FAPTE LINGVISTICE DIN ZONA DT'
SOBDIALECTELOHCHIŞEAN
DE
DOli':il.
HHEAPcA
0.1. Pentrucunoaşterea
faptelor
lingvistice
ceca.raderizeazii
arlaIncare,pe bazaccnst.a
t.ărlloroferitedehărţileAtlasulni
lingvistic
român(I şi Il), subcliabclnl
crjşrnn88 învccineaz
ă
cucelmaramureşean
şl Sprecareseprelungesc
ariialeunortvăsăturifonetice
ceaparţtnsuhdialcctulutmoldovenesc,
o importanţădcosehtt.ă
prezintăparteaconsacrată
gl'aiul'ilol'
populare
dintr-orecentămonografie
lingvisticii
şi etnorolclot-ică
consacrată
zoneiChioar",
Fi1răîndoială,
lucrăridetipulmonogranet
lacarenereferim
sintmenitesăconstituiesurse
decunoaştere
am8.J.1Unfitila unităţilorteritoriale
aledacoromănei
(încazulde Iaţă, şi a l.'aport.utiloI'
dintreacestea)
şi să completeze
in morllleceS1r
infonna-pUe.
pecarele eLen1
Hngvlstice.
Faptulf\ste
pus în evidentădeconstatarea
că, Invederearedactării
acesteimonogratn,
s-aurăeutanchete
În2\Jdelocalităţi.
(vezip. ,!3·-57)pentruo zonăcareinretcaunALF:.
1este
detrei
puncte(272,Clocman,
a57,Bcrtnţa,şi,probahil,
270,VimaMare;ancheta
lucrareade
faţăs-aIăcutIaVlmaMică),
iarînreţeauaALBI! dedouăpuncte(272,BoinMare,şi Ci49,
Groşi:
vezip. 108In volumul
citat),
'
0.2,Din aceastăperspectivă,
trebuiesă onservăm
că
Iingvlsttce
înfăţişate
Incapitolele
deţonetieă
şi[onoloţri«,
strnetnra
şi dinamica
vocabularului,mai alesdemorţoloţji:
şi siniaxă,careaduc.informaţii
în modevidentcumultnin!bogatefaţă.de cUlloştlIl\dr,
anterioare(fărăsămaivorblm
defaptul.
căbeneficiază
de oanalizămlnutloasăci aprofundată),
prezintă,in ansamblu,
oImportanţă
incontestabilă
pentrucercet.ărllc
privindvocalismul,
consonantrsmul.Iexlcul
şi celelalteaspectealegl'aiurilol'
din aria nordicăa
dacorcrnânese.
Totodată,
seimpuneconstatarea
că cercctărlle
deacesttip, pulJIJ.ca'te
în volurnc,nu trebuiesă
semulţumească
în lireprezenta
n-pcrtorfmal.multsaumai puţin cuprmz
ătonrede Iapte,ei
trebuiesă contribuie.
la realizarea
.. treptată,a fazelorde sinteză,a elaborărtlor
ce integrează
infol'ltlaţiile
acumulate
În caracterizări
deanSamblu.
Por.nillrl
de la ".rccste
cOtlslden'nte,
vom
discuta,lllceleceurmcază,
uneleaspectemetodologice
referitoare
la cercetareapropriu-zisă
şi la redactarea
lucrării,examinînd
inmodspecial
problemele
defonel:ică
şidelexic.
1 Graiul,etnolJrafia
şi foleloml
zoneiCldoal',
lucrarea unulcolectivde cadredidactice
de la Institutulde 1l1vă1.o.mlnl:
SuperiorBaiaMare,coordonatori
Gheorghe
POl)şi Ion Chiş
SteI',publieatăde Comitetul
deCulturăşi EdueaţieSocialistă
al jud.Maramureş
şi Centrulde
Indrumare
a el'capcipopulareşi a mişcăriiartisticede masă,BaiaMar8,1983,462p.
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al mnncgrafiei,
trcbnieapreciatăîn mod deosebit
cercetarea
şi prezentarea
deansamblu
a aspectelor
istoriceceprivesczona,elincapitolulAspecte
isioiico-socialc
(p.20-40).Existăchiarreferirilavechimea
localităţllor
pe baza unordocumente
din secolele
al XV..leaşi al XVI-lea(p.22).IntrucitÎnsăin aprecierea
faptelorlingvlstlce
se
impune,
adesea,cunoaşterea
unorfactorideterminanţi
de ordinistoric,demografic
sau socialprotesionali,
pc caretabloulcadruluigeneralnu i-a avutIn vedere,Sefacesimţităabsenţa,In
cazuldefaţă,a unorprezentări
aleIocallt
ăţiloranchctate
detipulcelorrealizatede VasileFrătilă
pentruaşezărilcce constituieobiectulcercetări!
saleasupragraiuluide pc Ttrnavc",ca 56
nu maivorbimdedateledesprelocalităţişi informatori
publicate
deatlascledinseriaNALH".
Evident.în afarasurselor
eu caracterSintetic
utilizate,componenţa
largf!a eolcct.ivulu
l (cadre
didadiceşi.studcnţicareşi-auredactatcu acestprilejlucrărl!c
dediplomă,
aspectineditpentru
o Intreprlndcre
de acestgen),darşi duratacercetării
făceauposibtlăşi o documentare
ad-hoc
privindevoluţianşezărtlor,a căreiImportan
ţă nu maitrebuiesubllni
ată.
in strînsăIcgăLuri'\
cu acestdeziderat,
surprinde
Faptuleă autoriinu au fostpreocupati
de onoFnaslÎC!l(
Antropoutmele
(înSpecial.
n'umele
defamilie)şi toponimele
reprezlntă
elemente
de mareintereslingvistic,
avrndtotodatăşi Irnplicaţll istoricesau demografice,
doveditede
loatemonogratfilc
dialcctalepubltcate
la noi.Estedeslul să nel'eferini,
deexemplu,
la constatărllr;privindcoresp
ondenţcle
denumedeIocalităţidintrezonaGor.iJlui
şi zoneInvcctnatc
din
Haţegşi Banat,oriprovenienţa
depestemunţia unornumede familiegorjene, asupracărora
S-aopritRaduSp.Popescu'l.
Nune indoimcitabordarea
onornnstlci
l (pentrunumeledefamilie,
în diacronie)al'fi pututaducefaptesemnlt
lcativeprivindrnlulzonei(şial cetăţii)Chioa!'
In
isterlaVoievodatulul
Transilvaniei,
aspectcarelipreocupă
pe autori,şi,ca silneraportămla o
situaţiespecială,
lalegăturile
salecuMaramureşul
istoric(p.2:3)'.
ÎnoriceCaz,materialul
onomastic
puteaconstitui
unclement
dereferinţăasuprastărilorsocial-politice,
ocupaţiilor
populaţiei
şi a
altoraspecte,
pecaresepoatepunemaimulttemeidecîtpe amintirile
contemporanilor
privind
unelerealităţi materlalesau evenimente
istoricede dinaintesau de la începutulse'eolultii
al
XVIII-lea(p.27,'37),acesteaplasîndu-sc
la Iimitn dintredocument
şi legendă.
Tot inIcgăturăeu opticaeen:ctării,
al'fi de.ol'iicrvat
eii, spre deQsebire.
d, capitolele
demorfologie
şi desintaxă,carecxcmplifică
frecvent
oricxclu,siv
CumalL-rin1
dinle;'Ciele
dialeelale
Inregistra
te, celeeOllsacrate
fonotIcii
şi lexiculu.l
se resimt,In parle, de efrcLunl'l\l1
anehdelor
cuchestionarul
NadufJlt/aSlillfJviSi/c
rOllu?n,}le
regiuni,destnlde restrinsdinIJcrspccl.îva
U1lt'1
monografii
(da!'şi acestchestionar
cuprinde,
în jl3,rtea
introduetiv5,
citevaÎntrebărirderiloare
la toponilllie
şi unachiarla numeleIllaifrecvente
dinloca]\tatea
allchetată).
SepoatereIl1arca
faptulcăterminologia
meseri.ilol'
d,păşeşt.l'
"progralllnl"
deanchetăamm'fat
(p.43)şică1111
foarte
bogatmatcl'iallCxicaI
seaflăîn capitolele
deetnografie
şi defolclor,
Ilcvalol'ificat
InsiiInanaliza
vocabularului,
paragraJul
intitulatLexicl1/
gmeraldovce!indu-sc
necorespunzător
exigenţelor
uneimonografii
lingvis[iee.
Esteuşorde apreciatcespordeiIifor1l1aţii
al'fi aduspentruanaliza
fonetismclor
şi a lexicului,
cercctarea
textelordialectale
Înregistrate,
dacănumaipe bazacelor
pubIiealc
la p. 451- 462constatăm
faptedefoncticădeinteres(cumar fi isticlă,p. 451; mrpii2 Probleme
speciale
dedialecfologie.
(imlllidepc Valeain{crioard
a TlrnaveZoT,Timlşoaru,
1082,p. 18--27.
3 VezirlLRR.Alaral1mreş,
de PetruNcicscu,
Gl'igore
Bust!,IonelSlaI],voI.r, Editura
Academiei
n. S.Homllilia,
Bucureşti,
1960,p, XIII--XXVII; NillJ? BaltCit,
volumintroductiv,
DaledesprelocalităI!
şi informatori,
subconducerea
lui PetruNeiescu,
deEugenBe1tcehi,
Ioan
Faiciuc,Nicolae
MoeaIlu,
EdituraAcademiei
1'\.5.România,Bucnreşti,
1980,15,1p. ; NALR.
Oltenia,V, de Team Teah21
, Ion Ionică,ValerinHllSU,
EdituraAeademiei
R.S. România,
Bucureşti,
198,1,
p. XI--XXXV; .NALR.
Moldova
şi Bucovina,
VOllUll
introductiv,
Daledespre
locaWâ!i
şi informa/ori,
deVasileArvirrte,
StelianDUlnistrăcel,
IonA.Flm'ca,IonNujl'i,
Adrian
TurellJeţ.,
EdituraAcademiei
H, S, HO[J,?lnia,
Buc.ureşti,
1987,420p.
4 Graiulgorjenilol'
de UngI!
lllunle,Craiova,1980,p. 10\),113,167.
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Imi,p. 4C.;4;
[eată '([cre',[utnăioare,
p. J(i5;clu-mcsucă,
p. 4(0)sau.prezenţaunorcuvinteşi
5CtrlantiWle
ca[tpoi,slru!l{Jâ
'gaurăI»colac'(p.'451),
soliţir:(p.4;)2),mic:deîăin«,miezdealnat,
(a)dargiili(p. 454),alunţru!
(spin:1rii),
ca)"tobă' ('1),(a)trece'(ase)termina;(a se)consuma'
(p. 455),obroc'nutreţ (p. 457/,1;,)8),
SOl'{Joş
'grabnic.urgent;aglomerat',
(a)joi (?) 'a izhut.i,a
reuşi'(p,4;)8),clăcan'participant
la o clacă' (p.4;19)
etc.Amselectatacestesituaţii.pentrucil
eleIlUaufostluateînconsidcraţtctn
analizagraiului,
în ceeacepriveşte
lcxiculexplicaţia
constlLuind-o
însuşiohlecl
ivulpropus,restrînsca preocupare
(Structura
şi dinamica
vocabularului).
'!.1.Pe bazaa numeroase
caractcrlzări
referitoare
Ia fOllct.ismcle
dingraiurilecercetate
seirupuneconsta
Larea
aparteucn
ţeiacestora
lasubdialcctul
criscan,Lir'tc:,undevasăseforJIluleze
o concluzie
în acestsens(vezipaginile:67,pentrudeior,beşicâ
; 6U,pentruea: aS; pentru
prezenţaufricatel1',paralelcufricativapalato-alvcolarăj
însin]»,ţuj»,fonetisme
caracteristice
acestuisu.hdialect;
vezişip. 76,privindsistemul
fonologic).
Aceeaşi
concluzie
sepoatedesprinde
dinprezenţaunorelemente
lexicale
propriiarieinord-vestice
a dacoromâncl,
asupracăroraa
atrasatenţiaîndiEmilPetrovici
: coiătoare
'oglindii',
clouttas",şogor'cumnat',che{e(aici
'bidinea'),(a)piligll'a pişca',menţionate
în diferiteparagrafe
ale capitolului
privitorla lexic.
Dacăsînt,deasemenea,
făcutecorelaţii
cuourielllailargătrunsuvăncan
ă (p.69,pentruodeschis;
p. 70,pentrustadiu!palabliz:lrii
Iablalclor
: p. 71,pentrua constatadiferenţe
1aţ11
de unele
f'nplcint.îln
iteÎl!subdiaiectul
erişeanetc.).sepoateobserva
cănufosturmăritemaipuţinatent
evcntnalclc
Iapt.elingvistice
de facturărnaruniurcşeauă
: se semnalează
doarprezenţaunui li
(dur),ca influellpi
a "vccinill{tţii
graiuluilnaralI1Ureşeau"
(p. 75).în acclaşisenspoatefi însă
interpretată
apariţianIricatl'l(.1alăturielcz (p. 75),carenu faceinsăobicctuluneidiscuţiiIn
p:lmglaful
consacrat
COllSOlll1ntismuiui
(şinu se Întîlneşte
niciin Lextele
dia]ecl.ale
dinAnexe).
Se}Joat.c
adăuga,dindomeniu]
]cxlcului,
substantivul
omăI(vezilexic,p. 457,Înformalll11ât)
,
sautermenul,dinacecaşifamiliectimo!ogic5
şi semanticii,
omclilă
(asuprac!l'uiavomreveni),
carnctcl'istiec
şi sulJdialecLului
moldovenesc
(lacarese facereferire.;ipentruabsenţafazeiil
a palalalizării
bbiodcntalci
surdef).
In 1I1ai
multeloclI!'i
Însii,se .5ClJlllaleazii
fapLelingvistice
ce ujJnrpc,porţ.iuni
limitate
alezoneie(·.reclaLe,
în terllieni
vagi:pluralullineri
"peaproxImativ
jnmulatedInariaChioaruluÎ"
(p,(lf);variantefoneLiee
arhaice
alelui[gllindâ1
"Inpatrllloealităţi"
şi [seeerâ1
"Îno.qta(p.(6);
variantazomel
"peaproximativ
jumătatedinteritoriulzoneiChioara
(p.(9); difcrit stadiiale
palataliziirii
labjoc1entalei
sOllore
v apar "pentruo arierestrins,)",
respectiv,,11/'
l.rcipuncte",
în "ariiaproximativ
egale","peaproape
jumătatedinariacercetată"
(p,71).Acesteill1jJrccizii,
cu aUlITlaimultcu cît,pe bazareţeleidePUllc!.C
JlUS··allale!H.uil:
IUlrlicaresijprezintcfnptele
fonetice,
irnpLlll
aprecierea
circulaţ.iei
acestora
(ceeaeeesteposibiltotlli numaiînunelecazuri)
pc
hazaaltorlucrări,Inprinwlrinda hărţiJo!'
.:l/Iasului
ling7!Îslic
român.Cîtevasondaje
defllollstreazi!('11lucrareaal' fi avut de t1şligalclacii,pcntTlldocumentarea
metodologică
preliminară
anchelelor
şi pentruc,ll'actt'l'iZHfCa
graiului,al'fi fostutilizat(maifrecvent)acestizvor.Iată
douăexemple.
ZonaChioarllluÎ.
esteînLreL[lÎată
de ariile11.11or
faptelexicaleşi foneticecare,
eVCl1tu
J, ar fi )lututIi corelateeli celelleexpHeHa
t, în cazurile1lI.CJl
ţiouatcmaisus. Astfel,
localitatea
Ciocll1an
8]Jarţinc
aricilJ1iJ'ol,
dinnordulCrişanei
şi vestulTransilvaniei,
pe cînd
Vi/tlaseaflăin fll'Î;t
mireLei,
dinnordul'II':msilvHniei
şi AJaramurcş
(veziALHr, II, h. 2:)8,pct.
27:Jşi, respectiv,
270,undeaparcşi termenul
nunlaIăi).Sensulinregistrat
pe hartadin"1Uas
'mirele,
şi mireasa'[euun singurcuvint]esteconfirmat,
se pare,de menţionareatermenilor
mireleişi mil'o!in parteade etnograFie
şi [olclora monografiei
(p.2i4).Inclusăîn aria vestică
daco!'omânească
a vcrbului(a)piţit7Ci
'a piCI'.,aceast:lzon[tcunoaşte
lnsâdouătipurideaccent
la persoaml
Întîisingularde indieativprezenl: pi!!gla CiOCl1lHU
şi Vima(împreună
eu graiuri
GHe.nuuţăm
la seUlnele
utilizatepentrutransc!'Îcl'ca
fonetic,,!
in cazurilein ciI.regrafia
normalănu lasă loela (()nfll;r,ii.
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dinTransilvanla),darpiţi,qlaBerinţa (împreună
euCrisana
i vestulMaramur-eşulu
i ; veziALEI,
.1,h. fi:3,
pcl.,273,270şi,respectiv,
:357).
Cunoscui
fiindinteresul
pecareli prezintăastfeldeInpl.e
regionale,
erade aşteptat.ea datelepe.carele oferăauchetcle
elindeceniile:i·_·4ak secolului
al XX-len,
confirmate,
săfieutilizatepentrucaracterizarea
elementelor
detranziţie,iarîncazul
infirmării
lor.să constituie
repereasupradirecţieide evoluţiea graiurflor
dinzonacercetată.
2.2.Lasfîrşitulcapitolului
deFonet.ictt
şi fonologic(Consonanttsrnulc
ţi. 75-76),printre
,,(lcciden
telefonetice"
(asimilare,
disimilare,
proteză,
af'erez
ă,metatcză.
cpcnteză)
1',(0
discu
tă si IHlzalizarca
("Kazalizarea,
careşicaar puleafi Încadrată
[sub].n.]printreaccidentele
fonetice,
este
citsepoatetierrecvcntă
în graiuldinChioar",
p. 75).Seexplică
fenomenul,
carear consta,după
autori,"întransferul
denazalitate
dela consoana
n cătrevocalaee o precedă",
procesîn care
,.,consoana
slăbeşte,
dineaputinds.II'ărnln;\
Inceleelinurmănumal nazalizarea
vocalei"
(ibidem)
;
reţinem
pentrudiscuţie
o scriedeexemple
(printrecareÎi!'''[ul1chi],pâl'fţ
[părinţi],jUd'
[junghi],
mii'i' (minte])
în careaparnotatevocalenazullza
te,o dafăcudispariţia
completă
a elementului
nazalpropriu-zis,
în grupurişi secven
ţe consonantrce
incarenazalaIl e8leurmatădecclustvcle.
dentalesurdeşi Sonore
palataliza
te (reprezentînd,
in două cazuri,oclusi
vevelarepalatale)sau
deaf'ricata
dcntalăsurdăţ, Searatăcăfenomenul
arelocdeasemenea
siîn condltli
deIonetică
smtactică'',
"nazalitatea
transmi
[indu-secuoiutulu
i Învecinat
[suhl.n.]:";printreexemple,
s-a
notato vocalănazallzată,
paraleleu dispariţianazalei11Înaintede oclusiva
dentalăsonoră.
el
(ii-doaic)
şi oclusiva
dentalăsurdăpalataltzat.ă
t' (4la-l'idc
[oînchide
j).Dinambele
seriidcexemple,singurele
în concorrlanţă
cu rezultatele
cercetării
acestuifenomen
fonetic.i cu aplicare;)
acestora
Întranscrir.rr.a
fondicăsîntslr1soare
(p.75)şi (, uom(p.76).
Pentruil acceptacaracterizarea
fenomenului
aşacumesteprezentatşi elllllse reflectă
in transcrierea
exemplelor
citatemaisus,darmaialesin texteledialectale
dinparteaa III-a.
a lucrării(·tllccre,
p. 451..-.4(2),al'fifostnecesar
caautoriisăserefereînprimulrindla diferenţele
de apreciere
earese cOllstată
pe bazastudiuluide foncUcă
experimentală
consacrateleEmil
Pctrovieiproblemelor
de nazalltatespecificelimbiiromâne'.
2.2.:1.
Acestediferenţede principiurezidăIn luareain consideraţie
cu precădere,
de
cătreavllntulclujean,a statu(ului.fonetic
alnazlelorII,m în diferitegrupuriconsollantice
(= "nasales
apPllyees"
; veziPetroviei,
o[J.cii.,p. 24),privitprinprismaschimbărilor
pe care
lesuferăcOllsoanele
nazaleIncontactCIlfoncmele
aWlurate,u r m,'il.oare, înceeaee]Jdveşte
loeulşi lllodulde articulare.în al doilearînd,E. Pc!rovieîa e.xaminat
lllodifieările
fonetice
la
carcsîntsupusevoealele
în veeinMatcn
cOl1sonne!ol'
nazale;îl]acestcaz,avemdea [Heecufenomenul
propriu-zis
nImu:alizărij
vocalclor
(explicat
prinextensia
ll11zalităţii
asuprauneivoeale
carcjJr ('ee d ii SauIlr IIIe Ilz ltelementul
nazal).Estevorbaaşadardedouăcategorii
distincte
de fapte,da!:orÎlldu-se
aceleiaşi
cauzegenerale,acolllor!are((,
şi relevînd,în aeelaşi timp,
,.(extrema
mobilitate
a nazalităţii"
(op.cii.,p. (8).
Porninddela aeeastăprezentare,
trebuiereţinutlUaiintiieănazalizarea
vocalelor
româneştiesleun fapt de acomodare,
general,independent
de fenomenul
aeomodării
eOllsoanelor
nazalela cOllsoana
careleurmeazil,ln
diferitecategorii
elegrupuricOllsonantice.
Ceeacese impune
subliniat
însăÎnmocispedalpentrudiscuţia
defaţii.esteurmătorulrezultatal studiuluidefOllCtîciiexperimcntalăcitat
: oric.e
vocaliiCHre
seaflăîn vecinătatea
uneiCO!lSO!lnc
nazalesegoale
IH1Zf\IizH
(Îllfuncţieelepoziţiafaţă de elementul
nazal,nazalizarea
se realizează
parţial sau
total),dar, în toatesituaţiile,nHzalitatea
voealelor
in limharOll1;Înă
(ealimbăllcnazalizalltă,
princomparaţie
cu francezaîn primulrînd)rămîneun faptfoneticIl e o b ser Vabi 1, care
JIUsepoateperc.epe
dincauzaseurtimii
ulleivocalenazalefaţăde()consoană
llazalăs.
6 Fenomenul
de sflndhiestegreşitdescrisprinJ'onl1u]al'ca
"la ocurcnţ.a
a douacuvinte"
(p.76).
, De la nasalilcCllroullwin,Cluj,19,\0.
8 VeziPe.troviei,
Dela nasaliU:.
.., p. 57; eLi p. 7,1,nola1 : "Vocalele
nazalefOlnâllcştl
slntcu multmaisc.urte
prinraportare
Ia c0l1s0tHla
lllizaW.
pentrua fi pereepute
canazale(...)".
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Exist.âtotuşio scriedecontextefonetice
Încare,la liivelulvorbiriipopulare
În special,
secreează
coudltiipentrucanazalitatca
vocalelor
sădevinăperceptibilă
(şiîn felnlacestasăse
impună,
subaspect!Ilctodologic,
notarcanazalizîu-ll
lor).Dinpunctdevedere
fonetic,
acesteconrli
..
ţiireprezintă
consecintel«
propriiprocesului
deacomodare
a cousoanclor
nazalela sunetulurmător,pecareilrelevăanalizauneicategorii
distincte
degrupuriconsonantice,
şianumegrupurile
in
carenazalaesteurmatădeconsoane
constricttv«
(Iricntl
ve.lc
, Înprimulrind).In aceastăsituaţie,
consoanele
nazaleseaco!Jlodcadl
dercgulă la const.rlct
ivacarelcurmează
al.it.înceeacepriveşte
loculdt şillloduldf'atticulurc,
statutulnazalit
ăţlllormodirlclndu-sc,
insensulcănazalcle
devin
eleinselesunetecucaracterconstrlcttv
..Estevorba,Înultimă Instanţă,deunprocesdereducere
Ce scurtare)
a elementului
nazalcare,devenind
multmaislabşi instabil,permiteastfelpercepereacaracterului
nazalal vocale!
precedente.
Pc dealtiiparte,s-aconsta
lat că,inacestcontext,
vocalclc
tind în general"săabsoarbă
puţinulcarea rămasdin consnana
nazalăpropriu-zlsâ"
(Pelrovici,op. cit.,p. 41).Datm-it.ă
contopn+l
lor eu vocalaprecedentă,
astfelde nazaleapa!'
frecvent
Inlocuite
cuo vocalănazallzată
(ibidem,
p. 39··,10);CÎnd
sînt.urmatetieIricat.ive
sonore
(»,z,j), acestenazaleparţialesepăstrcaz
âuneoricaatare,Înspej·il,
celemaislabefiinduazalclc
urmatedeIricativc
surde(f;s,ş).
Nazalule
aparţinîndsegmentului
foneticdiscutatmaiSIISau fost considerate
de către
E, Petrovici
drept"collstrictÎve
nazale"sau,;nazale
nonoclustve".
O opiniedeosehltă
înIegăt.ură
cunaturaacestorsunetea fostcxprimat.ă
deG.Jvănescu",
dar,potrivitunoranalizeşipreeizări
venite,Înmaimulterînduri,elinpartealuiAndreiAvram,"deosebirea
dintrepărerealuiE. Pctrovtcişi ceaa luiG.Ivănescu
esteînpartedoardeterminologie,
inrÎnl1Ulsur<l
încaredepăşeşte
terminologia
ea estemultmaimicădedt ş-arputea<,re<1e"
10.Concluzin
luiAndreiAvram,"în
acordcu opinialui G. lvăncscu",
cslecă în definirea
nalllriiexactea acestorsunetetrebuie
luateînconsideraţie,
paralel.
şiproprIetăţile
101'
vocalice,
pebazacărorali sepoatestahiJistatutul
de elemente
scmieonsonantice
(nazale),elerămînîndtotuşi,in csen!nlor, "o realizarea unei
unitllţifOlJologke
consollantice"
(veziAVl'Hm,
oJi.cit.,p. 16).
Acelaşi
mecanism
alllcomodărli
şiaceleaşi
efede au fostconstatateşi pCII,tru
cOllsoancle
nazaleurlJlate
delichidele
1,r, deseU1ivocale
şideaspiralaIt(suneteavIndde asemenea
cal'aeter
constl'ictiv).
fn acestepoziţii,elementul
nazalpropriu-zis
poateadeseadispăl'ffa,
nazalitatea
rămlnlnd
să fiereprezentată,
ca şi În cazurilede maisus,prin vocalallazaU:l\bl
precedentă
(eLPetroviei,
op.cii.,p. 1O:J).
OsituaţicClIlotnlopmă,princompa:ra
ţieelifaptelediscutate
llIaisus,oprezintăstatutul
foneticaluazalelol'
II,murmateeleo consoană
oclusiv;1
(sau()scmioclusivă).
",'\ceste
contexte
relevătendinţadeacomodare
a nazalcilaeonsoauele
oclusive
şiscmioclusive
(al'eîi urmeaziî,
exclusiv
dinpunctulelevedere
allocuJui
dearticulare
(faptgeneral,
Inceeaeepriveşteoelllsivele,
avîndca
rezultatformareaunor g rup IIr i oIIIo l' g a n e, eareîn majoritateacazurilorreprezintă
prollunţii
normale
alelimbiicomune),
caunfenomen
cenUadmiteexcepţii,
avîndcaracterul
de
legefonetic:\
(veziPetrovici,
op,cii.,p. 2\). InaccasUI
regulăseîncaclreazll
grupurile
(,o!lSonantice
forlllatedinli urlllatde velarcle
c,g, vclarelepalalaleR,g', alv('olarele
t, d, apoiprepalatalele
c, g (scmioe!usive)
şi, de asemenea,
grupurile
formatedinnazala111
urmatiidebilabialelc
p, b.
Intr-ullcontextfoneticde tipul/lamlil cO!lsorwâ
orlusÎull,
formîndun grup omol'gan
rezultatIJrinco:trt.Îculal'e,
apareastfelexclusă
posibilitatea
unuipr()(esdeslăbirea :elemeulului
nazal,prinurmareşia dispariţiei
lui,cafapteillcolllpatihile
cuspecificul
fenomenului
de acomodarecarearelocÎn astfelde grupuri.Dimpotrivă,
,-il remarcat,eleexemplu,că nazalele(în
._--_._-----Vezirceenziaconsacrată
Incrăriilui Petl'ovic.i,
tl11311"1'1,
II, 19:Hî,
p. 250··_·257,
1UVezi,mairecent,articolulDesprei semiconsoIlanlic
nazalÎn limbaromI'Jll
d, publieat
ln "Amdele
ştiinţiJic('
ale Universităţii
,Al.I. Cuza'elinlaşi"(Scrienonă), Secţ.iunca
III. e,
Lingvistică,
t. XXVIII-XXIX,1982-1\)8:),
p. 13.
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specialdenlalun) sintcu multmaitari (prinlungimea
lor)inaintedeocluslvclc
sonore(Ii,il,
rl,g'), provocînd
acomodarca
acr.st
ornla Ilprecedent,
cesemanitcstăuncort
prininsăs!dispariţ.i.a
sunetului
oclusiv
(cI,uuc unde;Pel.ro
vici,0J),cit. p. .'):Z---J14,
vezişip.ilO,,51).Avîndinvedere
aceststatut,propriuconsoanelor
nazaleurmatedeoclusive.
nazalitatea
vocnlei
precedente
constituieunfaptfoncUc
ce nu sepercepe(:;iîn consecin
ţrl nu senotează).
In concluzie,
estedeprecizataşadareiifenomenul
t13ZalizI)'ii
vocalelur.cafaptf'onet.ic
în principiu
imperceptibil
pentruromână,devineolJ';crvabiI
(lanivulul
pronunţiei
populare,
mai
ales)exclusiv
in vccin
ătntr.aconsoanclor
nazaleurmatedeoJ'rical.ivll
(f,l!,S,Z,Ş,J),saudelichide
(1,r), semivocnleşi aspirutn11,coutcx
t tipleîn carenazala,datorit.ă
acomorlării
la unuldin
sunetele
menţionate,
sliibeştc
şi, dincauzacaracterului
ci instabil,adeseapoatesă disparăprin
dizolvarea
în VOC'l!u
preccdvută
; elementul
nazalpropriu-zis
dispărinu,singuracarerămîne
pcrceptlhllă
estenazatitatcavocaleirespective,
2.2.2,PrinprismaacestoreOllstutiiri,
căroranu li 0,·,1[[
aduspînăacumcorective
(notabile),
şiTIU
li seaducniciInlucrareadiscutat
ăaici,darasupracăroraamcunsldcrnt
necesar
s:J.stăruim
întrucîtautoriilşipropunsă publiceÎncărlouăvolume
dele.xlc"dinleclale
şifolcloriee"
(Cuvint
inuiulc,p. :î),trebuie5:1Considerăm
crouale, dinpunctul de vedereal interpretării
procesului
Ioneticşi ca aplicaţiemcl.odologică
, transcrierile
dintexteled.ialectalc
publicate
în A.nexe,
la
carenevomreferiîncontinuare,
grupîndu-Ic
pecategoriile:
Il urmatde oclusive
şi semioclusivc
(CI,)
şi de constricti
ve ().
CI,),
Faţiideredareaîngeneral
cureclil
a statutului
foneticallui.17,rezuHat
prinHcomodare,
caOClllsiv,lnHzaliî
vclad( li "v,dar"),i'nainlc
deoclusiva
velal'<'i
surcliî
c şi elecorespondenta
eisonor,l
i7,polJi constatate
cD3uri
frecvente
deignorare
a fenomenului
in cauză,în carepentru
acestcontext,în transcrierea
Joncticii,
s-aindicatprezenţanC1zalizării
vocalci
precedente
o daUi
cudispariţia
nazalei(ininteriorul
cuvintului,
caşi!ncondî!ii
de.ConcUră
sintactică)
: [ŞucuLa]
1.1
(p,11(2);[agătat-o](p.d54);[cnţiLIl
git](p.455);[ică](p.4fi7);[!clm(p)]
(p,4(9); [1casă],
1..· IH'asă],[cll1p-o
cuptor],[ocHpă(t)],
[o-ciipu(t)]
(p,,HjU);[de"direal],
[learc:1],
[pigaleriile],
[ciigale!'!;]]
(p, :162),
'Tolodaliî.
lle.ll1otivale
foneticsînt cuzuriIe
cîuds-a nc.tatun il "velar"Înaintede o
:;e.llJioclusivil,
afl'ieala
I'(redataici,dinaceleaşi
motivc',
prinliterealdine:[.s6mănÎIlCe].
p.45'1,
[mîne]pers.a 2-a, p. 460),Pe deuItăpm'Le,li "veiar"nu a fostnotatca atare în contexte
tipicealeacesteicoartÎcuJi\ri
: [:mgajem]
(p.4f)7),
[alUaruncai](p.45\1),
[dincolo]
(p,460),
ParalelCl]notaţiiea [imborean](p.,1;5:2),
[SÎlll
pâ...l ("' "in[i]pc... ; p, 457),[cîrnbem]
(""(in[el]bem; p. '15:3),
[elimhli(d)](I"4fiO),
[lJagă-ilI
butoi](p,,1(0),reflectind
corectfOJ1ctiSlllUl
rezultatdin acolllodal-eu
loculuide articulare(în eazuIde faţfl,ncoU1oclal'ca
regresivă
l JU11.alei
dcnl:dr!lIn()labial:'î),
potIi intllnitepentrucontexte.identice
însandhio seriede trauscrîerifonetice
greşitesalIfalse,prin(areselloLeazll
dispariţin
conso8ud
IlHzalc
paralelcullnali"
zareavocalci
precedente,
neţinlndlh'c
seamadestatutulşit.ratamentul
foneticallluzalclor
inainte
de oclnsivele
bilabiale
p, b (avemin vedereuicişi caracterul
dental,respectiv
bilabial,al lui
Il şim): [1prima](p,453),[înl(l')-o
blid](p.454),[acolohaltii](p,456).[opic](p.457,cf.459,
dellJaimulteori),re-opăharj(p,45\),[opnmCll1],
[obntojJ(p.4GO);vezişi: [uplem]
(pentrn
lllllpiell!
; p. 452),rîpreunâ]
(pentruimprwIIâ
; p. 45:1),
Fnptulceiîn asemcmH
cazurinazala
nu poatedisp:1rca
estedovedit,în :1fnra
neornocl:1riiloeuJui
dearUelll:\l'c
a luiIl(>111
[+p], [li]),
de tendinţacontrarie,n difcrenţierii,in
prol111nţii
de tipul [illpăl'at],[sînbure],[unbJă]etc.
11Dinmotivetipografice
vomreda,pentrutoaleeategor1iJe
deexemp)ţ)
puseJndiscuţie.,
vocalanazaUzat:1
prinliterealdineşi vomrcmmţaeleasemenea
JaselIll1ul
delegăturii
princare
se lllareheaz{l
apartenenta
a elowlcuvinlcla [lcclaşi
grupfonetic(u), ca!'etreImi\)
socotit
prezenlpestelot unelenu apare(rHtirlla,
ca in ortografia
oficială,
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StatuluIoclusivci
nazalerlcnlnle
Il cs!c ('["onal
interpreblsi în gl'upurile
consonantiec
ni, tid,printranscrieri
de tipul: [p-otal]«r](p.45:l),[s'-Il-tlmphllJ
(p. '1;)8,
de douăori),[ît(r)atîta](p.c1Ml),
[ude](p.·lGO),
IllfJ8)JLelj-l(r)0
vreme],[s:l··[ourcej,
[atrecu(l)J
(p.'1(1):[o-tlndcm
]
(p.45G):
[udcva
], [puntr'lltUllel}(p.4ll1,ultimulcxompluapareriedouăori);vezişi (rn-:idus]
C- ni-amdus;p. -152,
·E"·l,
Mîl).,
contcx! 'incareîns,l,deregnlil,
lwzalabilabtală
Insellcornodeazi]
la dvnl.ala
următoare(rn-urn
dus> [ur-audusj), astfelÎncîtnntarcnaicia dispariţiei
consoancl
naznlc'5iil unzaiizării
vocale:
pl'cced,'nte
trebuieconsiderate,
ca,,1pentruexemple:"
citateanterior,dreptfaptejncompatib.iIc
cu tendinţele
decoarttculnrc.
Pronnuţiile
populareIrccventc
de
tipul[une]pentru[unde]sau[IlJlClJu!
pentru[lIndwnj
ilustrează
caracterul
putrrnlcal nazalci
ri
lnaintedeocluslva
dcntall't
-;onor{l
(el),avindca efect:a('ornodnrel
:lu'stel:.l
Ianazalaprcccdcnt
ă.
JllnA
In dispari
t!«.Cai într-un CflZ
di.seu!aL
maisus,trebuieS[lpreciz,l111
că aceleaşi
contex
te
fonetice,.
(uneoriacelaşi('uvlnls,ichiarpl..'ace,('nşi
pagin'i)apartrnnsct+s«
corect,conrorrn
realităţIi foneticerespecti
ve.
t';emotival{\
Joncticestei transcrierea
llHZaliziîl'ii
vocalei,o datăCudispariţialniII,în
situaţia dnd mizalaIaceparledintr-ungru)JcOllsommtie
in care(,$l('llrmat{1
deo semioe]usiv{l,
afl'ieata1llveolo-palatală
c (înuccknşigraiuri,iÎ> j) : [intr-ucu])iirl(p. 15:»,[muielllll
cubăr]
(r. 4oC),[sămic'e](p.'lti7),[Inceput](p.458,ticdOLIU
ori),[le-i'-cpcmJ
(p,458),[atne](p.460),
[t\ic)(p.Mîl),[prlcipaleJ,
[pricipali1j
(p.'(62).Notal"ca
I1liII"yelar"Inaintedesemioclusiva
palataliic.(el'.exq.mplel(:
[58mi:înîl1(:c],
p, ·15:3,
i [omini':,p.1GO)poateIi considerată
i o SilIlp1:1
sr.ăpare.
ţin'inel
de reproducerea
uneitra.nsc!'Îcri
origiunre
corecte
(cI:\t
fUndr'lpl"ul
cii, in gC]lcrP,
acelaşicoule'XL
este rcc1atcorect),clar,în cadruldisC'nţici
de faţă, poatereflectaşi perpetlJUreauneieroride interpretare.
în sfîrşit,în categoria
lnJ]serkri]ol"
neeorespullzi'itO[lfl',
SUbSlll1lale
problemelo]'
nazaliUlţii,prinignOJ',lrea
unorfonetisme
careseexpliciiprincoarl:ieu]are,
trebuieîncInse
şi eazurik
de]lotarea nncivocale
llazalizate,
paralelcudispari
ţialltlz,d.ci
11sau m,în situaţiadndacestea
sînturrnnLe
deo altănnznW
(1ncondiţiicil:[oneticăsinfaclie;'[:
n + In; m ..L.n; n-jll; m IIlI);
[o111l1C7.
_00
un miez](p. .Jf)4,4(0),[gt'itejull1ÎJu1)
(p. 'HlO)
; [mÎnei\
noi](p. 45;3);[oulnni'tr1
(p.,iti7),re-onoLl'cţ]
(p.468); [e·a!1lÎnca(t)]
(p.,j(j().Otranscriere
ea,decxcmp!tl.,;m
mnîjlom
(p,45'1)ţincinsăseamaelecaracterul
dental(alveolar)
al arUwlăl'ii
Ocillsivei
nazalrf
TI,respectiv
de caracterulbilalJit,ll
al articulăriioelllsivci
nazale111,
care(leterminiî
diferite;formerIemanifestarealefC1Hnnennluiflf',0l110d3rii,
la carenearnreferitşi JTI,a'i
sus.
r:l)O il douncategoric
elesUnaţi[{)fm'llleaz,l
transcrierile
careimplic4LHlutlllfonet.ie
al nazn1ei
n S:lIlm Ingnl1111l'ile
eonsonnntice
ÎncarI'acesteasînturmatede constriet.ive,
poziţie
în cure,cIup:}
elimam
al'ticulaţia
nHzalelol'
nu estecompleUi,
ei analoagăcOllstrictivel
urmiitoare(pen!I'u
I1olal'ea
lor,în transcrierea
fonetic:'!
curentil,
folosindu-se
selllnespceiale:
11,1)1'iniţi.al,
vrzila Prll'ovici,
Dela nusaliti
..., p. :l şi p, '10,llota1).
, Contextul
foneticperarcn disculăm
nici,n, lJl {ricaliuf,
avindca efecl.sHitJil'ea
Jinzalei
hl procesul
aeomodclrii
la consouna
friccll.ivfi
careli llrmcclziL
favOl'izellză
perccpti.bililulpH
nazaJiUlţii
vocal
eiprecedente
chiar'5iinsituaţiaînCilrc
nazlIkle
cuoelllziunea
incompletă
se piistreazu
caatare,ndiindabsorbite
în aceAsta.
l\olal'callilzaJiz{\l'jl
esteposibilii
şi Înasemenea
caZUL';,
dar
devineobligatorie
c"i'lld
()ast.feldeeOnS03lt8
na;>;ul:1
dispun,complet,
Inurmadizolvt'irii
în vocala
careo ]H'eced3,
dp08"1'(Ce
nftznlizarea
(',slel'epreZf-llLat{l
'InaeestcazprinvpcnlanazaHzată
res_
pectivii,
Dinacesl.PUtlctde yeden),,'n transcrierea
fonctieăli textelordialec.lale
jlubliclltcîn
vo]nmu]
deIap, sepoateobservaciivocalanazalizal:ă,
paralelCl]disparijoia
lluzalei'lnvecillutc,
aparenoLatii
ingeucl'aI
eorcspunziHol',
pC'nb'u
grupurile
formatedinnazalellrrnalr:de fl'icative
denlnle; s, z,p.458,4110
; palato"H
1Vi'OIHI'C
:9'J, p. 1f,2,4:,;),'158,459; lablodentalc
: {,li,p. 463,
'JLiG,
450,460,4li1,4G2,
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Texteleilustrează
Însă,aproapeÎn egah\măsură(tinîudseamaşi elefrecvenţaacestor
grupuri)inconsecven
ţe (sauneglijenţe)
În notareafenomenului.
Astfel,semnalăm
faptulcă,
pentrucontexteidenticeeucelernenţionutemaisus,ÎncareÎnsănazalelc
ii-aupăstrat,nua fost
niciodată
marcattipuldenazalăcu ocluziunea
incompletă
(?, [l) la carene-amreferitanterior,
Il,mfiindnotatecaÎnscrierea
literarăobişlluitil,
Înaintede: trIcattvadentalăsurdăs (ţcin SIt]'
p. 4flB,454,45;),45G,4fi7,'WO;[Insamnă],
p. ci5B
; [dînsa]p. 4fifi;((\insprl1zecc],
p. 4fifi,457;
[str/mă],p. 456); Jr'lcat
lvadentalăsonorăz (ţbrînză],
p. 454; [pînză].
p.4fi7,de:3ori); f'rlcatlva
pulato-alveolară
SOnOl'>1
i ([unjem],
p. ,151; [strînjcm
J, p. 454;[ninjc],p. ,157; vezişi [atuni
le...], p.458,Încondiţii
deIOllctieă
stntncttcă)
, rrlcativalablodcutală
surdăr ([Hrn
fos(t)],p.1fi2,
45:3;[amft1eu(t)],
p. ,ţfi:l);fricativaIahiodentală
sonorăv([Iaapă-nvale].p. JfiG;[amvăzn(t)j,
p. 461).într-otranscriere
corectă,pentrutoateacesteexemple
seimpuneafolosirea
semnelor
Il,
mIn
situaţia
dată,
e1nd
elementul
nazal.nu
dispare
ci
se
păstreaz
ă
(sub
forma
acestor
nazale
.+.+
parflale),
notareanazallxăru
voealeiprecedente
esteoarecum
racultativă
tn practicatranscrteru
foneticeirnprcsîonlste,
din cauzaditlcultăţll
realedepercepere
exactăa nazalltăttiacesteia;
fenomenul
esteobservabil
mulalespcbazăexperimentală,
cuujutorul
aparatelor
(veziPetrovlci.
op. cii.,p. 7:3).
Faţăde categoriile
la carcne-amreferitpînăaeum,conslal:'1m
că nazalizarea
vocalelor
apHre
corectnotat.ăpentrucontextele
Încare11.
esl!'urmatdelichidelc
1,r (p.452,·157,461,4f.2,
dar'(dnla],p. 4fi8),descmivocale
(p.4[>2)
şi aspirata11(p.4fi2,1GO,
'lIn);la fel,şi Încazullui
TI(dinprcpoziţia
Înşiarticolulnehot.:\r1t
un)urmaldevocalelc
a, ()(p.,15(;,
45i),faptcar'ca fost
explicat
prinanalogie
cusituaţiile
anterioare
(Al.Hoselti,
Hpud
Petrovici
..op.cit.,]J.lOiI).
Trebuiest\subliniem
faptulcuerorileevidente
detranscrierefonetică
şi il1conSecvcllţele
semnalate
..rezultind
dintr-ointerpretare
celpuţincllrioasl1
a problelllei
nazalizării
şi din ignorareaceloralerwzalilăţii,
sîntin contradicţie
cu intenţiaautorilor
defifacedescrierea
amlmunţită
l graiurilor
dinaceast{l
zonă"...pebaza...llotăriicîtmaiexactea faptelor
delimbă"(veziClwînl
inainte,p. ,3)şi distoncază
faţă.de HJlsarnhlul
transerierii
textelor,carese caracterizează
prin
acurateţeşi,adeseH,
prinperceperea
şi redareaprinnotaţiidemareacuitatea fluxuluivorbirii
(vezi,de exemplu,tâ pd rîY)_cfte-'r;crÎp,
p. 452; Îm. ba mina, () pf'ic6jo_ ş-o. muri/.
p. 4tll; cîn ă fo maj..., p. 4fi9;tâ ba(j_Sll_{fli.lenl.
.., p. 4GO
i multealtele).
Nupledăm,
evident,
p2ntruuniformizarea
Lranscrierii
fonetice
încazulIlotllriifenomenului
denazalizare
saual altorfenomene,
dH)",
dacăîn cazulrăspunsurilor
dinanchetacuchestionarul
oseiluţiiIe.În
ceeacepriveştepercepţiH
şinotareapoLfi Înţelese,
iarunelefapteaufostpuseuneori
subsemnullllLrchării
chiardecătreautorii(cI.p. G8,70,71),sit.uaţiase prezintăcuto'nl allfel
pentrutexteledialectale,
undetranscrierea
depe bandăde magnetofon
se facepe bazăele
analizăşi repetateverificrlI'i,
cecaeeo Hpropie,
din punctdevederemetodologie,
decel'cehlrile
de foneUcă
experimentală.
Considerăm
că, In perspectiva
pregătirii.
p{ntrn tipara volumelor
de texteanunţate,
situaţiilepuseIn discuţiese cerreexaminaLe
din]JuneluI
de vedereal tnmscrierii,
cu atit mai
mult.Clleîtserelevăcafiinddivergente
faţ:1deeonstalurHe
eesepotfaC(pebazainstrumentelor
de cercet.are
de.carcdispunem,
culegerile
de textedialcctale
dejaex,islenLe
(vezivolumele
pu_
blicatecaanexela NALH.
OltCItia,
MUII/enia,
volumul
consaerat.
grttiurilol'
din zona.,Porţilede
Fier"),alecăroranalizeşi soluţiile-amputut verificalucrIndla transerierea
(şi pregătirea
pentrutipar)a text.elor
dialectale
înregistrate
Îndiferiteariilingvistice
ale Moldovei.
_\Tai
mult,
pentruZOIHl
Chioul'
exisUi
lintermendecomparaţie
direct,texteleculeseşi transcrisede Emil
PelI'oviei
pentrulocalitatea
Hoiu1Ilare,
pet.272dinreţeauaALHIl (veziALE'!'p. 12G·-12IJ),
carc figurează,
deasemenea,
in lista10calităţi1or
cereetatepentru volumulde l'a(ă (vezi,In
Anexe,texteledialeclale
de la p, 4.55-··
4(11).
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:1.Inparagrafele
precedente
ne-amreferit,inliniigenerale.
la modulşi Inmăsuraincare
sîntfolosite
inaceastălucraredespecialitate
iristrnmcnl
eledecerce/arc.
problemă
alecărelcarenţe
sîntcumultmaievidente
îneerael'priveşte
dicţionarele
(istorice
şietimologice
ale)limbiiromilne,
in capitolele
în caresepreztntăşi se'Illalizcaz:l
Cuvintele
dinvocabularul
fundamental
saudin
fondulregionalal gruiuriJor
populare.
Deşise indicăintresurselebihliografice,
pe lîngă alte
Iucrărtlexicografice,
volumele
din scriaveche(DA)şi dinserianouîi(DLH)a Dicţionarului
limbiiromâne
al Academiei
(vezip. 86),putemconstataCiI,defapt.adesealIUs-uţinut seama
de rezultatele
ccrcetărllor
etimologice
lncorporate
in aceastăoperăfundamentală
pentrucunoaşterea
vocabutarulul
românesc.
Căci,daciiar fi rostvorbade contestarea
explicaţiilor
date
aici.faptular fi trebuitsâ fieexplicitat
şi argumentat
; astfel,nu sejustificăetichetarea
drept
"termeni
fărăeLlmologie
cunoscută"
(!: p. 81 82)a unorcuvinl« de originemaghiarăcertă
cumar fi: bitatu)
(DA),pictoici
, raţ, ]'(I/()f(I,
ŞjJOI'
(DLH),a unuiIutinlsm
regional
easpur (DLH).
a unuicuvîntde oJ'Îginc
slavăcumur f'isumăn(DLH).oria unorcreuţi!pe terenrornilnesc
:
olicăuglosat"bani!!î
mică"(eLDLH:'Clipă','pahar'pentruoticău-col
ic(a)+-1111);
hiros"murdar"
« hiră; cr,DA).Pentru(a)pliscăi"f1niera"
sepoatepornidela (a)('işciişi (a)[liscăi,derivat
din[lişcă; eLDA).Estedrept,înunelecazuri,nspectu
l fonetica fostacelacare"aascuns"
cuvin..
tul-tltludindicţionare.
dar etimologia
acestoraestestabilită: [ordităn"zăvor"esle acelaşi
cuvînteuţ'crcliedcu
şi[crchctru
'virtej'; 'rcstou'« magh.;DA)12;[irciturăesteo varlantăa lui
[urcitură(creaţlcpe terenromânesc;
DA);lImcchiţâ
glosat.Jiorlău''(terminologia
morii,p. fJf,)
esteo variantăa luiomcitţă(ef.!ImN.unutt
), cuvintînrcgistrat
In anchetapentruALB1 cu
sensulde'rumeguş:
in locallt.ă
tl Învecinate
zoneiChioar,
dinTransiÎvania
şi Maramureş
(el.DLH),
iar eu sensul'pospai(lamoară)'aparenotatîn ALB11s.n.,voI.1,h. 18:1.
pentrunord-estul
Transllvantei,
Maramureş
şi nord-vcstul
Moldovc!
(vezipcl.228,260,;)5:1.
,)62,:186,
5.51şi 537).
Totaşa,tuije]"neg"(p.82)parea fi o formărezultatăprinfalsăanaliză Ce::
*IJJHijel)
peutruHi[Jcl
(cf.mIleu,p. 71),dupăcumpliloi!"schilod"
(p.82)poatereprezenta
o varianl,l.
a lui (s)chilIW,
reflectînd
o confuzie
provocată
desituaţiapalalalizării
dcntaleit ( Li ; cLp. 72)Inaceslegraillri.
Menţiol1l1m
că uneleelinacestecuvinte,caşi varianteşi formerezultaLe
prin fnlsăanalizilde
acelaşitip segăsesc
şiingraiurile
elinBucovina,
careCunosc
transfor!l1ill'i
foneti(:c
earacL{ristice
norduluiTransilvaniei
şi Maramul'eşului,
dnp{lelimalesU'\
text.eledialeetale
tl{llnscl'ise
pentru
volumul
In cursde elaborare
ea supliment
la N.ilLR.Moldova
şi FlucoVina.,
DaCiI
şolglosat"urs"(înterminologia
mescl'iilol',
Jl.101)lnseo>mnă
'!l1(inghin{l'
sau 'scaun
deeuţnoiat'(uceeaşi
glosa
re esteprezentă
la I1lCll{lhinâ
şicle.tepentru('ier,l. 1(0),atuncitrebuie
sll-lconsiderăm
Ullcuvîntde origineruaghial'ă
(cLDLH,s.v.şut6),ea şi pe dişeu"cuţitoaie"
(p. 1(1),variantlleudepalatalizarea
lui d' « u 1-i:> [l) dincuvintul/iiCll(lIişâll)'daltă'
«ll1agh.veso'ici'.)1",oripeIwrnw"coviltir"
(p.82)(eLameu,inDA),lrifju/'ie
"pridvor"
(p.82)
(vezi{'ri{lUrie('W[Jorie,11l
DA).
() consultare
SU1)crfieială
li DLHa puI.u1 determinaconsiderarea
grcşit:la Ini mulâ
(Inul)"prost,catir"dreptcuvîntdeorigine
slavă(p.81; înDLH,s.v.nwI1:"latiuism
Invechit";
prohabil
pătrunsÎnsăprinfiJierămaghiară),
Hluişurâ"clădire
mare undeseadăposlcsc
atela:iele"ca cxplielndu-se
prinlat.sira(p.81;inDLH.s.v..llrâ 1: germ.elial.Sellll!',
sii8.ScllYl'nt),
01'1
lilui['irllel
"scîndur:\
dinlreobezile
roţiidela moară:aripă"(p.fJ2),"unealtă
dinlemncucare
se ndezeştetencuiala;netezitoal'c"
(p. 102),dreptuu elementde origineneogrcacll.
In cazul
ultimuluicuvînt,dalorib\semnificaţiilor,
sepoateapreciacă ne aflămîn faţaunuiregionalism
12eL şi VasileFrăphl,Glosardia/ecial.
Valeain{'erio(/l'll
a nrnavelol',
s.v.l(ircllll<lll
'id.'
«ll1agh.forc/ilo,
idem,apudTam{ts.EHW,
s.v.feJ'IlJ.elen),
in "Anual'
deIlllgvistlcă
şi istorie
litcl'Hl'ă",
t. XXIX,HJ83-198cl,
seriaA. Lingvistieă,
p. 287-288; Materiale
şi cerecltlri
dia/ee·
tale,r,Blleureşti,
1fJ60,
p. 255,S.v.rergllelCLl
(Geoagiu-Orăştie).
in continuare
ahreviatMCD1.
l, Ct.NICD
1,P 198,s.v.liişâl1
(Deda--Topliţa).

DOINA
HHEAPcA
de originegerman:'î,
Ricqc],
pătrunsşi prinfilieri!maghiară,
ateslaU;de variantarigii(DLR,
s,v.l'i{JI!P),
!ntîlllih\
elealtfelşi îngraiul'ile
dinzonaChloar(vezip, 82: rigli"zăvor").
În această
situaţie,
puteaIi scmnalată
necesitatea
caînDLHsăsefiindicate[imologia
multiplă
a itnprumutului 14.
Pentrualtecuvinte,sepoateobservacă nu s-a udinci
t cereetarea
şi IlUs-a ţinutseama
derezultatele,
concludente,
aleanalizo
l elinlucrăridespecialitate
(monografii
şi studiipublicate
în reviste).
Astrel,{l'l1jae'saltea',jio/icâ'fal'lIlaek.',
[trhonq'perdea'(eeaparşi în gralurlle
din
Bucovina}
sîntconsideraţi
termenide originemaghiară(p. 81).Intr-omonografie
consacrată
Imprumutur-ilor
germane
pebazaAtla-uluilitujoislinc
ronuui,Încarea discutatpelargproblematica surseitermenilor
numindreallt.ăţ
l din domeniul
eulturlimater-iale
dingraturilepopulare
dinTransilvania
şi celelalte
provinciide dincoloeleCarpaţi,V.Arvlnt«a indicatct.lmonur-llc
germane
aleacestorcuvinte(pătrunse
uneorii paralelprinl'ilicnllllaghiară)
15.Pentrua preciza
detaliialeacestuiaspectlingvistic
al zonei,eraeleaşteptat caînlucrareadefaţ::l.săseacordeimportanţacuvenită
problemei
Imprumuturllor
, ceeaee al'fi avutca rezultatreducerea
cazurilor
În carese considerădrept cuvintecu origineneeuuoscu
tă undegermanisrnc
şi mnghlurtsme.
cumsîntzalţă"guturai"
(p.82: < germ.Scifel)
16,hirtiei'!
"tuherculoz:l"
(13.82;'iarianltla lui
licptică
'Id.'< magh.dial. lwplika)
17,[ilcu"sobă"(p.82.: magh.fiilil)13,laştc"tăiţei"(p.82:
<1magh.Iaska
) B, silnoi
ţă "majul1[:] de prunc"(p. 1'2: < magII.«ziloair,'ido') 2", l]oioagâ
"c::lri\midă
ncnrsă''« rnagh.!nîjoq)
21.sau(a)[erţăli"a însăila",considerat
caformatpc teren
romCtllese
dela [aţă (1,p. HH: defapt,magil.[ercelni,'iel.')22.
în al doilearînd,se impunea
ea preocuparea
ctirnologică
a aulorilorsă se concentreze
asupradepistăriioriginiiunorcuvinter:lmasel1eexplicalc,
dar al cllroraspeelConetic
este
"transparent"
În ceeace priveştesursagerlllanii
(ef.Cl'csi,q
"erîng[lamoară]"p. 95,lo.qlaln.âr
"l'aşpă",
p. 101;nu semarchează
uieiaceentlll)
orin111ghiarI1
(uiganiJll
"bidinea",
p. 102;sor{Joş
adv.,CI1
sensul'urgenL;aglomerat',
atestatîntr-untextdinA.T!c'<:l',
p. 458,clarneluatîn consideraţieîn aleătllil'ca
listelorpe originialecuv.intdor
caracteristice
zonei)2::.Datăfiinel
circula
..
1'1Pentruvariantede acelaşitip, bi/icli.nicli,vindi,penzli,efoStelianDumisLrăccl,
lnfluen/alimbiiliterareasupragraillliloI'
daco]'oJ))(ine.
FOI/clica
n(,o!Oi!iSllllllni.EdHum
ŞtiinţiJ'ie(l
fiiEueie1opedică,
Bucureşti,
1U78.Jl.:H!),'):;;'.
15VeziDiedeulschen
Ent/cllllllrlf;CJi
in !lenrmn!inisclwl1
,UulIdarlcn
(naellilcnAl/fjalli'll
desRUI1/!lnischcn
Spraclwllasses),
Berlin,1971,p. ,11,[i8:Ul.: 112.
1"VeziŞtefanGiOSll,
Termenipen/Tul/oţiullea
"gllturui"
fii;bazaAllasuluilif/{/Ilislic
I'omân,
1n"Studiişi cercet:'iri
ştiinţifice",Fj]ologi".
XIV,InG,],
2, p. 2:32.
17ef. VasileFr::l\.iI:1,
Glosardia/eclol
..., ibidem,
p. 292,carelnregistreazii
variantaherlicâ
'ici.'şiadj.herUCOS'/lIbcrelllos'
(pentrueLimotlul
maghiarcitat,autorultrimitela Tamas.EII\V).
18ef. MCDL p. 171(Deda Topliţa)şi p. 20\1(Sorneş-·-Gurusl{w,
.Jibol1--Cluj).
]9Veziîn DAs.v,lacâ .:efoMeD1,S·V·/oşle,p. 2(i()(Screca
---Orăştie),/âŞCll!â.
p. 77
(VlIeele--Tunla)şi
Teofi!Teaha,Graiuldin YaltaCrişllllli
Negi'll,
Buemcşti,lHfrJ,Jl. 125:
vezi,de asemcncd,
răspllllsurileciin
ALE II S.I1"vol.lV,h. 1076taiiei,penlrupUllctele
eli
anehetela maghiari(192,287,675).
20eL MeI) L p. lno (DeclaTopliţn)şi p. 267(Gcoagill·Ol'llŞtie),
llnckse găseşte
CQIlSeIllnalll,
şi ,ariantasiluoiz(p. 0:3.Vlleele--Turda
; p. 190,Deda-·TopIi(a),
maiapropiată
ele
etimol1;vezişiînALHII s.n.,voI.IV,h. 1082m(l!lÎlll1
(deprune),l'{lsplItlSlIrile
dinpunctele
rnaghial'c
citatemaisus (dealtfel,pe aeeasUi
hartă,si/voilel,
ea şi silvoizşi alteformealecuvIntuluiapar frecventîilfcgistrate.
în toatATransilvania).
"1VeziMeD1,S.\'.uâioaqll
'id.',p. 102(Vî1cele-Turda)
; eLşi A.LH11,1,h. 2·12,pe!.
1\)2,287.
22Veziîn MeDl, p. (j9(Vîleele-Tunhl)
şi p. 255(GeoagiuOr:\şLi
e),parulelcufirlM!!i
'id.' «rnagll. Firealni).
p. 171(Deda Topli!.a);
VasileFrăt.1I:1,
G/osardia/ee/al
.... p. 286,n
Inregistratvarianta{er/dilli«:magh. fereel,apudTamfls,
EH\V).
2';Pentrusensul,uzual.în I4l'aiurile
învecinate,
ca şi pentruprovenielJla
tel'lllenului
( IrJngh.
szorgos
"grabnic"),
el. ]VIe!)
1, p. 21e.(Someş.Gl1l'uslil.u,
Jibou·-Cluj)1 p. n:l
(Vllcele--·
Tunla),

il

---'---"'---"-------'--

289

ţiatermenilor
de acestLip.cxplicaţlllc
trebuiecăutate. adesea,ca în cazulultimuluiexemplu,
În r e g ion ali S111
e germanesaumaghiare,
cercetare
în vedereacăreiaautoriisegăseau
intr-osituaţie.avantajoasă
faţOde lexicologll
dinalte zonesaufaţă de Iexicografi,
Este,desigur,
în contradicţie
cu rezultatele
la cares-a ajunsin cercetarea
elementelor
autohtone
dinvocabularul
limbiiromânesă se cnuruerc,
printre"termenireglonall
de alteorigini"(p. 81),alături<1(0
rcglonallsme
germane
ca fain, corţa,font,cuvinteca battq«,rinză,
strW1!J'\
(cr.şi stratţăpentrutraistă).Irimiţîndu-setotodatăla corespondentele
acestoradin
limbaalbnneză,
cînd,defapt,în acestecazuriseînrcgls
trcazăsensurispeciale,
Cunoscute
pe arii
mailargisaulitlllzateregional.
Dealtfel,despreelementulautohtonestegreude crezutcă ar
fi "reprezentat
maislab"În zonadată (p.79); numărulcuvintelor
(sigure)de aceastăorlglne
este,nuneindoim,
acelaşi
caşiîn alte graiuridacoremâncşti
(cludestevorbade fondulprlnclpa
l
lexical),iar sensurileînregistrate
pentruuneledintreele .în graiuldin Chloardovedesc
producttvttatea
lorsemantică.
In oricecaz,Ti10ŞllC
"naş"(p,81)esteo crcaţlepe terenromânesc
dela moş(cuvintcearelincnrespondentîn
albanezii),
şi lot o creaţiepeterenroniânesc
trcbule
săfieşi bătucitură
"neg"(pentrucaresetrimitela portughezu!
balnear!; p. 81),iar (a)piliga
"a pişca",pentrua puteafi consideratlin împrumut
italian(it. pizzÎeare;
p. 81)in graiuriJe
dinaceastăzonăar fi trehuitsăfieinfirmate
mailntîlipotezele
etimologice
anterioare.
Ne-amrereritla acestesituaţiipentrucă nu leputemconsidera
simplescăpăr!(stînjenitoareInsă),de tipulenumcrărl!
printreîmprumuturile
germane
a treicuvintede origine,
slavă:
horn,prtspă,drani]ă(p.79;pentruet.imolngla
primului
cuvînt,veziînsăp. 86),Il cltăr+l
greşite
a unoretimonur-i
latineştila cuţit(*acalillS',
p, n5, pentru*acIlWÎ/S,
vezip. 103,etimologie
acceptată
probabildupăDicţionarul
cxplicaiio
al limbiiromâne)
24,sau la mai "unealtacu
coadăCllcaresebateîn ghinca să sescohească
lemnul"(rnullus,
p. 95,tn loc de tnalleusv,
origlosede tipulpenele
roţii='"roata
carearel1tJ111ai
niştesclndurl
prinsedegrindeişi pecare
()Impinge
apapc dedesubt"
(p. ()4; vezila aceeaşipaginăsintagmele
gl05ateprin "cioroi"),
fără să maivorbimdegreşelile
de tipar ce dCJ'uteaz:1
Hllori,îngreunÎnd
înţelegerea
faptelor
lingvistice
prezentate.
4.Dei prohlemele
puseîn discuţie
seconerelizenzi:i
1nfapteeare,la J)l'ima,
vedere,
par de
amănunt,esteuşorde recunoscut
importanţa
lorpentruvaloareaştiinţifică
a J',zllltatelor
unei
eerceblri,
iaraceastallUpoateIi apreciată
dceH
înperspectiva
utilităţiieipentryiJ.nsamlJlul
domeniuluiîncareseplaseaziî,
a nportullli
cei sepoaterecunoaşte
înrezolvarea
prbhIcmeloI'
tlcestuia.
Observaţiile
asuprametodologiei
în cercetarea
graiuluidin zonaChionrului,
ea şi cele
referitoare
la interesul
prezentatdeinformaţiile
şicalitateainlcrjJl'ctăl-jJOl'
p careleoferăaecastti
lucrare,ceintrăîn bihliografia
curentăil.diuledologlei
şi IcxicograIiei,
pomcscdela exigenţele
ilcestor
discipline
lingvistice,
formateşi impuse1ncercet.area
l'omi'lneaSCft
de()tradiţieremarcabilă.
QUELQUES
FAITSU.\;GUISTIQUES
DE LAZONED'INTERFErmNCE
DESSOUSDIALECTES
DE CRIŞANA
ET DE lIIARAlVlUHEŞ
HESTJNJE
L'arUclese pl'opose
d'(,tablirla mCSUl'e
donIIiipartie!ingulstique
d'llnemonographie
intcrdiseiplinalre
consaeree
) Ia ZOl1e
deChioar(voi!'noie1 dupr(!sent
article)reussita capter
le propl'cd'uneairedelransitionsitueeau Norddu domaine
linguistîque
daco..romnain.
L'au
cOllsidi!re
les aspcctslllHhodologiques
!ies!lUXexigellces
d'unelTlOllogrnphie
dialeetale;une
24Veziînsă,pentrueornpam(.ie,
DAS.v.cll/iI:"Dinlat.pop.·coli/IlS,
-llm(dela linverb
• cotire,derivatdincos,cotem)
cusensuloriginarde "traspe eule.aeul1t"(... ). Tot nicieste
d!scutal:lsoluţiaetirnologlcă
propusăde Candreaşi Densusiann
("CiCLlti!US
<.*(!cuiÎl'e,
derivat
dInaCllfus).
19-- Lingvistică
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attentlonparttculiere
est accordee
,) la placedesphouettsm
es propresau sous-dlalecte
Ouest
(deCrişana)
qu'apparalssent
dansIesparlcrsdela zonede Chloar,miseu correlatton
avecles
taitsphonettques
(ct Iextcaux)
dessous-dlalectes
de Maramureş
et de Moldavle.
La conceptlon
desauteursde la monographle
sur le phenomene
dela nasalisaiiosi
(retlHeeegalement
dansla transcrlptlon
phonet
iquodestextesdialectaux
publlesentrelespages
451···4(2)est conrrontee
aux resultatsdesrecherches
elephonetlque
experimentale
deErnl!e
Petrovlcl,De la nasaltteNIrotunain(Cluj,1930).L'onuunlyse,
par la suite,JC&
erreursdues
,1I'Ignorance
de la specltlclte
tinphenomeue
de nasaIiteou biena I'Interprctatlon
non-Iondee
desmodtrlcatrons
sublespal'lesvoyellesplaeees
dansle volstnage
desconsonnes
nasaleset des
groupesconsonantlques
resultuntde la juxtaposlt.ion
entreles nasales1/,m ct lesdiffcl'cntes
categortes
de consonnes
(splrant
es: Ilquldos
: occluslves
velalrcs,dentales,hllabtales.
semtoccluslves_. aîtrlqnees).
A partlrdeslntormatlons
du Dicţionarul
limbiiromânede I'Academle
Roumalne
et de
monographles
et glossalres
regtonaux,
]'oncorrlgeplusleursaffirma
llunssur I'etymologle
de
certainsmotsqnecirculentdansl'alreNord-Onest
de Ia Trunsylvllnie
(Slll'tout
desclIlIJfunts
d'or.lgine
hongrolseet allemande).
Gen/mIde Lingvistică,
IstorieLiterarâşi Folc/or
Iaşi, sir. Codrescu,
nI'. 2

