut accentul, el n-a devenit ă, că în nenumărate 
alte cazuri, decît în unele regiuni, fiindcă rostirea „madiţională, cu dă a 
rămas prin „puterea, inerţiei. 

Același caz îl observăm la participiul fost, care în întrebuințare adjec- 
tivală nu aparţine graiului popular, ci e un decalc cărturărese după 
fr, „ancien”? sau redă pe vechiul „,biv” (în „biv postelnic”) și pe lat. „ex” : 
fost ministru este un „ex-ministru” şi corespunde. fr. „ancien ministre”. 

- Aşa se explică de ce se zice: fostă prezidentă a societăţii Orucea roşie” mai 
„des decît foastă. 'Tot ca neologism simţim. cei mai mulţi pe dezvolta, de la 
care formăm persoană, a treia, din indicativul prezent mai des dezvoltă 
decit dezvoaltă. De fapt, în locuţiuni ea,.copiii se dezvoltă bine avem a face 

cu un deeale după îr. „Aevelopper” sau germ. „entwickeln”, străin țăranu- 
lui nostru. Tot astiel adjectivul trist face împresia unui cuvînt cărturăresc. 
Aşa se explică de ce în Palia de la Orăştie (163/4 cd. ROQUES) pluralul 

: de la acest cuvînt e tristi, nu trişti. . 

Alături de lățime, înălțime, preoţime, cr azime, cu alterarea, regulată 
a dentalelor înaintea lui. i lung accentuat din sufixul -imen, avem desime, 
grăsime, grosime, îngustime, mai rar josime şi totime, precum şi surdime 

alături de surzime. Pe vremuri, cînd mi se părea că o explicare, chiar cînd 
îi lipseşte puterea, de .a convinge, 6 preferabilă lipsei oricărei explicări, 

283 — c, 1915 - | —
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scriam că „neregularitaitea” din grosime se datorește faptului că odinioară 
am avut şi noi, ca italienii, derivatul *grosume, şi că numai mai tîrziu su- 

fixul -ume a fost înlocuit prin -ime (care s-a substituit la noi și lui -ame), 
fără ca tulpina 'să se schimbe. Dar asemenea neregularități nu se ivese 

„- numai la derivatele în -ime, ci, deși mai rar, le întîlnim şi la derivatele 
cu alte sufixe, de ex. argintiu alături de arginţiu (ca vineţiu etc.), părintese 
alături de părinţese (ca preoţesc, Jrăţese etc.), săgetea alături de săgeţea ş.a. 

n unele cazuri putem întrezări cauza care împiedecă să apară morfo- 
nemul.. Astiel ea ar putea fi omonimia' în cazuri ca fetie (alături de. 
avuţie, bărbăţie, beţie, blăstămăţie, - bogăţie, curăţie, Wuminăţie, preoție, 
sfinţie . .. ), căci *feţie ar putea fi considerat; ca un derivat: de la, faţă. Mai - 
adesea însă cauzele imediate ale unor asemenea, neregularități ne rămîn 
ascunse şi nu există decit o explicare, de ordin general: din momentul 
cînd nu mai avem a face cu o evoluţie fonetică automată, ci cu un fenomen 
fonemie, din clipa cînd individul vorbitor are în faţa sa două sau mai 
multe forme coexistente sau chiar numai mai multe modele. între care 
poate alege şi e pus în situaţia să ia față de ele o atitudine, intră în joc ele- 
mentul subiectiv cu tot alaiul de variaţiuni pe care le poate produce. 

Astiel se explică unele contraziceri din cele mai remarcabile, precum 
le putem observa bunăoară la, alternanţa între o şi oa, vie în conştiinţa 
oricărui romîn. Cind lat. cubitum a devenit *cuăt şi apoi cot, legea, fonetică |. 
a metaioniei lui o:-era încheiată, încât în forma pluralului, cote, o.nu s-a 
mai transformat în mod mecanic în oa. Modelul lui tot —toate a putut; pro- 
duce un cot—coate. De fapt pluralul coate este azi cel obişnuit în limba noas- 
tră. La unii indivizi însă puterea tradiţiei a fost mai mare decît simţul 
pentru alternanța o—oa, încît ei au' păstrat pluralul cote, cu o dezvoltat 
în mod normal din la. cubita. Există chiar o arie intreagă în care pluralul 
de la cot este pînă azi cote, precum se poate vedea din h. 95 în ALRM, 
II/I. Aceeași şovăire' între o şi oa o găsim la, proaplă şi proptă, căci dintre 
cei ce au format, de la propti, acest; postverbal, la unii era mai puternice 
simţul pentru alternanța, o—oa, iar la alţii inerția tradiţională. 

Cu atît mai mare va fi şovăirea la neologisme, unde în locul simțului 
tradiţional apare cealaltă tendință care opreşte generalizarea, unei alter. 
nanțe, rezistența de a asimila cuvintele simţite ca străine celor băștinașe, 
Din lupta între cele două puteri lucrînd în sensuri -opuse se nasc şovăiri 
ca adoptă, aprobă, transportă, cu o păstrat (nu însă în Ardeal, unde se zice de 
obicei adoapiă, aproabă, iranspoariă) faţă de imvoacă, provoacă. Dacă 
în. bonnea fost împrumutat în forma bonă, iar îr. baronme sub forma, baroană, . 

„cauza e că al doilea, cuvînt e simţit ca feminin al lui baron, iar. pentru deo- 
sebirea de gen, afară de desinenţa -ă la feminin, noi avem şi morfonemu) : -
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hipercaracterizator -0—oa. După modele ca, domn —doamnă, socru— soacră, 
AȘOr —ușoară. .. s-a, putut orienta baron— baroană. Totuși a rămas cazon —ca- 
zonă, probabil fiindcă femininul de la acest termen ostăşese e mai rar. 
Alternanţa o—oa apare şi la plural, după modele ca rod—roade, în neologisme 
xecente de tot: clazon —clazoane, combinezon — combinezoane. . 

Asemenea; exemple ne araţă că vechimea pătrunderii unui cuvânt 
- de împrumut nu . este totdeauna Jaciorul „decisiv pentru asimilarea ri. 
Desigur că dacă. neologismul de dată, „veche, cuvîntul corona, intrat- in" 
limba noastră din latina medievală prin mijlocirea altor limbi, a devenit 

"coroană, generalizarea, formei cu.0a nu a urmat dintr-o dată, ci după ce - 
cele două forme coronă şi .coroană vor fi coexistat un timp oarecare în 
limbă. Dimpotrivă, din it. maccaroni noi am făcut de-a Greptul maca- 
roăne, asimilîndu-l imediat pluralelor in -oane.: Istroromiînii, deprinşi să 

„rostească pe a accentuat ca â, spun telegriăm, deşi în alte neologisme ei au 
păstrat uneori pe a nealterat şi deși acest sunet; apare, menţinut „prin tra- 
diţie, şi în unele cuvinte vechi (cf. SI, 1, 5 5) Sci , 

185. în lupta între forma, tradiţională şi între tendiriţa, de hipergarae- 
terizare se pot. ivi două-fenomene dintre care unul'este cel de exagerare; 
iar altul cel de relaxare sau încetare a simțului pentru alternanţele dintre 
diferitele perechi de foneme.  . . - 

Pentru cazul dintîi am dat oxemple în $ 13, vorbind despre niper- 
morfoneme. 'Tabloul dat acolo poate fi completat; cu cîteva, exemple nouă, 
în legătură cu alternanța între o i oa de câre am vorbit în cele precedente 
(3184). . - : - - 

Înainte de alte vocale docât 4 ă şi €, o nu se transformă în oa, ci raportul 
între oa şi o e inversat : soacră—socru, socri. Cind la cuvîntul groază se adaugă 
sufixul -nic, am aştepta deci ca oa să se prefacă în o...De fapt prin Moldova: 
cu Bucovina se zice groznic ; în liimba, literară însă avem: groaznic. Acest 
oa se poate explica prin puterea, inerției,: dar. şi prin: împrejurarea că în 
momentul creării unui cuvînt derivat simțul pentru. alternanţele din limbă 

“mu este totdeauna treaz. Acest simţ lucrează'umeori cu intermitențe şi poate să - 
fie atît de relazat, încât să înceteze cu totul. Între alternanţele citate în '$148 
sînt şi 2—4 şi ţ—6 la derivatele cu sufixele - -(î)or, -(6 Jos şi -(î)une : bătrân =: 
bătrîior, cuvine —cutvios, mustață — mustăcios,. isteţ Zistecior. Totuși, alături 

- de sprânteior se găseşte şi diminutivul mai nou sprintenior, alături de'vechiul 
grecios (de la greață) forma mai nouă. grefosy Și Bumnai ațos, ceţos: - 

. pai 7 e 

186. - Pransformările fonetica distrug uneori legătura ctirhologică 
între cuvinte. Astiel, nici chiar pentru: latini nu mai era evidenţ că cernere 

7 - ri 
Ș
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şi cribrum aparţineau aceleiaşi familii de cuvinte. Cu atît mai puţin simte 
rominul o legătură etimologică între a cerne şi ciur, deşi din punct de vedere 
semantic avem a face cu acelaşi raport între verb și instrumenţ ca între 
a secera, şi secere. Se întîmplă însă și cazul: contrariu. Conştiinţa despre. 
legătura etimologică între două sau mai multe cuvinte este atât de vie, 
încît ea. împiedică o evoluţie „normală”? fonetică. -: - De 

Potrivit cu un fonocinem latin, a s-a transformat în e în derivate ca 
- imberbis, consecro, împertio .. . Simţul etimologic, care recunoaște în ase: 
menea derivate cuvintele barba, sachus, pars -. „a reconstruit formele 
mbarbis (CGL, 60, 21 ete.), consacro (0IL, IX,1095), impariio (rom. 
împart) . . . Același fenomen s-a întîmplat la noi în vremuri recente, cînd 
din neologismul nimic (lat. înimicus) am făcut inamic.. . 

Din cauza simțului etimologic al subiectelor vorbitoare, nici alternan: 
ţele în unele forme de conjugare şi de declinare sau în unele derivate nu 
apar îri mod consecvent. Acest; caz nu se întîmplă la alternanţa a—ă, dar e 
destul de îrecvent la alternanţa o—u. Alăţuri de poro—purcel, coc —cuptor, 
domn — dumneata avem porcărie şi coptură, domnişor. ..» alături de cos—cu-. 

" sutură, rog—rugăciumne, soră—surată . . . avem porumb —porumbar, floare— 
Florii, covrig—covrigar. ... Desigur că înainte ca una din aceste forme, cea ct 
0 sau cea cu 4, să se generalizeze sau să devină literară, au coexistat amîndouă 
formele, precum se poate vedea din numele de familie Purcaru, AMurăraş - 
faţă de apelativul porcar, morar ş.a. Acelaşi fenomen îl observăm şi la unele 
forme de conjugare. Pe cînd în Ardeal se. conjugă dorm— durmim, ca rog — 
rugăm, în lixibă, literară avem rog—rugăm, port--purtăm, dăr dorm--dormim. 

În legătură cu simţul ctimologic.se pot face cîteva deducţii intere: 
sante, dintre care vom menţiona una. Un a neaccentuat se transformă în ă, 
Dacă în unele regiuni din nord-estul Ardealului se zice sînătos, cu î, nu 
avem a face cu o închidere a lui ă în $ înainte de 1. —pe cale fonetică— în 
silabă neaceentuată, ci acest î este o dovadă indirectă că în acele regiuni 
s-a conservat mai mult timp —ca și la aromini (săn) şi la istroromiîni 
(săr)— adjectivul sân, din sanus, care numai înceţul cu înceţul a fost. 
înlocuit prin derivatul sănătos, din cauza omonimiei supărătoare cu sîn 
(din: lat, sinus). Conștiinţa legăturii etimologice cu acest sîn a făcut ca sănă- 
tos să se rostească, sînătos, întoemai cum conștiința că mânerul se prinde 
în mână sau că Iînarul vinde lână, face ca, să, pronunţăm în aceste derivăte 
un î, spre deosebire de ă din: mănuşă, care azi însemnează altceva decit 
„mină mică”. E d 

187. În cele.mai multe cazuri citate pînă acum —fie că am avut a 
face cu.o hipercaracterizare sau cu simțul etimologic,. cu contaminări
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sau cu etimologii populare — fenomenele constatate presupuneau o orien- 
tare după niște modele existente (auzi—aud după uzi —ud, faţă— feţe după: 
fată — fete, copaci — copac după, saci —sae, sînătos după sîn...) sau o suprapu- 
nere a unui cuvînţ evocat printr-o asociaţie de idei peste altul (dafin peste 
"acină, dînd afin ; alună peste *lumiţă, dînd alumiță ...) sau a unor forme de 
conjugare peste altele (cere-+-*ceșit, dînd cerşit . ; .). Notele comune ce există, 
între mai multe cuvinte sau între diferitele forme ale. aceluiași cuvînt permit 
spiritului de organizare înmăscut omului să  înglobeze în aceleași grupuri 
cuvintele: și formele de conjugare şi declinare și să. creeze astțel condițiile 
necesare pentru 0 influenţă reciprocă. Asttel se produc acele cazuri. de 
normalizare internă mortologică, care dau cele mai multe „excepţii la 
aceea ce se consideră de obşte ca „legi fonetice”. 

Ele sînt de mai multe feluri : 
- a) Sunete din formele rizotonice —adică cele accentuate pe tulpină— 

trec în formele accentuate pe terminaţie. Pe cînd bunăoară în şapte şi 
în săptămână sau în șerb şi serbare avem reflexe fonetice regulate, întrucît; s 
se transformă în ș numai înaiiite de e scurt latin accentuat (s&'ptem, 
să'rvus), dar rămîne nealterat înainte de-e neaccentuat (săp- 
timâna, strvâre), infinitivul de la șed (din lat. s&deo), corespunzind lati-- 
nescului sedere, nu mai e, precum am aștepta, *sedere, cu s păstrat, ci ședere, 
cu ș generalizaţ din formele rizotonice în toate celelalte forme de conjugare 
(șede, şezuli, şededm, şezisem, șezâ'nd, șezut .. . ). "Tot așa s- -au generalizat 
în îormele accentuate pe terminaţie, din cele rizotonice, ţ din ţin (lat. 
Leneo), ie din fes (lat. &reo), au din.laud (lat. laudo) şi m din cdmpăr (lat. 
comparo) sau. n din încinjur, îe din pierd (lat. părdo), pt din fapt (lat. fac- 
tum) şi bd din vabd (lat. *rab(i)do). Prin urmare zicem țineam în loc de 
“tineam, (din lat. tentbam), ieșire în loc de *așire (din lat. exire), lăudăm în: - 
loc de *lădăm (din lat. lauddmus), cumpărat (din lat. comparâtus), în loc - 

- de. *cupărat, pierdut în loc de perdut, încunjurăm în loc: de *încujurăm, 

- făptură (din lat. factura) în loc de *fătură și răbdare (din lat. “rab(i)dăre) 
în loe de “rădare. . 

Totuşi avem și:cazuri în care asemenea normalizări nu s-au făcut. 

Astfel e s-a transformat în i înainte de n numai subt accent în vin (din lat. 
vâni0), dar a rămas —cel puţin în limba, literară — în veni (lat. venire) ; 
în loc de ău proton apare ă în cătă, alături de căuta (din lat. cautare = caui-. 
tare) ; alături de pierdut se aude în unele părţi perdui, formă atestată adesea; 
în textele vechi, în care găsim şi forme ca cupăra, cuplit, încujura. .., cu 
n (2) din. prefixul con- amuţit. înainte de consonante cînd. urma accentul. 

„Pe cînd marea, deosebire ce exista mai demult între uit (din lat. -oblăto) şi 
“ ultare (din lat, oblitare) a fost cu timpul desființată, şi. azi zicem uitare, .
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iau (din, lat. 1&00) se deosebeşte de luăm (din lat. lEvdmus), din 

cauză că numai înainte de & scurt accentuat I se înmoaie și apoi se 
preface în ş. a o 

b) Formele accentuate pe terminaţie teo în tulpină. Aşa se oxplică 
ă din vărs —am aştepta *viers, din lat. vă&rso—. după vărsăre (din lat. 
versâre); îi din arom. azţtr „zbier” în loc de e, după azirât; u din 
musiru în loc de o (din lat. monstro) se explică după mustrare; lipsa lui n 

din ciifur —am aştepta *cunfur — după  cufurire (din lat. conforire) ; 

las —am aștepta *laps— din lat. lao, după .lăsdre (din lat. lazdre) 
şi arăt —am aştepta "arăpt— din lat. "*arrecto, după arătâre (din lat. 

*arreciare). Din bulg. razgaljam ax trebui 'să avem (eu) *răzgai ; dacă 

zicem răzgii, apariţia lui î î (din ă) se explică din formele accentuate pe 

" terminaţie : răzgâiem, răzgfid ete. (şi după modele ca mângâi—mân- 

gîiă, mângîitm ete.). 'Tot aşa se explică bîntui în loc de *bantui (din ung. 

bântani) după bântuit, bântuit ete. şi îmgân în loc de îngan, cum zic aro- 

miînii, din lat. înganno, din îngînă'm, îngînd ete. 

e) Sunetele —sau nuanțele de sunete— îndreptăţite numai în anumite 

forme verbale se transmit şi asupra altora. D. Şanpnu (BL, V,p.137) dă 
din Almaj formele vind, vindut, să vindă în loc de vînd, vîndut, să vindă după 

vinzi» vindem. HEnzoG-GHERASIM citează, din Marginea, infinitivul aliargă 

(Marginea, p. 17) cu ja (din ea) îndreptăţit numai la pers. 3 : (el) aliargă. 

Verbul mergere avea în limba, latină e scurt la prezent şi la, infinitiv, dar e 

lung la aorist şi participiu. Din me&rgo, mersi, mersum, mergere ar îi trebuit 

să âvem în romîneşte, dacă evoluţia ar fi fost normală, “merg, mmersei, 

mărs, *mierge.  Deosebirile între diteritele forme verbale s-au nivelat; însă 

astfel că la dacor omîni și la istroromini s-au generalizat; formele cu e (dacor. 

1erg, mersei, mers, merge, istror. meg, mes, mere), iar la aromîni și la 

megleniţi formele cu ie (arom. șierg, iers...). Dacă cuvîntul leu nu e 

de origine savantă la noi, forma lui s- ar putea, explica astfel că e închis din 

acuzativul leonem (păstrat, după I.: IORDAN, în toponimicul Lăune) & 

pătruns şi la nominativ, prefăcînd pe leo (= clasie lo, care ar zi dat *Veu 

"gi apoi *deu) în lego. | 

d) Forma pluralului influenţează singularul. Dacă peană păstrează 

pe ea netranstormat în a după labială în poziţie tare, de. vină pare a îi 

pluralul peane (devenit mai tîrziu pene) întrebuințat mai des: decit sin- 

gularul. După pluralul beţi s-a construit singularul beal, în loc de “bet, 

după modele ca băieți — băiat. Prin părţile Sibiului se aude o crtitiţă, o lătură, 
în loc de o cratiţă, o latură, cu ă din pluralul crătiţi, lături. Tot așa s-ar
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putea explica ă din pămură, în loc de a, dacă acest cuvinte un derivat din 
lat, PONNUS. e - 

Dacă metafonia lui în înainte: de e din silaba finală, precum apare 
în cîine şi mâine (din câne şi mîne), nu o găsim decât într-o “foarte mică, re- 
giune la cuvîntul rămfine (din rămâne), cauza este că la, acest verb grupul 
în nu era accentuat sau nu era, urma de e în cele mai multe forme îlexio- 
nare (rămân, rămânând, rămâneam .. ) şi deci în pentru fin s-a putut gene- 
raliza pretutindeni. Tot astfel din cauza lui stăpân, stăpînă şi a lui bătrân, 
bătrână se explică ncivirea, metaioniei la vocativul sau la pluralul feminin 
stăpîne şi bătrâne. . 

- e) Masculinulinfluenţează, femininul. Şi invers. Dacă din doauă —cum 
se mai pronunță, prin unele părți şi cum se rostea în vechime— avem două, 

"una, din cauzele acestei transformări e forma masculină dos. Tot; astfel 
masculinul noi a schimbat pe. noauă în nouă. 

£) Mai rar putem constata influenţa. derivatului asupra cuvântului 
primitiv. Acesta e cazul dialectalului ușure în loc de ușor, în regiuni în 

care acest adjectiv se întrebuințează mai- ales sub. formă diminutivală, 
uşurel (după cum se zice şi îmcetinel în loc de încet). 3 - 

Prea adesea se exagerează însă în direcția aceasta, aplicindu-se în mod mecanic această 

explicare şi în cazuri în care e foarte puţin probabil ca formele derivate să fi atras după sine 

cuvîntul primitiv. Astfel CANDREA-DENSUSIANU explică în Dicţionarul lor etimologic şi pe frasen, 

pentru frapsen, prin derivatul frăsinet ; pe mierlă,. pentru'miarlă, prin mierliță, mierluță, mierloi ; 

pe inimă, în loc de tnimă, prin inimos; pe mlrced, pentru *marced, prin mărcezi. Noi am dat 

în $ 66 lui frasen altă explicare (admiţind o disimilare completă a lui f în stadiul frafsen) ; 

nu s-a diftongat, după I. IORDAN, în mierlă, fiindcă sincoparea lui u din merula” a “putut să ia 

tirzie ; i din inimă nu e greu de explicat, căci prefacerea lui în i în poziţie moale se găseşte şi 

în silabă accentuată (ef. eu întru—tu intri); cit despre î din cuvintul mirced, acesta se 

poate explica prin influenţa adjectivului aparţinind aceleiași ambianţe semantice, rinced (din 

lat. rancidus). 

“188, După cum există un simţ etimologic, se poate constata şi un 
simţ gramatical la subiectele vorbitoare. Prin acesta se explică tendinţa 

de a avea, după posibilitate, aceleaşi semne pentru aceleași funcțiuni gra- 

malicale. . 
Generalizînd transformarea lui e în ă şi a lui ea în a după labiale în 

„poziţie dură asupra tuturor cazurilor, prin Ardeal şi prin Moldova se zice, 

vorbăsc și tocmală, după cum se zice văd şi masă, iar nu vorbesc și tocmeală, 

ca în limba literară. Formele cu -esc și. -eală s-au născut printr-o gene- 
ralizare gramaticală, adică prin atașarea acestor terminaţii extrase din 

„exemple ca gătese, gonesc, întânerese . . ., găteală, îmcetineală . «.. ÎN care 
nu exista cauza care prefăcea pe e în ă şi pe ea în a. -
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Influenţa labialei precedente a schimbat pe e final în ă în legumă: 
din lat. legume(n), dar la plural e s-a păstrat, pentru că simţul gramatical 
cerea, ca singularul să se distingă de plural şi fiindcă existau nenumărate 
modele cu & la singular și cu e la.plural. Din-aceeaşși cauză pluralul de la 
mamă Și văduvă e mame, văduve, şi nu mamă, văduvă. 

Totuşi uneori uzul şovăie. Un 4 precedent schimbă pe e următor cu: 
mai multă consecvență în ă decît consonantele labiale, încît forma mai 
veche tăduă sau piuă e egală la singular și la plural. (Totuşi, dacă ar trebui 
să formez eu pluralul de la piuă, aş fi aplecat să zic piue). După 7 avem, în 
graiul familiar, pluralul cară şi persoana a treia el cură (în regiunile în care: 
acest cuvînt n-a fost înlocuit prin curge) ; în limba literară se zice însă 
două care, iar de la :verbul omori se zice la indicativ el omoară (deşi ca verb 
de conjugarea a patra am aştepta desinenţa -€), dar la conjunctiv să omoare 
(după modelul verbelor de- conjugarea I: el cîntă—să cînte). . . 

Deși după ş un a se preface în e în poziţie moale (buruiană —buruiene, 
băiat —băieţi. ..), participiile păstrează pe a şi la plural. Simţul că infinitivului. 
-are îi corespunde, în marea majoritate a cazurilor, şi 13, plural, participiul 

--at, aţi, -ate (lăudare, lăudat; lăudaţi, lăudate) a oprit prefacerea lui a 
în. e. De aceeă se zice (doi) băieţi (îm)băiaţi sau (miște) muieţi muiaţi. Sub- 
stantivele băieţi şi muieti nemaisimţindu-se ca participii, au transformat 
pe a în e. Tot tendința, de schematizare a terminaţiilor produce nesi-. 
guranţă cînd formăm intinitive substantivate sau gerundii de la verbe a 
căror tulpină se termină cu un sunet muiat : îngenuncheare Şi îngenun- 
chere, studiînăd şi "studiind . . . 

- Despre simţul gramatical scriam în DR, VI (1929— — 1930), p. 215: ,,Simţul gramatical nu 
este o aptitudine care trebuie învățată în școli, ci este un dar cu care omul se naşte şi poate fi 

„cel mult dezvoltat și înnobilat în şcoală. Acest simţ e. unul din cei mai decisivi factori activi 
în economia limbii. Mijloacele întrebuințate de lingvist spre a pătrunde în tainele limbii sint 
în esenţă aceleași ca mijloacele întrebuințate de individul grăitor cînd își „învaţă” limba. La 
baza aminduor acţiuni e. acelaşi proces mintal, în stadiu rudimentar şi adesea subconștient 
la individul grăitor, conștient şi disciplinat prin metodele de investigaţie ştiinţitică la lingvistul, 
de profesie. Dacă lingvistica a făcut progrese atit de mari, este pentru că ea a fost scoasă din, 
camera deducţiilor abstracte și îndrumată pe terenul observaţiei imediate și directe. K, VOSSLER 
a comparat o dată limba vorbită cu o livadă înilorită, iar gramatica scrisă cu un ierbar. Precuni 

- botanistul va cerceta viaţa plantelor in natură şi va face uz de ierbare numai în cazuri excep- 
ţionale şi mai mult în scop didactic, tot astiel lingvistul va aduna din gramaticele scrise cunoş- 
tinţe utile, dar ştiinţa saova cîştiga numai dacă va încerca să surprindă, în sufletele 
celor ce vorbesc, însuşi procesul de îmbogăţire şi de perfecţionare a limbii. 
să afirm că numai acel lingvist urmează, În cercelările sale, calea cea bună, care nu-şi falsifică, 
prin autosugestii şi speculațiuni artificiale, darul tnnăscut peniru Înfelegerea limbii, ci caulă să 
proiecteze pe ecranul conştientului jilmul ce. rulează în subconştientul său de observator 'al gra- 
iului propriu. : : 

Aş îndrăzni chiar |
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Firește că diticuntăţile intimpinate/ de cel ce caută să pună de acord preocupările ştiinţi- 

fice cu instinctul său lingvistic sînt adesea foarte mari. Ele se ivesc mai ales cind căutăm să 

- formulăm regula gramaticală, care e totdeauna rigidă, punind în opoziţie cazurile normale cu 

cele excepţionale, pe cind gramatica nescrisă este de o elasticitate atit de minunată, încît poate 

îngloba, 1 fără contradicţie, normalul cu excepţionalul. ă 

189. În LR, |, $ 8 am dat cîteva exemple în care cuvinte ce aparţin 

“aceloraşi grupuri semantice, ca şi cele ce au sensuri opuse, se influenţează 

reciproc şi în ceea, ce priveşte sunetele din care sînt compuse. Astfel lat. 

granvis a. devenit gr evis (rom. greu) din cauza lui levis „uşor”; Crassus a 

devenit grassus (rom. gras) din cauza lui grossus; "tao (din tado) „merg? 
a atras după sine pe *stao (rom. stau), în loc de sto, iar acesta pe *dao (rom. 

” dau), în loc de do, din cauză că do şi sto erau singurele verbe monosilabe 

latine conservate în romînește, pe care le unea rima. Cind în loc de cure 

-(eură), din lat. currit, s-a născut forma, curge, coexistența celor două forme 

„cure — curge, 'a făcut ca alături de merge să se nască varianta, mere. 

În cazul lui currere şi mergere, pe care le uneşte pe de o parte sfera 

semantică a verbelor ce exprimă o mișcare și pe de altă parte aparţinerea 

aceleiaşi conjugări şi participiul în -s (curs—mers), avem a face cu ceea 

ce se numeşte forme proporționale. Tot astfel, stau și dau formind în mintea, 

noastră un grup strîns legat prin rimă, s-au influențat reciproc și în alte ” 

“timpuri decît la prezent, încât aoristul dede (vechi deade, din lat. dedit) a 

devenit dete, după siete (din lat. stelit). ” 

Asemenea, forme proporționale sînt foarte dese în mortologie, unde - 

ele se citează de obicei sub titlul de „analogii”?. Ele se găsese de asemenea în: 

derivație şi în -fonemică. 

„-. Astfel, dacă în dialectul axomin, alături de. sufixele -ame și -ime,- 

din lat. -amen şi -imen, găsim şi un sufix -eame, în' abstracte ca dul- 

" țeame, s-ar putea ca e de Ja sfirşitul cuvîntului dulțe să se îi păstrat —împo- 

triva, obiceiului de a avea, în "derivație, tulpina cu eliminarea, vocalelor 

finale — după seria, de sufixe -ală, -ilă, -eală. Tot astfel seriile -aș, 

-eș, -iîș, 05; -uș,' sau -aci, -eci, “ici, -oci, cuci au putut. servi 

câ model pentru completarea, seriei -ac, -îc, -oc, -uc, cu un suiix -ec. 

Din fonemică s-ar putea cita nașterea - alternanţei nouă ea—e în 

poziţie” moale. În limba veche se zicea un sătean, o sălean(o)ă, doi săteani. 

şi două.săteance. Cînd diftongul ea a devenit e prin asimilare faţă de e din 

silaba următoare, deodată cu transformarea, lui feate în' fete sau a lui dease 

în dese, s-a prefăcut și săteanțe)e în sătence, Cum însă 12 pluralul de la cuvinte, 

ca :des nu mai existau: decit forme cu e (deși, dese), s-a format şi de la sătean. 

“ pluralul. săteni în loc de săteani, stabilindu-se o nouă alternanță ;, : ea în.
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poziţie dură şi e în poziţie moale, care a făcut ca Şi de la cuvinte ca veac 
“pluralul nou să îie veci (în. loc de veaci). | 

190. Tot de natură tonemică stat modificările de rostire din graiul 
aicetiv și cel onomatopeie. 

Cind subiectul vorbitor are impresia că sunetele unui cuvînt au și o 
“valoare expresivă sau imitativă, atunci se poate întîmpla ca. observarea, 
acestei legături intime între sens şi sunete să împiedece generalizarea unei 
inovaţii de rostire sau chiar. să stăvilească o. lege fonetică. | 

Diftongul ae din latina, clasică a devenit e în latina vulgară. Această 

transformare a fost atît de consecventă, încît din toate cuvintele cu ae 
nici unul nu apare în romîneşte cu acest diftong. Cu o singură excepţie. 
E exclamaţia vae, care continuă să existe în limba noastră sub forma vai 

(cu ae prefăcut în as prin diferenţiere ; el s-a pronunțat desigur cu ae în 
„latina estică (ef. bulg., sirb., alb. vaj). 

= În DR,I,p. 9 am arătat cazuri din alte limbi în care onomatopeele 
se arată refractare transformărilor de sunete obişnuite şi am presupus că și 
verbul nostru a bălăi poate fi considerat ca urmaș al latinescului balare, 
cu păstrarea lui] intervocalic, deoarece, dacă s-ar -fi transtormat în 7, 
combinaţia b—/ ar fi încetat să aibă valoarea imitativă a behăitului oilor. 
Ceea ce nu vrea, să spună că o asemenea, rezistenţă faţă de transformările 
obișnuite apare în toate cazurile, căci, ca la, orice fenomen fonemic, legă- 
tura între sunet și sens există numai pentru unele subiecte vorbitoare şi e 
mai vie în anumite cazuri decît în altele. 

Un fenomen care merită să fie urmărit cu mai multă atenţie e “zaptul | 
că există o legătură între păstrarea unor sunete în cuvinte onomatopeice 
şi între lungimea sunetelor în afect. Astfel în onomatopeea păi-, dentala t 
se păstrează și în limbi care prefac pe i între vocale în d (de ex. în fr. petii), 
ca şi cînd am avea a face cu o formă piti-. Tot așa s-ar putea explica păs- 
trarea lui p netransformat în k&' în cuvîntul de origine onomatopeică pică 
în unele graiuri aromîne (ef. OAPIDAN, Aromânii, $ 108). 

Pășind mai departe pe acest ârum, am putea explica şi alte neregu- 
larităţi din limba romînă. 

Dacă o nu se transformă în 4 înainte de n, după cum ne-am aștepta, 
„în cuvîntul tout, care nu poate îi despărțit de span. tonto, cauza ar putea 

îi în cazul acesta o apăsare asupra sensului de „nătărău” prin lungirea 
| consonantei continue 2, precum o constatăm, pe teren rominese, în acel 

alllb pe care l-am cunoscut în $-37. = 
Între cuvintele cu 7 în loc de 7 se găseşte în ALR şi curat, care etimo- 

logiceşte —fie că-l considerăm ca urmaș al lui curatus sau al lui colatus—
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_am aştepta să se rostească numai cu r, Dar acest curat e probabil un 

fel de superlativ (,toarte curat?) de felul lui depaarte „foarte departe” 

sau maare „foarte mare”. Dacă pe la Braşov —şi probabil şi prin alte 
părţi— persoana a doua din indicativul prezent şi a, treia, din conjunctivul 
prezent al verbului curăți (=curăţa) este cureți, să curețe, iar nu curăţi, 

să curăţe, ca, în limba literară, cauza, trebuie să fie tocmai rostirea cu 7, 
după care transformarea lui ă în e în poziţie moale e obişnuită (cf. să areie). .. 

"Pot cu 7 în loc de r se rostește —sau s-a rostit— și amar sau verbul - 

a suferi, atunci cînd vorbitorul vrea —sau voia— să exprime un grad mai 

intensiv de amărăciune sau de suferință. Aşa s-ar putea explica preiacerea 
lui în î şia lui e în ă, ca după 7, în derivatele amări şi amărăciune şi în 

forma, suferă în loc de sufere.. 
Lungirea, lui r iniţial în șău, tot spre a arăta un fel de superlativ ($ 22), 

e de asemenea, atestată în Atlasul lingvistic şi în regiunile care azi nu mai 
rostese un r [vibrat la începutul cuvintelor. Dar dacă o intensificare a 
sensului se poate obţine prin mărirea, duratei la rău, ea poate să se ivească, 

şi la cuvîntul cu sens opus, fie că se lungeșşte vocala (biiine = foarte bine) 

sau, ca la 7ău, consonanta,. iniţială. Un bbbine, cu o lungire sau apăsare 
asupra, lui b care e rostit astfel cu o ocluziune mâi energică, ar putea fi 

cauza pentru ce palatalizarea lui b are în acest cuvînt o arie de răspîndire 

cu mult mai redusă decît în alte cuvinte cu b + i (cf. hărţile publicate de - 

DD. MACREA în DR, IX). 

Pentru “derivatele cuă şi £ de la amar, G. “GrucLEA admitea (DR, II, p. 390— — 393) innuenţa 

germanului rmarrjan, „a stinjeni, a mecăji”. Despre Sufixul -onneus Și pilz innus, cf. $ 177 

7 

191. În cele precedente a: am cunoscut un număr mare de cazuri în care 

se ivesc sunete nouă sau dispar și se modifică sunete vechi prin intervenţia 

unor acţiuni de natură fonemică. În aproape toate aceste cazuri am avut 

a face cu accidente îonemiee, adică cu fenomene mai mult sau mai puţin 

izolate, care uneori şi-au găsit şi imitatori, formînd arii mai restzinse £ sau 

mai întinse. - 

Cînd asemenea accidente se repetă sau se ivesc din mai multe părţi, 

ele pot da naştere la niște fenomene tot de natură fonemică, care fac - 

impresia unor legi”, cu un caracter mai mult sau mai puţin general şi chiar 

imperativ şi care din această cauză se confundă cu „„legile fonetice”. 

| Spre deosebire de celelalte dialecte romine, dacoromînii prefac pe a 

în ă şi pe ea în a după lobiale în poziţie dură. Pe cînd aromînii nu zic numai 

mveji, ca noi, ci şi nvej, noi am conservat pe îmoveţi, dar am prefăcut pe 

învej, în învăţ. Această rostire colectivă şi generală —afară de mici resturi 

“prin regiunea, Hațegului şi în unele cuvinte ca peană, peară, veadră . . . 

5
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pe o fășie.mai întinsă din Transilvania — e rezultatul unei serii întregi de 
combinaţii fonemice. Fonetică e numai rostirea lui e ca ă, indiferent de 
consonainta precedentă în poziţie protonă, ca şi în limba albaneză (cf. $178): 
Vonătatem > bunătate, septimana > săptămînă (megl. săptămonă) faţă, 
de siptămînă 'la aromiîni, dar sărbătoare la toţi romiînii, măduă (la 

„ aromini și la noi), dar miduă (din lat. medulla) la megleniţi ete. De-la 
| sălbatec, cu varianta sălbatic, există, la dacoromini, derivatul sălbăteciune, 
cu variantele sălbăticiune şi sălbătăciune. În acestdezechilibru fone- 
ti c, dacorominii au adus, după cum am arătat în DR, VII, p. 50, cel puţin 
parțial, orînduială fonemică. Poziţia moale după labiale pare a 
fi oprit la început, printr-un fel de asimilare prohibitivă, prefacerea, lui e 
în ă numai. în poziţie neaccentuată: stîmpăr, stîmpărăm, număr, 
numărăloare..., dax siâmperi, numeri, numere ... O.dată însă observată - 
legătura între'.opoziţia, ă şi e și opoziţia: poziţie dură și poziţie moale, 
ea a putut fi utilizată ca, morfonem, extinzîndu-se şi asupra silabelor accen- 
tuate: după stî'mperi—stî'mpăr. . . s-a luat și învtți— învăţ sau terşi—vărs.... 
(cu atât mai uşor, eu cât o asemenea alternanță exista, și la areți— arăt, unde 
opoziţia între e şi ă era, fonetică). La aromîni, la, care e s-a păstrat după labiale . - 
şi în poziţie dură, se conjugă încă nveţ—nveţi, iar alternanța între ă şi e după 
labiale, condiţionată de poziţia dură și moale, n-a cuprins şi cazurile cu d. 
provenit din a, ca la noi. De aceea, arominii au apăr (din lat. apparo)— 
apări, sîmbătă (din lat. * sambata) —sâmbăte, nu aperi şi sâmbete, ca noi. 

„_ Dupăcumam văzut în $19,un nlung intervocalie se rostea în vremuri 
vechi cu o. nuanţă palatală. Palatalizarea era completă atunci cînd îi urma 
un î, producîndu-se coarticulare între cele două sunete : anni devenit an 
(mai tirziu ai). Dimpotrivă n simplu a păstrat şi înainte de i valoarea lui 
dentală : boni > buni. Mai tîrziu, deosebirea de rostire între m lung şi 2 
scurt 2 dispărut. Limba se găsea deci în faţa unei „Neconsecvenţe”? atunci 
cînd de la an, rostit cu acelaşi fel de n ca bun, pluralul era d4, dar de la. 
bun era buni. Această neregularitate s-a n ormalizat —după cum am 
arătat în DR, VII, p. 51—53— astfel, că la, dacoromiîni s-a format; şi de 
la an un plural ani, cu n dental, pe cînd la aromîni s-a format şi de la bun: 
un plural bus ca la an—ari. Totastfel de la verbul înganno, persoana a, doua, 
în loc să fie îngâi (dintr-un mai vechi îngîri), a devenit îngîni. "Totuși, pe o 
arie destul de mare s-a păstrat încă rostirea, ai, ca plural de la, an, iar în. 
nord-vestul teritoriului dacoromiîn și în comuna Enisala, din judeţul Tulcea 
—deci în. două regiuni laterale. şi periferice— se găsește rostirea; îngfi. 

Această palatalizare a lui n, deşi e colectivă la aromîni şi megle- 
„ Riţi și generalizată în toate cazurile cînd n era, urmnaţ de desi- 

nenţa. -i la plural şi la persoana a „doua din „singular (adun, torr...), 
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deşi deci are aspectul unei legi fonetice, nu provine” dintr-o obișnuință, 
nouă de rostire, căci dacă n ar fi început, la romînii suddanubieni, lă o dată 
mai recentă să se palatalizeze în urma unei 'coarticulări cu următor, am 
avea 1 şi în cazuri ca pitur mice (din lat. “coturnicula), arnicVu „ri- 
nichi”? (:< lat. *reniculus) sau venit, participiul de la a veni. Palatalizarea 
lui n în bus, adun etc. nu e de natură fonetică, ci fonemică. Ea, se datoreşte 

. 

faptului că opoziţia n—, cu rol morfologie laan—aii, afost utilizată 
şi la bun —buri, iar aceeași opoziţie la ' ngan (din lat; înganno) —mgani s-a, 
extins şi asupra lui adun—aduri. 

198. Cât de: importantă e interpretarea materialului - lingvistie din 
"partea subiectelor vorbitoare ne-o. demonstrează —în afară de cele arătate 
la $ 135 — următorul caz, în care limitele unei transtormări fonetice au 

fost mult depășite. În limba, latină vulgară un au iniţial a fost disimilaţ 
în a de cîte ori in silaba următoare era un 4 accentuat : augustus, auguro, . 

auscullo . . . se > rosteau agustus, aguro, asculto. .., de unde al nostru agust, 
agur, ascult . . . Cuma în limba romînă există o -mulţime de alternanţe între 
vocalele aceentuată şi cele neaccentuate —de exemplu alternanțele a și o 

accentuaji faţă de ă și u neaceentuaţi (făc—făezi,râg —rugăl). ..— s-a crezut, 
“printr-o îalsă interpretare,. că raportul între au şi a e condiţionat, de 
accent, nu de 4 următor. Astfel legea, fonetică latină, vulgară apare în 
romînește, prin speculaţii de natură, fonemică, mult lărgită, întrucît orice 
au proton poate deveni a : augmento > amintu (la aromini), aureolus > altor, 
* faurecațe (din fabricare) > fareca (făreca > fereca) . . . Mai mult decât atât. 
Deoarece în limba romînă metafonia lui le şi a lui o s-a produs numai în 

-silabă accentuată, (moară, din lat. mola,. dar mordr; deasă din lat. 
densa, dar desiş. .. ),-s-a născut, printr-o nouă interpretare a materia- 
lului lingvistic, simţul că unui diftong din silaba -accentuată trebuie 

“să-i corespundă un monoftong atunci cînd această silabă pierde accentul. 

Astfel se explică că alături de “spaimă (accentuat mai de mult 

spaimă) din “ex-pavimen aveam, în limba veche, spământa, că alături 
de dezbăir, cum se zice încă prin unele părți din Ardeal (din: *disbajulo), 
avem dezbărd, că din pavimentum nu avem *păimânt, cum ne-am aştepta, 

“ci pământ, că, prin Țara Oltului, femininul dela boier nu e "boireasă, 

ci boreasă şi că, în loc de Voichiţa se rostește pe alocuri Vochija (BIFR, 

Lp. 71. - 
În DR, ], p. 372 am arătat cum în limba romînă au coroborat un 

mare număr de accidente fonetice și fonemice pentru ca să producă im- 
presia că adăugarea unui a iniţial e dispensabilă, Unele verbe romîneşti 
compuse cu prefixul a-- au pierdut cu timpul nuanţa de sens pe care le-o
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imprimase la origine acest afix şi au devenit; sinonirie cu verbele simple. 

Astfel între a aluneca şi a luneca nu se mai face azi nici o deosebire de înțeles, 
iar între a acoperi şi a coperi sau între a amesteca şi a mesteca nu mai 

există, în cele mai multe regiuni, nuanţa de înţeles care deosebește pe germ. . 
„„Zzudecken” de ,,decken” sau pe germ. „beimischen” de „mischen”?. Pe . 
de altă parte doi a s-au contras în romiîneşte de obicei într-un singur a: la 

a-munte (la origine „acolo, la munte”) a, devenit la munte (ef. DR, X, p.287); 
tot astfel la adică a devenit la dică. Pe vremea. cînd articolul feminin 

_a putea preceda și la nominativ-acuzativ (nu numai la genitiv-dativ, ca. 

în limba veche) substantivele feminine, se putea zice a vulpe (precum se 

zicea, și ei vulpi) alături de vulpea (precum se zicea vulpiei, de unde actualul 
vulpii). La cuvintele care începeau cu a, precum *amătușă (din lat. amăta 

+ -uşă), "anămaie (din lat. animalia), *amniă (Gin lat. agnella)... pre- 

poziţia dativului a'sau articolul proclitic a s-a putut; contrage cu acesta 
iniţial, încît *amătușă, contras din a *amălușă, să fi fost considerat ca 

îorma de dativ sau ca forma articulată de la mătușă. Dacă mai adăugăm 
că şi atoamnă (din lat. autumnus) a putut fi înţeles, printr-o deglutinâre 
greşită, ca a(=lat. ad) —- toamnă, şi că alături de pronume şi adverbe ca 

acel, acolo . . . se întrebuințează, fără ca sensul să se modifice, şi variantele 
cel, colo... , înţelegem cum s-a putut naște impresia că a iniţial e caduc. 
Urmarea a fost că şi în cuvinte cu ainiţial etimologic, cala. agnella, aranea, 

amimalia. . ., sau cu a născut din e iniţial ca în arîndunea (last. hărumdinella), 

această vocală a putut dispărea : mia, rîie, nămaie, rîndunea. . . , sau, 
Învers, că unele cuvinte ca lăută, lămfie. .. au „primit un a protetice. Dialec- 
tele noastre se comportă diferit în privinţa aceasta. Consecvent e dialectul 
meglenit, în care dispare orice a iniţial neaccentua, unde deci dezechilibrul 
între formele cu a şi cele fără a:s-a curmat prin generalizarea celor din 
urmă. Tot aşa a făcut; dialectul istroromiîn, în care însă afereza lui a nu este 
atît de consecventă. După cum se vede din exemplele ce le-am dat în SZ, 
II, $ 11, o'lege imperativă pentru omiterea lui a iniţial în acest dialect nu 
s-a stabilit, iar căderea sau apariţia lui nu. e condiţionată de fonetica 
sintactică. La, aromîni, unde proteza unui a la cuvintele începătoare cu 7 
şi cu n silabie este un fenomen fonetic ($ 76), se observă toemai feno: 
menul i invers, adică tendința de a se adăuga un a la cuvintele începătoarey 
cu: consonante. În sfîrșit la dacoromini -proteza unui a neînsemnător se 
găsește, după cum se poate constata acum din hărţile Atlasului lingvistic, 
Hasta 50 | în măsură, cu mult mai mare decît se admitea, de obicei. Pro- 

teza lui a e pe alocuri un fenomen în plină evoluţie, precum 
reiese din harta, noastră nr. 50, “dar repartizarea lui e neregulată şi schira- 
bătoare. pentru. diferite cuvinte. - . 
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Vedem din aceste exemple că chiar unele inovaţii generale şi colective, 
cum este afereza lui a neaccentuat la megleniţi, nu rezultă dintr-o obișnuință 
de rostire de ordin mecanic, ca adevăratele legi fonetice, ci sînt rezultatul 
interpretării materialului lingvistic din partea subiectelor vorbitoare, 

„Care „nu sînt numai transmiţători pasivi ai unor evoluțiuni de limbă întîm- 
- plate în afară de ei, ci sînt plămăditori activi ai graiului, reacţionînd, ca 
observatori neobosiţi, în mod conştient, faţă de inovațiile ce Ii se transmit 
şi fiind- înşişi centre de energie inovatoare” (DR, V, p. 789). 

=. „Pentru depăşirea graniţelor care limitau Ia origine o inovaţie de rostire se pot cita şi 
alte exemple. Astfel sonus vicarius î, motivat foneticeşte înaintea sonantelor silabice ($ 76), 
deci la pronumele îmi şi îi” (mai tirziu (i), apare şi la îți şi îşi, căci subiectele vorbitoare, inter- 
pretind greşit materialul lingvistic, „aveau impresia” că ( poate să se adauge la începutul 
formelor conjuncte ale pronumelui personal. IE - a 

Prin faptul că închiderea lui ă urmat de n în t s-a extins şi asupra derivatelor şi s-a zis 
linar, miner... în loc de *lănar, *măner ($ 136), numărul cuvintelor cu grupul t+ n a crescut 
şi în silabă neaccentuată atit de mult, încit a început să se zică și bintui, îngina... în loc de 
băntăi (cf. ung. bântani) şi îngăna (din ingannare), iar în loc de vrăncean (derivat din Vrancea) 
s-a zis vrincean. “ SI - - Pi 

În dialectul istroromin, după model croat, se intercalează un ă între o soriantă -+ Conso 
nantă la siirşitul imediat al cuvintului, încît femininului cuntenle (croăţeşte konlenta, din 
t. contenla) îi corespunde masculinul cuntenăt (croățeşte kontenat, din it. contento „mulţumit”?), 
Tot aşa prefac croații cuvintele italiene basfimento, punto, testamento. . .. în bastimenat, punat, 
tesiamenat, Istrorominii au mers şi mai departe, şi în Joc de parte, pumn, peduclu... găsim şi 
formele pârăt, pimăn, pedică!' (articulat peduel'u)... cî. SI, II $ 14. . 

La istroromini prefixele slave na-, raz- și za- au devenit ne-, rez- şi ze- mai întii în cazurile 
-- cind în silaba următoare era un e, apoi, prin depăşirea limitelor originare, şi în alte cazuri. : 

Pentru rolul activ al subiectului vorbitor la generalizarea şi lărgirea transformărilor 
de rostire şi pentru contribuţia elementului intelectual şi conștient la elaborarea fonocinemelor, 
cf. G. MILLARDET, Linguistique el dialectologie romane, în RLR, XLI (1921 —1922), p. 1—160 
şi 193—368 (cf. şi recenzia din DR, „III, p. 827— 828); , . i 

 FONOCINEMUL .. -.. 
»-- 198. Înainte de-a începe să joace, jucătorii se conving dacă jocul de 
cărţi e complet. Ei fac patru-grupuri : treflă, caro, cupă, pică, iar în fiecare. 

„grup așază cărțile. după mărime, pentru ca să poată recunoaşte imediat 
cartea, care lipsește. Aşa am procedat şi noi pînă acum. Ara împărţit; ma-" 
teria în două grupuri mari : fonetic şi fonemic, corespunzînd colorilor roșu 
şi negru ale cărților de joc, iar în fiecare grup am făcut cîte două subîm- 
părţiri, fenomenele accidentale şi :cele generale. Accidentele fonetice ar 
corespunde cupelor —în opoziţie cu caralele (roşii şi ele)— iar accidentele 
tonemice picelor — în opoziţie cu treflele. (negre şi ele). 

7 
7
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"După ce jucătorii s-au convins. că jocul e complet, ei amestecă din 
nou cărţile, pentru ca să poată începe să joace cu ele. Așa procedăm și 

noi acum. După ce am izbutit să distingem elementele fonetice de cele 

ionemice şi fenomenele accidentale de cele generale, putem cuprinde, 
înti-o privire integrală, evoluţia rostirii în timp și răspîndirea ei în spaţiu. 

Acest lucru e cu atît mai necesar, cu cît cele patru grupuri nu pot îi așezate 

totdeauna după „colori” și după, „mărime”, cum îac jucătorii cu cărţile ce 
Je ţin în mînă. Foneticul și fonemicul pe de o parte şi accidentalul şi generalul - - 

pe de altă „parte nu pot fi despărțite în mod precis, ci ele trec unele într-altele, 

amestecîndu- -se atît de intim, încît cel ce încearcă, din dorința de a fi. 

consecvent, să le dezbine, riscă să i se surpe tot sistemul pe care și l-a clădit. 
__ Într-adevăr, ceea ce ne facei impresia unei legi fonetice nu este adesea 

decit o inovaţie de natură fonemică generalizată și răspîndită asupra unei 

colectivități mai mari. Exemple de acestei am dat în ş 192. Alteori o 
inovaţie fonetică nu rămîne accidentală, ci se generalizează, prin intervenţia 
unui element fonemic. Asemenea cazuri, afară de cele arătate în $191, 

vom mai cunoaşte în $ 194. În aceeaşi inovaţie de rostire întîlnim de multe; - 
ori: deopotiivă elemente fonetice şi fonemice. Cind un sunet străin nu-l 

au d aşa cuim a fost'pronunţat, ci aşa cum sînt obișnuit să pronunţ eu sune: A 

tele asemănătoare din limba mea, atunci am a face cu un proces fon eti Su 
în afară de conștiința mea; cînd însă îmi.dau seama: că am a face cu 

un sunet străin, dar, neavindu-l în limba, mea, procedez la fel ca şi cu fone- 

-mele proprii, adică îl înglobez într-un: grup de sunete cu caractere comune 
in parte, atunci am a face cu un proces tone mic: De aceea despre înlo: 

e uirea sunetelor străine am tratat în partea dedicată foneticii ( Ş 120), 
iar despre identificarea lor, în cea: rezervată fonemicii ( Ş 143). 
În LR, Ş 43 am arătat că 1 intervocalic ajunsese la noi să se. transforme 

într-un îel de r japonez, intermediar între 1 și r, pe care strămoșii noştri,. 
neobișnuiţi cu articularea lui, l-au identificat cur. Vorbind în $ 143 din 

acest volum despre rotacisniul lui „ intervocalic, am presupus că sunetul 
“intermediar între n şi r a fost identificat de o parte din strămoșii noştri 

—rominii rotacizanţi — cu 7, iar de altă parte cu n. Anchetatorii. Atlasu- 

lui lingvistic au fost siliți adesea —mai ales la sunetele muiate— să 

însemneze deasupra literelor alte litere spre a:arăta că au auzit sunete 
intermediare, e care pot fi identificate cînd cu t', cînd cu-%', sau cînd cu a, 

cînd cu ă ete. Acest fenomen se întîlneşte de obicei la hotarul între două 
-Yostiri, acolo unde subiectele vorbitoare nu s-au obișnuit încă cu rostirea 
nouă, dar încearcă să şi-o însuşească,. ” DE - 

Acelaşi lucru se poate spune despre telul cum o inovaţie de rostire, 
accidentală la început, poate deveni generală și colectivă, O astfel de gene-
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ralizare şi o răspîndire în spațiu nu trebuie să fie de natură mecanică, nu 
trebuie adică să rezulte din însuşirea unui nou fel de a articula sau coarticulă, 
sunetele, ci motorul ei poate să fie de natură fonemică. Astel în urma; ten: 
dinţei de hipercaracterizare un accident fonetice poate să se generalizeze şi să 
devină colectiv, precum s-a întîmplat, la aromiîni şi megleniţi, cu n devenit 

"4 înainte de desinenţa i ( $ 192). Evoluţii care la, origine erau condiţionate. 
„de anumiţi “factori. fonetici pot depăşi limitele originale și să fie 
atribiiite, prin interpretări ulterioare, altor factori fonetici, ca în cazul 
lui au: proton devenit a ($ 192). Pe de altă parte, factori tonemici, 
ca; normalizările interne ($ 187), pot interveni spre a repara pertur- 

"baţiile produse de inovațiile fonetice în sistemul morfologic, sau —ca 
în cazul onomatopeelor sau a formelor afective ($ 190)— să oprească 
chiar generalizarea unor inovaţii fonetice asupra întregului material 
lingvistic. În -cazul acesta din urmă . caracterul imperativ al legilor 
fonetice. apare alterat prin intervenţia chiar a unor factori de  na- 
tură îonetică. | o IE 

În asemenea împrejurări termenul de „lege fonetică”, chiar dacă-l 
„admitem numai pentru inovațiile de rostire de natură mecanică, nu mai 
este îndestulător. E1 se poate aplica pentru cazurile descrise în $ 158, dar 

„el devine impropriu pentru transformarea lui 1 intervocalic în r. Carac- 
terul general, colectiv şi imperativ al acestei transformări ne îndreptățește 
să vorbim şi în cazul acesta de o jlege”?, dar intervenţia factorului „tone- 
mic” al identificării, despre-care a fost vorba mai sus, ne oprește să cali- 
ticăm această „lege” numai cu atributul fonetic”. Pe de altă parte -pre- 
facerea, lui a în ă în plurale ca țări, adunări... (de la ţară, adunare) face 

- —mai ales, la aromîni— impresia unei legi fonetice, dar generalizarea şi 
" răspîndirea ci se întemeiază pe un factor fonemic, pe tendinţa hiperearae- 
terizatoară, care vrea, ca pluralul să se deosebească de singular şi printr-un | 
:mortonem. Pentru asemenea inovaţii de natură fonetică, devenite generale, 
colective şi. imperative (sau cvasi-generale, evasi-colective şi cvasi-impe: 
rative), am încercat; odinioară să introduc termenul de „lege fonologică” .. - 
spre deosebire de „legea fonetică”. Am făcut-o însă dînd cuvîntului „lege” 
o accepţiune mai largă : „Ceea ce noi, cercetătorii, numim le gi, nu e 
altceva decît ceea ce o comunitate socială, în preocuparea continuă, de 
a-și organiza cel mai ingenios mijloc de comunicaţie, limba, a admis ca, 
no rmal” (DR, IX, p. 423).-Dar chiar dacă, după distincţia făcută, în 
acest volum între „fonologic” şi „fonemic”, am schimba numirea, de „lege .. 
fonologică”? în „lege fonemică”, n-am face decit să creăm o 'variantă a 
numirii de „normă fonetică”, cu careau voit unii-să înlocuiască 
pe, cel de „lege fonetică”. . - Se 

24 — ce. 1915
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În asemenea împrejurări se impune un termen tehnic nou, chiar cu 
riscul ca el să apară —mai ales la început — rebarbativ. Propun termenul 
de fonocinem, care poate fi pus faţă în faţă cu termenul de fonem, iar pe 
de altă parte se încadrează în seria fonem, morfem, semantem . . . Elementele 
de compoziţie ale acestui cuvînt compus sînt clare: „sunetul (fono-): în 

„mișcare (- cinem)”?, înţelegind subt mişcare” atît evoluţia în timp, cât şi. , 
răspîndirea, în spaţiu. Știința despre fonocinem, este fonocinetica. 

Prin acceptarea termenului „fonocinem” am evitat cuvîntul „lege”, - 
pe.car6 unii lingviști îl înțeleg ca naturaliștii („tără, excepţii”?) sau ca, juriştii 
(ămperativ””), i iar alţii, ca filozofii („raporturi constante”) sau ca sociologii 
(„„normal” pentru o colectivitate socială). Cuprinzînd în el orice element de 
rostire în mișcare, nu sîntem nevoiţi să despărțim sunetul — produs me= 
canic, automat şi inconştient — de fonem —sunetul elaborat de creier— , 
"ceea ce face ca să nu ne mai neliniștească „excepţiile”?, fireşti din momenţul 
cînd subiectul vorbitor intervine ca judecător sau interpret în lupta ele: | 
mentului inovator cu rostirea tradiţională. 

Dacă în partea, dedicată fonemicii am putut urma în general metoda; | 
sincronică, căutînd să arătăm ce se petrece în creierul omenesc atunci cînd 
subiectul vorbitor confruntă: două sau mai multe forme coexistente şi 
stabileşte între ele legături de interdependenţă, sau este pus în situaţia de a 
da preferință uneia din aceste forme, în partea, dedicată fonocineticii, 
metoda noastră a fost în mod firese mai ales diacronică. Dar ar îi o greşeală, 
dacă, de dragul consecvenţei, am fi urmat rigid aceste două căi, căci atunci 
cînd oricare dintre noi e pus în situaţia, de a alege între rostirea moştenită 
şi cea împrumutată, între rostirea sa, și & altei generaţii, între rostirea obiş- 

„nuită și banală și cea ocazională şi expresivă, din cele două rostiri una nu 
este numai cea, împrumutată, cea aparținătoare celor mai bătrîni sau cea 
creată printr-un fel de inspiraţie momentană (după modele existente), ci și - 
cea mai nouă, faţă de cea mai veche, de acasă şi obişnuită. referinţa, 
uneia, din ele însemnează, de: fapt o ev oluţie sau o regresie, 
intrare într-o zonă învecinată, deci o creștere a unei arii de rostire. 

Căutindu-se o înlocuire pentru „lege fonetică”, a început în timpul din urmă să fie între- 
buinţat termenul de „„mutaţiune”, Cum însă el are şi o întrebuințare specială —mai ales cind 
e vorba de „mutaţiunea consonantică” — e preferabil un termen neechivoc, cum l-am propus noi. 

"194. Nimic nu poate ilustra mai bine măsura, în care “elementul 
fonetic se în geamănă cu cel fonemic în evoluţia unei limbi decât examinarea 
raportului întze a şi & în limba romînă. . 

Din punct de vedere pur fon e t i e, ă este un a rostit: cu o  aperturii | 
mai mică, un a închis.
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Din punct de vedere ionologic, deci static, constatăm că 
între a şi ă există o opoziţie relevantă ă, întrucît aceste sunete sînt; 
„;semne” care disting, ca sens, perechi de cuvinte ca var—văr, par —păr, 

_mătur—mătur. «.; sau diferite torme ale aceluiaşi cuvînt, ca imperfectul 
„afla în opoziţie cu aoristul află' sau forma articulată, casa în opoziţie cu 
cea nearticulată casă. Asemenea. opoziții nu există decît în interiorul 
sau la, sfârșitul cuvintelor, întrucît un ă e un sunet neobișnuit la înce- 
putul. lor. 

| Din. punct de vedere spați al constatăm că la aromini nu există 
„opoziţia a—ă spre distingeri semantice, unde acelaşi rol îl are o altă 
opoziţie, -a—e. Pentru germ. „Pfahl” ei zic,.ca noi, par, dar „pentru 
germ. Haar” sau „Birnbaum” ei zic per. Lucrul acesta se explică, dacă ţinem 
seama de istoria acestor cuvinte. Într- -adevăr, la aromîni se păstrează 

. pînă azi un e accentuat după labiale, încît din -pelu (lat. pălum) și peru - 
(lat. pirum) s-a: dezvoltat la ei per,-pe cînd la dacoromîni un asemenea e în 
poziţie dură s-a transformat în ă, deci avem păr. Vedem deci din asemenea, 
„exemple cum consideraţii de ordin istoric lămurese constatările: făciite 
după metodă statică şi “explică deosebirile de ordin geografic. . :.! 

Din punct de vedere fonocinetic cităm în primul loc evoluţia; 
lui a neaccentuat în ă, care se datorește mioşorării aperturii pentru vocalele 
lipsite de accent. . 

Avînd a face cu o obişnuinţă de rostire  stoămoşilor noştri, această 
"transformare a, devenit o lege fonetică, generală, colectivă şi imperativă, 
valabilă pentru toate cuvintele latine şi relictele lexicale autohtone. Singura 

„restricţie a acestei legi fonetice priveşte pe a iniţial, care a rămas nealterat, 
fiindcă la, începutul cuvintelor sunetele romînești se rostesc în genere cu o 
precizie mai mare : carbonem > cărbune, gallina > găina, comparo' > cum 
păr, laudat > laudă, „mensa > masă..., dar- arare Danae, amarus > 
> amar . 

Dacă “în forma, articulată vulpea sau în'- formele jemfatice?? acela, 
aicea. : ., a final s-arpăstrat; nealterat, deşi e neaccentuat, nu avem a face 
cu. .o derogare de la legea fonetică de -mai sus, deoarece arţicolul enclitic 
feminin -a (din lat. illa) sau -a ',;întăritor”-de la, - sfârșitul unor pronume 
şi adverbe (din lat. îllac sau hac) era la origine accentuat. Pe vremea pre- -. 
facerii lui a neaccentuat în ă, se rostea vilpeă, acelă, aiceă. Pînă azi forme |. 
ca sdru-tă, se rostesc cu un accent secundar: pe: pronumele posesiv. 

Totuși nici la această transformare de ordin mecanic, contribuţia, 
intelectuală a subiectelor vorbitoare n-a rămas inactivă, căci spiritul: ob- 
servâtor al acestora nu putea, să nu observe: raportul constant ce exista 

între apariția unui ă în loc de a în silabe neaccentuate.: Din sute de exerăple- 

ț
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ca fdc—făcut, bărbă —bărbăt, amdr —amărăcitine... s-a născut simţul pentru. 

alternanţa a—ă. Decite ori subiectele vorbitoare ajungeau în situația, 

să schimbe accentul în formele de conjugare ale unui verb nou intrat în 

limbă cu a în tulpină, sau cînd de la ur cuvînt cu a în silabă accentuată 

se forma un derivat nou, cu un sufix purtător de accent, această alternanță 
intra în acţiune. Astfel de la sfat (al cărui a este 'secundar, născut din ea 
după labială în poziţie dură) avem derivatul sfătui ; în romanul Ochii 

Strigoiului de C. PETRESCU, o fată care obișnuia. să vorbească în super- . 

lative derivate, după model italian, cu sufixul -îs8im întrebuința, de la 

lehamite forma lehămitissimă (vol. II, p. 283). Cu alte cuvinte: avînd 
"repercusiuni adânci în morfologie și în.derivaţie, lransformarea hi a neaccen- 

tuat în ă'a rămas o lege fonetică în acţiune. 
Totuşi ea nu mai e imperativă, cala origine, ci aplicarea ei se face 

în mod. neconsecvent (de ex. Banat şi Bănat, dascal şi dascăl, Lazar şi _ 
Lazăr...) fie că la diftuziunea sau limitarea ei contribuie cauze-de ordin 

fonetic sau fonemic. 'Asttel, fonetică e acțiunea, asimilatoare a unui ă 

sau a accentuaţi din silabele învecinate, care: promovează transformarea, 
lui a în ă în forme ca bălămăli, cătărămi, părăzi : . . dar o împiedică în singu- 
Jarele balama, câtaramă, paradă... Fonemică, dimpotrivă, este preferința 

pentru morfonem în derivate ca bălăuraș, părăluţe . . ; , îaţă de primitivele” 
balaur, parale ..., sau repulsiunea de a asimila imediat cuvîntul simţit 

străin, care menţine pe a în neologisme şi împrumuturi din limba biseri- 

cească sau administrativă ca aparat, clarifica, gramatică,. naţiune. . ., ' 

„calendar, cazanie, fariseu, paraclis, parastas . .. Repulsiunea aceasta este 
mai accentuată la clasele: sociale suprapuse (care, vorbind şi limba din 

care cuvintul a fost împrumutat, simt mai viu caracterul lui străin) decit 
la ţărani, care zie şi călindar, căzanie, părăsias . . .... 

„? +: Tot de-natură fonemică este “şi extinderea păstrării lui -a final 
neaccentuat-în nume de persoane sau de localităţi ca Ana, Maria, Maria, 

Sajia, Boca, Manta. .., Praga, Sinaia.... Cauza, acestei neregularități; | 

este că aceste nume au fost considerate ca îorme articulate şi înglobate 

astfel în grupul femininelor. casa, vulpea . . . şi mai ales a unor toponimice 
articulate ca Piatra, Pîntîna, Mândra . ... Că de fapt acesta a fost procesul 
fonemic căruia se datorește păstrarea lui a neaccentuat netransformat în ă, 

se-vede din păstrarea lui -u final, identificat; cu articolul masculin în nume 

corespunzătoare, precum. Saftu, Bocu, Mantu..., Radu, N elu, Duţu... . 

m Citeva amănunte privitoarela legea fonetică în acţiune a >ă am aai în DR, II, p.52— 54. 

| Tot tonotieă pare a .fi prefacerea lui a în ă în cazuri ca da > dă, 

sta > stă ...., din cauza accentului sporit în aceste forme de. „imperativ.
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Acestă pentru a a fost extins —nu însă; și la: aromini — și asupra persoanei 
a treia, din indicativul prezent : el dă, el stă, 

„Ata explicare la]. ŞIADBEI, Romania, LXVI, p. 339. 
+ MORARU, Codrul Cosminului, 11— UL, p. 303 credea că d din (el) dă, stă, lă s-a orientat. 

după râ) laudă, Jericează etc. . - 

| Considerată sincronie, opoziţia a—ă mai servește în romineşte ca 
morfonem, spre a marca deosebirea! între singular (a) şi 'plural (ă) 
la substantivele feminine cu un a accentuat în tulpină, care îac. pluralul 
în: î (plin sau -afonizat): carte —cărţi, adunare —aduhări, gară—gări . .-. 
Acest morfonem mai apare la numiri de persoane derivate cu -ea, care derivă , 
şi ele de Ia substantive cu a accentuat în tulpină : : căldare — Căldărea, 

 păsat— Păsătea .... 
Extensiunea acestui morfonem' nu este pretutindeni egală, nici din. 

punct de vedere spaţial, nici al materialului lingvistie a 
Acest fapt în sine ne arată că, din punct de vedere istori €, nu avem & - 
face cu o transformare de ordin: fonetic, ci fonemic. Într- -adevăr, dacă 
prefacerea, lui a accentuat în ă ar fi pricinuită de î din silaba următoare, 

“atunci ar trebui s-o intilnim și la verbe, la adjective sau. la substantive 
“masculine, Avem însă : tu latri, înalţi, faci, lași... două lemne tari..., 
doi băr baţi, doi stejari . . . Ohiar între femininele cu. accent paroxiton la 
singular, textele noastre vechi cunoșteau forme ca adunari, carți, parţi:.., 
iar limba noastră literară a conservat; pînă azi pe fragi, vaci şi Paşti şi, 
fără ca să mai recunoaştem că cuprinde pluralul de la cale, pe încai. În 
nord-vest se întrebuințează pluralul mari (în loc de nări) cu sensul de nas”? 

"și se găsește” numele local Întrevai între văi”. În ALR, 1, h. 40/5546: 
atestat, . la genitiv, șira spt'inari (= spinării). La femmininele cu accent 
proparoxiton (la singular) uzul. şovăie : strachini şi străchini, vrabii şi . 
vrăbii .. . La, aromiîni lipsese nume de felul lui Căldărea, în schimb morfo- 
“nemul,a—ă apare şi în tăți „vaci”, la femininele cu: accent proparoxiton 
(la singular) : Lăcrii „lacrimi (şi lăcrimi)” şi la adjectivele feminine. Aro- 
mînii. zie dao mări mări, nu două mări mari, cum zicem noi. 

- Geneza acestui morfonem trebuie căutată în opoziţia a—ă 
în cuvinte ca țară (din lat. tărra) sau pradă (din lat. praeda), cu pluralul 
țări şi prăzi, în care a la singular şi ă la plural s-a, născut, pe cale fonetică, 

„din e. Tendinţa pronunțată în limba romînă de a marca deosebirile între 
- două forme 'de declinare sau de conjugare nu numai prin desinențe,, ci 
hipercaracterizîndu-le şi prin morfoneme, a făcut ca după cele cîteva cuvinte 
cu opoziție a—ă, născută pe cale fonetică, morfonemul acesta, să se gene- 
ralizeze în mare măsură și să cuprindă,. cu „timpul, cea mai mare parte a 
teritoriului romîn.: . . Ra
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Cum genitivul singular al temininelor e.egal cu nominativul plural, s-a zis și unei căldări 

precum se zicea două căldări. Astiel morfonemul a putut îi. transmis și în numele Căldăria, | 

născut din Căldării, la care s-a adăugat acel -a cu câre se termină un număr mare de onomastice 

„şi toponimice. Din Căldăria a rezultat apoi Căldărea, ca lunea din luni + a. i 

“arta 51 | Pentru ca să se vadă răspindirea formelor cu ă la proparoxitone, am dat 

harta 51 „ harta cu pluralul lacrimi şi lăcrimi. Ă : : 
Explicarea pluralelor feminine cu a devenit ă a dăt-o mai întti A. MUSSAFIA (Vokalisation, 

p. 133—134). TIRTIS (Elementarbuch, p. 27) admitea analogia lui sară—sări, pradă— prăzi, iar 

DENSUSIANU (HLR, II, p. 159)a lui fară—fări, în citeşitrele cazurile a şi ă fiind dezvoltat în mod 

normal din e. Alte explicări se găsesc la Al. ROSETII, BL, III, p.100—102, A, PROCOPOVICI, 

DR; IV, p. 68 ş.u., 80 şi G. REICHENERON în AsiPh. XVIII (1944), p. 415— 417 i acesta din 

urmă explicarea e tot fonemică),. , | y 
' 

| Întoemâi după cum în'Timaba germană opoziţia a—e servește ca să. 

deosebească imperfectul (mir) gaben ide: prezentul (ovir) geben, tot astfel : 
„servesc în romiîneste, ca, morfoneme, opoziţiile a—ă la verbele de conju- 
garea I (danii —dăm), ea—e a cele de conjugarea II (tăceam—tăcem) şi ea—i 

la cele 'de conjugarea IV. (iubeam —iubim). Pe cînd la conjugările II—IV . 
această opoziţie îşi are originea într-o transformare fonetică (corespunzind 
desinenţelor latine -ebamus, -Emus şi -îmus), aceasta nu e cazul la con- 

jugarea I, căci a accentuat latin s6 păstrează, înainte de m simplu, indiferent; . 
de vocala care îi urmează (squama > scamă, ramus > ram-ură), după cum 

se păstrează și e urmat de m + 4 (tacemus > tăcem). De fapt, toate încer- 

cările de a explica pe ă din a pe cale fonetică au dat; greș. 

În $ 171 am arătat: că în regiunile conservatoare periferice, la istro- 

sommîni,, în estul .şi în nordul teritoriului dacoromin,. se întîlnesc —sau se 
întilneau— formele cu a păstrat (sau —la istroromîni— cu un d dezvoltat 

din acesta). Dacă însă forma obişnuită a, acestei desinenţe,. la dacoromini, 
aro mini și meglenoromiîni, este astăzi -ăm, aceasta se datorește generali- 

zării. unui .a ccident şi răspîndirii lui pe aproape întreg teritoriul 

romiînesc. Forme ca călcam, lăsam. erau. echivoce, întrebuințîndu-se şi la 
prezent, şi la imperfect. Cînd, printr-o asimilare progresivă,:ă din silaba 

precedentă a înlocuit pe a accentuat, s-au născut formele călcăm, lăsăm... - 

„Numărul verbelor de conjugarea 1 cu ă în. tulpina neaccentuată fiind “ 

considerabil . (apărăm, „cărăm, căscăm, căţu )lăm, . desfăşăm, destrămăm, 

îmb răcăm, împăcăm,. încălțăm înfășăm, îngrăşăm, înhămăm, înhăţămn, 
înşfăcăm, răbdăm, săpăm, scăldăm, spălăm, vătămăm... .), s-a putut între- 
buinţa desinenţa -tim. —binevenită pentru distingerea prezentului. de 
imperfect —. şi .la, verbe cu altă vocală, decît ă în tulpină. Caracterul fonemic 
al acestui ă.se cunoaşte și din faptul că pe de o parte el s- a generalizat 
asupra tuturor. verbelor 'de, conjugarea, I- (deci și asupra celor ce nu aveau 
un ă în tulpină : rugăm, legăm. ..), pe de altă parte însă prin aceea că.ă
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„nu apare (niei la verbele cu'ă în tulpină) la persoana a, doua din plural, 
unde omomorfia 'persistă pînă azi (călcaţi, legaţi la prezent; şi la imperfect); 

Pentru încercările de explicare pe cale fonetică, cf. TIETIN, ZRPR. X, p. 247. -MEYER- 
LUBRE. (Romanische' Grammatik, II, $$ 132 și 221) credea că schimbarea. s-a intimplat mai 
întii la verbele dăm și stăm, cu intrarea lui ă de la persoana a treia a singularului la persoana 
1 din plural. Dar şi arominii au dăm şi: stăm, deşi la persoana a treia-singular ei zic da, sta.  - 
Părerea că la baza acestei inovaţii de rostire e trebuința de a diferenţia (,,Scheideform”) 
prezentul de imperfect a exprimat-o mai întti A, MUSSAFIA (Vokalisation, p. 142), fără să arate 
însă de unde au pornit formele cu ă, 

Ca în cazurile de normalizare internă morfologică descrise în -$ $ 187 
şi 189, constatăm apariţia unui ă în loc de a şi la persoana întîi (uneori 

şi la persoana a doua) din prezentul indicativ la unele verbe cu a accentuat 
în tulpină: Astfel în loc de las (din lat, lazo), scald (din lat. ezealdo), adap 
(din lat. adaquo), sap (din lat. sappo)... „se întrebuinţează pe: alocuri 
exclusiv (san și) formele lăs, scăld, adăp. ... tot așa căt (Jb. IV, p. 278) 
în loc de cat caut”. Am compus o hartă în care am însemnat cu triunghiuri 

| roşii și albastre răspîndirea şi repartizarea formelor cu ă, diferită 
| 1a verbele scălda, încălța şi lăsa. Această nepotrivire, mai mult 

sau mai puţin dialectală, nu. trebuie să ne. mire, dat fiind că avem 3, 
face cu un fenomen de ordin fonemic, ca cele descrise în $ 187. Printr-o 
„normalizare morfologică internă, ă din formele accentuate pe terminajţie 

“ (lăsăm, lăsaţi, lăsai, lăsam, lăsasem, lăsat, lăsînd, lăsare!...) a fost introdus 
şi la persoana întîi (uneori şi la a doua) din indicativul prezent, după mo-= 
dele ca învăţ, învățăni, învăţat ete. E i 

  

" harta 52 
  

"Despre aceste forme cu ă în loc de a, cf. P. Haas, Assoziative ' Erscheinungen in der 
Bildung des Verbalstammes im Rumănischen, Jb, XXI— XXV, p. 1 ş.u., 

 sDialectală”? e şi opoziţia a—ă în cuvinte ca lasa, spala, pacat. .. în 
loc de lăsa, spăla, păcat.:., în care a apare în silabă neaccentuată, deci 
„tocmai în condiţii „opuse legii fonetice despre prefacerea lui a neaccentuait, 
în ă şi în contrazicere cu alternanţa a—ă condiţionată de accent. În. DR, 
II, p. 65—67 (cf. și LR, IL, $ 46) am arătat că transformarea, aceasta a lui 
ă proton în a, care nu se constată decît în unele regiuni, se datorește unui 
accident generalizat și unei interpretări'nouă —şi 
greşite— a, materialului lingvistic. Cind după un ă urma un a accentuat, 
s-a putut „produce-o asimilare : lăsât >lasat.:.. Asemenea cuvinte fiind, 
numeroase,. această. rostire - nouă: cu. tendinţa, de generalizare a putut 
depăși limitele originare atunci cînd cei ce o auzeau n-au mai atribuit-o. 
lui a, ci accentului următor. În unele regiuni dacoromîne apar astfel și 

„forme ca fatnă, sacure... în loc de făină, săpure. :. La; istroromiîni limita
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[74 originară a fost depăşită şi mai mult, și orice: ă neaccentuat —cu 
excepţia lui ă urmat de n şi a, lui ă final, rostit ca g— devine a,-deci nu numai 

„lasăt, ci şi facii şi cumpar „cumpăr”?. 
| Hărțile Atlasului lingvistice vomîn me permit acum să surprindem 
însuşi procesul de răspînădire şi generalizare a acestei. rostiri nouă. După 
cum se vede din harta nr. 52, rostirea cu a pentru ă formează o arie mai 
compactă numai în nord-estul teritoriului dacoromin ; în celelalte regiuni 
întîlnim numai insule, mai mari sau mai mici, răspîndite prin Crişana, 
Banat (cu Iugoslavia), Oltenia şi Moldova. | | 

- În această hartă am însemnat cu mici triunghiuri roşii în jurul unui 
cere punctele în care se rostește a în loc de ă într-unul din cuvintele masea, 
Banita Sa aie 12 50 aa | | barbat, camașă, matreaţă, sanatos, vatamat şi bataie, iar cu - 
re 53 ș cîte un triunghi albastru punctele în care apare un a în 

loc de ă în cuvintele carunt, sacure, parinţi şi badică, deci înainte de altă 
vocală, decît a în silaba. următoare accentuată. Pentru aria, de răspîndire a . 
lui faină (fanină, [âină ) în loc de făină e a se compara harta 37, alcătuită 
după LAD. Cele mai multe forme cu a se găsesc în județele Storojineţ şi 
Rădăuţi, unde, în Ciudei (punctul 391), au fost notate cinci cuvinte cu a. 
urmat de a accentuat și două cu a urmat de altă vocală aecentuată, apoi 
în Volovăţ (punctul 385) cu! cinei cuvinte cu a urmat de a accentuat şi 
două cu a urmat de altă vocală accentuată. Cu cit ne depărtăm spre est şi . 
sud, cu atît scade numărul formelor cu a în loc de ă, abia găsindu-se câte 
unul din cele nouă cuvinte. Același lucru se observă şi în alte regiuni, de 
exemplu în punctele 1, 11, 65, 77, 80, 85, 308, 740, 780, 795, 810, 815, 839,- 
856, 859. Dintre cuvintele anchetate, formele cu a sînt. mai numeroase la 
masca (35) şi bataie (33) apoi la camaşă (24), barbat (18), matreaţă (15). Ade- 
vărat că.cifrele date în paranteză după fiecare cuvint nu au" o valoare 
absolută, căci unele cuvinte —ca, bătaie (de inimă), săcure, vătămat, să- 
năios— nu sînt răspâîndite în toate regiunile care înlocuiesc pe ă proton 
cu a, în unele puncte apărînd înlocuite, pe hărţile Atlasului, prin alte 
cuvinte. Ceea ce nu s-a putut arăta pe hartă sînt rostirile unui sunet, 

„- intermediar, între a şi ă, pe care S. Pop l-a notat — de exemplu la bărbat — . | 
cu un d cu a deasupra (în punctul 600)saucuun a cuă deasupra (în - 
punctul 159). De. asemenea n-a putut. fi arătat prin colori diferite jocul 
între a şi ă la singular și la plural. Ca să se vadă, totuşi cît de variat e 
acest joc, îl însemnez aici pentru cuvînţul măsea : , | 

a la singular şi la plural : 305, 837, 388, 391, 395, 397, 396, 398, 392, 
385, 381, 542, 454 a SE . 

„a la singular, ă la plural: 11, 571, 440, 434. 
„418 singular, ă cu a. deasupra, la plural : 93, 75, 387: -
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cu -ă deasupra la singular, &;la plural : 403 
cu'a deasupra la singular, & la-plural : 528, 90, 418, 458, 308 

ă deasupra la singular şi la plural: 810 
la, singular, ă cu a deasupra la plural: 856, 375 
cu a deasupra la singular, a la plural: 552 
la singular, a la plural: 77, 840 . i 

| ă la singular, acuă deasupra la, plural : 3, 85. 

„ “Acest dezechilibru în rostirea lui ă proton dovedeşte pe de o parte 
că generalizarea este în plină efervescenţă, că identificarea, acestui sunet, 

- intermediar între a şi ă, cu unul din aceste două foneme, încă nu s-a produs 
pretutindeni și că tendinţa de a crea, din opoziţia a—ă un morfonem, spre 
diferenţierea singularului de plural, e încă individuală şi n-a devenit, 
colectivă. 'Tot astiel găsim şi începutul unci diferențieri între persoana 1 
şi 2 din pluralul indicativului. prezent la unele verbe de conjugarea I. 
Astfel WEIGAND a notat în Jb. IS, p. 182 —183 morfonemul ă—a la lăsăm— 
lasați, îngrăşăm — îngraşaţi. - 

e 
Se
 

Se
 
S
a
 
S
s
 

Iată, în sfîrșit, și cîteva observaţii cu privire la felul cum se comportă. 
anumiţi indivizi faţă de această roștire dialectală și: cum reacţionează, 

colectivitatea faţă de ea. Cunose un moldovean care a păstrat rostirea, 
de-acasă lasat, barbat, pacat... şi la Bucureşti şi la Cluj unde a trăit un 

timp îndelungat, deși a izbutit să se dezbere de alte ,,moldovenisme”?. 
M. SADOVEANU întrebuințează în scrierile sale uneori, spre a „produce 
atmosferă”, formele cu a (cf. DR, II, p. 66), și nu numai în dialog, cu intenţia 

_de a caracteriza graiul moldovenesc, ci și în descrieri şi mai ales atunci cînd 

evocă vremuri vechi din trecutul Moldovei, ca în romanul istorie „Fraţii 

Jderi”. Un coleg de la Academia Romină, profesor la Facultatea de Ştiinţe 

din Iaşi, mi-a atras atenţia asupra unei recente ediţii a poeziilor lui Eur- 
NESCU, în care dragoste balaie era redat „pe bucureşteneşte” prin dragoste 

bălaie. Pentru colegul meu, balaie nu era o formă diălectală, care trebuia, 

" „îndreptată, ci ea făcea parte integrantă, prin repetarea celor doi a, din 

eufonia versului eminescian. Dimpotrivă, pentru rostirea cu a în loc de ă, 

locuitorii din Vohanul Vechi] —o insulă greco-catolică, colonizată pe vremea, * 

împărătesei Maria, 'Thereza, în 'Para, Birsei ortodoxă dintr-o regiune câre, 
probabil, rostea padure în loc: de pădure — sînt obiectul unor necontenite 

_cicăleli din partea vecinilor lor, din Bran sau din Zărnești, iar de cei din 
Galda de sus, jud. Alba, vecinii își bat joe zicîndu-le: ,„Mamaligă cu 

taiaţei şi cu carne de raţoi”. În cazul acesta, diferenţa între rostirea dialec- 
-tală și norma colectivă apare sancţionată prin bătaia, de joc. 

Rostirea cu a în loc de ă proton apare și în unele texte vechi, mai ales ' 

în cele serise în, regiunile din nordul și nord-estul ţării, de exemplu în
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Manuscrisul de la Ieud.: N. DaacAnu (DR, III, p. 481, 498, 916, :918, 
920, 923, 935, 501; IV, p: 143) le considera de „,săsisme”. Dar ele se găsesc 
şi la Mitropolitul VARLAAM, care în Cazania sa întrebuințează forme 

ca saracii 331/15, macară 16/11 şi —prin fonetică sintactică —: ca (=că) 

l-aţi născutii 174/3 (alături de bărbat, mă spariu...). Asemenea forme 
. dovedese numai că asimilarea lui ă faţă de a uvmător începuse să se: 

producă de mult.. Generalizarea ei la istroromîni și cazurile -spora- 
dice relevate de Tr. CAPIDAN (Aromânii, $22a) mai ales la arominii din 

Samarina ne. arată că fenomenul acesta se e găseşte în toate ţinuturile lo- 
cuite de romiîni. 

„Faptul că inovaţia! aceasta cuprinde . și pe ă secundar,. născut, la dacoromini, din e 

după labiale în poziţie dură sau după s, = (lat. peccatum >> păcat > pacal, : securim > secure > 

> săcure > sacure...) dovedeşte că ea s-a ivit din nou, la diferite epoci.. 

Dacă reţeaua comunelor anchetate de s. PoP ar fi fost mai deasă, probabil că pe harta 
noastră ar apărea mai multe puncte cu rostirea a pentru ă. Aceasta se vede din formele citate 
de mine în DR, II, p. 66 după cercetările dialectale ale lui. WEIGAXD şi din completările date 
de I. IORDAX în RF, 1, p. 177 ş.u. Asemenea forme se găsesc pentru Țara Hațegului la DEXSU- 
BIANU, Țara Hafegului, p. 23 şi 27, pentru Oltenia la GÂNILLSCHEG, Ollenische Mundarien, $ 25, 

„pentru “Țara Oașului la CANDREA, Țara Oaşului, p. 42, pentru (Aaramureş : şi Munţii Apuseni 
la T. PAPARAGI, Maramureş, LVI și GS, II, p. 46 şi la ŞANDRU, BL, II, p. 205. 

Explicarea dată de mine în DR, II, p. 65—68 (= ELR, p. 182 ş.u.) este confirmată inai- 
rect și de un fenomen analog la ruşii albi estici, în al căror dialect un ă nu-se poate menținea 
inainte de a accentuat (ci devine [, cf. ZCLP, IV (1931), p. 229). 

195, Pentru noi transformarea, lui ă în a în cuvinte ca. lasat în loc 
de lăsat este un caz tipic pentru felul cum un accident fonetic —asimilarea 
față de un sunet următor—. poate apărea la diferite timpuri şi în diferite 
regiuni. Pe hărţile Atlasului lingvistic sîntem în situaţia să urmărim î însuși 
procesul de răspîndire și de generalizare a acestei inovaţii şi să vedem cum, 
în anumite. regiuni, printr-o interpretare ulterioară, limitele originare ale 
inovației au fost depășite pentru ca, ea să atingă şi cazuri ca batrîni, sacure ete. 

S-au făcut şi alte încercări de a, explica. acest fenomen, dintre care 
„una.va îi arătată în nota de la sfîrşitul acestui paragraf. Mulţi cred că o 
explicare nouă devine mai convingătoare atunci cînd combaţi explicările 
date de predecesori. I.: IORDAN. (RF, I, p. 145) nu crede că e posi- 
bilă explicarea transformării lui & neaccentuat în a prin mijloacele 
limbii romîne, așa, cum am făcut noi, deoarece una din .cele mai esen-. 
ţiale legi fonetice la.noi este, toemai dimpotrivă, transformarea lui a neac- 
centuat în ă. N PE 

Aşa să fie? Asemenea, antinomii nu se găsese oare în limbă € Ohes- 
tiunes, merită să fie urmărită mai aproape. Din exemplele pe care le-vom
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cita se va, vedea că chiar la. tronstormările de. ordin fonetic. ele nu sînt 

excluse, . - 

Latinul clasic firea : a. fost pronunțat. în latina, vulgară din apus 
„ forea, iar acest forca se rostește astăzi în limba franceză furş (scris fourche). 

U scurt accentuat s-a transformat în o pentru ca să devină iarăși u. Lati- 
"nescul legem a dat; în romîneşte leage prin acţiunea lui e următor, care a 

produs metaifonia ; acest leage a redevenit lege prin acţiunea asimilatorie , 
a lui e următor. Tot astfel e din lat. conventa a devenit i, din cauza lui, 

“n. următor, pentru ca mai tîrziu, în anumite regiuni, să apară, în veacurile 

trecute, forma, cuvente, cu î prefăcut în e în urma intluenței asimilatoare 

3 

a lui e următor. Şi mai izbitor e cazul lui pugnus, câre s-a dezvoltat în mod: 
“normal în pumn, pentru, ca această formă să se prefacă iarăşi în pugn 

(DR, IX, p. 412, CaNpREA-DENSUSIANU, DE, Nr. 412, 1460) sau al lui 

ped'ăsât (DR, rX, p. 428) în loc de pedepsit, cu repetarea amuţirii lui p 
* din grupul ps înainte de accent, caracteristică pentru v un tonocinem stră- 

vechi (lazare >"lăpsare >lăsare). 
”"Fotuşi, dacă ne dăm seama că fenomene de asimilare, disimilare, 

: diferenţiere Ş.a, se produc în orice moment în nenumărate cazuri, nu ne 

vom mira, că prin disimilare completă al doilea, p din pedepsit a putut 
dispărea, că grupul mn s-a putut diferenţia în gun sau în Im (megl. pulm, 

“arom. pulmu) şi că în leage şi cuvinte s-a putut asimila, ea şi i lui e următor, 

” iar ă din lăsat s-a: asimilat lui a următor. Pe cînd însă pugn şi pedesit apar 

ca rostiri accidentale, celelalte | s-au generalizat sau tind. a se generaliza 
şi a deveni colective. 

Alături de dispariţia, prin  disimilarea, completă a unui n sau 7 faţă 
de n sau r următor, avem propagarea lui n și r produsă de aceleași cauze : 

răscrăcăra a devenit răscăcăra, lat;. plantaginem a dat pătlagine ; dimpotrivă 
tustrei se pronunţă și trustrei, iar junică se rostește mai adesea, junincă. 

Alături de asimilarea lui nd în-n (cînd >cîn) avem despicarea lui n:în nd, 

"(plămân >plămând) ; alături de asimilarea lui ău în ou şi contragerea în o 

: hărţile 2 22 şi 23 

(frate-tău >frate-to ) avem despicarea lui o în ău (ung. t6 >tău) ; alături de 
aşimilarea, lui 40 în oo şi contragerea în o (nuor > noor >nor avem diferen- . 

ţierea, lui oo în ou (n noor >nour) ; alături de dispariţia unui ] final —prin 
fazele 1 şi.u— în cal >istrom câ, avem transformarea lui u 

în 1 în ung. bÂsEg >beușug belșug ; ; alături 'de acomodarea 

aperturii lui i faţă de a următor, în urma căreia a a devenit ea (luni-+-, 

  

  

"+ a> lunea), avem în Hagăn, Miriasă. . « transforrnarea; prin diferen- 

țiere, a lui ea în -îa.: 
, Vedem deci că în cadrul aceleiași Jimbi apar, în epoci diferite, transfor- 

mări dirijate în sens opus şi că aceiași Jactori pot activa, în direcţii contrare."
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Asemenea transformări. antinomieo sînt frecvente mai ales la inovațiile înci- 
dentale. 

Cu atît mai uşor de înţeles sînt asemenea antinomii, cînd la ivirea lor 
intexvine și elementul fonemic, al alternanţei sau al interpretării ulterioare, 
„cum ar îi bunăoară cazul apariţiei lui p în lăptoc sau în. deștepta, despre .. 
care a fost vorba în $ 179, cu toate că „legea fonetică” cunoaşte numai . 

„dispariția lui p în grupul pt înainte de accent, sau 'reapariţia unui m 
final la persoana întîi din imperfect” (despre care a fost vorba, în $ 99), | 
deși un m final în silabă neaccentuată, dispăruse încă în limba latină 
vulgară. ” 

Acesta pare a îi cazul la o inovaţie de rostire care prezintă analogii 
izbitoare cu prefacerea lui ă proton în a în cuvinte ca, lasat și batrin. După 
cum a neaceentuat; se închide, devenind ă, există și o prefacere veche 
a lui o neaccentuat; în u: oceido ucid, rogare >rugare, lao > latru.. 
Totuşi din cooperire avem coperi, din Tomanus avem romiîn, diu slav. ustana 

“avem ostenesc ; în loc de cuprinde s6 zice prin Muntenia, copr inde (în punctul 
704 şi covînt în loc de cuvint, cf. ALR, I, h. 93) şi în loc de nu fâc, îm câl 
adesea no fac, on cal. La Braşov există numele. Chiconban, care e porecla 
dată, probabil, unuia care cerea parale : Rică (=pică = fă să pice = dă) 
um ban. S-ar putea ca şi la nașterea acestei inovaţii de rostire —o pentru 

"+ proton — să fi contribuit accidentul asimilaţiei - —ccea ce ar putea fi 
„cazul la cutropi (din cu *tropul) >cotropi, slav. aigoditi >o0godi, ogor, cobor, 
no pol, on om...— sau fenomenul de ordin fonemic al simțului etimologie, 
ilustrat de noi cu exemple în $ 186, la cuvinte ca îngropa. (groapă), ospăta 
(ospăt ), dormiia (dorm). -., care în textele noastre vechi erau: de obicei 
îngrupa, uspăta, durmita. Existînd alături un număr considerabil de forme 

„duble, cu asimilare (ogodi, on om... ) şi fără asimilare (ugodi, n-o... ), . 
cu refacerea lui o după cuvîntul primitiv (| ospăta, dormita. . . ) şi cu păstrarea 
lui 4 (uspăta, durmita. ..), s-a putut naște simţul că rostirea cu o sau cu : 
u e facultativă, —cum este foarte adesea, pentru e Și î— şi alături de rumân —, 
formă mai mult populară — să se fi ivit forma român” — mai ales la păturile 
culte, care l-au apropiat de romanus— sau ca în limba literară să coexiste 
forme ca domiri— dumiri. Această şovăire e veche, căci o întilnim, în secolul 
al XVI-lea, în Palia de la Orăştie, în forme ca conoscu “(asimilare) sau 
domnezeu (intluenţa, lui domn) alături de dumnezeu (DR, VI, p. 239). 

Într-un studiu amănunţit publicat în RE, I (19271928), p. 177 ş.u. 1. IOoRDAx vede în 
rostiri ca lasat sau batrin ecoul substratului etnic, care în Bucovina şi nordul Moldovei, ar fi 
rutean, iar în vest maghiar. Pentru ruteni şi unguri ă fiind un sunet străin, ei l-au inlocuit prin 
a care a rămas în graiul lor și după ce ei au fost rominizaţi. a
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Greutatea de a rosti pe ănu apare în poziţie accentuață sau cînd acest. sunet e în poziţie Ă 

posttonicăy şi finală, căci cei ce nu pot pronunţa pe ă în lăsat şi bălrin îl au în măr, apăr sau | 
casă. Afară de aceca rostirea barbat şi bairin se găseşte şi în regiuni în care n-au fost nici ruteni; 
nici unguri, şi apare şi la istroromini şi la aromini. Pe de altă parte anchetatorii Atlasului ling- 
vistic au găsit şi au notat adesea vocala centrală ă ă şi la ruteni şi unguri. 1 

7 

196. Marile” transformări de _rostire sînt de' obicei rezultatul unei 
evoluţii continue, într-o direcţie « oarecare, evoluţie 'care duce la unitatea, 
şi. lo consecvenţa impresionantă, cu care se manifestă şi se răspîndește 
fonocinemul! Răspîndirea fonocinemuliui este ajutată prin setea noastră 
înnăscută de regularitate şi „prin spiritul de organizare a materialului 
lingvistic. Opoziția, între n şi 4 care exista, ca transformare de natură 
fonetică, numai în cuvinte cu nn, ca an< anus. şi a7t< anni, a fost uti- 

lizată de aromîni și megleniţi ca, mortonem, fiind extinsă” și ASUpra;- -Unor 

cuvinte ca bun, cu pluralul bu (cf. $ 192). 

Într-un vas de sticlă avem o soluţie saturată, cu anumite substanţe: 
În stare de odihnă ea face impresia că e apă, atât e de limpede şi transpa- 
rentă. Ajunge însă ca acestei soluţii să i se adauge o. substanţă nouă sau 

“ca vasul să se miște, pentru ca, ea să dea naştere la, cristale. Intervenţia 
unui fenomen: fonemic —o opoziţie, utilizabilă ca morfonem — a produs, | 
"mu | în dialectele -transdanubiene, un fonocinem nou (2-i- i. de- 

' sinenţial>2), cu caracter colectiv şi tot atât de general ca pala- 

talizarea lui n înainte de e şi î în regiunile vestice dacoromîne, acesta de 

natură pur fonetică şi —în cazuri ea bizie, ține— fără “utilizare mor- 

harta 17 
    

" fonemică. 

Dimpotrivă, altă modificare de rostire de natură fonemică, născută 
printr- o nouă interpretare a materialului lingvistic, prefacerea, lui ă proton 

în a, are caracter colectiv și general numai în dialectul istroromîn, pe cînd 

la, dacoromini, acolo unde. se ivește, el este în plin proces de cristalizare 

det. $194). 0 | 
: Putem cita un exemplu din cele mai elocvente şi pentru cazul cînd 

o rostire, care astăzi ne impresionează prin. uniformitaţtea și consecvență 

&, s-a generalizat; după un îndelungat proces de cristalizare. 

Astăzi avem. pe tot teritoriul dacoromîn un singur fel de , care pro- 

duce aceleași efecte asupra sunetelor următoare, indiferent dacă el provine 

„din latin. urmat de & şi î accentuaţi, sau din e latin urmat de ș în poziţie 

posttonică. În regiunile unde se'zice zițăl pentru vițel (din lat. vitellus), 

pluralul de la braţ (din lat. brachium) este braţă în loc de braţe. Nu tot aşa, 

la aromîni, unde numai după un ț provenit din. latin, nu şi după cel pro-: 
' 

.
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venit din e-re sau i latin, un e şi un i următor se prefac în ă ă şi î:: lui ține 

al nostru (din lat. tenet) îi corespunde 7îne, dar lui cine dacorominy (din lat: 

quem) îi corespunde ține. Aceasta însemnează, că “odinioară ț din e se rostea,. 

altiel —desigur' mai palatal— decât, 7. din t. 
„d 

Acelaşi Tueru trebuid admis pentru £, care la noi ard aceeași rostire . 

în cruce (din lat. erucem) şi în picior (din lat. peciolus) sau rugăciune (din 

lat. rogationem). Că n-a fost totdeauna, așa o dovedește iar dialectul aromîn, 

care în cazul dintii rostește 7 (eruţe), în cazul al doilea € (&'icor). Desigur 
că înainte de a fi identificată cu € din picior și rugăciune, atricata, născută 

: din ce sau î avea, în epoca străromînă, 0 rostire intermediară între -€ 

„Și ţ, pe care arominii au păstrat-o o bucată de vreme, înainte de a o identi- 
fica cu f. E probabil că nici la dacoromini identificarea acestui sunet cu - - 
înu.s-a făcut de la început. Aceasta, se cunoaşte la corespondenta îonică $; 
Într-adevăr, în limba literară am „păstrat. pînă azi africata 4 numai cînd . 
ca provine din g+-esau : gemăt >geme, gingiva >gingie... ; cînd ea provenea, 
din d-+ș sau din 9 iniţial, f dacoromînesc nu s-a mai păstrat decît în nord 
Harta 5 “(şi în câteva insule. prin Moldova), pe cînd în limba literară 
arta - 

  rostim f : deo(r)sum > jos, jovis >joi... Această biturcare. în - 

7
.
 

“dezvoltarea lui $ dovedește că şi la noi existau odinioară „două rostiri | 
pentru această, africată, - - 

- - Blementul timp” este cel ce mai adesea promovează cristalizarea ; 
uneori însă —cu deosebire „când intervin Jaetori de natură jonemică — el 
poale produce. Un dezechilibru NOU. 

În privinţa, aceasta, este caracteristic ceea, ce s-a întinplas 6 cu vocala 
a după 7. Cînd nu exista nici un agent special care să provoace o modificare 
a lui (ca de exemplu poziţia nazală, următoare), a a rămas neschimbat : 
rarus >rar, rado >rad... Există însă în romineşte şi un a care, tocmai: 
după 7, provenea din ea: *arrectat >"aTeată >arată. Acest a s-a menţinut; 

„ în celelalte dialecte şi înainte de e din silaba, următoare : rece(n )s>? feace> 
> race, păstrat la aromîni : (rațe), la megleniţi (raţi) şi la istroromini râce 
(râţe ). La noi însă, unde poziţia dură sau moale diriguieşte în grad atât 
de mare: caracterul vocalelor precedente, acest a urmat de e în silaba 
următoare a devenit e : rece. Pe vremea cînd influența lui e următor începuse 
să se ivească, cînd existau deci, ca variante simultane, vechiul race şi noul 
rece, s-au născuţ; condiţiile pentru un nou fonocinem : „74-a în poziţie 
moale devine.r--e”. Acest fonocinem n-a ajuns însă să se cristalizeze pînă . 
în ziua de azi. După race >rece s-a luat'un cuvînt cu a: etimologie “rapede' 
(din lat. rapidus), care a devenit; repede, dar au rămas atitea, altele la care 
puterea tradiţiei ( $ 183) a putut învinge cu atit mai uşor, cu cât t existau 

s 

N
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şi forme cu poziţie dură şi, deci, posibilitatea normalizării interne morfo- 
logice ( $ 187): raze (după rar), rade (după rad), rage (după ag)... A din 
ea a rămas la îndăratele (îndărăt) ; la, verbul a răbda (din lat. *rad (3) dare), 

" alături de literarul să rabde, avem dialectalul să rebde, iar de la, rață avem 
pluralul literar rafe şi cel dialectal reţe. Cit despre arăta. (laţ. *arrectare), 
alături de să arate, avem şi forma să arete (și să arăte). | 

Dacă în cazul lui a după 7 noul fonocinem nu s-a putut cristaliza, 
cu toate că el avea valoarea unui -morfonem, cauza pare a îi fost rari - 
tatea cazurilor. Este-evident că subiectul vorbitor va observa, 

" mai uşor condiţiile în care apare un. fonocinem atunci cînd fenomenul se | 
„repetă; mereu, decît în cazul cînd el nu apare decît rareori. Grupul. gn nu - 
l-am moștenit sigur din latinește decît în patru cuvinte: liga, Signum, 
cognaius şi agnellus. În cele trei dintâi el apare în romînește ca mn (lemn, 
semn, cumnat) ; în cel din urmă — şi poate şi în *ignitia >miaţă — ca. m. 
După toată probabilitatea, cuvîntul sineca, care apare în colindele noastre | 
şi pare a fi avut la origine sensul de , sa-şi face cruce”, derivă din *signicare, 
cu transformarea lui gn în n (poate într-o epocă ceva mai ţîrzie, la un cuvînţ 
de origine creștinească). Iată dar un caz în care raritatea, exemplelor a 
împiedecat, cristalizarea uniformă a unui fonocinern. pe 

- Alt caz îl observăm.la reflexul romînese al lui *tencrus ( =tener), care 
pe un teritoriu destul de: extins apare cu i netranstormat; în î (tiner, ca 
istror.. tirar). S-ar putea să avem aici un caz de normalizare internă morfo- 

- logică ($-187), adică influenţa pluralului tineri; unde i s-a păstrat din 
cauza poziţiei moi următoare, dar s-ar putea ca în unele regiuni să nu se 
fi produs fonocinemul in în după dentale, ca după labiale, fiindcă exem- 
„plele cu în după dentale sînt puţine, iar cele cu în după labiale “multe. 
Pe o cîmpie ninsă se formează o potecă numai atunei cînd pe urmele lăsate 
de întîii trecători a călcat şi mulţimea celor ce i-au urmat. o. 
„.. Oristalizarea treptată şi inegală nu se-restrînge numai la modificările 
de. rostire, ci privește și recunoaşterea unui aspect fonemic. Astfel „poziţia, 
moale”? e formată, la; toţi dacorominii, de o vocală palatală în silaba urmă- 
toare. Cind însă nu urmează un e sau un î, sau un grup mixt cu un î afo- 
nizat, ci o consonantă muiată, atunci rămîne deschisă posibilitatea, unei, 
interpretări a acestei consonante muiate ca formînd poziţie moale sau nu. 
Astfel transformarea lui 'a în e în poziție moale. o putem.constata atât 

„ înainte de e şi i din silaba, următoare (tăiare >tăiere, băiaţi >băieţi) cât 
şi înaintea unui 7 odinioară palatal: boia7 >boier. Tot astfel un 7, 1, li 

şi € formează poziţie moale, făcînd ca e să se conserve după labiale în 
piper >piper, mei< meu, fel< feli, fecior, beci, belciug. . . ;. la, ș şi Ș însă 
uzul șovăie : cămeși şi cămăși, -perj.. . 

7
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- Am Văzut în altă, parte că aspectul fonetie „lipsa de accent”? așază 
vocalele. într-o poziţie” umbrită, care în limba' romînă se mânitestă prin 

: închiderea lor, pe cînd aspectul fonetice „poziţie iniţială”? le scoate la lumină, 

şi face ca unele din ele să îie tratate ca și cînd ar îi accentuate. Acesta e 
cazul lui a .(amarus >amar), nu însă și al lui o (occido >ucid). Şi mai 

puţin consecvent apare i pentru e neaccentuat : nepst, peţi, cuceri, dar 

picior, mişei, nimie. Alături de formele literare soarele, unele. .., avem şi 
rostirea mai puţin îngrijită soarile, umile. .., pe care unii scriitori moderni 
—între ei chiar și ODOBESCU— le întrebuinţează și în scris. Tot astfel se | 
zicea mai de mult, de exemplu pe vremea lui ConEsr, timpure, capre, 

iar la forma articulată timpurele şi timpurile, capurele şi capurile. Aceste 
forme cu î.s-au generalizat şi au atras după sine chiar și formele nearti- 

culate timpuri, capuri, singurele întrebuințate azi. Vedem deci-că poziţia - 
intertonică a ajutat mai mult decît cea protonică sau posttonică la trans- 

formarea lui e în î, fără însă ca această, modificare 'să sefi cristalizat, decîţ 
în cazul pluralelor în -uri. 

„ ETTMAYER (Vadgărtateim, p. 266) explică asttel lipsa de: regularitate 

cu care unele modificări de rostire apar în latina vulgară : „Abia acum 
găsim dezlegarea acestei enigme, recunoscînd că cea -mai mare parte a 

transformărilor. de rostire latine vulgare, depinzînd de ritmul schimbător 
„ sau structura schimbătoare a frazei, aveau un caracter facultativ. Abia acum 
înțelegem. că! aceste. nuanţe efemere, create de moment, nu erau fixate 
gratic.în monumentele de limbă scrisă... Faptul că în latina vulgară. . . 
numeroase transformări de rostire n-au putut ajunge într-o fază de odihnă 
şi să “se “Hieze este,, după părerea mea, urmarea tiraniei pe care limba laţină 
literară o exercita, cu o consecvență de fier asupra, fiecărui subiect vorbitor”. 
Am subliniat în această citaţie cuvintele care scot în relief tirania normei, 
mare la un popor ca cel roman, cu sirnţ civic atît de dezvoltat şi-cu respeet 
pentru autoritatea lucrului judecat. Într-adevăr, cu cît un popor e mai. 
puţin civilizat, cu cît pornirile individualiste sînt tolerate în măsură mai 

„mare iar simţul de disciplină colectivă e mai puţin dezvoltat, cu atît limba, 
lui va fi mai puţin încorsetată, într-o „gramatică recunoscută de toţi. 
în privința aceasta MLADENOFF citează în Balkanarchiv, I, p. 55 cazul 
albanezilor din regiunea Kacanik, dintre care „cei mai mulţi... sînt anal- 
fobeţi şi vorbesc așa cum le place. Astfel auzi:alăturea formele 
damb, dâmb şi dom pentru „dinte”?. .. Chiar dintre ştiutorii de carte, unul, 
cu numele: Medi, rostea totdeauna 45, ua, pe cînd altul, numit Aziz, 

„zicea, numai ul, uta...» Ceea ce trebuie să reținem din această observaţie 
nu este că vocalele a,â şi o sau: consonantele.. 5 şi £ puteau alterna unele 
cu altele î în aceeași comună, ci că aceste. variajţiuni de rostire erau tolerate,



„ 

, „CRISTALIZAREA FONOCLNEMELOR. + „885 

fără să împiedece înţelegerea, între: membrii aceleiași comunităţi. '0ă de 

cele mai multe ori în lume, există și cu privire la limbă o compens a, ţie: 
inexactitatea e compensată, printr- o mai mare putere de ghicire. Cu cit - 

un.om e mai cult, cu atît are nevoie de mijloace de expresie mai precise 

„şi mai neechivoce, cu care să poată, exprima cele mai subtile nuanțări ale 
„gîndirii sale ; cu cât omul e mai puţin cultivat, cu atât fantezia, îi e mai vie 

şi puterea: Tui de a se orienta după cîteva indicaţii e mai activă cu atit 

mai uşor îţi ghiceşte gîndul chiar cînd nu l-ai exprimat exact. 

"Sînt şi cuvinte care chiar prin felul cum. sînt construite înlesnesă 
N modificările, încît 16 vedem încadrindu-se în cele mai variaţe mișcări 

fonocinemice. _Ca exemplu tipice citează WEIGAND (JD. XIII, p. 100): 

pe lat. familia, devenit fămeie şi apoi, prin: transformarea lui ăaton în a: 

„ fameie ; prin refacerea, lui & în o după labiale ; : Jomeie ; prin închiderea lui 
o neaccentuat în u: jumeie ; prin asimilarea, lui & la e următor (sau prin 

„prefacerea, lui ăîn e după, labiale în poziţie moale) : femeie ; prin închiderea 
lui e neacentuat : fimeie. Lipseşte numai varianta fâmeie pentru ca întreaga 

serie vocalică să îie reprezentață, î 

Odată “cristalizarea săotrşită, fonocineinul apare cu o consecvență mare şi devine, pentru 

„regiunea şi vremea. în care e valabil, o „slege” cu caracter mai mult sau,mai puțin imperaliv,. În 

ceea ce priveşte reflexul m din gn latinesc în agnellus > miel, am putea admite că acest m s-a 

“simplificat —după amuţirea lui a iniţial— din mn, un grup consonantic neobişnuit în limba 

-romină. În nici un caz miel nu poate fi considerat ca un hiperurbanism născut din miel, căci 

„saiel se zice şi în Banat, în regiunile în care i se păstrează și labialele nu apar palatalizate. A 

presupune în latina vulgară un "agmellus (contaminat din agneilus + agmen ELR, p. 84) nu - 

„mi se mai pare probabil. . ; 

Despre felul cum s-au comportat rominii la cristalizarea 1onocinemelor, ct. și DR, VIII, 

p- 317 ş.u: 

ERE " Rolul coezistenţei. i unor rostiri paralele la cristalizarea procesului evolutiv, deci cola- 

"borarea elementului sincronic cu cel diacronic la cristalizarea 'a ceea ce noi am numit un fono- 

„cinem, a preocupat pe diferiţi lingvişti moderni. Dăm în cele următoare în traducere trei pasaje 

ce ni se par destul de caracteristice: . 

„Pentru istoricul limbii, care nu oxaminează decit rezultatele și îmbrățișează cu o privire 

ansamblul evoluţiei unei limbi, legea” e cvasi-absolută. Dar cel ce observă limba vorbită, cel 

„ce cutreieră” un teritoriu destul de mare în momentul cind se face o transformare fonetică, vede 

“ ducrurile altfel ; dacă vrea să fixeze în spaţiu şi timp data unei evoluţii fonetice, ajunge în mod - 

„fatal să nu considere decit un singur individ, comparindu-l cu ascendenți şi descendenţii lui 

direcţi” (VEXDNRYES, Langage, p. 56). -. ' 

” În opoziţie cu SAUSSURE, după care „legea” sincronică e „ae nerală ă, dar nuimpera- 

*_tivă”, iar cea diacronică „imperativă, dar nu generală”, MILLARDET (RLR, XLI, p. 314— 

315) credea că „legea sincronică, „.„ parea fi imperativă întocmai ca cea diacronică. Ea nu numai 

că se impune subiectelor ce vorbesc o limbă la uri moment dat şi care sint obligaţi să se supună 

“uzului colectiv, dacă nu vor să fie necorecţi, ridiculi și neînţeleşi, ci ea se impune idtomului 

însuşi, căci ea este expresia ordinii însăşi ce stăpinește în acest-idiom, cu un cuvint a sistemului 

x 

25—c.1915 - '



336 - _ CRONOLOGIE. ABSOLUTĂ SI RELATIVĂ . 

lingvistic, care formează un întreg și care ar fi compromis în mod grav sau chiar distrus, dacă 

în acest sistem s-ar introduce în mod mai mult sau mai puţin 'subit o deranjare”, | 

_ Structura fonologică a unei limbi tinde totdeauna! să ajungă la un. stadiu de 'echi- . ” 

libru. Felul cum se comportă foneniele în' silabe, silabele în. cuvint şi cuvintele în propo- - 

ziţie e 'dirijat prin tendinfe sincronice. Atita timp cit limba caută - încă. echilibrul: său : fo- 

nologic, vorbim ae predilecţii sau de repulsiuni ; ; după ce l-a atins, de „degi” - (R. DE E POEROE, 

Reponses, p. 56). . _ | e 

197. Uimărirea originii cuvintelor şi a.  morferaelor s-a , putut face i cu 

exactitate numai recunoscîndu-se -că legile fonetice sânt Timitate în timp 

şi în spaţiu. E singura, notă care le deosebeşte de legile care dirijează ordinea 

firii, valabile oriunde și oricînd. După ce L simplu între vocale se_prefăcuse 
în rîn toate cuvintele străvechi (mazăre, viezure, mauguru . + cf. LR, 
IL, $ 93) și în cele de origine latină, (dolere. >durere, puilicem >purece. +3 

limba romînă ajunsese, într-o epocă străveche, să nu mai aibă 1 simplu 

intervocalie. Mai tîrziu, cînd au început să pătrundă din alte limbi cuvinte 

cu un astfel de 7, transformarea, lui 7 în r era încheiată și rominii 

au trebuit; să se deprindă din nou cu rostirea acestui sunet. Dar legea îo-. 
„netică -l->-r- fiind încheiată, acest 1 nou a rămas nealterat : slavul bolă 

"-apare sub forma, boală şi n-a mai putut deveni *boară (după cum lat. mâla 

“devenise moară). Urmează de aici că un cuvînt ca școală, care are | inter- 

vocalic (și ș în loc de s iniţial, deşi nu e urmat de 3) nu poate fi: urmașul 

latinescului schola,. ci e împrumiitat; în timpuri mai recente din altă limbă. 

mot astfel oțet nu poate fi urmaşul lui. acetuum, care, după legile de, 

“transformare a sunetelor romînești, ar fi dat “acel; el e împrumutat, de 

la slavii de sud (ociti ), care preiac, în consonanță, cu legile lor de rostire, 
„pe'a latin în o şi pe c latin, înainte de e, î, în, 

„„ Deoarece un b simplu intervocalie latin a amuţit, dacă, găsim în romi-. 
nește cuvinte cu b între vocale, putem. spune a priori că ele nu sînt latine 
sau, dacă, le avem totuşi moştenite de la strămoșii noștri romani, în limba 

- acestora d nu era, simplu sau nu era, intervocalie. Acesta e cazul lui aburca, 

„a cărui etimologie e *arboricare şi care, pe vremea cînd b intervocalie dis- 
"părea în romiînește, nu-și pierduse încă,. prin disimilare completă, pe cel | 
dintii r. 
“Dacă în împramuburi străine ' ne redat; în româneşte prin 1, putem. - 

spune cu oarecare siguranță că împrumutul s-a făcut; într-o epocă şi într-o. 
regiune în care se pronunţa încă la noi 4 (după cum se pronunţă, pină azi 
la aromini şi în unele regiuni bănăţene) şi că maâi tîrziu acest 7 s-a prefăcut; 
în î ca în cuvintele de origine latină şi simultân cu ele. Cînd latinescul 
cuneus se rostea, la noi încă cuiiu, şi ung. szekreny sau nYOmĂs au fosti împru- . 

mutate sub forma sicriu Şi. „Ni maş. „Mai târziu, cînd 7 s-a prefăcut. în: în | 
Nk
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„această, transformare a cuprins cele trei cuvinte cui, sicriu, imaş. Cele două. 
"- cuvinte ungurești au mai fost împrumutate o :dată —în alte regiuni 

după ce transiormarea 7 >4 era încheiată. Nemaiexistînd în graiul: acelor 

"regiuni un 4, el n-a mai putut deveni ş, ci a fosti înlocuit prin 4 7 (ca în 

„cazurile arătate în $ 121): scrin, nimaș. A 
, 

logicei în evoluţia rostirii, căutînd să stabilească cît mai exact limitele î în 
“timp ale fonocinemelor. Aceste limite au putut fi aflate pe două căi : sau 

prin dovezi scoase „din atestări contemporane, din împrumuturi, sau prin 
dedueţii de ordin istorie. —eronologia. absolută — sau. prin asemănare cu 

“alte fonocineme, mai.vechi sau mai nouă, în care caz cronologia este relativă. 
Dacă examinăm mai de aproape cuvintele cu . 7 intervocalie transfor- 

“mas în 7, vedem că între ele se > găsesc şi exemple ca Salona (pentru Thessa. 

- lonike) >arom. Sărună, sau Sanctus Nicolas >Sîn Nicoară. Vom admite - 

deci că acest fonocinem nu. se încheiase încă pe vremea cînd rominii de 

miazăzi aveau un contact viu cu oraşul Saloniki şi cînd, prin creştinism, 
a pătruns şi la noi cultul sfîntului Nicolae (cu forma grecească, nu slavonă 

_„—ca mai târziu — a acestui cuvînt). Fonocinemul era, însă încheia cînd 
au început 'să pătrundă cuvintele slave în liniba.. noastră, căci chiar cele 

mai vechi.dintre ele, comune dacorominilor și aromiînilor,. ca. boală, .au 
„—precum am spus — pe l netransformat, în 7: Şi alt termen creștin, baptizo, 

A fost firese ca lingvistica istorică să dea o deosebită, atenţie + cron 9- 5 

“este în limba noastră anterior unuia din cele mai..vechi fonocineme,. Şi 
adică amuţirii lui p în grupul pi înainte de accent: botez. aa 

Dimpotrivă, în întîiele veacuri creștine la noi, alt fonocinem, sti >: ssj, 

"era încheiat. Astfel se explică faptul că pastionem, rostit încă în latina. 
vulgară *passionem, a, devenit la noi pășune (cu si > ș ca în caseuş >caș), 

pe cînd christiănus n-a, “devenit; * creşin, ci grupul sti s-a, dezvoltat, în şti, 
ca în tristi > trişti. 

“Cuvîntul ungurese palulăr a fost împramutat din  zonineşte [ păcurar ) 

abia după. ce e după labiale devenise ă (redat îri: ungureşte prin, â); -şi 

mai vechi e împrumutul fattyi, din romiînește Jăt (din lati. fetus). 
„O. DENSUSIANU (Țara. Hațegului, p. 32) şi E. Peraovic (Simbioza - 

slavo-romînă în Transilvania, extras din revista Transilvania, a. 73, 
p. 1) au dovedit, prin grafii ungurești ca Kryvagye (a. 1457 = Crivadia), 

„Zlestye (a. 1467 = Sălişte), “Begyosih . (a. 1464 = Bădeşti), Berntyesth 

(a. 1447. =-Cîrneşti). ..' că 'palatalizarea dentalelor “în ținuturile: vestice 
trebuie să .fie anterioară secolului al XV-lea. - , 

Pe vremea cînd o parte din! dacoroniini s-au: răspîndit, ca, păstori, 

prin Carpaţii nordici, în graiul lor trebuie să fi existat și rotacismul lui 2 

| intervocalie, şi grupele « cl, 9, cu V netransformat încă în f. Acest lucru 

SN 

9
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îl constatăm din cuvinte ca afiră şi cV/ag (pentru afină. și cheag) intrate 

în limbile ruteană (fafiri, dlagan Vf syră), polonă, (sklagac sie) şi slovacă. - 

(kI'a9). - 
De altfel, deşi azi nu mai există la dacoromini nici o insulă cu rostirea, 

VY şi gl, avem cîteva urme în scrieri vechi și câteva, indicii în limba actuală, 

care dovedesc că rostirea cu F' şi g (sau cu sunete evoluate din: ele) nu s-a 

cristalizat pretutindeni deodată. Că în nordul teritoriului dacoromîn rostirea 

cl a, dăinuit vreme mai îndelungată nu se vede numai din reflexele cuvîntului 

cheag.(axom. cl'ag, din lat. vulg. *clagum = coagulum) la slavii cârpatini, 

ci şi din forma, clema, în loe de chema, . atestată-o dată în Codicele Voro- 

neţean, sau din scrierea Ureacle, pentru numele propriu Ureche, în docu- 

.mente slavone din Moldova. Dar şi Banatul —care păstrează pînă azi 
şi pe 7 netransformat în j— trebuie să fi cunoscut rostirea cl” pînă în 

secolul al X:VII-lea, cînd găsim, în dicţionarul Anonimului Caransebeșan, 

" scrierea cleaie pentru cheie (lat. clavis). Această rostire exista, cu siguranță 

în Banat și în a doua jumătate a veacului al XV-lea. Pe atunci au împru- 

mutat adică slavii caraşoveni de la romînii din Banat; cuvîntul care azi 
“are forma, străgheată (sau străgheaţă) „lapte de oaie închegat”, al cărui g 

s-a dezvoltat însă din g', precum dovedește arom. străgl'aţă şi megl. 
strigl'ată. în limba, caraşovenilor s-a păstrat pînă azi această formă din . 

veacul al XV-lea, (cf. E. PETROVICI; Graiul caraşoveniilor, Bucureşti, 1935, 
p. 99; cf. şi 3125). 

- Poină să stabilim cronologia unui, fonocinem, trebuie deci să ținem 

scana. și de elementul spaţial. G. GrucLea citează (DR, IX, p. 648) 

„ca exemplu de. speculație justă cronologică părerea lui O. DENSUSIANU,; 
„după care atestarea, într-un document din sec. XIV, 2 'toponimicului - 

Unghiul cu Frasini ax fi o dovadă că transformarea lui g!' în g era 
încheiată lo acea dată în dialectul dacoromîn. Aceasta nu este valabil 

"decit pentru regiunea, în care se găsește acel toponimie ; în alte regiuni 

stadiul mai vechi cu cl! şi gI s-ă menţinut cîteva veacuri mai mult, 
Pentru grupele cl şi gl nu sîntem în stare să stabilim numai cîteva 

date de cronologie absolută -—care la noi, din cauza lipsei documentelor 

medievale, îi mod fatal sînt; mai greu de obţinut — ci. și de cronologie: 

relativă. Astfel despre vechimea mare a palatalizării lui 1. după velare 
vorbește prefacerea lui u în-i şi a lui a în e în cuvinte ca îngluto > înghii, 

includo > închid, sclavi > şehei. . . Fonocinemul. clu > ci era- încheiat 

cînd o neaccentuat începuse să se închidă, căci lui şchiopăta îi corespunde 
la aromini șc/upica (nu *şcVipica, ca şcVifur din lat. *sclufurem< sul- 
jurem). Cuvîntul sclavus, datînd din epoca bizantină, dovedeşte însă că 

această înmuiere a lui 1 după c e mai nouă decît intercalarea unui e între
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s.şi 1. (slavi > sclavi ef.” Ş3 179. şi. 125) Și este, bineînţeles; şi mai -nouă 

decît prefacerea latină vulgară a lui U în el IL (octuus > vetlus > veclu > 
> vecl'u > vechi). 

Lingvistica, comparată a limbilor “romanice ne permite —ca. şi, 

uneori, monumentele de limbă latină cu caracter popular — să stabilim. 

- vechimea, unor transtormări, de rostire preromîne. Tot astfel comparaţia, 
„celor patru dialecte principale romiîne ne dă posibilitatea să stabilim. cu 
oarecare siguranţă inovațiile străromîne (cf. LR, I, $$ 108 —110). 

Astfel, dacă din lat. consuo sau mensa nu avem *cuns şi *minsă; 

„cu prefacerea străromină 'a lui o în u și a lui e în î înainte de m (ca în 
bonus >> bun, bene > bine...), cauza este că n dispăruse încă în epocă 

latină vulgară înainte de s. 'Pentru limba romînă, ca şi pentru celelalte 

limbi romanice, trebuie să plecăm de la formele —atestate de altfel — 
„0050 şi mesa... , 

Tot astfel, dacă 1 din măliuan, n-a devenit 7, ca 1 din piulicem > purece | 

şi dacă n din capitaneum, n-a devenit, în regiunile rotacizante, 7, ca n din. 
lana > lână, sau dacă b din habeat n-a amuţit ca b din sebum > seu, 

cauza este că în latina, vulgară e şi i scurt înainte de vocală deveniseră ş, 
care nu mai avea un caracter vocalic, ci consonantic, încît Î, n și b în 

cuvintele citate nu mai erau intervocalice pe vremea cînd, în limba străro- | 
- mînă, aceste consonante începeau să se modifice între vocale. 

" Metaftonia lui € accentuat înainte de e din silaba următoare e.un 
fenomen străromiîn, căci aromînii Şi megleniţii zice pînă azi .seate (sau 
seati, rezultat din seate), iar noi zicem șase, care presupune o formă mai 

“veche șease, şi tot; aşa zic şi istroromiînii (șâse< şase < șease). În textele 
noastre vechi scrierea obișnuită, era seale, precum se mai rostește regio- 

“nal şi azi. Faptul că şi în regiunile care azi au sete se zice a vedea 

şi se întrebuințează imperative scurtate ca păzea, ferea...' e de asemenea 

“o dovadă că pe vremea cînd infinitivele au început să piardă pe -re şi unele 
imperative pe -ște final, toţi dacoromînii pronunțau vedeare, păzeaşte, 

fereaşte. .., căci dacă scurtarea infinitivelor și a imperativelor. ar fi mai | 
„veche decît transformarea lui ea în e, am avea “vede, "păzt, *fere€ (forme 

"care nu trebuie confundate: cu vede, păze, fer€ din Moldova, care, şi ele, 
presupun un vedea, păzea, ferea anterior). Dacă deci la arominii vestici, 
întâlnim forme ca sete, fete (în loc de. seate, feate, ca la ceilalţi aromini), - 

„putem spune cu oarecare siguranță că nu avem a face cu un fenomen 

“străromîn, ci cu o inovaţie de rostire la aceşti romîni transdanubieni, câre 
s- a ivit independent de aceeaşi inovaţie de rostire la o parte din dacoromîni. 

De asemenea ar îi greşit să se tragă, din exemple ca lat. luciferum => 

> luceafăr, dedueţii de. cronologie relativă de felul | următor: prefacerea
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Ti eînă după Jabiale, în poziţie dură 6 mai veche decât metafonia, lui e în ea, 

căci dacă ar fi mai nouă, am zice lucefer, ca verde, sete etc. Raționamentul 

nostru va fi, dimpotrivă, următorul : metâfonia lui e-înaintea unui e 

următor-este, precum am văzut, străromînă, deci nu poate fi mai nouă. 

decît transformarea lui e în d după labiale, care e dacoromiînă şi lipseşte. 

celorlalte dialecte. Dacă totuşi avem Dauteajăr, acesta s-a dezvoltat din 

“Iuceafer pe teren dacoromiîn.:. 

- Tată şi alte cazuri de cronologie relativă : 
i bl s-a transformat în ul abia după ce 1 intervocalie devenise 7: sta- 

blum > staulu > staul ; în schimb 1 intervocalic se rotacizase înainte de 

ce un i următor să-l îi putut palataliza, : elice >>. Jerice (iar nu: fel ice > 

>*feaiee). 3. - 

rotacizarea lui 7 intervocalie este ulterioară lui an >ăn (în)... 

en >in şi on >umn, căci lana >lnă >lâră (nu. "lară), bene > bine > 

> dire (nu bere), bona > bună > bură ; în: schimb en >în şi on >un 

e mai vechi decît metatonia. :- plena > plină (nu: *pleană), bona > bună 

(nu *boană) ; în sfîrşit, metafonia este anterioară prefacerii lui ea în a 

după labiale în poziţie dură : mensa >> mesa > measă > masă... 
PI 

 diftongarea, lui €& accentuat; în ie este anterioară închiderii lui- e 

înainte 'de n: tEineo > “tţeno. > “țeno > țin; 

amuţirea lui d, v intervocalic este mai veche decît amuţirea lui 

n + consonantă în poziţie protonă, căci altminteri convenit n-ar fi 

dat cuvânt, ci *euânt ; | 

„. amuţirea, Tui b, 9 intervocaie şi transformarea lui ro, wi în 7, Id sînt mai 

vechi decit bă >geşi bi > gi, căci avem liberto -> ieri (nu * îger , hiberaa > 

, > iarnă "(mu *igarnă), corvi > corbi > 00rj (nu "corvi >? cor Vh alvina > 

> albină > algină (nu - *alvină > * al land). . - 3 . -- 

prefacerea lui e postton în i e mai nouă decît metatonia, : “pomi. > 
> pomi, 'dar poamele > poamile ; dacă, raportul cronologie, ar fi fost invers, 

am avea, “pomile, iar. din *anmotinus am avea, *notin, nu noalin (-< noaten ); ; 

preiacerea lui în în în. „după ? este ulterioară lui tă >ţe: tăzico > - 

> țin, > in; A . , DL 

transformarea lui ă i în e “după pâlatale e mai nouă decit armmţitea, 

lui vintervocalic, dar e mai veche decit ă > gîn poziţie finală la istroromini : 

uziva > *leşiă > leşi, dar folia > *joal'ă > "foal'e > istrorom. jol'e 

(nujole); Ton 
„+ prefacerea dialeotălă : a lui ea în a şialuieînă după se mai nouă 

decît transformarea lui ca în e inainte de e, căci sitis > seaie > sete > dial. 

săte (nu, “saie) ;: - o - 4
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-- diftongarea țărănească” a lui e în ze e mai nouă decit reducerea, 
“lui ea la e înainte de e următor și decît palatalizarea labialelor, căci pe la 
„Bran se zice și piere, miere... din pere, -mere (dintr-un mai vechi peare, 
meare), iar nu k'ere şi tere, precum se zice în partea, locului pentru reîlexele: 

"lat. părăt şi. mel; ae 
transformarea lui! oa în a după. labiale e mai veche decât a lui oa 

în 'o la istroromini, căci ad foras. > afoară > afară > istrorom. Jăre (iar . 
nu *forg). . - ; 3. ! 
+ dispariţia lui n din umă (articol nehotărit) e e mai veche decât rotaeis- | - 
Ul: una > a >uă >o0 (şi la istroromini). . , 

dispariţia lui a- iniţial neaccentuat e'la mceleriţi ulterioară schim. 
bării de accent în aid >megl. ut. E 

Am putea, continua, dar ne. oprim; căci . scopul nostru nu este să. 
dăm un tablou complet al raportului cronologic între diferite : fonocineme 
romineșşti, ci să arătăm cu cîteva exemple convingătoare că de fapt la cele 
mai multe fonocineme: se poate constata o îmcheiere- în timp şi o limitare 

„în spațiu. Geografia lingvistică, în loc să spulbere această recunoaştere 
„importantă a, școalei. neogramatice, aduce, dimpotrivă, dovezi nouă, şi 
„puternice în sprijinul ei. 

Vom cita numai juna, . după E. PETROVICI, care, căutînd în Munţii 
Apuseni ultimele” urme ale rotacismului, a făcut următoarea, constatare 
interesantă : subiectele anchetate aveau înaintea vocalelor palatale. (e şi î). 
“două feluri de n, unul palatal şi altul nepalatal +: -cu 4 (palatal) rosteau 

“pe peene flori”, ziegriață, carha, hajnii, na „Zăpadă”,.., iar cu n nepalatal 
pe bini, d'imineaţa, găjini,. mâni „miîne”... Dar în exemplele din urmă 
—şi numai în acestea — ultimii rotacizanţi rostesc r. „Prin urmare, în 

"graiul moţilor, n care a fost cîndva, rotacizat, redevenit n prin regresiune. . ., 

nu se palatalizează înaintea, . vocalelor” (DR, VIII, p..152). Cu alte 

cuvinte : palătalizarea lui n e mai veche decît dezrotacizarea lui r inter- 
vocalic şi nu mai atinge cuvintele cu un asemenea n de dată recentă. 

Da 198; Totuşi cercetările mai. nouă au arătat; că principiul: limitării 
în spaţiu şi în timp a fonocinemului nu poate îi aplicat cu rigiditate, d cu, 

elasticitătea explicabilă,” prin intervenţia, atît de deasă a. unor factori de 
"natură fonemică la cristalizarea fonocinemului. -  . 

IE .În rîndul prim constatăm: o derogare de la principiul linnităriă în 

„timp a fonoeinemului în cazurile cînd el a dat naştereunei alternânțe cu re-: 

“pereusiuni. morfologice. Piin faptul că un c devine: € numai înainte de e și î,- 
:dar îşi păstrează valoarea lui velară înainte de alte sunete sau înainte 
de zero, s-a născut în. limba, 1 romînă, o opoziţie c—€ în forme flexionare 

N
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„ea ac; sac (singular) spre “deosebire de ate, sati (plural), sau fac (persoana 

întîi) faţă, de faci (persoana a doua) și fate (persoana a treia). Rolul fune- 
ţional al acestei opoziții a făcut; ca ea; să se aplice, ca morfonem, şi cuvin- - 

„telor intrate mai târziu în limbă. Se zice rac—raci (ca sac—saci) și se conjugă 
înșfac—ânșfaci (ea fac—[aci), deşi rac şi înșfăca nu sînt; de „origine latină, 

„şi au: fost împrumutate “după ce fonocinemul c + e, i >£ era încheiat. 
în momentul cînd avem a face cu o opoziţie însemnătoare, cu rol funcţional 

în limbă, am pășit din domeniul: fonetic — transformarea velarei în . airi- 

„cată prin. coarticulaţia lui e cu vocala, palatală următoare : lat. sacei > 
> saci, lat. Jacit > face... — în cel fonemic — confruntarea singularului 

sac cu pluralul saci .şi a persoanei întîi fac cu persoana a doua faci —și, 
prin urmare, apare posibilitatea, unor aprecieri. personale. Într-adevăr, . 
în aplicarea morfonemului la velare limba are şovăieli. Astfel de la marcă, 
mască sau diftong derivatul verbal cu sufixul -ez e marchez, maschez, difton- _: 
ghez, tără pretacerea lui c în £ (ca în fac—face),-a lui se în și (ca; în muscă — 
muşte) şi a lui g în d (ca în-sug—suge). În ALR, I, am mai întîlnit, la forma- 
ţiuni nouă de la cuvinte vechi, şi fur mighează (= furnică) 153/790, 896, 992 şi 
nsticază, în: loc de „înspică”. Dacă-în aceste cuvinte generalizarea fono- . 
cinemului a putut îi oprită. prin repulsia: de a asimila, corpurile străine 
intrate recent în limbă ($.184), vedem că un fel de reţinere de a urma calea, 
apucată de marea majoritate. se poate constata şi la cuvinte |populare 
încetăţenite de mult în limbă şi chiar atunci cînd morfonemul. ar putea 
servi la distingerea unor forme deosebite de declinare. Acesta e bu- - 
năoară cazul '1a formarea genitivului-dativ de la, feminine terminate 
în -că, Pe cînd de la doică avem genitivul și. dativul doicii, întoemai cum | 
avem și pluralul doici (cu. morfonemul:e— £), de la maică, cu pluralul maici, . 

„se aude, alături: de genitivul şi dativul maicii, şi maichii (aşa în Braşov), - 
iar de. la nume ca, Anca, Tinca. (acestea, fără plural) genitivul şi dativul 
— „gramatical? — este Anchii, inchis (cel mult Ancăi, 'Tincăi, că în 
Moldova, sau lu(î) Anca, Wu(î) Tinca), nu însă Ancii, Dincii. 

n asemenea, cazuri, cînd avem. a face cu un fel de legi fonetice în 
acțiune, limita rămîne deschisă, iar acțiunea de cristalizare a  fonocinemului 
e tulburată prin adăugarea unui material nou, supus aprecierii. şi interpre- 
tării subiectelor vorbitoare. În asemenea cazuri putem constata că irecerea 
timpului nu este totdeauna Jactorul decisiv pentru asimilarea cuvintelor 
-întrate în limbă. la materialul existent. Astfel vedem cum cuvinte ca 
gr. maldebie și utetoua, care se rosteau mai demult pedepsă şi miresmă, 

„.8u. devenit cu timpul pedeapsă. şi mireasmă; altele ca. slav. glezină se 
„rostește şi azi, în diferite regiuni, gleznă şi gleaznă.; ; metafonia lipseşte 
în împrumutiuri relativ vechi ca ciupercă, greblă,. potecă, sfeclă. i dar se
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găsește în cuvinte nouă, ca ieaţă (din ture: dlefe,. bulg: lefe) şi ea nu este 
deci o dovadă pentru intrarea unui cuvânt de origine străină în limbă, 
înainte de transformarea lui e în ea sau în epoca acestei transformări. | 

- Nu trebuie să uităm că o transformare fonetică se poaterepeta 
în! aceeași - limbă, de mai multe ori. Astfel am văzut; în $ 124 că, „înler-. 
nirea” pronunțării pe care strămoşii noștri au urmat-o în epoca latină 

vulgară intercalînd un c sau g între s sau z şi 1 (assula > *asla > ascla >. 
„> aşchie. ;.) şi au repetat-o: în epoca bizantină (Slavus > sclavus > . 
> şchiau) şi mai târziu în veacurile întîiului contact cu slavii (2l6bă, > 

> "2gleab > jgheab), o putem observa în unele regiuni și în timpuri ulte- 

rioare  prefacerii lui se! în șcl' ( > șk'”) și zgl în: 39 (>), căci 

"avem sclab, sclănină, iesc(ă)le, aglot.. . pentru slab, slănină, iesle, zlot. 

De asemenea am văzut, tot în $ 124, că, râstirea grupului ct, care a produs, 

încă în latina estică, greutăţi atât de mari strămoşilor noştri, este incomodă, 
gi înlocuită, î în zilele noastre prin grupuri consonantice mai uşoare de romiînii 

„ delaţară, nedeprinși cu urmarea imediată a ocluzivei velare şi a celei dentale. 
- "Tot latină vulgară e şi înlocuirea Tui d prin, cl (vetulus > vetlus > 

> veclus. > vechi...); ea s-a repetat mai târziu în împrumuțuri de la. 

slavi (*kotăliti > cotli >> cocli) şi de la unguri (Beilen > Beclean. ..). 
De asemenea g + consonantă nazală. a devenit m în, cuvinte latine - 

(Tignum > lemn. ..), și, mai tîrziu, în cuvinte de origine slavă (tokiima > 

“> tocma; > togma > tomna. :.). Şi prefacerea, velarelor” (urmate. de e şi î) 
în palatale. şi apoi în africate se repetă în; cuvinte ca ochi, sughit, care în 

unele regiuni. se rostesc o£,. suit. De asemenea cuvinte ungurești prefac 

pe f-în 4: hagyma sau gyenge au devenit; hagmă (> hajmă, haşmă) . şi 
'gingaş. Dacă însă e iniţial în cuvinte de origine ungurească ca. arneu 
(<erny6), alean (< elen)... se preface în a, ca în cuvinte latine (ericius > 

_>arici),. nu avem propriu-zis a face cu repetarea aceleiaşi transformări 

“de rostire la distanță de veacuri, ci cu înlocuirea lui e deschis unguresc 
prin a ($ 120); Nici rostirea, dialectală du pă (de exemplu : îa cartea: du- 
pă masă), în loc de de pe; nu este o repetare a vechii prefaceri a lui de post 

“ latin în după (ca şi în it. dopo), căci e din lat. de post s-a prefăcut în vocală, 

_ labială, din cauza labialei următoare, pe cînd noul du pă a rezultat din 
:dă pă, cu prefacerea lui ă în o între o dentală și o labială (ca în baptizo > 

> bătea >>.bole2) şi a lui o în u "din cauza lipsei de accent. 
„În asemenea cazuri datele geografiei lingvistice ne feresc de cele 

mai multe ori de: greşeli de cronologie relativă. Instructiv în privinţa 
aceasta e cazul pluralului. barbi (de la barbă), care apare pe 

o arie compactă în Moldova, “La întiia, vedere s-ar putea 

„crede 'că avem a face cu păstrarea lui a netransformat în. ă la pluralele . 

  

„“ năeţile 26 şi 21 
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feminine, ca în vaci, fragi, mari şi în exemplele date în $.194: Dacă com-. 
parăm însă harta barbi cu harta. fete. vedem că forma, barbi se găseşte. 

„ toemâi, şi numai în regiunea care preface pe e final neaccentuat;. în î. 

După această constatare nu vom. mai pune pe barbi 'pe aceeași treaptă 

cu vaci, ci îl -vom considera ca o transformare normală a lui barbe (din 
lat. barbae) în regiunile care închid pe e final. A 

Desigur că nu totdeauna lingviştii vor fi de acord în aplicarea prin- 

„ cipiului cronologiei la anumite fonocineme.- În privinţa, aceasta amintese 
discuţia care s-a ivit la noi cu privire la. vechimea transformării lui dn > în. 

Unii dintre lingviștii_ noștri cred că acest fonocinem, care cuprinde în 

esență elemente latine, . era încheiat pe vremea primului nostru contact 

cu slavii, deoarece cuvinte ca. chrana, care se găsesc în toate dialectele 
romîne și au -fost împrumutate” probabil în epoca străromînă, n-au mai 

„luat parte la această transformare (hrană). Alţii citează cuvintele stăpîn, 

jupân, stână, stîncă şi smântână, care se găsese şi la slavi (unde ele se rostesc 
cu an), ca probă că fonocinemul' ap > în nu era încheiât pe vremea întâ- 
iului nostru contact cu slavii, admiţind că cele cinci cuvinte. fac parte 
din primele: împrumuturi intrate în limba noastră de la slavi. Cum însă | 
etimologiile acestor cuvinte nu sînt sigure şi originea, lor slavă e îndoielnică 
(cf, LR, 1, $ 120), chestiunea rămîne deschisă, 

La 1 decembrie; cu ocazia serbării Unirii, gazetele, noastre obişnuiesc, să, dea portretele” 
bărbaţilor căre alcătuiau comitetul unionist “din, Iaşi la 1856 şi a membrilor Consiliului Dirigent 

din Ardeal la 1918. Cei dintii (D. Rallet, C. Negri, A. Panu, 'M. Kogălniceanu, Neofit Scriban, 

C. Iepureanu, P. Mavrodin, D. Cosadini, C. Hurmuzaki şi D. A. Sturdza) aveau: toți mustăţi 
şi. cei mai mulţi barbă ;'cei din urmă, afară de doi, care erau raşi, purtau cu: toţii: mustăţi, 
Cind eram copil numai preoţii catolici. şi actorii erau la noi rași.. În Germania, unde am plecat 
la studii în ultimul deceniu al veacului trecut, m-am mirat văzind că: bărbaţii se. rădeau la 
mustăţi. Dacă după portul bărbii poţi data şi localiza 'o fotografie, probabil că şi obișnuinţele 
de rostire variază după epoci şi regiuni, încît nu este exclus ca din rostirile , „a modă” să se poată- 

face —după cum de altiel au și încercat unii— deducţii cronologice „Şi spaţiale. 

199. Cuvîntul asupra, căruiă trebuie apăsat în fonocinetică nu este 
numai cel de evoluţie, ci şi cel de coexistenţă a mai multor elemente 
de rostire în mintea celui ce elaborează, materialul sonic al limbii 'sale. 
Doi drumeţi se întilnese-pe înserate, „Bună ziua” zice unul, bună seara”? 
îi răspunde celălalţ. Stadiul acesta în care mustul fierbe fără să, se îi ales 
încă vinul, pentru care francezul are. expresia pentire „chien et -loup” 
—cînd nu mai poţi cunoaşte exact dacă animalul ce se apropie 6 un cîne 
-sau un lup —iar romînul expresia ;în doi peri” —adică nici alb, nici negru 

- (sau bălan) —- are pentru modificările de rostire un rol deosebit de impor- * 
“tant, Alături de transiormările evolutive, cînd o îază de rostire. e înlocuită 

x 

4
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pe: nesimţite»? printe: alta, avem alegerea îitire două. rostiri care- “ţi stau: 
“simultan la dispoziţie, alegere pe' care o faci, după împrejurări și urmînd: 
unor îndemnuri subiective, în.măsura în care ai. încă siguranţa că.vei îi 

„ înţeles, sau tocmai pentru ca, să fii mai bine înţeles de interlocutorul tău. 
Astfel fonocinemul pierde din rigiditatea, unei legi fonetice fără excepţii și, 

„prin intervenţia elementului subicetiv, acţiunea. distructivă, a evoluţiilor 
automate poate fi suprimată sau îndrumată, în alte direcţii... | 

i “Chiar şi la stabilirea cronologiei-trebuie să ţinem seama, de inovațiile: 
"de rostire care se 'datorese modelelor care'coexistă în mintea subiectelor vor- 

bitoare.: cînd. își îmbogăţese materialul. lingvistice cu clemente nouă. În 
, legiunile din Ardeal unde se rostește lege (cu e deschis, din vechiul leage), 

şi neologismul rege se rosteşte rege, pentru că cei de.1a care acești ardeleni 
au auzit cuvîntul rosteau pe rege cu același fel de e —mijlociu sau. închis — 
“—ca pe lege. După pronunţări, ca Buzău, zău se orientează în rostirea 
unora şi neologismul muzău în loc de "niz, ca și cînd fonocihemul 2-+e > 
>2-+ă ar fi încă activ... 

Legea fonetică după care s > 2 înainte de 5, a, 9 (Ş 163) este în plină 
acţiune. Ba, întră în. Xigoare şi în decalcuri de: felul lui desdăuna (rostit | 
dezdănuma) după fr. dedomager. Înlocuind pe domage. cu daună şi prefixul 
dt- (din lat. dis+) prin des-, cu varianta, dez-, care coexistă î în mintea noastră, 
am ales, din cauza; lui d următor, varianta, aceasta, din: urmă a prefixului. . 
„0 cumpănire a formelor obișnuite în graiul „de acasă” şi în cel auzit 

la alții poate da; naştere 'uneori 12 înlocuiri: excesive ale formelor tradiţio- 
nale (numite de Tr. GARTNER „„Uberentăusserung”?). Îndeobşte cunoscute 
sînt cazurile de hiperurbanisme, adică de cazuri de exces de zel în primirea 
formelor orășenești, ale păturilor culte, în locul celor. întrebuințate la ţară. 

În LR, 1, $ 96 am citat două cazuri de hiperurbanisme latine (cauda şi. 
*circanus). O- doamnă din Braşov —unde labialele se “palatalizează — 
zicea peie în loc de cheie ; forma piftele în loc de chiftele e destul de Tăspîn- | 

„ dită (ef. $ 136). Tot hiperarbanisza e seamă în loc de samă (din ung. 
szâm) la cei ce ştiu că literar e seară iar nu sară. 

“Există şi forme hiperdialeetale, adică false reconstruiri ale formelor | 
literare sau adaptări ale formelor din dialectele învecinate după rostirea; 

. obișnuită în dialectul local (numite de WARTBURG „U berselbstbehauptung”). . 
Așa sînt rostiri: ca. hodiri, doriță. .. în loc de hodini, doniță prin Munţii 
Apuseni, în opoziţie cu. mazăne sau luceafăn. în loc de mazăre şi luceafăr 

în regiunile învecinate, care sînt forme hiperliterarizate. De fapt în doniță 

și hodini, cuvinte de origine slavă, n-a.-existat; un rotacism normal, ci. ele 

sînt forme plăsmuite în mod analog de cei ce ştiau că lui: bire sau sărătos 

Si din dialectul lor le corespunde, în graiul vecinilor,. bine şi sănătos. Tot; ca 

7 
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plăsmuiri hiperdialectale ar putea, fi considerate forme ca obrad, păgesc, dare 

la bănăţeni (cf. LAD, p. 10) şi prin Maramureș, unde s-a păstrat rostirea 

veche d şi unde se ştie că vecinii rostesc cu acelaşi z pe obraz, păzesc, zare. . . 

ca 'şi pe zice, 2i, visez... Faptul însă că aceleaşi cuvinte de origine 

slavă au d şi la aromîni, ca și în Banat și Maramureș, fac mai probabilă, 
explicarea, dată de noi în $ 125, anume că aceste cuvinte au pătruns în 

„limba noastră. pe cînd nu eram obișnuiți să pronunțăm un z'înainte de. 
vocală şi, prin urmare, am înlocuit acest sunet străin în împrumuturile 

din limba slavă cu cel mai apropiat sunet din sistemul nostru fonetic, cu 2. 

Avem și cazul încetățenirii unor forme dialectale în limba literară 
prin împrumut, Geografia, lingvistică a dovedit cum însăşi cristalizarea, 

“unui fonocinem e deviată sau stînjenită prin forme împrumutate din 

regiuni învecinate. În LR, I, $ 101 am explicat ca o formă adusă - 
în Muntenia de colonişti ardeleni pe fară şi ţăran, cu a în loc de ea şi cu ă 

în loc de e după ţ, în regiuni în care se rostește feastă şi festos. Pe cînd 

rostiri ca subțâre, țân sau sîngur le simţim ca dialectale chiar cei ce sîntem 
originari din regiuni în care î se rostește î după 7 şi s, întrebuinţăm totuşi, 

şi în scris, numai formele țîță, căpăţină şi sîn. (Dacă ALECSANDRI scrie uneori. 

sin, o face pentru că i se potriveşte în rimă ; forma. căpăţină, întrebuințată, 

de unii în scris, face impresia de afectată). Rostirile țîță şi sîn au fost aduse, 
poate, la oraș de doicile de la sat. De la ţară a trecut la oraş, în regiunea care 
menţine de altfel pe e după f şi 2, exclamaţia zău ! (pe cînd în dumnezeu 

biserica a menţinut rostirea cu e) şi, ăcodată ' cu aducerea viţeilor la tîr- 
guri spre a fi vînduţi, şi forma, vițăl în loc de-vitel. 

Un foarte important rol joacă împrumutul în limbile romanice 
apusene, unde diferitele limbi învecinate s-au influenţat reciproc, mai 

ales. pe. cale literară. De asemenea s-a recunoscut în filologia romanică 

de mult rolul mare al cuvintelor savante. Ceea ce forma încă pentru 

Fa. Dirz excepţii” supărătoare la legile fonetice cunoscute de el, a putut fi . 
explicat ca forme împrumutate din latina literară în limbile romanice 
de vest. Asemenea împrumuturi, însă de dată recentă, de cînd, la noi, 

limba păturilor culte a fost apropiată de cea latină sau de cele romanice, . 
avem şi în romîneşte. Sînt dubletele: și tripletele, adică formele duble și .. 
triple ale aceluiași cuvint, moștenit; sau intrat ca neologism în limbă, : 
Pe cînd în forma moştenită constatăm fonocinemele vechi, în cea, împru- 
mutată reapar:sunetele latine sau cele dezvoltate din acestea, după fono- 
cinemele limbilor romanice apusene. De obicei dubletele se deosebesc și ca 
sens, întrucît cuvintul moştenit s-a îndepărtat de obicei de cel latinesc, . 
ca de exemplu în cumplit faţă de complet. Alături de adverbul chiar avem" 

„adjectivul clar (din lat. clarus) ; alături. de închina, devenit un: termen
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religios, avem neologismul înclina (din lat. inclinare, te, incliner) ; alături 

de vechiul întreg noul integru (din lat. integer) şi alături de vechiul des 

“noul dens (din lat. densus) ; alături de cătina care crește la sate, catena 

munţilor din manualele de geogrâfie (lat. catenă)... în dubletul conductă 

"şi conduită, 'sau în legal şi loial, neologismele acestea, au intrat la noi o 

dată în veșmânt latin şi a doua. oară în veșmînt francez. Tot asttel în pîle 

„şi pole (ef. polcovnic) sau în. crâng şi crug, ori în săvîrşi şi sfîrşi, avem a 

face cu dublete de origine slavonă, intrate în romînește o dată prin limba | 

slavonă bisericească şi a doua, oară cu forma rusească, sîrbească sau bul- 

- gărească. (Cî. şi LR, I, $ 122). Avem şi dublete de felul lui castel, cuvînt 

savant, din lat. castellum (sau din:germ. Kastell) Și cu același sens, coșiei 

„(mai vechi coșteai), intrat în limba noastră prin mijlocire ungurească, | 

“pe cînd vârvar alături de barbdr reprezintă forma, neogrecească şi cea lati- 

nească. În DR, V, p. 416 am arătat că șteamătă, schimă şi neologismul 

schemă formează un triplet în limba noastră, ea şi scară, schelă şi scală 

sau comoară, cămară şi chimir, despre care am vorbit în: LR, I, $ 155. 

__O chestiune care n-a, fost; cercetată încă îndeajuns la, noi este cea a 

cuvintelor savante de origine latină intrate prin creștinism în limba noastră; | 

la începutul evului mediu. În $197 am arătat cum cuvîntul christianus, e 

_ ulterior fonocinemului sii > ssj, dar anterior lui sti > şii ; în $ 196 am 

presupus că prefacerea „meregulată”?" gun >m în *signicare > sineca s-ar 

“ putea explica prin faptul că acest cuvînt creștin a intrat în limba noastră 

„ după ce gn se transiormase în mn în lemn, semn şi cumnat (din lat. lignum, 

signum şi cognatus). Numele. sfinţilor Sin Nicoară, şi: Sîngeora sînt atât; de 

„vechi la noi, încât au putut participa la, fonocinemele străvechi 1 intervo-: 

calie >, dn > în, 9i6 > do şi -diu > du. Dimpotrivă, sărbătoarea noastră, 

" Sânziene, compusă din sân (lat.. sanctus) şi *aiene, presupune. un dies 

. Tanmis, cu numele grecesc al sfintului Johannes ;.în acest nume grupul 

“iniţial ja- nu s-a mai putut dezvolta ca fa' din jaceo >2ac, ci s-a . Ei 
A
 

păstrat ca ţa. (Mai tîrziu, după analogia celorlalte zile de sărbători între- - 

buinţate ca plurale Pasti, Florii, "Rusalii. . — “iane a fost „îndreptat 

în. den). : | SE Po 

200. Inipresionaţi de regularitatea cu care o transformare fonetică 

se repetă în toate cuvintele unei limbi sau unui dialect, neogramaticii 

considerau ca ţel principal formularea, cît mai precisă a ceea ce ei numeau . 

„legi fonetice”. “Cazurile de abateri de la legile fonetice —exeepţiile — 

erau oarecum elementul supărător, care trebuia eliminat, prin explicare, 

„pentru ca legea să poată .subsista mai departe cu caracterul ei absolut. 

„Degea, fonetică era dogma pe care lingviștii ş şi-o creaseră pentru ca mai apoi 

; 
*
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să creadă în ceea ce era creat; de ei. “S-a ivit astfel o do gma ti ică: spe- 
cială, adesea, „mai rnult ingenioasă, : decît convingătoare. | 

| în DR, IX, p. 410—413 am citat, din primul volum - al Atlasului 

Vingvistie, un număr însemnat de derogări de la cele mai obişnuite și mai. 

„.. consecvente fonocineme.. Amintese aici numai cîteva cazuri din cele mai | 

“evidente. Astfel aflăm forme ca petat sau renuchi, cu e.păstrat după labiale 
în” poziţie dură sau după r iniţial, dar:umăre şi (pe o arie întinsă) vîne, - 
cu ă şi în după labiale în poziţie moale, precum; şi frăc în loc de frece. Între 
tonice și afonice se întîlnesc schimburi curioase ca tupă, umblu, scrăpunță, , 

- labădă în loc de după, umplu, 29r ăbunţă, lapădă, care se explică prin acumo- 
:dare —uneori la distanţă — a foniei ($ 59); între r şi 1 forme ca belegată, - 

„culcubătă, prumâne, sclintit în loc de beregată, cureubătă, plumme, scrintit ; 
între explozive fonice forme ca jeg şi jăb, zgrăbunţă şi edrăbunță ; între s și. 

„smoc şi șmoc ete. Oricât de mare ar fi virtuozitatea, la. care - au ajuns 
îarnaticii istorici ca; să explice excepţiile, o mare "parte din ele va rămânea 
neexplicată,, : 

Asemenea, cazuri refractare nu trebuie culese din atlasele lingvistice, 
sei ni le oferă chiar limbă literară. Voi cita trei exemple din cele mai carac- - 
| teristice, cu explicările care li s-au dat sau li se pot da. : 

” Cuvinte numeroase ca pateu şi brachium, care au, dat în toate dialee- 
tele romîne puț și braţ, confirmă un fonocinem ce poate ti urmărit pînă în 

“limba latină vulgară, transformarea lui tş şi ki după accent în f. Totuşi 
„din ericius avem forma arici, iar *potio (pentru 'possum) apare în unele - 
regiuni subt forma.-(€u) pociu.. Explicarea lui arici ca împrumut. din alb. 
“dril' şi a lui pociu ca o: transformare ulterioară din pot îo (= cu). sint, 
evident, nişte încercări de a scăpa dintr-un i impas supără tor, care cu greu 
„Vor convinge pe lingviștii cu experiență, - 

În opoziţie cu tş şi di, care, după accent, dau ș şi z (pretium > pre, 
'vadia > rază), avem € şi $ (j) cînd după îj și di urma un o sau m accentuat: 
(rogatidnem > rugăciune, ded(r )sum >.jos...). De ce alături de miez 

“din medius avem însă, mijloc din mediiuus locus? S-a zis : fiindcă accentul 
principal urma : mădius IGcus; s-a mai zis : fiinâcă asupra acestui cuvînt 
de origine latină s-a suprapus Slavul mekda, care avea un £. S-ar mai putea . . 
admite și a treia explicare. La aromini . (rtolgaue ') şi în unele regiuni daco- 

- romine, de exemplu în Muscel şi pe la Brașov (1iljoc), precum şi în Munţii 
„Apuseni, cunoscuţi ca o regiune conservativă,. se găseşte şi forma meta- 

tezată, miljoc, care, după răspîndirea ei actuală, pare a, fi foarte veche. - | 
“Într- -adevăr, dacă metateza se poate constata în graiul actual, nimic nu 
ne împiedecă s- o. admitem și- pentru vremurile îndepărtate. Din anediu 
locu s-a putut. deci naşte un *meliu diocu, care ar îi trebuit să dea mil'Goe 

, 

,
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"Şi. cu disimilavea palatalei V, față, de palatala ş, milgoc. Din suprapunereă 

celor două forme, *midloc şi miljoc, s-a putut; naşte mijloc. Citeşitrele 

explicaţiile sînt posibile, fără ca vreuna din ele să fie atît de convingătoare, 
încât, să se impună și să exeludă pe celelalte două. 

„Al treilea caz este cel al verbului avea, cu > intervocalie "păstrat, 

împotriva, fonocinemului despre dispariţia lui b şi. v între vocale. Unii, . 

„de exemplu WEIGAND, au. explicat păstrarea : lui prin generalizare ' din 
formele în care b.latin era urmat de vocala labială u (habui, *habutum > 
> avui, adut).: Alţii, precum 'CANDREA; au creat; o lege fonetică ad-hoc, 
după care b şi » intervocalic s-ar fi păstrat înainte de 5: devăro > adevăr, 
primatera, > primăvară (în amîndonă, cazurile acestea ve însă iniţial !) şi 

habăre > avea. BARTOLI 8 crezut-că în habebat cel dintii din cei doi b s-a 

- păstrat printr-un fel de reacţie faţă de b următor, după cum, invers, 
„el a dispărut în vivenda > tr: :viande. În. sfîrşit. s-ar putea 4 ga 0 să se îi 

- Tungit prin'afect în răspunsuri la întrebări ca: habetis...? — habbemus 

: (it abbiamo ), sau în exclamaţii (ef. :habemus papam !). În asemenea cazuri 
labiala, trebuia.să se păstreze, ca în gibbulus >. *glibbus > gheb. Nu e 

exclus ca vreun lingvist să-vină cu a cincea explicare, tot atît de mult sau - 
de puţin convingătoare. i - | 

Toate aceste încercări de explicaţii îmi arăintese plimbări prin n inunţii 
noştri, cînd, după rătăciri îndelungate, eşti bucuros să dai de o potecă. 

- O urmezi crezînd că te scoate la, vîrf, cînd,. deodată, ea dispare. Sînt pote- 
-cuţele bătute de copitele oilor ce merg în şir o bucată de vreme, pini cînd, 

la un loc, de pășune, ele se răspîndese în toate părţile... 
„Ceea, ce se desprinde din exemple. ca cele. date.mai sus e înainte: de, Ei 

toate învăţătura, că excepţiile sînt tot atît de interesante, din punct de 
vedere ştiinţitic, ca și legile. Ele nu trebuie privite ca. un. element supă- 

“rător —fiindcă -zdruncină, credinţa noastră în regularitatea legilor — ci ca : 
„ceva, esenţial şi inerent fonocinemului și meritînd deci toată atenţia noastră. 
| Dinţii noştri crese; se schimbă, se strică cu timpul şi cad pînă la urmă. 

| Totul se petrece în mod natural. Tot astfel sunetele limbii se înnoiesc . 

“şi se-uzează, se ivesc, se modifică : Şi. dispar în mod. firesc. Vom cerceta 
cauzele fiziologice care produc creșterea, dinţilor, - dentiţiunea, slăbirea, sau 

carierea, măselelor, dar nu ne va'uimi faptul că acest proces se produce. . 

Dată fiind imperfecția,. organului nostru auditiv, din a cărei cauză, 
nu auzim cu toţii la fel sunetele articulate de alţii ș eclipsele de memorie, 

care. fac să nu fim totdeauna; siguri de urmarea exactă a sunetelor în 

“cuvînt: (metateză) ; ; legătura nu totdeauna precisă între 'diferitele centre 

cerebrale, producînd anticipări sau zăboviri, în tot cazul o lipsă de sin- 

“eronism- în unele mișcări: articulatorii ; ; tendinţa. de. a economisi maximul 
„. ni
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de mişcări, care ne sileşte să inventăm mereu alte feluri de coarticulări ; 
_precipitări, apăsări sau lungiri din cauza afectului sau a trebuinței de 
reliefare, ori, dimpotrivă; articulări vagi și neprecise” din cauza lenii, 

oboselii sau din conştiinţa, că vom fi “înţeleşi și dacă pronunțarea noastră 
nu este precisă ; toate aceste —și multe alte asemenea — cauze explică 

de ce într-o limbă vorbită de milioane de indivizi se produc în tot momentul 
“nenumărate abateri de la rostirea tradițională. Nu modificarea necontenită, 

ci păstrarea în. curs de secole, pe un teritoriu vast, a formelor tradiţionale 

de limbă este aceea ce ar trebui să ne uimească ; de mirare nu este faptul că 

francezii au făcut din latinul. vulgar buccata şi carne, bouchee. şi chair 
şi au înlocuit pe vulpe(m) prin renard, ci constatarea că după două mii 

de ani romiînii continuă să rostească în bucata de carne de vulpe aceleaşi 
sunete ca strămoşii lor. 

„Se spune îndeobşte — și cu drept cuvînt — că omul îşi însușeşte Ă 
“limba maternă. în anii. copilăriei. Atunci învaţă el tehnica vorbirii, 

, 

dexteritatea dea; produce sunetele. Mai mult decît atît. Ohiar 
din copilărie el se. deprinde. să facă legăturile între diferitele elomente 

„expresive indispensabile pentru exteriorizarea, gindurilor Şi simţirilor sale . 
şi să se acomodeze normei colective. . 

"Ucenicia pentru. învăţarea, limbii nu încetează însă deodată cu. copi- - 

lăzia, ci omul își perfecţionează graiul tot timpul cât trăieşte şi cât e stăpîn 

„pe facultăţile sale fizice şi psihice. Cînd. afirmăm acest lucru nu ne gîndim. .- 
numai la îmbogățirea, neîncetată a tezaurului lexical şi la împrospătarea 

continuă a construcţiilor sintactice şi frazeologice, ci şi la ceea ce la acest 
„loc ne interesează mâi ales, la obișnuința cu rostirile nouă pe care omul şi le 

i însușeşte de a alţii. Ca mişcările la volan ale celui ce conduce automobilul, 

sau ca mişcările braţelor şi picioarelor 1a, cel ce ştie să înoate, deprinderea 
cu un fel nou de a articula (sau coarticula) sunetele poate deveni cu timpul 
automată. Asemenea, automatizări nu apar însă numai la, indivizi izolaţi, 

ci: şi la colcetivităţi mai mari sau mai mici. Depiins să întrebuințeze 
mîna dreaptă mai mult decât pe cea stîngă, cel ce vrea să bată un cui în 

perete va lua în mod normal —la “Timişoara, la Braşov, la Constanţa. 

sau la Iaşi — ciocanul în mîna dreaptă iar cuiul îl va ţine cu stînga, chiar 

înainte de a fi văzut pe alţii făcînd aşa. Anumite coarticulări, ca și anumite 
„apucături” se impun prin faptul că sînt mai „îndemînatice”, adică mai 

"conforme cu felul nostru de a face uz de mină sau de organul rostitor. 

„Dar precum cel ce învaţă, un cuvînt sau o expreşie nouă e pus în situ- 

„aţia de a alege între acestea, şi între cuvintele sau expresiile care 
- împlineau la el:mai înainte acelaşi scop, tot astfel coexistența, unei rostiri 
nouă pe, care şi-o însuşeşte omul alături de rostirea, tradiţională, îl sileşte
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pe om să elaboreze mijloacele sale de rostire, contruntindu-le unele 

cu altele şi făcînd o alegere între ele. 
Dacă însuşirea unei inovaţii de rostire poate deveni cu timpul 

“automată şi inconştientă —procese fonetice— confruntarea, ţine de 
domeniul fonemic şi reprezintă partea de contribuţie adusă limbii 

obștești de om ca ferment creator sau moditicator al ei. Astăzi știm că 
omul intră în evoluţia limbii cu toată personalitatea sa, marcantă sau 
lipsită de originalitate, şi că precum există oameni cu talent pentru desen, 

declamaţie sau matematici, -tot astfel. există, „oameni dotați și pentru 
limbă ($ 138). Urmele pe care acești creatori 'de valori nouă le lasă în 

graiul tradiţional sînt mai însemnate decît contribuţia celorlalţi, mai 
„mulţi, dar cu mai puţin spirit inventiv sau lipsiţi de aptitudini de buni 

gospodari faţă, de materialul lingvistic moştenit, Între.. aceşti mulţi se - 
găsesc, ca în viaţa de toate zilele, elemente supuse ordinii sociale, care 
„se iau după alţii”, alături de spirite fără simţ tradiţionalist și de firi 

răzvrătite. Precum există oameni care n-au ureche” "pentru muzică, 

” tot astfel sînt indivizi cărora le lipseşte simțul pentru raporturile constante 
"- între elementele lingvistice. Dar, spre deosebire de muzică, unde cîntarea 

„falsă”? va, fi totdeauna, remarcată ca ceva supărător, și deci nu se poate 
încetăţeni, în vorbire ne obişnuim uşor și cu formele „ereşite”. Ajunge 

ca, cel ce le pune în circulaţie să aibă prestigiul necesar, pentru ca ele să fie 
imitate, primite, transmise şi chiar generalizate. Nu trebuie uitat un lucru : 

nu toţi oamenii dispun de același material lingvistic, încît regulile”? pe 
care le extrage fiecare din noi sînt întemeiate pe exemple diferite și uneori . . 

capabile dea fi interpretate ($135)în diferite feluri. E adevărat . * 

-că spre a ajunge la aceeaşi concepţie asupra stilului. roman sau gotic 
nu este necesar să fi văzut aceleași monumente arhitectonice, dar nu-i 

“mai puţin adevărat. că concepţia ce şi-o face fiecare din noi despre un stil 

diferă în amănunte de concepţia altora. - Se . 
Tinînd . seama' de acest element subiectiv, care are un rol 

atât de important la, ivirea, şi cristalizarea fonocinemelor,. vom înțelege că 
inconsecvențele şi. neregularitățile în generalizarea și răspândirea unei ino- . 

vaţii de rostire ţin de însuși domeniul fonemic pe care ne găsim, că excepţiile 
nu contrazic, ci fac parte integrantă din fonocinem. Îmbogăţirea limbii: —și 

în ceea ce priveşte rostirea — se face prin acceptarea —adesea după repe- 

tate şi nereuşite tentative— a inovaţiilor individuale cu tendința de: a 

“pătrunde în limba colectivă, iar menţinerea unei limbi tradiţionale, uni- 

tare. şi “supraindividuale, prin reacţia, obștei doritoare de regularitate 
- şi de norme colective, împotriva unor inovaţii ce ar putea, primejdui b buna 

înţelegere între membrii aceleiaşi naţiuni. i 
7 

26 —c. 1915 - ,
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201. Cele expuse mai înainte, se e pot rezuma în “următoarele zece 

puncte: .  .. : 

1) Orice modiiicare de rostire este n origine ” in qi ividual a. 

, Ceea ce nu va să zică însă că ea nu se poate naşte simultan la mai mulţi 
indivizi, cu sau fără legături între olaltă, și în mai multe locuri.. : - 

2) Orice inovaţie de: rostire poartă în sine —din cauza impulsului 
nostru imitativ— germenul propulsiunii, dar nu toate ajung să. 

_se propage la, fel. Acest principiu e valabil deopotrivă, pentru inovațiile 
fonetice ca şi penţtru cele fonemice.. . . Ă 

3) Fonetice sînt inovațiile de rostire care se-produe în mod 
mecanic, în afară de voinţa și coriştiința noastră, şi devin automate prin 

obişnuință. - 
4) Iriovaţiile fonetice pot rămînea individuale, izolate s sau limitate 

—adică aceiden te— sau să devină, colective: și generale Şi să. aibă 
„caracter imperativ. În cazul din urmă se poate vorbi de 1 e g itonetice 

5) Cînd -rostirea' tradiţională persistă alături de rostirea. rouă, 
împrumutată, şi cele două rostiri simultane sînt recunoscute, contruntaie, 
apreciate pentru valoarea lor funcţională şi e elaborate de subiectul vorbitor, 
am păzit pe terenul fonemic. ! - i 

-6) Şi inovațiile de natură fonemică pot răminea, : acâidenta 1 e 
sau să se extindă în: spațiu şi să se propage asupra. materialului lingvistic. 
Generalizarea în acest caz de obicei nu mai e completă, fiind depen- 
dentă de o mulţime de. factori, care pot fi prielnic sau care pun stavilă „: 
răspîndirii.. 7 Se 

1) Pe cînd abaterile de la legile fonetice sînt excepţiona 1 e 
și se pot asemăna, cu cazurile care amortizează, o lega: fizică, derogările 
de la generalizările- de natură fonemică sînt norma 1 e-și pot îi reduse 
în general la anumite tipuri. . a pe
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8) Generalizarea - unei inovaţii de rostire e precedată de obicei —la 
cele de ordin fonemic — de un stadiu de cristalizare, adesea de 
lungă durată. Există şi un dezechilibru îonemic, mai ales 

„în cazuri. de încorporare a unui sunet străin în sistemul fonetic al unei 
limbi, dezechilibru care sfîrşeşte de obicei printr-o îndoită sau chiar întreită 
redare a sunetelor neobișnuite prin sunete indigene. 

| 9) Din. punct de vedere 'metodis, important este să distingem 
„ceea, ce e accidental de ceea ce e general şi ceea ce e fonetice de ceea ce e 
fonemic. Odată, lămuriţi însă asupra acestor deosebiri, nu e voie să ducem, 
de dragul unei 'consecvenţe deplasate, discriminarea, aceasta, prea departe 
şi să despărțim ceea ce evoluţia limbii a unit. Precum cuvintul limbă”? 

“ însemnează la noi şi organul cu care articulăm sunetele, și sunetele arti- . 
culate întrebuințate în vorbire, tot; astfel putem exprima printr-un, singur 
termen întreaga serie de fapte —de natură fonetică și fonmică — care 

.. caracterizează evoluţia unei limbi. Am propus termenul de fonocin em, 
„prin care înţelegem o modificare de rostire care nu mai e accidentală, şi 
izolată, ci s-a generalizat —complet sau în cea mai mare parte— şi a 

„devenit; colectivă —pe o întindere mai mare sau mai redusă a teritoriului . 
naţional — indiferent dacă această generalizare s-a făcut în mod automat; 

“şi inconştient, prin obişnuirea unei articulaţii sau coarticulaţii nouă şi apă- 
"-xînd cu .0 consecvență cvași- -absolută, sau dacă ea a trecut prin filtrul 
„creierului subiectelor vorbitoare, care a elaborat, pentru scopuri lingvistice, 
inovațiile de rostire primite de la, alții. 

10) Privită asttel primenirea, necontenită, a limbii, putem. utiliza 
în fonocinetică cele două metode, cea diacronică —urmărind evo- 
luţia; în timp a modificărilor de rostire — şi cea sincronică -—recu- 

- noscînd rolul mare pe care-l are lupta între două rostiri coexistente — şi să 
distingem unele din principiile ce stau la temelia ariilor mărginite de 
isofone și la baza raporturilor cron o logice între fazele de dezvoltare - 
în evoluţia rostirii. - | 

Dacă în loc de a părăsi, ca perimată, metoda istorică, şi în loc de a 
tăgădui pur şi simplu existenţa unor „legi fonetice fără excepţie”, 
vom căuta să înţelegem ceca ce s-a petrecut- în. timp şi spaţiu cu 
limba ce o vorbim, şi dacă vom căuta, să ne dezbărăm de dogmele dăună- 
toare prin care unii din neogramatici —și nu cei mai de seamă — au com- 

E „promis o şcoală lingvistică, căreia avem să-i mulţumim însăși temelia, 
serioasă ştiinţifică pe care ne găsim;:— atunci putem. să admirăm, împreună, 
cu dascălii la care ne-am făcut ucenicia lingvistică, minunaiţa, consecvență, 
şi uimitoarea regularitate cu care anumite inovaţii de rostire cuprind tot 
complexul de material lingvistic răspîndindu- -s6la toţi cei ce vorbesc o limbă. 

s
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Cartea aceasta e dedicată elevilor mei, ca o mică dovadă de marea, 

recunoştinţă pentru bucuriile pe care mi le-au pricinuit în viață. În patru- . 

zeci de ani de contact cu ci, am izbutit să rămîn și eu binăr, chiar. cînd 
vremea a nins zăpada anilor pe creștetul meu. 

"Despre cursurile mele unul din elevi a scris de' curînd : „Pentru 
orele de: lingvistică profesorul purta o deosebită grijă să nu fie ostenitor 
auditoriului ; de aceea, cam pe la jumătatea lecţiei, în legătură cu o eti- 
mologie sau. cu o locuţiune, trecea, 1a destindere printr-o snoavă plină de 
tile, printr-o spirituală glumă, pentru « ca apoi, încetișor, pe nesimţite, 
să se înapoieze la filologie”. 

Oricât de puţin sensibil ai fi pentru laude ce ţi se adue în public, - 
- cînd vezi că cineva ţi-a ghicit așa de bine intenţiile, îţi face plăcere. 

Cuvintele lui I. E. TOROUȚIU nu le-aş fi citat, dacă ele n-ar da expli- 
carea multelor „destinderi”? pe care le întâlnește cetitorul şi în această 
carte. Ele sînt poate puţin obișnuite într-o scriere ştiinţifică şi vor displăcea 
unor învăţaţi care nu confundă niciodată ştiinţa cu literatura. Era o 
vreme, înainte de specializarea adusă de vremile nouă, cînd această con- ăi 
tuzie era la ordinea, zilei. Profesorii mei mai bătrîni făceau în liceu lecţii 
de. matematică şi de limba elină, Cultura lor umanistă le ajuta să nu 
simtă o opoziţie între „ştiinţă? şi „literatiură””, iâr pentru Leonardo da 
Vinci arta și tehnica nu se diferenţiaseră, încă. Unii pricepători în materie 
de vinuri preferă șampania, „seacă celei dulci. În filologie e vremea să 
mai „înduleim” puţin expunerea seacă a unei materii prea, aride. Ă 

Elevul meu care a vorbit de felul cum cu înţelegeam să înviorez 
cursurile, n-a pomenit de un alt procedeu ce-l aplicam uneori şi care 
s-a dovedit folositor. Către stirşitul anului, cînd soarele verii te ademenea, 
să ieși din sălile de curs şi să asculţi cântecul Păsărilor, făceam câte o excursie
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cu unii din elevii mei prin cârapiile înflorite şi pădurile cu arbori umbroși. 
"Dacă soarele era prea fierbinte, scoteam, ca ei, haina incomodă, Pentru * 

aceste plimbări rezervam un subiect; de seminar care nu cerea şi nu suferea, 
o tratare prea sistematică şi putea, fi atacat -cu mai 'niult succes într-o - 
conversaţie liberă cu devieri întîmplătoare și cu zăboviri la unele amănunte 
surghiunite; pe nedrept, în manuale şi expuneri ştiinţifice, în note cu petit; 
Privirile obosite ale ascultătorilor de la cursuri căpătau deodată viaţă; | 

“iar eu „cunoşteam şi omeneşte pe elevii mei. 
O astfel de excursie este şi cea pe care încerc s-o fac cu cetitorii la, 

sfîrșitul acestei. cărți. Despre cuionie, care nu poate fi trecută cu vederea 
într-un tratat ce se ocupă de sunetele unei limbi, n-am făcut o. expunere 
împărţită în paragrafe şi întemeiată pe exemple care vor să convingă prin 
numărul lor. Cele cîteva ce vor urma nu sînţ scoase din biblioteci sau păs- 
trate” pe fişe adunate:cu migală, ci sînt din poezii pe care orice 'romin 
— cel puţin din generaţia mea — le ştie de rost. În acest; exerciţiu 

- de seminar liber am vrut înainte de toate să cîştigăm convingerea, de 
ordin metodice, că şi pentru eutonie e mai bine să plecăm de la 
datele controlabile ale foneticii, indiferent dacă au sau nu toate o putere 
probantă. Aceia dintre: cetitorii mei care ru sînt amicii unor argumente 
bazate “mai mult pe intuiție. decît pe.logică, vor face mai bine să stea 
acasă. Şi la plimbările mele veneau mai ales, elevii care nu prea urmau. . 
cursurile regulat şi, cînd luau notițe, n-o făceau de cîţe ori “pronunţam 

"un nume sau precizam o dată. Cei care, dimpotrivă, pot gusta, farmecul . " 
„unui peisaj încîntător, mă, vor însoţi și vor pune de acord armonia din 
natură cu imaginile pe care sînt nevoit să le întrebuinţez, fiindcă limbii 
îi lipsesc adesea, envinte pentru noţiunile prea vagi şi tonurile estompate. Re 

Aurul şi diamantele au carate. Cu numărul acestora le crește Yaloârea. | 
Desigur că în mare parte prețuirea aceasta e bazată pe: convenţie. Dar 

nu e mai puţin adevărat că aurul are și o valoare intrinsecă, condiționată |. 
de calităţile extraordinare ale acestui metal, rar, greu, maleabil, strălu- 
-citor, ce nu rugineşte şi nu poate fi contrafăcut. Generaţii de alchiriști 
au încercat zadarnic să producă aur sintetic. Mai uşor de imitat e diamantul, 

- În contrafacerile lui găsim acelaşi foc, dar cînd încercăm să tăiem cu el 
sticla, vedem că arta imitajţiei nu: poate produce Și. materialul nobil al 
acestei nestemate. . . - E 

Un fel de carate au şi cuvintele eufonice. Ele. nu pot fi înlocuite cu 

altele, fără ca armonia să dispară. Rominul are însă o vorbă foarte ade- 
vărată : nu-i frumos ce-i frumos, ci-i frumos ce-mi place mie. „Ceea ce e 
eufonie pentru un romîn, „nu. trebuie să placă „urechii unui ceh, care, 

. 
.



406 A | INCHEIERE 

preferă- îngrămădiri de consonante, sau unui ungur, care așază £ accentul 

totdeauna pe prima silabă, ca și cehul, dar cunoaşte în vocalism și con- 

trastele cantitative şi de apertură,. Obişnuit cu acestea, el nu va aprecia 

un ritm bazat pe opoziţiile dintre-vocale accentuate şi neaccentuate și-i 

vor părea monotone limbi ca cea romînă, care nu disting un e deschis, . 

„de unul închis, nici un e lung de unul scurt. Valoarea caratelor cuionice 

e variabilă de la limbă la limbă, și tocmai de aceea ele completează tabloul 
a ceea de este caracteristic unei limbi. 

„Ca exemplu vom lua rima, cel mai ușor de "controlat element 

eufonic, şi exemplificările din EMINESCU, cel mai eufonie dintre poeţii 

romini. _ a 
El punea mai mult preţ pe - xaritatea rimei - decit pe: puri- 

tatea: ci. După cele ce le știm din fonetică, „despre pierderea foniei . 

sunetelor în poziţie finală ($ 52) şi dispariţia, lui s final după în unele 
regiuni, nu ne miră dacă el rimează talaz cu.glas şi bolți cu colţ. În strofa, 
din Luceafărul, pe care o yom cita la urmă penţru alțe motive, întîlnim: 

- de asemenea rima mâni: (= mâne) cu săptămâni, deși sunetele reduse de la 

sfîrşitul acestor cuvinte nu sînt identice, ca la rimele pure, ci numai foarte 

- asemănătoare, ca la aso nanţe, cel dinții fiind un e iar cel din urmă, 

un î afonizat. Rime impure pe care un poet modern le evită, pe care însă . 

BMINESCU le întrebuinţează şi chiar și le notează în: carnet, sînt cele cu 

vocala a şi diftongii ea și oa: labă cu gloabă și praz cu treaz. . -- 

Dacă puritatea nu. este prea mare, noutati ea. altora are ade- 
„vărate carate. Înainte de toate punerea alături a unui cuvînt cu un coraplex 

de două sau mai multe vorbe, rime ale căror modele le-a găsit în lite- 

ratura germană. În carnetul său a însemnat, între cuvintele ce se. 

termină în -uncă, pe lîngă luncă, pruncă ete., şi compuse ca nu-ucă, 
cru-ncă, fu-ncă. 'Tot astfel mesieacăn şi cracăn rimează, „cu dacă-n, 

pleacă-n şi joacă-n. Dă pi: 

Rime banale cum sînt partioipiile în -at, -ît, -ut,. gerundiile în .- 
-înd şi -înd, care-ţi permit să pui în rimă cele mai multe verbe, sau dimi- 

nutive, de care poezia populară abuzează, adesea, sînt dispreţuite de poet... 
în carnetul său de însemnări. din care am reprodus un clișeu pe pag. 89 
din LR, I, nu este nici un exemplu de acestea. . e a 

" Aceste. notițe, cu un fel de dicţionar de rime pentru uz propriu, 

sînt deosebit de interesante, căci ele. ne permit să aruncăm o privire și - 
în atelierul în care se şlefuiește piatra scumpă, ca să capete mai mult foc; 
Această, fericită întovărăşire a muncii cu talentul artistic ne dovedeşte 
că la. el: exemplele de versuri 'eufonice numai rareori sînt inconștiente 
şi întâmplătoare, Pe. pagina; aceasta, de carnet, el a închis, într-un cere.
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cuvintele doină şi moină. O rimă, rară. Se pare că de mulţ; îl muincise | 
dorința de a fixa într-o rimă, cuvîntul poetic şi atît de eufonic pentru" 

„urechea unui romîn. Tot astfel e cuvîntul: codru, ce 'se îmbie poeţilor. 
Cind - era redactor la revista Vatra, CoşBrc, un alt maestru al rimei, . 
publicase chiar un concurs cu premiu pentru cel care va găsi rima, acestui 
cuvînt. Nimb poetic nu le dă numai „rominismul” lor, ci și sunetele din 
care sînt, compuse.. Întoemai ca, plai şi cuib din două versuri deosebit 
"de-eufonice, pe care le vom cita mai departe, doină datorește caratele sâle 
„diftongului. Vom vedea mai tîrziu de: ce. Aici, unde ne interesează, rima, 

„7 avem probabil a face cu caratele pe care le au rimele ce nu conţin numai 
o vocală şi o consonantă, ci un grup de consonânte, ca exemplele citate 
cu uncă, sau un grup vocalic, cum îl avem în diftongi şi triftongi : plai: 

"rai, doină : moină, sau cuvinte polisilabe e ca bîntuie şi mâmntuie, î în exemplul 
-dat în LR, I. | - , 

La o miînăstire bate: toaca de vecernie un călugăr cu, barbă, lungă. 
E Sunetele ce ies din. lemnul uscat; sînt tot atît de variâte melodie ca la o- 

“tobă pe care o bat negrii cînd vor să danseze. Ritmul singur importă.: 
„Dar, la această repetiţie a unui sunet. ce numai în intensitate poate varia, 

--e totuși o deosebire cînd el e produs de negri pe tobele lor și de toaca pe. 

care o bat călugării.sau călugărițele îmbrobodite cu văl negru. Deosebit 
e ceea ce: ne sugerează întreaga ambianţă. Deosebit e ceea ce aducem 
noi ca adaos la sunetele ritmice, atmosfera de evlavie care se produce 

cînd în gînd vedem și mînăstirea la care se bate toaca. „Credinţa zugră- 
„veşte icoanel6-n biserici” zice atât de frumos EMINESCU. Ambianţa ne 
sugerează ideile stîrnite de eufonia ritmului. | 

„De acest plus ideologic sau sentimental, cu care contribuim noi 

mărind farmecul unei poezii adevărate, trebuie totdeauna, să, ţinem seama. 
- În primul volum din LE, $ 483, vorbind despre versul, | 

.. 

„a "Si dacă ramuri bat în geam 
, - 

Scriam : „Cei patru a, urmânău- -se ]a intervale ritmice egale, e evocă, 1ovirca 

crengilor în'sticla, ferestrei”. Poate că afirmaţia, de mai sus cere o precizare : 
această viziune o ai numai cînd la conținutul de idei exprimat de cuvintele 

versurilor se adaugă. repetarea de patiu ori a singurei vocale accentuate. 

Fără cuvîntul „bat” sugestia lovirii. în geam nu poate lua fiinţă. În notă 

--am accentua, de altfel, că numai onomatopeea vrea să-ţi dea prin sunetele 

unui cuvînt, nu şi prin sensul lui, o sugestie. Am citat acolo cazul lui 

„pac, poc şi pic, care, prin cele. două consonante explozive p. şi c, imită 

» zgomotul produs de o lovitură, iar prin cele trei vocale, a, o şi î,: aşezate 

„„ între ele, arată numai nuanţa, acustită, a unei explozii, a lovirii cu un obiect; 
N , 4 N
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" contondent şi a unui strop de apă. Și bat și bot încadrează pe a și o între 

'două consonante explozive, dar aceste două cuvinte, tocmai pentru că 

au și un conținut ideologic, evocă mai întîi ideea “exprimată, și numai 

"în al doilea rînd, prin repetiţie, poţi să ai la bat şi viziunea, unei -loviri 

repetate. - . 

„Aceasta e: deosebirea esenţială între cufonie Și onomatopee. Rutonia 

vrea să producă prin sunete o plăcere estetică. Onomatopeea, vrea să, 

imite sonic o impresie din âfară. Germanii au un termen figurat foarte potri- 

vit pentru ca : ;Lautmalerei”. A da culoare, nu 2 produce prin sunete .. 

o plăcere estetică, e preocupârea ei primordială. Cind zic „am scrîşnit 

din dinţi”, am întrebuințat o combinaţie de consonante plastică, dar . 

puţin eufonică. În cele expuse în $ 75 din acest volum despre onomatopeea 

romînă, am văzut că vocalele, care joacă rolul principal la eufonie, au la 

onomatopee un rost secundar. Abia cînd combinaţia unor consonante - 
„devine cuvînt flexibil din simplă interjecţie exelamativă, e necesară Şi ” 

vocala, care de cele mai multe ori e ă sau î, deci un „sonus vicarius”. 

Să luăm un alt exemplu sugerat tot de verbul „a bate”. . e 

__ B noapte. Luna înălbeşte păreţii și scările de marmoră ale palatelor 

de pe Canal Grande. În liniștea, care a cuprins orașul mort 

_ _ San Mare sinistru miezul nopţii bate, 

Gei doi uriaşi de: oţel deasupra, unei porţi anunţă prin lovituri cu 

ciocane grele ora, pe cînd din clopotniţă : răsună un 2 dangăt : bam — bam, . 
bim — bim. a - 

în sfîrşit, ultimul vers din strofa, £ a, patra, din Tnuceajărul : 

îi cade dragă tata. 

De trei ori se repetă în silabele cu greutate ale ambilor vocala accentuată 
"a rimei, ca în exemplul prim. Dar versul acesta e numai eufonic, atât; de : 

cufonie, încîţ . dacă l-ai citit sau auzit o dată, îţi rămine intipărit în, 
“memorie. 

„Cele trei -versuri din BarriEsGU pe care le-am citat îmi amintesc 
trei tablouri înaintea cărora mă opream adesea cînd eram la Paris. Astăzi 

„câteşitrele sînt la Luvru; pe vremea mea numai pînza lui Rembrandt 
era acolo, celelalte. două atîrnau încă pe pereţii Luxembourgului, : căci - 
Renoir era încă un: plein-air-ist modern, iar Besnard abia .se remarcase 
tocmai prin nudul acela: o femeie goală care se încălzeşte la focul unui 
„cămin. Cele trei pînze prezintă efectul luminii care cade pe o parte din. 
tablou. La marele vrăjitor. olandez ajung cîteva nuanţe. de galben cald
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şi pastos, în opoziţie cu umbra restului, pentru ca să vezi obrazul luminat. 

Besnard are pe bucăţica de şold pe care se reflectă lumina, îocului din : 
cămin adevărate curcubee de culori vii și strigătoare. Neîntrecutul Renoir 
pune pe obraz, mîni, păr şi haine mari pete galbene de soare ce străbate 
printre frunze. Acestea, îl interesează,. restul. e neînsemnător. Același | 

"lucru în' cele trei exemple din EMINESCU. Caratele lor le dă eutonia pro- 
dusă prin repetarea, vocalei în diferite forme și cu fel de îel de posibilităţi - 

de a ne o sugestiona, de a ne invita la o colaborare cu poetul. 

„Această, reluare de patru ori ă lui a în două poezii Şi e alui a şi î în cea- 

. laltă, repetarea aceloraşi sunete din rimă și în mijlocul versului, precum 
am arătat în numeroase exemple, în poeziile lui EMINESCU (Vino-n codru 

la, izvorul) ; aceleaşi sunete ce revin mereu în versuri (Se scutur frunzele 
de nuc); aceeaşi consonantă 13, începutul cuvintelor din "versuri cu alite- 

rajţie ; repetarea aceloraşi succesiuni ritmice (iambi, trohei, dactili ete. RR 

să nu fie oare un element cuionie și în aceste cazuri? La CERRI, după 

care s-a inspirat Eminescu pentru sonetul său despre” Veneţia, nu 

le găsim. ” 

O linişte binetăcătoare întoviirăşeşte înserarea ce: coboară din cer. | 

“În câteva imagini plastice, poetul ne face să simţim şi noi armonia, fără 

seamăn a firii ce se pregăteşte -de odihnă. Dar nu numai în ele, ci și în 

-eutonia limbii. În ce consistă această eufonie, care este atât de mare, 
„ încât diferiţi compozitori, în frunte cu Gheorghe Dima şi Tudor Flondor, 

"au căutat să o transforme în muzică ? Ea e insezisabilă, Totuşi ne putem 

"da seama de cîteva din mijloacele cu care ne vrăjeşte poetul. 

El vede micile păsări ce au zburat toată ziua, şi acum se îndreaptă 

obosite spre cuib. În mintea lui se ivesc cuvintele : : somnoros, păsărele.: 

De ce chiar ele şinu altele, care ar putea trezi aceeaşi imagine în același . 

ritm ce i-a sunat de la început în urechi, bunăoară: ostenit, rîndumică? | 

Plasticitâtea versului n-ar fi alterată. Totuşi nu acestea, ci celelalte i-au - 

venit în. minte. Sînt ele mai poetice? Nu am această impresie. Dar sînt 

“mai eufonice. Repetarea una după alta a vocalelor.0—0, ă—ă, e—e — calde, 

neutre şi reci, precum vom vedea — este, cred, elementul eufonie pe care 

„poetul l-a simţit instinctiv. „: 
“Dar gramatica îi joacă o mică festă,. Între substantivul „păsărele” 

şi adjectivul ,„somnoros””. trebuie făcut acordul gramatical. EL cere o 

construcţie care sacrifică pe al treilea, o şi introduce în vers o vocală străină, 

e ; sommnoroase păsărele. Ceea ce nu împiedecă însă ca versul să-şi păstreze 

cufonia. În LR, 1, $47a am spus că urechea noaștiă are facultatea de a
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îiltra sunetele și, neglijînd pe cele indezirabile, să rețină, numai: pe 

cele însemnătoare. . > - E 

“Schimbările produse de cerinţe graniaticale privesc în majoritatea 
„cazurilor desinenţele, silabele care nu exprimă ideea. însăşi, ci numai 
un raport de timp, mod şi caz, în care ele se prezintă, În acestea, urechea, 
e deprinsă să audă modificări, deci filtrul poat€ funcţiona, Ușor. 

Ca de obicei, poetul ne pregăteşte de Ia început pentru ca.să intrăm 

cu o dispoziţie. suiletească adecvată în. lumea gindurilor. şi sentimen- 
telor sale : : , a A 

„Somnoroase păsărele 

Pe la cuiburi se adună. 

În versul îl doilea întîlnim cuvintaul cuib, despre care a mai fost 
vorba, cu diitongul lui eufonic și, repetarea vocalei 4. Adevăratul efect; 
cufonic îl produce însă, cred, repetarea vocalelor din silabele învecinate 
ale primului vers. 1! 

: Be poti cita din Buuvescu nentimărate asemenea exernple. Sonetul 
Veneţia începe cu versul - 

2 N 

S-a stins viaţa falnicii Veneţii.. 

- În strofa; din Luceafărul pe care-o vom'reproduce mai tîrziu, găsim 

N. 

iarăşi repetiţii în fiecare vers, şi mai ales în rimă, deci la locul de. frunte, - | 
„în capul mesei. Dacă nu continui, este. pentru că citeva exemple pregnante 
“sînt mai elocvente decît un număr mare de cazuri în care vepetiţia poate - 
fi tortuită şi se găseşte în poziţii. mai puţin reliefate. 

Altă dată, EMINESCU î începe o poezie (care- de asemenea a. ademenit, 
pe compozitorii noștri să o întregească cu muzica sentimentală de romanțe) 
cu o minunat de cufonică imagine a toamnei. Ea corespunde cu tristeţea 
ce-l copleşește.. Cele două versuri de la început; au o profuziune de u şi e,. 
iar versul al patrulea, care exprimă ideea, centrală 2 aşteptării zadarnice, 
e subliniat printr-un “contrast între cele două Vocale extreme u și î: 

ă Și tu nu vii, Și tu nu vii. | 

Acelaşi contrast între 4 Și j la începutul versului final al sonetultii 
despre Veneţia, : _ | a 

| Nu nvie morţii. 
. 

în termect torul intermezzo în versuri populare: din Scrisoare ea III: 
| Nu din gură, ci din carte | 

sau în. strofa a 'doua din Imccajănul : | 
DE “Şi luna între stele .. -. 

7
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sau în testamentul lui poetic : : 

_ Mai am un. singur dor” 

această opoziţie. între + uşi d se găsește chiai în cuvintul eu greutate al 
acestui Vers. 7 ÎN 

La radio Londra, fiind duminecă, am prins astăzi clopotele de la 
Westminster. Din.turnul catedralei nu venea de astă dată numai un dangăt 

cucernic, 'ci cîntecul unui „cazillon””, al unui »Glockenspiel? acordat pe 
tonuri diferite... Astfel se naşte o melo die. Aşa sînt şi cele mai 

multe din exemplele citate din versuri eminesciene. Ele nu sînt monotone 

—în sensul etimologie al cuvîntului— 'ci melodice, căci repetițiile 

privese vocale diferite (o—ă—e în somnoroase păsărele ), iar cînd întîlnim 

contraste (î—u ), acestea urmează mai adesea, imediat, după o repetiţie 
(mai am un singur dor). Întîmplarea a, voit ca radio. să aducă imediat: 

după aceea un concert dirijat de. Toscaânini. Se cînta un poem simfonic 

întitulat Olopotele din Brazilia al unui 'compozitor, modern. Cîntecul clo- 

potelor formează leitmotivul în jurul: căruia orchestra brodează « 0  impre- 

„sionantă şi fermecătoare poliionie.. 

"Ca nişte leitmotive ce se îmbină sînt versurile; cu care: încep două 
din cele mai cufonice poezii lirice de EMINESCU. Cu dangătul clopotelor 

se aseamănă repetarea vocalelor e şi 4 (exclusivă în versurile ce urmează 

după cele de la început) în : 

. Vezi, xîndunelele se: duc; | a 
1 Se seutur frunzele de nuc. Si , 

+ 
Pi 

şi e.şia în. .. Aaa a e 

> o Cu perdelele lăsate 
Şed la masa mea de brad. 

Totuşi eo mâre şi fundamentală deosebire,, care n nu e numai a unui caz 

special, ci a oricărei poezii, îie ea cât de eufonică, cînd o asemeni cu muzica. 

Între toate artele, muzica e cea mai abstractă. Chiar și atunci cînd ea 

întovărășește un text, acesta are un rol secundar. Wagner a căutat să 

pună de acord muzica, cu libretul operelor sale, dar mai mult n- -a putut; 

face nici el. Schubert şi alţi compozitori de. lieduri au ales poezii al căror . 

„text; se acorda, cu sentimentele pe care le stirnea muzica, lor. De obicei aceste . 

texte sint poezii eufonice. Esenţial este însă nu ca să găseşti muzică și 

în sunetele lor, ci că sensul reprezentat de ele să se potrivească cu muzica. 

-O comparaţie mai apropiată se poate face cu pictura, care, lucrând 

“eu colori; e mai puţin abstractă. ' Cetind o poezie de. EMINESCU, ai uneori
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impresia că eşti într-un pare cu fel de fel de copaci, care au îmbrăcât, 
- înainte de-a cădea în somnul iernii, hainele lor polierome, ca să mai fie |." 

"o dată frumoşi: fagi cu frunza rotundă, mesteceni cu nişte bănişori - 
lipiţi de rămurele subţiri, arţari şi stejari cu frunzele dantelate și brazi 

cu ace ascuţite. Aceştia și stejarii întârziaţi sînt încă verzi, dar de un verde 
fără sevă, rece, pe cînd frunzele celorlalți arbori se prefac, cînd soarele 

străbate printre ele, în monede de aur şi de aramă. Metalul lor selipeşte 
şi e cald. Cu această profuziune de colori contrastează, negrul trunchilor 

„de arţari şi albul celor d6 mesteceni, căci negru şi alb nu sînt; colori ci : | 

„„non-colori”?. Numai cînd colorile curcubeului 16 transpui pe un disc i 

"cară se învîrteşte. atît de repede încît ochiul nu le mai poate distinge, 
se naşte albul. - 

În LR, Ă, Ş 48 a am încercat să pun vocalelă rominești pe un portaiiv 

de cinci linii, dcosebindu-le, după înălțimea lor. Pe acest portativ 

am trecut vocalele care purtau greutatea versurilor într-una, din cele 

mai eufonice poezii de EMINESCU, Rugăciunea. Figura obţinută este ' 

armonică şi se pretează 12 o interpretare neforțată, căci se bazează pe date - 

„obiective, numărul vibraţiilor vocalelor. Vom încerea acum. punerea 
„vocalelor pe alt portativ, care ţine seama, de locul lor de articulaţie, deci 
tot de un criteriu obiectiv. | 

Vocalele sînt, precum am văzut în Fonetică, palaale (e şi 3, centrale 
(a, ă şi î) şi velare (o şi 4). Putem dar lucra cu un portativ redus la trei 

- linii. Aceasta, ne permite să menţinem şi comparaţia, cu colorile, care înles- 
nește priceperea celor ce urmează, Dacă ţinem într- adevăr seama şi de căl- 
dura colorilor, vedem că palatalele, așezate în portativ pe linia de 
deasupra, corespund cu colorile reci ; ; velarele, aşezate pe linia, de dedesubt, 
cu colorile calde; iar centralele, la mijloc, unei colori. neutre, care nu e 
propriu-zis nici: caldă, nici rece, ci numai mai caldă sau mai rece - 
decit altă coloare, deci de o căldură relativă, Cald este galbenul, rece albas- 

„“trul, iar neutru verdele. Puneţi un buchet de;.nu-mă-uita alături de o 
„portocală și veţi vedea că există de fapt colori care fac impresia de'reci 
_Şi calde. Priviţi acele pinului sau frunza, de stejar, şi veţi vedea că verdele 

| lor e rece, sau, mai bine zis, că în el a intrat mai mult albastru decît în 
iarba de primăvară, sau în întîiele frunze: de mesteaciin, cu mult: galben 
în compoziţia lor, „ deci -mai calde. - ” 

Poate nu e de prisos să deschidem o pazanteză: Roşu nu e nici el 
„cald sau rece, ci poate fi şi una, şi alta, după cum e mai aproape de porto- . 
 caliu sau de violet. Ceea, ce are însă roșul mai mult ca oricare altă coloare, 
este caracterul lui viu, aprins, Din cauza aceasta e nu se armonizează .
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cu colorile calde. Cind, din dorinţa, de a atrage atenţia asupra sa, o femeie | 
blondă (sau cu părul vopsit galben). îmbracă o bluză 'roşie, cele două 
colori, una, caldă și alta aprinsă, „se bat”. Cu totul alteeva e cînd o fată 
cu părul negru își pune o floare roșie în cosiţe sau cînd ţiganca cu numele 
„Carmen apare pe scenă cu un trandafir roşu în păr şi între dinţii ei-albi. : 

Dacă ar îi permis să creăm cuvinte compuse, în cazul din urmă am 

vorbi de. o eucromie, precum vorbim de eufonie, în: cazul dintii de o 
cacocromie. . 

--  Bufonice sînt poate multe versuri eminesciene, pentru. că ele unesc 

cu vocalele neutre numai pe celereci sau numai pe cele calde. 
Astfel strofa a treia din Somnoroase păsărele are în cele dintii versuri 

—cu excepţia. “unui singur caz— numai tonuri reci alături de cele 
neutre : 

rece lebăda pe ape 
"Printre trestii, să se culce, 
Fie- ți îngerii aproape... 

Aceeași e situaţia în începutul strofei a treia din și dacă : CI ' 

Şi dacă stele bat în lac, | i | 

În versul prim şi al treilea din sonetul Veneţiei : : 

S-a stins viaţa falnicii, Veneţii. ... 

Ca-n ţintirim tăcere en cetate, 
, : . 2 

sau în versul din Berisoarea III: 

2 Că ne eşti aşa departe. 

Versul din  Tmceafăr ul: 

0 prea trumoasă fată 

ca şi: 7 
a Nu voi mormânt bogat . . - 

au dinapotriviă tonuri calde pe lîngă cele neutre. 
Luaţi poezia în care poetul e frămîntat, de dorul chinuitor după 

femeia, care nici nu bănuiește ce luptă sufletească se desfășoară în pieptul 

lui cînd trece mereu pe strada cu plopii fără soţ. E. atîta melancolie și 

tristeţe dulce pentru romantici în ea, că parcă auzi o nocturnă de Chopin. - 

Toţi vecinii îl cunoșteau, afară de aleasa inimii lui : - 

e Mă cunoşteau vecinii toţi, 

Sa Tu nu m-ai cunoscut, 

Finalul. poeziei e dominat de vocalele: câlde, c care- i dau o tonalitate | 

minoră, în moll, ce răsună, în doinele noastre cu melodii duioase. 
Y. 

- 4 
? /
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„+ Dar ne oprim. Uneori am impresia, că: eutoniă; versurilor citate 
— şi le-am putea ușor înmulți — trebuie să aibă alte cauze, sau şi -alte 
cauze decît vocalismul lor. Portativul nostru cuprinde:pe două linii prea 
multe vocale, pentru ca ele să poată impresiona. Nu numai EMINESCU, ci şi . 

alți poeţi au asemenea, versuri. Luaţi poezia Mama, de Coşnuc şi veţi 
vedea că şapte din cele opt strofe ale ei conţin cîte un astfel de vers: 

| „ “Olipeşte-abia din cînd în cînd... Da 
Sînt încă mici şi tată n-au... | 

Şi fetele se miră... - 
La geam tu sari deodată... N 
Mai ştiu și cu la ce gîndeam... 
Să-l văd o dată-n faţă... es 

Ca să visezi de mine... 

Dar preocupări eufonice trebuie să : presupunem şi la acest poet, . 
care e un virtuos al versificaţiei. Repetările acelorași vocale, opoziţia între 
cele exțreme —mai ales cînd se subliniază prin ele cuvintele cu' greutate 
în context — și legănarea pe liniile vecine ale portativului sînt probabil 

„ înconștiente și instinotive. Ceea ce nu răstoarnă principiile entonice pe 
care am încerca; să. le întemeiem pe băze obiective şi să le: facem mai 
înţelese pentru nespecialişti, prin. comparații cu alte ramuri ale artei. 

? - . - 

Cu căciulile trase. pe urechi, cu obrajii îmbujoraţi de. ger, cu ochii 
selipind de: bucurie, copiii” cutreieră, cete-cete, ulițele satului, 'vestind 
naşterea domnului. Ca o binecuvîntare, cerul varsă, asupra lor fulgi mari. - 

“de zăpadă. Florile de. gheaţă, pe care gârul le-a: desenat; pe” geamurile 
caselor și ploaia 'de argint care cade de 'sus intră şi ele în colind. Poetul 
ar fi putut spune pentru figurile albe de pe geam „flori de argint”, sau, 

„pentru fulgii de “ninsoare „argintul cerului” ori „spuma văzduhului”, 
dar nici o altă împărechere de cuvinte n-ar fi sunat atât de frumos ca-acel 
simplu și armonic : - RE e Si pa Plorile Qalbe, 
care se 'repetă imereu în colind. - | a | 

Acest vers scurt de două cuvinte imită înainte de toate, prin daetilul 
- săltăreţ de la, început şi troheul grav care-i urmează, jocul neregulat al . fulgilor în aer. Acel d care se adaugă la-începutul cuvîntului alb nu are alt 
scop decit să „„poetizeze” cuvînţul, făcîndu-l să piardă; ceva din precizia 
sensului său originar; ca, numire de coloare, şi să însemnieze pe lingă „alb”, - 
în mod vag, un fel de curat”, „luminos” și „gingas”, să corespundă mai 
mult germanului „hold -—cuvînt poetic şi acesta — decît lui „veiss”, x 

. . — 
. .
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Vedein dar că opoziţia dintre zero şi un sunet nu servite numai ca, „semn” 
- deosebitor de înţeles între două, cuvinte, ca în dare (mare, sare, tare etc.) 
“faţă, de are, ci, contrar celor arătate în. Fonemică '$ 130, adaosul unor 
sunete e 'aici şi adaosul unor nuanţe nouă-de înțeles ce îmbogăţesc conţi- 

_nutul unui cuvînt şi cu o notă eufonică. 
Nu de mult am primit de la un elev o scrisoare, în care îmi comunica, -. 

» găsindu-se în societatea unor romîni din toate părţile ţării, a făcut 
O: o aiiehetă între ei asupra sensului precis al primului vers din Mioriţa. 
Nimeni nu a fost în. stare să precizeze ce: însemnează exact - 

Pe-un picior de plai . 

deși toţi erau de acord că versul acesta e foarte furios. Numai un mara 
murășean știa că acel „picior de plai” ne duce pe creştetele munților, 
unde a fost; şi leagănul fermecătoarei poezii. Cei de la șes, şi mai cu seamă 

. orăşenii, nu mai știu ce e. propriu-zis un plai, care are numai un sens vag 
şi colorit poetic, ca şi "„dumbravă”, „erîng”? sau meleaguri”. Cu atît mai 
puţin puteau preciza cum trebuie 'să înțelegem ;,piciorul” unui astfel 

„de plai. Elevul meu îmi scriă cât era de mulțumit că aflase în sfîrșit de 
la maramurășean dezlegarea unei enigme filologice. și putea acum.- să 
cunoască geneză, istoria și extensiunea geografică a expresiei. | 

Dar versul nu cîştiga nimic în. frumuseţe prin această cunoaştere. 
Frumoş şi eufonic e şi versul următor:  . Na 

_ _Pe- -o gură de zai . 

cu o metaforă, îndrăzneață, dar. parcă- întrece cel dintii, to6mai pozitia că . 
lasă fanteziei noastre libertatea de a tălmăci. în fel și chip i imaginea; „„picio- 
rului de plai”, sau dea nu o transpune de loc pe planul înţelegerii clare. 
Plin de farmec.nu e sensul exact al figurii poetice, ci ceea ce introduce 
fiecare în el cu imaginaţia, sa. - 

- Fermecătoare e şi eutonia versului. E greu de spus în ce consistă ea, 
deşi. orice romîn o simte. Am impresia că âici se îmbină mai multe elemente 
cuionice, dintre care unele se pot şi recunoaşte. Asttel e rima, desigur, 

| „cu diftongi : plai şi rai. Alt element e aliterația. E e 
aa e Pe-un picior de plai. 

Din nou: “constatăzn şi preferința, pentru lichidele lşi r. 
Ceva mai departe urmează alt. vers cu aceleaşi elemente eufonice : 

aliteraţie, sonante, diftong în „rimă Şi „acelaşi diftong în interiorul 
i versului - e Z 

Trei: turme de “miei.
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Eufonie e şi contrastul dintre. dittongii. ai şi a ui i între care e țintuit acel. 

ler care se repetă în refrenul 

, Hai lerui ler 

al colindelor noastre. Observaţi.iară lichidele ! şi r care formează osatura 

consonantică a acestui vers. Din'aj şi wi s-a creat noul cuvint hai- lui în 

expreşia „a umbla, hai-hui”. | - - 

„Aceste combinaţii de sunete n-au nici un sens. Nu' spun nimic inte- 

E lectului. şi au numai valoare cufonică, ca acele minunate reîrenuri care : 

sfîrșese sau întrerup unele poezii lirice îranceze, dîndu-le nu un sens, ci 

creînd în ascultător numai atmosiera,. dispoziţia 'sufletească favorabilă, 

pentru cele ce au fost sau vor fi exprimate în cuvinte. Ceea ce poate îace o 

„discuse” cu talent din aceste refrenuri, a arătat Yvette Guilbert, care ne-a 

încîntat; în tinereţea noastră. Ea ştia scoate din aceste „lirliruri” ecufonice 

atitea efecte, încît nu exista poezie tristă, veselă, melancolică sau plină de . - 

resemnare care să fi spus cu vorbe atita cît exprimau aceste refrenuri lip- | 

site de înţeles. - 
„Într-o şedinţă a. Juninaii dela Iaşi, 3, Bodnărescu a cetit nişte versuri . 

atât de obscure, de nu le-a înţeles nimeni. Cînd cci prezenţi se întrebau . - 

cine putea fi bătrînul enigmatic din poezie, interveni Eminescu. G. PANV 

" relatează în. Amintirile sale de la Junimea următoarele : „Bătrinul este 

indiferent, rolul lui este indiferent, poetul a.găsit ocazia prin acest bătrîn 

să facă nişte versuri: Şi să pună într-însele o parte a imaginaţiei sale. Ce 
voiți mai mult? spune Eminescu. O poezie nu trebuie înţeleasă în: totul, 

" continuu, căci dacă. toţi bucherii de la scoală, 0 > înţeleg, atunci nu mai e 

poezie”. 
Cind cineva are atita bogăţie în suflet ca EMINESCU, nu e o de mirare 

că € în stare să ridice, prin adaosul care-l aduce el,unei poezii, v valoarea 
acesteia, | 

Cele trei exemple din urmă sînt scoase din. celălalt; poet: mare al 

romînilor, poporul. Astfel se dovedeşte că şi artistul popular, fără o cultură 
superioară și rafinamentul simboliștilor şi .decadenţilor,.. care 'caută să 

producă atmosferă şi prin sunetele cuvintelor întrebuințate, are, ca şi 

poetul cult, un simţ, înnăscut, pentru eutonie.. . 

în grădină am un n măr rotat, la care ţin foarte mult. Cînd vine toamna, 
el e aproape în fiecare an plin de fructe gustoase. Dar acest pom nu mi-e 
drag numai din cauza rodului lui îmbelșugat, ci și cînd, primăvara, se 
îmbracă în minunata, haină a celor mai gingaşe dintre flori. Mărul e sin: 

gurul dintre pomi care nu e grăbit să înflorească și nu înveşmîntă linţoliul 
alb înainte de ce s-au ivit, timide, şi primele frunzișoare verzi. El are atunci
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_şi o delicată armonie de colori, o cucromie care, unită cu parfumul 
florilor şi zumzetul albinelor ce le pasc, cadrează minunat; cu farmecul 

primăverii. Deşi îţi dai seama că crenguţa pe care o rupi ca să o pui într-un 
vas cu apă te va lipsi de cîteva, mere-la toamnă, nu te înduri să nu duci: 
primăvara și în casă. Cînd romiînul zice că cineva a venit „de: florile 

mărului”, adică fără vreun scop precis, el- face aluzie la această plăcere 
lipsită de orice interes practic.. - - - 

În acest volum, noi am poposit citeodată şi pînă acum în grădina, cu. 
mărul înflorit.. Despre rolul unor elemente. eufonice ca rimă, aliteraţia 

sau repetiţia, a fost adesea vorba. Dar atenţia noastră era îndreptată 

mai cu seamă asupra părţii tehnice a rostirii şi ne-am gîndit mai totdeauna 

mai întîi la partea utilitară a vorbirii. Rodul de toamnă al mărului — iată 

ce ne preocupa. Şi a fost bine că am "procedat astfel, căci acum, cînd cutonia 

"" este. partea esenţială a, preocupării noastre, ne prind bine cunoştinţele. 

agonisite- în: Fonetică şi Fonemică.. Sîntem chiar convinşi că numai înte- 

_meiaţi pe date obiective putem face deducţii eufonice, iar. nu pe auto-: 

sugestii, care atribuie putere evocativă și sunetelor detaşate de sensul 

cuvintelor pe care le formează. Un arhitect care-și pricepe meseria va, face 
"mai întâi schița interiorului, cu împărţirea, raţională a spaţiului şi utilizarea 

materialului de care dispune, şi numai după aceea va desena fațada estetică. 

Nu e mai puţin adevărat că arta, siirşește pînă la urmă să dea, cerinţelor: 

utilitare un nimb de nobleţe. Cind s- a ajuns la, convingerea că, fierul e un 

material mai potrivit decît piatra și s-a calculat exact rezistența acestui 

“material, s-au făcut podurile de fier. La început ele erau suspendate, car 

„podul de lanţ” din Budapesta, şi greutatea, lor se sprijinea pe boltituri | 

răzimate pe piloni zidiţi din blocuri de piatră. La expoziţia de la Paris ! 

din 1900 s-a inaugurat podul Alexandru, « cu tn'singur are imens și cute- 

zător, tras de la un mal al Senei. la altul. E] nu era numai mare şi comod 

| pentru comunicaţie, ci şi îrumos, o superioară operă tehnică şi operă. de 

artă. Automobilele în- care te urcai ca să ajungi la expoziție erau la înce- 

__ putul 'acestui veac ca niște trăsuri. Caii intrau în vehicol, în loc să fie. 

- înhămaţi înaintea lui, şi-l puneau de acolo în mișcare. Cu cît mai mulţi cai- 

putere avea, cu atît; mai preţios era automobilul. Pe lîngă zgomotul ce-l 

făceau şi: mirosul greu de benzină ce-l răspîndeau, ele mai crau şi urâte. 

Abia, încetul cu încetul forma lor îu armonizată cu funcţia ce o îndeplineau... 

Roţile groase de cauciuc intrară sub caroserie, de nu mai trebuia să te: 

urci în automobil ca într-un vagon, forma se lungi din ce în ce mai mult,. 

ca să spintece mai uşor aerul, iar cînd, deodată cu mărireă, vitezei, se văzu, 

că rezistenţa aerului scade dacă mașina e acoperită, -s-au ivit. limuzinele, . 
| i , 

. 27 — c. 1915
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Astăzi automobilele . —şi nu numai cele de curse— sînt, zvelte, elegante ” 

și au o linie estetică. “ -- -. 

-Deci iarăși -o îngemănare raţională a utilului cu frumosul —utili 

dulce— din care se naște stilul. - - 

Oare să nu fie astfel şi în limbă? 
:În Fonetică am vorbit de acomodare ' şi de diferenţiere, asimilare şi 

disimilare şi am stăruit asupra laturii tehnice şi utilitare a acestor fenomene. 

Cînd în loc de rîbnie, dela slavul ryba peşte”, zicem Rîmnic, am făcut o 

"economie de mișcări articulatoare, acomodind pe b lui n următor ($ 53). . 

Cind din tuus din latina clasică avem tous în latina vulgară, diferențiem 

cele două vocale ca să evităm contragerea lor ($ 68). De asemenea asimi- . * 

larea progresivă se explică printr-o prematură potrivire a organului nostru 

__ la axticularea sunetului ce va urma, iar asimilarea, regresivă printr-o zăbo- 

- vize în poziţia precedentă, mai mult decît era necesar. Dar în cazul acesta | 

şi eufonia joacă un rol. Dacă nimeni nu zice măroc, ci numai noroc și-pre-. 

ferim forma nisip lui năsip, e fiindcă „ne sună mai bine”. Adevărat că. 

pricina, acestei- asimilări este '6 repetare a articulării.- Dar tot atât de îrec- | 

ventă este disimilarea, deci tocmai evitarea. aceloraşi mișcări. Organul 

nostru de articulare e deprins să treacă cu mare uşurinţă: -de ]a o poziţie. 

la alta: nimanui e la Braşov forma, obișnuită de genitiv a lui nimenea... 

Deci, pe lîngă explicarea, pozitivistă, dată de Ponetică, care se interesează, 

numai de tehnica vorbirii, trebuie să fie şi una de natură eufonică („sună “ 

mai bine”), : o..explicare.. idealistă, ca să întrebuințăm termenul lui 

K.VossLEeR.. S-ar putea chiar ca şi metaiteza, atît de frecventă la sonantele 

““romiînești, să. aibă uneori la. bază eufonia. Dacă într-o regiune întreagă 

__ din sudul ţării nu se zice risipi, ci, cu metateză reciprocă, siripi, acest joc 

“curios cu silabele cuvîntului pare a sta; în legătură cu repetarea de trei, 

ori a lui î, deci un element eufonic. O schimbare în. ordinea, silabelor nu 

putea produce neclaritate, cînd structura cuvîntului era atit de caracte- 

„istică prin repetarea aceleiaşi (și singurei) vocale. a 

După articularea lor, am împărțit sunetele în consonante şi vocale. 

Nu e de mirare dacă vedem că cele dintii, întovărășite de zgomote și lipsite 

adesea de voce, nu prea contează ca elemente eutonice. Excepţie fac doar | 

sonantele, care au comun cu vocalele vocea şi ocupă un loc . imediat; după 
vocale în tabela sunetelor cu sonoritate. Cit; despre diftongi, dacă aceştia 

sună bine pentru urechea romînului, chiar şi afară de rimă, credem că 
„acest lucru se explică printr-un contrast față de cacofonia hiătului. În 

Fonetică am vorbit despre tendinţa ce se poate observa din cele mai vechi 

timpuri de a nu' suferi bucuros două vocale învecinate cu caracterul lor 
silabic. Ele se organizează”? cea mai slabă intrând i în vasalitațtea celei mai
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puternice : din lat. mea (bisilab) a rezultat rom. mea (monosilab cu diftong), 

din neologismul teatru (trisilab ca în franţuzeşte şi nemţește).am ajuns, 

în graiul obișnuit, la teatru (bisilab)..Cu ceea ce corespunde unei tendințe 

generale a limbii urechea se obișnuiește așa de mult, încât începe să-i placă 
şi să fie stînjenită de ceea ce e contrar acestei obișnuinţe. - 

- Bătînd' la maşină versurile citate din ExmrxEscu și intrebuinţină 
“literele .roșii ca să scot în evidenţă, vocalele repetate, . sau dominante, 

a trebuit să schimb mereu registrul, ca să bat literele roşii- şi cele negre. * 

De cele mai multe ori această schimbare trebuia să o fac după fiecare 

vocală şi fiecare consonantă, căci acestea se urmau de cele.mai multe ori 

imediat una după alta. Întîmplare sau principiu eufonic ? | 

Cum zice EMINESCU? 

A ÎL vede azi, îl vede mini, - 

Astfel. dorinţa-i gata; 

EI iar, privind de săptămîni, 
îi cade dragă fata. 

“Despre J ohânin Sebastian Bach se spune căe era un toarte bun orga- 
nist. Cintînd la orgă 1-a, zărit întîia oară Anna Magdalena și s-a îndrăgostit 
de el. F. Liszt era un pianist celebru. Totuși ce deosebire între ei ! La Bach 
tehnica cra numai un ajutor pentru a scoate la iveală frumuseţea, bucății 

cîntate ; o fugă savantă sau o arie.melodioasă din compoziţiile sale sînt 

exemple clasice de armonie. La Liszt virtuozitatea'era lucrul 

principal. De aceea chiar în compoziţiile sale, pe care singur le executa la 
pian, fioriturile grele de cîntat sînt cele mai dese ornamente. Ele nu dau 
muzicii sale adincime, ci scot în relief pitor eseul. 

Cam aceeaşi deosebire e între EMINESCU şi AL. MACEDONSKI. Dacă 

cel din urmă nu aprecia pe cel dintii, cauza principală era felul diferit 
cum înțelegeau ei arta, Unul era înainte de toate pentru cutonie ; celălalt; 

pentru pitorese. EMINESCU. voia ca, versurile sale să sune bine, MACEDONSKI 
_—şi'unii poeţi moderni, ca de exemplu I. BnBu— ca ele să picteze. Cind 
o onomatopee nu era eufonică, EMINESCU N-o întrebuința, În versurile 
sale n-ar încăpea, acel scîr care imită zgomotul produs de o ușă neunsă, 

„ căci această onomatopee nu ne miîngiie urechea. Dacă am avea însă un. 
Vers ca - | Aa | 

NE Tună, bubuie, văzduhul uruie 

„cele două cuvinte bubuie și uruie, adică „face bu-bu și u-u”, au o repetiţie - - 

care e și eufonică, iar dominarea vocalei 1 este, cum am văzut, un mijloc
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„-În basmele noastre populare e vorba de acei copii năzdrăvani care 

creşteau în trei zile cît alţii într-un an. Ultimul război, cu viltoarea.lui, 
ne-a purtat în lumea basmelor cu zmei înfricoşaţi şi balauri care varsă 

toc pe gură. În câţiva ani am îmbătrînit cu decenii. Planuri făurite în tim-.- 

puri normale s-au năruit dintr-o. dată. Simţind cum anii aceştia mi-au 

scăzut puterile, am renunţat să.mai dau cele din urmă două volume din- 

„Limba romînă”, cu care voiam să încunun activitatea mea lingvistică 

și pentru care strînsesem un apreciabil material. Mă mîngii însă cu gîndul 

că cel:puţin acest volum, pe care-l port cu mine de o jumătate de veac, 

a putut fi încheiat în 1943, în deplinătatea puterilor mele fizice şi intelec- 

tuale. EI tratează un subiect. care nu mai ispitește pe lingviștii de azi şi 

care nu poate îi aşteptat; decît. de la cineva care cunoaște şi geografia ling- 

vistică, dar a apucat şi-epoca neogramatţicilor. Celelalte volume pot fi scrise, 

mai bine de lingviști din generaţia actuală sau viitoare. 

Această reducere a cărții de la patru la două volume explică şi acest 

capitol final, care 'a devenit un fel de epilog, „Încheierea? răspunzînd. - 

prezentării de la începutul primului volum. Profit de libertatea ce se lasă 

autorilor de a introduce și o notă lirică în epilog, pentru a faceo mărturisire. 

Am închinat acest volum elevilor mei. Toată viaţa m- am. străduit ca lor 

să le dau ceea ce am putut face mai bun şi cu ceea ce puteam să-i învăţ 

mai mult. Acum, cînd nu mai sînt în stare să mă ţin la curent cu cărţile 

ce apar şi să mă împrospătez ct ele, cel mai cuminte lucru ce-l pot face 

e să-mi iau rămas bun de la cercetările ce m-au pasionat, atît de mult în 

viață. Astfel am mîngiierea. că elevii mei vor „putea profita de ceea. ce . 

le mai pot da: o pildă că, chiar renunţind, omul poate fi încă folositor.



„ABREVIAȚIUNI . . 

AIS o = Sprach- und Sachallas Italiens und der Siidschweiz, von Ran, JABERG 

"und JAKOB JUD; die Mundartenaufnâhmen wurden durchgefâhrt 
von P. SCHEUERMEIER, G.: RORIFS und M.L. WAGNER. Zofingen 

Ma 1928 ș.u. _ 

alb. = albanez, - . | 

ALF : = Atlas linguistique. de la France public par J. GILLIERON et E. EDMONT. 

Aa Paris, 1903—1910. “7 
ALL - „= Archiv fir - lateinische Lezikographie, herausgegeben von WOLFE. : 

a Ă _ Leipzig, 1884 Ș.u. _ : 

ALR : , = Allasul lingvistic romin, sub conducerea lui SEXTIL PUŞCARIU, Cluj, 

"1938 ş.u, (Partea lucrată de SEvER POP are un | după ALR, iar 

cea lucrată de EM, PETROVICI, un II. „1/11 însemnează volumul 

al doilea din partea întii, „II/P” volumul întii din partea a doua 

- ete. Prin „h” se arată harta şi prin „pct.”, „punctul anchetat, 

numărul hărţii fiind în numitor iar al punctului în numărător. 

Cind nu se dă un, h” înaintea fracțiunii, cifra din numitor arată 

numărul chestiunii din chestionar). - _ 

ALRM „== Micul Atlas lingvistic romin, sub conducerea lui SEXTIL PUŞCARIU, 

Cluj, 1938 ş.u. (Partea I e lucrată de SEVER Poe; partea a Il-a 

de EMIT, PETROVICI). 

Anal. Dobr. - = Analele Dobrogei. Revista Societăţii culturale dobrogene. “Constanţa, 
. 1920 ş.u. N 

Arch. glott. ital. “== Archivid gloltologico italiano. Roma, 1873 ş. u. 

“Arch. Rom. - = Archivum romanicum. Geneva, 1917 ş.u., ă 

Arh. Folk. . . =, Anuarul Arhivei de Jolklor.. Cluj, 1932 şu. | 

"arom. o = aromin(eşte). * | . _ 

AslPh. = Archiv fir slavische Philologie. Berlin,” 1875 Șu. 

astur. = asturian. - . 

BA „= Balkan-Archiv I—IYV, herausgegeben von G, WEIGAND. Leipzig 

| 1925 — 1928. a 
ban. - = în Banat. ! 

_BIFR _î = Băletinul Institutului de filologie romlnă „Alezandru Philippide, 
Director IORGU IORDAN. Iași, 1934 ş.u. DN a
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BL 
Bul. Soc. Fil. 

bulg. 

calabr. 

camp. 

catanz. 

ceh. “ 

CGL 

„CIL 

Cod. Vor. 

com. 

conj. 

Convr. lit. 

cons, 

cr. . 

DA 

dacor. 

dacosl. . 

DE 

DECR 

DEL 

dial. 

DLR 

DMNR 

DR 

DRE 

DRG 

DU 

ELR 

emil. 

EMR 

| engad. 

engl. 

EW 

EWsL. 

Cuv. d. bătr, 

=-Bullelin linguistique, publie par A. ROSETTI. București, 1933 su. 

= Buletinul Societăţii filologice. Bucureşti, 1905 — 1907. 

.== bulgar, bulgăreşte.” 

= calabrez. 

== campidanez. Ă a 

= catanzan. i 

= ceh(ește). 

“ == Corpus glossariorum lalinorum, 7 vol. Leipzig, 1888 ș.u. 

= Corpus inscriptionum . latinarum. Berlin, 1862 Şu. 

=. Codicele Voronefean. Cu un vocabulariu şi studiu - asupra lui,: de ION 

“al lui G, SBIERA. Cernăuţi, 1885. . 

= comunicat de... , 

= conjugare. . : . 

= Convorbiri literare. Iaşi, apoi “Bucureşti, 1867 Și u. 

= consonantă, 

= croat, croăţeşte. 

__= Cuvenle den bălruni, de B. P. HASDEU, Bucureşti, 1878—1881. 

= Dicţionarul limbii romine, publicat de Academia_ Romină. Bucureşti, 

1913 ș.u. - , 

= dacoromtn. . Aa e - - 
= dacoslav. | - i 
= Dicţionarul etimologic al limbii romine. Elerhentele latine (A—PUTEA), 

de 1. A. CANDREA și Ov. DENSUSIANC, Bucureşti, :1907—1910. 

== Dicționar enciclopedic ilustrat „Cartea Rominească”, de L.A. GANDREA 

şi GH. ADAMESCU. București, 1931. o _ 

= Diclionnaire €t yniologiquie de la langue latine, „par E. ERXOUT et 

"A. MEILLET, Paris, 1932, ” a : ! 

= dialect(al). | . . 

= Dicţionaru' limbii romtneşli, de A. SCRIBAN.. laşi, 1939, 

= Dicţionăr macedo- -romin, de LI. DALAMETRA. Bucureşti, 1906. 

= Dacoromania. Buletinul „Muzeului limbii romine” condus de SEXTIL | 

PUŞCARIU. Cluj, 1921 ş.u. - 

= Nouveau dictionnaire roumain- jrangais, I—1V, par FREDERIC DAME. 

Bucarest, 1893—1895. - 

= Dicţionar romin-german, de H. TIET. Bucureşti,” 1903 —1925. 

= Diefionarul universal al: limbii romine, ed. IV, „de LAZĂR ŞĂINEANU, 

Bucureşti, 1922. 

= SEXTIL - PUŞCARIU, Etudes, de linguistique roumaine. “Cluj Bucureşti, 

1937. 
= emilian. . - i | 

= Etymologicum magnum Romaniae. Dicţionarul limbii istorice şi populare a 

rominilor, I—1V, de B. PETRICEICU-HASDEU. București, 1886—1898. 
= "engadin. 

= englez(eşte), 

„= Etymologisches Wărterbuch der rumănischen . Sprache. 1. Lateinisches 

Element, von SEXTIL, PUŞCARIU. Heidelberg, 1905. 
= Blymologisches W'orterbuch der slavischen Sprachen, > von FT, MIBTOSICII. 

Wien, 1886.



“lat. 

fr. , 

germ. 
got. 
grec. 
Grundriss 

Gs 

p- 
HLR 

ILR 
Indog. Forsch. 

istr(or). 

it. 

Jb. - 

jud. | 

LAD | 

lat. mea. 

lat. pop: : 

lat. vulg. 
LB - 
L Balk. 

Let. 

LEW. 

LG 

LL 

log. 

“ 1omb. 
Mat. Folk. - 

m.-bulg.. 

megl. 

mgs. 

mgr. 

Mil, 

Mitt. 

„ Mold. 

= francez, franţuzeşte. 

german. 

gotic. 

= grec(esc). 

= GUSTAV GnoBet, “Grundriss der romanischen Philologie,. BE. Strassburg 

1904— 1906, 
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x 

= Grai şi suflet, I—YVIlL.. Revista „Institutului de filologie şi folklor”, con 

dusă de Ov. DENXSUSIANU. București, 1924 —1937, . 

= harta. . . 
=0. DEXSUSIANU, Histoire de la langue roumaine, 1-1 Paris, 1901 

și 1914—1938. 

= A, ROSETTI, Istoria limbii romlne, I— IV. Bucureşti, 1938—1941. 

i = Indogermanische Forschungen, herausgegeben von Â. DEBRUNNEL und 

SOMMER. Strassburg, 1692 şcu. 

= istroromin(eşte). 

= italian, italieneşte. 

Jahresbericht des Instiluls fir rumănische Sprache, 1 

gegeben von Dr. GUSTAY NVEIGAND, Leipzig, 

judeţul). 

= Linguistischer Atlas des dacorumănischen 

- G. WEIGAND, Leipzig, 1909. 

= latin(eşte).. 

= latin medieval, 

= latin popular. 

= latin vulgar. ! 

1891—19 

Sprachgebieles, 

= Lezicon rominisc-latinesc-ungurese-nemfese. Buda, 1825. 

= KR, SANLFELD, Linguislique balkâniquie. Paris, 1930. 

= M. KOGĂLNICEANU, Lelopisefele Țării Moldovii, I-L 

1845—1852. 

21. 

von 

Iaşi, 

—NXIN, heraus- 

= Lateinisches ety ymologisches W'orterbuch, von ALOIS WALDE. Dritte ncu- 

| bearbeitete Auilage von J. B. HOFFMANN. Heidelberg, 1930 

= Fa, STorz—J. H. ScaMAz, Lateinische Grammalik. . . Neubearbeitet ! 

von MANU LEUMANX und J. B. HOrFMANX. Mânchen, 1928. 

Bulletin de la” Section littâraire de LAcademie 

publi6 par TH. CAPIDAN et D. CARACOSTEA. Bucarest, 

= Langue et Literature. 

rouniaine, - 

1910 Șu 

= logudorez. 

= lombard. - 

= Materialuri 

= milanez. 

= Milleilungen des Rumânischen Instituls 

herausgegeben von W. MEYER- LUBRE. Bd. |. „Heidelberg, 194. 
= în Moldova; 

[olkloristice, culese şi 

Ga. G. TOCILESCU, vol. 1. Bucureşti, 1900. 

„= medio-bulgar.. 
= meglenit (meglehoromtn). 

= medio-germân superior. 

= medio-grec(esc). 

publicate prin 

an 

. 

Ingrijirea , 

der  Universilăt 

ş.u. 

lui 

Wien, 

—
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monteleon. "== monteleonez, o. _ 

munt. = în Muntenia. N 

neap.. „= = neapolitan. 

ngr. == Neogrec, - 

nord. ... :; -.. "= nordic, de nord. 
p. = pagina. 

paleos]. ... : : .= paleoslav. 

pct. := punctul. 

piem. 1 = piemontez, 

- pol. | Ă = polon, ” 
port. __= portughez. _ - 

prov. - :. = provansal, : 

Psalt. Sch. . == Psaltirea Scheiană, publicată de prof. I. BIANU, Bucureşti, 1889. 
NR Reponseș . . == YV-me Congrts International des Linguistes. 28 acât— 2 septembre 1939. 

” Reponses auz questionnaires, Bruges, 

retor. = retoroman. | | , 

„Rev. Crit. . = Revistă critică-literară. 1—'Y. Director AR. DEXSUSIANU, Iaşi, 1893—1897. 
REW . = W. MEYER:LUBEE, Romanisches etymologisches Wârterbuch, ed. 2. 

Heidelberg, 1920. a | 
REF - = Revista filologică, I—11, organ al Cercului de studii filologice din 

: ! Cernăuţi. Director A. PROCOPOVICI. Cernăuţi, 1927— 1929. 
Rjeinik = Rjecnik hroasikoga ili srpskoga jezika. Zagreb, 1880 ŞuU. 
RLR = Revue, des langues romanes. Montpellier et Paris, 1870 ş.u. 
rom. . i = rominteşte). 
rus, - = rusțeşte), ICR - 
rut. „= rutean, ruteneşte. 

"săs, == săsesc, săsește, 
sec, aa secol(ul), 
SEW , = Slavisches et, yrmologisches W ărterbuch, von Dr. ERIcA BENNEKER. Wien, 
” - "1908 ş.u. 

SI. - = SEXTIL PUSCARIU, Studii istroromine, I— III. în colaborare cu M. BARTOIU, 
. a ă, BELULOVICI și A. BYHAY. Bucureşti, 1906—1929, 

sic. = sicilian. 
sîrb. = sirbesc, sirbeşte, 
slav. bis. := slav bisericesc, 
5lov. . - = sloven(eşte). - 
span. _-: = spaniol.” E ia - 
suf, | "= sufix, - e | _ 
surs; = surselvie,. o: îi . 

Şez. - == Şezăloarta. Revistă pentru literatură! şi tradiţiuni populare.. Director 
. ARTUR GOROVEI. (Fălticeni), 1892 ş.u. - - 

TCLP = Travauz du Cerele linguistique de Prague. Praga; 1929 ş.u. 
- TLR „= Thesaurus Linguae” Latinae, „1900 ş.u. 
trevis, "= îm Treviso, 
ture. = turcțeşte). 
țig.- , = ţigănesc, ţigăneşte,
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" ang. „= unguresc, ungurește. , , . a. . 
p. = vechi (de ex.;'w.- în. = vechi-trancez). o 
valtell. = valtelinie, 
vegl. -- - "= vegliot. , 

ven. -. - = venețian. ._. - o 
veron. = .Neronez. ” _î . m E 

-Ves. = vechi-german superior. | - : 

-voc.. ” = vocală? a i 
ZRPh. - _ = Zeilschrijt Jiir romanische Philologie. Halle, 1877 ş.u. _ 
ZsIPh. = Zeitschrift țiir” slabische Philotogie: Leipzig, 1925 ş.u.. . . 

1.
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curbe de intonaţie-78 
cuvini 224 ; (afectiv) 240; (eufonic) 405, 407; 

(onomatopeic) 174 ;. (primitiv) 359; (sa 
„Yant) 396, 397; (imaginea grafică) 237; 

. (inceputul) 176-178; (înfăţişarea) 224; 
„” (Sfirşitul) 176, 178; cuvinte . (asimilarea) 

>...855; (delimitarea) 178) (nlânţuirea) 179; 
: ! (ordinea) 224 , 

cu- 206. 
€ 25, 29, 812, 335 
€ 24, 25, '29, 294, 310—312, 317, 320, 321, 328, 

329, „337, 338, 340; (moale) 25 

£ 25 
î 24, 25, 29. 294. 310, 320, 321. .40q .: 

(despicat) 123 PS S20 028. 340 
E 207 

: în '207 
et 207 

».: 
d 10—12, 15, 190, 293, 336; (despicat) 123, 

126 ; (german) 29 ; (gotic) 296 
dacoslavă 200, 208; (provenienţă) 344 
dacoslavi 311, 321 

" dactile 174 _. ! 
datele foneticii 405 ) 
dativ 257 . 
debil de aer 15, 63, 64; 78, 189, 302 
decalc rilmic 174 
deglulinare 366 PE 

". degradare 55 ; (a vocalei) 55 ” 
delimitare (a cuvintelor) 14, 178, 180; (a fone- 

mului) 219; (silabică) 55, 56, “60, „127, 
136, 160— 163,. 180 

” diereză 56 : 
"diferenţă 114; (afectivă) 241; 
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demonstrativ (pronume) 178 
dental-alveolare 11 - 

deniale 6, 30; (constrictive nazale) 18; (frica-" 
tive) 18; (ncpalatalizate) . 34; (palata- 
lizate) 26, 34; (palatalizarea) "su, 312, 
321,- 336, 339 | 

-dental-palatale (vibrante) 34 . 
deosebire 244, 351, 352; (calitativă) 61; (can- 

titativă). 57,. 59, 61; (de rostire) 247; 
(între fenomene) 225 ; (lexicală) 261 ; (mor. 
fologică) 261; (semantică) 228. 

depalatalizare. (a 1ui 7) 33 
deplasare de populație 313, 314 
depresiunea sonorilăţii 157, 161, 171, 176, 

180, 195. 
deprindere 194, 206, 275; (nouă) 192 
derivat 354, 359. 

(fenomen) 125; derivaliv (element) 223; 
„= (sistem) 246 . 
derogări de la- fonocineme 398 ' 
descendent (diitong) 49, 50; (ritm) 1745 

(intonaţie) 78 
“desinențe 261, 350 
desonorizare 79, 89, 90 _ 
despărțire (falsă) 179 ; (în silabe) 157 
“despicare 81, 119— 126, 137, 266, '315, 316, ” 

379; (consonantică) 120,. 121, 125; „(vo- 
calică) 55, 119. .. _ 

destindere 10,:16, 25, 87, 9%, 157 
devocalizare 65, 88, 9, 92 - . 
dezlerilate, 400 , . 
dezarticulare 304 

„ dezechilibru 253, 265, 366, 377, 382; (onemic) - 
239, 252, 403; (fonetic) 364 

deznazalizare. 87 . 

dezrolacizare 335 ; (greşită) 236 
dezvoltare independentă 342 _: 
diacronic 279, 352; (element) 385; =ă (lege) 

385; dingvistică) 225; (metodi) 370,403 
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| diacronism 299 : 
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dialecte 322, 343 ; (sociale) 350 
dialectal (sunet): 232; mă. (rostire) "236; 

(varietate) 314 - 

(ae accen- 
tuare) 66 

diferențiere 112, 114— 120, 137, 239, 307, 377, 
379 ;. (consonantică) 115—117; (de Intre. 
buinţare) 231; (de sens) 66, 139; (între 
sinonime) 240 ; (semantică) 239 ; ; (stilistică) 
65; (vocalică) 114 

diftong 14, 49—56, 59, 119, 160, 161,188, 256, 
415, 418; (ascendent) 49, 50, 52; (des- 

" cendent) 49, 50; (disociat) 52; (eutonic) 
410; (ilotant) 51, 52, 188; (acei) 52; 

- (nazalizat) 86; (geneza) 192 Ă 
diflongare 120, 183, 189 
dilațiune: 112, 140 

diminuarea sonorilăţii 178 
- dinamică (ionologie): 284. : a ă -



„INDICE 441 

disciplină 384 ej 50, 54 a 
"discompunerea sunetelor 199 ei 53 
”disimilare 105—113, 119, 127, 147, 213, 307, 

338, 379; (completă) 111—113, 172, 180, 
"859; (consohantică) 107; (a distanţă) 110;. 
(parţială) 109; (preventivă) 112; 
gresivă) 107 ;, (prohibitivă) 112, 113; (re- 

„gresivă) 107; (totală)111; (vocalică) 106 
disociere 29, 47, 55, 81, 126, 128, 137- 
dispariție 379; (a.lui -ă) 90; (a lui -i) 89; 

(a lui -t) 90; (a lui n) 97; (a lui -s) 183; 
(a rotacismului) 252; (a sunete'or) 131, 
132; (a unei. silabe) 172; (fonemică) 348. 

distincție . (artificială) 233; (de' grad) 232; 
(de sens) 232 ; (funcţională) 234 ; (lexicală) 
255-—259; (morfologică) 222, 255—258; 
(semantică) 76, 222; (intactica) 233 

di 207 | 
dr. 207 
dorsală (ocluziune) 27 e 
dorsale 7; „(eeluziye) 12 . _ 
dr 207 . - E 

- duble (forme) 352" 
dublele 200, 396, 397 , 
“dur (caracter) 29; „mă (poziţie) 233, 289 
durală 9, 48, 49,.57—62, 79, 173, 188, 189, 

204, 221, 223, 242, 288; (vocalică) 62, 131: 
_dv- 206 p. 
-dy 25 - 
d 25, 294; 319, 320, 328, 340; '(final) 337; 

“(niţial) 337 ; (intervocalic) 337 ” 
dz (despicat) 125; (redus) 192 
„d2 25 - 
"da 25: - . ” 
d7 25 . . : 
dU ” i 
„d 19, 25 
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e 37, 40, 41, 46, 55, 209, 289, 290, 316, 337, 
339, 341; (deschis) 43, 44, 52, 204, 255; 
(foarte deschis) 43; (final) 90, 91, 205, 
319, 326, 330, 334 ; (iniţial) 55 ; (închis) 43, - 
44, 255, 336; (ung) 204; (lung latin) 191; 
(mut francez) 49,183 - 

ea 51—56, 319, 320, „327, 328, 334, 337, 339; 

(conservat) 319 ; “a 51; ed 5 
eau 51 : 
că 40 - 
echilibru 386 
economie (a limbii) 239; „(ae mişcări) 80— -82, . 

133 | 
” ecthlipsă 146 , 

ee 53 - IN . 
ee 52 - e IN 5 

ce 51 
„efec. (eufonic) 168, 410 

„ (stilistic) 72 
ei 53, 54; ei 52; -eiu 52 

„ (prozodie) „230; 
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(pro- 

elaborare (a fonocinemetor) 367; (psinică) 212; ; 
(subiectivă). 242 

element (al limbii) 224; (austiliat) 350; (con-.. 
.-stant) 298; (conștient) -367; “(derivativ) 
223 ; (de rostire) 242—244 ; (diacronic) 385 ; 
(enclitic) 186; (eutonic) 406, 409, 415, 417, 
418; (extrafonologic) 278; (fonemic) 242, 
368, 370, 380; (fonetic) 221 — 224, 233, 242, 
368, 370; ; (fonic) 223, 243; (funcţional) 224 ; 
(intelectual) 367; (hipercaracterizator) 274; 
(inovator) 370;  (labial) 204; (mecanic- 
fonetic) 337; (moştenit) 190; (proclitic) 
186; (psihic-fonemic) 337; (psihotonic) 
223 ; (repetat) 298; (sincronic) 385; (slab) 
53; (slav) 210; (sonic) 230; (spaţial) 388; 

. (subicetiv) 354, 395, 401; (velar) 204 

eliminare 133, 134, 207... 
eliziune 132 
emfălică (natură) 58 
emoliv (mijloc) 229 
encliză 174, 185, 186, 189: 
energie articulativă 176, 179 : 

- entitate (negativă) 225; fopoătivă), 225; ce - 
lativă) 225 

"eo 47, 51, 53 . 
eoa 51, 54; ; €0ă 54 

-epentelic (iot) 126; 
. (vocală) 127 . . 

epenteză 138, 1345, 347 
“epiglola 5... 
epileză 137, 345, 348 
epocă sirăromină 394 | 
eslem 231. . ! - , 
estelic- (scop) 229; mă (relevanţă) 229 _ 
elimologic (raport) 150 ; (simţ) 356, 380; să 

(legătură) 355, 356» - | 
“etimologie populară 125, 302, 348, 349 
elnic (substrat) 190 Ă 
eu 53—55 - 

„ă "(consonantă) 120; 

„eu 50, 54 
eufonie (cuvint) - 405, 407; (diftong) - 410; 

- (efect) 168,.410; (element) 406, 409, 415, 
417, 418; (principiu) 414, 419; (vers) 407, 
4108; -ă (notă) 415; (poezie) 411; (pre- 
ocupare) 414 ; (valoare) 239, 242, 416 

eufonie 159, 230, 231, 278, 405, 408, 409, 
415—419; (a ritmului) 407; (prozodică) 
160; (cauza) 414 

“evantaliu 330, 331, 392 
evoluție 275, 281, 333, 368, 370, 381, 394, 401; 

(automată) 395; (tonemiză) 3v1; (foneti Ă 
„că) 197, 301, 354, 356; (independentă) 
343; (internă) 191, 336 : 

" exagerare 114, 197, 350, 355; (a rostirii) 191 
excepții 297, 357, 370, 397— 399, 101 
exelamalive 75 

-" explozie 9, 14, 25; (accentuată) 57
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explozive 9 ! 
„expresie slereolipă 71 * 

expresivă (geminaţie) 61, 125; (valoare) 228, 
229, 242, 330 . 

'expresivilate 278 
“exirafonologic (element) 278 
exlrasemanlic (rol) 232 Ă po 

-€'43, 46 , Ea - 

/onelică 4, 223, 224, 

- rală) 276; (istorică) 299; (sintactică) 50, op 

7 17, 198, 291; (german) 296 
factor (fonemic) 369, 382; (fonetic), 369; (psihic) 
_ 184; (subiectiv) 184 

jacuttativ (caracter) 384; (mortonem) 20 
jalset 31 , - 
familii de: limbi. 22 i a 
faringele 6 ă 

_Ţaringiene 36 ; (Iricative) 21 ; ; (ocluziv ec) 13 
“fază (cronologică) 324; (intermediară) 132; 

(nouă) 333; (veche). 333 
jeminin 359 -- 

- Jenomen (accidental) 368 ; (colectiv) 308 ; (deri- 
vativ) 125; (fonemic) 302, 352, 354, "362, 
373, 375, 380; “(fonetic) 352, 373 ; (general) 
308, 368; (intelectual) 159; (mecanic) 159; 
(străromin). 389 

final (ton) 78; =ă " (poziţie) 188, 239, 292; 
(vocală) 57, 89: - 

jluzul vorbirii 179 . 
În 207 . N a 
Jonem 2183—229, 233—235, 242—2406, 274 — 

277, 283, 2814, 370; (delimitarea) 219; 
(sistemul) 28-1 ), 

fonemic 242, 2417, 403); (accident) 316, 363, 365; .. 
(aspect) "266, 283 ; (caracter) 374 ; (dezechi- - *- 

„ libru) 239, 252, 403; (domeniu) 'sw2, 401; | 
- (element) 24142, 368, 370, 380 ; (factor) 369, 

382; (fenomen) 302, 352, 351, 362, 373, 
375, 380; (proces) 368; (sistem) 212, 273; 
(specilic) 273; (teren) - 402 ; mă (cauză) 37; 
(combinaţie) 364; (dispariţie) 3-18; (evo- 
Iuţic) 301; (inovaţie): 368, 402; (interde- 
pendență) 267; (modificare) 3-18, 319; 
(natură) 345, 362, 365, 369, 381; (recu- 
noastere) 216; (rinduială) 361 ; (speculație) 

- 365 
Jonemică 227 243, 216, 278; (istorică) 249, 275, 

2185, 281; „(spaţială 278,: 281; ; (statică) 275; 
(graniţele) 278 : ” i 

- Jonelie 242, 246, 364,103; (accident) 307, 315, 
965, 378; (aspect) 242, 266; (dezechilibru) - 
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364; 

"288, 305, 306, 326; (teren) 302; 

Jonetism 305; (latin) 191; 

” (hiperdialectală) . 

(domeniu) 392; (element) 221 —224, 
233, 242, 368, 370; (factor) 369; (fenomen) | 
352, 373; (plan) .303; (proces) 308, 368, - 
401 ; (sistem) -190, 199, 249, 250, 272, 274, 

dă (cale) 
356, 373—375 ; (cauză) 372 ; (coincidenţă) 
296; (evoluţie) 197, 301, 354, 356; (ino- 
vaţie) 295, 368, 402; (interdependenţă) 
267; (lege) 64,. 193, 274, 281, 287, 288, 
295— 301, 307, 308, 337, 357, 365—37, 
480, 386, 395, 397, 402, 403; (modificare) 

"275; (natură) 125, 365, 381; ; (normă) 300, 
369; (regulă) 300; (transformare) 206, 219. 
2.48, 349, 355, 365, 372, 374, 385, 893,-397; 
(variantă) 241  - . 

227, 275— 278, 283; (gene- . 

"145, 162, 17, 180—185, 189. 198. 

(moştenit) 196; 
(rominesc) 186, 194; (traco-geto-dac) 191 

Jonic (conţinut) 169; (element) 223, 243 
- fonice (ocluzive) 208; (tari) 15, 16 

Jonie 10, 34, 19, 79,'80, 93, 189; (met tateza) 
154; (pierderea) 87, 99 . 

__fonizare 192 | . 

fonocinem 307, 381— 387, 395, 403 ; (cristali- 
zarea) 392, 396 ; (cronologia) 388 

Jonocinetic (punct de: vedere) 371 
fonocinelică 370 îi 

fonologic 276 ; (punct de vedere) 371 ; (sistem) 
224; mă (insemnătate) 59 ; (lege) 274, 369; 
(opoziţie) 225, 228; (structură) 356; 
(şcoală) 225; (unitate) 225 . 

Jonologie 223, 203, 275—28-1; (istorică) 281; ; 
(sintactică)- 278 ; (statică) 281, 284; Gti- 
listică) 278 ; (graniţele) 278. - 

jonologişii_ 2-13, 275, 279 - 

formă (afectivă) 61, 278; (analogică) 108, 262, 
:350; (arhaică) 318, 324, 333; (articulată) 
257; (coexistentă) 336; (colectivă) . 91; 
(dublă) 210, 252, 352; "(flexionară) 239: 

395; * (hiperliterarizată) 
395 ; (individuală) 91; 237 ; (învechită) 307 ; 
(nearticulată) 257 ; (nesincopată) 144 ; (oca- 
zională) 91; (perimată) 307; (proporţio- 
nală) 361 ; (scurtată) 170, 211; (sincopată) 
62, 144, 145; (tradiţională) 3 350, 352, 355, 
-100; (uzuală) 91 i 

formulă stereolipă 171 
forță de articulare 15: 
Jranceză (intluenţă) 37, 168 -. > 
franțuzism 231 
[raza 224; (accentul) 7 4: 15; (analiza). 1 79; 

(constelația) 2 N 24; (melodia) 7i 
jrecvența grupurilor consoriantice 159 
Jricalive 36 ; (alveolare) 18; (bilabiale) 17, 18; 

(dentale) 18; (faringiene) 21 ; (labiale) 16; 
Garingiene) 23; 2; (palatale) 19; (velare)
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man) 296 ; (intervocalic) 20; (mediovelar) 
12; (prevelar) 12, 13; (postvelar) 12: 
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greci 343. - 
yrecism 231 
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(vocalic) 159 - 
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gv 207; gv- 206 - A 
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imitalivă (reduplicare) 1412; (Lulpină) 141, 167 
imperativ (caracter) 304, 308, 309, 363, 369, 

385, 402; mă (lege) 371,.385 
- imperăliv 170; (interjecţiona!) 170; (curtat) 

169 
impermeabilitalea sunelelor 305 

- imploziune 14; (nazală) 138 
“impresie acustică 197, 221, 274 
inconsecvență 250, 252, 259, 361, 401; Qaratieă) 
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independenţă silubică 160 
indicativ prezent 351" 
individual (semnal) 223; =ă (formă) 91, 237; 

(inovaţie) 233, 305, 307, 333, 401; (inter. , 
„pretare) 233; (marcă). 254; (modificare)
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(vorbire) 235 

” individualistă (tendinţă) 224, "384 
inerție 352, 354, 355 
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327, 330, 338, 341, 342, 378, 389, 395, 401; 
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integrare 277 
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intensitate 59, 120, 363 
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(funcţională) 233; (greşit') 375; (indi- 
viduală) 233; (nouă) 233, 242, .375; 
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intervocalică (consonantă) 157; (poziţie) 133, 
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io! (iod) 19,-48; (epentetic) 120 
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triviri) 336 
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isomorțe 282, 322, 324 
istorie (punct de vedere) 373; = d (cercetare) 

299; (consideraţie) 371; (fonemică) 275, | 
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tă 51 

"278, 281; (fonetică) 299; (fonologie) 2813 
(gramatică) 280; (lingvistică) 280, 309 
310, 312 - _ 

istorism: 275. : Nu - , _ 

iu 52, 54; iu 52 Ma 
iu 50 
izolare lingvistică 317 

„izolat (caracter) 315, 317, 325; ă (regiune) 
316, 3824 | 

i 43, 44, 193 
] 44 Ă 
I 336; (slav) 207, 209 
î 46 
1 19, 18—50, 55, 56, 311, 322, 337 ; (conso- 

nantizat) 194; (final) 56; (metatezat) 155... 
ia 50, 54, 327 
iă 40 . 
ză 50, 51 s 

je 50, 54 
jo 50 -- , 
ioa 51; jo(a) 54 
ju 50, 54 - 

1: 

4 41, 42, 45, 129, 131, 209, 210, 289, 291, 
320; (afonizat):57; (deschis) 43; (final) -- 
42, 57, 90, 91, 342; (iniţial) 42; (inainte 
de sonante) 210; (inmugurit) 131; (medial) 
42; (nazalizat) 86. : 

"tă 51 
ti 54, 3820; li 52 
ii 50, 54 . 

îmbogățirea limbii 235 ÎN 
imprumut 101, 159, 192, 195,- 201—205, 

208, 213, 234, 278, 299, 302, 321, 325, 
336, 3-12, 343, 349, 386, 39, 396; (direct) 

„196; (grecesc) 67; (slav), 67; (turcesc) 67; 
(unguresc) 67 

înălțime 63, 64, 78, 79, 221; (a vocalelor) 120 
încadrare 231 Da 
încăluşală (poziţie). 175, 189, 289 
inceputul cuvintului 176, 178 - 
incordare musculară 15, 41, 62 . - 
inlănfuirea cuvintelor 179 . 
înlocuire 207, 209, 212—214, 348 ; (a sunetelor) 

195, 196, 206, 253, 368; (excesivă) 395 
inmugurire (a sonantelor)! si, 126— 130; (a 

” vocalelor) 128 j 
înnoirea limbii 349. , 
însemnălale .fonologică 59 * 
înțelegere 229 
înțeles 229 

iu 53, 55 
iu 50. 

43 

t 315 
44 - 

a
r
,
 

=



INDICE 

J 

j 23, 295, 310, 316, 325, 333, 336, 3404 (despi- 
cat) 124; (disociat) 126 | 

joc (de rime) 167; (vocalic) 167 - 

, K 

RI . 
"ks 25 -- 
KS 25 
W 12, 28, 312; (despicat) 124 E 
E" 29 | 

2 . . L i 

“20-a, 292, 293; (disimilat) 108; (final 
-- afonizat) 317 ; (metatezat) 147—152 ; (mu- 
iat) 31; (nazalizat) 31, 86; (palatal) 26, 
31; (palatalizat) 26, 31; (propagat) 140; 
(velar) 31: - 

labial (caracter) 94, 257, 258; (element) 204; 
(reflex) 26 

labiale, 6, 9, 253; (Iricative) 16; (nepalatali- 
-zate) 319; . (palatalizate) 29, 312, 335, 
350 ;: (palatalizarea) 326 

„ dabializare 26; (a vocalelor) 46, 342 
labializat (caracter) 258 
labiodenlale 7, 17, 34 - 
“labio-velare (vocale) 37, 46 
laringele 4, 41-. - 
laringiană (ocluziune) 13. ia o. 

_laringiene 6, 13; (acoperite) 45; (fricative) 
21, 22; (spirante) 162; (vibrante) 34 
“lalerălă (apertură) 18 
"latin -(fonetism) 191; mă (limbă) 191 
Iatin-vulgară (inovaţie) 191, 192 - 
id 207 . 

: legătură. etimologică 355, 356 7 
lege 304, 363, 386; (a forţei) 105; (colectivă) 

371; (diacronică) 385; (fonemică) 369; 
(fonetică) 64, 193, 274, 281, 287, 288,. 
295—301, 307,.308, 337, „338, 357, 365, 
367—372, 380, 386, 392, 395, 397, 402, 

„- 403; (fonologică) 274, 369 ; (generală) 198, 
371, 385; (imperativă) 371, 385; (sincro- 
nică) 385 ” 

leilmoliv 411 RE 
lento 59,. 143, 144 
liberă (poziţie) 175, 189 
libertate de accenluare 65 
licență poetică 231 
lichide 31, 36 
limba 7 

” limbă (colectivă) 235, 240, 401; (ecou) 166; ” 
_(model) 227, 236, 247; (străromină) 389; 
(tradiţională) -306; (economia) 239 ; -(ele- 
mentele) 224 ; (îmbogățirea) 235 ; (sistemul) 

-. mh 207 = 224; (structura) 224, 242, 243 . 
limitare (în spaţiu) 391; (în timp) 391 
lin 15, 16,48, 87 -. - 
linguale '34 

445.- 

lingvistic (complex) 325; (material) -239; 
(mănunchi) 343 ; (scop) 242 ; (sistem) 385: 
= ă (conştiinţă) 259, 273; (opoziţie) 276; 
(rezervă) 283; (utilizare) 243; (valoare) 
220, 222 - 

lingvistică (diacronică) 225; (istorică) 280, 
309—313; (sineronică) - -225; (spaţială) 
309—313 _- 

lipsa (de-accent) 87, 144, 384; (ae presiune) : 
* 189; (de: regularitate) 384 - 

literă 217, 244. ” 
loc (al accentului) 71, '228; (a sunetului în 
> cuvint) 176, 224, 228, 273; (de articulaţie) 

6, 10, 16,27, 30, 3% 37, 42, 81, 95, 255, 256 
lueta 6 

lungime (absolută). 59; (a sunetelor). 362 a 
"tubului oral) 40— 4; (relativă) 59 . 

lungire 59, 125 - 
lupta între forme 350 

„I” 26, 30, 194, 202, 20, 312, 338; ;(eropazat) 40 
1” 28, 30 

131; (preconsonantic) 31; (final) :31: 
7 129,209 ; (monofonematic) 129 . 

M 

m 8—10, 294, 315; 316; (deznazalizat) 121; 
(despicat) 121; (disimilat) 108; (final) 191; 
(metatezat) 151 - 

mahalagism 231 - 
marcă individuală 254 
masculin 359 
maică sonoră 49, 51, 156, 158. 
material (lingvistic) 239; (sonor) 214 
mănunchi lingvistic 282, 343 .: 
mărimea aperlurii 19, 41, 42, 48 
mb 315, 316 a 
mecanic (act) 114; (fenomen) 159 ; (principiu 

- 186; (proces) 301; „wă (cauză) 303; 
- (natură) 369; (transformare) 371 - 

mecanic-fonelic (element) 337 
medii (vocale) 45, 46 . - 
mediolinguale ? - 
mediopalatale 12 - 
mediovelară (ocluzivă) 12 
melodie 411 ; (a frazei) 77; (sintactică) 78 * 
relafonie 55, 138, 189, 263; 266, 289 “ 
melaplasmă 271. 

- melastază 16 
metaleză 112, 113, 127, 146—155, 207, 228, 

307, 314, 315, 418; (a foniei) 154; (a sila- 
belor) 153; (progresivă) 149; (reciprocă) 
151—154; (regresivă) 148; (simplă) 147; 
(sintactică) 154; (vocalică) 154, 

metodă (diacronică) 370, 403; (pluridimensio- 
nală) 283, 284; (sincronică) 370, 403 

migrațiuni 314, 343 
" mijloc (artistic) 230; (de comunicaţie) 244; 

- (emotiv) 229; (intelectual) 229



446 

- mod 223 i 
model (albanez) 100; (grecesc) 145; (neogrec) . 

Ă 97 : . Ni 

minoră rezistență 328: 
ml- 206 : i i 
mn 318: . N 
moale (poziţie) 233 - : 
mobililatea accentului 65, 63 

modijicare 400; (de rostire) 298,. 383, 402; 
(de sunete) 348; (fonemică) 348,. 349; 
(fonetică) 275; (individuală) 402 

modulațiuni melodice '7$ - a 
moment (afectiv) 59; (social) 298 
momentan (sunet) 9, 36 - 
monofonemalic (sunet) 25; „ă 
monofionghizare 58,132 - 
„monosilabă 165, 171 

: 

monosilabism 164 
monolonic (accent) 188 . ... 7 . 
morfem 71, 222, 256, 261, 268, 272, 370 * 
morfologic (accent) 71 ; (rol) 223 ; (sistem) 246 ; 

= d (distincţie) 222, 255, 256, 258, 261; 

- 

* funcţiune) 257; (normalizare) 375, 383; 
(repercusiune) 391 ; (valoare) 220 

morjonem 223, 227, 246, 267—274, 369, 373, . 
317, 381; (auxiliar) 259, 261, 268, 271; 
(facultativ) 240; (fără corelaţii) 270 

morjonemic (rol) 257; «d (funcţiune) 257; 
(inversiune) 271, 272 ME - 

moştenire 193, 195 : E o. 
moştenit (element) 190; (fonetism) 196 
muiat (caracter) 28, 29; (sunet) 15; „ă 

(consonantă) 28, 62, 187, 257 
murmurală (vocală) 210 

- mulărea : accentului  69—76, 262 
„mulațiune consonanlică . 266, 296, 370 
mi 207. - 
m 17 

x 
n 10, 11, 292, 293, 341; (afonic) 11 ; (constric- 

tiv) 97; (deznazalizat) 249; (despicat) 122, - 
-123; (disimilat) 108 ; (dispărut) 97 ; (inter- 
vocalic) 11, 251; (metatezat) 151; (muiat) 
23; (palatal) 26; (palatalizat) 26; (propa- 
gat) 87, 122, 125, 138, 139; (rotacizat) 113; 
(velar) 21 - - 

natură (a sunetelor) 143, 144; (emfatică) 58; 
(fonemică) 345, 362, 365, 369, 381; (fone- 
tică) 125, 365, 381; (lizico-fiziologică) 242 ; 

”. (mecanică) 369 ; (prozodică) 70. ” 
"nazal (caracter) 6, 221, 320; (infix) 126; (tim= 

Ă bru) 93, 1412, 317; mă (imploziune) 138 ; | 
(poziţie) 99, 175, 190, 338, 341 ; (rezonanţă) 

„418, 96, 188, 255; (vocală) 199, 256 
nazale 9,10, 36; (atonizate) 92 ; (dentale con- , 

strictive) 18 ;. (fricative velare) 21 ; (labio- 
dentale) 17; (palatale) 12 IE 

nazalitate 85, 86,138, 249, 250, 315 

“ neaccentuat 228 ; 

(sonantă) 189 : 

oa 43, 47, 51—56, 
aj 51: 

_obişnuință 159, 190—195, 252, 

„ INDICE 

nazalizare 36, 82, 86, 131, 139,216, 247; (a con- 
sonantelor) 86; (a diftongilor) 86; (alba- 
neză) 195 ;(a semivocalelor) 86 ; (a tulpinei 
onomatopeice) 142 ; (a vocalelor) 48, 85, 86, 
181, 195; (completă) 85; (incompletă) 85 : 

=ă (poziţie) 3141 
nearliculală (formă) 257 . | 
necesilale socială 220, 237 , 
negativ 75; «dă (entitate) 225; (particolă) 72 
negație 74, 242, 257 o 
neintonat 228 N E 
neogramalici 298, 397 
neogrec (model) 97 | 
neogreci 18, 20, 273, 3:10, 34 Ă 
neologism 65, 68, 69, 101, 159, 161, 205, 231, 

353—355, 396, 397 : E 
nepotriviri de isofone 336 
neregularilate 352, 354, 401 
nesincopal (proparoxiton) 1-41 ; 
nesincronică (articulaţie) 85 
normalizare morfologică 357, 375, 383 
normă (colectivă) 236, 237, 2-42, 252, 400, 401; * 

„„ Monetică) 300, 369 ; (gramaticală) 278 

=ă (formă) 144 

- notă (afectivă) 240, 241 ; (caracteristică) 2-48 ; 
(comună) 2:47, 254, 255 ; (deosebitoare) 2-17, 
255; (eufonică) 115 Da | 

noulale a rimei 406 - 
nr 207 

„nuanțare 224 
numărul silabelor 164. E 
nume proprii 169; (scurtarea) 168, 169 - , 
ri 12, 26, 202, 203, 311, 317, 318, 322, 329,339 
îi 28 o a . 
î 28. * ai 
n 12 - 
RI, - - 

| | 0. 

o 37, 40, 41, 44, 46, 209, 289, 291, 339, 340, 
341 ; (deschis) 43, 44, 52, 218; (final) 90; 

". (iniţial) 55; (închis) 44, 218; (lung) 2011; 
- Qung latin) 191; (inijlociu) 218; (neaccen- 
„tuat) 206  ..- . ! 

339; 0a 5i;0â3t : 

9 47 . | Rei a 

342, 365, 367 
observaţie pe leren 298 i - o 
ocazional (accent) 72; =ă (formă) 31. , 
ocluziune 34, 81, 93, 162; (antero-linguală).26 ; 

(dorsală) .27; (glotală) 255; (incompletă) 
11, 18, '30; (laringiană) 13; (omorgană) 

"93; (postero-linguală) 26 . - | 
'ocluzive 7,:10, 36; (adăugate) 141 ; (continue) 

29, 31 ; (dorsale) 12 ; (faringiene) 13 ; (fonice) 
208; (glotale)- 162; (mediovelare) 12; 

„ (palatale) 12, 28; (prevelare). 12; (post- 
.%elare) 12; (spirantizate) 97 ; (velare) 12, 28 

ON 

>



ocluzinilale 9 
oe:53. - Pa 

-di 53, 51; oi 52; -oiu 52; oiu 51. 
oi 50—352, 54 
omortor[e.. 233. Ia 
omonimie 107, 354 _ 
omorgan 121; «<ă (ocluziune) 93 
onomalopee 167,'168, 362, 408, 4119 
onomalopeie (cuvînt) 174; (erai) 3 362; 

“pină) 140, 142 
00 53 _ | i 
opoziliv (sens) 76; „d (entitate) 225 . 
opozitie 226, 227, 229, 231, 233, 234, 241, 246, 

"247, 251—261, 268, 269, 271, 276—280, 
*41-4, 415; (bilaterală) -226; (combinată) 
259 ; (constantă) 226; (corelativă) 226, 258; 
(corelativă combinată) 259 ; (erisalidă) 240; 

- (de fonie) 226 ; (directă) 296; (ecuipolentă) 
226; (evocativă) 228; (expresivă) 228; 

* (fonologică) 225, 228; (funcţională) 2413; 
(graduală) 226 ; (indirectă) 226; (irelevantă) 
226— 229, 232— 234, 247, 277; (izolată) 

226: (lingvistică) 276; (multilaterală) 226; 
(ncutralizabilă) 226 ; (observată) 238 ; (poli- 
dimensională) 226 ; (privativă) 226 ;. (pro- 

. porţională) 226 ; (relevantă) 226 —228, 232, 
234, 238, 240, 255, 256, 218, 371.5 

- mensionatii) 226 
orulă (rezonanţă) 48, 80, 255 

__ orale.6,'9, 10,36; (vocale) 256 
ordine 217 ; (a cuvintelor) 224; 

: fonetice) 224 - 
organ arliculator 7? 
organizare (a limbii) 282 

-“(silabică) 175 
origine ilirică .199 
orloepică (variantă) 241. -- 
oscilări de" rostire 336 

3 mă (tul 

(a elementelor 

; (a sunetelor) 175; 

ou .53—55 

cu -50, 54 RR 
9 43, 44, 16 Ii 

| 9 43 - . . o 7 

42, 414, -336. , - ri E a 

g 48 ă : ” 
3 16, 47 201 

„a % DR II 
8 47 ! d 

P 

312, 336; (adăugat) 141; p 8— 12, 15, 291, 

296 
palalal :(caracter) 22—24,: 10, 257, 258; -mă 

(consonantă) 28, 187; (fricativă) 19; (aa-: 
zală) 12; (ocluzivă) 12, 25; (semivocală) 62; 

„. (vocală) 37,:62 | 

palatal-alveolare 6, .36 - A 

INDICE 

(unidi- 

(despicat) 125, 126; (ina) 57, 312; (latin), 

"4437 

palatale 6, 36, 253" 
palalalizare 26—29; (a denitatelor). 11, 312 

- 821, 322, 336, 339; (a labialelor) 326 
palatalizat (caracter) 258; -ă (africată) 25; 

(alveolară) 31; (consonantă) 28, 187; 
" (dentală) 26, 34; (labială) 29, 312, 335, 3503 
(variantă) 45; (velară) 27, 28, 36 

“palatul (dur) G : . 
pană 330,.331 - : ă 

- paragogă 137 
parazitar (sunet) 138, 345; = (vocală) 127 | 
“particolă (atonă) 186 ; (interogativă) 76; (nega- 

tivă) 72 
parlicularitale de rostire 187, 190, 238 
pauză 177, 178 

".periferic (caracter) 325 ; «vă (regiune) 316-— 32. 1 
personală (apreciere) 392 . 
PP204 
pitoresc 419 - | 
pierdere (a foniei) 37, 99; ;a- sunetelor). 195 
-pE 312 - 
plasticitate (a consonantelor) 291 ; (a sunetelor) 

289, 305; (a versului) 409; "(a vocalelor) 
289—291 

pleniludine (sonoră) 78; (vocalică) 131 
-plozive 9 - 
plural 223, 257: 258, 271, 351, 352, 358, 360" 
pluridimensională (metodă) 283, 284 S 
poelică (valoare) 230 : 

polifonematică (sonantă) 1$9 ă IN 
=: poliflong 49, 52, 119, 160 
poligeneză 305 n 
poligonul lui JONES 46. 
poloni 210 - 
posterioară (vocală) 41 
posiero-cenirală (vocală) 40, 44, 45 
poslero-linguală (ocluziune) 26 

"- postero-linguale 7. 
posipalalale 12. - 
postvelare 12 ! 
polențial sonor 156, 158 - 
poziție (a accentului) 65; (a sunetului în cu- 

vint) 217, 219, 242; (dură) 40, 233, 289; . 
“ (extremă) 46; (finală) 188, 289, 292; (ini- 
ţială) 176, 188, 289, 292; (intertonică) 144; 
(intervocalică) 133, 188, 289; (încătușată) . 
175, 189, 289; (liberă) 175, 189; (moale) 
10, 99, 233; (nazală) 175,190, 339, 341; 
(neaceentuată) 341; (protonă) 144, 145 

“„precizia articulării 176 
„predilecție 386 
predispoziţie 193 
prefixe. 68 ; a- 365; ad- (lat.).115; con- 357; 

des- 100,. 135, 159, 269,. 395; dez- 395; 
ex- (lat.) '95 ; in- 73 ; în- (lat.) 118; îm- 125; 
în- 60, 118, 125, 130, 218; na- (slav) 367; 
ne- 53, 73 ; ne- (istr.) 367; raz- (slav) 367; 
rez- (istr.) '367; s- 95; stră- 123; za- (slav) . 
367; ze- (îstr.) 367 _ | 

prepalatală (variantă) 45 

7



448 

prepalaiale 12 
prepoziție 76 ! 
presiune '62, 63, 78, 79, 173, 178, 221, 266 
prestigiu 194 ; (social) 191 - - 
prevelară (ocluzivă). 12 Ie 

. principiu. (al sonorităţii) 173; (eutonic) „414, 
419; (mecanic) 186; (totalitar) 224 - 

proces (de organizare a limbii) 282 ; (de recu- 
noaştere) 243 ; (fonemic) 368 ; (fonetic) 368, 
368, 401; (mecanic) 301; (psihic) 275, 301. 

„" procliză 185, 186, 189. . =. 

progresivă (acomodare) 97 ; (asimilare) 99, 101; 
(disimilare) 107, 111; (fonetică sintactică) 
182; (metateză) 149; (propagare) 138 

" pronume demonstrativ 178 - 
propagare 81, 127, 138, 147, 307, 309; (ai inova- 

ţiilor) 295 ; (a lui 1) 140; (a lui I) 140; (a lui - 
n) 87, 139; (a lui r) 139; (consonantică) 
138; (progresivă) 138; (regresivă) 126, 138; 
(vocalică) 128, 138 . 

proparoxilon nesincopal 144 
propulsiune 402 .. | 
proteză 137, 345, 347, 366 
prolonă (poziţie) 144, 145: 

protoslav (ier) 208 ! 
- proveniență (bulgară) 344 ; (dacoslavă) 344; 

„(sirbească) 3844 ; (ucraineană) 344 . 
prozodic (efect) 230; 
tură) 70. 
ps 214; ps- 206: 
psihic (act) 114; (factor) 184; (proces) 275, 

| 301; mă (cauză) 303; (elaborare) 242 
„Psihic-fonemic (element) 337 
psihofonie -(element) 223 

" psihologism 298 . 
- “-psihologişti 243 - . - 
"pt 214 : 

puncl de vedere (cinetic) 225 ; (fonocinetic) 371; 
_(fonologic). 371; (istoric) 373; (spaţial) 
371, 373; (static) 205, 371; (structural) 224 

puritate a rimei 406 ! 
p“ 29 

-0 
qu 26, 204 ; (despicat) 126 Ă 
-qua- 191 

n 

r 31, 34, 193, 194,294, 334; (adăugat) 141; 
(apical) 32, 33 ;;(bilabial). 32; (constrictiv) - 
97; (dental) 32, 33, 341; (despicat) 124; 
(disimilat) 107, 108; (laringian) 34; (final) . 
33; (fricativ) 33, 219; (german) 196; 
(glotal) 34; (iniţial) 33; (intervocalic) 33; 

- abial) 31; (labio-dental) 32; (medial) 
383; (nazal) 251; (nazalizat) 34, 86; (silabic) 
E 150; (uvular) 33, 3%, 308, 312; (velar) 

34 ” 

INDICE 

=ă (eufonie) 160; ma | 

_radicale 7 

“raport (cronologic) 391, 403; (ae depenăcnţă) 
189, 224, 277; (d€ sonoritate) 156 ; (etimo- 

. logic) 150; (intre elementele fonetice) 224 
răspindire 333, 368 —370, 376, 378 . 
răspuns spontan 283 . 
reciprocă (metateză) 151 —154 
reducere 49, 52, 55, 56, 192, 209 ; (a aperturii) 

115 
reduplicare (a primei silabe) 167; (imitativă) 

142 ; (trunchiată) 142. 
. fefractar (caz) 398 

registru 45 
„regiune (conservatoare) 315— 318; "(de .articu- 

laţie) 7; (inovatoare) 321; 
- 8324; (marginală) 318— 324; 
316— 324 

regresiune 236, 333, 370; (falsă) 335 - 
regresivă (acomodare) 97; (asimilare) 99, 101; 

(disimilare) 107, 111; (fonetică sintactică) 
182; (metateză) 148 ; (propagare) 126, 138 

(izolată) 316, 
(periferică). 

: regularitate 397, 403; (ipsa) 384 
regulă (fonetică) 300; (gramaticală) 233 

"relativă (cronologie) 387, 388, 393; (entitate) 
7. 225; (lungime) 58 ; (sonoritate) 75 

reflex labial 26 
refren 416 
relativitate vocalică 190 
relazare musculară 15, 62 
relevanță 226, 231, 273; (estetică) 229; (se- 

mantică) 234 ; (stilistică) 228 . 
repelare 167, 168, 298 | 
relrofleză (rostire) 11 
relicte 315, 342, 343 
reliefare 74 
reluare 409 

. 

"- repartiție geografică 331 | 
repartizare 53; (pe silabe) 175, 17 
repercusiune morfologică 391 : 
repetare 167, 243, 246, 261, 409—411, 414; 

(a silabelor) 166; (de articulaţie) 113 
repetiție 106, 231, 277 

"reprezentare subiectivă a sunetului 218 
reproducere (a sunetelor) 196 
repulsie 386, 392 - 
rezervă lingvistică 283 
rezistență 353, 354; (minoră) 326 
rezonantă 341, 36, 79, 217; (nazală) 48, 9%, „188, 
„-255; (orală) 48, 80, 255 - 

rimă 231, 260, 406, 407, 410,415; (banală) 
- 406; (impură) 406; (noutatea) 406; „(puri- 
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” rostire 239, 278; (accidentală) 379; (afectivă) 
302; (cacuminală) 11; (cerebrală) 11; (co- 

” Jectivă) 342; (dialectală) 236; (discompusă) 
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:.182,361; mă (diferenţiere) 239; (distincţie) 

"76, 222, 228; (relevanţă) 234; (tert), 361; 
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(tendinţă) 386 - , 

sincronism 82, 85, 121, 299; (neglijarea) 82 
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nanţă) 350; (transformare) 275; (valoare) 
208 ” ” - 
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mică) 275; (fonologie) 281, 284 : _ 
stereolipă (expresie) 71 ; (formulă) 171 | 
stil 230, 418; (dominant) 305 ” 
stilistic (accent) 74; (contrast) 261 ;" (efect) 

72; (scop) 75; „ă . (diferenţiere) 65; 
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logică) 386 | ! - | 
. structural “(punct de vedere) 224; =ă (parte) 

subdialect 322, 343; (crişan) 323; (maramu- 
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tărie 59, 63 : 
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tendință  (articulatorie) 193; (atomistă) 224; 
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totalism 224 
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tradiție 352—354, 382 , 

, să (imagine) 282 
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350, 352, 355, 400; (limbă) 306; (rostire) 
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304; (evolutivă) 394; - (fonetică): 206, 
2419, 348, 349, 355, 365, 372, 374, 385, 

- 393, 397; (generală) 302; (mecanică) 371; 
(sonică) 275; (străromînă) 390 . 

transhumanță 313 
tranzitoriu (sunet) 62 
tratament (bulgar) 199; (Strbesc) 199 
„rijlong 49—51 
iriplet 396, 397 - 
trunchiere 142, 169, 170, 188 
25... 
48 25. 
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tub (tonator) 4, 7; (oral) 40—41 
lulpină 261; (a pertectului) 256; (imitativă) 
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v 28, 311, 312, 335, 336, 339 
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724, 25, 294, 338, 340; espezb 125; (muia 
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ținută 10, 14, 16 , 
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44; (final) 26, 44, 56, 57, 72, 88—93, 
164, 258, 311, 326, 329, 342; (iniţial) 55; 
“(scurt latin) 191, 192; (semivocalic) 93. 

„ua 53, 54; ua 52 
ucraineană (provenienţă) 344 a 
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unghiul mazilar 8 A a 

unguri 46, 343, 380, 381 
uniformilate '314, 323, 381 , 
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uo 53; to 52 
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valoare . (afectivă) 240 ; (asilabică) 89; (eutoni-. . 
că) 239, 242, 416; (expresivă) 228, 229, 

. 242, 350, 362 ;. (formativă) 234 ; (funcţio- - 
nală) 236, 350; (imitativă) 362; (intelec- 
tuală) 278; (lingvistică) 220, 222; (mor- 
iologică) 220; (poetică) 230; (semantică) 
220, 236; (semnificativă) 283; (socială) 
235; (sonică) 208; (stilistică) 278 
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241; (gramaticală) 223; (nediferenţiată) - 
241 ; (regională) 42; (stilistică) 240; (tole- 
rată) 241 
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vâ 207 - 
vecinătatea sunetelor. 217 
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(vocală) 37 
velare 6,36; (fricative) 20, 21; (ectuzive) i 12; 

(palatalizate) 27, 36. 
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versc euțonic 407, 408 
versițicație "71; “(eantitativă) 59 
vg 207 
vibrante 31; (dental-palatale 34; (aringiene) 

vibrație 33 
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vl- 206 
on 207 
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143; (individuală) 235; (Ingrijită) 143; 
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ceasornic 271. N : , cleaie 388; peie-395 . 
ceasoarnice 271 - A . | „1 - chelălăi 149 
ceaşșcă 264. - o i „chelner 210 
ceate 170 . : cheltui 201 
ceatirnă 349 - ” Ia chem 12, 28, 187, -188, 192, 277, 293, 312; 

“ cefere .87, 172 ” a | _ k/em 213; cl'em. 312; kV'em 213 Ă 
* cei 50 - a - chema 62,.287; chiema „62; clema 388 _ 
" (eu) cei 351 - - i „- chemi 290 

(lu) cei 265. - Ma . - chercheli 105 - . 
cel 75, 366 i - 2. chercheriţă 139 - 

„celălalt 71, 73,241; celălălt 71, 73; cela- . cheșt 151; chefș 151, 
“ lalt 108, 172, 293; celalt: 143, 172; chezăș 67 

celălant 241; celalant 108, 293 chiar 396; k/ar 62; kiar 62 IN 
-celo 171 - „n chiară 258 
celu ! 160 .! „chibzui 94; chipzui 94 
cenușă 99 - ” EI > ehică 210 
cenușăreasă 218; cenuşereasă 248. . chichită 199 

- cenzură 97 o De *  Chiconban 380 E . ce-om face 14 DE , „:chedru 205 N Ia 
ceplac 211 . chiflă 205 - | Ă 

"cer (vb.) 265, 322, 346, 351; scr 322 ; cei 351 chiflu 204, 205. 
cerboaică 51 chiit! 141 “ e - cercei 257; cercei : 257 i - îi chiftele 395; pittele 39 S 
cercetător 65 ae . . chifti 141 i cercilicat 105 . ” chihlimbar 121 
cere 316, 346, 357 a a chilichi 105 
cereale 53 E . - chilomb 121 
cerem 265 IN Ă - - chilin 201 

- ceremonie 68; ceremonie 68 .: - chilon 67 - , 
cerere 70, 3827. ” chiminișor 172 N 
ceri 265, 351; cei 265 „ chimir 397 - ” E aa 

“ cerînd 265 _ a N chindete 15-14 
Cernăuţi. 53 ” chindie 154; tinghie 154 
cerne. 356. _ Pi chindisi 99; ghindisi 99 | 

" -cerșese 346 | i chine 210 . 
- cerşi 846 - i - - chingă 112, 140, 148 

cerşit 316, 347, 357 chinişor 172 
certat 10-41 . chinuit 52 
certilic 68; certifie 68 o chiot 52; chi6t 67 
certificat 105 ;-cercificat 105 , chipzui 94 | 
cerut 346. DIE -* chiprindel 153 .. : >» IN



chirasă 201 

chisea 205 : 
Chișinău 313 - 
chitară 277 ij 
chitie : 154 ” i 
chitonag 154 : 
chiui 50 

chiuirasă 201 : 
chiurechi 105 | îi 

„ chiulaf 197, 201 
-  chiulangiu 139 - O 

chiurasă 201 - 
Chiva 168. i ÎN 
cică !. 168 . 
cicili 172  - ., i 

cicior. 105 i | 
cili 172 

7 

cilivizat 153. . E - RE 
cimbru 199 E 
cimotie 67 - 

„cimporu 98 ! , 
cină 257 -: Ă | - _ 
cincar 271 - 

- cince 94. 
cinci, 85, 111,304; ca 85; Cine : 55; îîna 85; 

sis 24; sis 24 " | 
cine 165, 292, 382 
cinema 171 . 

. cinemotograf 101 
cineva 71; cineva 71 
cinste 124 - , 
cinzeacă 271 

cioare 316 N 
cioareci 271 - 

„cioc 222 . 
ciocan 152 

- cioc-boc 167 
ciocîrlan 124 
ciocirlie 124 

> cioc-poc 167 - 
„. cioflingar 124; ciofligar 124. 

ciorbă 67 - 
ciorchină 348 

„ciorecaş 271 

_ciorecat 271 . Ă 
“-ciorecuţ 271 U + 
ciornoglav 151; cioronglav 151- 
ciosvirtă 152; ciovistră 152;, ciovirtă 139; 

ciorvirtă 139 A 
ciot 348 ! 
cir 196 

- cireașă 107 - 
“ cireşar 107 ; cireşer 107; cireșel 107 

” ciumă 202 . 

ciumpag 122 
„ciupercă 153, 392 
(am) ciupit-o 58 * - 
ciur 55, 112, 277, „294, 356; 'ciur 55 
ciurbălău 148 - 
ciurcea 105 - 

. 

A a : INDICE 

Ciurcu 202 a” - 
ciurpen '348 7 
ciuru-buru 167 
ciurui 156 
ciutură 153, 202 
ciuturugă 348 , 
civilizat 153 ; -cilivizat 153 
cizmă 243; cismă 16 
ciblă 205 
ciine 50, 55, 138, 189,-291, 359; cline 115; 

cine 131, 138, 359 
_cilmoi 98. 

Cimpşor 94; Cimşor 94 
cind 76, 87, 100, 117, 125, 180, 
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„ cțmp, 94, 134, 289, 291, 339, 341 
ÎN cimpii 65- . 

cimpii 65 | 

„204, 379; 
când 42; cindu(-va) face 185 "cî(să) 185; 

„cin 100, 117; 132, 180, 379 
cindic (arom.) 194 

„cine 131, 138, 359 
cîinele 174 Na 

Cinşor 94, 134 
cint 42, 87 

“cinta. 260, 347 
“ cintai 3847, 348 
cintam 347, 348 
cintar 260 ” 
cintare-aș 173 

cintase -70 - . 
cintasem 70. . 
cintaseși "70 Ă 
cîntau 49, 347, 348 
cintă 65, 350, 360 

" eintă 65 
cinte 360 

„.. cîntece 293 
cîntece 316 
circă 134, 269 
cîrciumă ' 147 

cireșoară 134; cirşoară 131, 269 
cird 147; crăd 147 - 
cirii 222 T 
cirjă 210 . 
cirlan 124 . > 
cîrlig 124 
cirlionţ 53 
cirmiz 211 . 
cirn 129,. 135, 146 

cirnat 271;: cirnaţ 271, 290; 
cirnaţi 271. - 
cirpă 134, 269; cârpă 43 

cirpălab 152 Pe 
„cîrpător 148 

" cirpşoară 134 . 

cirstei 147; „cristei 147 
cirșoară 131, 269 
Cirţoroşan 152 

-cișmar 111 
„ cișmă 111 

„rr 

-— 

“cărnaţ 290
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ciști 126 - 
ciştig 189, 289; cale 1 189 
cîştiga 125 - 
cit 188 
cite 182, 184; cltă 184 
claie 100, 158; "clare 86, 100; clăte 86 
'clanaret 152 _ 7 
clane 86, 100 | 
clapon '149; caplon 149 ii 
clar 396, E 
claranet 152 . 
clarific 68: clarific 68 i - 
clarifica 3872 

- clarinet 152; clanaret. 152; clarânet. 152 EN 
clasific 68; clasifice 68 
clavir 152; gvalir 152 
claxoane 355 | ” 
claxon 68,. 355; clâxon 68. -_ 
clămpănitul 142 - 
clăpăni 142 ” 7 
clăpăug 149, 196; căplăug 409 
clătăreşte 69; clătare 69 , 
cleaie 388 - ” 
cleanţ 213; cl'anţ 213; cheanţ 213 
clefușteț 152- - 
-clema 388 
„clenguros 109 
cleoambă 51 
cleoanţă 51 
cleoapă 109 
clevetnic 208 
clicri 109 - 
climpeşte 122 
clin 212 
cliorin 152 
clipeta 170 

clirosul 105; crirosul 105 
cloambă 348 
cloânța 86 
clobanţ 149; colbanț . 149 
clociumb - 348 

“clocot 149; colcot 149 
cloncan -107 . 
clop 144, 145 
cloşcă 158 
cloţan 150 * 
clon-clonc! 141 
clucer 149, 203; culcer 149 
clucsă 151; cluscă 151 
clumb 110 : , 
cluscă 151: - 
cl'ag 388 ,. 
cl'ag -(arom.) 388 

"cl/anţ 213 
cV/em 312 
cV/em (arom.) '212, 287 
clin (arom.) 212 . 
clinga (arom.) 110 . Ia 
encaz 159, 206 .  -. 
coa! 170 . 

INDICE 

coafor 54 - 
„coajă 124; coarjă 124 

. coaliţie 53. 
coamă 138, 289, 291; cyamă 291 - 
coană 168, 169; ccoană 169 - 
coane 168 

coapsă 175, 190, 214, 288, 289, 292 
coardă 201 
coarjă-.124 ; 
coasă 67 
„coasere 66 
coată . 170 

coate 70, 354; cote 354 i 
“coate-goale 70 - Ă e. 
coautor 54; cautor 73 : 

„cobe 206 
cobilă 210; cobilă 210 
cobiliţă 153; colibiță 153 
cobilă. 210. - . 

- coblizan 99; goblizan 99 
coboară 33 - 

"cobor 154, 260, 380; „sobor 154 
cobză 158 

coc 222, 356 ” - 
„_cocean 152; ciocan 152. 
cochinadă 198 

cociorvă 148; corciovă 148. 
1“ coctltese 104 

cocirni - 104 

cocli 393; .cotli 393 
cocnesc 104.. : 
cocoană 168 

_.. cocoane 168 
" cocoară 212 

cod 280 
> “cod-cod 166 

„„codirlă 124; codirlă 124; codirblă 137. 
- Codlea 207; Corlea 207 -- 
codobatură 347; codobaltură 347 
codri 134 

"codru 134, 147, 163,'407 
- codruţele 174 
codur (arom.) 147 
coexistent 53 
coif 155, 294 
cojoc 196 
colac 271, 352: - 
colaci 271, 352 . Ia 
colastră 113; corast(r)ă 113) 
colateral 60; collateral 60 
colbanț 149 E 
colcot 149 - . ” -. 
colduș. 67 
colibiță 153 
colie 72 

" colilie 105, 172. . .- 
„colimvitră 198 a 

“ colindă 123; colindră 123 
colo 73, 366 
colotoci 152



„ corocheşniţă 179 

“colţi 90, 208, 406, a 
colțan 150; cloţan 150 
comanac 152 . 
comănar 113 

combinezon . 355 
combinezoane 355 - 

comedie . 66 
comedie 66: 

„„ comis- 67; comis 67 
” comoară 397 . 
comorăc. (istr.) 152 E 

- complet 396 
con (megl.) 100 

conaţional 60; connaţionă! 60 
„ conăcărie 144; concărie 144 

concenie 1208 

condel/ele 203 
condenele_ 203 ş N 
conductă 397 - _ 

„conduită 397 - . 

„confort 17, 219; comfort 219 
conoscu 380 
consiliu „54 - 
Constanti (și Ileana) 185 

7 

“ controlor 201 
conştiinţă 52 

- continuitate 53 - 
continuu 53 — 

-“coopta 53 “- „ 
copac 271, 352, 357 

aa „copaci 271, 352, 357 
copaciu 271 a 
coperemint 102 - - 

„ coperi 240, 366, 380 
copiam 53 - 

copil 66; copkiil 175; cok/il . 175 
câpil 66! 

“ copii 50, 65 
câpii. 65 - 
copirşeu 148; curpuşeu 148 
copos 153; pocos 153 - 
coprinde 380 ă - 
coptură 356 
cor. 196 

Ă corast(r)ă 113 
corb .10, '56, 188, 265; corbu 57 

corbi 56, 265, 390; cor 390 
Ş - corbişor 265 

corciovă 148 
corect 264 
corectitudine 264. 
corecţi 264 
corindător “323, 
corlată 67. -. 
Corlea 207 
“cormană 203 
coroană 355 

- coromâe (istr.). 152. -: 
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coromislă 210 : Pa IN Pa 
coronă 355 

- coropişniţă 109; corocheșniţă. 179, aie Sea 
corp 188 

  

“cort 218 
cortorosi 112 
corunca 105 - 
cos. 224, 261, 356 

cosincă 210 
cosincă 210 
Costeo 51 ă 
costum 201: costium “ 201 
coșaci 99 . 
coşciug 207 
coșniţe 99; coşnice 99. 2. 
coştei 397; coșteai 397  -. . 

cot 224, 228,.:280,; 354. 
cotătoare 323 , - 
cotcodăceşte - -166 
cote 354 

„coteț 208 
cotli 393 o 
cotorosi 112; cortorosi 112 ai 
cotrobuţie 102 : | 
cotrodanţ, 101 i 
cotropi 380; cutropi” 1 198, 380 :- ăi 
coţobrea 149 

covirlae 154 
covint 380. 
covoare 33; covoară 33, 212 
covrig 356 
"covrigar 356. - | 

"covrigi 74; câvrigi 74 
cozoroc 211 . . " 
con . (megl.) 100. 

cot” (să merg) 177; .co (să merg) 177 
„cracăn 406 
crai 58 - : ni 
cramb 121 * | - 

* “craniu 134: - - 

crapă (subst.) 148 

crastavete 139, 147, 149; castravete 139, 147 
”crastol - 148 , 

“ craston 148 - e: 

“cratiţă 358; crătiţă 358 

Crăciun 113, 145, 149 
crăd 147 | 
crăp 33 ” 
crăpătură 149 

crătiță 358 
crătiţi 358 

cr(e)angă 154, 212 
creastă 51 - 

creator 53 - 
cred (că) 177; cric(4) că A54; crje e a; Ş 

crej (că) 154 
„crede 91 - Ea Ta 
crede-mă-ți 154 -- i 
credeţi 10; "credeji-mă 70, „154 e
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credincios 270 ” - - 
credinţă 270 . îi 
creer. 100;: crâr 100 

„ creeri 57, 161; creri 57, 161; clieri 109 
cremene 206: cremere 239 
crenguros 109; clenguros 109 . 
creolin 152; cliorin. 152 
creştetul 143; creştu 143 
crezare 272 , 
crijac 211 NI 

 crirosul 105 
Cristea 51 
cristei 147 

"cricni 151 a 
cring 104, 200, 397; gring 104 | 
crişmar 111; cișmar MI 
crișmă 147, 249, 338; crimă 338 ; cismă 1 
croiesc 150 

croncan 107; cloncan 107 

cruce: 24, 25, 134, 158, 310, 311, 317, s20, 
| „ „cum mergi 60 321, 337, 338, 3s2; cruse! 337 

crud 288 a , - 
cruesc (arom.) 127. | 
crug 200, 397 . 
crui (megl.) 144. : - _- 
crundu (arom.) . 146 
crunt 66. . 
cruța 148 . 

cruţe (arom.) 129, 382 

cruscru 139 E ” 
_ Cruşovăţ 211 

cruzime 353 7 Da 
csen (arom.) 129 în 
ctitor-133, 175, 292; litor 133, 175, 292 . 
cu 165, 169, 179 - 
cuceri 113,384 -: îi a 
cucoară 231 i 
cu-cu 166 
cucuicţi 87 
cucumbişe (arom.) 122 
cucumişe (arom.) 122 | 
cucurbetă 66; 198 
cucurbeu „149 - 
cu-cu-ri- gu 174” . : 
cucută 101 - -. ... N 
cufăr 210 
cultug (arom.) 207 Ma Pe aa 
cufunda 197; cuhunda 197 
cufur 69, 358; (mă) cufâr 69 

. cufuri 69 
cufurire 358 
cuh& (Istr.) 170 
cuhunda 197 

cui (subst.) 50, 293, 387; cuiu 258; cuj 96; 
"cui. 247, 312, 318, 322; cuniu 96, 293, „356; câij 8, 247 : 

cui (oron.) 258; cui 56; cuj! 56; cuji 56 : 
cuib 407, i 

- câlje 250 E PI . 

INDICE 

„cumătru 246 

cuirasă 201; chirasă 201 ; 
chiuirasă 201 

. culă 169 
culce 69 
culca 69 

culcare 132, 143, 144 
culcer 149 
culcubătă 398 
culeg 69 

“ culegător 70 : 
culpan (arom.) 128 - - 
culuar 54 : 
culupan (arom.) 128 
cul'b (megl.) 28 
cum 12, 76, 174, 218; cumu 17j; curauț-i vad) 

185 
cumătră 316; Cciimătră 66, 315, 316; cumatră 

166, 316 

cumbea 121 

cumetre 246 
cuminecătură 65 

- cumincior 270 
cuminte 270 | , 
cumnat 292, 383, 397 
cumnată 129 7 
cumnato 129 ” 
cumnat-so 100; cumnasso 100; cumna- -so 100 

„cumnat-to 129; cumnată-to 129 
"cumnic (arom.) 69 
cumpar (istr.) 376 
cumpăr 68,.263, 339, 357, 371 
cumpărare 144 

cumpărat 357 i 
cumpăre (arom.) 263 
cumpări (arom.) 263 
cumplit 396; cuplit 357 
cumpru (arom.) 128 - 
cumpuru (arom.) 128. 
cunosten (istr.) 70 _ 
cunparâ (istr.) 117 
cuntenăt (istr.) 367 
cuntente (istr.) 367 
cunună 103, 294 . . Ri 

cunusul.165, 179 

cui 247, 312, 318, 322; curu. 96, 293, 386 
curiu (arom. megl.) 96 - 
cupăra 357 . 
cupeț 208 
cuplit 357 
cuprind 68, 294 
cuprinde 350; coprinde 380 . 
cuptor 356; cuptoriu 155; cuptior. 155; cup: 

tiori 155 
cur (vb.) 346 E 
cură 327, 333, 360, 361 
curăţ 263 

- curăța 363 ” . ” curăţe 263, 363; curețe 263, 363 o. 

chiurasă 201; 

.



curăţi 363; cureţi 363 . 
- curăţie 354 ed 
"curcubetă 66,.148; cucurbetă 148; cucărbetă 

66; culcubătă 398 
curcubeu 149; cucurbeu 149 Ma 
cure- 361 ; cură 327, 333, 360, 361 „N 
curea 55; cure 44, 248: - . 
cureaua 161 
curechi 105; chiurechi- 105 - 
curescu (arom.) 150 - 
curețe 263, 363 
cureţi 363 
curg 3416, 348 
curge 327, 333, 360, 361 
curind 33, 211 ; curin 100; curund: -102 

- curmal 345, 346, 348 
curmală 316  .- 
curmale 3:16 | . [ 

 curon (megl.) 100 , - 
“ curpător 144, 148.  - 
curpen 3:18 ; ciurpen 348 
curpuşeu 148 . ÎN 
curs 3:16, 361 ” . Ia 
cursă 199 a 
curuiesc (arom.) 127 . | 
curunăd 102 ÎN - 
 curundu (arom.) 146- : i 
curat 61, 362, 363 
cuscru 139; cruscru 139 . 
-cuscuru (arom.) 128 : . Pa a 

-. custa 349; gusta 349 
cusuraie (arom.) 128, 136 
cusut 261 
cusutură 267, 356 Pi PR ad 
cușmă 338; cutmă 338 - 

. cuşug (arom.) 207 7 
cutăruia 72 
cutremur 165, 294 . _ 
cutropi 198, 380 . : 2 
cutrumuru (arom.) 102 . i - 
cuțite 24 . 

-cuţu-cuţu 166 . - i 
cuţut (arom.) 102 

„ cuvente 101, 334, 379” | 
„cuvioasă 264 . E RI 
cuviincios 270 - - ăi - 
cuviință 270 
“cuvios 264, 270, 355 
cuvioșenie 264 
cuvioși 264- - a 
cuvine 66, 270, 355 
cuvinte 99, 334; 379; cuvente 101, :3341, 379. 

cuvint 99, 391; covint 380 
cvartir 206 7 
cvasi-autocrat 54 

cept 313 . a 
'famugă (megl.) 152 
c-apcă. 94- | 
cătune 152 Ia 
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"cept 313 
dernice (arom.) 105 
cucioreca 271 - . 
cuștiucare (arom.) 99 

taturicu (istr.) 152 
" ăptir (istr.) 152 

tătate 25, 290 
citor (arom.) 146 
cinuşă (arom.) 99. | 
“€len 338 - O 
tor (arom.) 146 i - 

da 75, 123, 170, 242; nda 123 „ 
da (vb.) 372 - a m 
da (arom.) 375 : a 
dacă 184; dăcă 184 
dacă-n 406- 
dada 166 . 
dadă 188 
dafin 66, 348, 357; dafin 66 | 
dai 49, 165, 351 N 7 
dajdnic 134; dajnic 134. 
dalac 213; - dalap 213 - 
dalb 414 

daltă 147 Na 
dam 221, 320, 374 ! 
dambla 81, 82, 121, 136, 162, 308 ; damla 162 
dans 199 
dar 76 . 
darac (arom.) 127, 128 
daraveră 107; daravelă 107 
dară 226 Ia 
dare 226, 254, 255, 258, 260, 280, 415 E 
darm 69 : ' : 
dascăl 265, 372; dascal 372 
dascăli 265 “ S 
dat-a 347 
dat-ai 347 | 

„dau 49,-351, 361 .- 
- daună 159, 395 
dâvu (istr.) 115 

- 

* "dă 42, 54, 82, 165, 238, 372, 379 
„dă (prep.).238 ” 
„ndăcă 184 
"-dăgili 153 | e 
dălog 124 ! | adi 
dăm 221, 374, 375; dam 320 : 

“dăm (arom.) 375 
dănănăi 142 
dă pă 393 
dărim' 69; darm 69 
dărimătură 144; dărmătură 144 - 
dărmăm '69 - 
dărmătură 141 - - 
-dăscălesc 265 . 

dăscălime 265 
dăscăliță 265 
de 53, 82, 130, 144, 145, 13, 182, 184, 238 ;.. 

dă 238 ”
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de! 14 II îi pe 
de-acasă 184  . - : e 
de acolo 53 e „7 
deade 361 - a 
de-a dreapta 14 : - 
deal 51, 162, 204, 262 
deală 206 „- 
de-a lungul 51 _ 

- deaoş 182 - A 
de-arumirea (arom.) 152 - 
deasă 55, 189, 262, 263, 288, 290, 365 
dease 361 
de-atunci 53 - - 
deci p2 e 
deci 72 i | 
deciziune 54 -: 

„decit 72, 74; decit 74, 7? 
-dede 361; deade 361 
dediu 113 ” 

- de'elos. 162 
defectuos 53 

- deger 69, 105; geger 105 - - - 
deget 95, 105, 126, 144,236; dejet 95; deșt. 9, 

126, 235, '236; deşti 126; geget 105 
de grabă 90; de” grab” 1 90 

„Dehelean 162 
deja 73; deja 73 
dejet 95, .- 
dejuga 106; desjuza 10 
deluşcan 262 N 
dem 182 . 

- demisiona 241 ; dimistona 241 
den: 184, 237 
denie 133, 207 ; bdenie 133, 175, 206, 207 
dens 97, 397 
dentru 184 . 

de-o 47; d5 47 . 
deocamdată _154, 180 

" deochi 258; deochiu 258 
deodată 47 pa - 
deosebit 53 II 
departe 223; depaarte 363 . 
de pe 393; dă pă 393; du pă 393 
deranjea 126 . i , 
derept 145 

Ă des P7, 191, 246, 256, 263, 264, 274, 294, 361, 

„descăleca 269 . ÎN . deschid 68 a _ descind 23 
. descotorosi 139 ;" escortorosi 139 | 
desculţa 292 

- Desdemona 304; Dezdemona 304. - dese 263, 264, 361; dese 263; dease 361 
desfăşăm 374 

| de silă-de milă 167 
desime 264, 353. 
desiş 264, 365 e desjuga 100. i - E desleg 66 -. . ” DN 

“ „ 'desminta 100 

"INDICE 

despleti 269 
despre 72 or 
destrămăm. 374 - i i E 
destul 144, 145. .. - 

„ deszice 100 
deşi 263, 264, 274, 361! în 

” deșira 100 
deşt 95, 126, 235, 236; ae 126 
deştept” 347, 348 o 

__ deştepta 380. 
deşteptăm 347 - 
detail 155, 202 — 
detaliu 155, 202 
dete 361 

1 
-detun 69 Ea Ia pi 
deunăzi 73 | . 
dever 68; dever 68 
deveruri 68 - Da 
devlote 154 

„ dezarma 269 Se 
dezbair. 365 

dezbăra 262, 365 
- dezbrace 94, 248, 293; desbrac 94, 248, 304 - 
dezdăuna 159, 395; desdăuna 395 

__ dezdăunez 94, 248, 293; desdăunez 94, 248 
.„..„ Dezdemona 304 - , 

".. dezgolesc 94, 248, 293, 308;  desgolese 94, 135, 
248 

dezeoli 159 
“dezice 100; deszice 100 - 
deziluziona” 269 
dezleg 69 

„.- dezvolta 853 a o . | Ei 
. dezvoltă 853; dezvoaltă 353- 

depii 252 . 
diacon 67; diacân 67 
diafragmă 53 

-dibă 210 . - 
dics 151 
diftong 392- 
diftonghez 392 

”- dihanie 210 : , N 
dihor 67; dihor 67 
dim 182; dem 181: i 
dimineaţă 252; drimineaţa 391 ia 
dimireaţă 252 . _ 
dimisiona 241 - E 
dimneaţa (arom.) 145 NEA 
dimpotrivă -135 ” 
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"jura 236, 262 . 

jurai 262 
juram 262 | : 
jurasem 262 „- „- - 
jurat 262 ” 
juraţi 262 
jurăm '262 
jureapân 91 
jurincă 108 - 
jurisdicţiune 304 ; jurizăicțiune 304 - 
jurind 262 

„juxtă 171 

kilometru 208 
kilovat 13 
kimeșe 325 
kimeşe (istr.) 325. 

- kimono 13 
kl'em -213 
Klept (istr.) 109 - 
katră 12, 175, 235; k'jatră 126 

„k'ele 175 , | : y 
k'em 213 
k'ept 17, 235, 292, 336
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K'eţiri (arom.) 271 
k'icor 105; k/idor 235 
k'itor (arom.) 382 
k'jel.126 . 
k'ipur (arom.). 155 

1 60, 129, 130, 131, 162, 185, 186, 189. 
la 130, 178, 179, 184, 260 
la adică 366 - 

- la-a-munte 366 -. 

laboș 67 a 

labă 67, 204, 406 . - . 
labădă 99, 398 a - 
labd 115 - 

lac 260 _ 
lacărmă (arom.) 149 

„lacăt'67; lăcat 67 
lacherdă 198 - a N 
lacră 152 n. - 
lacrămă 149 
lacrimi 273, 326, 374; 
lacună 277 .- 
ladă 256 
la dică 366 * 
Lae 241 

lagăr 201, 210; loagăr 201 
lagună 277 . 
laibăr 67, 210; 
laic 53 

Tăcrimi 374 

lăibâr 67, . 

„l-am .59 - 
la: munte 366 . 
lamură 107 
lan 260 - 
lanţ 260; 1âţ 87 aie 
lanţuv 197 „7 
l-an -vezut (istr.) 117 : : 
lanţ (megl.) 28 , 
laolantă 96 - . E 
lapădă 99; labădă 99, 398 . . 
lapte 347 | n. 
lard 143 IE 

„larg 264 

4 

largi 264 

lariţă (megl.) 152 
las 68, 69, 164, 241, 256, 260, 262, 264, 268, 

269, 358, 375; lasu 164; lăs 375 - 
lasa 375 i 
lasat 375, 377, 378, 380 ! 
lasaţi 377: 

lasât (istr.) 376 . 
lasă 132, 164, 256, 263, 264, 339 
lasă | 90; las 1 90,.132 
lase 102, 263, 264; lese 102, 263 
laşi 164, 256, 264, '268, 373 
latră 65, 222, 223 
latre 222, 223 ! 
latri 222, 223, 261,-373 : 
latru 189, 222, 261, 339, 380 „» 
latură 358; lătură 358 
lature 103, 240 | 

So. 

“- Maturi 240 

INDICE - 

laud 54, 262, 357; labd 115 
„laudă 177, 256, 292, 339, 371, 373; Ia lauda 43 
Lazăr 372; Lazar 372 
lâs (istr,): 219 . . 
lă (pron.) 182 - o. 
lă (vb.) 373 -- . 

"- lăcaş 67 
lăcat 67. - 
lăcărmare (arom.) 149 
lăclăma 103 
lăcrămare 149 
lăcrămaţie 146 - 
lăcrimi 3'74 

„ lăcrih (arom.) 373 
lăgurat 152. | - 
lămti 50 . | 

- lămtie 366 . 
lănă (arom.) 341 . * 
lănăut 153 
lăndidzescu (arom.) 110 . 
lăndzit (arom.) 110 - : . 
lăngă 76 . 
lăngută (arom.) 124 
lănţug 197 
lănţuh 197 
lăpăda 238 

- lăptoc 347, 348, 380 
lăptucă 347 ! 
lărăușcă 150 i 

lăre (istr.) 289 
lărgesc 264 
lărgime 264 
lărgind 264 

„ lăs 875 
lăsa 100, 219, 262, 375; lasa 375 
lăsai 375 - 
lăsam 68, 37Ă, 375 
lăsare 238, 292, 358, 375, 379 

aa lăsasem 375 
lăsat 269, 375,379, 380; lasat 375, 377, 378, 

380 
- 1ăsaţi 375; lasaţi 377 

lăsăm 69, 164, 374, 375, 377; lăsămu 164 
lăstnd 264, 375 
lăstar 207 
lătoc 347 - 

„Tătucă (istr.) 347 i 
lătunoi 103; lătunoriu 103 
lătură 358 
lături 65, 240, 358 
lături 65 : 
lăturoi 103; lăturoriu 103; 

lătunoiu 103 
lăţime 353 Ă 
lăuda 165, 256 
lăudai 165, 267; lăudaiu 52 
lăudam 165, 267 
lăudare 267, 360 

lătunoi 103; 

x



lăudăm 262, 267, 357 

, 

lăudasem 267 . - 
lăudat 267, 360 Pi a 
lăudat-am 165. , : 
lăudate 360 , a 
lăudaţi 165, 360 - o 
lăudau 165, 256 

“Lăune 358. FER 
lăuntru 150 A - „ 
lăuruscă 121, 349; lăuruşcă 150; lărăușcă 
"150; rouruşcă 349 o E 

lăut 70, 350; lăutu 350 pi 
lăutar 49 ” 
lăută 52, 366 
Jăuză 52 
lăzărit 110 . 
le 182, 233; lă 182 
le (subst.) 170 

„lea (Stana) 172" 
leac 204 
leafă 393 
leagăn 115, 327; jiagăn £ 327, 339, 379 * . 
leage 101, 334, 379, 395 
leah 264, 269 
leandru 54 
leane (arom.) 206 . 
leani (megl.) 206 . p 
leasă 256 Ă - 
lecăr 152 - _ | | ă 
lectă 151 
l€ctor 66 
lectâr 66 
lecţie 213; Iepţtie 2 213 
leg 241 

“legal 397 
legaţi 375 

„1egăm 3874 
legăna 139; lengăna 125, 139 
legăturile . 143 Ei 

“lege 101, 334, 379, 395; lege 395; leage 101, 
334, 379, 395 -- 

"legi 90 
legitim 68; legitim 69 p a 
legumă 360 o pt 
lehamite 372 “ - 
lehămitissimă 372 
lei 50, 258; lej 290 
leicuţă 50 
leit 52. 
lele 166 : 
lelea (Stana) 172 
leliţa 145; lelţa 145 . 
lemn 28, 116, 135, 289, 383, 393, 397 ; Vemn 
“ 28, 30; lemn 28, 31 
lemnar 68 And 
lene 206 : 
lengăna 125, 139 . , e 
leoarcă 51 ;. lioarcă 51 - 
lepţiie 213 
ler 416 : „„lopeţi 352 
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1eraţie 152 
-lese (vb.) 102, 263 - 
lesne-16, 28, 134, 208, 219, 237, 248, 249; 

Vesne 28 ;-l'esne 28 
leşi 264, 269 - 
leşiază 69; l£şie 59 
leşie 390 

- leşin 69; I€şin 6y. 
letcă 151; lectă 151 PS 
leu 257, 258, 358; ley 257 
leurdă 53 | 
Li 169 

„li 233 
(o) lja 171 

* liba-liba 166 
.libov 203 - 
licheor 201; licher 201. 
lidişorean 152 . , 
lidoroşan 152 

lienea (arom.) 150 : . 
liită 151, 207; litfă 207; litvă 151! 
linhnit 19 
lii 203 . ” . , 
liliac 54- -- 
limbă 26, 204, 289, 292 - : 
limbric 102 
limburuş 137 
lin 31; Vin 30; lin 31 
lingă 256 : Li 
lingură 101, 144 

linişte 69; linişte 69 , Ia 
lipsă 137; lipţă 137 îi - ie: 
lipscan 137; lipţcan 137 
lipță 137 : 

> lipțean 137. . 

- liră 152 î 
“littă 207 
litvă 151 . 
Liţă 169 

„ livaâi (arom.) 194 
livinți 153 . 

*linar 367 “ 
“Mnarul 356 

lină 190, 226, 227, 256, 289, 339, „341, '356, 
. 889, 390; lană 190; linră 86; liră 8; liră 

„61, 390 | 
lîngă 21, 16, 179, 219, 227, 256; „lipgă' 227; 
„.lăngă.76 o. 
liră 61, 390 - 

liră (istr.) 86 
loagăr 201 

: loaţe-loaţe 168 
“loc 222 - | 
locuit 170 To - îi : 
logodnă 117, 151; logondă 151; logornă 117 
logofăt 167 , pd - 
loial 397 : 

"loloaţe 168 
lopată 352
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lovea ! 170; love 170 | 
lu 179 E . “ IE 

"lua 55, 161; lua 62; luua 161; luva 161; 

- uwa 17,-161 ! o - 
luare 95, 145 : Ra 
luăm 145, 358 
Lucăcioanca 203 - 
lucăre (arom.) 129 , 
lucărtoare (arom.) "149 - : 
luceafăr 389, 390; luceafăn 236, 335, '395 

"-lucram 255 
lucrân (istr.) 18 
lucră 87 a a 
lucrăm 42, 255 
lucrătoare 149 . 

„ ucrătotu (arom.): 108 
” lucrind 42 7 
lucru (arom.) 128, 129 ” 
lucuru (arom.) 128. - 

» dugrie (arom.) 128 . 
lugurie (arom.) 128 Si | 
lui 179 - . : .. 
Luiza 14 . 
luind 161; luuind 161; duvină 161; nowină 161 
luk” -266 
luk” (arom.) 266. a 

2 lumăra 110 . 

.. lumbric (arom.) 102 ÎN 
lume 110 “ 
lume 241 A 
lumer (istr.) 109 

 lumin 70 i 
lumina 70 
lumină 70, 234, 240; Jutină 234, 240 - 
luminăţie 354 
luminez 70: lumin -70 
luna 161, 180 - _ 
lună 180, 256, 308: lură 308. 

“luncă 200, 406 - 
lunea -82, 374, 379 
lunec 69, 243 

" Juneca 108, 150, 240, 366 
„lunecare 108 
lung 12, 13, 77, -93, 94, 187; 

lâng 188 - : 
“ lunge 231. o i a 
lungură (istr.) 101 
Juni 82, 374,'379 
luntre și punte 167 

„Jup 56, 62, 79, 165,174, 177, 257, 265, 266, 
289, 291, 292; lupt 56, 57; „lupu 56, 165, 
174; lup 31 . 

lup (arom. . istr.) 266 
lupese 265 - 
lupi 29, 49, 56, 62, 65, 79, 163, 188, 257, 265, 

266; lupi” 175 ; luk* 266 - 
luptă 175, 289 
lupul 174; lăpulu 174 
lură 308 .- 
lurec (megl.) 69 

lupg 93, 195; 

INDICE 

Juva 161 

“mag 258. 
- magnilic 68; 

luvind 161 | i 
luwa 161 - . ! . 
“uwind 161: Ă , DR 

Luxanara 107 N 
lat 55 E ” 

Y (arom.) 129 | i E îi ii 
- Vepur (arom.) 287. 
Vepure (arom., megl.) 95 
Vopur (arom.) 98 

dup (megl,) 187 Ma 

Ma 169 Ie i „” 
ma. 184 E 
mac. 258. , , 
macaroane 355 * 
macarii 378 
machiaș 67 
mac-mac 166 - 

magnific 68 
mahal 153 - E - : 
Mahomed 154. _ , ” E 
mahramă 108 -- i a 
mai (adv.) 75, 76, 145, 29, 340 - ai 
mai (subst) 176 - 
maică 49, 392 
maichii 392: 
maici 392 

- maicii 392 - 
maimund (istr.) 9 : - 
maimuţă 49, 155; mamuiţă 155 
maire 138 . 

__ Malamuc 108 
mama 72, 166 | 
ma-ma 233, 234 n: ! 

mamă 108, 219, 223, 227, 234, 258, 280, 
339, 340, 360 

mamă-sa 74 Ie - 
m-am dus 132 . 
mame 223, 280, 352, 360 
mamelă 166 îi 

 mamuiţă 155 
mană (arom.) .108 

"Manta 372 
Mantu 372 
Maraita 199 
marcă 392 

| marchez 392 

mare 9141199, 222, 225, 226, 254, 255, 260, 261, 
415; maare 363; măre 58,261; mâre 47; 
măare 51 ; mare 291; miare 120; maire 135 

marfă 197 . . 
margine 145 
marhă 197 A A 

“mari” 373 - a 
Maria 52, 65, 37; Maria 66 . 

- Marie 169 . . „o
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maritim 68; maritim 68 
Mariţica 168 
„Mariţă: 59 
Mariiţo 47 
marne 145 
maro 199 

- Marta 199, 372 
_martur 202 
marţi 66 . 
marţişor 92 PE 
mşsa 85 ” a 

- masă 257, 280, 352, 359, 371, „390;  measă 390 
"mască -392 3 
mascătă 152 a 
maschez 392 i Pa 
masclu 137 
mascur' 144 

masea 376 : 
maslu 206; masclu 137 -".. 
mastăcă 152; mascătă 152. 
maştere . 352 
mat 225 
mata 171, 178 : 
matale 178 
matreaţă 376 

mâtur 66, 371 - , 
mausoleu 49 ! 
mazăre 199, 386; mazăne 395; mazine 236, 

335 . 
maxăn 210 
'mârte 47 

mârte 58 

mă 132, 165, 169, 182, 316; m(-am- a 
132; ma 184; me 182, 316 
mă! 179; mă 59 | a? 
mă-c 76; măc 170 

- măciuchiţă 113 | ” a T 
măduă (arom.) -364 
măduvă 66, 161, 260; măduvă 260; inădătv)ă 

66; măduă "364; măduyă 161; măduwă 
161; mădubă 161; mădugă - 162; măduhă 
161; meduhă 316; muduhă 188 

„măgar '68, 152 . 
măgălie 153 . 

„măgăriţă 68 - - - 
Măhaci 207 - 

1 măhăi 153; hămăi 153 | 
măi! 76, "169, 179 - : ae: -_ 

mă iată. 154 , 
 măicuţă 49 
măiestru 145 - : - 
măligă 168, 169;: mammăligă 169 
măliguţă 168 
mămăligă 166, 168, 169, 377 
mămăliguţă 168 
măninc 69, 139, 267, 268; mine 69, 145 
măniînci 24, 25, 90, 268, 310, 311, 317 
măntreâ ! (megl.) 170 - - ” 
mănunchi 139; mănuchi 139 - 

- _-mănunt 108, 139, 308 .. 
mănuşă .339,- 356 ” 
măr 42,101, 246, 259, 262, 279, 290, 380; mer - 

316 
mărcezi 359 
mărg 358 
„mărgărit 122; mărgărint 122 
mărginărean 113 
(ao mări) mări (arom.) 378. 
mârit 69. | | 
Mării 169 - 

-Măriuţă 169 
mărmitu (arom.)112 
mărs 358 
mărunt 108, 139, 308; mănunt 108; „139, 

308 ; menunt. 316 

mă-sa -1 74, 
măsea 175, 376; masea 376. 
măselar 107 - 

=. “mă-si '74 : me-si 74 : i 
"- măsor 69, 70, 262; mâsur 69, 70, 262; “măsâr 

- 69, 262 
măstrapă (arom). '136 , 
măsură 262; mesură 316 - 
măsuţă 272 

mă-ta 234 i : ! , 
mătasă 152 , ÎN i 
mătăluță 178. ” : - 
mătieş 67; mâchiaş 67. 
mătriţă (arom.) 128 

-- mătur 371. 
. mătură. 316; metură 316" 
măturiţă (arom.) 128 : 

mătuşă 168, 241,.248, 366; mebuşă 316 
mătuşo 2411 - 
măzarac 136 
măzoc 102 

„măzrac 136 
mbiducl'at (arom.) 97 

- mbiducl'edu (arom.) 194 
mbiducl'ezu (arom.) '99. 
mbiducl'u (arom.) 294 
me 130, 182, 316 
me (ve) (istr.) 181: 
mea 55, 66, 419 
meare 391 
measă 390 
mease 352 

_medelniţă 123 
meduhă 316 .. 
meg (istr.) 358 
mei 287, 383 
mei (subst.) 293 

- melc 271 
melci 271 
meleag 67 

mene 101, 251, 334; , me.pre 251; menre 251; 
mere 251 - 

menunt 316 
-mer. 316; meru ară



„mere (pron:) 251, 361; 

i 

merge 264, 301, 358, 361; mere 361; 

490 

mere 101, 256, 258, 262, 301; 
miere 391 - 

moare, 391 ; 

mere 170 a 
merâu 57 PI - 
merg 264, 346, 358; mărg 358 

170 , 
mergem 358 - . ao 
mergeţi 358 ! i : 
mergi 264, 358 
mergind 180, 264; mergin 181 | - 
meri 262 . “ L 

"- meridian 54 
merizare 139 . 

meriză 139 ” 
mers 346, 358, 361; mărs 358 | 
mersei 358 - p- 
mes (istr.) 358 . | 
mesaiu 316 
mese 272, 280, 352; meese 51; "mease' 352; 
mesă 257 - 
me-si 74 

mesteacăn 406 
mesteca 102, 240, 366 
mesură 316 a 
mesuţă 272" , i 
meşter 67, 269 
meşteşug 103, 269 
Metotul 196 
metură 316 

„ metuşă 316 

mev (istr.) 115, 181 
„me 170 
mere (istr.) 170 -- = 
mgl'are (arom.) 136 
mgl'arle (arom.) 146 

mh! 86 - 
mi 129, 131, 186. 
Mi 169 
mia 366 
miarlă 359 

- miaţă 383 
mic 257, 268, 280; mic 58; fiic 12, 172 - 
mici 257, 268, 280; mid 58 
micșunea 152 
miduă (megl.) 364 
miduo (arom.) 122 

mie 52; mnie 292; (myhie 294; d 292 
mi-e foame 98 

“miel 138, 385; miel 385  “ 
miercuri 66, 89 
miere 137, 164, 166, 176, 189, 256, 391; 

". miere 96, 97; miere 97 
mierlă 145, 359; miarlă 359 
"mierliţă 359 
mierloi 359 

mierluţă 359 
micu, 77; mieu 56; micut 56; (frate-)miu 

micuna 54 -: | | 

mere - a 

_ INDICE 

miez 398 . 
migilociu 155 
Mihai 49, 169 
miji: 207 

-mijloace 68; mijloace. 51. 
mijloc 66, 68, 8, 148, 398, 399; mijloc 66, 68; 

„„. miljoc 148, 398, 399; milBoc 399; filjoc 398 
milă 206 ia 
miljoc 148, 398, 399; milgoc 399; niljoc 398 
mil'oară (arom.) 103 , 
mină 226, 256 
minciun (megl.) 69. - 
minciună 172, 184, 189, 270 
“minde (arom.) 97 
minduo (arom.) 122 - 
mine 91, 130, 251, 334; min? 91; mene 101, . 
„251,334; me-pre 251; menre 251; mere 251. 

minei 152; nimei 152 
mingilişă (arom. ) 125 | 
minos 98 , : 7 
mint 264, 270 | DT 
minte 97. : i 
minţi 264 - 

_ minţit 264 
minuine 138, 291 
minunat 70, 74 

minune 103; minuine 138, 291: 
- minut 139; minunt '139. 
mio 77. 
mioară 53 

mi-oi 47; mi-i 47 
mioriţă 53 
miorlăi 50 
mira 103 

mire 225, 226 : 
mireasă 115, 327; mirjasă 339, 379 
mireasmă 67, 392; miresmă 392 
mirindz (meg). 139 

„mirindzari (megl.) 139 
mirioară 103 . 
mirmintu (arom.) 101, 112. . 
miros 69, 98; miros 69; minos 98 

” mistreţ 123 
mișc 151 
mişel 384 
mişuna 102, 
mită 210 
mititel 172, 
„172, 290 
mititei 349; pititei 349 
mitoc 196 i . 
mitralieră ' 54, 155, 202; mitraieră 203; 
mitraileră 155 : E e 
mit'tel 60 : | i : 
mittel 143, -172, 290 
Mitu 33, 193 - 
miglă 209 
mihni 20 

109 o 

290; mit'tel 60; mittel 143, 

miine 138, 359; „mine 190, 339; mini 391, 406 
min 69.
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mină 226, 256, 339, .356 ; ratnă 55; minră 313 
mine 69, 145 2 
“minca 267; mipca 12 ' 
mincare 144, 348 
„mincat 145 
mincă 348 
Mindra 372 
mindru 200, 205 . Ea 

„mine 138, 359 . . Ps, 
miner 356, 367 E 
minezi 73 
mingii 69, 358; mingii 69 
„mingtia 358 
mingtiem 358 
mini (adv.) 391, 406 - 
minile 143; minle 143 
miniu 69; mintu 69 .. a e 
mininc 348: - .. ie 
minle 143 
minY'e (meg) 98 

mintuie 69, 174, 407; mintuieşte 69 
“ minz 117, 118 
miile 98 
mirced 359. 
“mirii 52, 222 
mirtie 50 
mirșav 67; mirșâv 67 
mistină 52, 153 -. 
mizdă 209 
mlădiţă, 206 
mlâre (istr.) 96 
mil'oară (arom.) 103 
mnât (istr.) 144 
mnemotehnică. 292 
miâre  (istr.) 95 
mine (istr.) 95 a 

“moalele 143; moalle 143. 
moară 36, 51, 61, 113, 138, 189, 262, 288, 
865, 886 

„moară (vb.) 263, 265, 273 
moare 256, 259, 263, 265, 266, 273; more, 1263 
moarte 262; marte '51; mârte 47; mărte . 

58; mgârte 47; myuârte 47 
moaşă 248, 265, 3u, '330, 341; , moaşe 311; 
 moaşt 339, sa - 
mobilă 66 
mâbilă 66 

“ mocirlă 124 | 
mâdele. 228. sa 
modâle' 228 - i 
modirlan 124 
modru 147: 
moduli 153 
moiît 139 . . 

"* moftangiu 139 
Mohamea 154 : 
moină 407 
molid 98, 207; molin 98 a - 
molidv 151 
molic.. 203 

" mpăltescu (arom.) 149 
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molift 151; molav 151 
„ moliită: 151 
molin 98 

„molitvă 151; moliftă 151. 
-„molivd 199, "207; moliv 134- 

molti 50 a 
- Moloh 219 
monah 20, 219 
monahi 19, 89, 219 
monarh 256, 264 
monarhi 256, 264; monarh? 295 
mor 62, 68, 79, 256, 259, 260, 261, 263, 265, 

266, 269, 273, 294; moriu :294 
„ morar 262, 266, 270, 356, 365; „Morari 34... 
.. morari 384, 266, 270 E - 
*- morav 349 - . 
„„morebiti (istr,) "104, 

mori (vb.) 34, 49, 62, 79, 262, 265; root 34 
 morişcă 262 

mormăi 108, 142; mornăi 108 
mormintu (arom) 101 
*mormoiese 102 _ 
mornăi 108 
mort 58 - ” 
morţiş 262 
mosafir 201 

moş 23, 90, 220, 257, 265, 295 - 
moşi 23, 90, 257, 265; mo$ 295 

-moşie 265 
moşnean - 265 
moşoiag 153 
motor 201 
moţi 260.: 
mouşor 151 _ 
mozaic 66, 155, 229 
mozâic 66, 155, 229 

“ mozoc 102; măzoce 102 
mgre 263 . Ls 

mpiducl'at (arom.) 97 
mpiducl'u (arom.) 294 - 
mreană 128, 136; breană 136, 137 
mtrescu (arom.) 146 
muced 270 N 
mucegai 270; mucigaiu. 52 
mucenic 200 
mucigaiu 52 . , 
mudir . 201 aa 
muduhă 188 
muguru '386 
muhurdar 201 
muiați 360 
muiere 66 

N 

-muietură 267 . . - 
muieţi (subst.) 360 - 
mulg 98 

- mult 274 
multiplic 68; multiplie 68 , 
-mulțam 171. Ă 
» mulţămese 101; mulţemesc 101. |
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riaulşi 171, 274; mulţ-290 ; muy 28 
“mulțumesc 101 ; mulțămesc 101 ; mulţemesc101 - 

" mul'are (arom., megl.) 31, 136 
mul'arle (arom.) 146 
mul'ţ (megl.) 28 
mu-ma 234 E EI 
muma .oţetului 234 . : a 
muma pădurii 234 aa . 
muma vinului 234 
mumă 234, 340: 

- mumă-si. 74 

:mung (istr.) 98. . 

“mumă-ta 234 
mumbaia 121 Aa 
mume-si 74: a. 

-- mumie 68; “mmie 68 
mumific 68; mumific 68 
„mumos. 105 

muncă 200 . 
muncel 144, 174... 

muntean 263 

munteni 263 -. , SN 
“ mură 186 

A 

mură-n gură 167 . - 
Murăraș 356. ” 
mureană (arom.) 128 . 
Mureş 202 - 
muri 273 - 
murim 61, 261, 266, 269 - 
muritoare-. 164 
„muritor 164, 265 
murtuţină (arom.) 146. 

"- murţină (arom.) 146 . 
musafir 201; mosafir 201 

“muscă 274, '392 
Muscel 23, 112. 

„ mustață 269, 270, 355 
mustăcios 269, 270, 355 - 
mustra 69 . - 
mustrare 358 - DE: n 
mustru 69, 358. . ... .- a 

 muşama 102 
mușâi“ţ (istr.) 350 : 
muşât (istr.) 272, 350 - 
muşătic (arom.) 102... - 
muşe :151, 257, 264, „224 
mușcătură 264 
muşchi 143, 257, 258, 
muşir 201 . 
muşitie (arom.). 102 - 
muşte 274, 39% 

291; muşchiu 258 

“muști 264, 274 
mușuroi 102; 'muşuroiu 109 
muşuroii (arom.) 153 
muteveliu 201 
mutreâ l (arom.) 170 

“mutrescu (arom.) 146 7. 
mutură (arom.) 151 2 
muzeu 395; muzău 395 | 

„INDICE | 

- nare 254,. 255, 258, 260 

“nâs (istr.) 47 .  -- 

„năs (arom.) 150 

"muzică 65 

mbrac 163 

n (prep.) 130, 131, 17%, 227 
Nae. 241 . 
naiba 348 - 
nalbă 109 

nalt 163; nălt 40; nâlt 47; nalt 163, 164; 
> mnalt- 164; nani. „103, 163, “241, 293; nănt 

„40; nânt 47 . 
n-am 226, 257, 291 
nan 169 

nana - 166 | 
mnanaş 102 Pe: . . 
nanaş(ă) 169 Ma 

-nană 169 

nant 103, 163, 241, 293; nânt 40; atni 47 
napoleon : 68; napâleon 68; - napaleon | 101 - 

nari 321,-323, 373, 394 
- Narta (arom.) 179 
nas 227, 241; nas 57; nâs 85; năs 47. 

* nase 264 
n-asculta 75 
Nastratin 136 

 maş 168, 241 . 
naş(ă) 169; naşă 241; mas) 169. E 
naște 264 

. naști 264 E _ 
nâtură 66 
naţiune 372 
nazir 211 
nazir 211 - 
nă 182 
nâpte 147 

nădejde, 264 
nădejdi 89, 264 

- Nădlac 67; Nădlac. 67 
năduh 269: i 
_năduşi 269 - 
năframă 108 ; .năhramă 108 
nămaie 366 

nănaş 168, 241; nanaș 102 
nănaș(ă) 169; nănaşă 241; nanaş(ă) 169 
nărav 128, 207, 349  .. | 
nărăescu (arom.) 150 - i 
nări 321; nari 321, 323, 373, 394; 
nările 143; nărle 143 : 
năroc 102, 418 

mari 85 

Năsăud - 52 
născind 264 . - 
născut 264 | : ie 
năsilie 102 o ” 
năsip 101, 102, 307, 418. 
năsoi : 341 

năstrapă 136, "308 
“năuntru 150 - 
„năvale 352.
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năvălescu (arom.) 150 . . netede 264 
năzbitie 67; năzbitfe 67 îi netejor 269, 270 

„ năzdrăvan 67; năzdrâvăn. 67 netezi 264 
năzuros '272 -. 
ncep 189 

- (verde-)nchis 130 
(la-)nchisoare 130 

" meurţilat (arom.) 149 
ntinuşari (arom.) 97 Ă 
nda 123 ..- ” -- 
ne 53, 182, 184, 186, 233; nă 182. - 
nea (Ion) -168 
neadevăr 53 
neagră 51,.138, 263, 266, 269, 273, 289; 3 

negră .263. 
neam 204 : 
ne-am dus 53 
neamţ 206 
neaoş 182, 183 
neascultare 184 
neatins 53 . a 
neaţa "171 - - 7 
neavastă 51 
nebun“ 88 Ă 
necum 72; nâcum 72: 

 medejdui 102 iN 
Nedelcu 203 E 
neegal '53 . 
nefăcut 73 ; n6făcut 73 - 
neg 162, 241, 262,.293 
negei 317, 335, 336 

negi 310, 317, 320, 335, 336, 340 
negre 263, 273 -: A 
“negri 263 : 
Negru 138, 147,191, 246,. 263, 266,, „269, 290, 

: 836; negrrru 61 
negur (arom.) 147 
negură 162 
negustor 112,294; neguj(ă)tor 112; neguţtor294, 

- neizbindă, 53 
neîndurat .53 
neînsemnat 42 - 
nelăut 153; lănăut 153 
Nelu 372 : 
nemaifăcind 184 
nemăru(e) 251 

_nemţoaică - 51 
nemţoaie 312; nemţoare 12, 312 
nene 166 
nenea (Ion) 168. 
neobosit 184 . 
“neobservat 53 
ncoiobăgie 54 

neologism 10: 
nepot 384 
neşte 72... - - 
neştine 72 
neted '144, 174, 264, 205, 20 
netedă 264 - 

““nimurui 101, 418 

- Nistru 127, 133, 207, 292; 

: noajiţă 69 

netezind 264 
neutru 68; ncutru 68. 
neuzat 53 
“nevastă 91, 237; neavastă 51. 
(lu) neveste. (istr.) 257 

_(lu) neveste (istr.) 257 . 

nevinovat 73; nevinovat 73; nâvirovat 239. 
nevoie 50 . 
negre 263 a - 
ngan (arom.) 365 

“ngafi (arom.) 365 - - 
ngărșare (arom.) 149 : 

" ngVeţ (arom.): 287 
ngetic (arom.) 154 
nâinușari (acom. ) 97. 
-Ni 169 
ni 233 IN 
nicăiri 66, 153; nicără 66, 153 
nici 139; niș 181; nij 1 181 
Nicolae 169, 241 
nicovală 352 

„nigel 262; ningel 85, 139; 3 ie 85 
nij 181 
nimaș 387. : 
nimănui 101; nemăru(e) 251; nimurui 104, 418 
nime 165, 173, 181 - 
nimei 152 

- “nimeni 66, 91, 173; nimene 91, 340; mimenca 
negel 139, 162, 310; nigel 262; ningel 85, 139 e 418; niminea - 66; nimerea 109 

- nimfă 17 
nimic 289, 384; flniie 172; sie 172 
nimica 102: 

“ nimiezi 102" 
niminea 66 „- 
*nimsoare (arom.) 117 o 

nimusorismă! (arom.) 117 - 
“ningel 85, 139; nigel 85 
ninți un (arom., megl.) 139 
niptut (arom.) 146 - 

j “niputut (arom.) 146 - 
. nire (arom.) 152 

nisip 101, 102, 307, 418 ; năsip 101 7102, 307, 418. 
__ Dnistru 207, 292 

niș 181; nij 181 „. . ” 
Niţă 168 

niţel 74; niţel 74; niţeeel 74 
niţur “(istr.) 139 

- ningă (arom.) 103 
“nk'edic (arom.) 154 
nk/iniciune (arom.) 102 
nmeţ (istr.) 95. 
nmisă (istr.) 95 
no 380 

noaten 390; noatin 390 
noauă 359
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ngâpte 47 : 
ngâs (istr.) 47 a 
nod 60, 304 - : | Pe 
noembre 161 i : 
noi 165 
noi (adj.) 359 

 n-oi 257 | 
noimă 50 a . 

nojiţă 69; noajiţă 69 . - 
noor ! | 
„nopt (istr.) 347 Ă 
'nor:100, 114, 117, 132, 180, 258, 265, 379; 

noor 114; nour. 53, 114, 117, 379; nuăr. 
97, 99, 114; nuăr 161; nuwăr "162; 
nuor 97, 99, 114, 132, 180, 379 - 

nori 265 . 
noroc 102, 418; năroc 102, „418 Ă 
norod: 102 
noroi 102 - 
norojul 161 
noros 265 

- nostru 123, 135; nost 123, 135 
nou 50, 55; nou 56; nouu 55; nout 56. 
nouă 50, 96, 260, 359; nouă 161, 291; noauă 
859 
nouăsprezecelea 188 
noul 55, 56 . 
nour 53, 114, 117, 379 
noutate 54, 144, 293. 
n-o văd 184 : 
nove (istr.) 347 
nopte 43, 58 
n5o dă 47 
(mă-)nstur 69 

_nst'icază 392; pşticag! 92 
” (masa-)ntinsă 130 | 
(cale-)ntoarsă 130, 131 - 
ntre. 130 - 
ntreaţiri (arom.) 104 . 
ntru 130, 131; (ca-)ntr(-o casă) 130 
nu.75, 242, 291, 340, 380; no 380 

. nuăr '97, 99, 114; nutăr 161; nuwăr 162 

nuia 50; nuja 161 
„nujaua 182 . 
nujb (megl.) 100 
numai 49, 72, 75, 132, „340; numa 132 
număr 340, 364 - : 
număra 109; lumăra 110 
numărătoare” 364. 
nume 241, 340; lume 110 
numere 109, 364 
numeri 364 
numiri (arom.) 60 
numptă (arom.) 137, 139 . 
numtă (arom.) 117 

„nun 102, 169, 339, 340: 
nunaş 102,. 168, 241 ÎS 

„ nunaș(ă), 169 ; Runaşă 241 
nu-ncă 406 
nuntă 139 

* INDICE 

ivălescu (arom.) 150 

oca 67; ocă 67 

nuntă (megl.) 139 „ 
nunţ (istr.) 139 ” - 
nuor 97, 99, 114, 182, 180, 379 
nusu 150 - 
nusul. 179: 
Nuţa 168 
nuwăr 162 
nwâpte 47 
nuâs (istr.) 47 - - 

nveţ (arom.) 363, 364. 
nveţi (arom.) 363, 364- 

_ (a-)nvins 130 
nalt 163, 164 

Ba 391 
- fegriaţă 391 

. nerg (arom.) 358 
„Aers (arom.) 358 
nic 12, 172 
hie 292 
filă (arom.) 205 „ 
Biljoc 398 
.Tiimaş 386 
fo foame. (arom.). 98 - 
Holdzuc (arom.) 98, 148; folguc 398 

o (art.) 86, 178, 220, 294, 391; oă 86; uă 86 
o (pron.) 51, 162; 5 3 Calătuz) 85; ; oc junar) 

119 - - 
ol 178 * Ie - Ă Ă 
o (istr.) 86 
oale 162; oaie 161 : 
oală 51; uoală 55; uală 55; uală 50 
oameni 51, 144;  gameni 252; oameri 251 

RE vuâmeri 252 2. 
Oana 179 

„_ Oancea 179 
cafe 33 
oase 264 
oază 14 
că 86 
obicei 210 
obişnui 207;  obi&nui 207 
obirșie 67; obirşi> 67 - 
oblic :68; oblic 68 - . : ” , 
obloji 140; bloboji 140 | - 
oblu :134 ” 
obraz 192, 213, 296; obraz 33; obrag 396: 
obtuz -158 - 
obzeci 94 - 

ochi 144, 257, 312, 393; ochiu 57,. 9%, 188, 
, 257; ok' 290; oki 13; oâ 312, 393; oichi 

, 155; ojchi. 126; oj 126; uok' 114;: 
vă” 114: - ” - : 

oklil'i (arom.)110 . 
ocoleşte 69; 6cole 69 
october 213; optober 213 
octomvre 213, 214-



. omorit 267 > 

odihnă -20, 228 | o N 
" odihni 207 . RI „o 

. ofer 69; 6ter 69 E 
- ofilită 349 . - 

__ (i-)itez 57: . 
„ „oftică 67; oftică 67; osfică 207 

0gaş. 18; ăgaş 18 
“ogeac 198 : . 
oglindă 270. . a 

' oglindi 199 - 
oglinjoară 270 . . 

 ogodi 380; ugodi 380 
"ogor 260, 380 

oi (vb.) 184, 257; 0j-290, 291 
ocină 50, 198; noină 198 . „- 
Olt 202 

om 56. 57, 65, 88, 131, 258,291, 311.329; 
__ om 57; omu 56, 88;.om(u „85; oma 
_+ 88, omu 56; uom 50; uom 55, 114, 119, 

291; wom 17: uăm 50; „Wăm 114 

“omăt 198 . 
'"Omer 22 IN 
omidă 179 
omlu (arom.) 145 

" omnibus 68; 6mnibus 68 
„omoară 212, 267, 360 
omoare 360 , 
omor.. 68 i 
omori 212, . 360 _ 

omul 145, 317; omu 232 
- omului 72; omulu 72 
omuşor 151; mouşor 151 a 
on 380 , 
Onicescu 179. 
Onor. Consiliu 171: - 
Onu 179 ” : 7 

„Onuţ 179 i 
opreâ | 170 

„__0p.să 137; opţă 137 
„opt 129, 175, 190, 214, 292, 347 

„ optober 213 
„ optsprezece 129;  optisprezece 129 

op(i)zeci 94; obzeci 94 - - 
opţă 137 N 

" or'182, 185; uor 185. 
oraș 18, 67; wăraş 18. 

__orbete 852 7 
“-erbeţi 352 

orchestră 12 
orcic 211 

“orfan 68 
orfane 352 
ori 182; or 182; uor 185 - 
orcare 182 | po. 
orocheşniță 179 
oroşan 102 ” „. 
ortodocşi 264.  . - 
ortodox 264. : | „para 67 
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ortodoxă 264 . 
ortodoxie” 264. - 

os 183, 264; Jos 55, 119; uăs 50 
osfică 207 
osindi 200  . i i Şi 
ospăta 380; „uspăta 380 
ospătez 269' 
ospăț 269, 380 
ostenesc 380 
ostrov 67; 6strov 67 
oşcior 264; oscior 264.'- 
oşelnic 208 
otcup 67 
otel 22 
oteţ 208 
otrăvi 89 _-- 
oţ 22 

„oţet 386 
ou 50, 108; ou 291 - 
ouălele 108; ouărele 108 
ovăz 16, 87; ovăs 87, 209, 290; ovlăs 51. 

290; ovtăs 120; oves 209 , 
ove (istr.) "115 . 

pac 408 i 
pacat 101, 375, 377, 37% 
pace 194; (asă-mă-n) paâ! 90 
paci-paci 167 
padure 377 
paihon 151 - 
paita 67; paită 67 
pahar 21 
paie 36, 312; paiă 44; pal/e 312 
paienjeni 125 
paj 265 
paji 265 : a 
palmă 116 o E -. 
palme 335 ! - 
paltin 66, 149; paltăn 68 . 
paltin (arom.) 149 
“pale 312 - 
Panaiil 66; Pâmiil 66 | 

ca pamplezir "108 
-panachidă 102 
pană 223, 227, 246, . 339; peană 397, 339 

358, 363 . a 
pante . 353 ea 

" pantlică 148; plantică 148 
pantoi 265 | N: 
pantofar 265 - . , 
pantofi 265 - 
paor 208 
papa. 166, 306 

- paparadă 108- 
papă 188 
"papă-lapte' 70. 
papură 202 N? 
par 83, 226, 246, 371 
par (arom.) 371
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paraclis 372 
paradă 372 
parale 372 
„paranghel 152 
Paraschiva 168 
parastas 372; părăstas 372 a. 
pară 246, 280; peară 337, 363 
pară (vb.) 280 

| parăt. (istr.). 267 
: parcă 76, 144 
-părdon 58 ! - 
pare 144, 254, 256, „256, 260, 250 
pare-mi-se 185 
pari (subst.) 83 
parii 83 - 
parinţi 376 
Paris 269 
parizian *269 

"paroh 20 
parte 367 
parți . 373 
pas 219, 256, 264 
pasă 219; pas”! 90 
pasămile 90 
pasăre 70; pascre 319; p: îsare 66 

 pasări 240 , 
- pastramă 67 - 

-paşă 67, 219 Ă E 
paşi. 72, 256, 264 - 

- paşnic 134, 207; patnie 134, 207 
paşte 252 - . 
paşti 373- 
paştilui 92 
pat 225. - 
pât 57 . 
patimă 198 - 
patriarh 196, 264. îi 
patriarși 264 a 
patru 148, 220, 

- paturu (arom.) 128 
Paul 53 

"pauză 51 
pâs (istr.) 219 ” 
pă 93, 162, 184, 236, 238, 307,.316 
păcat 378 ; pacat 101, 375, 377, 378; ; pecat 316 
păcătuia 50 
păcorniță 262 
păcuină '112 

păcurar '316, 387 
păcuraş 172 
păcură 262 
păcurăraş 172 
păducel 261,-269 Ă 
păduche 261, 269; peduce 316 
pădure 146; padure 377 
pădzescu . (arom.) 213 
păgin 139 
pălmi 335 

păltare. (arom.) 1419 
Păltănca 68 . 

. INDICE : 

pămint 365; pământ 46 
pănarizat 155 
pănătuş 251 - 
-pănaţ 251 
pangănesc (arom.) - 109 - 

 păninc 139 
păntată 122 i i Mae 
Dănură 359 ” 
păr 223, 226, 246,253, „254, 256, 219, 280,. 

379; per 316 
păradze (arom.) : 199 
păraţ 250; pănaţ 251 
pără (arom.) 199 
părăluţe 372. 

- părăstas 372 
părătuş 125; pănătuș 251 
părăţie .173 . 
părăzi 372. 
păreche 238; (. ) păre (de hamuri) 170 
părete 66, 102, 238 
părine 139; păninc 139 
părinte 45; părinte 312 
părintesc 354 ”. 

părinţesc 354 . 
părinc 108 - - ” i a 
“păringă 204 
părţi 42: parți 373 
păsare 66 . 

 păsat 144, 373 
păsărele 409 
păsări 240; “pasări- 240 
Păsătea 373 

" păscălie 19 . a 
păstor 68 - - 
păstori 68 
păstra 149 . 

păstrăv 209, 265, 266; pestrăv 209; pestrav, 
316 - 

păstrăvi 265, 266 
păstură 139 - 
păşă (arom.) 165 - 
păşi 264 . - 

= 

“păşind 264 
păşune 100, 191, '387 IN 
pătat 272; petat 272, 398 
pătată 122; păntată 122 
„pătăranie 153; tăpăranie 153 
pătlagină 150; pătlagine 112, 149, 379 

pătrund 149 
păzea ! 170 
păzea 389; păze 389 
păzeaşte 389 . 
păzesc 213, „3%; 
păze 389 . “ ! 
pe 93, 111, 130, 180, 182, 184, 236, 238, 307: 

pă 93, 182, 184, 236, 238. 307, 316; pi 307; - 
p(-la) 182; pre 111, 148, 180, 184, '307 

peană 337, 339, 358, 303 
peane 358 
pe-aproape 51 

pădesc- 396 -



„INDICE 

peară 337, 363. 
peare 391 
peaşte 114, 334 . 

peaveţi 206 . - i 
pecat 316 E 
pecingine 99, 139;  pecingină 104; pipingină 

105 
pedeapsă 67, 392; pedepsă 392 

- pedepsit 397; pedesit 397 ;-ped' ăsit 397 
pedestru 135 : 
peducăl (istr.) 367 
peduce 316 

peducl'u.. (istr.) 367 
peie 395: , -- - 

„pelin 210 : A 
poliţă 69; peliţă 69 . 
pendură (arom.) 118 

pene 268, 358; pectie 391; peane 358 
pentru 184; pentru 343. .-... 
penură: (arom.) 118 - ! 

pept 322 
“per 316 | - 
per (arom.) 371 . 
perdea 67 
perdut 357 
pere 280, 391; peare 391; piere 391 a. 

pereche 102, 238; păreche 238; -perejche 120. 
perete 102, 238; "părete 66, 102, 238 - : 
peri 246 
perj 383 

-  persecutor 148; presecutor 148 

- pervaz 148; prevaz 148. 
perzistent 97 . 
pescar 264, 272 
pesimism 87, 227; pesimizm 95 | 

peste 130, 184, 228; p(r)este 109, 1 112;  prestre 
112 

pestrăv 209; pestrav 316- - 
pestriţ 67, 209; pistriţ 67, 209 

- peşte 112, 228, 264, 272, 334; peşte 43; peaşte 
114, 334; peştşe 112 | 

peştenar 113 
pești 264 [ N i 
petat 272, 398 E -- 
pete 272. a . - 
petece 316 - - 

petrece 111, 132, 180; protrece ii ” 
„petrecere 307 
„peţi 113, 384 

pe. urmă 93; p-ormă 93 
pe til. 
pi 307 , 
piano 171 

„pianoforte 171 . 
pianţă 125 : 
piatra 92 . 

„Piatra 372 . . 
Piatra Neamţ 92 . , 
piatră 50, 133, 235, 319, 336; „pie atră 133; 

- 82 — c, 1915 
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(p)k'atră 294; k/atră 12, 175,235; k'jatră 
126 E ! . 

pic 408 . 
pică (arom.) 362 
picere 236, 314, 315, 316. 
picioare 236, 314, 316 e 
picior 24, 25, 235, 292, 310, 311, 317, 320, 321, 

„328, 329, 338, 382, 384; pisor 310, 337; 
“pitor 310; p)k'ior 133; Yitor 105; k'iCor 
235 ; cicior 105 . 

„pic-pa- lac 174 -- 
picular (arom.) 109 
piducl'u (arom.) 99 : 
piei (vb.) 324, 325, 333 s.a 
piele 101; pk'le 175; p)k'ele 133; 
pielm 135 
piept 55, 176, 189, 235, 288, 290; pept 322; 

piept 96, 120, 137; pyept 9%; ph ept 96; 
phiept 62; pk'ept 96, 97, 292; k'ept 175, 
235, 292, 396; cept 313; dept 313 .  - 

K'ele. 175 

| piepteni 271; piepţini 271 
pier 256, 324, 325, 333; pier 120; piei 324, 

i 325,.333 . , 
pierd 357; pierd 96, 194- 

- pierdut 357; perdut 357 - a i. 
piere (subst.) 391 . 
piersec 346 

„ piersecă 346 
pierzare 272 
pierzi 149 

pietre 50 . 
pietros 50 
piitele 395 
pismeu 50 
“pigmeul 53 
pildă 67 -  - 
pilofiu (arom.) 210 
piluş (arom.) 128 

„pimniţă 95 . 
pin (prep.) 111 : . | 
pintre 111. A 
pintru 112 „ i . 
pioneze 201 
pipăi 258 
pipăiu 258 i a E - 
-piper 383 | a - 

-- “pipingină 105 
pira (istr.). 182 
pire (istr.) 182 

„pirgos (arom.) 149 
piriaţi 102 
piri-piri 166 
pirostrii 139; pirostii 139 
pistriț 67, 209 - 
pistruie 209 
pişa 156, 191 
pitici 349 
pititei 349 

» _ pit-pa-lac 174 " Ps i 
pitula 153; tupila 153



o plimbăm 265 

"498 INDICE 

 piturnicl” e (arom.): 365 plimbe 265... N 
pițig 69 : plimbi 265 - : ..- 
piţiga 323 - „ plimbură 122 
piţorle (istr.) 143 - - iai „plin 159: 
piuă 161, 360; pivă 161. . E plină 390 a 

. piușchiul. 98 . pa plir (istr.).194 . * 
pivă 161 - o. pling 164; plingu 164 

- pivnicer 269 - 
pivniţă 95, 269; pimniţă 95 te 
piclă 209 | 

„pline 50, 138, 289, 290, 291 ; ptine 115; vine 138 
pij 210. 

- pile 129, 397; plăc 147. 
_ pin. (a), 185; pi da 185, 

pinte 143 : 
pincete 153, 314, 315, 316 
pindesc 42 -. .: , Lu 
pindi 200 : ie [ 
pine 138 - - NE 
pingări 139; pingăni 139 .. 
pingăresc . 109 | , — 
pintecare 271 Ă 
pintece 143, 314; pincete 153, 314, „315, 316; 

„pince 143 - . : 
pinză 117, 118 - 
pircălab 152; crpălab 152. 

“ pirg 226 a 
pirii 222 PR . Ie 
piriitoare 50 „- 
pirjescu (arom.) 149 : 
pirjoală 149 

- pirleaz 206 - 
pirlează 206 

pirr | 32 : 
pislă 207 A ae Ă 
p)k'eptine 133 -. . - 3 a 
plai 159, 407, 415 i 

„ plantică-148 _ -. 
platăn (megl.) 149 
plăc 147 Bă 
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sfint 199, 262, 264; „svint 9%, 293 
siintă 264 - 
sfirşesc 133 + 
sfirşi 210, 397 
siirtic 70; slirtec 70 
siișiu 133 ” 
sfledăr 152 . . 
silecă 148 Medi 

” stredel 149, 152; shedăr 152 
sglesnă 140 
Sibiu 56; Sibii 56, 
sicrinel 203 
sicriu 203, 387; sicriu 208, 386 -
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-sigur 66 
sihastru 123 a 
Silvestru 127 ;, "Silivestru 127 
simbol 68; simbol 68 ” 
simtonic 17; simfonic 17 
simfonie 219;* sinfonie 219 
siminţi (arom.) 112 , 
simiţi (arom.) 112 . - 
simt 117 
sin 290, 396 . a 
Sinaia 372 - . - 
sincer 65 - o 

„sincopă 68; sincopă.68 . .* 
sine 130, 165, 219, 256 
sineca 283, 397 - 
sinecură 68; sinccură 68 
singe 128; sinige 128 
singur. 396 . 
Sinicoară 102 
sinige 128 . 

_Sintilie 102.  —: 
siptămină (arom.) 364 
sirbez (megl.) 181 

sirep 134; sireap 207; svireap 207 
siripi 153, 418 
sită 206 
silab 128 
şilță 210 
sîmbătă 117, 137 
simbătă (arom.) 364 
simbăte (arom.) 364 
simbete 364 
simbure 199. , 

Simedru 94, 154, 291; Sumedru 94, 291 
sin (adj.) 356, 357 

„sin (subst.) 290, 356, 396, 397; sin 290, „396 
sînătos 356, 357 

„singe 128, 317; singe 128; sinige 128 - 
Singeorz 292, 397 : 
singeros 108, 294 . 

Sin Nicoară 387, 397; Sinicoară. 102. 
„_ Stn Menaru, (arom.) 122 
“sînt 145; si i (strşti) 185; să ă (rele) 185 

Sintimbru 308 
sinţ 319 
Sinziene 53, 397 

“ skfinare (arom.) 101 
- skfinărat (arom.) 101 A 
sk'inirat (arom.) 101 - 
slab 40, 95; slăb 40; silab 128; sclab 197, 

393; stlab 137; zlab 95 Di | 
slabi 89 - Aa 
slâp (megl.) 47. . LE - 
slăbină 272 . ÎN 
-slăbiuţă 272 
-.slănină 159, 206; sclănină a 137, 399 
şleire 52, 53  - 
Sloată 293 
Slovă 206 . 
slugă 67,159 

7 

smaraga 207: 
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smarald 207 

smeură 249, 293 
smirdă 98; smirnă 98 

smintină 152, 159, 394: mistină 152, 153 
smoală 159 

- smoc 225, 398; şmoc 398 
smochină 206 - 
smuci 209 - 
smulg 95; zmulg "95 
so '77 - 
soacăr-sa (arom.) 147- 
soacră 91, 223, 263, 266, 269, 330, 344, 355; - 

soacri 322, 330, 339, 341 
soacră-sa 147: 

“soacre 263, 269 
soamne. 254 

soare 56, 82, 188 ; sare 51; scafe 34; soare 43- 
sgre 43 

" soarea 54, 56 
soarâle 56. - 
soârele 56, 384; soarile 384 
soarelui 143; soarlui 143 
“sobor 209; săbor 209 | 
sobră 179 
soc 121, 222, 224, 225 
'socri 89, 134, 263, 268, 269, 355 .. 
socru 65, 88, 134, 147, 223, 226, 263, 266, 268, 
„269, 292, 297, 855 , 
sodomleni 149; soldomeni 149, | 
solniță 96 IN 
solzi 143 
Someș 202 

“somn 117, 254, 839 - 
somni 254 
somnoros 409 Ia 

somţă 96 - 
sopon 201 
soră 356 
sorb 266 
sorbi 29, 266 
soro 206 
soroc 87 
soru-ta 339, 371 
sosl'i (arom.) 134 
soţ (arom.) 134 

-soţie 52 
s6ţii 65, 228 
soţii 65, 228 
sore 43 - 
spaimă 55, 262, 346, 365; spatznă. 65 
spala 375 _ 
Spania: 53 
spariu. 378 
spasm 163 
spată 352 _ 
spatie 198 - 
spăiminta 346, 347; spăminta 262, 346, "365 
spăla 375 ; spala 375; spela 316 N 
spălăm 374 .
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spărninta 262, 346, 365 Ă 
spăriat 238 

INDICE 

€ 
Stegar 262 : 
stejar 139; străjar. 139 

spela 316 stejari 373 
speria 238 - Ă stele-logostele 167 
sperios 54 Ei . Do „. stelniță 123 
spete 352 sterp 204 
spinare 235 ; st'inari 235; Spirare 103 - | stete 361 > . PR 
spin 122; spind 122; spinz 122 - - stiblă 209 : 

„spinzi 122 
spinzur 331, 337 ; spindur 331 
spirnel 151 
splendid 65, 68; splenată 65, 68 
sporovoiesc 102 - 
spre 129, 130, 148 
sprinteior 355 . 

sticlă 209; steclă 209 . 
sticlete 352 - 
sticleţi 352 - - 

“stinge 347 
n stimpăr 183, 364 

stimpărăm 364 
stimperi 364 

sprintenior 355 | „stină 394 i : -. 
sprinceană 91 ;.sptinceană 33 - „stincă 394 e 
sprincenele 143; sprincenle 143 - - stinjin 199 . ! | na 
(şira) spt'inari 373. i stirpesc 148: ” . : 
(eu) spui 329 : - RER - “stirvi 29 
(tu) spui 351 - stlab 137 
spun 252; spui 329; spuu 351  ..: : 2: Stoian 262 | 
spunem 327; spunâm .327; „spurem 252. -  Stoiene 262. . 
spuncre 327 

spuneţi 70, 174, 327; spuneţi 70,. 174, 27. strachini 240,:373. 
spuriţ 252 

„spurcat 66; spureat 66... 
şpurem 252 . -. 
spuriţ 252 
spuu 351 
st (vb.) 76, 145 
'sta 372 

sta (arom.) 375 
stafidă 123; strafidă 123 - 
stai 49, 165, 258 
stareț 210. 
statuia 50 
staţiune 54 
stau 49, 258, 361 

staul 36, 96,-144, 176, 289, 390. 
staur 144 
stă 372, 373: 
(6) stă 145 

„stă(i) 165 - 
Stălineşti 152 
stăm 375 

„stăm (arom.) 375 
Stămărie 145 
Stănilești 152 . 
stăpin 42, 359, 394 
stăpină 359. Na 
stăpine 359 i pe 

strachină 179 

stradă 271 , 
strade 271 . î Ei „- 
strafidă 123 i Ta 
straiţă' 151 i i 
strană 67 o Ia Ă . 
străbat 123 . ai - e 
străbunic. 68 . a 
străchini 179, 240, 373; strachini 2140, 33. 
străgheată 388; străgheață 388 Ea -. 
-străgl'aţă (arom.) 388 - 

1 străin 238; strein 238; 
Ei „străjar 139 DP 

a străk“escu (arom.) 148 : - 
- strămurare 123 

strănuta 148, 315; strămuta 315. 
„străpung 123 | : A 
străzi 271 | IN 

„strecor 69; strecur 69 ...: ” 
-  strein 238, i | / ” 
„. Stremţi” 136 | Ia e 

-“strigVată (megl.) 388 - Da 
„strimb 121 E 

string 135 
- strug 256 

| strugure. 135. 
Strugurii 74 
strungar 256 

stea 31, 205, 289, 293, 329; steauă „61, 293,  stfungă 33 
319, 321, 329; stea 96 

steag 262 
stearină 54 
steaua 50 

-- steauă:61, 293, 319, 321, 329; steayă 9% 
steblă 209 ; stiblă 209. 
steclă 209 

Pi studiind 360; studiind 360 
- „stuf 197. 

stuh 197 . 
- stupă 151 

- stupi 153 
stur 202 
stinari 235



su 292 
suară 184 

sub 135, 184; su 292, 
subd'iţ 235 

__subsuoară 95; subsuară 135, 184; subţioară 
95 ; supţioară 95 

subt 184; sub(t) 180; sub 184 
subţioară 95. 
subțire 158; subţire 396. 
sudalmă 67. 

“sudui 102 
sudum 153 

” 'sudumenie 153 - 
Sufără (arom.) 128 
suferă 363; sufere 363 
suferi 363 

- sufla 105; fufla- 105 SE . 
suflecare 144; sufulcare 144; 

- suflor 201 

suiră (arom.) 128 . - 
“sululcare 144 - 
sug 392 

suge.392" . 
sughit 393; suit 393. 

- sughiţ 235; subăii 235 
sughița 148 
sui 347 
suim 52 - 

"suită 201 -- - 
- sulă 293 | 
suman 272 - 
“sumăieş 272 

- sumedenie 153 
" Sumedru 94, 291 
sumet 69; sumet 69 
“suoară 135 ” 

““supin 112 | 
supsescu' (arom,) 153, 
supsina 151 
supţioară 95 

- „sur 277 
'surafe (arom.) 136 

„ surată 356 

* surări (arom., istr.)- 106 
surcea 105; ciurcea 105 
surd 158, 264, 281 
surdă 264 
suri 347: 
surori 106 

 surp 257, 265 “ 
: surpat 265 X 

surpă 266 - 
surpă 42, 266 
surpe 265 “ 

- surpi 257, 265 

” 

" stiru 250 
surzi 264, 281 7 
surzime 353 . : 
sus 100, 191 - 
suspin 112; suspin + 58; susp” în în 58; 'supin 112 

SiS 24. 

" sari 235 

-. “INDICE 

suspina 108; supsina 151 
suspinare 108 
sută 206, 209, 210; o sta 145. 
(a6uă) s(u)te 145 
suvrinta (arom.) 149: 
svert 95 . 
svint 95, 293 
svireap 207: 

5.(nanţ) 164 

Ser 322 

Si8 24 

şamijdol“i (arom.) 117 

. şamindol“i (arom.) 117 S 
şandrama 149 

“ Şanaru 147 
şapte 301, 357 : 
şaptesprezecelea 65. 
șaptezeci 70 

- şapte(zeci) și şapte 92 | 
şarpe 334 ; şearpe 334 ; şărpe 44, 28. . BI 

"şase 132, '301, 319, 322, '389;: şasă 301, 322; 
şease 132; şise 44, '248- 

şâse (istr.) 389 . - 
şăndărmaie (arom.) 149 : 
Şchei 388 - - 
şchiau 137, 393 - 

- - şehiopăta 388. 
"+ şeliifur (arom.) 137, 148, 388 

şel'imbura (arom.) 121- 
şclimura (arom.) 121 

" şel/upica (arom.) 388 
şcoală 386 

" şed 110, 357 
„şedeam 357 
şedem 357 
şedere. 357 . : 
şedeţi. 70 
şele- 109; şene:.108 - ---: 
şelele 108; şenele 108 
şene 108 
şenele 108 
şer 330 
şerb 357 

" şezind 357 
şezui 357 

" -şezuscm 357 
. șezut 357 

şerpe 44, 248 
şese 44,:248 - 
şfeşnic 133 

+ şfeştanie 133 ; 
şiiștoc 133 
Şt 1 141 
şi '76, 228, 290, 293 ; şi 290; să (ăl ia) 1 185 

“și (pron.)'130 * 
şieşi 110 

e Si 
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șine 219, 256 
șipot 67; şipot 67. 
şir 188 
șirag 67 
șiştoare 112 
şitoare 112 
şiur (arom.) 154 
și 290 

INDICE 

"talaz 87, 406 
talmoş-balmoş 167 
tanda-manda 167 

tare 55, 226, 254, 255, 256, 258, „260, 280, 415; 
taaare 228; taire 55 . 

tari 373 
tastru (arom.) 149 
ta-so 100; tasso 100. 

şleahță 212 . pa tata 166 . 
șlen 338; tlen 338 „tată 188 . 
şmecher 159 Ă . -: tat-so 100; ta-so 100; tasso 100 
şmoc 398 _ RE tată-tău 143; tat-tău '60; tat-to 60, 143 
şneapăn 249 , tau 351 
şneaps 212 i a taur 262: 
şniţel 159: Ă . , tăceam 374 
şoarece 98 a tăcem 374 
șoim 50 ” a tăcere 267 

. şodolan 112 ” E „2 tăciune 81, 152; 2ătune -152 
şofer 201: - tăgirţă 149; tărgiţă 149 
şoldolan 112; şodolan 112 o tăia 287 .. 
şomoiag 153; moşoiag 153 - „_“ tăiare 383 
şombră (arom.) 128 tăiem 42, 267, 290; tăiem (viţă) 185 
şombură (arom.) 128 tăiere 383; tăiare 383 
şomer 201 . - _ tăieţei 377; taiaţei 37 
şontic 141  ..:. : e | tăi(i)na 42 
şopirlă 124 A ae tălpălagă 112 
şiopti 23 , E tăl'ari (arom.) 287 
şoric 124; orlic 124 tămiie 108, 155, 202 
şorici 98, 124 tăpălagă 112; tălpălagă 112 
şorlic 124. n . " tăpăranie 153 
şoşea 105 i - - tărăgăna 127; trăgăna 127 şoşoni 105 E Da tărgiţă 149 
ştărb (megl.) 148. E tărie 68 
Şte 169 | îi tărimb 122 
ştcamătă 397 e tărie 127, 128 
şteamp 212 a pată 76, 188 
Ştefan 65; Ştefan 66 AD tăit'e 138 
Ştefane” 169 : - E tău (pron.) 59, 77, 114, 137; to 77, 37% ştiob 50 i. tău (subst) 52, 204, 379 ştirb 266 - : 2 -tăul 52 
ştirbi 266 - tăurenci 53, 139, 262 . ştiu 50, 56, 91, 292; știu 56; Stiu 56; Ştiuu 56 Tăutu 52. : . ştiue 201 a tăvălug 153 
ştiucă 50 . te 130, 144,.165 ştivu (istr.) 56 Iu te (lucru) Cistr.) 181 ştrăb (megl.) 148 Te „teaca 80 - , ştreang 135, 212 ” teamă 51, 188 . şub 153 - - ÎN teanc-beane 167 
şuicra 154 | . "teatre 54 şuir (arom.) 154. teatru 14, 54, 160, 230, 419 şumuroii (arom.) 153 . . techer-mecher 167 -şupleacă (arom.) 212  . , . = tecină 152" ta 66 -. e teiu 88; tej! 88 

tele Am istr.) 855 (măi) ta 169 Sa Gu) tem 257, 265 . tahtabit (arom.) 213 temea 55, 162, 205 tai 351 
temeam 267 ” taiaței 377 .. A a i temeinic 50 Tajche 126 Aa temelie 198 taire 55 
temem 265"
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temere" 267 
temi 257, 265 

temind 265 e i 
- temniţă 208 Aa A 
temui 267 , 7 E , 
temusem 267 PI Sa 
temut 265, 267 - DO 
Teodor 65; Teddor 66: is 

„tercea-bercea 167 
tercea-percea 167 
terfeli 105 ; ferieli 105- 
termin 68; termin 68 

. terțiar 53 - 
testemel 101 - a 
tev (istr.) 181 | iii 
tichie 154; chitie 154 Da 

- tidvă 207 
tigvă 151, 207; zivgă 151, 207 | 
tihnă 19 , | N 
tilipric 153 . a 
timbru 134 

timp 80, 81, 289, 339 . 
timpuri 384; timpure 384 . | 
timpurile 384; timpurele 384 - 
tină 257 
tinăr 263, 290, 301 - 

“ Tinca 3892 - 

[ 

Îlu(î)] Tinca 392 --  - Da 
Tincăi 49, 392 - ă - 
Tinchii 392 
tindeche 154; chindete 154 
tine 91, 130, 165; tin' 91 
tiner 319, 383 ” 
tineri 262, 263, 383 i 
tinghie 154 - 
tinichigiu 103 

". tirar (istr.) 383 
tiriplic 153; tilipric 153 - 
titor 133, 175, 292 
tiugu-tiugu-tiugu 166 
tivgă 151, 207 
tiz 209 e RI 
tilbic 141... A 
timbariu (arom.) 121 3 
timpină 202; tumpină 202 
timplare 173 i 
timplă 315; plintă 153, 315 . : 
tinăr 262, 263, 290, 301; tinăr 263, 290, 301; 

tiner 319, 383. 
tinereţe 323 | 
tinjală 346 

a. 

„tinjale 346. 
tirg 131, 226. 

tiriie 69, 70; tirtieşte 69. - 
tirie-briu -70 - 
to (pron.) 77 

. Toa 169 
Toadere 169 Ş - i 
toaletă 54 a 

"tolerăță 87: ::::: 

- toţi 280 
-tovărăşie 153; torăvăşie 153 
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toamnă 336, 366; atoamnă 366 - 
toate 354 

toc 222, 223, 224, 225, 228 
toci 223 

tocma 116, 208, 393 ; tosma u6, 393; tomnaă 
116, 393 :: cae Te 

tocmeală 359; tocmală 359 - Maas 
- tocuri 223 

togma 116, 393 ps 

tomna 116, 393 
tont 362 
Topleţ 208 
topoară 212 

topseca 102; topsoca 102 
toptangiu 125 

» „torc 225 > 
torăvăşie 153 
torii (arom., megl.) 364. 
toroipan 50 
tos 15 

tot 76, 176, 280, 354; to (mereu) 177; tăt 76, 
138 - 

" totime 353 , “ pi 
totuşi 58 IE IE m 

tprl 32 
tpriii (megl.) 32 
tra 170 

-trag 346, 348; tragu 346 
“trage 170; traze 24; traze 24 | 
traistă 149, 151; straiţă 151 . 
tramvai 17, 155, 219 ; traivan 155 
transportă '354; transpoartă 354 

„. transgresiune 304; tranzgresiune 304 
trapt 346 
tras 346 

trazeţ, (istr.) 70 
trăgăna 127 
trăie 170 zi 

treabă 290; trjabă 290 Ă - 
„treanca-fleanca 124, 167 _ . 
treaz 207, 406 
trece 68; trece 170 
trecem 68 
treceţi 68. o Ă , 
trei 165 --.. Ea i T 
treer 100 - e . 
treilea 54 

treizeci 50,. 73 
„ trembrare (arom.) 122 

trembur 121,315 0 . 
trembur (arom.) 121 : 
tremburare (arom.) 122 

-tremburi 316 -- : : aa 
tremete 102 d 
tremur 121, 144, 315; trembur 124, 315. 
tremurare 122 E
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tremurin 100 
- trctrecut 168 
trezvie 207 
tre 170 
ir;îuoj 88: , ; 
trimburare (arom.) 316. 
trist 157, 194, 264, 353 
tristă '157, 204 
tristeţe 264 
trişti 264, 293, 353, 387; tristi 353 
trimbă 200 . . 
trindav 67; teinăây 67 
tronc 141 

" trose 141 
trosc-pleosc 167 
trotuar 54 _ 

" trubat (arom.) 148 - 
trubui 102 | 
trufaș 67; trufaş 67 
trufie 202,204 
trupină 106 
triunghi 52 . 
truspatru 139 - 
trustrei 139, 379 

“tu 183 - 
tuberculos 140; turbereulos 140 o 
tulbure 107. . 
tulpină 107; trupină. 107 
tumpină. 202 , 
tund 348; tung 323, 348 ” 
tunerec 173 
tung 323, 348 -. .- i 
tunău (arom.) 125". 
tunică 68; tunică. 68 

- tiin(r)u 250 - 
tuns 348 : d i 
tupă 99, 398 

„tupila 153 
tur 277 
turba 140 
turbat 148 .: ! 

- turbure 107; tulbure 107 | , 
turecâ | (imegl.) 170 i: 
Turcia 68;. Turcia 68." 
turtit 112 

„tuspatru 139; truspatru 139 - ii 
tustrei 76, 112, 139, 379; _trustrei 139, 379 
tuşă 168, 241 
tuştăsc 51 
tutui 142 
tuturor 107; tuturora 72; tutulor 107. - 

“Ţaligrad 109 
țam 171 i 
ţangase (arom.) 124 
ţara 155 - 
țară. 205, 369, 373, 374, 396 | 
ţare 199 
țari.255. 
“Țarigrad 109; Talieraa 109 

INDICI 

-- ţeavă 265 

țaţa 166 
” țăcălie 154; căţălie 154. 
ţăran 265, 396 
ţări 255, 265, 369, 373, 374 
ţărişoară 265 : . 

" ţeapă 199 
ţeastă 396 

- ţedulă 67 
ţesăl 69; țesăl 69 
ţestos 396. 
-țevi 265 
4 180, 186 + 

'Țica 168 
“ţii 269, 351 Ra 
ţin 110, 269, 290, 293, 322, 357, 390; ţin 290, 

Aa 44; ţi 110. 322, 390, 396; țiu 351; 
ţină 257 
ţine 382; ţite 38i-. 
ţine (arom.) 382 
ţineam" 357 : 
ţinem 3827 
ţinere 327 

"ţinere de minte 327 . E 
ţineţi '70, 3827 
ţintă 199; ţintă 199 
țiu 351; ţtu 44 - 
ţiva (arom.) 74; ţivă (arom.) 4 î 

- Sigă-ţigă 166 - 
ţin 290, 322, 390, 396: 

ţine (arom.) 382 .. 
ţintă 199 pa 
ţinterimb 122 
ținţar 142 
iri 255 . . 
țiritotiu (arom.) 108 

"- Şisti 1 144 
tță 39%... - 
ţiţiie 142 
ţopic 141 . : -. : 

"ţopiran 124 
"ţuică 50 . - 
țumburuş 102 . 
ţup (arom.) 153 
ţupă (arom.) 151 , 
şurţur 112; „Vaţur 112, 
ţuşti l 141. a 
fuțur 2 

u 86. i 
uală 50; gală 55 
vă 86 - 

. uăm 50; yăm 114 . 
uăs 50 - 
ucid 270, 289, „339, 348, 356, 384; ucig as ” 
"ucigaş 270 

: ucis 840 
"ud (adj.) 264, 268, 269, 28i 
“ud (vb.) 281, 357 
ud (megl, ): 75 

. 
;-



uda :351, ME 
udă 264, 289 
udătură 264 
ude 264 - - 
udica (istr.) '200 
udoare 111 . 

ug(i) 281 . 
uq(i): (arom., megl.) 281 
uift! 6 | 
uger 1 
“ugodi 380 , 
"Ugrovlahia 200 
"ui! 170 
uiagă 201 
(în) uibul (locului) 100 
uiem.101 . - 
uit 50, 55, 357 | 
uitare 357 - „. 
uită-te 170; uite-te 102 . si 
uite 181 - : 
uite-i 50 
uite-o 51. - 

- uite-te 102 

uium 101; uiem 101 
ujită 55. 
ulcea 144 
uldoare 109 
ulicioară 270 - Dai 
uliţă 270 a 

„ulm 135, 265. * 
ulmi (arom.) 266 
uliu 67; uliu 67 
ulmi 265 . 
ulii (arom.) 266 

.ultare 357 : 
umăre 39 . 
umbără (arom.) 128 
umblă 183 
umbli 134 - 

umblindu:183 . 
umblu 144, 183, 291, 333; imblu, 291, 331 i umblu 398 .: 
umbră (arom.) 128 
umbre ei 72 

". umerele 143; umerle 143 - | 
umfla 17, 219 pi 
umflu 101, 183; îmilu 101 | - > umir (arom.). 60 IP 
umplu 101, 183; 
umplere 267 - Da 
umplutură 267, Ps a 
umtură (arom.) 151 : 
umur 102 . 
un 86, 183, 224, 380; unu 183; on 380; up . _ (covrig) 185; up (chip) 131; îi (om) 86; 
„.-(a) itloc). 185; u 86; "um (rinite) 181, 

„185; âm (fiel) 185-. 
un: (adv.) 100 
una 86 “ 
unanim 68; unânim “( “68 - 

împlu 101 ramana 398 

INDICE . . , „.: 

"ura 291 

* 
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„ună 391 - 
unchi 93, 94, 168, „219,: 257; unchiu a; 257; 

u5k* 93, 227; supla 38 
unde 28, 100; unde 28; und” e: 28; une 100; 

ufe 100; un 100 
undiță 200 
uneac (megl.) 100 
une (adv.). 100; une 100. -. 
unele 384; unile 384; unle 143. 
ung 348 : 
unghe 144 
unghi 187; "unghiu 57, 8; ude. 88 
unghie 55; „iidgie 85; unghie. 1193 Mudaie 

55; ujfge 126 
Unghiul cu Frasini 388 . 
ungii 305 
ungur 200 -.: 
ungurilor 200 
„unic 68; unic 68 
univerzitate 97 
unle 143 
unnumir (arom.) 61 

po. ans 348. 
un soare 181 
„unsoare 181; iinsoare 188; soare: 181, 
unsprece 92 
„untdelemn 70 

: untru 101 
untură 289 |, 
uidă (arom.) 179! . 
uom 50; om 55, 114, 119, 291 

Mrăse 212 -: că 
" urcare 182 

- urcior la ochi 329 
urdoare - 109, 11; udoare 111; uldoare 109 

“ Ureacle 388 . .- 
ureche 55, 62; urechie 62; ureche 33; uroche 

58; ureiche 55; urejche 58, 126, 137 
Ureche 388; Ureacle 388 .. 

- urechelniţă 123; vrecherniţă 123 
urechi 89; ureichi 155 
uriaş 67 : 
uricios 99; uricios 270 E 
urincl/at (arom.) 124 
uri 42, 87, 194, 212. 
urfcios 270: 
urit 33, 42, 95, 101, 270; urit 44 
urla. 108 - 

“urli 135 „A 
urloi 109 

„urlu 135; url 135 a 
“urmă 93 . : a 
uri 144 - Ma 
urs 268, 277: - a 
urseâ (arom.) 170 
urşi 268 : 
urşine (arom.) 150 . 

“uruie-419 
” urut (arom.) 96, 101, 194
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usc 69, 145 
usca 267 
uscare 348 
uscat 145. 

uscă 348 
uspăta 380 
ustura 103 
usturoi.103; usturoriu' 103; ustunoi 103; 

ustunoriu 103 - 
usuc 69, 267, 348; usc 659, 145 
uşa 62; ușea 62 . 
ușă 248, 29%, SU; use 248 
uşier 53 - 
uşor 355, 359 
ușoară 355 
ușure 359 
uşurel 359 
ut (megl.) 391 
uti-uti 166 

„uţări'i (arom.) 151 
uţrăl“i (arom.) 151 
uzăță 87 o. 
uzi 264, 268, 269, 351, 357; ud) oa . 

vală 55. 
wâmeri 252 
văk” 114 
Văgoş 18 
văm 114 
uăraş 18 
uo 119 
uoală 55 
uok' 114 

“mom 55, 114, 119,291 Să 
uor (că) 185 . 
uos 55, 119- 
Vosul 183. 
vunt 55 

vac 337 Ei 
vacă 268 ! i 
vaci 268, 373, 394 “ 
vagăn 210. 

> Vagabont 104; bagabont 104 - vai! 362 Da valea 55 . 
vâlid 65 
valurile 174 
vamă 67 
vangeliji 305 
var 246, 255, 256, 371 : 
varietate 53 
vârvar. 397 
vatamat 376 
vatră 101, 154. Oa vă 77, 233 
văd 110, 262, 268, 351, 359; ; vlad 51; 3 ved 316; IN văz 110, 320, 328, 336, 351. 
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văduvă 66, 161, 246, 260, 360; văduă „360; 
văduuă 161; văduwă 161 

“văduve 360 

văsăună 153, 154; 
154 

văi 49 a - 
vălătug 153 - -_ 
vălcea 144 | -. . 7 
văpsi 94 
văr 57, 88, 246, 255, „258, 311, 329, 371; 

Ver 316. 
văracean 172 : Nu 
văratec 172 - - - ini 
văratecean 172 Da 

găvăună 153: “găvă(avună 

.. Văros 246 

vărs 358, 364 
vărsare 358-  _.. 
văst 76, 95, 145; văzt 95, 145 
vătal 197, 265, 266; vătah 197, 269 
vătati 29, 265, 266 

„vătaşi 265 | e 
„YVătămare 110 e 
vătămat 376; vatamat, 376 
vătămăm 374. 

- vătănari (arom.) 110 
Vătășan 265 , | . - 
vătășel 269 î 
vătrar 107; vlătar 107, 151 
văți (arom.) 373 

- văz (subst.) 268 
văz (vb.) 110, 320, 328, 336, 351 
văzduh 196, 210 
văzind-o 184 
văzut 95, 145, 272; (ş- -a) vizită ru) 

185; văzut 42; văst . 76, 95, 145; _Xăzt 
95, 145 

-Ve 169 
veac 204, 262, 263, 337, 362; vac 337 
veaci 362 
veadră 337,.363 .. : 
vechi 110, 337, 389, 393; vechiu 57 
veci 181, 263, 362; veaci 362 - 
vecie 262 
vecin 106 
vecl“u (arom.) 154 

„ved 316 
vede 262; vede 301 i 
vedea 334, 389; vedg. 389 
vedeare 334, 389 
„vedeţi 70 - 
veduv 316 

vel 172 - a „a 
velinţi 153 
vel logofăt 172 
veni 87, 113, 269, 351,357, 365; dirt 252 venim 265; veni G -0 sădim) 185 ” 
venind 41, 265 
venişi 252 ; d'iriş 252 
venit 365; verit 251.
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ver 316 
verde 91, 143, 27, 301, 300; verde 43; yerăi 

44; verde 43 
vergat 316 

"veri 258 , 
verit 251 

- Verşi 364 EI 
verziu 272 | Cp 
verzui 272 - - ÎN 

„_Veselie 68. . > ” . 3 

vindricel 99 
vindut 358 
vine (subst.) 262, „263, 2174; „vine za, so 
vine- (vb.) 58 . 

  

-. vine (arom.) 59, 256, 268 - 

„Yespe 151; ziapsă ÎS “a 
- veste 264, 269 . 

i vestim 264 . 
“vestire 264 - 
vestit 269 
veşnic 181, 207; vecnie 203 
veşteji 110; vesteji 110. . 

  

- vești 26:4,.269-- - N aa a 
„Vetă 169 a 

vetre 101 „niz 

veţi 111,180, 307 .? zi 
veveriţă 139, 277 " 
"veverițelor 65 
vezi 262 . : 
vi 233 
viclean 67, 197, 204, 269; 

„= vicleşug. 103, 269 „ as 
„victimă 68 ; victimă. Ss 
vidican 113 
vie (adj.) 132 „n 

hiclean 197: zi 

vie (vb.) 265; 339, 351; viie 841; vie, 84. 
Viena 5 
vier 256 
vierme 19; vierme 96; vyerme 9%; Yermie 

19, 9% 

'viezuină 112 
„viezunină 112. ea 
viezure 112, 199, 386 
viforit: 104; vivorit 104 
vii 265, 351; (5) vi-i 

zii 86: - 

vije (subst.) 203; viăe , 203 
„viitor .52, 161; 265; .Vitor 160 

- vijelie 260. - 
vileag 115, 204 
vimtu (arom.) 117 
vin (subst.) 236, 301; 

164; -vin- -:266; ; 

vyin 292; yin 293; 
„Yin 19, 187, 292; Bin 237; in 236, 237, 
292 . 

vin (vb.) 90, 265, 266, 301, 351, 357; viu 
265, 269, 351 | 

Vinaia -168 

"vină (vb.) 351; vie 265, 339, 351 , 
vină! 90; vin! 9; vino! 90, 206, 201; 339 
vind 358 . LR 
vindă 358 - . - 
vindec 69 
vindeca 69 ca 
vindem. 358 - : Za 

7 

33 — c. 1915 

„ vineri 34, 168; vineri 9%; vineri” 

“ xinimerțiu) 100 

96 pi 
vinietă 202 ; vinctă 12, 219 RI 
vineţiu 354 e 
vinimă 235, 236 

vinișoară 262 ” - 
vino 90, 206, 291, „339 
vinovat 73 | MR 
Vintrea 127; vintirea 127 

“Vintricel 99 ; vindricel 99 :: 
Vinzi 351, 358  s::: a. 
viri 266. 
Vine (subst.) 203 

„Vine (vb.) 203 
” vine (arom.) 84 

vioară 53 
vioară (adj.) 70 ? E 
violă 53 , ra 
violoncelo 171 
vior 70 

viorele 54 îi 
vioriu 53 | 
vipușcă 211 

virviriţă (arom.) 139, . 
vis 234, 326 + .:-: ÎN i 
visăt 58; gisat 234 ana 
visez 328, 337, 396; visăz 235; îngisăţi! 9 
vite 55; jite 55 Pa ” 
viteaz 265, 294 N I 
viteji 265, 294 
vitejie 260, 265 
viteze 265 Ia i 
vition 197 i a 
"vitor 160 - IDE 
viţă 58; viiță 58; Sigă 58... 
viţăl 381, 396 
viţea 205 
vițel 269; viţă 381, "36; vițel 1 19. 
viței 269: . 
viu 50, 52 . 

viu: (vb.) 265, 269, 351 
vivorit 104 | | IN 
viviitor 167. e Na 
Vizădeni 152 * * ai 
vizitiu 67 A 
vijiitură. 114; vijietură Mi - 
vilşor 109 

viltoare 197; hultgare.197 , au 
vină 91, 262, 263, 274 : i 
vinători” 34 ” 

  

vind 351; vind 358; vinz 32 ge 
vindă. 358; vindă 358 - ADN IE Yindut 358; vindut 358 . IT 
vine 263, 398    
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vinslă 124.- 
vinsli 124 

„vint 290 - 
vinturile 174 
vinz 322 
vir 255 

„ Yiră 212 
vircolac 154; covizlac 154 
viri 197; virv 197 - 
virfcior 109; vilşor 109 Ă : 
virfuri 33 Ă Ă - 

“ viri 212 

4 

i vopăială 155 

„vorbesc 359; vorbăsc 359 

virstă 147; vrăstă 147 ÎN 
virtelniţă 123 
virteniţă (arom.) 123 _ 
virtos 147, 172; vrătos 147 
virv 197 | 

- vislă 124; vinslă 124. 
visli 124; vinsli 124 : 
vilşor 109 . 
vişcle (arom.) 137 
vlădărean 113 
vlăstar 206, 207 
vlătar 107, 151 - - 
vlek'u .(arom.) 154 

„vo 105, 111 
vo (istr.) 115 
Vochiţa 365 
voi (pron.) 77, 165 
voi (vb.).184, 257; voiu 52, 57 

„voia 50 -. 
Voichiţa 365: 
Voiculeţ 50 
voinic 50; vonic 111 
voință 52 
volbură 197; holbură 197 
voluntar 73 
voluptuos 53 
vonic 111 

-vopsi 94; văpsi 94 

vorbi 144; vorovi 144, 153 
vornic 133, 207; dvornic 133, 175, 207 
vorovi 144, 153 
vorvă 104 . 
vostru 123; vost 123, 105, ” 
voştri 135 . 
'vrabie 104; vravie 104; “prabie 104: 
vrabii 240 
vrajbă 110 . 
Vrancea 367 
vravie 104 
vrăbii 240, 373; vrabii 373. 
vrăjmaș 110 
vrăstă 147 
vrătos 147 

- vreasc 197, 206, 212; hrease 197; ” hreast 197 
vreaş 319 
vreau 51 
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7 

vrednic 100; vrenic 100 
vrem 145, 291 . 
vremelnic 118, 123 
vrenic 100 
vreo. 51, 105; vro 105; vo 105, 111; 

105; fo. 106 
vreţi 111, 180, 307 
vrinceari 367; vrăncean 367. 
vru-ncă 406 
vuiet 161 
vulpe 91, 164, 197, 240; 265, 400; hulpe 197 

322 - 
vulpea 100, 240, 366, 371, 372 . - 
vulpi 89, 164, 265 - . - 

cine 

vulpii 366; vulpiei 366 
vulpoi 258; vulpoiu 258 
vultan '197; hultan 197 
vultur 67, 197; vultur 67; hultur 197 
vulture 67 + 
vutâ (istr.) 115 . 

- vzim (arom.) 146 IN 

yerme 19, 96 
yibovnic 55 
yin 19, 187, 292 
yin (arom., megl.) 266 

„yin (arom.) 59, 256, 268 
nt, „(arom.) 73, 105; sing); (arom.) 

ini (arom.) 110 
vii (arom,,: : megl.) 266 
yiţari 55 | , 
yiţel 19 — 
yizină 55 

1 zac 176, 292, 397 
zacă 226 . 
-zadă 104; zadră 123 

zahăr 67; zahâr 67 - 
Zamiir 122 , 

zarat 265 - 
zarafi 89, 265 - a 
zară 199 . 
zare 192, 213, 219, 254, 255, 258, 260, 396; 

dare 396 
zarzăr 103 . 
zăbale 200, 352 
zăbavă 269 : 

- zăbăuc 154; băzăuc 154 
__zăbovese 269. 
“zăr 238 

" zărăfesce 265 
zărăfime 265 | 
zări 207 . : Do 
zău 395, 396: ” IN 
Zăvideni 152; Vizădeni 152 i = 

„_zăvoară 212 . 
zbenguiesc 124; Zbeguiesc 124 
zbier 159 
zbiera 183
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zbor: 69, 192, 210 
zbura 183 | 
zdrapţi 214 
zdravăn 209; zdraven 209 
zdrăbunță 398 
zdrobit 267 
zdruncin. 94, 125, 159; sdruncin 94; zdrucin : 

125 
zeieza€ me! (str), 170 Ei 

zeu 50 
zeul 53. 
zeitt (meg).) 111 
zeizet (megl.) 111 
zglriat 54 „ : 
zelimburuş 137. . 
7globiu 137, 212 > i 

zglot 293 . 
zgomot 91, 159; sgomot 94 
zarăbunţă 99, 398; zărăbunţă 398; scrăpunţă | 

99, 398 - 
zi 192, 213, 396; dzi 192, 213 

„_ zie 213; qic 320, 322: dzic 213, 320 
zice 396; dzice 98; fie 9  - 
zii (vb.) '86 Ă B 
zimţ, 208 
zimţi 134 . 
ziapsăy151 
zimbi 200 : - 
zină 81, 176, 293 . _ 
zlab 95 , 

"Zlatna 208 
zlot 393; zglot 393 
zmeură 95, 219: smeură 95, 219, 248, 249, 

293 : 
znamenie, 159 
zua 52 
zugrav 67; zugrav 67 
zurui 102 
zviînta 95; svinta 95 - a 

Zană 237 
Zem 295 , 
Zeme 24 Pa - 
ioj 25 i 

em 295 
3eme 24 
Zoi 25 
zune 336 
fungi 305 

zunglru (mega) 1 124 

ăitan (arom.) 20 
yramatică 187 
“ramatică (arom.) 19: 
-mamatik'ie (arom.) 20 
rut (arom.) 96, 191 . 

- Sascăl (arom.) 194 
" Semun (arom.) 194 
Simtu (arom.): 110, 140 

eatru (arom.) 194. 
Vemelu (arom.) 194 
deamin (arom.) 194 

albaneze 

bukură& 278 

cagadă 124 

dumbrejet 200 

fvăke 212 

irik” 398 

“kai 162 
kol/andă 199 
kopat 271 
krimp 121 
kâlat 197 

ljagătă 124 

mazdrak 136 
mendafshe 152 
*molidh 199 

ndâmtroj 122 
njegull 162 
nun 340 ” 

palie 149 
pendă 119 
pendull 118 
pengă 125 
perzhos 149 
pândar 200 
pl'agă& 212 

rembă 121 
rambi 121 

shămbăloj 121, 
shtimoj 151 
shupl'ak& 212 
sterink 151 
sundoj 200 

tabarr 121 
trîimp 121 
tshernik 151 
tshimoj 151 

ui 384 
ula 384 

122 

515



516 

- u6 384 - 
ua' 384 

vaj 362 

Samb 384 
Sâmb 384 
Som 384 

Dăngil 200 

ante limbi 

brătar (v.-indică) 296. 

co (cochinchineză) 64 

gvertvnis (georgian) 156 | 

hannâka (arab) 198 

hyvă (finlandez) 273 .: 

kald (ţig.) 115, 204 

*krmis (indocur.) mi 

“matâr (v.-indică) 296 
Menzana (mesapic) 118 

pitâr (v.-indică) 296» 
tuli (finlandez) 261 
tulli (finlandez) 261 

germanice 

Abziehbilder (germ.) 213” 
ach (germ.) 20 
acht (germ.) 219 - 
Almer (germ.) : 109 

Baud (germ.) 352 
„ bang (germ.) 227 

- Bann (germ.) 227 * 
bannen (germ.) 119 
„Bauer (germ.) 208 
Baumstamm (germ.) 112: 

bearga (v.-nord.) 138 
Bein (germ.) 222 

- beobachten (germ.) 14. 
berittenen (germ.) 49 . 
bicte (germ.) 259 . : 
binden (germ.) 261 
bist (germ.) 194 
bitte (germ.) 259 
blaue '(germ.) 161 

Blech (germ.) 197, 208 
„Bob (germ.) : 168 

- Bogen (germ.) 34 
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bohren (germ.) 341 
Bonbons (germ.) 136 
brothar (got.) 296 
Bruder (germ.) 296. 
Bitiner .(germ.) "201 

"choc (engl.) 171 
" chocolate “(engl.) 171 

das (germ.) 179 
dass (germ.). 178 
dein (germ.) 222 
Depka (germ.) 171 . 
Depositenkassa (germ.) 
doch. (germ.) 255 
dran (germ.)” 227 
Drang (germ.) 227 
drei (germ.) 260. | 
dringen .(germ.) 227 . 
drinnen (germ.) 227 

171 

Durst (germ.) 44, 193 . .. 

Echo (germ) 20. 
er (germ.) 14 | 
Erinnerung (germ.). 14. 

fadar (got.) 296 
-îarc (vgs.) 296, 
fearh (vV.-engl.) 296 | 
îein (germ.) 222 
fel . (v.-engl.)' 296 
Fell (germ.) 296 

Ferk-el (germ.) 296. - 
feststellen (germ.) 172 

- Feuer (germ.) 220 
Fisch (germ.) 296 
fish (engl.) 296 

„jiskr (v.ea-nord.) 296 - 
Flecken (germ.) 126. 

„Freiung (germ.) 162 
Fihrer (germ.) 196 

-gab (germ.) 223 
gaben (germ.) 374 
Gabrielle (germ.) 14 
Gans (germ.) 136 
gâhnen (germ.) 44 

> „7 geben (germ,)” 874 
gebunden (germ.) 261 
gerade (germ.) _ 194 

- Gewind (germ.) 134 

“gezogen (germ.) 296 
gib (germ.) 223 
Grad (germ.) 194 

Hals (germ.) 296 
hals (v.-nord.) 296 
Hans (germ.). 136 
Haupt (germ.) 296 
head (engl) 296



heals (v.-engl.) 296 
heorot (anglosaxon) 138 
hier (gerin.) 20 
hofudh (v.-nord.) 296 
Hohlbach (germ.) 269 
horech (germ.) 89 

“horchen (germ.) 89 
horn (engl.) 296 
Horn (germ.) 296 

„horn (v.-nord.) 296 * 
Hund  (germ.) 44 

ich (germ.) 19, 20, 219 
îm allgemeinen (gerin.) 174 
ja (germ.) 19 . 
Jiger (germ.) 19 
jung (germ.) 19" 

Kastell (germ.). 397 . 
„Kastrol (germ.) 136 

kcin (germ.) 222 
ISellner (germ.) 210 
ki-ki-ri-ki (germ.) 174 
[Sind (germ.) 44, 193 . 

-* Kiptel (germ.) 204, 205 . 
XKirche (germ.) 277 i 
ISoffer (germ.) 210 , 
ISram (germ.) 121 

Labor (germ.) 171. 
Lager (germ.) 210 
lahm (germ.) 59, 221, 258 
Lamm (germ.) 59, 221, 258 : 
Lamperl (germ.) 124 
lang (germ.) 13, 195 
lefsc (germ, dial.) 214 
Leibel. (germ.) 210 
Leier (germ.) '161 - 

- lepse (germ. -dial.) 214 - 
Luise (germ) 14 

machen (germ.) 210 
man (engl.) 40 
marrjan (v.-germ.) 363 
mein (gerin.) 222 
misstrauisch (germ.) 161 
modar (got.) 296 
Mutter (germ.) 223, 296 
Mitter (germ.) 223 

nachmittag (germ.) 73 
Nacht (germm.) - 228 

“neffa (v.-engl.) 296 
Neife (germ.) 296 
nefi . (v.-nord.) 296 
nein (germ.) 222 
nicht, (germ.) 228 . 

„noch (germ.) 256 
nur (germ.) 75 

Oase (germ.) 14 
(s) Obere (germ.) 179 

ra
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Obers. (germ. austriac) 179: 
Oifiziere (germ.) 4 . pa 

Paltong (germ) 151 :. Pe 
Park (germ.) 194 - ” pe 
Pein (germ.) 222 NR - 
Piennig (germ.) 204 DI 
Pfosten (germ.) 257 
Pfund (germ.) 204 .. Pt 
pik-de-rik (germ) 174: 
Posten' (germ.) 257 m 
prusten (germ.) 141: 
pusten (germ.) 141 

rein: (germ.) 222 | 
Reitwagen 210 , - ic 
Robert (germ.) 168 i Ea 

Sache (germ.) 20, 193 
salon) (germ.) 199 
Samstag (germ.) 117 

* Schnaps (germ.) 212 , 

schăn (germ.) 47 Ă „e 
scâni (vgs.) .273 ! 
sehr (germ.) 44 
singen (germ.) 260, 261 
Sitz (germ.) 125 ” 
Sohn (germ.) 44, 217 
Sonne (germ.) 43, 46 | 
Stampfe (gerni.) 212 | 
Stern (germ.) 228 * 
Strang (germ.) 212 
Stick (germ.) 201 
sungen. (germ.) 260: 

"Tehaperl (germ.) 124 
thak (w.-nord.) 296 
thac (v.-engl,) 296 
“Theater (germ.) 14 
thorp (v.-germ.) 198 

„thri (v.-engl.) 296 
thrir (.-nord.) 296 
thu (v.-nord.) 296 
thă (v.-eng].) 296 
tuten (gcrm.) 142 

uls (w.-nord.) 214 
ups (v.-nord.) 214 

use (engl.) 234, 255 

dbersetzen (germ.) :71 

Vater (germ.) 296 
vier (germ.) 220 
Viertel (germ.) 197 
vormittag (germ.) 73. 

Wagen - (germ.) 210 
Weidenbach (germ.) 269 

„Wein (germ.) 220 .
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wirst (germ.) 261 
wohne (germ.) 259. 
-onne (germ.) 259 
wunderbar (germ.) 74: 
Wurst (germ.) 261 

zichen (germ,) 296 
- zicpen (germ.) 141 

zierpen (germ.) 141 
Zuckererbse (germ.) 67 
zwei (germ.) 260 
zwo (germ.) 260 . 
zwâlt (germ.) 48 . 

grecești 

dnreăos 219 
&ţovpisa (ngr.) 198. 
axădoroc 198 : 
îvăzosa (ngr.) 198 
arpanzvov 214 
&ewn 202 

Baovhevs 137 
_Bărpaxos 196 
BepBepizoa (ngr.) 139 
B6uBog 142: 
Be6rayos 196 
fipoa 202 

Tâvvoos 202 
Thovurovrodptov (ngr.) '200 
YpUXAoS 202 
YUpos 202 
““dwoz 202 

Sxxrvhos 214 

ZE 255 
z5 255 
2v9nv6s (ngr.) 95, 195 
27dp65 128 . 

Todurog (ngr.) 200 

Tovyaoriis 193 

VeuEhtov (ngr.) 198 
21 (ngr.) 199 
iza 198- 
Dvplâov (ngr.) 198 

uaovpa 202 
xadivev 202 
uaAssodtze (ngr.) 198 
xazaozizov (ngr.) 197 

. xtdpos 205 
voYăbAtov 2602 
xotâra (ngr.) 196 

 xoxxwă5a (ngr.) 198 
vodvufr9pa 198 | 
x6rodos 153 
xor3An 153, 202 
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u5ua 202 - 
nvptax 202 
xvgtau6z 202 
xvptx6s 202 
*xVro)m 153, 202 

AaxEpda (ngr.) 198 . 
Aevsivn (ngr.) 199 - 
Advrwva (ngr.) 199 

"uapyapirns 122 
uderup 202 
eT6yLov 195 - 
5 das 179 

- pipioua 392 
uzarăa (ngr.) 202 
o mbaporiaris. (ngr. dial.) 125 

vovv63 (ngr.) 340 
vata 214'- 

Eovpăet 128, 136 

dum 214 
"Opânoo6ş 202 
dpopavos 68 
oorpăuwva (ngr.) 179 

a9nu (ngr.) 198 
rolăeua 392 
papahandzis (ngr. dial.) 125 
răzupos 202: 
mapădes 199 
zapavyedla (ngr.) 152 
zaoahla 19% 
zAdozgt |ngr.) 212 
meooazos 104, 204 

ZraBos (mgr.) 137 
ozăYos 125 . 
gzodi (ngr.) 198 . 
oraelăa ngr.) 123 
ozEpieos 201 
cTâuayo3 (ngr.) 151 
ozoduzos 210 
02505 202 

<Vecuaovsdert (ngr.) 139 . 
„ vorăâtov 125 
_eoina 202 
pbza 202. - 
poi 252, 204 
=a6uayzos 151 

dăea (ngr.) 198 

gară 20-14 
Qăpuzt.0v 201 
Qhdupovpov, -A0v (msr.) 119 
găduzovpov (ngar.) 119 
hovba (ngr.) 19% 
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multum 98 - 
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