III. GRAIllRILE
DACQROMANE

SCHIMBĂRI FONETICE POPULARE ROMÂNEŞTI FORMULATE
GREŞIT SAU INCOMPLET
DE
G.IVĂNESCU
§ L După cum s-a arătat de mult, în limba romana ea SI ta accentuaţi
s-au transformat În e, respectivte, dacă în aceeaşisilabă sau în silaba următoare,
imediat sau la distanţă, adică separaţi prin cel puţin un sunet, urmează e, i,
ea, ia, .(0,[u, fă, il, i r sau sunet.muiat: leage> lege> rnold.!ezi,*jape > iepe>
mold. tipi, [eroei> *fierbe> [iâtbe > [ierbe > mold, xerbe> xerbi. In Muntenia forma cu fa a rămas neschimbatăîn cazurileca mea, [ierbeâ; în Moldova,
dimpotrivă, forma nouă, cu e, ie, s-a extins şi în poziţia finală, bineînţelesprin
analogie.
Dar în unele părţi din Moldovaşi Munteniafenomenuls-a realizatşi la fa,
ia neaccentuaţi, exact în aceleaşicondiţii ca şi la ţ;a, ia accentuaţi. Astfel este
cazul cu numele de sat *ladriC,devenit ldrL, prin faza *iedric.Dar condiţia
reducerii Ia e, ie se realizeazăşi cînd ea final neaccentuat Iormează triftong cu
i de la începutul cuvîntului următor, ca În cazul piidurea-im(ire, precum şi
cînd diftongul ea s-a născut. din e final al cuvîntului anterior şi din a iniţial
al cuvîntului următor, ca în cazurile pe-cit: "pe aici", df-aÎc "de aici"
(în aceste cazuri a avut loc întîi reducerea lui e sonant la!i, (e consonant). Sintagme ea p ădurea-] mare, pe-aic, de-aii: au devenit pădure-i mari, peîe,deie.Dar nu orice e final se uneşte cu un a iniţial al cuvîntului următor. Astfel, în aceleaşi localităţi din Moldova in care avem peîe,
deie, se spune di api "de ape", şi nicidecum*dţ;ape,*depi,pisti api "peste ape",
şi nII *pisieapi. CL şi eli-acti, di-ticasi,pi-acasi. La cuvintele care se termină
În -fa (e vorba de forma articulată eu articolul definit a substantivelor feminine
de declinareaa III-a), forma cu -e s-a introdus şi cînd substantivul este urmat
de un cuvînt care nu începe cu e, i, sunet muiat: pădure statului "pădurea
statului". în cazuri ca pădure seie"pădurea ceea", piiduredi Unginoi "pădurea
de lîngă noi" este îndeplinită condiţia de schimbare a lui fa neaccentuat, căci
diftongulfa neaccentuat este urmat de un cuvînt care începe cu sunet palatal
(.§) sau cu () consonantă + e, 1.
în poziţie neaccentuată, fenomenul a trebuit să se producă în acelaşi
timp ea şi în pozitie accentuată, adică pînă cel mai tîrziu in secolul al XVI-lea.
§ 2. u- final sonant a căzut în dacoromânăşi în dialectul morlacilor
într-o fază foarte veche a limbii, căci el se găseşte deja în numele personal
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Singurel,prezent în Italia de nord-estla 1185(în condicaşerhilor unei mănăstiri
catolice din Friulip, Căderea n-a avut loc pretutindeni în cele două dialecte
şi nici În toate condiţiile: În Ardealulde nord-vest şi În Olteniaavem şi pronun'ţii ca albu pentru alb nearticulat; acolo păstrarea Iui -[1este condiţionată de
prezenţa unor consonante sau secvenţe consonantice de dinaintea vocalei
(trebuie văzut care). Dar fenomenul dispariţiei lui rz-nu e bine sau complet
formulat şi pentru că foarte multe cuvinte păstrează în celelalte graiuri
populare În anumite condiţii pe -/1 final. Am în vedere regiunile în care udispare în vorbirea neafectivă în toate cuvintele. E vorba fie de construcţii
inverseca ard. iueu-ţ] sufletuli "îţi sărut sufletul l" sau mold, frigLl-I7
i-i fi-a
mînca i ,,111i-i
frig şi (mi-i)a mînca", fie e vorba deconstrucţii ca maici. cumu-i
mei !fini "eum e mai bine". Schimbarea Ionetică, anume dispariţia lui-ll
final, nu înlătură deci Lotalvecheaformă a cuvîntului,cel puţin la unele cuvinte.
Cuvîntul a ajuns să aibă două forme, două variante: forma nouă, rezultată
prin schimbareaIonetică, care devinevarianta fonetică principală a cuvîntului,
şi forma veche, care devine varianta Ionetică secundară a cuvintului. Dar
aceste două variante există în unele cazuri numai în graiurile populare; limba
cultă a înlăturat total forma veche. Astfel nu este literară decit exprimarea
cume mai bine.Dar, în cazul expresiilorcu topică inversă,limba literară a acceptat şi varianta secundară.
Este evident că -li final s-a păstrat în graiurile populare în cazuri ca
cele discutate mai sus din cauză că, în tact, el DUmai era final, adică nu se mai
găsea în finala cuvîntului considerat ca unitate Ionetică; căci construcţiile
cu topică inversă, de care am vorbit, sînt alcătuite dintr-un cuvînt.cu accent
şi un cuvînt fără accent, cuvîntul enclitic, care formează un singur cuvînt
fonetic împreună cu cuvîntul care are accentul. Deci, pentru ca formula dispariţiei lui -ti final să fie exactă, trebuie să se specificecă.avem în vedereca unitate
fonetică cuvîntul, În care caz il nu mai este final, ci medial, şi, ca atare, Se
păstrează.2.
1 Faptula fostrelevatde D. Găz.daru,
in articolulRotneni
occidentali
siatizioii
in Italia
ne!inedioeoo,
din"Culturancolatma",
VI- VII,194tl 19,17,
p. 144-16:),Defapt,estevorba
şi denumeleRodul,carepresupune
dtsparlţla
lui-11dinmaivechiul"Raâulu,Numeleaparintr-uninventardin1185al satelorşi şerbllor careaparţineau
rnănăst.irlt
SaniaMariadinFrtuli;
dependentă
depatriarhiadinAquileea.
În IstriaeaposedasateleLetăjşiBrdo,Incareaulocuit
dupăaceea poatelocuiauşi atunci românivestici.Veztşi G. Ivănescu,
Istorialimbii
romdne,
p. 333şi 371,textşi nota2.
2 În acestarticolaminregistrat
numaifaptedelimbiidingraiurilepopulare,caredeci
mteresează
inprlmulrtndpedialedolog.
Darvariantefonetice
deg.nulcelorcuprinse
la numărul
2 preziutăşi limbaliterară,anumela formelede participiuprezent(=gerunziu)
şi participiu
trecut,cîndelestnturmatedeunpronume
aton(= formăscurtă,conjunctă)
saudemaimulte,
intrecareşi pronumele
reflexiv:[ăcituln-L,
ţăcuuiu-i-se,
[ăcindn-i-L
; in acestecazuri,formade
participiutrecutfacenumaldeclt
partedintr-oformăverbalădeperfectcompus,
indicativsau
perfect(de asemenea
compus)conjunctiv
sau ireal(,, condlţtonal-optattv).
Adaugcă două
varianteprezintăinlimbaliterarăşi.în gralurişiformele
verhale şipronominale
atone(scurte=
conjul1cte)
terminatein consonantă
pronunţatăeulimbaîn poziţialui i (depersoanaa doua
plural),iar,in cepriveşLe
pronumele
şi forma.i.cindaceastaesteurmatăde o formăpronominalăatonă(= scurtă= conjunctă):cla!i-Ie,
daji-l,daţi-!,daţi-mi-l,daţi-i-l.în unelegraiuri populare.
acesteformeau transformat
pe i precedatde! in î : da!H,daţl-i-l,dalî-ielco
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CHANGEl\fEN'rs
PHONETIQliES
HOUMAINS
POPULAIRES
FOHMLJLES
DE MANltmEERONNrEOU INCOMPLETE
RESUMlC
1,'a11te\1r
donuela formule
exactededeuxchangernents
phonetlques,
qul,[usqu'ăprescnt.
out etcrorrnules
de maniere
eronneeouIncomplete.
Il a pu le faireentcnantcoruptedesfaits
dlalcctaux.
Il formuleleschangerneuts
de la manieresulvante:
1. La sequence
phonet.lqu
e gaaccentuee
ou atonesuiviepar i, i ou consonne
palatale
dansle mămemotOUdansle motsuivant,devicnte : mold, de-acolo
"delă",rnaisdeis"d'ici",
p ăâurea-i
mare>pădure-imari"laforetestgrande".Dansle derniercas,le changernent
s'cst
lrnposedlalecta
IementegaJement
aux f'ormes
isoleesprononcees
lsnlement
: rnold.pădure"la
Ioret" (ef.păduri"ioret").
2. Lessubstant.ifs
de la premiere
personna
du slnguller,
lesarljectlfsel.lesformesverbalesquiseterrnînent
eu consonne
(donc:1la f-Ierepersonne
dusingulicr
el du pluriel,el fila
III·(mepersonne
du pluriel) (fri,q,
cald,etc.,trans.ţuc"jebalso",etc.)presentent
unevariante
phonctlque
avec-ii quandle mot endiscusslon
estsuivlpar un formeverbalea.Lone
iînsu-t)
et unpronomalon(Il/cu-ţi
suţleti:"jebalsevotreâme").
Facu/ll1lea
deFilologie
Iaşi, Calea2S A.ugust
nr. 11
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