
PALATALIZAHEA LABIALELOR ţ, lJ LA sti, z(i 
DE 

ADRIAN TURCULEŢ 

1. Palatalizarea lahiodentalelor [, Il în formele si], zei! a fost semnalată 
în citeva arii diferite ale domeniului lingvistic dacoromăn. 

1.1. SifIantcle palat.alizate s(i - z(i «{, /J + i, i) au fost recunoscute 
l'a o trăsătură specifică absolută. a dialectului (subdialectului, graiului) mara- 
mureşean încă de. G. Weigand 2, care le-a notat în şapte localităţi din Mara- 
mureş: pet. 22>2 -22>7 şi 2·11 (\VLAD, h. 32, 55 şi 56; ef. şi .Jb VI, p. 14, 
21, 2,1). ALH3 le consemnează în fostul judeţ Maramureş: pct. 347, 848, 
;350, 351, 354 şi 361 din ALB r, 35;3 şi 362 din ALR II. ALBE = Mar » 
confirmă aria compactă. a sif'lantei 8(1 în toate localităţile anchetate, eu excep- 
ţia pct. 227 (Săptnţa), Tratamentul sonore! n 1. i diferă În schimb de la 
UI1 cuvînt Ia altul, y evoluîud În unele cuvinte la oclusiva palatală (l «:ri) sau 
slăhindu .. şiarticulaţia Ia i, (i)iţâl, care se poate confunda cu i următor (itreg) ; 
zei este atestat totuşi, în toate localităţile anchetate, cu excepţia aceluiaşi 
punct, 227. " 

în apropierea ariei maramureşene, sti - zei au fost notate În 'fara 
Oaşului de 1. A. Candrea >, apoi la Certeza , Buneşti, Moişeni.i Negreşt! ", în 
pct. 220 (Moişeni) şi 216 (Bicsad) din NALH - Crişana " şi, în nord-vestul 
Transilvaniei: pct. 203 ;d22'1 din WLAD, pct. 2(19 din ALR 1 şi pct. 224 
(Măguaja) din NALH -- Tronsilvania 7. 

1 Prin s (i , zţi not.ăm siftant.ele s, z urmate de (semljvocale anterioare. Sunetele slab 
perceptibile sint notate intre paranteze. 

2 Gustav Weigand, Despre dtalecicţe româneşti, in "Convorbiri literare", XLII (1908), 
nr. 4, p. 441 448 (p. 4'17) ; Linquislischer A.llas des dacornm dntschcti Sprachpebietc« (,- WLAD), 
Lelpaig, 1 90\), Bin[cilnng, col. 16 ; cf. şi ".Jahresbericht des Institut fiiI' rumănlsche Sprache 
ZI1 Leipzig" (cJb), Xv'. 1U09, p. 141. 

3 ALH 1, r, h. 47 (fiere), 73 (visez), 100 (mă infior) ; ALH 1, II, h. 218 (fin), 21.9 (fină), 
273 --274 (dacLl !l-ar fI fost dînsu, al' fi fost vai de capul meu), 282 (vin) ; ALIl II, I. h. 175 
(mOl'Iii vor lll\'la). 

4 "Illasui lingvislic român pe regiunI. J1jaramureş, de Petru Neiescu, Grigore Rusu şi 
Ione} Stan, Bucureşti, vol. r, 1969, h. 11, 116, 176, 177,223-225; voI. n. 1971, h. :l59, 360, 
434, 465,1CHi, ,188, ·184, ,t86, 497, 507, 513, 536; vol. III, 1U73, h. 579, 584, 589, 5\)0, 593,746, 
751, 752, 770. 

5 LA_ Candrea. Graiul din Tara Oaş/J[ui, Bucureşti, 1(J07, p. 12. 
li C. Brăllolu, Bocele din Oaş, in "Grai şi suflet" (=GS), VII (1987), p. 1-84. 
'în Tratal de di([{eclologie românească (,-",TDR), Craiova, 1984, p. 29tl, 327, 398, nota 18, 
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Astfel cum este atestat.ă Ia sfîrşitul secolului trecut şi în primele decenii 
ale secolului nostru, palatalizarea labialelor /" Il la s(i z(i pare a fi, cel puţin 
în unele localităţi, o inovatie (relativ) recentă, În plină evolutie. G. Weigand 
notează la acelaşi informator din Călineşti (pct. 235) oscilaţii intre Ii'  .. Y 
şi s(i ._. z(i : h'irisele (diminutiv de la firiz 'ferăstrău') şi să sie, o ituşis şi 
zine ( vine), ziin, o zagrrlziit (Jb VI, p. 70 -·-72), iar în pct. 2(B (Mintiu 
Gherlii) şi 224 (Reteag) din WLAD z/ţât, ziN apar alături de ser, zin, respectiv 
se!', zin. I. A. Candrea" observă evoluţia formelor mai vechi il' -- y Ia s(i -- z(i 
în graiul celor tineri; în textele culese, s(i -- z(i apar la tineri Între 15 şi 22 
de ani din Lecinţa şi Bicsarl ; în ultima localitate, o bătrînă de 70 de ani are 
Încă il'. Oscilaţii Între formele vechi şi cele noi sint notate şi în texte culese 
din CerLeza (GS VII, p. C)--13, 22, 47-55). În nordul Transilvaniei, ALIl 
notează 8(i în pct. 26() (Tîrlişua) numai In scrie fiere; ALB 1, I, h. 47). 
în Maramureş, T. Papahagi 9 surprinde un stadiu mai avansat al evoluţiei: 
în textele din unele localităţi (Budeşti, Hărniceşti, Borşa, Bof.iza, Glod, 
Văleni, Răpedea , Rozavlea, Birsaua , Berbeşti) ocură numai s(i -- zei ; osci- 
laţfi Între formele vechi şi noi apar în texte din Breb, Horia de Jos, Sirghi, 
Călineşti ; h', Y se păstrează numai la subiecţii bătrîni din StrtrnturavCră- 
ceşti, Ghesăşti, Giuleşti, Vad, Vişeul de Jos, Şieu. 

COmparînd datele unor anchete succesive în aceeaşi localitate+v, se 
poate observa caracterul complex al evoluţiei Ienomenului» 

Giuleşti 
Vad 
Iapa 
Săpînţa 
StI'lmtura 
Săcel 
Vişeul de Jos 

WLAD 

st] zei 
il; y 0 
11'0 
s(i .z(i 
h' i d' 

GFM 
s(i zU (Il'] 
s(i z(i [h'l 

Il' 0 !J Iz] 
s(i z(i lh' y] 
h' y fi 
s(i z(i [Iz' {il 

ALE NALR 
s(i zei d' 
s(i z(1 d' 

s(i z(i0 s(i zei d' 
/1' i 0 
s(i z(i d' 
s(i zei d' 
s(i zei el' 

Rostirea s(i - zei s-a extins şi stabilizat. in laramureş, (;11 excepţia 
extremităţi! de nord-vest: graiul din Siipîn1a (unde T. Papahagi, GFM,p. 
LX notase in [=o: vin], h'irşi zln, sir) a rezistat iUQvaţiei, 111\'Tgînd, in această 
privinţă, eu graiurile învecinate din Maramureşlll de Ia nord de Tisa (l)ct. 
352 din ALB 1, 1 -4 din ALM). Cele mai numeroase forme cu z(i se grupează În 
14 din cele 20 de localităţ.iancheLate pentru ALBR - Mar., şi anume, în pet. 
221-22"1, 228 -237, pe văile Marci şi hei şi pe valea superioară a Vişeului; 
Într-un singur punct, 22"1, zei a fost notat în toate cazurile de palatalizare a 
sonorei Il; în pct. 23H (Petrova),z(i apare o singură dată în zerme 'şarpe'. 
în momentul apariţiei inovaţiei, y tl'eellSe probabil în multe euvinte la fi (d') 
sau îşi pierduse. caracterul consonantic (i), fapt eare. a împiedieat generalizarea 
formei zei paralel cu s(i. In Tara Oaşului şi în nordul Transilvaniei, se pare 

s Op. cit., p. 12, :-32--45. 
ij Tache Papahagi, Grail!l şi folklo1'l11 Maranwreşll{lli (,,=GFM), Buc.lII'eşU. 1'.125. 
10 Concluziile trase dintr-o asemcneacompa:raţietrebuieinterpl'etate eli prUdent:!, 

avînd în vedere scopul şi metodele diferite ale anqhctclor. 
11 Formele lllai puţin frecvente sint tl'(cute în paranteze drepte. 
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(:.i:t inovaţia, sem nalatăIntr-un stadiu incipient.ja regresaL, nedevenind n01'1).I)) 
lleeît in unele Iocalităti din vecinătatea ariei maramuresene : Moiseui 12, 
Bicsad ş iMăgoaja (pct. 220, 21G şi 244 din NALH), ' , 

] .2. () a doua arie a palat.aliz.ării lahindentalelor /" Il las(i-- z(i a fost 
relevată de romanistulsovietic M. V. Sergievskij 13 în graiurile moldoveneşti 

din stînga Nistrului. Se pare că ALt\! L1 confirmă existenta acestei arii: 
pct.. 81 -83, )6, )7 şi m, la care se adaugă pct, 63 şi 113, situate mai la nord, 
respectiv mai In sud, ambele separate de aria centrală, dar în aceeaşi zonă. 
WLAD şi ALE nu au puncte În această arie. ALE r .înregistrează incidental 
s, z «f, /1) în pct. ,17G (de pe Nistru) : dacii nu-a si rost i (::. în pct, ,1{J; (în 
nordul HSSM) : dllcâ nU-il si lasi ie, a si [os! vai eli capu Il(IU (ALH I, II, h. 
27:) şi 27Ll) 10 şi în pet.6f7 (la sud de Chişinău) : l-o lozii bu âlă (ALH I, II, h. 
128)'';. Rostirea s(i - z(i din aria moldovenească rezultă din descrierile lui 
I. V. Sergievskij , care compară aceste siîlaute "muiate" eu sunetele rusesti 
iniţiale din sila 'putere' :)izjablik 'cinteză' '7, şi RUdler '8. în ALM s(i- z(i 
sînt notate în mod greşit prin semnele s", z'(c",:3"), definite în volumul in- 
troductiv '9 ea .Jr icativă alveolo-palatală surdă [respectiv sonoră] muiată", 
cleei sunete de tip 11 1 Iricativelor bănăţene s ' ,z' (din tra nscrierea ALB.) .,clI 
care sînt şi echivalatew. OLrăsătură specif'ică.a ariei moldoveneşti. a siîlautelor 
palatalizate sO -- zei este faptul că ele apar, aici, atit pentru lahiodentalele 
palatalizate, cît şi pentru afrîeatele r, r} : sier fier ,şi cer), zieI' uier şi 
ger). 

Sunete înLennediare între ,§ şi s(i, s(i şi ., respectiv intre z(i şi î, z şi 
z(i apar în ALl\işi în alte punete: 137, 14J, U:$, 163, sporadic şi în pet. 
111 J 138, .1"1/1 (toate pe valea Nistrului), 60 şi ti6 (la est de oraşul mt1ţi)., 5 (Bu('o- 
vina de nord) şi 162 (la sud de Chişinău). Dacă lU" le", il<" /3" e le. nu notează 
eventual frieative de tip hănă!ean (pentru care nu exisUl Sl'lllne speeial.e în 
.ALM) , am putea avea a face eli o tendinţ{l de extindere a siJlanteIor s(i ---zei « 
r, v) in graiurile moldoveneşti, Îl! dauna formelor tradiţionale .s ,2. e pare că 
uIlsladiu iIl('.ipiel1t al evoluţiei paJatalelor Iz', !J la frieative de tipnl,(i  z(i şi 

12 Aici, inovaţia este COllseLnwrhl îu GS V Il, p. 1(j- ... _]\) şi, o singun'\ :;latil, ÎI1ALH. 1 
(voI. )1, h. 273, pet. :Wl) . 

. la MoldausJde eljud[j, Moscova, Lcnlngrad, .1\JiHi, p. 11 18. , 
14 A.flaslll lingvistic llIOZdOlwncsc .. voL J, partea Il. PonclicCI, de Huhhl UrlJel', 1Ifor[olug{a, 

de Vasile ]',lelllic,Chiin[ln, 19!iH, h. 221, 267--272, 275280. 
15 Hărţile 2Tl şi 27,i din li LR l, II sint îll tocmite pe haza unei fraze cerule direct : 

Dacă l!-ar [i fost dînsa, ar ti fost Ilai de capul l7lW, care a provocat ezit:lri ale subiecţilor şi l)l'obabil 
chiar forme greşite; o form<'l curÎousii : dad li-aş si fosl i( .. apare în pet. 516 (Iaşi). In unele 
graillrl moldoveneşti <pet. 'J61, 464, 467, ,1)0, 41)2) s-a uotat şi pentru [i, clatorii<1 'poate unei 
cOllruziia allxîHaruIlIi(aş pentru ar) şi/sau uIlei asimilaţii progresive. 

16 Informaţia pentru ultimul punct () datorăm colegului LA. Floren. 
17 Op. cit., 11. 18; eL şi Ion P,ltrllt, în "Dacoromallia" (,ccDH). XI (1\)48), p. f)l .5\! 

(53 5;')). 
18 R.Ja. Udler, MoZdai!skie gO()OfU Ccnwvic!wj oblasli {) sravllenii s govorallli Jlo1davskoj 

S,.S.R.,Zalml'palskoj oblasli U.S.S.R. i drugill smeZJluh oblasleidaco-romansko[jo J,Tlllssiua. ](011- 
sO/lan!izlll, Chişinău, 1 f)(\4, p. ;);)- 56, 6:J, 64, H8, 7:3. 

19 ifl/asul lingvistic mo!do/Jlmesc, vol. 1. Articole inlroductive. Anexe, Chişinău, 1\)68, 
p. lG 17. 

11) SiWmtelc palataJizate trehuiau notate c', :1', deoarece in sistemul de tmllscriereaI 
AIA (ca şi a! ALB) un 'C(':lt (') illdi.c{t palatalizal'c.a uşoară,. Jn timp ee două accente (' ')llO- 
traza palatal1zarea lranzl[1va sau IUlIlcrea COIlSOaneI (eu sChllnh31'Ca loculuirle articulaţie); 
siflalltcle s, z nn poL fi palalnlizale .tnuJZitiv făci] a deveni rricativc de tipul s, .q, ş' ; z, Z, j'. Cf. şi 
AUJ, :xxy, 1979, p. 'j,K 
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III al ales ş(i- )(1 există În graiurile din regiunea Transcarpatlcă (cf', notaţiile 
x"]:" in pct. 2 şi il din ALM I, II, h. 221, 271) şi din regiunea Cernăuţi, unde 
li. Udler" a notat m6rcoz (şi zj(ispi, cf. mai jos, sub 5) şi sporadic, în vorbirea 
bătrînilor, sierbe: pentru şei, j(i (Ş', j') sau nuanţe intermediare între .,. şi 
s ', j', vezi hărtile din ALM citate În nota 14. Situa ţia actuală a palatalizări i 
Iabiodentalelor în graiurile din regiunea Cernăuţi pare asemănătoare eu 
cea din graiul cîmpulungean (vezi.l.·- iLJ.). 

1.:1. Rostirea s(i zei (-</', v) a fost semnalată ŞI 111 vestul Munteniei, 
in unele sate din judetul Olt: Optaşi, Corbu, Potcoava Aluniş 2'\ Valea 
Mare 24; o formă Il-al' si [ost, alături de Il-ar vi ţosi, n .. al' [si {os! şi al' d(h')i 
[osi, apare în pot. 896 din judeţul Teleorm an (ALB I, II, h. 273 şi 27;1). Tot 
în judetul Olt a fost notată () falsă regresie vi(;slre (c= zestre) la Negreni (ALB 
Il 5.11., vol. VI, h. 15K., pct, 7n1) 2" şi la Şerbăneşti, Floru, Bacea de E. 
Garnillscheg 20, care o explică printr-o talsă regresie din d'esire, formă adusă 
aici din Tara Olt.ului. Atlasele lingvistice nu atestă în sudul rţării formele 
s(i .. -.z(i (eu excepţia, se pare, a exemplului citat mai sus), dar consemnează 
grupurile sk", zg', s/,(i, /,o5(i, explicate de unii cercetători ca provenind 
din contaminaţi! eu formele s (i -·-z(i (vezi 2.a.). Gru purile sk", .zg' au fost 
notate în Oltenia, în pct. ;-350, 440, 441, /ltt2 din \VLAD, pct. 885 din ALB 1 
(sk'idr, după D. Macrea, în DH IX, p. 75 şi harta ţier de la p. 76) şi pct, 
872 din ALE Il (sk'ifjl'll, alături de [k'ieru [plugului], ALE II, S.l1., VO!. 1, 
h, l\J, după 1. Ionică, în FD VIII, p. 89). Aria oltenească sk", zg' cuprinde, 
după NALH -- Olt., cîteva punete (968, n74, 977, 980 şi DH'l) situat.e În 
apropiere de Dunăre; aria obţinută pe haza formelor (ierbe (să (iarbii) din 
texte este ceva mai mare, cuprinzînd în plus pct. \)67, \)75, \)76, \}81, q95 şi 
ehiar pct. \)01 din colţ.ul nord .. estie al Olteniei '11. I,'ormelc s(i.abc, (( stiut 
apar în pet. 9n4 şi 9H ; rostirile sj'jer, sfiere, sfjert au mai fost semnalate de 
G. Weigand (Jb VII, p. 21) prin fostuljudel;Homanali, iar formele sf(i 
(sfi-s(lO, li 8/,1) şi, mai rar, /.5(i (sli riie, ({ (serbe) ele NL'l'omescu (în "Ethnos", 
Il,19!12 H113, fase. 1--2, p. G5·G6; după I. Ionieă, ojJ. cit., p. 96) În unele 
localităţi din nordul judeţului Olt. 

în contrast eu dntele despre aria nordică a formelor s(i ._- z(i, care 
permit să se urmărească procesul de extindere (normalizare) a inovaţiei 
(eventual de respingere a ei în unele locuri), atestările, sporadiee şi mai mult 
indirecte, ale Jormelor s(! zei în Muntenia sînt cele ale unei rostiri eara(> 

21 Op_ cit. ,p. 62 _. 6<1, 72. 
zLuca Preda, Cel'celâri dialeclale În Dolj, în GS VII (19;37). p. 2;31 -248 (p. 235)_ 
23 Jifireea TOll1escu, Afigl'fl!iile din comuna Aluniş (judetul Olt) şi influentele lor, p. 11, 

dupi'i G. Ivăn('sen, Isloria limbii române (,,,ILH), Iaşi, 1980, p. 545. 
24 Ion Ionică, Palalalizal'ea [abia/eloI' În Oltenia, in .,Folletidl şi dlakdologie" CC FD), 

V 1 II, HIn, p. !lG, nota 45_ 
25 După Ion Ionică, op. cit., p. fJ5. 
2(; Erust Gamillscheg, J)ir .M.l1ndarl /Ion Şerbâncşli -" Ti/Illeşti, .T ena şi Leipzig, 193G, 

p. 107 --108. O falsă regresie, liuiţJ{mc (clighioane), ciUPit model ul vine: gîne, am găsit în Texle 
dialectal!'. lJlll11ienia. 1, IBueureştiJ, 19n, p. 83 în pet. (\79 (Ccpal'i, judeţul Argeş). Menţionăm 
cll Ştefan Paşea, În Nume de persoane şi llwne de animale În Tara OUului, Bucureşti, 1936. p. 1l). 
235, 3:18, :147, semnala In urbariile l'ărÎÎ Oltlllui din secolul al XVIII-lea grafii ca: TrandllSil', 
S !limon, Zifa (,,,, Vita). Reprezintă aceste grafii fonetÎslIlc reale. exist.ente in t.recut în Ţara 
Oltului, şi aduse eventual prin llligl'aţ.ij in vestul Munteniei '1 

7 Vezi lu\rţ.ile fJ, 10, 11, 12 şi 1:'1 ln t.ocrni te de Ion Ionică, ari. cil_, p_ 107--111, şi llsIta:3 
rea!izntă de acelaşi autor pe baza textelor înregistrate pentru AFLE, in FD, VI, 196\l, p. 1U. 
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terizînd mai ales vorbirea bătrînilor, pe cale de a fi înlocuită cu alte forme, 
întrucît textele din vestul Munteniei publicate În Texte dial.eclale Mtintenia, 
vol. 1 nu atesta forme eu s(i--::(i (,</, 11), dale mai exacte privind situaţia 
acestor Io netisme în zona sudică se vor putea obţine numai prin cercetări noi 
de microdialectologie (sincronică şi diacronică) privind această zonă, 

2. Ori,qinea formelor de palatalizare s(i --z(i a fost abordată din pers- 
pective diferite: i'n legătură eu fenomenul general al palatalizării labialelor, 
cu influenţele străine exercita te asupra graill rilor populare, cu formarea ariilor 
dialectale dacoromâne şi cu raporturile dintre acestea. 

2.1. .Mulţ.i cercetători consideră formele discutate drept o evoluţie 
Ionetioă normală, cel puţin în aria nordică a acestora, şi propun faze (verigi) 
intermediare În evoluţia continuă a palatalizării labialelor [, li pînă Ia s(i - zi], 
Concepind Iricativele s , i ca situate articulatoriu Între s, ::: şi ş, i. G. Weigand 
propune pentru z(i filiera vin > iin > zin :> zin. 2'. L A. Candrea 29, care 
observă evoluţia lui it' la s(! în graiul tinerilor, admite pentru g o evoluţie 
mai complicată, anume la fi (la vîrstnici) şi la zei (la tineri), în ultimul caz 
prin intermediul lui il' "eare a lăsat cîteva urme", ea in cx, am d'isat un zis ( 
am visat un vis), notat la Bicsad, Pentru T. Papahagi (GFM, p. LIII şi LX), 
evoluţia h' !J .> s(i -- z(i se realizează prin interrnediul Iricativelor s, i 
puternic muiate, pe care le găsea la () fetiţă de 12 ani din Săptnţ a. în timp ee 
autorii citaţi pleacă (şi) de la realitatea consta la tă pe teren, Al. Hoset.ti 3", 
abordlnd palatalizarea labialelor (şi) din punctul de vedere al foncticii gene- 
rale (după care oclusivele palatale provenite din iot poL evolua la spirante 
prin intermediul unor africate), pro pune filierele li Y--+I)(lz-+dz-> Z (--!>-1) şi 
f!l-+f1,s-?ls--,'>s. Africatele il::, ts nu au fost ÎnS[l atestaie În graiurile româneşti 
ca forme de palatalizare a labiodentalelor 31. 

LlIînd în cOllsiderare raporturile dintre ariile dialeetale (vecinătate" 
ariei s(i --- :zei el! aria mai luare ,, z) şi unele forrtle peri1'eriee marmnureşene 
cu It'!;j, (['!z şi î, D. JVIacrea Îne!in[l spre ipoteza eă "rostirile s, z -au dezvoltat 
totuşi mai curînd din ,§, :2, evoluţie absolut normală şi facilă',' 12. Direct din 

lI', ,!I' dar nu prin evolutie fon,etieă normală, ei"pril,llX-O s,uhstit>,Iit(,' a, medi,<,)pala- talelor (pătrunse o dată cu pal a Lalizarea J abialelor din graiurile transilvă nene). 
explica G, Ivănescu:la fonetismelemaramureşene s(i- z(i,În sfîrşit, Hadn 
Sp. Popescu propune explicarea formelor de palatalizare inaramureşene ,din 
nuanţ,ele intermediare h '!-§, y! i, care nu ar fi evol uatmai departe la g,2 (deoare- 
ee În Maramureş îneepuse dllrifiearea şuierăLoarelor ş, j), ei ar fi [ost înlocuite 
eu alte sunete din sistemul graiului - 8(1, z(i. H 

28 Jb VI, 1899, p. :11. Prin;: se înţelege desigur un)'. 
,!V Ol'. cii" p, 12. 
00 Alcxandl'c HoselLi, l?echcrchcs sm la pllOneliquc du rowlwin (fU XV l' sW:le, Paris, 

:!t126, p, 117, 118. 
31 Filiel'apropus,'î de Al. Hoselli este respInsă de G, IVll11esclL In Problemele capitale ale 

vechii romline litrrarc, BIFH, XI---XU (1\)44-1\J45), p. 1-·,412 (p, 184). 
32 Dimitrie :Nla crea, Palalalizarea labialelor În limba l'o111ilnâ, în DE IX (l U:16 ---1938), 

p. Ul-·-160 (p, 156), 
33 ProblelJlele capitale ale vechii romCÎllc literare, loc, ciI. 
34 Radu Sp, Popescu, Despre palalalizarea [obiodenfalelol' f ;;1 v in Maramureş, in SCL, 

XXXV, 198-1. nI'. 2, p. 121--128. Slăbiciunea acestei al'gumclltări l'czult:l din cvidel1ţ,a coexis- 
tenţei fricativelor s--i cu şuienHoarele dure ş--j în numeroase graiuri dacoromâne. Este foarte 
probabil că 'Mammureşul avea in secolul al XV III-lea (în anumite poziţii arc şi astăzi) Ş (i ,- j( i 
(palataJizaţi), in să llU Ţlalatali (lllulap), ea!'e ar fi putut deveni ţinta avans:'irîi articulaţ.ie.i 
mcdiopalaLaleloI' li' _. V- 
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2.2. Intrucît G. Weigand nu notase printr-un semn special palatălizarea 
lui s(i, zei din s(t)er, zi ti etc. (condiţ.ionată de prezenţa (sem irvocalelor pala- 
tale următoare), M. V. Sergievskij credea că sif'lantele palatalizate (numite 
de el, eli termenul obişnuit în rusă, "muiate") s-ar găsi numai în aria depe 
malul stîng al Nistrului şi Încerca S{I le explice prin influenţa vorbitorilor de 
limbă poloneză asimilaţi de moldoveni în această ZOn{1 35. Acceptînd mai Lir- 
zin3fl existenţa unor s, z palatalizaţi şi in Maramures, rornanistul sovietic 
vavorbi de o influenţă est-slavă (polonă şi ucraineană), fără să-menţioneze 
ipoteza influentei ucrainene formulată intre timp de I. Pătruţ. 

Imbinînd explicaţia Io netică propusă de D. Macrea cu ipoteza unei 
influente străine formulată de M. V. Sergievskij, 1. Pătru] se pronunţăJn 
mai multe studii >? pentru vexpl icarea Ionetismelor 8(i -- z(i ca provenind 
dirrrsubst.ituirea Iricativelor ,<;, z de către vorbitorii de limbă ucraineană.; 
noile forme au fost preluate apoi de români, atît în Maramureş, Cît şi în aria 
moldovenească, în mod independent În cele două arii. Ipoteza influenţei 
ucrainene a fost acceptată de I. Co teanu 8, Şt. Giosu 80, Matilda Car agiu 
Marloţ.eanu 40, dar a fost pusă la Îndoială de It Udler 1', Hadu Sp. Popescu iZ, 
Magdalena Vulpe 1". Pentru s(1 zei din graiurile moldoveneşti de pe Nistru, 
H. Udler 41 propune o explicaţie care ni se pare mult mai acceptabilă : Printre, 
strămoşii actualilor moldoveni din această zonă trebuie să fi fost vorbitori 
din aria maramureşeană a sif'lantelor s(i zei «:: 1', v), care s-au încrucişat 
aici cu emigrauţi din partea de nord a Basarabiei şi Moldovei care aveau atît 
g,î < 1, v, cît şi 8, i <. c, g. Sub influenta dialcctelor ucrainene şi poloneze 
înconjurătoare, .<,(i - zei de origine maramureşeană şi-ar fi extins sfera de 
utitizare, Înlocuind nu numai pe .9,2: < r, /i, ei şi pe il, Z < r, g.Substituirea 
frieativelor .§, z în ambele cazuri prin s(i z(i se poate expliea, după părerea 
noastră, şi numai prin încrucişarea unor sisteme l'onet.Îee de tip maramure·- 
şean şi moldovenesc; influen(.a străină nu ni se pare nec.esară, dar ea a puLOt: 
favoriza eventual acest proces. 

2.:l. Originea formelor s(i-· z(i atesta te sporadic. În graiurile din sudul 
lării tl fost discutatăindireet, În legătură ('·tI grupurile sk', sf'(i, !'i(i, zg, 
dintre care sk' şi zg sînt specifiee graiurilor olteneşti. Spre deosehirecle D . 
.l\Jacrea 1'l,eare explica grupurile :;1:', sl'U prin contaminaren rostirilor h'er 

i1t,Op. cii., p. 56 57. O illflucnţ.ii polonezii În suhstituÎreu IricnUvdor §······z prin sCi'-z(i 
este oricum Împl'ahabill\, illtrucît poloneza cunoaşte l'ricative nlve.olo-palatale CU un timbru 
asemăn:Hol', ef. TheadoJ" Garlner, Fiinl' rWI1c;nische ll1undorlcn der BukowÎno, In ZHPh, 26, 
11102, p. 2:JO-·242 (p. 232). 

36\1.V. Sel'gicvskij, Jlloldavo-slWJjunskie i'ljudy, I1108cova, (1)59, p, 92, 201. 
37 nOparlllri I'ondice ucraina-române, în DI{ XI (H/48), p. 5(·--·59; Conlrilm/ii sluuc şi 

IIHlgltiurelo I'ormarea su/Jdialeclclor daco-române, In CI" III, 1958, p. 6:1-·74; lnl'lumces slaves 
el mallllares sur les palois roumafllS, 111 11S, L 1958, p. ,11 __ o ,1:3. 

3A Elemente de dia[ec{o!ogÎe a limbii române, Bucureşti, 1\)(;1, p, 7:3. 
39 Ştefan Glas\!, Subdialecllli llwNlmllreşcan, in SCşt., Iaşi, Filologie, XIV, .l\J63, fase. 

l,p. 91·-110 (p.98). 
40 Compendiu de dil1[eclo!ogic l'olllânil (nOl'd- Î sud-dllnâreanâ), Bueureyli, 1\)75, p. 168. 
41 Op. cii., p. 64, (i8, 7:l. 
-12 O p. cii., p. 128. 
43 In TDB, jJ. 328. 
oM :",lsl1pl'a in!'luen!ei slcwe 1'<l811rile.ne in cons()fl(mliwwl moldovenesc (Pe' baza materialelvl' 

pcnlrll Abll j, în vol. Studii de limbâ moldweneascâ, Chişinău, 1 9()3, p. 56,,··68 (p. il8) ; D/aZeklllOc 
1'lcnenir:moldavsko[jo jazyka, voI. 1, ChişiIlău, 1978, p. 116··-117; vo]. II, p.32. 

4 Op. cii., p. 154. 

ic 
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(adusă în Oltenia din zona Sihiului) şi s er (provenind din Cîmpia Transil- 
vaniei), respectiv .'icI' şi [ier (rostire locală) 4", alţi cercetători au explicat grupu- 
rile în discuţie prin corrtam inaţ.ii eu formele .'i(i - z(i, fie aduse direct din 
Mararn ur eş 47, fie provenind din zona invecinu tă a judeţului Olt .18. Dacă 
pentru G. Ivănescu , s(i -- care s-a co ntarninat eu li' şi {(i este, indirect. 
lot de origine ardeleană (adus mai înt.li în vestul Munteniei), ceilalţi autori 
citati (În nota .18) exprimă clar sau implicit ideea că formele s(i --- zei al' 
reprezenta o evoluţie normală a palatalizării labiodentalelor în unele grainri 
munteneşti. 

Grupurile sl:", zgau fost explicate şi ea evoluţii proprii graiurilol' olteueşt.i, 
fără legătură cu formele s(i -- z(i din aria nordică sali din vestul Munteniei. 
G. Ivănescu (ILH, p. GMi) ia în consideraţie şi posibili ta tea unei evoluţii a 
grupurilor {il', o!J (care ar Li fost aduse din Transilvania) la sl:', zg printr-o 
serie de disimilaţii, care nu ni se par con vingătoare : [It', (J !J---o-sfl', z!J?'sJ{, z.(Î 
sau [li", vij+fk', vg->sk', zg. O explicaţie internă sat.isfăcătoare propune A. 
Avram 49: [k", [lţÎ > sk", z1 printr-o asimilaţie parţială: consoa nele difuze 
grave /" Ii devin difuze acute (8. z)sub influenţa compactelor acute k', fi 
următoare; această asimila \:ie im plică şi Înlocuirea unor grupuri consonarrtice 
iniţiale insolite (f', /J t, oclusivă) prin grupuri frecvente (8, z + oclusivă}. 
Cazuri sigure de contaminaţie sînt grupurile s] (i, ţs (i -: în vestul Munteniei, 
ele pol, fi rezultatul unei contaminaţii Între formele coexistente aici s(i)erbe-+ 
[ierbe > /,s(i)erbe, sl(i)erbe; în sudul Olteniei, grupul s/,(i (s/'ierbe. s/!,ert) 
poate fi explicat prin încrucişarea formelor sk'erbe, S/{'CI't cu !'fube, tieri. Grupu- 
rile paralele *zu(i, */Jz(i nu sînt atestate; ea şi {s(i, ele sînt grupuri iniţiale 
neobişnuite în limha romană. 

:t. într-un artieol despre grn il! riie hucovinene 50, selllIlalam. la Poj ()- 
rÎta siflantele s(i - zei ca forme ele palatalizare a labiodenl.alelor; vom 

prezenta, aiei, .11: ai î.ndeaproape .e()l1ditile j'n ell·{',arel.oc aeeastt;e:olnţie. 
3. L ApanţJa slflantelor S(I) -- Zel (Ia P0.l0nta ŞI, sporadIC, 1Il alte 

loealită!.i) se Încadrează În tendinţa mai largă a formelor 11', Il de;'IHtlatalizarc 
a labiodenlalelor de a deveni frieative alveolo-palatale În grailll clmpulun- 
.r;ean 5'. Aceasta tendinţă internă H graiului este favoriza.tIt ;.de eontacLu I 
cllgrainrile înve.eînate, care au realizat evoluţia iz', !J _-> .§, z. In toate loealită- 
lile din această zonă există formele vechi de palatalizare, Il', !J, alături de eare 
apar, în proporţie variahilă de la o localitate la alta şi ehiar de la un vorbiLor 
la altul, formele noi s, s', ş', ş', \"(i, s(i, k'; z, z', j', j", j(i, z(i, g', [, e11 

46 In ambele cazuri, Iri ('ati va s .. inexistenli'i în graiul local, ar fi Jn.sI suhstituiUi prin .\'. 
47 G. Weigllnd, in .Jh Xv.. 1909, p.14f ; WLAD, p. 16; Al. Rosetti, op,. cit., p. 121. 
48 Luca Preda, ari. cit., p. 255; D. Şandl'll, Heccnzil şi noU!e bibliografice. extras din 

"Hevista istorică română", II!, IV, V --VI I IX, Bucureşti, p. 7; G. Tvăneseu, Problemele 
capitale ale IJechii române !iI('Tare, p_ 204; Ion Ionică, ari. cii., p. 96 -- fl8 ; Ion Calolll, Contributii 
la [omlica şi diailx,lo[ogia limbii romârll'. Craiov:J, 19Sti, p. 212--215. Ultima lucrare cuprinde 
şi eea miii re.cenUI discuţie asupra difcrltclor modalităţi de contaminaţie proJiuse, eu o eoreetare 
li ipotezei D. Şandru--- 1. Ionică In accasbl privinţ.ă. 

49 Un aspect de la palatalisalioll des labiales en daco-rownafn : [sk'er] (,fer >l, [zţjer] wcrral" 
dans les pari as d'OllCnie, În HLiH, t. 4/J, 1980 .. nr. 175---J76, p. 2'Jl,,2'W. 

,;0 Strllctura dialeclală a gra/uri/or rOl1ulncşli dill Bucovina, în "Anual' de lingvistie:l şi 
istoric literară", Iaşi, XXVI (1977--1978), p. 97 120 (p. 107--108). 

51 Graiul de pe valea superioară a Moldovei şi de pe vi'iilc aflucute ale MoJdovitei i SuIte! 
a fost lltunit ele noi astfel după loealitatea eentl'ală, Clmpnlungul Moldovenesc. In descrierea 
carem'mează ne voUl servi de I)al'lea consacrată palataliziirii lalJiodelltalelor din teza lloastr·ă 
de dodol'al, Graiul ilinzonll Glmplllllngului Moldovenesc, J.'onetica, Iaşi, 1978 (ms). 
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toate nuanţele intermediare posibile Între sunetele în vecinate, In toale localită- 
ţile li se află Într-un stadiu mai avansat ele evoluţie decît Iz' : chiar la subi- 
ectii la care h' apare exclusiv sau predomină, y prezintă (mai multe) forme 
evoluate. La o privire de ansamblu, se poate spune că la Cîmpulung, Sadova , 
Vama, Frumosu, Vatra Moldoviţ.ei, Frasin, Doroteia, Stulpicani, V oroneţ, 
Ostra predomină Încă formele Ii', V, iar la Bucşoaia şi în zona Pojorîta -- 
Fundul Moldovei sînt preponderente formele mai avansate. în corn una 
Fundul Moldovei, din 76 de subiecti, numai la informatorul principal (Gliga 
Natalia, G5 de ani), atît Il', cît şi II sînt formele cele mai frecvente; h' mai 
apare la 11 subiecti în vîrstă ele peste 60 de ani, la un bărbat de 45 de ani şi la 
o femeie de 38 de ani; numai la patru dintre (',ei 11 informatori ele peste 60 
de ani mai apar uneori ,li, !lif(i), vji. Formele mai frecvente de palatalizare 
sînt ii ---,Î, s--i şi ş-j (paiatalizate în diferite grade). 

iJ.2. Fată de Fundul Moldovei, Pojorîta prezintă o situaţie aparte prin 
faptul efi aici apar, relativ mai frecvent. s(i -- :z(i, care au fost notate spo- 
radic. şi În alte localităţi din aria cîmpulungeană : din 70 de subiecţi. 16 au 
şi formele s(i z(i. Situatia celorlalte forme este asem ănăto a re cucea din 
comuna Fundul Moldovei: It' predomină la unii bătrîni, dar pentru 11 apar 
mai frecvent evoluţii ulterioare ale lui !J; in linii m ari , frecvenţa formelor 
de palatalizare în ordinea: 1) 11' !I, 2) h'j, (.\:) --- y/z (1), :i) .§-z (,ii 
şei ---- .i(i) este invers proporţională eu vîrsta vorbitorilor. 

In ceea ce priveşte formele s (i z (t , situa ţia JOI' este următoarea : 
- 3 din 2:3 de informatori In vîrstă de peste 60 de ani aII elte un exemplu 

eu s(i : Bedrulca Gavril, 67 de ani: sVifrbi (in text, alăturI de 18 forme cu f n epa- 
Iatalizat, 30 de forme cu Il', 8 forme cu Ii'ţs', s'[h", 14 forme cu s, sis', s '; 20 de rorme 
eu li păstrat, 2 forme ClI i, cite o formă Cu !J şi i/u); Berlrulea Mar-la, 65 de ani t 
sisiii. (buna) (l'liSPUIlS la chestionar, alături de 10 forme cu [,6 forme Cu 11',6 forme 
cu &(5'), 3 forme cu li'{s", 2 forme ClI k' (k'irisU,z); 8 forme cu li, 4 forme cu z") 
Flocca Gheorghe, 79 de ani: a si ( va fi; In text, alături de :J forme cu t şi 6; 
forme cu IJ); 

-- din 12 informatori Int.re :30 şi 60 de ani, Taran Huza lia, 45 de ani, arc 
6 formc cu s (i In text, alătur j de fj forme eu t, 2 forme cu 11',4 forme cu ii ; :3 forme 
cu /1, :3 forme eu !l' şi cite o formă cu Z, i şi ; la 5 subiecţi predomhdl .9, z, la () 
infol'maloHl'eh'ls', dar x/z, Ia () inforlllaloareş(i-j(i; 5 subiecţi fiU uurnaiforme 
nepalalalizate ; 

-- din G informatori între 18 şi 27 de ani, Măgul'e3J1 Viol'eI. 2:.1 de uni, are, 
III texte şi răspullsuri la chestionar, 11 forme cu s(i. 5 forme ClI t; 10 forme eu z(l. 
3 fOl'lue eu il, ('!te o fOI'Iml Cu el, fÎ. i (eli/lcd; gif1li, teii; fân; Sa va Elena .. 20 de fini, 
a dat, 'ca răspunsuri la chestionar, tl forme eu f, :l forme C\I li', :l forme cu .g, cite 
2 forme cu il' jS, s(i şi k'(k' irist6vl; !) forme cu v, 7 fOl'lll('. eu zei, cite 4 forme 
ClI z şi.1, 2 forme cu lift, dte o formă Cu eI'iri şi i ;in texte llU are forme palatalizate; 
la altă informatoare predomină li' pentru ,. dar z pentru 1), doi informatori 
s, z, respectiv Ş (i - j (1, o informatoare nu prezintă forme palatalizate; 

- din 9 elevi lntrc 11 şi 15 ani: Taran Glworghe52, 15 auI. urc, In texte, 
2 exemple eu oS (i şi 5 forme cu li păstrat; 5 subiecţi au alte forme de j)nlntali1.are 
decit s(i-- .. zei, iaI':1 subiecţi nu nu forme palataUzale 111 t,'xle. 

52 La acest elev din clasa a V II [--a, care mj·n servit drept c.ăIăuză, am auzit pentru prima 
dată 1n Pojorlta s(i-.z(i «r, v), 
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Auzind la copii Iorme cu s(i zei şi ţinînd seama de dificultatea de ti 
11ll'egisll'H asemenea forme in texte, am întocmit un chcst.louar de 120 de lnLrebihi 
cnre cuprindea i cuvinte eu ţ , p în poziţie ele palatnlf znrc. Efectu'lnd acest chest inuar 
eu 25 de elevi':) intre 9 şi '15 ani de Ia şcoala gcucrulU elin Pojori ta , am obţinut forme 
eu s (L i ( t de Ia 9 copii: il copii nu nmnai s t t -, z(i (dacă eflm inăm cuvintele 
in care palataltzarea lui v se rcal izeaz.ă în graiul local numai in formele g sau 1), lil 
2 copi i predomină s (1 z (i, iar la al ţi 3 copii s (L z (i apar mai rar decit Ş (i j (I, 

Z (5' __ o z') sau nuanţele i ntcrmedi are .!Ş', Ş'/8'; la o singurii elevă de 15 ani 
am înregistrat şi formele 11'/.1', !J, !li!', alăt urt de s(i _c, z t i şi de alte forme 
avansate. Dintre alte forme de palat.all zarc deelt s (1 --- zei : Ş (i j fi predomină 
la 7 copii, g,  (t:") la 2 copii ; :1 elevi au mai ales ,, dar j (i, 2 ele vi an mai ales 
Ş(i, dar z', de la :3 copii am obţinut numai forme ucpnlatnllzntc sau hipercorcct.e 
(vezi 4.8,), 

:Ul. în mod sporadic, s(i '--:(i «-1, v i, i) au fost lnregistraţe 
şi la informatori din alte localităţi, cum sînt Cîrupulung : sl siii scul ăt, si 
si-avut (Maricuţan Irina, (1), Ullf-(l si cinili (Pitieari Gheorghe, 29) ; Fundul 
Moldovei: as(f) si {ugil (=c aş fi fugit), si si (== să fie), SI sii afii' !, zii« (ele 
bostan ; Crliga Natalia, IîO), si C1'bîn li (Şalvari Ilie, 42), i'i si siii (l\Undrilă 
Ion, (7), si erbillli, si si (=, să fie ; Hoatft Irina, !i5). ne-ar si lUI} ât (Teodoroviei 
Zamfira, ()2), ar si (c= ar fi; LueăuEmilian, (4), iNsisi;]sâ ( înfipsese; Ga- 
bor Petrea, Fi 5) , siC!'i ( fiere; Floe,ea Costan, 27), si si âl'bli (Cazae Verginia, 
23); Bucşoaia: si sit (= să fie; Stigleţ Aurel, 32), vin, [si zinllr(i) [pl. (RUSll 
Elena, 10). Majoritatea acestor exemple provin din Fundul :VIoldovei şi dintr-uIl 
sat din aeeeaşi comună, Botuş. I>e la un subiect din Botllş (Teodoroviei Nistor, 
(3) am inregistrat 3 forme cu 8(i : sI' llU stii, lIr'sipt, al' si, alături de 4 forme 
eli f nepalatalizat, cite o formă CII Iz' şi hi- ; 5 forme cu li nepalatalizat şi o 
formă eu i. 

4.1. Evolutia mediopalalalelo!' h', y la frlcativc pI'epal((lal: se datoreşte 
slăhirii unei artieulaţii eare presupune apropierea întregii ,spinl'lri a limbii 
Ia palatul tare; articlllatia avansează, realizîndu-se eu partea anterioară, 
mai mobilă, a limhii54. La informatorii de vÎrst{1 înaintată .. formele .§ -- iZ, 
S ,- i, şei ---j(i apar mai ales în rostirea relaxată; dnd ahieularea este mai 
ntentţ\, m.ai fermă, reapar 11' y, Tendinţa evolutivă se manifestă, mai ales 
În zona centrală a ariei eercetate, prin a pariţia unor fOI'.me intermediare: 
h';.1 (.5), yj.t (z), Vorhitorii nu-şi dau seama de aeeste nuanţe, avînd impresia 
că pronunţă şi aud 11', y. Infonnatorul principal din Vama (pet. 481 din NALH), 
la care apar freevent asemenea forme intermediare, dUprl ee a răspuns y/iin, 
Il adăugat că "numai ţ.iganii spun z/j' in", nebănuind d rostirea sa nu este 
prea departe de forma ineriminală. Asemenea comentarii dovedese eă vor- 
bitorii nu percep de regulă schimbările fonetiee spontane fu momentul pro- 
ducerii lor; perceperea şi "recunoaşt.erea" noilor forme este legată de factori 
ohiedivi şi subiectivi: diferenţ.ierea Ionică a sunetului nou faţă de eel vechi, 
stabilizarea formei noi ca nOImă a graiului sau a unor idioleete, prestigiul ei 
in cadrul colectivităţii lingvistice, 

53 5 elevi de la em'e am înregistrat texte an răspuns şi la ehestiol1ar. 
64 O evoluţie asemănătoare se petreee in elialeetcle şi în limba de conversaţie (Umgallgs- 

spraehe) elin multe părţi ale Germaniei, llnde "ich-Laut" devine o t'rieativă de tipul unui li mai 
mult sau mai puţin palatalizaL 
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în graillrile moldoveneşti şi în cele ardeleneşti de nord-est, în care, 
foarte probahil, africatele (1, gevol uaseră la R, z, avansarea ar.ticulaţiei pala- 
talelor Il', y «1, v) a dus În mod firesc Ia acelaşi rezultat. Lipsa fricativelor 
.s, z In graiul eîmpnlungean explică ezitările şi formele diverse pe care le 
prezintă în momentul actual evoluţia lui il', y. In zona Pojorlta v- Fundul 
Moldovei, unele Iricativele alveolo-palatale s-au impus la majoritatea vor- 
bitorilor; rostirea lor este instabilă, oscilînd Între· realizările oS ,-- z (5' __ o z) 
şi Ş - j cu diferite grade de palat.alizare. Cînd imită vorbirea celor "ele la 
ţară" (=c din zona nemuntoasă a Moldovei), cîmpulungenii substituie pe s , 
z «-:(l,,Il sau f, li) prin şuierătoarele ş(i = ji), ş' F,mai rar ş'<s ]", 
sunetele cele mai apropiate de , z din graiuliidioleetlll lor. Fricativele 
anterolinguale existente În graiul cîmpulungean, Ş -j şi s - z sînt in prezent 
pe cale de a-şi pierde variantele palata lizate, care se mai păstrează în cuvin- 
tele vechi mai ales în anumite condiţii Ionornorfologice : Înainte ele C (şePii,jeli, 
mase), de articolul -i(i) (dî-şi, gen.  dat. câsijcfÎsi, !Îşi) sali ele terminatia 
-iii U ie) cu formele reduse -ti , -Î : lieşiii , (l})âsi{i, (t1)âsij, ({l)âsi. Trebuie 
avut în vedere şi faptul că africatele C, IJ prezintă deusemcnea o tendinţă 
de spirantizare, mai accentuată Ia sonora g, dar mult mai slabă ca tendinţa de 
evoluţie a lui Ii', y. Fricativele rezultate din t, g sint R _c_ Z (.s z), dar şi 
Ş j cu diferite grade de palatalizare, apoi nuante intermediare între cele 
două serii de Iricat.ive : ele au devenit deja prepouderente în raport cu afri- 
catele la unii vorbitori. 

Preponderenţa formelor . -- î (< ţ, li) la unii subiecţi se explică prin 
contactul mai intens cu vorbitorii graiurilor 'invecinate, care cnnose pala- 
Lalizarealahioelentalelor în aceste forme. Este cazul, de exem pl u, a unor oieri 
din Cîmpulllng, Vatra Moldoviţei, Stulpieani, Doroteia, Ostra, care-şi ptree 
mai nmlte luni din an pe munlii din preajma Ciocăneştilor,CîrIihabei,pe 
Călimani sau Neagra Broştenilor, în tovărăşia unor ciobani din partea locului 
sau "deJa ţ.ară". Mai greu de dovedit este ipoteza eăuşurinla unOr vorhitori 
de a arIieula g -- î se explică printr-o "tradiţ.ie" legată de originea locală a 
un()r familii, eum pare a fi cazul suhiec.ţiJo[' Nemţan Vasile (Cimpulung,77 de 
ani), care ştie că străbunicul siîu a veniLclin părţile :.Jeallr!llIui, sau DorneiHl 
Vasile {BoLuş, (i5 dc>ani). 

Loealitalea Ostra (pet. 48;3 din NALH) ne-a oferit posibilitatea dea 
ohserva evoluţ.ia palatalelor il', y Înt ['-un mediu în care elemel1tul rOll12nese 
este pe cale de a asimila un puternic element etnie ucrainean. Evoluţia este 
aiei Într-un stadiu mai puţin avansat deeJ't în zona PojQrlLa Fundul Mol- 

dovei şi eu Il()as,te a(:eleaşi forme ea în (:eIelaltelocaliLăţi din aria c'impulungeană. 
Formele noi sint s ---- i (Si -- z) şi şei -- j(i, care alternează adesea, la aeelaşi 
vorbitor; la tineri şi copii se observă o sporire evidentă luai ales a f()rnielol' 
ş(i - j(i, iar la unii subiecţi (mai ales bărbaţi: oieri,eărăllşi, muuei(ol'i 
fOTstjeri ele.) predomină deja .s - î ca urmare a eontacLlIllli mai intens eU 
voi'bito.ridin localil.ă[ile ele la sud şi est de Ostra, care cunosc aceste frieâtive. 

,1.2. Ş -- j rezulta ţi din cvoluţ.ia lui lI' -,l] j'şipăstreadt caracterul 
palatal sau (mai des) rămîn palataliza ţi: ' iti ( == fire), ş' in (= fin), şi el' (=c fier) ; 

.j'i1 (cc, viu), j'iU ( vite), j(i)(jnni (0= vierme). În comuna Fundul Moldovei, 
unde te ll(l inţa deey(jluţ.ie a llii 1z',!J pare a fi lnai veche şi procesul de dur.jj'ieare 
t.şuier{itoarerqrestc mai awinsat, am notat şi unele ex:ernpl.e cu;; j .dllTi: 
al' 051 (lis (= ar fi zis), tijâsc ( tivese), mârcuj moreovi), 
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şei --- j(i ca rezultat al palutaliz ării lahiodentalelor au fost înregistraţi 
de ALB in unele localităţi din centrul şi nord-vestul Transilvaniei: pct, 231, 
255. 257; şei în şerbe a fost notat în [Jet. 573 din estul Transilvaniei, iar j(i în 
pct. 3G3, 3\17 şi :308 din Bucovina. În aceleaşi puncte, dar şi in alte locuri din 
nord-vestul (pct. 34J, 35\1) şi sudul Transilvaniei (pct. JOC), 103, 12\1, 138, 
18fi) apar şi nuanţe intermediare de tipul ş!s, sjş,j/z, zjj5ti. în ALM (vezi hărţile 
citate în nota ]4), ş(i --·j(i, dar şi \<f ---j' şi Ş ._- j duri «/, /1) apar mai ales 
în regiunile Transcarpatică şi Cernăuţi, dar şi In alte locuri. 

Apariţ.ia formelor ş(i -- j(i « ţ, v) în centrul şi nord-vestul Transilva- 
nici a fost explicată de 1. Pătru ţ 56 prin influenţa graiurilor maghiare: vor- 
bitorii acestor grainri ar fj substituit pe .§- î prin Ş -- j palatalizaţi, noua ros- 
tire fiind preluată si de români. Com bătjnd această explica tie, D. Uritescu 
(In TDT\, p, 30;) [rmulează ipoteza, cu un caracter explicativ mai la r'g , că 
vorbitorii graiurilol' ardeleneşti în cauză ar fi substituit îricativele .g .---.i pă- 
trunse din graiurile învecinate prin sunetele cele mai apropiate din sistemul 
JOI' fonetic, şuierăto arele palatalizate Ş .-- j. Hadu Sp. Popescu 01 consideră 
că. z evoluează la şei - j (i printr-o ,.depalatalizare" relativă, legată de 
durificarea şuierătoarelor Ş -- j. 

1.:3. Şi palatalizarea siflantelor s(i -- z(i( < /" v) poate fi mai mult 
sau mai puţin pronunţată, cum arată exemple ea (în ordinea scăderii gradului 
de palatalizare}: sier, siert, serbinii ; z'iti, zier, zitî, plizşti 58. Variantele 
s" --.- z" (notate rar) se caracterizează printr-o apropiere mai accentuată a 
limbii la alveole şi regiunea prepalatală. 

Din datele prezentate mai sus reiese c21, cel puţin la Pojoritn, formele de 
palataliznre s(i -- z(i sînt În progres la generaţia tînără şi la copii, Frecvenţa 
de apariţie a lor rămîne totuşi scăzută, cel puţin în V orbirea controlată, deoarece 
tinerii şi copiii elevi evită mai frecvent ea ceilalţi vorbitori palatalizarea labia- 
Ielor. Peste jl'Illi'itate din formele cu s(i z(i au fost ohţinute ea răspunsuri la 
ehestionar şi adesea la insistenţ.ele anchetatorului. Pree1zăm că Ilufam sugerat 
şi nu am ceruL direct o anumită forrn ă de palatalizare. Doar eiIlcl su biectul 
evita în mod repe Lat palatalizarea, întreb am cladi se mai spllll'e şi altfel sau 
dadl brrtrÎnii pronunţ.ll altfel. Chestionarea a fost făcută individnal, pentru ca 
subiectii să lIU se illfluenţ.eze reciproc. Deşi întrebările referitpare la palatali·· 
zarea labialelol' erau intercalate cu întrebări vizînd alte aspecte dialectale, 
în lucrul cu chestionarul nu se poate evita niciodată complet o anurniHl uni- 
formizare; în cazul elat, o formEi cu s(i sau z(i poate determina apariţia altor 
forme cu acelaşi tratament. în multe cazuri, subiecţii au precizat eii formele 
pala!:alizate (în realitate, altele decit cele indicate) eal'acterizeazii. vorbirea bă- 
trÎnilor; de exemplu: "eu zic nl111wi /'iert; zie bătrînii, părinţii cîLeodat{1 seri" 
(Cîrloanl;ă M.ihai, 14 ani). Alţi subiecţi recunosc că folosesc şi forme palatali- 
zate ("mai spun, emn îm.i vine pe limbă; sier, lier" __ o Curlic Zaharia, 13 ani) 

"1> Dal<Jle de pe hărţile cHate In nota :3 nu fost eom.pletate eu Info!'Inaţ.ii de la D. Maerea, 
op. cii., p_ lf)'1·155. 

oG In SCL, IV, 1953, p. 215 ; CI" III, 1 \);i8, p_ fW, nota 24; IlS, r, 19;58, p. 39, natal, 
57 Op. cii., p. 120 ; idem, Despre dUl'ificarea consoanelor prepalatale În dialeclul dacoromân, 

la "Anual' de lingvistică şi istorie llterar:'i", t. XXX, 1985 .. A. LinlJvistica (LucTările celui de al 
III-lea Simpozion llaţ.:iollal de diaJectologle, Iaşi, :J--G octom.brie 1984), p. 12:3--128 (p. 125). 

& Grade diferite de palntalizare a lui z(i I'dlecEl şi nota ţia zespi (;WGnH) aJiHuri de "va- 
riantn. muiată" g" (:l"ecmI) 13 H. lidIeI', lYloldlwskie g01'ory ..... Il. {)2---63. 

1.8 - Lingvistică 
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sau incertitudinea În privinţa normei locale: "eu zic l(i)erbinii ; 
mai -- eu ştiu cum zic? -- şier" (Bedrulea Aurica , 15 ani). în 
unele se produc, foarte probabil, şi substituiri de sunete, în încercarea 
de a imita rost.ir i auzite la virstnici sau la alţi copii; un fapt important pentru 

Iabiorientalelor Ia Pojorîta este cii, la şcoala generală de 
din c!asD a V-·a, şi copii din sa LuI Valea P utnei, al cârn i 

'·,,·in " ;",-"" S -- z. 
Textele confirmă, i'n general, apariţia mai frecventă a formelor s(i)--·:-(i 

« {, v) la tinerii i copiii din Poj orita. Se poate spune că ele au devenit sau 
sint pe cale de a deveni normă de rostire pentru unii vorbitori din aceste 
calEI.io1'ii de vîrstă. Situaţia formelor s(i --- =(i la Pojorita este asemănătoare 
cu forme în unele localit.ăţ.i din Tara Oaşului cercetate la 

nostru de 1. A. Caudrea. Din comparaţia eu datele mai 
noi se pare eil " acolo în multe locuri, stahllizîndu-se numai 
în cîteva sate din vecinătatea ariei maramurcşene, Este greu de prevăzut. care 
va fi soarta formelor s(i. --- z(i «: f, /J) în graiul clmpulungean şi în special 
la Dacă, pe de o parte, ele. sint in progres la tineri i copii, pe de 
altă sînt co ncurate puternic de fricativele vi --:î (.'i -- i) şi îndeosebi 

J(I. Trebuie avută In vedere apoi influenţa tot mai puternică a limbii 
Id-,''''''TO care ac ţio ncază mult maiu 'lor în cazul unei asemenea "breşe" în 
sistemul dialectal (varietate de tratamente, rost.iri inst.ahile), putînd duce la 
Înlăturarea totală a p alat.alizării labiodentalclor. Chiar vorbitorii virstnici 
evită mai frecvent palatalizarea labio dentalelor decit palatalizarea hilabiale .. 
lor, care se realizează în formele tradiţionale pl:'; b{j, trui, În special la vorbi- 
torii tineri. şi copii, dar uneori şi la vîrstnici apar false regresii (hipercorecţil) 
de tipul: .gill (ce, viu), flWJl (sau diţâl), .rNrmi, r'erbintg6/â (= Iierbinţeală 

, a i'i [osi, eer (.c" fier). Am înregistrat şi citeva contam inaţf î 
Între forme eu palataliz are şi cele eu lahialele păstrate: lk'el'estâu (Nuţescu 
Viorica, GG de ani, Doroteia), lk'iri.I(FU (Lehaei Ion, lI) ani, Cîmpulllug; 
Zdrob Isidoc, G8 de ani, Botuş), fh'ertlstt111 (Veber Gheorghe, 36 de ani,! Ostra), 

; Cîrloţ.an Eloonora, fi? de ani, Pojorîta). O ipoteză care ni 
se parc este că formele s(i z(i şi chiar şei j(i vor r{unÎne o 
linie secundară de evoluţie; cu toale eă, în prezent, formele ş(i -- j(i sînt mai 
frecvente în ansamblu decît ,9 ._. ;;, credem că ultimele se vor impune tot 
mai mult la nivelul idiolectelor, devenind normă a graiului, care se va încadra, 
i'n acest în ansamblul graiurilor moldoveneşti. 

unele exemple ocazionale (vezi 3.3.), apariţ.ia formelor s(i ._, z (i 
de o asimilaţ.ie regresivă 59, ca în cazul lui Îsissâ (=Înfip- 

unie eu si « ti) la acest subiect. Mai pu ţin prohabilă este 
influenţa in sens progrer;iv a lui oS în exemple de tipul SI siii, eare apar ocazional 
Ia unii suhiee!i din Cimpulung, Fundul IVfoldovei, Botuş, Bueşoaia. 

rcgresi/Jil trebuie presupusă în cazul t'Ostiri1or cu S-, z- ale 
şi viespe, care reprezinLă în unele graiuri moldoveneşti 

(ca hl unele graiuri din nord-vestul Transilvaniei: ALR II, s.n., voI. II, 
D. sirisi1u 1n pet. 2GO, 272 şi 349) excepţii de la palatalizarea 
"l1ormaJij" : 1 abiodentalelor; înl:elegem această asimilaţie ca influenta stahi- 
lizatoare a lui s următor exercitată asupra frieativelor alveolo·palatale eu 

59 Prin uilhnllHţle regresivă se explică l'et'lcxul j- pentru v- In jişlnt, care formează micro·· 
arii în unele graiuri din RS_S, UcralnerHHl (vezi ALM 1, II, h. 278, pct. 48, 102, 22'1, 233 şi 234). 
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t.im hru instabil apărute în perioada ini-ţială a evoluţiei lui h' y În unele graiurî 
din jumătatea de nord a Moldovei 60. 

Formele obişnuite în graiul cîmpulungean ale celor două cuvinte sînt 
k'iristsu 61 (mai rar, h'erestetI şi y.spi / .iNspi; numai la Bucşoaia rostirea 
ztspi (zdspi) este frecventă. Am mai notat sporadic: zesk'i ; zesk' (la singular, 
cu palatalizarea analogică a lui p), de la cîte un elev din Voroneţ şi Ostra şi 
strisih), de la un informator de 23 de ani din Pojorîta şi de la o tînără de 18 
ani din Botuş, 

5. Cercetarea pal a taiizării Iabiodentalelor [, 11 la s(i, z(i În ansamblul 
teritoriului dacoromân justifică şi face necesare unele consideraţii eu caracter 
mai general (el'. şi 2.1. - 2.2. şi 4.1. 4.:1.). 

5.1. Atestarea în graiul cimpulungean a formelor s(i .- z(i ca şi 
ş(i ._. j(i în cadrul evoluţiei spontane a palatalelor li', y « t. v) la f'rieative 
anterolinguale evidenţiază, alături de cercetările anterioare ale lui I. A. 
Candrea şi T. Papahagi, posibilitatea apariţiei siîlantelor (şi a şuierătoarelor) 
palatalizate ea rezultat al acestei evoluţii. 

Prin avansarea locului de art.iculaţie În zona alveolo-palutală, mediopala- 
talele Iz' - y devin Iricative de tipul s --1, .Ş - î, ş' j', Avînd cea mai 
mare răspîndire teritorială, f'ricativele .s - z par a fi rezultatul "normal" 
(de ţacio, nu ca model teoretic) al evoluţiei lui ]Z' -- y B:. Dar răspîndirea largă 
a Iricativelor .2; .- z « {, li) este legată de existenţa (foarte probabil preala- 
bilă) în grai urile respective a fricativelor ii _ .. z rezultate prin pierderea ele- 
mentului oclusiv al africatelor c .- g. Din punct de vedere articulatoriu, fi- 
liera Il' .- Y-'fo-S' - z' -s-s' _. zV-+8(i zei 63 este chiar mai acceptabilă. În 
tendinţa de a-şi avansa articulaţia, spinarea limbii realizează o nouă constric- 
ţie cu partea anterioară în regiunea dental-alveolară, unde se formează (prin 
slăhirea concomitentă a tensiunii rnuşch iului lingual) un canal longitudinal. 
Prin părăsirea ulterioară. a constricţ.ici palatale, oS -- i devin fl'icative dcntal- 
alveolare, s(i - :::(i. Dacă sntbirea încordării limhii este mai maret1ecît avan- 
sarea articulapei, rezulHl fricativele . - z. Faţă de. -- z, ele au l,Intimbru mai 
puţin acut (palatal) CI ; locurile celor două cOllstrieţ.ii sînt puţiJl mai retrase, 
iar intre ele se for!neaz{t un canal transversal (ceea ee implie o îndcpi\rtare 
parpală a spintlrii limbii de palatul tare). Dar acest model teoretic nu implică 
existenţ.a ea sunete stabile (şi ea atare "sunete tip", fixate în eonştiin ţa lin- 
gvistică il vorbitorilor) a "etapelor intermediare" 0$' -_ .. z' sau s-- "z: dacă aceste 
sunete nu corespund sistemului fonetic al graiului artielllaţia poate ,.aluneca" 
mai departe la s(i - z(i sau poate "devia" la ş' - j'jş(i -- j(i. 

Deşi realizează o impresie acustică asemănătoare eu cea a lui , - î 
(mai ales cind sînt lipsite de lahializare), frÎe,ativele muiate ş' j' se deosehesc 
articulatol'iu de acestea, prin faptul efi vîrful limbii se rididl spre alveolele 

6Q De răspîndirea şi explicarea formelor zespi (zăspi) şi slrisăn ne-am ocupat în art. 
Rostil'ile zăspe, sil'isău in graiurile nlOldoliencşti (sub tipar). 

61 Stahilizarea lui k' în k'ir!slC1 (care corespunde de altfel evoluţie! lui!! In g tn cuvinte 
ea (;is({J.) [,,vis(a)], (;işin (â). (jiţitl, !li/led, râ!jild ete.) se explbl prin inflllenţ.a lui cheres/ca. 

62 Acesta pare a fi l'a ţ.ionamentul celor care profJun fazele intermediare .1-·- i. 
63 Vezi, în acest sens, explicaţia lui T. Papahagi sub 2.2. Realizarea extremă a acestei 

tendinţe ar fi (dinpuIlcl de vedere teoretic) ideati vele interdentale .[J., 1) ; UI1 exernplu cu fl'Îcativa 
surdă a notat S. Pop In ALR r, II, IL 273, pei. 896 ; n-ar {ti fosl. 

M Autorul a notat ;1 •• 1 atunci cind fl'icativcle Jveolo-palatalc li ehldeau impresia unor 
sunete mai ,.muiate" decit &z, cuno$cute din grl\iul natal. 
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incisivilor superiori. Ele sînt sunete "incom ode", prin masarea 'intregii spinări :1 
limbii, inclusiv apexul (care este puternic aplatizat) în zona alveolar-palatală. 
in cele mai multe graiuri, {:' _c- j' îi pierd muierea, prin lărgirea canalului 
transversal dintre cele două constricţii (deci o îndepărtare a dosului lim bf 
de palatul tare) şi rămîn numai palatalizatc: ş(i -- j(i, adăugîndu-şi de regulă o 
uşoară rotunjire a buzelor; timbrul strident (turhulenţa creată de adiucitura 
dintre cele două ccnstrioţii produce tim brul "şuiera!." carncteristi« acestor 
sune Le) îşi pierde din tonalitatea acută [;1;. Caracterul mai complex al art.icula- 
ţiei şuierătoarelor ş' --- }'(:;:(i-- j(i şi mai îndepărtat de articulaţia m ediopa- 
latalelor h' - !J explică (pe lîngă duriîicarea lui Ş ---- j în cele mai multe poziţii 
În grai urile nordice) răspîndirea redusă a acestor Iricative ca forme de pala- 
t.alizare a labio dentalelor /" /J_ 

5.2. Inexistenţa în sistemul graiului a Iticativelor ,1: ..:i, .i ---z, \\" j' 
poate face cleei ca tendinţa de a articula eu partea anterioară a limbii si; aibă 
ca rezultat siflantele palatalizate s(i -- z (i. Nuanţe intermediare Intre h' 
şi s(! sau li şi z(i sînt ahia posibile, din cauza deosebirilor articulatorii şi acus- 
t.ice relativ mari dintre aceste sunete Bi'; efo totuşi sjh'irisclu din ALTI 1, pct. 
3:':)2 (citat de D. Macrea, ibidem, p. 155) şi notaţia 2:" din A.L1VI I, II, 11 
221, pct. 2 i h. 271, pct, s. 

Toate graiurile în care 5(i .-- z(i au devenit normă (exceptînd aria de pe 
Nistru, în care s(i --- z(i apar atît ea reflex al palatalizării lahiodentalelor , 
cît şi al spirantizăr ii africatelor c:, (j) au nfricatele c - Il (deei nu cunOsc fri- 
cative de tipul s -i, . --- z} şi nu au ş' - j'. Formele s(i -- z(i atestate spo- 
radic în nord-vestul Transilvaniei (pet. 203, 224 din WLAD, pet. 26) din 
ALR 1; vezi 1.1.) ,nu s-au putut irupune din cauza existenţei în aceste graiuri 
a frieativelor g --2:. Şi localităţ.ile în care (, 11 se pal atalizeaz[l eu rent la ş(i 
j(i (pct. 2:31, 255, .257 din ALB J) sînt Înafara ariei. -- z (mai exact, la limita 
dintre aria .§ --- Z < {! --- g şi aria crişeanl CII C -'- j (i). Numai În peL 573 
din ALB 1 (În care s-a notat şi;rbc) şi În unele graiuri de peste Prut ,,-au Dotat 
formele şei -- j(i în cadrul ariei'§ -- z ; pare n fi vorba Însă de rosUri oeazio- 
uale, instabile. Nu cU!10aştenl eazuri sigure În care formele de palaLalizarf 
ii ---- î Srl se fi stabilizat Într-un grai şi apoi S{l fi evoluat la (sau sti fi fost sllbsti- 
tuil.e prin) s(i - z(i sau $(i -- j(i, Se pare dt graiul din Săeel (peL2::îl din 
'\VLAD, 235 din ALRH·- Mar.) a cunoscut Ia un moment dat şi fricativele 
ii - z sau cel pupn z (G. Weigand a notat aici h'el' şi tin), sub influenta poate 
a graiurilor Învecinate din judeţ.ul Bistri!a-Năsăud; i'rkativele prepalatale 
au dispărut aici prin generalizarea formelor s(i - .:::(i. 

5)5. Coexistenta, în faza ineipientl:i a evoJuţ.iei, a mai multor frieative 
anterolinguale este normală, iar apariţia unor nuanţe intermediare llU 
indieă neapărat şi o anume mieră generală, obligatorie, il evoluţiei fonetice, 
mai ales În sensul existenj:ei cu o anume durată În timp a sunetelor "intel'- 
mediare".Fazele intermediare admise teoretic, (în foneticagcnerală) ea succe- 
sive sînt coexistente, adesea la acelaşi vorbitor. Treptat se impun sunetele 
eele mai conÎorme cu deprÎll(leriIe artieula LQrii ale vorhitorilor (COlldiţionate 

65 CI. explic<1.ţiiIe lui Sextill'uşcariu din Limba romdnli, vol. IL Rostirea, BllClII'CŞtI, 
1959, p. 22 --24 despre "fricaUvelecu două strîmtol'l" i t'ig. 20 de la p. 2:3 redăm'tlclilaţiauuui 
Ş dUl',' ca în moId. şă, ŞÎ. ;' 

66 DIn acelaşi motiv, sîntem tentaţi săretranscrÎem notaţiile ·/ş, şi!! ; "Ii, jl: elin ALE 
1 (yezi 1.2.) prin fi/ş', ş' /9 i ilj', j'fi. . 
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<it: sistemul fonetic, al graiului). O influenţă din afara graiului poate interveni 
in acest momentprin modificarea deprinderilor art.iculatorti ale vorbitorilor ca 
urmare a obişnuinţei de a rosti unele sunete aparţinînd unui alt. sistem fonetic. 

unele notaţii din ALM (vezi 1.2.) înregistrează o tendinţă realii de evoluţie 
a .fricativelor g -- 'z la s(i -- z(i sau ş(i -- j(i, am. putea avea de a face cu o 
modificare il deprinderilor arficulator ii ca urmare a uzului curent al unei limbi 
străine (ucraineană, rusă). Stabilizarea unora dintre frica tivele posibile ca 
normă a graiului se realizează prin generalizarea lor treptată la nivelul idiolee- 
telor, care poate dura o perioadă. mai mult sau mai puţin Îndelungată; la 
acest proces co nt.rihuie şi im itarea aproximativâ (substituirea de sunete). În 
acest sens poate fi hotărîtor contactul eu vorbitorii altor grai uri care au cunos- 
cut o evoluţie asemănătoare, Influenta unor graiuri învecinate S8_11 a rostirii 
româneşti a unor vorbitori ai altor limbi se exercită în acest caz; prin oferirea 
unui "model" pentru sunetele noi care corespund Iazei-i.scop" a graiului 
respectiv, adică sistemului său fonetic. Astfel, stabilizarea formelor s(1 z(i În 
unele localităţi din estul Ţării Oaşului şi din nordul Transilvaniei poate fi 
explicată prin vecinătatea directe! a graimHor m.aram ureşene. 

5,1. Existenţa formelor de palatalizare s(i- z(i în arii dialectale 
diferite ale teritoriului dacoromân şi avind un statut sociolingvistic diferit 
(instahile, sporadice, În regres sau pe cale de a se stabiliza în unele idiolecte, 
ca şi devenite normă a unor graiuri) face im prohabilă o explicaţie unică a 
acestor forme, de exemplu, printr-o Influenţă străină (ucraineană) sau prin 
aparitia lor Într-un singur "centru" şi extinderea sau transportarea lor ulteri- 
omri în alte zone. Astfel, E. Gam illscheg 07 credea că centrul de iradiere il 
acestor forme ar fi o zonă din vestul Transilvaniei cuprinzînd şi Munţii 
Apuseni, de unde ar fi fost duse prin migrarii şi în alte locuri. Rornanistul 
german se baza de altfel pe o atestare incertă în Munţii Apuseni a Ionetis- 
m ului zcspe, care, oricum, are o situatie specială în cadrul palatalizării labioden- 
talei sonore 11 (vezi articolul citat în nota GO). Explicarea formelor de palatali- 

(-' '.'" '1 '. ·t·' '. t . 1'.T·. t ." 1 . " tul zare z t lJ1 graiurue mOI( ovenesn ue peste 1,18 rn sau? c ual' Jl1 ves u 
.\Îllnteniei Cl fiind aduse (iniţial) prin rnigraţii cUn aria"l1ordidl, eventnal 
dintr-o arie IllLcl'lllcdiadi dispărllLî Între tîmp (cum prempuhea E. Gamillscheg 
pentru v,'siul Munteniei) (':,11,' desigur po[·;ibilă şi c,hhr pr,ohabiHi, eu condiţia 
ca aselllenea deplasări compacte de populn[.ie să fie ates1:ate doeumentar sau 
cel puţin confirmate de alte fapte lingvÎst.Î<e cu valoare prohantii mai mare. 

IAim urirea originii unor asemenea fenomene fonetice complexe necesită 
cf'rc.eti.îri sincronice şi diacl'oniee pentru fiecare arie În parte, cu luarea în 
cOl1sideraj.ic atît a factorilor interni (tendinţe de evoluI,ie, concurenţa unor 
nuan[,e fonicc apropiate În perioada inil,ială a evoluţ.ici şi impunerea treptată 
a sunetelor celor mai conforme cu sistemul fonetic al graiului), dt şi a 
factorilor extralingvistici (xnigraJii şi amestec de populaj:ie, prestigiul social 
al fOrJ:neJor Iloi, infIuen\,a gruiurilor învecinate sau a unor limbi străine). 

PA.LA.TALlSIEHTTNG DJH LABIO-DENTALEN f', D ZU .'i(i, z(i 
ZUSA.l\lIVIENFASSUNG 

DÎe Palatalisienmg de!' Labio-denLalen!" v zu s(i, z(i (z. B., s(t)er l:=fier], zin [=vin]) 
",ird auf dic gcographisehe VCl'brei.tung, ihre Merkmale in elen vel'scbiedcnen Verbreitung;-- 
gcbJeten uud lIue 1-1 erkunft hin \ll1lcrsucht. 

()7 Op. cii., p. 11)0 1\)2, 
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Ausser den drei bekannteren Verbreitungsgehieteu dieser Palataltsîerungsformen (in 
der Maramureş und elnigen benachharten Zonen,'in gewissen moldaulschen Mundarten am llnkcn 
Ufer des Dnjestrs und in manchen Ortcn im Westen Muntenlens) hat der Vertasser hereits 
frtiher auf ein neues Verbrelt.ungxgchlet (clic Mundart aus Ctmpulung Moldovenesc unei selner 
Umgebung) hlngewlesen. in dern dieser Palatallslerungstyp sporadisch, als cine gegeuwărtlge 
Entwlck.lung erschcint. Auîgrund direkter Autnahmen werden hiel' die Bcdlngungen autgezelgt. 
111 denen c1Ie Entwlcklung stattflndet. 

Der Verfasser wertet friihcrc und elgenen Untersuchungen HUS unei sprlcht sich fiiI' cine 
genauere Besthnrnung aUR, die clnerscits interne Faktoren (Entwlcklungstendenzsn, die Kon- 
kurenz âhnllcher Lautnuancen in de!' Anfangsphase der Entwicklung und das allmăhllche 
Durchsetzen jener Lautc, die dem Lautsystem d er Mundart entsprechen) und andererseits 
externe Faktoren (Bevolkerungsbewegungen und -verrnischung, soziales l'restige der neuen 
Formen, de!' Einfluss hellachbarter :;vIundarten odeI' fl'emeler Sprachen) beriieksiehtigt. 

Faclll/alea de PilololJie 
laşi, Calca 23 A,IlIJusf, Ilr. 11 


