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0.1. Pentru cunoaşterea faptelor lingvistice ce ca.raderizeazii arla In care, pe baza ccnst.a 
t.ărllor oferite de hărţile Atlasulni lingvistic român (I şi Il), subcliabclnl crjşrnn 88 învccineaz ă 
cu cel maramureşean şl Spre care se prelungesc arii ale unor tvăsături fonetice ce aparţtn suhdia- 
lcctulut moldovenesc, o importanţă dcosehtt.ă prezintă partea consacrată gl'aiul'ilol' populare 
dintr-o recentă monografie lingvisticii şi etnorolclot-ică consacrată zonei Chioar", Fi1ră îndoială, 
lucrări de tipul monogranet la carene referim sint menite să constituiesurse de cunoaştere am8.J.1Un- 
fitil a unităţilor teritoriale ale dacoromănei (în cazul de Iaţă, şi a l.'aport.utiloI' dintre acestea) 
şi să completeze in morl lleceS1r infonna-pUe. pe care le eLen1 Hngvlstice. Faptul f\ste 
pus în evidentă de constatarea că, In vederea redactării acestei monogratn, s-au răeut anchete 
În 2\J de localităţi. (vezi p. ,!3·- 57) pentru o zonă care in retcaun ALF:. 1 este de trei 
puncte (272, Clocman, a57, Bcrtnţa, şi, probahil, 270, Vima Mare; ancheta lucrarea de 
faţă s-a Iăcut Ia Vlma Mică), iar în reţeaua ALB I! de două puncte (272, Boin Mare, şi Ci49, Groşi : 
vezi p. 108 In volumul citat), ' 

0.2, Din această perspectivă, trebuie să onservăm că Iingvlsttce înfăţişate 
In capitolele de ţ onetieă şi [onoloţri«, strnetnra şi dinamica vocabularului, mai ales de morţoloţji: 
şi siniaxă, care aduc. informaţii în mod evident cu mult nin! bogate faţă. de cUlloştlIl\dr, ante- 
rioare (fără să mai vorblm de faptul. că beneficiază de o analiză mlnu tloasă ci aprofundată), pre- 
zintă, in ansamblu, o Importanţă incontestabilă pentru cercet.ărllc privind vocalismul, consonan- 
trsmul.Iexlcul şi celelalte aspecte ale gl'aiurilol' din aria nordică a dacorcrnânese. 
Totodată, se impune constatarea că cercctărlle de acest tip, pulJIJ.ca'te în volurnc, nu trebuie să 
se mulţumească în li reprezenta n-pcrtorf mal. mult sau mai puţin cuprmz ătonre de Iapte, ei 
trebuie să contribuie. la realizarea .. treptată, a fazelor de sinteză, a elaborărtlor ce integrează 
infol'ltlaţiile acumulate În caracterizări de anSamblu. Por.nillrl de la ".rccste cOtlslden'nte, vom 
discuta,lll cele ce urmcază, unele aspecte metodologice referitoare la cercetarea propriu-zisă 
şi la redactarea lucrării, examinînd in mod special problemele de fonel:ică şi de lexic. 

1 Graiul, etnolJrafia şi foleloml zonei Cldoal', lucrare a unul colectiv de cadre didactice 
de la Institutul de 1l1vă1.o.mlnl: Superior Baia Mare, coordonatori Gheorghe POl) şi Ion Chiş 
SteI', publieată de Comitetul de Cultură şi Edueaţie Socialistă al jud. Maramureş şi Centrul de 
Indrumare a el'capci populare şi a mişcării artistice de masă, Baia Mar8, 1983, 462 p. 
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1. Dat fiind profilul interdisciplinar al mnncgrafiei, trcbnie apreciată în mod deosebit 
cercetarea şi prezentarea de ansamblu a aspectelor istorice ce privesc zona, elin capitolul Aspecte 
isioi ico-socialc (p. 20-40). Există chiar referiri la vechimea localităţllor pe baza unor documente 
din secolele al XV .. lea şi al XVI-lea (p. 22). Intrucit Însă in aprecierea faptelor l ingvlstlce se 
impune, adesea, cunoaşterea unor factori determinanţi de ordin istoric, demografic sau social- 
protesionali, pc care tabloul cadrului general nu i-a avut In vedere, Se face simţită absenţa, In 
cazul de faţă, a unor prezentări ale Iocallt ăţilor anchctate de tipul celor realizate de Vasile Frătilă 
pentru aşezărilc ce constituie obiectul cercetări! sale asupra graiului de pc Ttrnavc", ca 56 
nu mai vorbim de datele despre localităţi şi informatori publicate de a tlascle din seria NALH". 
Evident. în afara surselor eu caracter Sintetic utilizate, componenţa largf! a eolcct.ivulu l (cadre 
didadice şi. studcnţi care şi-au redactat cu acest prilej lucrărl!c de diplomă, aspect inedit pentru 
o Intreprlndcre de acest gen), dar şi durata cercetării făceau posibtlă şi o documentare ad-hoc 
privind evoluţia nşez ărtlor, a cărei Importan ţă nu mai trebuie subllni at ă. 

in strînsă IcgăLuri'\ cu acest deziderat, surprinde Faptul eă autorii nu au fost preocupati 
de onoFnaslÎC!l( Antropoutmele (în Special. n'umele de familie) şi toponimele reprezlntă elemente 
de mare interes lingvistic, avrnd totodată şi Irnp licaţ ll istorice sau demografice, dovedite de 
loate monogratfilc dialcctalepubltcate la noi. Este desl ul să ne l'eferini, de exemplu, la consta- 
tărllr; privind coresp ondenţcle de nume de Iocalităţi dintre zona Gor.iJlui şi zone Invcctnatc din 
Haţeg şi Banat, ori provenienţa de peste munţi a unor nume de familie gorje ne , asupra cărora 
S-a oprit Radu Sp. Popescu'l. Nu ne indoim cit abordarea onornnstlci l (pentru numele de familie, 
în diacronie) al' fi putut aduce fapte semnlt lcative privind rnlul zonei (şi al cetăţii) Chioa!' In 
isterla V oievodatulul Transilvaniei, aspect care li preocupă pe autori, şi, ca sil ne raportăm la o 
situaţie specială, la legăturile sale cu Maramureşul istoric (p. 2:3)'. În orice Caz, materialul onomastic 
putea constitui un clement de referinţă asupra stărilor social-politice, ocupaţiilor populaţiei şi a 
altor aspecte, pe care se poate pune mai mult temei decît pe amintirile contemporanilor privind 
unele realităţ i materlale sau evenimente istorice de dinainte sau de la începutul se'eolultii al 
XVI II-lea (p. 27, '37), acestea plasîndu-sc la Iimi tn dintre document şi legendă. 

Tot inIcgătură eu optica een:ctării, al' fi de. ol'iicrvat eii, spre deQsebire. d, capitolele 
de morfologie şi de sintaxă, care cxcmplifică frecvent ori cxclu,siv Cu malL-rin1 dinle;'Ciele dialeelale 
Inregistra te, cele eOllsacrate fonotIcii şi lexiculu.l se resimt, In par le, de efrcLunl'l\l1 anehdelor 
cu chestionarul Naduf Jlt/aS lillfJviSi/c rOllu?n,}le regiuni, destnl de restrins din IJcrspccl.îva U1lt'1 
monografii (da!' şi acest chestionar cuprinde, în jl3,rtea introduetiv5, citeva Întrebări rderiloare 
la toponilllie şi una chiar la numele Illai frecvente din loca]\tatea allchetată). Se poate reIl1arca 
faptul că terminologia meseri.ilol' d,păşeşt.l' "progralllnl" de anchetă amm'fat (p. 43) şi că 1111 foarte 
bogat matcl'iallCxicaI se află în capitolele de etnografie şi de folclor, Ilcvalol'ificat Insii In analiza 
vocabularului, paragraJul intitulat Lexicl1/ gmeral dovce!indu-sc necorespunzător exigenţelor 
unei monografii lingvis[iee. Este uşor de apreciat ce spor de iIifor1l1aţii al' fi adus pentru analiza 
fonetismclor şi a lexicului, cercctarea textelor dialectale Înregistrate, dacă numai pe baza celor 
pubIiealc la p. 451 - 462 constatăm fapte de fonctică de interes (cum ar fi isticlă, p. 451 ; mrpii- 

2 Probleme speciale de dialecfologie. (imllli de pc Valea in{crioard a TlrnaveZoT,Timlşoaru, 
1082, p. 18--27. 

3 Vezi rlLRR. Alaral1mreş, de Petru Ncicscu, Gl'igore Bust!, Ionel SlaI], voI. r, Editura 
Academiei n. S. Homllilia, Bucureşti, 1960, p, XIII--XXVII ; N illJ? BaltCit, volum introductiv, 
Dale despre localităI! şi informatori, sub conducerea lui Petru Neiescu, de Eugen Be1tcehi, Ioan 
Faiciuc, Nicolae MoeaIlu, Editura Academiei 1'\.5. România, Bucnreşti, 1980, 15,1 p. ; NALR. 
Oltenia, V, de Team Teah21 , Ion Ionică, Valerin HllSU, Editura Aeademiei R. S. România, 
Bucureşti, 198,1, p. XI--XXXV ; .NALR. Moldova şi Bucovina, VOllUll introductiv, Dale despre 
locaWâ!i şi informa/ori, de Vasile Arvirrte, Stelian DUlnistrăcel, Ion A. Flm'ca, Ion Nujl'i, Adrian 
TurellJeţ., Editura Academiei H, S, HO[J,?lnia, Buc.ureşti, 1987, 420 p. 

4 Graiul gorjenilol' de UngI! lllunle, Craiova, 1980, p. 10\), 113, 167. 
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Imi, p. 4C.;4; [eat ă '([cre', [utnăioare, p. J(i5; clu-mcsucă, p. 4(0) sau. prezenţa unor cuvinte şi 
5CtrlantiWle ca [tpoi, slru!l{Jâ 'gaură I» colac' (p. '451), soliţir: (p. 4;)2), mic: de îăin«, miez de alnat, 
(a) dargiili (p. 454), alunţru! (spin:1rii), ca) "tob ă ' ('1), (a) trece'(a se) 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. Am selectat aceste situaţii. pentru cil 
ele IlU au fost luate în considcraţtctn analiza graiului, în ceea ce priveşte lcxicul explicaţia constl- 
Luind-o însuşi ohlecl ivul propus, restrîns ca preocupare (Structura şi dinamica vocabularului). 

'!.1. Pe baza a numeroase caractcrlzări referitoare Ia fOllct.ismcle din grai urile cercetate 
se iru pune consta Larea aparteucn ţei acestora la subdialcctul cr iscan, Lir't c:, unde va să se forJIluleze 
o concluzie în acest sens (vezi paginile: 67, pentru deior, beşicâ ; 6U, pentru ea: aS ; pentru 
prezenţa ufricatel 1', paralel cu frica ti va palato-alvcolarăj în si n]», ţu j», fonetisme caracteristice 
acestui su.hdialect; vezi şi p. 76, privind sistemul fonologic). Aceeaşi concluzie se poate desprinde 
din prezenţa unor elemente lexicale proprii ariei nord-vestice a dacoromâncl, asupra cărora a 
atras atenţia îndiEmil Petrovici : coiătoare 'oglindii', clout tas", şogor 'cumnat', che{e (aici 
'bidinea'), (a)piligll 'a pişca', menţionate în diferite paragrafe ale capitolului privitor la lexic. 
Dacă sînt, de asemenea, făcute corelaţii cu o urie lllai largă trunsuvăncan ă (p. 69, pentru o deschis; 
p. 70, pentru stadiu! palabliz:lrii Iablalclor : p. 71, pentru a constata diferenţe 1aţ11 de unele 
f'np lcint.îln ite Îl! subdiaiectul erişean et c.). se poate observa că nu fost urmărite mai puţin aten t 
evcntnalclc Iapt.e lingvistice de factură rnaruniurcşeauă : se semnalează doar prezenţa unu i li 
(dur), ca influellpi a "vccinill{tţii graiului lnaralI1Ureşeau" (p. 75). în acclaşi sens poate fi însă 
interpretată apariţia nIricatl'l (.1 alături elc z (p. 75), care nu face insă obicctul unei discuţii In 
p:lmglaful consacrat COllSOlll1ntismuiui (şi nu se Întîlneşte nici in Lextele dia]ecl.ale din Anexe). 
Se }Joat.c adăuga, din domeniu] ]cxlcului, substantivul omăI (vezi lexic, p. 457, În forma lll11ât) , 
sau termenul, din acecaşi familie ctimo!ogic5 şi semanticii, omclilă (asupra c!l'uia vom reveni), 
carnctcl'istiec şi sulJdialecLului moldovenesc (la care se face referire .;i pentru absenţa fazei il 
a palalalizării bbiodcntalci surde f). 

In 1I1ai multe loclI!'i Însii, se .5ClJlllaleazii fapLe lingvistice ce ujJnr pc, porţ.iuni limitate 
ale zonei e(·.reclaLe, în terllieni vagi: pluralullineri "pe aproxImativ jnmulate dIn aria ChioaruluÎ" 
(p, (lf); variante foneLiee arhaice ale lui [gllindâ1 "In patrllloealităţi" şi [seeerâ1 "În o.qta (p. (6) ; 
varianta zomel "pe aproximativ jumătate din teritoriul zonei Chioara (p. (9); difcrit stadii ale 
palataliziirii labjoc1entalei sOllore v apar "pentru o arie restrins,)", respectiv ,,11/' l.rci puncte", 
în "arii aproximativ egale", "pe aproape jumătate din aria cercetată" (p, 71). Aceste ill1jJrccizii, 
cu aUl ITlai mult cu cît, pe baza reţelei de PUllc!.C JlU S··all ale!H.uil: IUlrli care sijprezintcfnptele 
fonetice, irnpLlll aprecierea circulaţ.iei acestora (ceea ee este posibil totlli numai în unele cazuri) pc 
haza altor lucrări, In prinwl rind a hărţiJo!' .:l/Iasului ling7!Îslic român. Cîteva sondaje defllollstrea- 
zi! ('11 lucrarea al' fi avut de t1şligal clacii, pcntTll documentarea metodologică preliminară 
anchelelor şi pentru c,ll'actt'l'iZHfCa graiului, al' fi fost utilizat (mai frecvent) acest izvor. Iată 
două exemple. Zona ChioarllluÎ. este înLreL[lÎată de ariile 11.11or fapte lexicale şi fonetice care, 
eVCl1tu J, ar fi )lutut Ii core late eli cele lleexpHeHa t, în cazurile 1lI.CJl ţiouatc mai sus. Astfel, 
localitatea Ciocll1an 8]Jarţinc arici lJ1iJ'ol, din nordul Crişanei şi vestul Transilvaniei, pe cînd 
Vi/tla se află in fll'Î;t mireLei, din nordul 'II':msilvHniei şi AJaramurcş (vezi ALH r, II, h. 2:)8, pct. 
27:J şi, respectiv, 270, unde aparc şi termenul nunlaIăi). Sensul inregistrat pe harta din "1Uas 
'mirele, şi mireasa' [eu un singur cuvint] este confirmat, se pare, de menţionarea termenilor 
mirelei şi mil'o! in partea de etnograFie şi [olclor a monografiei (p. 2i4). Inclusă în aria vestică 
daco!'omânească a vcrbului (a) piţit7Ci 'a piCI'., aceast:l zon[t cunoaşte lnsâ două tipuri de accent 
la persoaml Întîi singular de indieativ prezenl : pi!!g la CiOCl1lHU şi Vima (împreună eu graiuri 

G He.nuuţăm la seUlnele utilizate pentru transc!'Îcl'ca fonetic,,! in cazurile in ciI.re grafia 
normală nu lasă loe la (()nfll;r,ii. 
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din Trans il vanla), dar piţi,q la Berin ţa (împreună eu Crisana i vestul Maramur-eşulu i ; vezi ALE I, 
.1, h. fi:3, pcl., 273, 270 şi, respectiv, :357). Cunoscui fiind interesul pe care li prezintă astfel de Inpl.e 
regionale, era de aşteptat. ea datele pe. care le oferă auchetcle elin deceniile :i·_·4 ak secolului 
al XX-len, confirmate, să fie utilizate pentru caracterizarea elementelor de tranziţie, iar în cazul 
infirmării lor. să constituie repere asupra direcţiei de evoluţie a graiurflor din zona cercetată. 

2.2. La sfîrşitul capitolului de Fonet.ictt şi fonologic (Consonanttsrnulc ţi. 75-76), printre 
,,(lcciden tele fonetice" (asimilare, disimilare, proteză, af'erez ă, metatcză. cpcnteză) 1',(0 discu tă si IHl- 
zalizarca ("Kazalizarea, care şi ca ar pulea fi Încadrată [sub]. n.] printre accidentele fonetice, este 
cit se poate tie rrecvcntă în graiul din Chioar", p. 75). Se explică fenomenul, care ar consta, după 
autori, "în transferul de nazalitate de la consoana n către vocala ee o precedă", proces în care 
,.,consoana slăbeşte, din ea putind s.II'ărnln;\ In cele elin urmă num a l nazalizarea vocalei" (ibidem) ; 
reţinem pentru discuţie o scrie de exemple (printre care Îi!''' [ul1chi],pâl'fţ [părinţi],jUd' [junghi], 
mii' i' (minte]) în care apar notate vocale nazullza te, o dafă cu dispariţia completă a elementului 
nazal propriu-zis, în grupuri şi secven ţe consonantrce in care nazala Il e8le urmată de cclustvcle. 
dentale surde şi Sonore palataliza te (reprezentînd, in dou ă cazuri, oclusi ve velare palatale) sau 
de af'ricata dcntală surdă ţ, Se arată că fenomenul are loc de asemenea si în condltli de Ionetică 
smtactică'', "nazalitatea transmi [indu-se cuoiutulu i Învecinat [suhl. n.]:"; printre exemple, s-a 
notat o vocală nazallzată, paralel eu dispariţia na zalei 11 Înainte de oclusiva dentală sonoră. el 
(ii-doaic) şi oclusiva dentală surdă palataltzat.ă t' (4la-l'idc [o închide j). Din ambele serii dc exem- 
ple, singurele în concorrlanţă cu rezultatele cercetării acestui fenomen fonetic .i cu aplicare;) 
acestora În transcrir.rr.a fondică sînt slr1soare (p. 75) şi (, uom (p. 76). 

Pentru il accepta caracterizarea fenomenului aşa cum este prezentat şi elllll se reflectă 
in transcrierea exemplelor citate mai sus, dar mai ales in textele dialectale din partea a III-a. 
a lucrării (·tllccre, p. 451 .. - .4(2), al' fi fost necesar ca autorii să se refere în primul rind la diferenţele 
de apreciere eare se cOllstată pe baza studiului de foncUcă experimentală consacrat ele Emil 
Pctroviei problemelor de nazalltate specifice limbii române'. 

2.2.:1. Aceste diferenţe de principiu rezidă In luarea in consideraţie cu precădere, de 
către avllntul clujean, a statu (ului .fonetic alnazlelor II, m în diferite grupuri consollantice 
(= "nasales apPllyees" ; vezi Petroviei, o[J. cii., p. 24), privit prin prisma schimbărilor pe care 
le suferă cOllsoanele nazale In contact CIl foncmele aWlurate, u r m ,'il. o are, în ceea ee ]Jdveşte 
loeul şi lllodul de articulare. în al doilea rînd, E. Pc!rovieî a e.xaminat lllodifieările fonetice la 
carc sînt supuse voealele în veeinMatcn cOl1sonne!ol' nazale; îl] acest caz, avem de a [Hee cu fe- 
nomenul propriu-zis nI mu:alizărij vocalclor (explicat prin extensia ll11zalităţii asupra unei voeale 
carc jJ r (' ee d ii Sau Il r III e Il z lt elementul nazal). Este vorba aşadar de două categorii distincte 
de fapte, da!:orÎlldu-se aceleiaşi cauze generale, acolllor!are((, şi relevînd, în aeelaşi timp, 
,.(extrema mobilitate a nazalităţii" (op. cii., p. (8). 

Pornind de la aeeastă prezentare, trebuie reţinut lUai intii eă nazalizarea vocalelor româ- 
neşti esle un fapt de acomodare, general, independent de fenomenul aeomodării eOllsoanelor 
nazale la cOllsoana care le urmeazil,ln diferite categorii ele grupuri cOllsonantice. Ceea ce se impune 
subliniat însă În moci spedal pentru discuţia de fa ţii. este următorul rezultat al studiului de fOllC- 
tîcii experimcntalăcitat : oric.e vocalii CHre se află în vecinătatea unei CO!lSO!lnc nazale se goale 
IH1Zf\IizH (Îll funcţie ele poziţia faţă de elementul nazal, nazalizarea se realizează parţial sau 
total), dar, în toate situaţiile, nHzalitatea voealelor in limha rOll1;Înă (ea limbă llcnazalizalltă, 
prin comparaţie cu franceza în primul rînd) rămîne un fapt fonetic Il e o b ser V abi 1, care 
JIU se poate perc.epe din cauza seurtimii ullei vocale nazale faţă de () consoană llazalăs. 

6 Fenomenul de sflndhi este greşit descris prin J'onl1u]al'ca "la ocurcnţ.a a doua cuvinte" 
(p.76). 

, De la nasalilc Cll roullwin, Cluj, 19,\0. 
8 Vezi Pe.troviei, De la nasaliU:. .. , p. 57; eL i p. 7,1, nola 1 : "Vocalele nazale fOlnâllcştl 

slnt cu mult mai sc.urte prin raportare Ia c0l1s0tHla lllizaW. pentru a fi pereepute ca nazale ( ... )". 
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Ex ist.â totuşi o scrie de contexte fonetice În care, la liivelul vorbirii populare În special, 
se creează coudltii pentru ca nazalitatca vocalelor să devină perceptibilă (şi în felnl acesta să se 
impună, sub aspect !Il ctodologic, notarca nazalizîu-ll lor). Din punct de vedere fonetic, aceste conrli .. 
ţii reprezintă consecintel« proprii procesului de acomodare a cousoanclor nazale la sunetul urmă- 
tor, pe care il relevă analiza unei categorii distincte de grupuri consonantice, şi anume grupurile in 
care nazala este urmată de consoane constricttv« (Iricntl ve.lc , În primul rind). In această situaţie, 
consoanele nazale se aco!Jlodcadl de rcgu lă la const.rlct iva care lc urmează al.it. în ceea ce priveşte 
locul dt şi lllodul df' atticulurc, statutul nazalit ăţ ll lor modirlclndu-sc, in sensul că nazalcle devin 
ele insele sunete cu caracter constrlcttv .. Este vorba, În ultim ă Instanţă, de un proces de reducere 
Ce scurtare) a elementului nazal care, devenind mult mai slab şi instabil, permite astfel percepe- 
rea caracterului nazal al vocale! precedente. Pc de altii parte, s-a consta lat că, in acest context, 
vocalclc tind în general "să absoarbă puţinul care a rămas din consnana nazală propriu-zlsâ" 
(Pe l rovici, op . cit., p. 41). Datm-it.ă contopn+l lor eu vocala precedentă, astfel de nazale apa!' 
frecvent Inlocuite cu o vocală nazallzată (ibidem, p. 39·· ,10); CÎnd sînt. urmate tie Iricat.ive sonore 
(», z , j), aceste nazale parţiale se păstrcaz â uneori ca atare, În spej·il, cele mai slabe fiind uazalclc 
urmate de Iricativc surde (f; s, ş). 

Nazalule aparţinînd segmentului fonetic discutat mai SIIS au fost considerate de către 
E, Petrovici drept "collstrictÎve nazale" sau ,;nazale nonoclustve". O opinie deosehltă în Iegăt.ură 
cu natura acestor sunete a fost cxprimat.ă de G. Jvănescu", dar, potrivit unor analize şi preei zări 
venite, În mai multe rînduri, elin partea lui Andrei Avram, "deosebirea dintre părerea lui E. Pc- 
trovtci şi cea a lui G. Ivănescu este în parte doar de terminologie, inr În l1Ulsur<l în care depăşeşte 
terminologia ea este mult mai mică dedt ş-ar putea <,re<1e" 10. Concluzin lui Andrei Avram, "în 
acord cu opinia lui G. lvăncscu", csle că în definirea nalllrii exacte a acestor sunete trebuie 
luate în consideraţie, paralel. şi proprIetăţile 101' vocalice, pe baza cărora li se poate stahiJi statutul 
de elemente scmieonsonantice (nazale), ele rămînînd totuşi, in csen!n lor, "o realizare a unei 
unitllţi fOlJologke consollantice" (vezi AVl'Hm, oJi. cit., p. 16). 

Acelaşi mecanism alllcomodărli şi aceleaşi efe de au fost constatate şi pCII,tru cOllsoancle 
nazale urlJlate de lichidele 1, r, de seU1ivocale şi de aspirala It (sunete avInd de asemenea cal'aeter 
constl'ictiv). fn aceste poziţii, elementul nazal propriu-zis poate adesea dispăl'ffa, nazalitatea 
rămlnlnd să fie reprezentată, ca şi În cazurile de mai sus, prin vocala llazaU:l\bl precedentă 
(eL Petroviei, op. cii., p. 1O:J). 

O situaţic ClI lotnl opmă, prin compa:ra ţie eli faptele discutate llIai sus, o prezintă statutul 
fonetic al uazalelol' II, m urmate ele o consoană oclusiv;1 (sau () scmioclusivă). ",'\ceste contexte rele- 
vă tendinţa de acomodare a nazalci la eonsoauele oclusive şi scmioclusive (al'e îi urmeaziî, exclusiv 
din punctul ele vedere allocuJui de articulare (fapt general, In ceea ee priveşte oelllsivele, avînd ca 
rezultat formarea unor g rup II r i o III o l' g a n e, eare în majoritatea cazurilor reprezintă 
prollunţii normale ale limbii comune), ca un fenomen ce nU admite excepţii, avînd caracterul de 
lege fonetic:\ (vezi Petrovici, op, cii., p. 2\). In accasUI regulă se încaclreazll grupurile (,o!lSonantice 
forlllate din li urlllat de velarcle c, g, vclarele palalale R, g', alv('olarele t, d, apoi prepalatalele 
c, g (scmioe!usive) şi, de asemenea, grupurile formate din nazala 111 urmatii de bilabialelc p, b. 

Intr-ull context fonetic de tipul /lamlil cO!lsorwâ orlusÎull, formînd un grup omol'gan 
rezultat IJrin co:trt.Îculal'e, apare astfel exclusă posibilitatea unui pr()(es de slăbire a :elemeulului 
nazal, prin urmare şi a dispariţiei lui, ca fapte illcolllpatihile cu specificul fenomenului de acomo- 
dare care are loc În astfel de grupuri. Dimpotrivă, ,-il remarcat, ele exemplu, că nazalele (în 
._--_._------ 

 Vezi rceenzia consacrată Incrării lui Petl'ovic.i, tl1 1311"1'1, II, 19:Hî, p. 250··_·257, 
1U Vezi, mai recent, articolul Despre i semiconsoIlanlic nazal În limba rom I'Jll d, publieat 

ln "Amdele ştiinţiJic(' ale Universităţii ,Al. I. Cuza' elin laşi" (Scrie nonă) , Secţ.iunca III. e, 
Lingvistică, t. XXVIII-XXIX, 1982-1\)8:), p. 13. 
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special denlalu n) sint cu mult mai tari (prin lungimea lor) inainte de ocluslvclc sonore (Ii, il, 
rl, g'), provocînd acomodarca acr.st orn la Il precedent, ce se manitcstăuncort prin insăs! dispariţ.i.a 
sunetului oclusiv (cI, uuc unde; Pel.ro vici, 0J), cit . p. .'):Z---J14, vezi şi p. ilO ,,51). A vînd in vedere 
acest statut, propriu consoanelor nazale urmate de oclusive. nazalitatea vocnlei precedente consti- 
tuie un fapt foncUc ce nu se percepe (:;iîn consecin ţrl nu se notează). 

In concluzie, este de precizat aşadar eii fenomenul t13ZalizI)'ii vocalelur. ca fapt f'onet.ic 
în principiu imperceptibil pentru română, devine olJ';crvabiI (la nivulul pronunţiei populare, mai 
ales) exclusiv in vccin ătntr.a consoanclor nazale urmate de o J'rical.ivll (f, l!, S, Z, Ş, J), sau de lichide 
(1, r), sem ivocnle şi aspirutn 11, coutcx t tiple în care na zala, datorit.ă acomorlării la unul din 
sunetele menţionate, sliibeştc şi, din cauza caracterului ci instabil, adesea poate să dispară prin 
dizolvarea în VOC'l!u preccdvută ; elementul nazal propriu-zis dispărinu, singura care rămîne 
pcrceptlhllă este nazatitatca vocalei respective, 

2.2.2, Prin prisma acestor eOllstutiiri, cărora nu li 0,·,1[[ adus pînă acum corective (notabile), 
şi TIU li se aduc nici In lucrarea discutat ă aici, dar asupra cărora am cunsldcrnt necesar s:J. stăruim 
întrucît autorii lşi propun să publice Încă rlouă volume de le.xlc"dinleclale şi folcloriee" (Cuvint 
inui ulc, p. :î), trebuie 5:1 Considerăm croua le, din punctu l de vedere al interpretării procesului 
Ionetic şi ca aplicaţie mcl.odologică , transcrierile din textele d.ialectalc publicate în A.nexe, la 
carene vom referi în continuare, grup îndu-Ic pe categoriile: Il urmat de oclusive şi semioclusivc 
(CI,) şi de constricti ve (). 

CI,), Fa ţii de redarea în general cureclil a statutului fonetic al lui. 17, rezuHat prin Hcomodare, 
ca OClllsiv,lnHzaliî vclad ( li "v,dar"),i'nainlc de oclusiva velal'<'i surcliî c şi ele corespondenta 
ei sonor,l i7, pol Ji constatate cD3uri frecvente de ignorare a fenomenului in cauză, în care pentru 
acest context, în transcrierea Joncticii, s-a indicat prezenţa nC1zalizării vocalci precedente o daUi 
cu dispariţia nazalei (in interiorul cuvintului, ca şi!n condî!ii de .ConcUră sintactică) : [ŞucuLa] 1.1 
(p, 11(2); [a gătat-o] (p. d54); [cnţiLIl git] (p. 455); [ică] (p. 4fi7); [! clm(p)] (p, 4(9); [1 casă], 
1 .. · IH'asă], [cll1p-o cuptor], [o cHpă(t)], [o-ciipu(t)] (p, ,HjU); [de"direal], [learc:1], [pi galeriile], 
[cii gale!'!;]] (p, :162), 

'Tolodaliî. lle.ll1otivale fonetic sînt cuzuriIe cîud s-a nc.tat un il "velar" Înainte de o 
:;e.llJioclusivil, afl'ieala I' (redat aici, din aceleaşi motivc', prin litere aldine: [.s6 mănÎIlCe]. p.45'1, 
[mîne] pers. a 2-a, p. 460), Pe de uItă pm'Le, li "vei ar" nu a fost notat ca atare în contexte 
tipice ale acestei coartÎcuJi\ri : [:mgajem] (p. 4f)7), [alU aruncai] (p. 45\1), [dincolo] (p, 460), 

Paralel Cl] notaţii ea [im borean] (p. ,1;5:2), [SÎlll pâ ... l ("' "in[i] pc ... ; p, 457), [cîrn bem] 
("" (in[el] bem; p. '15:3), [elim hli(d)] (I" 4fiO), [lJagă-ilI butoi] (p, ,1(0), reflectind corect fOJ1c- 
tiSlllUl rezultat din acolllodal-eu locului de articulare (în eazuI de faţfl, ncoU1oclal'ca regresivă 
l JU11.alei dcnl:dr !lIn () labial:'î), pot Ii intllnite pentru contexte .identice în sandhi o serie de trau- 
scrîeri fonetice greşite salI false, prin (are se lloLeazll dispariţin conso8ud IlHzalc paralel cu llnali" 
zarea vocalci precedente, neţinlndlh'c seama de statutul şi t.ratamentul fonetic allluzalclor inainte 
de oclnsivele bilabiale p, b (avem in vedere uici şi caracterul dental, respectiv bilabial, al lui 
Il şi m): [1 prima] (p, 453), [înl(l')-o blid] (p. 454), [acolo haltii] (p, 456). [o pic] (p. 457, cf. 459, 
de llJai multe ori), re-o păharj (p, 45\), [o pnmCll1], [o bntojJ (p. 4GO); vezi şi: [uplem] (pentrn 
lllllpiell! ; p. 452), rîpreunâ] (pentru imprwIIâ ; p. 45:1), Fnptul cei în asemcmH cazuri nazala 
nu poate disp:1rca este dovedit, în :1fnra neornocl:1riiloeuJui de arUelll:\l'c a lui Il (>111 [+p], [li]), 
de tendinţa contrarie, n difcrenţierii,in prol111nţii de tipul [illpăl'at], [sînbure], [unbJă] etc. 

11 Din motive tipografice vom reda, pentru toaleeategor1iJe de exemp)ţ) puse Jn discuţie., 
vocala nazaUzat:1 prin litere aldine şi vom rcmmţa ele asemenea JaselIll1ul de legăturii prin care 
se lllareheaz{l apartenenta a elowl cuvinlc la [lcclaşi grup fonetic (u), ca!'e treImi\) socotit 
prezenl peste lot unele nu apare (rHtirlla, ca in ortografia oficială, 
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StatuluI oclusivci nazale rlcnlnle Il cs! c ('["onal interprebl si în gl'upurile consonantiec 
ni, tid, prin transcrieri de tipul: [p-o tal]«r] (p. 45:l), [s'-Il-tlmphllJ (p. '1;)8, de două ori), [ît(r)- 
a tîta] (p. c1Ml), [ude] (p. ·lGO), IllfJ8)JLelj-l(r)0 vreme], [s:l··[ourcej, [a trecu(l)J (p. '1(1): [o-t lndcm ] 
(p. 45G): [udcva ], [puntr'll tUllel} (p. 4ll1, ultimul cx omplu apare rie două ori); vezi şi (rn-:i dus] 
C- ni-am dus; p . -152, ·E"·l, Mîl)., cont c x ! 'in care îns,l, de regnlil, lwzala bilabtală In se llcornodeazi] 
la dvnl.ala următoare (rn-urn dus> [ur-au dus j ), astfel Încît nntarcn aici a dispariţiei consoancl 
naznlc '5i il unzaiizării vocale: pl'cced,'nte trebuie considerate, ca ,,1 pentru exemple:" citate ante- 
rior, drept fapte jncompatib.iIc cu tendinţele de coarttculnrc. Pronnuţiile populare Irccventc de 
tipul [une] pentru [unde] sau [IlJlClJu! pentru [lIndwnj ilustrează caracterul putrrnlc al nazalci ri 
lnainte de ocluslva dcntall't -;onor{l (el), avind ca efect: a('ornodnrel :lu'stel:.l Ia nazala prcccdcnt ă. 
JllnA In dispari t!«. Ca i într-u n CflZ di.seu!aL mai sus, trebuie S[l preciz,l111 că aceleaşi contex te 
fonetice,. (uneori acelaşi ('uvlnl s,i chiar pl..' ace,('nşi pagin'i) apar trnnsct+s« corect, conrorrn reali- 
tăţIi fonetice respecti ve. 

t';emotival{\ Jonctic este i transcrierea llHZaliziîl'ii vocalei, o dată Cu dispariţia lni II, în 
situa ţia dnd mizala Iace parle dintr-un gru)J cOllsommtie in care (,$l(' llrmat{1 de o semioe]usiv{l, 
afl'ieata 1llveolo-palatală c (în uccknşi graiuri, iÎ > j) : [intr-u cu])iirl (p. 15:», [muielllll cubăr] 
(r. 4oC), [să mic'e] (p. 'lti7), [Inceput] (p. 458, tic dOLIU ori), [le-i'-cpcmJ (p, 458), [atne] (p.460), 
[t\ic) (p. Mîl), [prlcipaleJ, [pricipali1j (p. '(62). Notal"ca I1li II "yelar" Inainte de semioclusiva pala- 
talii c. (el'. exq.mplel(: [58 mi:înîl1(:c], p, ·15:3, i [o mini':, p.1GO) poate Ii considerată i o SilIlp1:1 
sr.ăpare. ţin'inel de reproducerea unei tra.nsc!'Îcri origiunre corecte (cI:\t fUnd r'lpl"ul cii, in gC]lcrP, 
acelaşi coule'XL este rcc1at corect), clar, în cadrul disC'nţici de faţă, poate reflecta şi perpe- 
tlJUrea unei erori de interpretare. 

în sfîrşit, în categoria lnJ]serkri]ol" neeorespullzi'itO[lfl', SUbSlll1lale problemelo]' nazali- 
Ulţii, prin ignOJ',lrea unor fonetisme care se explicii prin coarl:ieu]are, trebuie încInse şi eazurik 
de ]lotare a nnci vocale llazalizate, paralel cu dispari ţia lltlz,d.ci 11 sau m, în situa ţia dnd acestea 
sînt urrnnLe de o altă nnznW (1n condiţii cil: [onetică sinfaclie;'[: n + In; m .. L. n; n-jll; m IIlI); 
[o 111l1C7. _00 un miez] (p . .Jf)4, 4(0), [gt'iteju ll1ÎJu1) (p. 'HlO) ; [mÎnei\ noi] (p. 45;3); [o ulnni'tr1 
(p. ,iti7), re-o noLl'cţ] (p. 468) ; [e·a !1lÎnca(t)] (p. ,j(j(). O transcriere ea, de cxcmp!tl.,;m mnîjlom 
(p, 45'1) ţincinsă seama ele caracterul dental (alveolar) al arUwlăl'ii Ocillsivei nazalrf TI, respectiv 
de caracterul bilalJit,ll al articulării oelllsivci nazale 111, care (leterminiî diferite ;forme rIe mani- 
festare ale fC1Hnnennluiflf',0l110d3rii, la carenearn referit şi JTI,a'i sus. 

r:l) O il doun categoric ele sUnaţi[ {) fm'llleaz,l transcrierile care implic4 LHlutlll fonet.ie 
al nazn1ei n S:lIl m In gnl1111l'ile eonsonnntice În carI' acestea sînt urmate de constriet.ive, poziţie 
în cure, cIup:} elim am al'ticulaţia nHzalelol' nu este compleUi, ei analoagă cOllstrictivel 
urmiitoare (pen!I'u I1olal'ea lor, în transcrierea fonetic:'! curentil, folosindu-se selllne spceiale: 
11,1)1' iniţi.al, vrzi la Prll'ovici, De la nusaliti ... , p. :l şi p, '10, llota 1). 

, Contextul fonetic pe rarc n disculăm nici, n, lJl {ricaliuf, avind ca efecl. sHitJil'ea Jinzalei 
hl procesul aeomodclrii la consouna friccll.ivfi care li llrmcclziL fa vOl'izellză perccpti.bililulpH naza- 
JiUlţii vocal ei precedente chiar '5i in situa ţia în Cilrc nazlIkle cu oelllziunea incompletă se piistreazu 
ca atare, ndiind absorbite în aceAsta. l\olal'ca llilzaJiz{\l'jl este posibilii şi În asemenea caZUL';, dar 
devine obligatorie c"i'lld () ast.fel de eOnS03lt8 na;>;ul:1 dispun, complet, In urma dizolvt'irii în vocala 
care o ]H'eced3, dp08"1'(Ce nftznlizarea (',sle l'epreZf-llLat{l 'In aeest caz prin vpcnla nazaHzată res_ 
pectivii, 

Din acesl. PUtlct de yeden), ,'n transcrierea fonctieă li textelor dialec.lale jlubliclltc în 
vo]nmu] de Iap, se poate observa cii vocala nazalizal:ă, paralel Cl] disparijoia lluzalei 'lnvecillutc, 
apare noLatii in geucl'aI eorcspunziHol', pC'nb'u grupurile formate din nazale llrrnalr: de fl'icative 
denlnle ; s, z, p. 458, 4110 ; palato"H 1 Vi'OIHI'C : 9' J, p. 1f,2, 4:,;), '158, 459; lab lodentalc : {, li, p. 463, 
'JLiG, 450, 460, 4li1, 4G2, 
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Textele ilustrează Însă, aproape În egah\ măsură (tinîud seama şi ele frecvenţa acestor 
grupuri) inconsecven ţe (sau neglijenţe) În notarea fenomenului. Astfel, semnalăm faptul că, 
pentru contexte identice eu cele rnen ţionute mai sus, În care Însă nazalelc ii-au păstrat, nu a fost 

niciodată marcat tipul de nazală cu ocluziunea incompletă (?, [l) la care ne-am referit anterior, 
Il, m fiind notate ca În scrierea literară obişlluitil, Înainte de : trIcattva dentală surdă s (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 lva dentală sonoră z (ţbrînză], p. 454 ; [pînză]. p. 4fi7, de :3 ori) ; f'rlcatlva 
pulato-alveolară SOnOl'>1 i ([unjem], p. ,151 ; [strînjcm J, p. 454; [ninjc], p. ,157 ; vezi şi [atuni 
le ... ], p. 458, În condiţii de IOllctieă stntncttcă) , rrlcati va lablodcutală surdă r ([Hrn fos(t)], p. 1fi2, 
45:3; [am ft1eu(t)], p. ,ţfi:l); fricativa Iahiodentală sonoră v ([Ia apă-n vale]. p. JfiG; [am văzn(t)j, 
p. 461). într-o transcriere corectă, pentru toate aceste exemple se impunea folosirea semnelor 
Il, m- In situaţia dată, e1nd elementul nazal.nu dispare ci se păstreaz ă (sub forma acestor nazale .+. + 
parflale), notarea nazallxăru voealei precedente este oarecum racultativă tn practica transcrteru 
fonetice irnprcsîonlste, din cauza ditlcultăţll reale de percepere exactă a nazalltătti acesteia; 
fenomenul este observabil mul ales pc bază experimentală, cu ujutorul aparatelor (vezi Petrovlci. 
op. cii., p. 7:3). 

Faţă de categoriile la carc ne-am referit pînă aeum, conslal:'1m că nazalizarea vocalelor 
apHre corect notat.ă pentru contextele În care 11. esl!' urmat de lichidelc 1, r (p. 452, ·157, 461, 4f.2, 
dar' (dn la], p. 4fi8), de scmivocale (p.4[>2) şi aspirata 11 (p. 4fi2, 1GO, 'lIn); la fel, şi În cazul lui 
TI (din prcpoziţia În şi articolul nehot.:\r1t un) urmal de vocalelc a, () (p. ,15(;, 45i), fapt car'c a fost 
explicat prin analogie cu situaţiile anterioare (Al. Hoselti, Hpud Petrovici .. op. cit.,]J. lOiI). 

Trebuie st\ subliniem faptul cu erorile evidente de transcrierefonetică şi il1conSecvcllţele 
semnalate .. rezultind dintr-o interpretare cel pu ţin cllrioasl1 a problelllei nazalizării şi din ignora- 
rea celor ale rwzalilăţii, sînt in contradicţie cu intenţia autorilor de fi face descrierea amlmunţită 
l graiurilor din aceast{l zonă " ... pe baza ... llotării cît mai exacte a faptelor de limbă" (vezi Clwînl 
inainte, p. ,3) şi distoncază faţă. de HJlsarnhlul transerierii textelor, care se caracterizează prin 
acurateţe şi, adeseH, prin perceperea şi redarea prin notaţii de mare acuitate a fluxului vorbirii 
(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 multe altele). 

Nu pledăm, evident, p2ntru uniformizarea Lranscrierii fonetice în cazul Ilotllrii fenomenului 
de nazalizare sau al altor fenomene, dH)", dacă în cazul răspunsurilor din ancheta cu chestionarul 
oseiluţiiIe.În ceea ce priveşte percepţiH şi notarea poL fi Înţelese, iar unele fapte au fost puse uneori 
sub semnullllLrchării chiar de către autorii (cI. p. G8, 70, 71), sit.uaţia se prezintă cu to'nl allfel 
pentru textele dialectale, unde transcrierea de pe bandă de magnetofon se face pe bază ele 
analiză şi repetate verificrlI'i, ceca ee o Hpropie, din punct de vedere metodologie, de cel'cehlrile 
de foneUcă experimentală. 

Considerăm că, In perspectiva pregătirii. p{ntrn tipar a volumelor de texte anunţate, 
situaţiile puse In discuţie se cer reexaminaLe din ]JuneluI de vedere al tnmscrierii, cu atit mai 
mult. Cll eît se relevă ca fiind divergente fa ţ:1 de eonstalurHe ee se pot faC( pe baza instrumentelor 
de cercet.are de. carc dispunem, culegerile de texte dialcctale deja ex,islenLe (vezi volumele pu_ 
blicate ca anexe la NALH. OltCItia, MUII/enia, volumul consaerat. grttiurilol' din zona .,Porţile de 
Fier"), ale căror analize şi soluţii le-am putut verifica lucrInd la transerierea (şi pregătirea 
pentru tipar) a text.elor dialectale înregistrate În diferite arii lingvistice ale Moldovei. _\Tai mult, 
pentru ZOIHl Chioul' exisUi lin termen de comparaţie direct, textele culese şi transcrise de Emil 
PelI'oviei pentru localitatea Hoiu 1Ilare, pet. 272 din reţeaua ALH Il (vezi ALE'!' p. 12G·-12IJ), 
carc figurează, de asemenea, in lista 10calităţi1or cereetate pentru volumul de l'a (ă (vezi, In 
Anexe, textele dialeclale de la p, 4.55-·· 4(11). 
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:1. In paragrafele precedente ne-am referit, in linii generale. la modul şi In măsura in care 
sînt folosite in această lucrare de specialitate iristrnmcnl el e de cerce/arc. problemă ale cărel carenţe 
sînt cu mult mai evidente în eera el' priveşte dicţionarele (istorice şi etimologice ale) limbii romilne, 
in capitolele în care se preztntă şi se 'Illalizcaz:l Cuvintele din vocabularul fundamental sau din 
fondul regional al gruiuriJor populare. Deşi se indică intre sursele bihliografice, pe lîngă alte 
Iucrărt lexicografice, volumele din scria veche (DA) şi din seria nouîi (DLH) a Dicţionarului 
limbii române al Academiei (vezi p. 86), putem constata CiI, de fapt. adesea lIU s-u ţinut seama 
de rezultatele ccrcetărllor etimologice lncorporate in această operă fundamentală pentru cu- 
noaşterea vocabutarulul românesc. Căci, dacii ar fi rost vorba de contestarea explicaţiilor date 
aici. faptul ar fi trebuit sâ fie explicitat şi argumentat ; astfel, nu se justifică etichetarea drept 
"termeni fără eLlmologie cunoscută" (! : p. 81 82) a unor cu vin l« de origine maghiară certă 
cum ar fi: bitatu) (DA), pictoici , raţ, ]'(I/()f(I, ŞjJOI' (DLH), a unui Iutinlsm regional ea s pur (DLH). 
a unui cuvînt de oJ'Îginc slavă cum ur f'i sumăn (DLH). ori a unor creu ţi! pe teren rornilnesc : 
olicău glosat "bani!!î mică" (eL DLH: 'Clipă', 'pahar' pentru oticău-col ic (a) + -1111); hiros "murdar" 
« hiră ; cr, DA). Pentru (a) pliscăi "f1niera" se poate porni de la (a) ('işcii şi (a) [liscăi, derivat 
din [li şcă ; eL DA). Este drept, în unele cazuri, nspectu l fonetic a fost acela care "a ascuns" cuvin .. 
tul-tltlu din dicţionare. dar etimologia acestora este stabilită: [ordităn "zăvor" esle acelaşi 
cuvînt eu ţ'crcliedcu şi [crchctru 'virtej' ; 'rcstou' « magh.; DA) 12; [ircitură este o var lantă a lui 
[urcitură (crea ţlc pe teren românesc; DA); lImcchiţâ glosat .Jiorlău'' (terminologia morii, p. fJf,) 
este o variantă a lui omcitţă (ef. !ImN. unutt ), cu vint înrcgistrat In ancheta pentru ALB 1 cu 
sensul de 'rumeguş: in locallt.ă tl Învecinate zonei Chioar, din TransiÎvania şi Maramureş (el. DLH), 
iar eu sensul 'pospai (la moară)' apare notat în ALB 11 s.n., voI. 1, h. 18:1. pentru nord-estul 
Transllvantei, Maramureş şi nord-vcstul Moldovc! (vezi pcl. 228,260, ;)5:1. ,)62, :186, 5.51 şi 537). 
Tot aşa, tui je] "neg" (p. 82) pare a fi o f orm ă rezultată prin falsă analiz ă Ce:: *IJJHijel) peutru Hi[Jcl 
(cf. mIleu, p. 71), după cum pliloi! "schilod" (p.82) poate reprezenta o varianl,l. a lui (s)chilIW, 
reflectînd o confuzie provocată de situaţia palalalizării dcntalei t ( Li ; cL p. 72) In acesle graillri. 
Menţiol1l1m că unele elin aceste cuvinte, ca şi variante şi forme rezultaLe prin fnlsă analizil de 
acelaşi tip se găsesc şi in graiurile elin Bucovina, care Cunosc transfor!l1ill'i foneti(:c earacL{ristice 
nordului Transilvaniei şi Maramul'eşului, dnp{l elim alesU'\ text.ele dialeetale tl{llnscl'ise pentru 
volumul In curs de elaborare ea supliment la N.il LR. Moldova şi FlucoVina., 

DaCiI şol glosat "urs" (în terminologia mescl'iilol', Jl. 101) lnseo>mnă '!l1(inghin{l' sau 'scaun 
de euţnoiat' (uceeaşi glosa re este prezentă la I1lCll{lhinâ şi cle.te pentru ('ier, l. 1(0), atunci trebuie 
sll-l considerăm Ull cuvînt de origine ruaghial'ă (cL DLH, s.v. şut 6), ea şi pe dişeu "cuţitoaie" 
(p. 1(1), variantll eudepalatalizarea lui d' « u 1- i:> [l) din cuvintul /iiCll (lIişâll) 'daltă' 
«ll1agh. veso 'ici'.) 1", ori pe Iwrnw "coviltir" (p. 82) (eL ameu, in DA), lrifju/'ie "pridvor" (p. 82) 
(vezi {'ri{lUrie ('W[Jorie,11l DA). 

() consultare SU1)crfieială li DLH a pu I.u 1 determina considerarea grcşit:l a In i mulâ 
(Inul) "prost, catir" drept cuvînt de origine slavă (p. 81 ; în DLH, s.v.nwI1: "latiuism Invechit"; 
prohabil pătruns Însă prin fiJieră maghiară), H lui şurâ "clădire mare unde se adăposlcsc atela- 
:iele" ca cxplielndu-se prin lat. sira (p. 81; in DLH. s.v .. llrâ 1 : germ. elial. Sellll!', sii8. ScllYl'nt), 
01'1 li lui ['irllel "scîndur:\ dinlre obezile roţii de la moară: aripă" (p. fJ2), "unealtă din lemn cu care 
se ndezeşte tencuiala; netezitoal'c" (p. 102), drept uu element de origine neogrcacll. In cazul 
ultimului cuvînt, dalorib\ semnificaţiilor, se poate aprecia că ne aflăm în faţa unui regionalism 

12 eL şi Vasile Frăphl, Glosar dia/ecial. Valea in{'erio(/l'll a nrnavelol', s.v.l(ircllll<lll 'id.' 
«ll1agh. forc/ilo, idem, apud Tam{ts.EHW, s.v. feJ'IlJ.elen), in "Anual' de Illlgvistlcă şi istorie 
litcl'Hl'ă", t. XXIX, HJ83-198cl, seria A. Lingvistieă, p. 287-288 ; Materiale şi cerecltlri dia/ee· 
tale, r, Blleureşti, 1 fJ60, p. 255, S.v. rergllelCLl (Geoagiu-- Orăştie). in continuare ahreviat MCD 1. 

l, Ct. NICD 1, P 198, s.v. liişâl1 (Deda--Topliţa). 
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de origine german:'î, Ricqc], pătruns şi prin filieri! maghiară, ateslaU; de varianta rigii (DLR, 
s, v. l'i{JI!P), !ntîlllih\ ele altfel şi în graiul'ile din zona Chloar (vezi p, 82 : rigli "zăvor"). În această 
situaţie, putea Ii scmnalată necesitatea ca în DLH să se fi indicat e[imologia multiplă a itnprumu- 
tulu i 14. 

Pentru alte cuvinte, se poate observa că nu s-a udinci t cereetarea şi IlU s-a ţinut seama 
de rezultatele, concludente, ale analizo l elin lucrări de specialitate (monografii şi studii publicate 
în reviste). Astrel, {l'l1jae 'saltea', jio/icâ'fal'lIlaek.', [trhonq 'perdea' (ee apar şi în gralurlle din 
Bucovina} sînt consideraţi termeni de origine maghiară (p. 81). Intr-o monografie consacrată 
Imprumutur-ilor germane pe baza Atla-ului litujoislinc ronuui, În care a discutat pe larg problema- 
tica sursei termenilor numind reallt.ăţ l din domeniul eul turli mater-iale din graturile populare 
din Transilvania şi celelalte provincii de dincolo ele Carpaţi, V. Ar vlnt« a indicat ct.lmonur-llc 
germane ale acestor cuvinte (pătrunse uneori i paralel prin l'ilicnllllaghiară) 15. Pentru a preciza 
detalii ale acestui aspect lingvistic al zonei, era ele aştepta t ca în lucrarea de fa ţ::l. să se acorde im- 
portanţa cuvenită problemei Imprumuturllor , ceea ee al' fi avut ca rezultat reducerea cazurilor 
În care se consideră drept cuvinte cu origine neeuuoscu tă unde germanisrnc şi mnghlurtsme. 
cum sînt zalţă "guturai" (p. 82: < germ. Scifel) 16, hirtiei'! "tuherculoz:l" (13. 82 ;'iarianltl a lui 
licptică 'Id.' < magh. dial. lwplika) 17, [il cu "sobă" (p. 82 .: magh. fiilil) 13, laştc "tăiţei" (p.82: 
<1 magh. 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 ca format pc teren 
romCtllese de la [aţă (1, p. HH : de fapt, magil. [ercelni, 'iel.') 22. 

în al doilea rînd, se impunea ea preocuparea ctirnologică a au lorilor să se concentreze 
asupra depistării originii unor cuvinte r:lmase l1eexplicalc, dar al cllror aspeel Conetic este 
"transparent" În ceea ce priveşte sursa gerlllanii (ef. Cl'csi,q "erîng [la moară]" p. 95, lo.qlaln.âr 
"l'aşpă", p. 101; nu se marchează uiei aceentlll) ori n111ghiarI1 (uiganiJll "bidinea", p. 102; sor{Joş 
adv., CI1 sensul 'urgenL; aglomerat', atestat într-un text din A.T!c'<:l', p. 458, clar neluat în consi- 
deraţie în aleătllil'ca listelor pe origini ale cuv.intdor caracteristice zonei) 2::. Dată fiinel circula .. 

1'1 Pentru variante de acelaşi tip, bi/icli. nicli, vindi, penzli, efo Stelian DumisLrăccl, 
lnfluen/a limbii literare asupra graillliloI' daco]'oJ))(ine. FOI/clica n(,o!Oi!iSllllllni.EdHum ŞtiinţiJ'ie(l 
fii Eueie1opedică, Bucureşti, 1 U78. Jl. :H!), '):;;'. 

15 Vezi Die deulschen Ent/cllllllrlf;CJi in !len rmn!inisclwl1 ,UulIdarlcn (naell ilcn Al/fjalli'll 
des RUI1/!lnischcn Spraclwllasses), Berlin, 1971, p. ,11, [i8:Ul.: 112. 

1" Vezi Ştefan GiOSll, Termeni pen/Tu l/oţiullea "gllturui" fii; baza Allasului lif/{/Ilislic 
I'omân, 1n "Studii şi cercet:'iri ştiinţifice",Fj]ologi". XIV, InG,], 2, p. 2:32. 

17 ef. Vasile Fr::l\.iI:1, Glosar dia/eclol ... , ibidem, p. 292, care lnregistreazii varianta herlicâ 
'ici.' şi adj. herUCOS'/lIbcrelllos' (pentru eLimotlul maghiar citat, autorul trimite la Tamas. EII\V). 

18 ef. MCD L p. 171 (Deda Topliţa) şi p. 20\1 (Sorneş-·-Gurusl{w, .Jibol1--Cluj). 
]9 Vezi în DA s.v, lacâ .: efo MeD 1, S·V· /oşle, p. 2(i() (Screca --- Orăştie), /âŞCll!â. p. 77 

(VlIeele--Tunla)şi Teofi! Teaha, Graiul din Yalta Crişllllli Negi'll, Buemcşti, lHfrJ, Jl. 125: 
vezi, de asemcncd, răspllllsurileciin ALE II S.I1" vol.lV, h. 1076 taiiei, penlru pUllctele eli 
anehete la maghiari (192, 287, 675). 

20 eL MeI) L p. lno (Decla Topliţn) şi p. 267 (Gcoagill·Ol'llŞtie), llnck se găseşte 
CQIlSeIllnalll, şi ,arianta siluoiz (p. 0:3. Vlleele--Turda ; p. 190, Deda-· TopIi(a), mai apropiată ele 
etimol1; vezi şi înALH II s.n., voI. IV, h. 1082 m(l!lÎlll1 (de prune), l'{lsplItlSlIrile din punctele 
rnaghial'c citate mai sus (de altfel, pe aeeasUi hartă, si/voilel, ea şi silvoiz şi alte forme ale cu- 
vIntului apar frecvent îilfcgistrate. în toatA Transilvania). 

"1 Vezi MeD 1, S.\'. uâioaqll 'id.', p. 102 (Vî1cele-Turda) ; eL şi A.LH 11, 1, h. 2·12, pe!. 
1\)2, 287. 

22 Vezi în MeD l, p. (j9 (Vîleele-Tunhl) şi p. 255 (Geoagiu Or:\şLi e), parulel cu firlM!!i 
'id.' «rnagll. Firealni). p. 171 (Deda Topli!.a); Vasile Frăt.1I:1, G/osar dia/ee/al .... p. 286, n 
Inregistrat varianta {er/dilli «:magh. fereel, apudTamfls, EH\V). 

2'; Pentru sensul, uzual. în I4l'aiurile învecinate, ca şi pentru provenielJla tel'lllenului 
( IrJngh. szorgos "grabnic"), el. ]VIe!) 1, p. 21e. (Someş. Gl1l'uslil.u, Jibou·-- Cluj) 1 p. n:l 
(Vllcele--· Tunla), 
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ţia termenilor de acest Lip. cxplicaţlllc trebuie căuta te. adesea, ca în cazul ultimului exemplu, 
În r e g ion ali S 111 e germane sau maghiare, cercetare în vederea căreia autorii se găseau 
intr-o situaţie. avantajoasă faţO de lexicologll din alte zone sau faţă de Iexicografi, 

Este, desigur, în contradicţie cu rezultatele la care s-a ajuns in cercetarea elementelor 
autohtone din vocabularul limbii române să se cnuruerc, printre "termeni reglonall de alte ori- 
gini" (p. 81), alături <1(0 rcglonallsme germane ca fain, corţa, font, cuvinte ca battq«, rinză, 
strW1!J'\ (cr. şi stratţă pentru traistă). Irim i ţîndu-se totodată la corespondentele acestora din 
limba albnneză, cînd, de fapt, în aceste cazuri se înrcgls trcază sensuri speciale, Cunoscute pe arii 
mai largi sau li tlllzate regional. De altfel, despre elementul autohton este greu de crezut că ar 
fi "reprezentat mai slab" În zona dată (p. 79) ; numărul cuvintelor (sigure) de această orlglne 
este, nu ne indoim, acelaşi ca şi în alte grai uri dacoremâncşti (clud este vorba de fondul prlnclpa l 
lexical), iar sensurile înregistrate pentru unele dintre ele .în graiul din Chloar dovedesc 
producttvttatea lor semantică. In orice caz, Ti10ŞllC "naş" (p, 81) este o crcaţle pe teren românesc 
de la moş (cuvint ce are lin cnrespondentîn albanezii), şi lot o creaţie pe teren roniânesc trcbule 
să fie şi bătucitură "neg" (pentru care se trimite la portughezu! balnear! ; p. 81), iar (a) piliga 
"a pişca", pentru a putea fi considerat lin împrumut italian (it. pizzÎeare; p. 81) in graiuriJe 
din această zonă ar fi trehuit să fie infirmate mai lnt îl ipotezele etimologice anterioare. 

Ne-am rererit la aceste situaţii pentru că nu le putem considera simple scăpăr! (stînjeni- 
toare Insă), de tipul enumcrărl! printre împrumuturile germane a trei cuvinte de origine, slavă: 
horn, prtspă, drani]ă (p. 79; pentru et.imolngla primului cuvînt, vezi însă p. 86), Il cltăr+l greşite 
a unor et imonur-i latineşti la cuţit (*acalillS', p, n5, pentru *acIlWÎ/S, vezi p. 103, etimologie 
acceptată probabil după Dicţionarul cxplicaiio al limbii române) 24, sau la mai "unealta cu 
coadă Cll care se bate în ghin ca să se scohească lemnul" (rnullus, p. 95, tn loc de tnalleusv, 
ori glose de tipul penele roţii='"roata care are l1tJ111ai nişte sclndurl prinse de grindei şi pe care 
() Impinge apa pc dedesubt" (p. ()4; vezi la aceeaşi pagină sintagmele gl05ate prin "cioroi"), 
fără să mai vorbim de greşelile de tipar ce dCJ'uteaz:1 Hllori, îngreunÎnd înţelegerea faptelor 
lingvistice prezentate. 

4. Dei prohlemele puse în discuţie se conerelizenzi:i 1n fapte eare, la J)l'ima, vedere, par de 
amănunt, este uşor de recunoscut importanţa lor pentru valoarea ştiinţifică a J',zllltatelor unei 
eerceblri, iar aceasta llU poate Ii apreciată dceH în perspectiva utilităţii ei pentry iJ.nsamlJlul dome- 
niului în care se plaseaziî, a nportullli ce i se poate recunoaşte în rezolvarea prbhIcmeloI' tlcestuia. 

Observaţiile asupra metodologiei în cercetarea graiului din zona Chionrului, ea şi cele 
referitoare la interesul prezentat de informaţiile şi calitatea inlcrjJl'ctăl-jJOl' p care le oferă aecastti 
lucrare, ce intră în bihliografia curentă il. diuledologlei şi IcxicograIiei, pomcsc de la exigenţele 
ilcestor discipline lingvistice, formate şi impuse 1n cercet.area l'omi'lneaSCft de () tradiţie remarca- 
bilă. 

QUELQUES FAITS U.\;GUISTIQUES DE LA ZONE D'INTERFErmNCE DES SOUS- 
DIALECTES DE CRIŞANA ET DE lIIARAlVlUHEŞ 

HESTJNJE 

L'arUcle se pl'opose d'(,tablir la mCSUl'e donI Iii partie !ingulstique d'llne monographie 
intcrdiseiplinalre consaeree ) Ia ZOl1e de Chioar (voi!' noie 1 du pr(!sent article) reussit a capter 
le propl'c d'une aire de lransition situee au Nord du domaine linguistîque daco .. romnain. L'au 
cOllsidi!re les aspccts lllHhodologiques !ies !lUX exigellces d'une lTlOllogrnphie dialeetale; une 

24 Vezi însă, pentru eornpam(.ie, DA S.v. cll/iI: "Din lat. pop. ·coli/IlS, -llm (de la lin verb 
• cotire, derivat din cos, cotem) cu sensul originar de "tras pe eule. aeul1t" ( ... ). Tot nici este 
d!scutal:l soluţia etirnologlcă propusă de Candrea şi Densusiann (" CiCLlti!US <.* (!cuiÎl'e, derivat 
dIn aCllfus). 

19 -- Lingvistică 
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attentlon parttculiere est accordee ,) la place des phouettsm es propres au sous-dlalecte Ou est 
(de Crişana) qu'apparalssent dans Ies parlcrs de la zone de Chloar, mis eu correlatton avec les 
taits phonettques (ct Iextcaux) des sous-dlalectes de Maramureş et de Moldavle. 

La conceptlon des auteurs de la monographle sur le phenomene de la nasalisaiiosi (re- 
tlHee egalement dans la transcrlptlon phonet iquo des textes dialectaux publles entre les pages 
451··· 4(2) est conrrontee aux resultats des r echerches ele phonetlque experimentale de Ernl!e 
Petrovlcl, De la nasaltte NI rotunain (Cluj, 1930). L'on uunlyse, par la suite, JC& erreurs dues 
,1 I'Ignorance de la specltlclte tin phenomeue de nasaIite ou bien a I'Interprctatlon non-Iondee 
des modtrlcatrons subles pal' les voy ellesplaeees dans le volstnage des consonnes nasales et des 
groupes consonantlques resultunt de la juxtaposlt.ion entre les nasales 1/, m ct les diffcl'cntes 
categortes de consonnes (splrant es : Ilquldos : occluslves velalrcs, dentales, hllabtales. semt- 
occlu slves _. aîtrlqnees). 

A partlr des lntormatlons du Dicţionarul limbii române de I'Academle Roumalne et de 
monographles et glossalres regtonaux, ]'on corrlge plusleurs affirma l luns sur I'etymologle de 
certains mots qne circulent dans l'alre Nord-Onest de Ia Trunsylvllnie (Slll'tout des clIlIJfunts 
d'or.lgine hongrolse et allemande). 

Gen/mI de Lingvistică, Istorie Literarâ şi Folc/or 
Iaşi, sir. Codrescu, nI'. 2 


