CONSIDEHATII ASUPHA OHTO(rHAFIEI ŞI ORTOEPIEI
HOMANEŞTI
DE
AUHIAN
'fUHCULET
1. Punctulde reterin
ţăal considera
ţii/o!'urrnăt.oarejJ constituieceamainouă Iur.rnre
a luiG.Beldcscu
, Ortografia
actualăa limbiiromâne
(Bucuresti,
1\)84),
carerealizează
oprezentare
anal)l.lcăststemattcă
a problemelor
teoretice
i practicea\eortografiei
româneşti
actuale1. .Autorul îşipropune
motrvarea
şi explicarea
normelor
ortografice
înrelaţiile
lorcustructura(inprimul
rindJonernat.ică)
a Ilmbh,în scopulspor-iru
eficienţei
utilizăriiacestornormeşi a procesului
de
predare!însuşlrc
a ortografiei
în şcoală.lnscriinrlL;-se
in cadrulpreocupărilor
mailargidecultivarea limbii,aceastălucrarecorespunde
uneinecesităţi
refiJeşi reflectăpreocupările
sporite
în ultimeledeceniidinliteraturadespecialitate
pentruoJ'(Jc!iJicare
cit maiadccva
tâ a ortografieişi pentruaspectele
teoreticealeacesteia.
In ceeace priveşteaspectulpracticni norutării
, G. Beldescu
perfecţioncază,Jşi
sporeşte
regulileşi indica
ţiilede scriere(şi de pronun
tare)riinindreptare!e
şi dicţionarele.i'precedcnte,
Multeaspecteaţenormelor
ortografice
sintnuanţateşicompletate:
deexemplu,
qbrespondenţcle
dintregraf'ernc
şi fonelllc,Lipurile
de abrevieri,
sistr-matizarca
unortipm'işiclasede flexiune
deInLeres
ort.ograttc,
utiiizarcn
cratim.ipentrureprezentarea
unorfenomene
d f'ouctlcă
shrtuct.icăşia enclizei.
Lamult«reguliseciteazăcazuriluainumeroase
: deexemplu,
Inregula",[sescrie
şi sepronun
ţă]e (nuie)"Seadaugăţeriislrău,
impetiţ
at, innersuna
",iar'la regula,,[sescrieşi se
pronunţă]1(nur1", cr1piltU,
piriu,sţ ărima(p. 1:34).
Seformulează
regulinoi: de exemplu,
,.[se
scrieşi se pronuntă]
il: L înaintede o silah:lcu(jaccentuat(nua) : bărbat, că/arc,C<1111ClŞâ
etc."
(p. 1::13):,,0(nuIl) In: matricolă,
ridicol,adaosetc.(dar: inmatriculat,
ridiculiza,
adăuga"
(p. 1:14),
Normele
ortograrlce
consemnate,
deşimainumeroase
i mainuanţate,prczhrtăadesea
acelaşineajunscarese poatereproşa
şi multorregulidlnlndrcptarclc
anterioare: ele nu satisfaccondiţiile
degeneralitate
şi precizie
aleuneiregulipropriu-zisi'
:1,eireprezlnt.ă
descrieri
(par1'Dinconsiderente
de ordinmetodologie
şi practicI1nsetraLeaZll
punt-Lual.ia
, cur«C011stitulcadesea,ca domeniu
parţialal ortografiei,
ohiectulUllOl"
lucrăr·jspeciale.
2 Ne raportămhl regulileformulate
În Îm{reptarul
ortografic,
ortocpic
şidejJunc!uaţie,
ediţiaa IU-a,BueureLi,1971şi in DOOM(1982).
a Dinacestruotiv.probabil,G. Ileldescu
nu voJ'lwşLe
de ,.reguli".
ei ele"norme"ortogmfiec.Termellul
!/ormâestede altfelutiHzatelimai1l111Ite
acccpţii,f:'ir{l
a sefacec1isocierile
neClsare,
deexemplu,
IntrenormedescriplilJf
(earezultatal unornorllleobieclipc,
depronunţare,
morfologÎCe
etc,)şi normeprescripliue,
ca rezultatal normării;'
codificării.
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ţialc)careaverlizează
asupraunor aspect.c
alescrieriicorecte,dar nu-lpol da celuicarescrie
informaţii
sattsf'ăcătoarc.
Asemenea
Iudica
ţil de prevenire
se concretizează
ahiain dicţionarul
ortograrie
care,împreună
cu regulileortografice,
realizeazăcodificarea
normelor
limbiiscrise.
Dinpunctdevedereformal,acestenormesintcxtcnsionule
(enumeră,
adeseaincomplel.,categorii
decuvinLe
şiformr-)
şi nuintcnslonale
: nuinelieă
condiţiile
caresălefacăprevizibile,
adicăaplicabilela clasedecuvintepotenţiale.
Normele
"particulare"
(fări;enumerarea
tuturorcazurilor
in
speţă)sau"individuale",
caşi normele
"generale"
car«e bazeazăpedisLincţia
Inopcrant.ă
Intre
"euvinL
vechi"şi "neologism"
sau pc informaţii
asuprastrucluriimorţema
tlce contribuiela
sporirearoluluiclicţionurului
în defavoarea
reguUlol'orLografice
propriu-zise.
Chiardincelecitevanormecitatesepoateobserva
că,înmultecazuri,estevorba(lefapt
denormeorLoepice,
rna:exactelecombaterea
unorrost.irt
dialectalc,populare
sauliterareinvcchite,
Fărâ a minimaliza
importanţapedagogică
a unorasemenea
indicaţii,trebuie5,1recunoaştem
că rolullorîn eodificflrca
ortogral'ică
estedestulde redus.Ncpreluarcu
unorindica
ţii dinindrcptarele
maivechi(deexemplu,
scrierea!rosl.ircaeuli(nuI!)illnumelelunilor[ebruarte,
septembrie
etc.; Il (nucIi)in arheolog,
arliiteci,
psiholog,
tehnic(şi derivate)
; Ş(nuU)iu obişnnit.,
paşnic,veşl1
il' guînlinţjnisiică;
gllÎnlirl,l]lwl)
reflectăprobabilfaptulcăscrierea
şi pronun
ţarca
acestorcuvintes-austabilizat,ciirostirile! gratiileincriminate
nu mai prezintăun pericol.
Inexlstcn
ţa însăa unorlistepecitposibilexhaustive
a cuvintelor
careplinprobleme
deortografie
(celecarepunprobleme
derostlrcinteresează
In primulrinddicţionarul
orLoeplc)
poatecrea
lmpresla
căasemenea
normeort.ogratrc«
auuncaracter
maimultsaumaipuţinîntîmplător.
Autorulrelevăaspectedlttcilcale precizării
normelor
(ambiguitatea
ca urmarea polivalcnţclorşi pollgraf
lllur,neretlcctarea
În ortcgrar!c
p unortapte de pronun
ţarc,dillcultalea
rcllcctăril
uneiIlexiunlcomplexe
şi cu multeneregularităţi)
sau punctecriticeale codificării
actuale(omisiuni
alenormelor,
reglementarea
neunitarăa unoraspectealefolosirii
majusculelor
şi alescrieriicuvintelor
compuse,"caracterul
savantal formeiunorneologismc
şi al cerinţelor
despăr
ţirficuvintelor
la sflrşitelerinddupăprincipiul
morfologic"),
clarşi faptulcă ortografia
noaslrăactuală,considera
t;'lînsineşiî'haialcs
ÎnrapOI't
cuortograJiiie
altorlimI)i,
este"modernă,
necomplieată,
logicăşi eLllinÎnaltgradde adecvare
fonctieăşi Ionematică"
(p.242).
Avîndin vedereimportan
ţa unorprobleme
tratateîn lucrare,vomreluaîn continuare
trei dintreacestea,şi anumeconceptul
deprillcipiuorlograf'ic,
corespondenţa
din/re!Jrafemc
şi
faneme
şi raportuldin/reorlogrof'ie
.i ol'ioepie,
c;uintenţiadea prezentaşi altepunctede vedere
posibile,
carear puteacontribui
la aproJ'unclarca
teoretică
şipraclieăa unoraspectealeortografiei romtlncşti.
2. Loenlîl)selllnat
pecarpil ocupăîn economia
lucrăriiprincipiile
ortografice
sejustifică
prinitnportan
ţa acesloraca bazăteoretică
(explicită
sauimplici
tă)a normăriL.
Dintre principiile
mcnţionaLeIn discuţiileasupraortografiei
româneşti
<1,G. Beldescu
reţineprincipiile:
fonetic-fonologic,
sHabic,
morfologie,
sintadie;în ceeace priveştescrierea
cuvintelor
clUp(l
tradiliesau dupăetimon,autoruloscileazl.
j'nLre
adtpiterea
a două"principii
directoare:
tradiţiaşi elimologia"
(p.l '7; la p. 160sediscută"principiul
etimologic")
şireunirea
acestora
subdenumirea,
oarecum
pleonasticil,
"principiul
tradiţional-itoric"
(p.17)..Sîntmenţionatenumaişi principiile
simbolic
(p.}l7 98)şi estelic,ultimL1I,
după p[u'cl'ea
autorului,
interveninduneoriînscrierea
cuvinlelor
compuse.,
alăturidealtecriterii,
ica"tradiţia,productivitatea,
frecvenţaetc."(p. 17:l)".
4 O cercetare
sisterllaticii
a principiilor
utilizateşi leoi'etizate
în istoriaortografiei
1'0m'lncşU
nIlexistăÎl1C1.
PrJneipiile
('arcsLaula bazaortognlIiei
actualeau fostprezentate
de
lvUoara
Avramîn Ln, XXIV,1\J7;),
nr. 4. p. 279-288şi deThepdor
Hl'isten
ÎnSinteze
delimba
J'omlÎnâ"ediţia
a treia,Bueurcşli,
1984,p. 187 197,euuneledeosebiri
la ceidoiaulori.
" .AHe
utiliz1lri
ale"pl'ineil)iului
estetie"menponeazi\
Mioara.Avram,
op.cii.,p. 284.
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In aceastăaccepţie)
conceptul
deprlneipiu
orlogr:lfle
estelipsitdeomcgcnltate,
tmblnind
criteriide scrierevariateca Importanţă,
steriide aplicareşi carese referăla realităţidiferite,
lingvistice
sau extrnltngvisttce.
Consecinţe
ale aceste!n(clarit{ip
teoreticesînt admltereaca
prlnclpii
a unoraspectealescrierii(notar-ea
ronemelor
rc g,k.',tr']pringI'ţ1Jerne
rnarcate
dlstrtbuţional,utilizarea
unorliteretradiţionale
sauet:irnolog.i(e
sauscrterea
contormelirnollului
a unor
cuvinteneadaptate
ortografic),
îngust-arca
sauextinderea
sfeI'el
(j,cacţiunea unorprlncipil
(rnorf'o
..
logic,respectivslntactlc).
Denumirea
propusădeautorpentruprtncipill1
debazăal ortografiei
românestt,
.f'onettcfonologic",
realizează
oîrnbinal'e
a celordouădenumiri
curentealeacestuiprincipiu,
darrnotlvareaci, prinrecurgerea
Ia conceptul
echivocde 1sunet-Up(;,
riirnîneneclară6 şi menţineo
graniţăartiJ'ici81ă
întreronetică
(lifonologie.
Ortografia
uneilimbipoateprezenta
aspecte
Ionetice(şiacestaesteşi cazulortografiei.
noastre),darprincipiul
carestă la bazasegmentărlt
enunrulul
este,oricuml-amnumi, [oncnutlic,
chiardaciisegmentarea
rămin«uneorila clasede
echivalen
ţemaimicidecîtronemut,
Imprcun
ăeusubprincitriile
silabic(carereglementează
despărţireagraficăa cuvintelor
pebazasilabaţiei)şiprozodic
sauritmic-inionaţloua!
(reflectarea
parţială a elementelor
suprasegrnentale
: accent,intonaţte,ritm),el formează
princlplul
fonologic
al
scrierii.Ceeaceestenumitîn lucrarellprineipiu
silabic"
'1 estedoarun procedeu
8 de a reda
f'oncmole
[(\I'nşi [k, g'] (sauvariantele
poziţionare
[k', g'J ale fonemelo!'
[k, g'J)eu ajutorul
grarcmclor
< C:.'>
, <':::
g>, .<eh,». .,.<
gh.: urlnatede <:eli:>.
.Dcltmltarca
tuturorcuvintelor,
[lnl:rivit
eusensul101'
lexicalşicuvalorile
lorgramatieale"
(p.16)poatefipusăllumaiînceeacepriveşte
eeadea douapartea citatuluipcseamaprincipiului
sintnetie,
Întimpce delimitarea
cuvintelor
(şiîn partea lexemelor)
revineprincipiului
lexical,
nementionat
de autor9. Acestareglementează
de asemenea
scriereaeu majuscule
a numelor
propriicasubclasă
lexieal-sernantieă
şi,ajutat de alte principii
(prozodie,
seuJantic,
rnorfematic),
scriereacuvi.ntelol'
compuse.
într-unarticolmaivechi10ne-amexprimatacordulîn legltul'ăcuconceperea
principiilor
ortograficc
derivalădinperspectiva
funcţjonaEi
asupralimbiiscrise,caun sistemrelativautonom,a Şcolii
lingvistice
delaPraga.în comunitilţile
Încarep/lsibilitiîţile
deeomm;ieal'e
lingvistică
slututilizateeomplet,sistemullingvl,ticdispune,după.1.Vachek
11,de
normecomplementaredinpunctde vederefuncţional:IWl'ma
vorbită
şi normascrisâ.în
dintrecele
douănorrnc,
normaserisăestetern1cnul
rnarcatşi cler;'
vat (sceund)
dl11 devederegenetic,
darcare,în societăţile
dezvoltate,
capătăpînăla un anumegradstatuluIuuui"sistemdesemne
primar".Corespondenţa
dinlreceledouănormeserealizează
maialespeplanull'llndamcnLal,
al
eOl'espondenţel
dintregraIcme
"ifoneme(principiul
fOllologic),
darse
realizaşi peun plan
superior,celmorferrtatie
12 (principiul
D1oI'fematie)
sau lexical(principiul
corespunzfltor
este
tiExemplul
citat,['1)]
in 1111111Că
(p. 51),aratădimpotrivă
că ortografia
vizeazăfonemele
şi nu variantepoziţ.ionale
ale acestora.
7 în definirea
3ce&tul
"prindp\u"(p.15: "lltere'te
cşi.,qeapătăvaloridiferitedupăvecinătăţilelorin aceeaşisilabă")ar trebuiprecizatcăestevorbadesilahngrafică,cI.duceumapl1
[du-kiel,l-mapa
].
8 CI.MioaraAvram,oJl.cit.,p. 283.
9 MioaraAvram,ibidem,
vorbeştede principiulsintacticsau "poate,maiexact,logic
sau sintactico-lexical".
10În LE. XXXIII,1984,nr. :i, p. 171··172.
11Ne referimla luerill'ile
lui .!OiWJ
Vachek,
Znm}Jroblem
da !/csthriebenen
Spraclle,
În
"Travauxdu CCl'clc
lingui;;Uquc
de
, S.1a:lD,p. \l4-10/1,articolrep1Jblicat
în volumul
Gl'lZlldlagen
derSpr(1chkullul'.
BeilrCige Pl'u,qer
LiI/!!ilislik
Zl11'
Sprachtheorie
Hilel
Sprachpf'lege,
Tei]L Berlin,1976,p. 229-239şi Gcschriebene
SpracJw.
Allgemeille
Probleme
undProbleme
des
Bn{Jlischen,
ibidem,p. 240-295.
12Vezişi D.L,Bolinger,
VisualMorpherlls,
in "Language",
22,p. 333--·
340.
2.5_. Lingvistid!
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numitde J. Vachek,
dupăL. Bloomrlcld
18,IO{jogl'a['ic).
Norurărtlc
scrieriidiverselor
limbirealizeazătipuridiferitedecompromis
intreacestecorespondenţe,
dar,în scrierile
altabetlce,
corespondenţadintregratcmeşi fonemejoacăÎntotdeauna
un rol şi, foartefrecvent,rolulcelmai
iruporl
ant.Corespondenţa
structuralădintreceledouănorme14se realizează
cu ajutorulcelor
două "punţi"caresint ortografia
şi ortoepla.
Dezvoltind
maialesideilelui J. Vachek,
uniilingviştigermani
15au propuso întregire
a prtnclplllor
scrieriiprinraportareanivelului.
grafiela toatecelelalte
nivele(sisteme
parţiale)
alesistemului
lingvislic
: fonologic,
semantic,
morrcmatic,
lexical,sintactic
şi textual.Concepute
ea celemaigeneralecriteriiale scrierii,carereIlectăproiectareadiferitelor
niveleale limbii
(respectiva
unorfenomene
aleacestora)
asupraplanuluigrafie,principiile
ortogratice
sîntdeci1
fonologic,
semantic,
niorţctuaiic,
lexical,sintactic,
textual1".Principiul
semantic
apareca o categoricsupraordonată
careincludereflectareaaspectelor
de conţinutale nivelelorbilaterale
(cuprinzînd
unităţi lingvistice
dotatecu Iormăşi conţinut) şi se reflectăindirectîn normele
grafice,prinintermediul
nivelelor
morfematic,
lexical,sintacticşi textual.
Fftrăo fundamentare
teoreticăclară,acesteprincipii
aufostutilizatedemultăvremeîn
activitateapracticădenormare
a scrierii,
uneorisubaltedenumiri
şi amestecate
cualtecriterii
de scriere,secundare.
Formularea
regulilor
ortogrartce
s·a realizatnu numaiîn raportcu pronunţarea,ci şi cu structuraşi Ilexiunea
cuvintelor,
Îmbinarea
acestoraÎn cuvintecompuse
şi
grupurisintactice,
deosebirea
ornotonelor
ele.Recunoasterea
decătrclingvistica
modernă
a unui
nivelcomunicativ-pragmatic
superior,celal textului,arecaurmareadmiterea
unuinouprincipiu,celtextual,darreflectarea
structuriitextuluiîn scrierecu ajutorulunormijloacegrafice
ca: delimitarea
Inparagrafe,
clasificarea
declmală,
titluri,subtitIu(ri),
noleInsubsol,relief'area
prin caracteregraficedeosebite,paranteze,semnelecltăriletc.a fost tratată, cel puţin
parţial,la regulilede punctuaţie.
G.Beldoscu
acceptăîn faptconcepţia
schiţatămaisus, atuncicîndafirmăcăprincipiile
ortografice
"sînt,în esenţă,aspectealerelaţiilor
dintreortografia
actualăşi comparLimentcle
limbii"(p, 18).Capitolele
2 _. 6 cuprindcontribuţii
importante
la cercetarea
relaţiilordintre
ortografia
actualăşi sistemele
tradiţionale
alelimbii: tonetică,vocabular,
morfologie
şi sintaxă.
Principiul
denumit
în ortografiaromânească
morfolo!Jic
şiÎnţelesmaialescamanifestare
în scrierea mecanismelor
Jlcxlunll
şiparţialaledcrlvărltdevine,în aceastăconcepţie,
unaspect
al principiului
morfematic,
maigeneral,carecorespunde
articulării
cnunţului
în morfeme,
cele
maimiciunităţilingvistice
purtătoaredesens.El revendlcă
menţinerea
formeigraficea morfcmelorsaumodificarea
ei numaidupărcgularttă
ţtlemorfonologtcc
admisedenormele
codificate
alescrierii.
Tendinţei
depăstrarea iniegrită
ţiif'ormale
a morrcmclor
i Seopunalternan
ţelefoneticeşi modificările
produsela joncţiunea
morfemelor.
In aceastăsituaţie,ortografiaactuală
procedează
neunitar,fiinduneorimorrematlcă
(enbcapilol,
inuăţ), alteorironettcă(supat,îmbăiritii,impacheta,
dezlega,
răz!Jlndi)
17.Utilizînd
gratcrne
marcateprincontextsauprinsemne
13Lanquaqe,
NewYork,19:)3,p. 285.
14Procesulcomutării
enuntuluivorbitîn celscrisŞIInversestedenumitde 'VV.
Haas
(Phonootaphic-Transluiiori,
Manchester,
1970)"traducereIntrallnguală
fonngrafonică'',
respectiv"gl'afofonieă·.
15VezivolumulTheorclische
Probleme
da dClllschcn
Ortlwgrapllie,
Berlin,1980,îndeosebi
e,mtrniuţ.iile
semnatede editoriivolumului,
DieterNeriusşi .JiirgenScharnhorst,
Gl'lwdpostlionenderOrtJwgrapllie,
p. 11·-73şi de IlseHahl1enfiirer,
Zu dw Prinzipien
de!'Schreibung
des
Deul8Chw.
lfiD. Neriusşi J. Seharnl!orst
admitşi Ull"principiu
stilistic"(in/Joi.cii.,p. 36).
17Asemenea
exemple
l-a1.1
determinat
pe K.-II.Sehroeder
săafirmecăortografia
actuală
estemaifonetică
decîtceadin1932,Îndaunaprincipiului
fonologic
("Zeitschrift
fiirl'omallische
Philo](
gic",Banc!82,1966,p. 332).
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diacritice
", se îmbinărelativfrecventprinciplllc
f'onemat!c
şi morJ'ematic;
pe lîngănotarca
fonemclor
li',g,k', g'J(veziexemplele
discutate
deG,Bcldescu
la13,5fl (0),sepoatecitaredarea
Ioncmelor
[ă.],ţ,ş]inexemple
camare-mări,
sare-sarim,
tinar-tineri,
[raie-ţraţ
i, bal-baţi,
urs-urşi.
Inscrierea
noastră,caşi în altescrierialrabetice,
segăsesc
astfelpremise
preştllnţittce
nunumai
pentruconceptul
de[onem,cişi pentruceIdemOl'(fo)foncm.
Concepţia
asupraprincipiilor
ortograrlce
schiţat.ămaisusprezintăavantajulde a distingeclarîntreprincipiigra[r,matiee
fundamentale,
derivatedindeterminările
structuraleale
scrieriişi Ci!J'C
i!cţioneaz'l
InmăsuridiferiteIntoatescrierile
alfabctlce
19şi principiisau, mai
binezis,criteriidescrieresecundare,
cumarIi crttcrlul
pragmat!c
nleconomiei
desemnegrafice,
calităţilc esteticeale scrieriietc.
Aşa-numitul
"principiu
tradiţional-istorie"
rămîneevidentîn aIBrH
determinărilor
struc,
turalcale scrierii.Ortografia
tindes,1devinăt.rudi
ţinualâprininsăş!naturaci: codificînd
Un
anumesistem.
grafie,eacontribuie
la stahilizarea
acestuia
şila creşterea
autonomiei
salerelative,
în prirnu
I rîndfaţădesistemul
fonologic,
Pentruortografia
noastră,pel1ngâtradiţiacelordouă
secoledescrierecuIitcrelatine,trebuieluatăin consideraţie
şi tradiţiascrieriiromân
o-chirilice,
Înmăsurain caredeprinderi.
graficedinaceasta(caşi analizafOllOlogică
intuitivăpresupusă
de
adoptarea
scrieriieu alfabetchh-i.lc)
au fostpreluatede noulsistemgrarernatic.
Sisteme
ortograficeetimologice,
adicăbazatepecriteriul
scrierii
dupăetimologia
realăsaupresupusă
a cuvintelor,nu s-auIrnpusîn scrierea
nictuneillmhi."Ortografie
ct.imologică"
estedenumită
în mod
obişnuit,darinexact2",o scrieretradiţională,
carea rămasîn urm,aevoluţiei
fonetice
a limJJÎÎ
vorbiteşi Încareprincipiul
fonologic
şi-aredussferadeacţiune,principiul
morrcmatlc
devenind
uneori,ca în cazullimbiiengleze,
predominant.
.tnortogratla
romincască
actuală,în afaraunorcazuriizolatede gratiietimologice
i tradiţionale
in scriereaunorcuvintevechi(era,subţire),utilizateuneorimorrematic
sau pentru
distingerea
unoromonime
(vezitiiţra), scrierea
dupădimonmanifestă
neadaptarca
totalăsau
parţtaiăa unorimprumuturi
recente,marcind
astfelelemente
periferice
(cuvintecarc sereferi'!
la realiUiţi exotice:cotn-bo
y, quipu; derivate
deIanumepropriistrăine:Iiătuleliari,
miinchen
ez)
sauslstctuatlz
ărlparţialeale Jexiculul
(termeni
ştiinţifici
şi tehniciinternaţionali;
ohtn,pasteuriza; termenidinmuzică,
sport:allcgro,
lied;dirttrack,ruţjbi
), Înasemenea
eazm;f,
neadaptarea
ortografică
mergeîmprcunăcu neadaptarca
fonetică
! roncmatlcă,
rnorrologtcăşt
cu caracterul
periferie
SLllI
special!savantal cuvintclor.Maipuţinjnstincntăestemenţinerea
grafieistrăine
în cazulunorîrnprull1uLlIr.i
intrate1nuzulenrcnt,ca /!leuşi bleumarin
(el!<eu> c, [ă]; ea
este Ullimpediment
şi In adaptareamorfologică:
cI. formaarticulatăbleul«C> [ă]'1),
Caliriearea
uneigrafii(deexemplu,
scriereaeu (- în eu,el, esle) ca tradiţionalăsau
ctimologică
illlplică
raportarea
einunurnaila sistemul
fonologic,
cişiIacelelalte
sistemeparţiale
nlelimbii,în raporteu careea poateapârcaca motivată,
:3.Cercetarea
ştiinţifică
a ortografiei
trebuiesăsebazezepestabilirea
elementelor
grafice
dislinetlvc
alelimbiiscrise,grafemele,
careconstituie
obiectul
elecerCetare
al grafematicii
şi care
core8Plllld
IIulllaiîn parteeu unităţilealfabelnluI,
literele.
Cumerital lucrăriila carenereferimesteşi aceladea propune
un anumesistemgrafemalie,înparleoriginal,
alscrierii
actuale,Aeeeptlllcl
înprincipiudependenţa
unilaterală
a limbii
181Oel1[1'1l
"grafeme
mareatc",
veziFlol'aŞlltcu,Influentaortogra{ici
asupraJlronunfatii
liIerarcromâneşti,
Bucureşti,
j 976..p. 76-77.
J9Aeeastă
coneep
penutrebuiedesigur
privitâcao schemâ
prestabilită,
earesăimpiedice
analizaobiectivă
a relaţiilorcomplexe
dintreortografie
şi sistemele
parţialealeuneIlimbidate.
Veziîn aeeasLâ
privinţăşi reflecţiile
prec.aute
alelui J. Vaehek
dinpol.cii"p. 254,
20CI.A.1.Graur,Ortografia
aclualii,in "Homânia
literară",17..1984,nI'.40,p. 8.
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scriseIaFIdelimbavorbită2+,
G. Bcldescu
defineşte
grafell1111
rn.oliteră(grarem
simplu)sauo
secvenţă
deIitci-e
(grafem
complex)
caresimbolizează
unj'oIlem
sauosecvenţă
deronem«
(p,52).
Pebazaunuiinventarde33defonemesesegmc
ntcazăin enunţulscrisun numărde41degraIerne
, dintrecare31.simple(intervalul
nltabetulul
consemnat
înD00111)
şi 10complexe:
<ce>
(ceas[C!lsJ),
<ei> (Ciob[cob], becilbc<"]),
<ge> (geamrgrtlllj),
<gi> (fu[li[fuit]),<ch>
(chem[k'emJ),<ehe> (cheamă
[k'ami1D..
< ehi> (chiarfk'arJ),ochi[okŢ),<gh> (ghem
g'emJ),<ghe> (,qhca/â
(g'aţăJ),<gl1i> (unghi[ung'J)(p.57).
Toategrafemele
carenoteazăvocalecucxcep
tialui<tt> sintpolivalente
(reprezintă
două
saumaimultc foncrna)
: <a:> [a] (apă), [ja](viu[vija]),[ual(lua[luyaJ);<ă>="[<1]
(apă),
[uâ] (luă[lUll'lJ);<î> =[1) (in), [\i11(Iuin«!luyînd]);<e>o-o[e](eres), [ţ] (mea[m0aJ),
[ie1(eu[ieu],vie[viiej),fi] (ea[la],aleea[alcjaj}:<i>li] (in), [j] (iar [jar]), [-iJ(pomi
[pom
..i]); <o> [oJ(om),[lil(coală[cllal<1.]),
[U](oaltI[vag]),[uo] (aspectuos
[aspcktuuos
j);
<u> =Iul (un),[]J](piuă [pi\!ăJ);<y> =[i] (yi!'iu[itriu]),[!J (uankeu[iankcllJ);
de asemenea,7 grafeme
carenoteazăconsoanc
: <b> [b] (bun),[p] (subţire[suptireţ}: <c> =[k]
(cind[klndJ),[c'j(cer[';erJ);<g>=[g] (rog),Wl ((Jcr[ger]);<k> "=[k)(alil1 [kaI1l1»,
[le'](kaki[kak'i];<n> =[n] (nas), [mJ (Îlluiîtapmvăţa]);<x> = [ks] (ax [aksJ),[gz]
(exemplu
[cgz!'lTlpluJ);
<w> =c[vJ (wiber[veber]),[\.1J(weslern
flJcsternJ).
DupăCUIT!
seobservă,
estevorba,pc deoparte,devaloridebază,absolute,
paradigmaticealegrafetnelor,
pedealtăparte,devaloricontextuale,
sintagm.aLice,
carerczuJUi
dinpoziţia
grafcmului
«e> '[jcl ln poziţieiniţialăÎn euvinteca eu,era),I}incombinaţia
cu alte grafeme«c> +'<eli> = [eJ)saudin ambelesituaţii«a> la iniţi:lIăde silabăşi precedatde
<i> =[iaJ: via [vila]).
Numărul
şi valorilegi'afemelor
prezentate
de G.Bcldescu
diferăintru cîtvafaţă dealţi
autori.FloraŞuteu22stabileşte
uninventarde39degrafeme,
dintrecarediferitesînt<::cije>
[eJ,<gije>=lgj, <clI::>,=[k'J
şi <gh>=[g'] (eare corespllnd
celor10gralemecompuse
şi
grafelllului
simplu<c> +<c, i> dela G.Beldeseu),
<qt!>+<c> ,rk'J (qucchua)
şi <qu>
+ <i> ,[kJ sau[k'J(qlliproquo;
qllipll).(G.Beldescu
nuiainconsideraţie
seevenţa< q> + < e,
i>, eonsiclerlnd-o,
după]]00111,
cao combinaţie
nel'Omânească.)
LaEm.Vasiliu
23,carepleacăde
la un inventarde28delitere,lipsesc<ch>, <gh> (admite8 semnec0111plexe
: ce,Ci,ge,gi,
che,ehi,ghe,ghi)şi valorile< ă> =,.,
[ţJăjşi <1>= [Vi],daraparîn pîllsvalorile<n> = [uu]
şi <i> = [ii].
În planulst.rictgrafic,opiniidiferiteaparin legil.turâ
eu numărulde litereadmiseîn
alfabetul
românesc.
DOOill
reiao propunere
maivechea luiH,l'iktin24,adeluglnd
la cele28de
litereacceptatedeindreptareIe
academice
anterioare
încătrei: q,y, w.I. Iordanşi VI.l{obu25
cnllITlcră
33elelitere(seadaugăo şi ii). Criteriul
deaceeptare
a literelorin alfabetulromânesc
ntilizatde DOOM
esteraportarea
la sistemulde fonemealllmbiiliterareşilacombinaţiile
de
literealeortografiei
trudiţionale.Sîntrespinse
"lecturile
unO)'
11tere
saualeunorcombina
ţii ale
lorcareaplicăregulistrăine",deexemplu,
11=[iiJ(Iu!),ii=[fl](wllrm),O,oe,eo=[iiJ(runigen,
roentgen,
bleu),ch'fc1sau[ş1(eha-clta,
clwloll),!z=[ţ] (hertz)etc.(p.XII; ef.şi G.Beldcscu,
p. 83şi 163--164).Existenţa,
chiarla periferiasistemului
fonetic,a voca1elo1'
[ti,li]26impune
21Alteafirmaţiidin cart.enuanţeazăşi atenueazăcaracterulcategorical aserţiunii
de la p. 12.
22În Sinteze
delimbaromână,ediţiaa III-a,Bucureştl,
1984,p. 185.
23Scrierea
limbiiromane
1nraportCI!/'one/iea
şi /'oIloloiJia,
BucureştI,
1979,p. 51,95-101.
24Blimolo.qia
şi sinla:'Ca,
ediţiaHtreiarevăzutăde 1.A.. Candrea,
Bucureşti,
1945,p. 5.
25Limbaromanăcontemporanâ,
Bucureşti,1978,p. 198.
26Ceamairecentăcercetare
Înprivinţasunetelor
[ii,ii] aparţ.ine
AnemUJlvi: Elemente
periferice
În inventarul
fonetic
al limbiiromâne
actuale,in SeL,XXXVI,1985,nI'.2, p. 128
142.
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ÎnsăluareaÎn consideraţie
a literelorprincareacesteasîntnotateia!',pentruvorbitoriicare
le utilizează
curent,cuvinteea dicsel,lied,whisky,
iaaitetc.aparţinlimbiiromâne.chiardacă
raportuldintregrafice
şitonketrebuiedeprins
pentnlfiecarecazInparte.In sensabsolut,toate
litereleşicombinaţiile
deIitercutilizateÎnscrierea
românească
(exceptind
numele
propriistrăine
şicuvintele
slnlinecuvaloare
decitat)aparţinacesteia.
Indomeniul
grafematic,
aceastăsituaţie
ponte Ii rezolvată
prinluareaÎnconsidera
ţieşi a altorcriterii.
deapreciere
a gm.îerneIor
(peIirrgă
raportarealorla f'oneme
saula alteunităţialelimbii),cumar fi f'recvcn
ţa (probahllltntca
de
ocurenţă),
stabilitatea,
prodncttvitatea,
distl'lbuţ.ia
complementară
etc.şi prin stabilireaunor
zoneconcentrice
ale sistemului
grafematia
27,în luminaraportuluigencrnldintrecentru!şi
periferiasistemului.
Deşigrafemele
sînt(hfiniteexclusiv
prinraportarea
laf'oneme,
oanaliză
{ollo!ogică
propriuzisiilipseşteînlucrare.Autorulîşipropune,ii realizeze
,,0ipotezătnterpretatlvă
«ctectică
... mai
apropiatădetradiţiadeanalizăa secvenţe!
sonore"
şi care"permiteo trataremaieconomică,
darcoerentă
şi cunsecvcntă
a morfemclor
limbiiromâne"
(p.56).Bazaacesteiipotezeesteteoria
forrologlcă
a luiErn.Vasiliu
(dinLimbaromânăcontemporană,
vol.I, Bucurestl,
1'.)7·1),
dar,spre
deosebire
deaceastăteorie,semivocalelc
[', [, 9, u] sintConsiderate
fOUClUl'.
în ciudadtstribu
ţiei
complementare
cu fi], -i astlabicpostconsonantic
esteinterpretatea variantăIl vocalcili];
în practică,se utilizează
pentru-1asilablcpostconsonantic
o notaţieIunologică
aparte,[-i;.
Interpretarea
roncmatică
propusăde G.Bektescu
prczlnt.ă
şi altecontradicţii.
Plecindu-se
dela geafiaunorcuvinteca absent,
subtire,seadmitepentru<b> valoarea
[p].Şi altegrafeme
consonantice
pDLînsănntaperechide consoarte
sonore/surde:
<el>= [t]
(nodcă
), <t> =[d) (ţ'otbul
), ·<c>=[g] (anecdotă),
<:.f>=[v](afgall),<8> c[zl (râsziee)
etc.înasemenea
exemple,
<IL>!<'"-.:J.>
et.<.nueoreslnJ.nd
tnsâIonemelor
[p],[tl iciarnttoncrne.
lorrezultatedinnelllralizarea
opoziţiei
desonorItate
îngrupuricOllsonanti',:t.
Osituaţiesimilara.
esteneutra1izarca
opoziţiei
"dental":"labial"a nuzaldoi'urmatede conso·
ne labia]e: înuâţ
[llllvăţ],
avanpost
[av·unp:lst!
2').Prinm)nţinel'ea
consoaJl(,j
ficacomodate
laj ,ficţiunea
morfemelor,o.rlografia
acLLwli.l
\11Udleazii,
in nwdinconsecvent,
structuramorfemH
tiei'"a euvinlelor
29.
Pedealt.ăpart.e,acomodarea
desonoritate
sauacoll"!odarea
nazaleiia COllSOal1a
labialăurmătoare nu sintoJJligatorli
în rosUrc
30şi sepotproduce1nlilOddiferenţiat
în functiedefactorica :
naturaeonsoane1ol'
Învecinate
31,variantastilisticăaprollunţăriiliterare,ateţia vorbitoI'ului
la structuramorfematică
a cuvîntului
elc,Acomodarca
poateIi numaipllrţială,de exemplu,
oclusiva
sonorăurmaUi
decOIlGh'ietivă
surdă(absent,
substanţă)
îşi.poatepierdevibri,ţiile
glotalc
nnl1l,d
în ultimapartea ţillutei,n!2nţinindu-şi
lr:lsMurn
.,knis"sauIninv{it
[Tmvăţ]
nazalizarea
.,
poaterămînetl'ăsiHura
predominal1tă,
labiodenLaJa
api:irînd
ca un sunetdetranziţie.In grupul
Cu,sonorizarea
lui [elp'.Jale
fi admisăca il dOU3
nOl'm<'i
ol'toepică:
[acji:5vilă),
[adeejg\'at],
[reci
gViernJ;
in primele
dintrea:.;este
vat'iante.l
[v]seflsu.rzeşte
parţial..(\COlllodarea
desonoritate
în
gl'Upu!
[şv](;wab,
şVLlrţ)
serealizcaz'"
atît regresiv
cîtşi progresiv,
maifrecventprinsonorizarca
parţialăa lui [şJ,respectiv
aSll1'zirea
parţialăil lui [v).
27eL criteriileşi modelul
sistemlllui
grafelUHtic
francez
propuse
deNinflCatach,
L'ortho.
gmpheFran\'aise.Traiti!theoriqu.e
el pNliqueavecdeslraval1x
d'application
el [curscorriges,
Paris, 1(JSO,
p. lG-31.
;" CLAndrei
Avram.
New'ralizarea
şi alieruantcle
tonologiee,
InPD,III, 1\)61,
p. 7-13.
<el!
CLEm.VasHiu,
Gmpuriconsonunlice
lajoncturan1or[emelor
sufixale,în FD,II, 1960,
p. 85-·91; iden, Grupurifonemal/ce
lajane/urapre{ixelor
în limbaromână,in SeL,XI, 1960,
p. 855-·8G9
; ideIi,Funolog/a
lim.bii
române,
Bucureşti,
HH15,
p, Hl--144; Alexandra
RocericAlexandrescu,
CUma
obscmatii
ilSIlpra
semnalelol"
demal'calive
în limbaromână,in FD,IV,1962,
p.6i-70.
30Cf. Al. Graur,loc. cii.
31Pentrucondit.iile
neutraliz;lrii
opoziţiei
elesonoritate,
Înpartediferitela ceidoiautori,
veziAndreiAvram,Cercetâri
asupraSOIlol'ilăţii
in limbaromână.Bucureşti,Hl61,p. 142şi
urm.; Em.Va8iliu,
în Limbaromânăcon.femporanâ,
voI.1, Bucureşti,
11174,
p. 115.
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Analizapropusăr-ămîne
Inconsecvcntă
maialesîn consldurnrea
semlvocalclor
analein
pozlţieiniţială.Luîndca punctde plecareformeleortografice,
autorulîncearcăsă precizeze
valorile
fonologtce
aleliterelorvocalice
aflatein poziţieiniţială,ţlnindseama,pc deo parte,de
diferenţele
depronunţare
prcscrlseîntre
cuvintele
dinvechiul
fondşineologisme,
pcdealtăparte
de structuramorîcmatică
a cuvintelor
şi formelor.Dinnormeleprezentate
Ia p. 69· 80 şi
1:33-134
rezultăcătoatevocalele
cuexcepţia
Iuie (abstracţie
făcînddeunelecazuriizolate,ca
evanghelie,
eoreu,gheenă)
pot apăreaîn cuvintele
vechiin poziţieiniţialăde silabă.Numeroase
exemple
transcrise
f'oncmatic
În lucrareprezintăÎmbinări
de vocalei'nhiatîn cuvintele
vechi:
a-i (cais),(1-11
(aur), e-I (slei),e-o(greoi),e-u (zmeură),
i-I (fiinţă),1-0(fior),0··1(oişte),
o-u(bour),u-« (aluat),ă-L(făină),ti-il(năut),1-1(rigii).Combinaţiile
i-e,l-a sercdauÎnsă
totdeaunaprinsecvenţele
ronernatlce
[ije], [ija]; exemple
ca prieten,vie,diacon,sfialăsînt
transcrise[prlţetcn,vi]e,diiacon,sfijaIă].
Autorul
nudăexplica
ţiiinIegătur
ăcuacesttratamentdiferital vocalei
e inpoziţielniţială
faţădealtevocaleşi al secvenţelor
i-e,i-afaţădealt«secvenţe
vocalice,
daresteevidentcă se
pleacădela combinaţiile
ortogrartco
deliterevocalicc.
întrucîtortografia
prescrie
pentrucuvintelevechinotarealui 1fl] înaintedee tn poziţieiniţialăîn toatecazurllc
euexcepţiasecvenţe!
graficei-e,[!]esteIntrodus
(cuvaloareIonematlcă)
de C;..Beldcscu
şi Înaceastăsecvenţă.
Epentezalui[il înpoziţiai-aesteo consecinţă
a acceptării
lui[iie]şia păstrăriistructurlifOllcmatice
a radlcalulul
: [vi]c,apropljc,aprecijez],
decişi [vi]a,aproptia,anrcciiaz
ă].
Comparînd
exemple
ca [aluat]VR.
luai[ll/tlal],
seobservă
că aceeaşisrtuaţlefonettcăeste
interpretată
fonologic
diferitin funcţiede criteriimorfcmatlce
: pozitia secven
ţei <ua>, În
interiorulradicaluluisau la joncţiunea
a douămorferne.
În neologisme,
secvenţele
<il'> ,
-.;jÎa>
, <,ua>, <,uă>, <uî> sînt interpretate
f'onernatlc
ca În cuvintelevechi:[i]c], [iia],
[uua],[uuă],[uuî],darnumaicîndsemivocalclc
nescrise
reprezlntă
Itnularadlcalu
luilajoncţiunea
cuun Ilcctiv: [alienare]
vs.[aprecijez],
[imediat]
vs.[provizorija],
[nuanţă]vs. [situl/a];cI.şi
[kontinuvă,
kontinulJÎndJ.
DarnicicriteriulIllorfematic
nu esteaplicatÎn modeonsecvenf..
Semivocalelc
finalealeradicalului,
[i] şi [V]aparÎn interpretarea
autoruluiÎnaintede unele
tleetive,darnu şi Înaintede altele:[tăia,taje],dar [tăind],[trelmje],
dar [trehui,trelmind],
[suie],dar [suim,suind],[sitUl]ăm],
dar [siLuez],
[ambigu!.!ăj,
dar[ambigue];
deasemenea,
nu
sîntnotateselllivoealele
la jOllcţiunea
afixelor:[k'eiţă,kroi!.or,
voinţă,greoi].Surprinde
interpretarea<o> =c[voIînl1cologi5111C
: [aspekluLIos,
[\lcritulJos]
sauduo[du1!o];
seextinde,
probabil,epenteza
se.mivocalei
[l,.I]
dupăvocalali, ea Inlua[luVa].AceastădiferenţieJ'c
fonematică,
realizatăprinrostireH
!lnciscmivoealc
Întredou{[
vocalesau prinrostirealor În l1iatîn funcţ.ie
destructuramurfemaLică
a cuvintelor
([Iuvat],dar[aluat])estelafeldegreuderc:alizat
decătre
vorhitorul
Obişnuit
ca şi diferenţierea
aceleiaşi
rostiridupăcriteriulapartenenţei
cuvintelor
1u
fondulvechisaula neologisme
(vie[vijel,darpoezie
[poezie],
diacol!
[diiacon],
darpian[pian]).
Hostlrea
românească
nu se caracterizează,
in general,pl'inrespectarealimitelo!'morfematice
:
el'.supat,optzeci
[(IJ)oinec],
cineiuei[clnzecJ.
Semivocalde
finalealeradicalului
([j] sau [\1])
sintatI'asede vocalaurmătoare,
moelificlndu-şi
timbrulInraportcu vocalapalatalăsauIabinIă
carenrmează: [su-iim],
[bo-\)uţ]
; [aCUIla],
dar [acujez],
a se [sfiii],dar [sfiy.osJ.
Modalitatea
deanalizăgrafematică
lJaatăexclusiv
petranspunerea
rezultatelor
analizei
foncmatIce
Înplanulgrafiepoatedevcnideeidefectuoasă,
atuncicîndsegmentarea
foncmelor
are,la rîndulei,capunctdeplecarescrierea.
Oanalizăa grafemeIor,
pedeo parteInplanstrict
grafematic
(dincarerezultăaşa-numitele
gra{ografeme),
pedealUlparteinrelaţiilelorcufonemele(rezultatul
fiind(onogra{c;nele
saugrafemele
propriu-zise)
32,areavantajuldea punelUaibineÎn
eviden
ţă reIaţiiledintrenivclelegrafematic
şi [ollell1a
tic.
32H. IIarweg,
DasPhănomeJ1
da Scl1rifl
alsProblem
rIerhisforisclz-1Jcrglcichenelen
Sprachforsc!lllllg,
în "Kratylos",Wicsbaden,
11,196(1,
p. 3:3-48;K Heller,ZllIl1
Grapllembegri{r,
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G. Bcldcscu
remarcăIaptule:'!literelevocal
icedingralemelc
complexe ce,ci, ge,iSi,
chc,ehi,glie,gili> au uneori"o funcţiede refcrin
ţă morfologtcă",
marcîndun flccl.ivsauun
elemental unuiIlcctivsauafix,in exemple
capacea,muncească,
dobrogean
(p.GO),
faci,săroct,
vechi,(unei)urechi(p.(j2()(); la pluralulunorsubstanl.ivc
invat-iabilc
ca arici,ochi,seadmHc
un,,-ilatentnedcslncnţlal''
carese"actualizează
inaintedearticoleca [i]"(p.62).în sfîrşit,filră
a seprecizapoziţia lorîn cadrulsistemului
grafematic,
searată că literelemariin opuzi
ţiecu
celemtciau, pe lîngăref'crtn
teleronemntice
alerninuscnlelor
şi referinţelexicale,
morfclogtce,
sintactice
saupotfi rezultatuluneiconvenţii
extrallngvtstice
(p. \l(}-·108).
Dinrecunoaşterea
faptuluică sistemulgrafernutte
se raporteazănu numaila sistemul
fonernatlc.
ci şi la celelalte
sistemeparţialealelimhii,reiesecă grafemele
pot aveanu numai
referinţe
foncmatice,
ciţi sernnntice,
mnrtusintact.ice,
lexicale,
stilistice,
potdailldieajil
cuprivire
la semnaleledemarcativc,
la elemcn
telc suprnsegmcntalc,
la structuracnunţuluiscris(afirmare,întrebare)etc.Definitia
gr.ucmulut
trebuiel{ll'gită
corespunzător
acesteirealităţi:gta..
Icmclesint unităţidisl.iuct.i
veminimnlc
alelimbiiscrise,(grupuride)semnegraficecareau o
referinţăfouie,J,
sau/s!sc:miotie,)
şi comutăeualte(grupuriclc)
semnegrafice33.
Graft'llleicc> şi i> din exemplele
cltate(Iacnres-ar puteaadăuga<:e>dinceară:
cai, cheamă
: chemul.c.,ca element
al alternanţei<ca> : <e», a cărorvaloareJOllctică
este
nulăsaurednnrlantă
(uneori
Sepoatepercepe
dupăconsoana
palatalăosemivoenlă),
darcarealt()
referinţămurf'cmal.lcâ
siutnumitedeNinaCal-uel!
(loc.cU)niorţoqran:c.
Darşi in exemple
ca
ochi(sg.),chiar,ciol,ciulă,g!Jiaur,
<i> esteunelement
const.i
Lulivalformeigrafiec
a cuvrntulul.
Valoarea
de grafcmc
elliterelor<o.> şi <i> în toateexemplele
eitalemaisusrezultădinl'aporturiledecomutare
Inplangrafel11atic:
carrl:ccarâ: searâ,ceC/ţâ:
ghcC/;'â,
chem:ghem:gem:
bc!n,cirzfâ
: lufâ,oclli: ori1sac:saci:sari,unchi:unghietc.,din earereiesecflnu.rnai·<.:c11:>
şi <gh.>sintgraIcme
compuse,
marcatedistribuţional.
O asemenea
analizăgrafcmatieă
3 fost
realizatii
cle1.T. Stan31i, Încecacepriveşte
secven
lelegrafice
che,ehi,[Ilie.
ghi,deEm.Vaslliu
:
[ke+ amă,ki + ar, ge.-1-.
aţă]a,,,iar unităţiIerezultatedintra.nspuncrca
analizeigrafernatice
în planfonomalic
potfi numitegra(fo)follcme
3(1.
In ceeacepriveştesecvenţele
ehi,c!tec=
[k'jşi
ghi,ghc=[g'],analizafonematică
poalefipusădeacordcuanalizagrafcmaticii
prininterpretarea
diIonematică
a oclusivelor
[k',g'].Spredeosebire
deanalizagrafcmatică,
ceafOt1cmaţ.ieă
trebuie
să ţinăseamadeneutralizarea
opoziţiei
li]: []ln contextele
[k'-a],[k'-o],[k'-u];LI-a],[g',oj,
[g'-u],notîndarhifoncll1uI
rezultatal neutralizării
în acelaşifel,de exemplu,
}Iri!][i]: [kja,
kjo] etc. 37.
'
Comparana
planurllol'
gl'afcmatic
şi foncmaLic
puneîn cvidellţ;corespondcnţe,
clarşi
deosebiri
În privinţa opozi
ţiilorşi neutralizăl'ilor
grafematlce,
respecti
v foucll1aticc
şi în alte
situaţii.
Seştieciio c<ll'aeterlslieă
a I'onclllatieii
l'omiineşti
esterostireavocalelor
iniţialeprecedate
de un elementsemivocalic
deaceeaşi
localizare
cu vocalarespectivă
38,maiperceptibil
in cazu1
in Thcorclische
Prubleme
derdeulsclwll
Ort!wgraphie,
p. 7'1-108.O modalitate
de analiză
fematicA
ce consideră
relaţiileclintregrafeme
realize.ază
FloraŞUlClI,
Inflwmţa
..., passim
Preliminarii
la (1istoricsll'l1cfuFah1
C/ortografiei
]'omaneş!i,
în SeL,XXII,1971,3,p.
33Aceastădefiniţiecorespunde
atit grafemelor
alfahetice(reprezeutate
prin litere),
cît şi grafe.melor
nealfabcticc
: semnedej)llllctua
ţie.diacritice,
demarcative
etc.Definiţiisimilarealegrafel1lullli
apar,prinLre
alţ.Ii,la R. I-Iarweg,
loc.cii.,K.HeUer,
În Ilol.cil.,p. 8:l,Nina
Catach,ofJ.cil., p. 1(},27.
34în articolele
Sistemul
fonologic
al limbiirom<Îne
liIemre,in eL, XXIV, 1\l79,nr. 2,
p. 213--218;Africalele
şi statutullof'['onologic,
In eL, XX, 1975,nr. 2, p. 211-21.9.
3,;FO!1o!ogia
limbiiromane,p. 12,1.
3&VeziK. HeJler,în voI.cii., p. 95.
;37CI. 1.1\,XXX,1981,lU'.2, p. 169-174.
38AcestelementsemivocaJie
slabperceptibil
a fost numitde Em. VasiHu"apendice
asilabic"(Fonologia
limbiiromane,
p. 86 şi UI'l11.).
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vocalclor
cu deschidere
medlce,o: (jr:ţl·,UOlllj
uurs,Î-Îr]
39.Această
realizarepoziţională
a vocalelorar puteafi numitii"al:aeul
slab,Icnt"(înopoziţie
cu "atalOul
dur,brusc",[estcrEinsat
z)
sau,cu un termenobişnuitin fonettcarusească,,rost.irea
neomogenă'
a vocalelor
iniţiale.În
poziţieiniţialăde sihlb;l,epentcz«
semlvocalcl
esl( un procedeu
obişnuitde evitarea htatnlui
dintree,i,», li,sjvocalaprecedentă:
[mtie,suiit,grct!oL
nuur].Înaintedevocalcle
a, ă,l, unsunet
vocallccentraldedurat.iscurt.ă
poateLiperceput
în rosttrcaIcntâ,relaxntă,la iniţialflabsolută
saudupăun prefixtcrminutin vocală: ),J5ta,
(ţ)IITIIJHl't,
f)('l(Pade\·iirat]*.
în toate
acestecazuri,semivocala
(carepoatefi (foart,e
) slal,perceptihi,Hi)
nu arevaloaredistinctivă"
în
cuvintele
vechirostireaeifiindautnmat.ă,
der\pwlentă
devocalaurmătoare.
Condiţiile
dependenţeisemivocalej
slnttimhrulcomunal ce-JOI'
(10u6
sunetevocahce
şilipsaopoziţiei
(variaţta.Iiberă)
între"vocală'':
şi secvenţa'ji3e1111'vo;al,8-+-'
'vocală"
în poziţieiniţialâ.
în pozipeiniţialădeCU\lÎl1t
sau/ şi de,sIhd)ă,
semivocalclc
li] şi tU]potpreceda
şi vocale
cutimbrencasemănătoare
--'-l1,
o,a : [iute}
aiurit,:i01:'l,
voios,tată,1)8.1:1]
<10.
Inasemenea
,0xernple}
spredeosebire
decelediseuta.te
ruaiSUj}
calitateasenli,,;'iJealelor
nu estedeterminată
detirnbrul
vocalei
următoare
: secven
tele[in,io,ia)ua] contrasteaz
ăcu]u,D!a],scrnivocalele
avind\laloare
foncl11atică.
în unelecazuri:vocalaa apare)grafie,,înpoziţieiniţiahldesnabl,darîn rostire.
ea
esteprecedată
dese.rnivocnlele
[iJsau[ţ)],Înfunc:iedecalitateavocalei
careineheie
si1aba
precedentii:[viiaJIuqa].;i în aceastăsituatiesepoateatribuisClnivccalelor
valoarefoncluatică.
deoarece
dependenţa
lol'iaţ.ădevoellle!?IJl'ccedcnte
estecontrazi,,!i
deexemple
ca [soia,zi'}a]41.
Faptulcăvoealele
ă şiî pol:fi precedgLe
numaide [LI]inpoziţieiniţia!;:î
desilabăpoatefi consideratun cazdedistrihuţie
detectivă,
determinată
dedificultatea
fonelică
a secvenţelor
*[jă,i,îJ.
Inexistenţa
în nicio poziţiea opoziţiilor
[onologiceintreWl şi li]. [\1oJi [o], [\ul şi
ruJ,[(!Iii]şi [fl],[(P1Jşi [j] serefleeLfl
in lipsaopoziţiilor
grafematice
oorespunzătoal'e.
Semivocalele
[ilşi [1)]urmatedevocaldeli]şi [u]nusintnotatenieidinmotivemorfematice
(păstrareaidentităţiiradiealului)
: iltrebui[Lrebnii],
tăind[tiiind],suim[sujim],boul[bovuţ].'.'
Ortografia
actualănotează
rostirea"neomogenă"
Înpoziţieiniţialil
numaiîneazulvocalei
e
(cuo excepţie
laeaTevomrevenimaljOt;).
BazastrueluI'alii
a acestuitratamentdiferital vocale!
iniţialee esteexistenţaopoziţiei
fOllogral'ematice
<j([ieJ> : <e[c]>42Îninteriorul
cuvîntului
dupăconsoană:[miere]vs.[mere],[fier]v,. [fel'<,;Hstl'ă],
[vjer]vs.[verde].în timpceopoziţia
fonologiCl1
[le]: [elseneutralizează
în poziţieilliţială,ortografia
menţineopozii,ia
<ie> : <e>
şi în aceastâpoziţie:utilizînd-D
în cazuriizolatepentrudistingerea
unorornofonc:ei vs. ici,
elevs.iele.Înalegel'c3
notrcţiel
leincuvintele
vechipentrurezultatul
neutralizării
opoziţiei
dintre
sccven
ta fonematică
tie]şi le]4:.1
au jucatun rujeonsiclerenlele
fonetice,
darşi etimologice
([il
Înaintede re]csteune.rietirrwlogie
: ieria,femeie,
claie)şi ll1orfo]ogiee:
menţinerea
identităţii
radicalului
în formeca felia,laie,tăiem,lil;al".
Suneteleslab
sî.ntnotateJ.nlreparanteze.
39Facem
in aceastănotaredegraduldepcrc,ptihîlitate
al scmivocaleÎ.
Faptul
căVOl'bîtol'ij
îşidauseamade"diflongarea"
luie, darnuşia eeJoJ'lalte
vocaleiniţialeseexplică
prininfluenţascrieriişi a
tonice[Ie-]: [o-Jintreeuvintele"vechi"şi "neologIsme"
createprinintermediul
40Semivocala
[li]
de vocalele
următoare
e, i aparcnumaiÎntr-o
formăartificială
ca[înşeD'.Jz
J (el'.Lli, .n..'"_"" 1984,lU'.3,p. 178--179)saliînuneleirnprul1lutur.Î
recenteca weslern
[vestern],
whisky[l.lisld].
41AndreiAvram,
Interpretarea
f'orwlogicii
a semivocali.'lol'
inilialedesi/abâIIIlimbaromâne!.
in SeL,XVII,1965,p. 53J-546.
42Notarea<ic [le]> Înseul11rd
ciisecvenţei
gmfemfl
tice<ie;>îi corespunde
secvenţa
fonematică
fie].
43O altă solnţ.ic,
adoptatăde unelesistemeortografiee
maivechi,pentrullotarcaneutralizărjiopoziţiilor
[le]: [el şi [ia]: [<ia]
în pozIţIeinitJa1{\
a fostserierea<o> în alternanţ.(1
cu < ea> : erl- eartă,earn.â-uni,
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în neologisme,
normele
literarerecomandă
nunumaiscrierea,
ci ş(rnstireacue Înpoziţie
iniţială(eaşia celorlalte
vocale
inaceeaşi
poziţie),
urmărind
impunerea
unui"idealeufonie
latineromanic'r".
Numărul
marealîmprumuturilor
înlimbaliterarămodernă
şiprestlgiu]
socioculturnl
al acestora
aufăcutcaopoziţia
dintrerostireanouă,"curaL.1"
a vocalclor
Înpoziţieiniţialăşi cea
veche,rostirea"neomogenă"
a vocalelor
înaceeaş:
poziţie,
săfieinterpretată
întermenii
"pronunJareIttorară''f "pronunţare
neliterară",
eu toateimplicaţiile
sociollngvisttce
ale acesteiinterpretări.Adăugtndu-se
la aceastaIrnposththtatea
vorbitornlu
i obişnuitdea distinge
Întrecuvinte
"dinfondulvechi"şi "neologisme",
s-aajunslatipuriledeuzuri(rost.irl)
descrise
deErn.Vasiliu
In
Fonoloqi«
limbiiromâne,
Bucureşti,
JIHi5,
p.\15 !J7,Celepatruuzuridescrise
se caracterizează
prinlipsaopoziţiei
Ionologtceîntre
[ţe, ii, \JO,
uu] şi le,i, 0,u]înpoziţieiniţială.în eazulsecvenţe!
ie, situaţiase complică
prinfaptulcă în cadrulsistemului
parţialal neologismclor
scprcscrie
opoziţia<ieriel>: <ele]>, ca urmarea adaptărtifoneticeşi morl'ologlce
a unorneologisme
saua preluăriiopoziţiei
jje!: [elîn pozlţieiniţialăprinîmprumuturi:
bruiezvs. eţeciuez,
.caici
vs.aera,constituie
vs.const
iiueut.,
ieznitvs,ezi/a,proiectvs.poet,sialui«vs. ambiqn«,Urmărind
impunerea
acesteiopoziţiiîn rostire,normeleortoronice
preserluînt.ărtrcacaracterului
consonantlcal lui [iJ la li]1';.
Ortografia
actualăprescrie
nutarcalui fi]inaintedee în poziţieiniţialăîn cuvintele
vechi
dupătoalevocalele
: taie,tăiem,ttriie,[etiiei
«,voie,suie,euexcepţia
lui i : vie,sanie,scrie(aceasta
esteexcepţiamenţionată
maisus).Semlvocalele
i şi 11nu sîntnotateniciîn secvenţele
grafice
i-ti,li-a,u-ă,u-i, clriardacăinacestcazsepoateadmitevaloareaIuncmattcă
LIscmlvocalel
: via
[viiU),
luai[lu\J-at],
lUâ[lLllJi:i],
luind[lW1ÎlJd].
Intoaleacestesituaţll,ortografia
actualăurmează
deprinderi
graficealescrjeriiromâno-chirtltce,
carele-apreluat;la rîndulci, dintexteleslavone
de redacţiebulgară,sîrbâ saurusă46.Un rol Impertantjoacădesigurşiconsiderentele
etimologice(lipsasecvenţelor
cu semivocală
în latinăşi limbileromanice)
sau criteriu!economiei
de
semnegraficeşi celestetic(evitarea
repetăriipreafrecvente
a aceluiaşi
semn),
Darhazastructuralăa acestorgrafiio constituie
posibilităţile
eombinatol'ii
ale voealelol'
româneştişi relaţiile
dintregralemc.
Pedeoparte,casistemconvenţional,
ortografia
nuesteobligaUi
sănoLezechiar
fonemele,
aluncicîndacesteapot·fideduseprinregulidecomhinare
a grafemclor
47: în cuvinte
vechi,<ia> 0=[ija],<ua>=[ll\)aj,<1uă>= [UJ"lă]
, <uî<=[uQ-î];<ic> = [ile].în condiţiile
utilizării
aceloraşi
grafeme
pentruvocale,j scmivocale
corespunzătoare,
mări'eanumăruluide
grafeme
vocalice
succesive
arducela crcştereH
gradului
deambiguitate
al ortografiei.
Pe de altă
parte,aceastăsoluţieortografieă
ţinecontde instabilitatea
rostiriisecvd'nţelor
vocalice
între
hiat şi diftong
înmultecazuri:[kal'ag'i.(1J)os
]--[karag'os],
U5eografi(i)e]
-- [gografijc],
[pionier
]-'
[pionier],
[ziar] [ziar]etc.48In cazurile(insuficient
cercetate)
în caresinerezavocalelor
nu
esteposibilă
(deexemplu,
cîndvocalamaiînchisăesteaccentuată:aici,b6a,vie,vo/n/il;cind
remltaLnl
arfi nndiftong
inexistent:
aer;dndseCVCI)
ţaaa seaflă Într-osilabE!
închisădeanumite
Consoane:
aur),soluţiaobişnuită
eleevitarea hiatuluieste,în cuvintele
adaptatefonetic,epen'
H FloraŞuLeu,
In{luenta
..,, p. )46. Istoriaserieriiunorcuvinteca cfo!',episcop,
evaIl.gllelie,
glleenâ
ar puteaarătacătendinţadea piisLra
scriereaeue-în imprumuturi
cultea existat
şi Inaintede creareamodelului
romanie.
45Rostirealui li] in pozii,ie
iniţialăcunoaşte
toatenuanteleintre cele două extreme:
evitarearostirlisemivocalei
([el,vie,via] şi rostireaconsonantică
(iot: Uel,vije,vija)).De
obiceise pronunţăuntimbruvocallcasllablcslabperceptibil;înainteavocaleia sepoaterealizao deschidere
treptată.a semivocaJei
(ia H\ial)sauacomodarea
la [\illa iniţialăde silabă
([ba\ia,feme\iaJ).Aceleaşi
situaţiisIntvalabileşi pentrurostireasemivoealei
[l.
·16HieBărbulcseu,
Fonelica
a/rabela/ni
cirilicin.texteleromânein veaculXITIşi XYII,
Bucnreştl,
190'1,p. 91--109
.
•j7CL EIll.VasiJiu,Scrierea
..., p. fj,t
48.Aseh1el1ea
"rusUri
110stabilizalc"
au fostrelevatemaialesde SexUlPuscariuin Limba
româwl.II. -Rostirea,
Bucureşti,1959,p. 54; Em. Vasilill,I.nLimbaI'omând
contemporană,
p. 94--102;ef.şi Al.Gram',NolesSUI'
lesdiplltOll{fllCS
Ci!l'oulllain,
în BL,III, 103:3,
p. 15- 53,
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tezauneisemivocaledeacelaşitimbrucu vocalaurmătoare
sauprecedentă.
Inteusitateu
articulatorte(şiea urmareperceptlblll
lutea)acesteiscmlvocale
este,eleregulă,scăzută,Încîteatlnde
să seconfunde
cu vocalaInve.cinat.ă
deacelaşitimbru.
În cazulneologlsmelor-,
normele
literarerecomandă
scrierea
şi rostireavocalelor
în hiat,
inclusiv
insecvenţele
i-a,Il-a"11-<1,
ti-i,crcindposibilitatea
extinderii
acestei
rostirişiîncuvintele
vechi.înmăsuraîncarecpcntcza
semlvocalelor
i şiIIînsecvenţele
i-e,i-a,li-a,u-ă,11-1
s-arrealiza
Inneologisme
numaiînsit.ua
ţtacîndli] şi [1)Jreprezintă
ultimulsunetalradical
uluiînainteaunui
Ilectiv,cumsusţineG.Beldcscu,
aceastaar ref'lecta
un procesdeadaptareroncttc-morrnlogtcă
a necloglsmclor
aflatîntr-uristadiuincipient.
Despreo opoziţie
f'onuloglcă
între[ia]şi [ija], [ual
şi [ul-Ia]
în sistemulparţialal ncologismelor.
1nexemple
ca [allaj]vs. [aprccf
iază],\[nuanţă]
vs, [ambiguua]
nu se poatevorbi,dupăpărereanoastră,
Ncconcordanţ
ă parţialăÎntreplanurile
graIcmatic
i Ioncrnaf
ic cxlst.ăşi în cazuldift.on
gilor[ia]şi [\ia],[1)a]şi [Qa]înpozitieiniţială.Întimpceopozi
ţulctonemut.lce
[ia]: [ca]şi [ua]:
[9a] seneutralizează
în poziţieiniţiali!(realizările
maifrecvente
sînt [Ia], lua]),opoziţiagrafematică<ea> : <::ia>semenţine:aleeavs.[etnei
a, bruiazăvs,situează
şi Uiteutilizatăchiar
pentrudiferenţierea
unor omotone: ea vs.ia, aceeru
st) \5. aceiatşi] 'IU;opoziţia
grafematidi
<oa>: <ua> semenţinenUlllai
la iniţialădesilabă:ploua,piua,l.ăcăuan
vs.(freooir,
sţioas.»,
aspecluo
asă,darseneutralizează
inpoztţlciniţialăde cuvînt.undese scrienulll'.1
i oa, celmai
adcscin alternanţăcu o: oameni,oază oare50.
4. Discuttlle
dtnItteraturadespecialitate
asupraraportuluidintreortografie
şi ort.ocpie
suferăadeseadeinsullclenta
cunoaştere
a caracterlstlcilor
prnnuu
ţăritIlterurc.
Lipsaunorcercetărisistematice
(inclusiv
dupăcriteriisociologice
şistatistice)
asuprapronu
nţâriiliterareact.uale'"
sereflectăÎntr-odeficienţă
metndolngică
Întîlnităfrecvent:descrierea
obieclivă
a particularităţilorsistemului
foneticşifonologic
literarseamestecă
cudescrierea
normelor
ortoepice
prescrijl'
tIve, care manifestăintenţia normativăa ccreetiitorului
însuşi.
G.Beldescu
remarcăexistcll
ţa unorfluctua
ţiiin cadrulrostirÎiliterare,aminteşte
deexistenţaunorvariantestilisticeale acesteia,dar,pc de altă parle,stahileşte
concordanta
dintrc
ortograficşi aşa-numita"varianl{l
pretenţioasă,
solemnă,academică
a proIllmţării
literare"
(p.127).în ciudaunorobservaţii
teoretice
juste privindrapoltuldintreortografie
şi ortoepic
(veziÎndeosebi
p. 125---127),
asistăm,1nulLirnăinstanţă,la o incercare
delimitareşi defixare
unilaterală
a normelorortocpice
prinidentificareaacestoracu variantasolemnăa rostirii
literare,hazată,ladudulei,pcnormele
ortografice
52.Semnificativă
pentruidentificarea
normelor
ortocpice
Cl1.
celeortogl'aflee
(el'.şi segllle.nLările
fonematice
bazatepe secvenţele
ol'lograficc
discutatesub3) esteadmiterea
ca normăortoepică
unicăa realizării[ii] a scvcvenţei
grafice
-ii elela formele
articulatede pluralşi de genitiv-elativ
: [anii,puii,kopiii,ideii]53.Asemenea
rostirisintfoarterarecbiarin varianLa
solemnă
a prolHmţării
literare,Procedeul
sincronie
de
articulare
a acestorformeesteadăugarea
articolului
-i laformadeplural:[an(i)]+ [iJ-, [ani],
49Asemenea
exemple,
ea şi ei : ici,ele: lele,pol fi numite(dupăNilJaCatach,loc.cit)·
logo[lrwne.
oI)Notal'cagrafiei(
diferităti ncuLra1izării
opoziIillol'
[iaJ: [Qa]şi [tal : [gaJ în pozitie
iniţ.iaIă
de cuvint«ia> cu rareexcepţii.,
dar llumai<oa» esteeorelatăcu l10tarea<ie>
dal'<o> la initialacuvintelor
vechişi cu sistemulalternanţelor
fonetice[9aJ: [o],[Qa]: [el
şi [ia]: [iei,realizateca atareIlumaiîn poziţiepostconsonallLiciL
51in aranidecercetarea
fundamentală
a luiAlfLombarel,
Laprononcialioll
duroumain,
Uppsala,
1935,semaipoteitaunelearticole,ca celal luiValeriuŞuteu,Observaţii
asupraprolllllltâriilimbiiromâne,
In SCL,XII, 196,±,
l1l'.3, p. 2H3-306saucercetările
Marilenei
Tiugan
asuprapl'onunţării
]JllclJl"eşLenc
(publicatefmgmenlar
în "Revucroumainede lingnistique")
şi maialescarteaLidieiSUrlea,
Prollllll!ia
româneasccl
literară.Slilllisemic,Bucureşti,
1H70
.
•,2CLşi segmentările
fonematiee
hazatepe secvenţele
ortografice
discutatesuba.
fi3Lap. 67seadmitetotuşicărostiri.ea [pomii]şi [pomi
J sîntvarianteliberealepronullţă.riilitera!'ePl'etellioase.
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[puj] -;-[-i]--,[puii], [ok"]+ [-il -->[ok'I],[kopij]+ [-iJ [kopiii104•
în acestcaz, ortografianu maicorespunde
rostiriiliterarecurente,darinexistcn
ţn unuigralcmspecialpentrui
ncsllahlc
faceca opoziţia
grafică<1> : < ii> StIt-ămină
singuramodalitate
de a redaopoziţia
"nearticulat"
: "articulat"
înformeca [lupi]: [lupi],[pui]: [pui],[kopi
i] : [kopii]55.
Normele
ortocpice
romăneşt.i
sîntmairecentedecitceleortogratice
şi s-auformatsub
influen
ta acestora.
(Situaţia aceastaestevalabilăde altfelşi pentrunlteIlruhi.)în interdependenţa dintreortografie
şi ortnepie,
elementul
determinant
a fostşi este(Incondiţiile
în care
majoritatea
vorbitorilor
îşiinsuşesc
pronunţarea
literarăîn şcoală,o datăeuşi prininterrnediul
insuslrtiscrierii)ortografia
66.Normele
ort.oepice
(enunţateadeseain lucrărtlenormative
prin
formula"sescrieşi sepronunţă
...")reprezintă
Încercarea
dea realizaprinintermediul
fOllcmelor
o reprezentare
normatăa structurtigrarematlcc
a limbiişi sint,instrumentul
principal
princare
ortografia
influen
tcazăpronun
tarealiterară.Interrela
[iiledintrerostirealiterarăşiscriere,
pede
oparte,dintreortografic
şiortocpic,
pedealtăparte,aufostreprezentate
schem
attcde.J.IIamm57
caun circuitin carescrierea(sistemulgral'ematie)
reprezintă
inventarea
uneiIncifrărl
a structuriiIoncmatice
a limbiistandardcodtticatc
cu ajutorulortografiei
şi inf'Iuen
ţcază,la rîndulei,
punctulde plecare,pronunţarea
literară,prininlerruediul
ortoepiei
:
FONIE
GHAFIE
(structuragrafcrn.at.lcă
a limbii)
(structuraIuncmatlcă
a limbii)
t
t
OHTOEP TE
OHTOGHAFIE
(structuraronemică
normată)
(structuragrafemică
norrnată)
Identificarea
unilaterală
a normelor
oi-tocpicc,
pe de o parte,cu celeortogralice,
pe de
altăparte,euo singurăvariantăa pronunţărll
literare,Împiedică
desfăşurarea
integrală
a acestui
circuit
, în careortoepiarealizează
punteade lcgăturtlîntre(orLo)grafie
şi pronunţare
şi care
presupune
o relaţiedlrccl.ă
Întrescriereşi pronunţarea
literară.
Adoptarea
scrieriicu alfabetlatinşi creareatreptatăa uneiortngrali!
româneşti
bazate
pc principiul
fonologic
s-audesfăşurat
paraleleu formareapronun
ţ ărtlliter-are
moderne
şi cu
introduc-crea
masivăa neclogismelor
(maialeslntjno-romanice},
în a căroradaptarescrierea
e.timologtcă
a jucatunrolInsemnat,
S-aajunsastfellacrearea
unuimoddepron'nţarea neologismelorcarecontravine
în partedcprmdcrllor
urt.icula
Loriifixateîn euv.il1tle'
moşteniteşi în
tmprumuturtle
adaptatefonetic53.Printre caractertsticile
inovatoarereruarcateadesease
aflărostirea"curată"a vocalelor
aHateîn poziţieiniţialăşi,ca urmarea ,acestei
rosUri,crearea
unorpoziţiide11iat
îninleriorul
euvintelor.
TrebuieÎnsflsublîniaL
faptulcăacesteearactel'istici
alerostiriiIlcologismelor
corespund
cu uneletrăsăturialepronun
ţării trudiţionale: articularea
slabăa semivoealelor
în poziţieiniţialăşi tendinţalorde a seconfunda
cu vocalaîllvecinată
de
acelaşitimbru,dependenţa
lordevocalaurmătoare
înunelesituaţii.,
instabilitatca
rostiriisecvcu54Exeepţ,ie
faeformele
de tipullkodriJ
+ [-iJ--,[kodri],la eareseevcllţamaiveehe[-ii]
s-aredus,de asemenea.
Ia [.iJ.
55In prollull!area
literarăfamiliară,opoziţia"nearticulat":"articulat"se realizează
î.n modasemănător
în formelede tipulou [ovl: oul [ou].
5(;Preocuparea
eonşticntăa lingviştilor
şi oamenilor
de cultnrădin secolultrecut şi
dinprimapartea secolului
nostrudea Greao ortografie
caresă steala bazarealizării
uneipronunţ.ăriliteraret1uitareestesubliniatăde FloraŞuteuIn in/fucn!CI
..., p. l27-128. Pentru
preexistenţ.a
limbiiliterarescrisefaţă de limbaliterarăvorbită,În general,vezilan Gheţic,
Introducere
Însludiullimbii
române
literare,Bucureşti,
1982,p. 24-2\),undeseeiteazăafirmaţ.ii
semnificative
in acestsensalelui 1.HeliadeIh'idl1lcscu,
IorguIordan,AI.BoscHi,
AI.Gram.
57PJwnologie
unilPlwlletik,
in "J)ieWeltder SIavcn.Halbjahressehrift
fiirSIawistik",
Wicshadcn,
11,1\)0,1,
p. 70·78.
58CI.AHLombard,
Constantin
Gâclei,
Diclionllail'c
morplwlogique
dela [an{jne
rOl1maine,
Luncl·-Bucurcşti,
HJ81,1>.1 G5·-IHj,
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elorvocalice
(vezisupra,sub::1).
Influenţascrieriia fosthot.ărttoarc
în consolidarea
opoziţiilor
onologlce
[ie]: [elşi [ia]: [lealîn poziţicpnstconscnantică
([miere]:[mere],[biată]: beată]
şia creat,încadrulsistemului
parţialalncolugismelor,
contrastele
lnd.precare[le]: [elînpoziţie
iniţială(ţprojcct
] : [poet])şi [ \Ia]: [!la]înpoziţiepostconsonanttcă
(lcqal'a]
: [scuar
j).Existenţa
opozi
ţiilorgl'afel.TIaLice
<ia:> : <::e3> şi <-.::
ua.»: <:::.
O::C>
în poziţieiniţială (vezi supra,
sub3).Iavortzcaz
ă tendinţadea rost:confarm,,:;crierH
dif'Louuii
corcspunzrit
ort: [oală,QHZrl,
t;H,
acea..]DO,
pruuun
ţăr! carepotfi adrniseca variauf.e
literare,cu atit luaimultcu cît opoziţia
dintre[.l şi [j],[9]şi [u] neutrultzează
în aceastăpoziţie.IndicaţiadinDOOAl
(preluată
şi de
G.Belrle
sculap. 7:2)dupăcarecuvintecaaleea,siluca-:r1,
aceeaal'trebuisăfie pronunţatenumai
[alcja,situiaz.ă,at'eia]contrazice
aceastăt.cndintă
şi totodatăsistemulde alternanţeronetice
conformcăruiaaccastărostirear ntragedupăsineşi rustir!combătutc
detipul[uleie,situlez],
Influen
ta reciprocădintrenormeleort.oepice,
în paite diferite,pentru
cuvintelc
vvechj
şi pentruneologisme
esteun procesîn cursde desfăşurare,
cu rezultateîncăimprevizibile
în
amănunt.
Deaicidecurge
o anumităinstabilitate
a pronunţărtl
literare,caresereflectăIndlflcultateadeaformula
reguliort.ocpice
in anurrrite
cazuriş!care,împreună
cunumeroasele
alternanţe
tonctice,
(existente
adeseanumaiIncuvintelevechi),do.uneoriun caracter"fărîmiţat"(incomplet,cu multeexcepţii)
regulilor
ortogrance.
DUPll
părerean03;tnl,DOOM
procedeaz
ă In lllod
ştiinţificatuncicindindicaunelevariantedescriere(careflexal rostirtiliterareoscllantc)
sau
cîndIormule.az
ă unelereguliortografiec
f:1ri\D.impuneo anumerostirea secvenţelor
grafice
respecti
\'e.
Hapol'lul
dintreortoepie
(codifieHl'ea
sislemulnifonematic
,,1limbiiliterare)şipronunţarea
literarăesteasemănător
cu raporLul
dintrescriereşi.ortografie
(codificarea
:iistellltllui
grafemaUc);
Canormeprescriptive,
atît orLografia,
cîtşi ortocpia
sîntîn disputăpermanentă
eupractieascrisl1lui
şi eu rostirea.fapt ce determină
o anumevariabilitate
a acestornormeÎn timp.
Codificarea
normelor
ortografice
şi ortoepiee
depinde,
pedes.llilparte,decUlloştinţele
lingvistice
şi de alţifaelorisocioeulturali
earaeLcristici
lIneiepocidate.O deosebire
important.ă
întreortografieşi orloepie
esteînsăaceeacănormele
ortograf.icc
sînt(cupuţineexcepţii)
unice,în timpce
ortoepiunu
seconfundă.
eu o singurăvariantL
8 pl'ol1unţării
literare.Pelîngăvariantasolemnâ,
pretenţioasă
sauacademică,
seadmitedeobiceio variantăfamiliarr1
saucolocl!ială
; amputea-o
numişi varianta"moderată"
u pl'oilunţăl'ii
literare(cLgerm.gemiUigte
TfoclzlaLzlllng).
Normele
ortocpiee
aleaeesteivarianteslntînpartealteledeeît.
celealerosUrii
solemne.
Utilizarea
formelor
articulatedetîpul[omul,calul]sau[elevii,femeiij]Învariantafamiliară
a pronunţării
literare
esteun exemplude inadecvare
eOlUunieativă.
Aceastăvariantăadmitein maimaremăBură
acomodăl'ile
Consonantiee
sauoscilaţiile
intrediftongşihiat(lacarene-amrcfet'ltsub2).Diferenţeledintreceledouăvariantecoincidîn partecu deosebiJ:ile
in ritmull'oslirii,mailentă,uşor
afcetată,în variantapretenţioasă,
maialertăşi mainaturală.
In variantafamiliară60.
Semai
poatevorbide()rostireliterarăhipercoreclâ
(cuunadinaccepţii.le
cngl.spe/ling
pl'onunciation,
germ.Buchslabieren
sauPapicrdeuisch),
caracterizată
printr-omaimaresolemnitate
şi afectare,
printr-ofidelitate
extremă
faţiideformele
ortografice
([era,anvelopă,
subţire
D, printr-oatenţie
maimareaeorclaUi
structurii
l1lorfematicc
a cuvintelor
([înfrăţit,Înpart,răllglndi,
subsol]),
prin
extinderea
unorfoneLlsme
caracteristice
nco!ogismc!or
la cuvinteveehi([epure,erlaJ)şi prin
,,"CI.ValeriuŞuleu.uri.cit.,p. 298.In poziţieiniţialădesilabă,desehiderea
semivocalei
poatefi determinată
şi deinl'luenţa
vne-alelor
învecinate
(veziGramatica
limbiiromâne,
voI.I,
Bucureşti,195'1,p. 88).
60Pentrudistingel'ca
variantelor
"pretenţioasă
(academică)"
şi "familiară"
ale prOllullţ.ăl'iiliterareşi earaderizal'ea
acestora.veziLidiaSHrlea,Varianteslilisliceale p!'oHllIlţării
rom{'mcşli
actuale,in LH,XII. 1963,nI'.6, p. 596-606.
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forme"hipercorecle"
([glesnă,
otgonj)(n.în sit1!aţii
carecero pcrceptllnjltate
;porităa sunetelor
(rostirea
scenlcă
sauIaradio)s-auremarcat
unelepru-tlcularit.ăţl
derostire,cumarfilntcnsifiearea
art.iculaţici
luii asilablc
spreoconsoană
Irlcattvă: [fi/h'crl!,
bjfyal:l,pomi1h'
]62.Despreextstenţa eventuală
a unorvariantereglonale
alerostirftliterares-avorhitnumatîn treacăt63,Randameritulscăzutal unoropoztţti
Ionclogice
([il : fd, [\-1J
: [,'J,tie]: [e])favorizează
apariţiaunor
sisteme
fOl1unaliee
reduse(H\răasemenea
opoziţii)
,,4i'ncadrulunorvariantesubstandard
aflate
Ia limitaInterferentci
dintrevorbircu"populartt"
(in sensulgerm.Umgangssprache)
şi limba
literară.Cercetarea
sistematică
n acestorvariantede pronun
ţDreşi a influen
ţelorreciproce
ale
acestora,
a tendintelor
lordedezvoltare,
identiflearc2
grupurilor
social.e
caresintpurU\turii
activi
ai acestorvarianterămînsarcinide viitorareeerceUlriiloeju1ingvistjce.
Dacii.
punctuldeplecareal normelor
ort.oepicc
este,de /"(:gul<'l,
ortografia,
eletrebuie,pe
dealtăparte,ca şi ortografia
însăşi,st1păstrcz«
Ie,g{l"tura
cu pronunţarea
literară,pentrua se
evitao discrepanţă
preamareîntreHorma
uzualăşinormaprcscript
ivă,pentrua nu se ajunge
la unelenorme,;ldea!e'"
neacceptatc
sau chiarnerealtzabile.
Codificarea
scrisăpoateÎnlocui
numaiIn modrelativlimitatmodeluloral,iar ambiguităţile
ol'tografiee
trebuieinterpretate
în funcţiedenormauzualădepronunţare.
BEMEHKUNGEN
ZURnur\LNISCIIENOHTHOGH.APHIE
UNDOHTJIOEPIE
ZUSlcMMENF'ASSUNG
Ausgchend
vondorjUngsten
Abhandlung
auf dlcscmGebiel(G. Beldescu,
Ortografia
actualăa limbiiromâne,
Bucureşti
1984),
werrlen
einigeAspekt.e
derrumănlschen
Ort.hographle
undOrthoepte=-den
Begriff
'orthographtsches
Prlnzlp",
clicBeziehungen
zwlsch
cn denGraphemenundPhol1emen,
das Verhăltnis
der Orthographie
zur Orthoepic-erortert.
Manlegtcine
genaueretheorctische
BegTunc1ung
der orthograllhisehen
Prinzipiell
mit der Unterschcidullg
vongraphel11atischen
Grundprinzipicn
(vInniibeTuirmnt
(licausderfunktioncllen
Pel'spektive
derPragcrIingnistisehcn
Schulcvone.inigen
deube}len
Sprachforschern
entwickeIte
Definition
dieserPrinzlpien)
!Judelensekundăren
KriterÎender Sehreibung
vor.
Manweistaufeil1ige
Inkonseqllenzcn
derphoHologischen
AnalyscundderAnwcnclung
desmorphcmatischcn
Prinzipsin derArbeHBeldescus
hinnudsehl1igt
cinellmf:assclldere,
ans
}
61Pentruconceptul
de "hipcreoreetitlldine"
şi diferiteformeale mltifestăriiacestui
fenomen,
vezi1'heo<1or
Hristea,Conceplul
de "htpercorccWLldine",
.înLH,XI, 1962,nI".2, p.
171-180şi Forme"hipercorecle"
asimilate
delimba/iterar.?,
InLH,XI, 19G2;,
8,p. 291- 30'7.
62LidiaSfîrlea,
ari.cit"p. 605; itlem,Pronuntia
româneascâ
literar.?Slillllscenie,
p. 77.
63E. Petroviei
(Follcmele
limbiiromâne,
în LH,y, 1!lM,Ilr.2, p. 26-87 şi Uneletendinţefonelice
alelimbii'române
actuale,
in eL,VI,.,\)01,t1l".
2, p. :329-836)vorbeadeun"sistem
fonematic
de nuanţămoldovenească",
ce s-ar datorauneitendinţeconservatoare
a intelectualilormoldoveni,
maiales,dea păstradiftongarea
vocalelor
iniţialeşi iu neologisme,
deunde,
conform
teorieifonologice
a autorului,lipsavocalelor
re,il în acestsistem.Faptulcă graiurl1e
moldoveneşti
(darnu numaiacestea)nu cunoscopozitia[ie]:[elnicidupăcOllsoane
poatefi
un impediment
în însuşirea
distincţieifie]:le] În poziţieini[Jală,dar aceastăsituaţiepoate
aveaşi eOllsecinţe
totalopuse:însuşindu-şi
rostirea[e..] În neologisme.
vorbitorii
opotextinde
şi la euvinlclevechi.
Uneletr:'îsătllri
ale rostiriiliterare"muntellcşli"
se pot observa1ntranscrierea
fonetieă
dinDicliollnairc
morplwlogiql1e
... al luiAULombard
şi COl1st.
Gâdei: rosUrica scenă[şccnă],
pelasgi[pelaj.q]
sauperceptibilitatca
maislab:la lui -Î 1npluraleea moşi,obraji(consecinţe
ale rostirHmuiatea uicrăt{)arel(lT
ş, j, ea elemente
frÎcativeale lui Ic,1'5]
In primulcaz)sau
realizarea
velar,a luiIz,ea reacţieîmpotriva
tendinteide clispariţ.ie
a acesteiconsoanc
I [xnin{tJ.
In ceeaeepriveşteopiniamenţionată
eleG.Beldescu
la p. 1213,
că rostirealiterarăar fi
"pronunţarea
gcneraţ.ii!or
medii.
de intelectuali
din capitală",ea ni se pare3sttizianaeronică,
indiferent.
derolulpe carel,arfi jucateapitalain fazainiţială,
LIprocesului
deformare
a pronUll"
ţăriiliterare.
64Suprimarea
acestoropoziţiiare de altfelconsecinţe
minimeIn planuldenotatival
comnnietirii,
dar are desigurimplicaţii
stiiistiee,sociale,emotive.
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derrclatlvcu
Autonomie
dergraphcmatisehen
Ebcl1c
abgclcitete
Deflnitlon
desGraphems
vor.
Durehdie vergleichende
Annlyseclergraphematischen
und phoncmatischen
Ebenenwerdcn
gewissc
Unterschlede
in clerVerwlrkllchung
der graphematlschen
bzw.phonemat
lschen GegCllsălze
undin Ihrer Aufhebung
autgezelgt.
Anstelleeincrcinseitigen
Fixierungorthocplscher
Norrnendurchihre Irlentlflzlerung
mltder"akademischeu"
Varlunt.e
derHochlautung
(dielhrerselts
aurelenpreskriptincti
orthographlschcn
Normenbcruht)wirdcinesyst.emattsch
e Erforschung
elerusuellenNormender
rumăntschen
Standardaussprache
und lhrer Varlantenvorgeschlagen.
Facultatea
de Filologie
laşi, Calea,23Allgllsl,
nr. tt

