SONOHIZAHEAFRICATIVELOH ŞI OCLUSIVELOR SURDE
(15,ş, 1; Il, t, p) URMATE DE SONANTANAZALAD,
O TENDIN'fĂ ACTIVA îN GHAH'HILE DACOHOMANE
DE
DOINAHHEAPCĂ
Introducere. Acorr.odareade sonoritate care se manifestă în tendinţa
de a avea, în grupuri consonantice, consoane din aceeaşi serie, fie numai
surde, fie numai sonore,a fost definită pentru limba română ea o legefonetică
în actiune'. Un exemplu concludent îl constituie sonorizareului [sJ urmat de
[I>},[d], fuJ, în cuvinte ca zl1()r,zdrobi, zgomot; este vorba de fenomenul
cel mai frecvent şi mai consecvent de asimilare regresivă în limba rornână2 (astăzi normă ortografică şi ortoepică oficială).
De o atentie specială s-a bucurat, subiectul fiind reluat din diferite
puncte de vedere,în diferite etape, şi sonoritatea grupurilor consonantice formate dintr-o Iricativă (s, ş) + sonant ă, în special o nazolă (m, n). Este de
subliniat, de la. început, că pentru acestea, ea şi pentru sonantcle.llichide
1,r, sonoritatea nu reprezintă o trăsătură pertinentă, iar acomodarea d:e sonoritate, deşi frecventă, nu mai este obligatorieca înaintea consoanelordu zgomot,
Ioneme sonore (It, fi, g)$. Fenomenul a fost luat în consideraţie şi apare
discutat în diferite lucrări de lingvistică, dar nu a fost încă întreprinsă o cercetare specială, sistematică, asupra acomodării de sonoritate în grupurile
consonantice alcătuite din COllsoanesurde (Iricative şi oclusive)+ sonanie
(nazale şi lichide).
Intr-un cadru mai larg, numeroase fapte au fost prezentate şi analizate
de Christea Geagea", care a intuit şi existenţa unor deosebiri dialectale in
ceea ce priveşte sonoritatea grupului [ricaiioă + nazală (de altfel, Într-o
mai mică măsură, şi pentru alte grupuri formate din consoanăsurdă + sonantii).
Ca şi AL Procopovici",mai tîrziu, Geagea s-a arătat interesat de influenţa
exercitată de sonoritatea nazalei asupra caracterului surd sau sonor al Ir icativei Învecinate, admiţ.înd că acest raport s-ar explica prin faptul că, în
1 Vezi.Puşcarlu,LimbaTomdnă
11,p. 395; lista siglelorşi abrevierilor
folositeseaflă
la sflrşit,
2 ibidem.IL 94.
li Cf.Avram,Cercetări
asupra sonorităiit,
p. 88.
« VeziGeagea,Enseiclnuui
uruiVerhărtunq.
• Principiulsonorităiii
In economia
limbii,In DE. IV,1924--192n,p. 30.
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romana, există nazale surde şi tiazale sonoreşi a etichetat fenomenul ca fiind
dialectal".
Această afirmaţie a fost combătută, În principiu, de Emil Petrovioi,
care, st udiind în mod special sonoritatea nazalclor în limba română, a arătat eli nu se poate vorbi de nazale surde independent de sunetele vecine,
iar ezitarea Între pronuntia sm, SIa, şm, ŞI! (eu nazale parţial surde)
şi pronuntia zm, ZU,jm, [n (cu nazale sonore) constituie efectul unei tendinte de acomodare a surdelor la naznlele sonore următoare care "nu s-·a
impus cu aceeaşi forţă în toale regiunile"7;E. Petrovici constată că în unele
regiuni S s-a mentinut surd, de regulă În cuvinte care provin dintr-un etimon
cu Iricativă surdă.
De acest tip de acomodarea fost preocupat şi Sext.ilPuşcariu, ale cărui
formulări Însă nu aduc precizări in plus în ceea ee priveşte gradul de generalizare a fenomenuluisau aria lui de răspîndire (deşi se referă chiar la una
din hărţile ALH)8. Ceeaee merită subliniat şi reţinut din aîirrnatiile sale este,
in primul rînd, faptul că tipurile de sonorizare la care se referă reprezintăgrupuri consonanticeformale dintr-o Irical.ivă(5) urmată de toate cele patr u sonante ale limbii rcmăne (tu, n ; I, r). În al doilea rind, este de observat că
autorul are în vedere poziţia În cuvînt a acestor grupuri.
După aparitia Atl.asului luupnstu: român fenomenul a fost studiat,
Într-un cadru mai larg, de către Andrei Avram, în lucrarea sa de sinteză asupra sonortt.ăţiisunetelorlimbii române".Autorul se ocupă de aspectelegenerale
ale fenomenuluide sonoriz.area fricativelor dntale şi prepalatale (s, ş) urmate
de sonantele nazale; în discutarea acestor vecinătăţi consonanticc, Avram
este interesat în mod special de statului sonorităţii nazalei în raport cu fr icativa, surdă sau sonoră, precedentă=. Paralel sînt semnalate şi alte cazuri
ca, de,exemplu, sonorizarea lui s (ilab, :loi), sau D oclusiveidentale surde t
Inainte de sonanta Iichidă ! (gld/lh.j)ll.
Luînd În consideraţie afirmaţiile lui Petrovici, în examinarea acestui
tip de acomodare, Andrei Avram a urmărit să vadă, pe baza unui materia1
selectiv extras din ALE, dacă se poate constata şi pune în discutie existcuţ.a
unor arii dialectale, deosebiteintre de prin sonoritatea grupurilor ţricatiuă +
n azală-»,Date fiind Însă obiectivele celcetării şi numărul de hărţi, telah v
redus, din /\LI{ care au fost analizate"după cum t.inesă precizezeînsusi autorul, concluziilesale,iri legăturii cu repartizarea geografic[la celor două serii
de Iricat.ivesînt formulate, în general, eu o notă de rezervă. Avram subscrie
tlGengea,op. ci!.1p. 15:),
7 Pclrovici,
Dela nasalit,\p, 20--21; el. Avram,op.cii.,p. !lI.
BVeziPuşcariu,
LimbaTOmrlnlÎ
Il, p. 95: .InaintedeSfHWlIle
uzulşovăiedupăn,g[uni
:şichiardupi]indivizi:casnâşi cam(!,smeurâşi zmwrd.Israelşi lzral'l... intr-oregiunedestul
demareseaude,precumsepoatevedeadinllartu()2il ALE.>
1,zlabIn'locdeslab.Şovăirca
aceastaoavemşi lacnvinte
compuse
cupre[ixu!
s -(lat,o:) adăugatla tulpinalneepătmlre
cuosonantă,precumsmul,1
şi zmulg.
Grupulsmc pronull\:il
deuniizmşi la mijlocul
şi la sf1rşit:ul
cuvlntulni:bazm,cataplazmâ,
prsimiDn
Inloculliterarului
basm,eataplasmâ,
pesimisrn
[ ]". VerUielnd
hartaslab,pe careo arc_in vNlcreS. Puşcariu,facemprecizarea
că puncteleIn care
.-a notatfrecventzlabsintsituateîn sudulOltenieişi In 5tld-vestul
Munleuit;i,
• VeziAvram,Cerce/iiri
aSU{JTa
SOllor
i!âJil, p. 81-- lOt.
10Veziop.cii.,p, 92şi urm.
11Ibidem,
p. \H.
la Ibidem.p. 92_
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la părerile exprimate antei ior de Emil Petrovici, in sensul că, Într-adevăr,
tendinţa surdelor de a se sonoriza înaintea unei nazale nu s-a manifestat
la fel de puternic în toate regiunile,dar arată că tendinţa de a rosti ca sonore
fricat.iveleurmate de nazale, independent de sonoritatea fricativei originare,
poate Ii constatată în toate graiurile dacorornâne. In acelaşi timp, este d e
reţinut observaţia pe care o face autorul, va loroasă şi pentru că se înternciază
pe- studierea atcntă a materialului lingvistic olcrit de ALB, potrivit căreia
aria .relativă" a variantelor care prezintă Ionetismul s + tiazală se află În
Moldova, mal ales În jumătatea <le nord!". Această constatare confirmă,
În fapt, o altă părere, exprimată anterior de către Gh. IV[lIlCSCU.
care avea în
vedere fapte şi tendinţe art.iculator ii specifice vothitorilor graiurilor moldoveneşti. în comentariilepe marginea unui articol referitor la ,.ortografierea"
lui s şi Zl, Gh. Ivănescu este de acord că şi În Moldot.«cuvinte ea [lleznli,
. cizmă, aqhiazuiăşi calopeieazmi:se pronunţă CII'Z,dar combate pe 1.1).Ţidlloiu în ceea ce priveşte absenţa, În graiurile populare, a unor pronunţii de
tipul lesne sau trăsnesie,adăugînd la lista cuvintelor in care, în graiurile din
Moldova, se aude sn, şi pe bicisnic,crîsnic,('[OSTIlI,
crosn.ar,în aceste cuvint e
"pronunl.ia eu STIse explică... prin etimologia lor" (p. 422). Pornind de aici,
Gh. Ivănescu trage concluzia că "organele art.iculatorh ale Moldovenilornu
sint refractare de lOGpronunţ.ieicu sti" şi observă şi.pronun!ia sm în srnău,
smeură (ibidem).
'
De o frecvenţă mai mare a sonorizării consoanelorsurde (în corelaţie
cu asurzirea vocalelor) într-o arie largă, cuprinzînd Oltenia, Muntenia,
dar şi Moldova.vorbeşte Valeriu HIlSIl,pe baza unor exemple de sonorizări
În condiţii de Ionetică sintactică sau determinate de "structura Ionetică a
cuvîntului" lf,. Heanalizind materialul prezentat de autor, se poate remarca
că, în exempleledin prima calegorie, atestato În puncte din l\101dova'(log-jllalJ,
o liag-di oitit,gindli;'z-di bâligâ, bob6z-di(l!,lllri,la lub.sbâi),mai-rdi, jumtLfâd-de ras, Illd-galbăn, o bălz'itjd-giâ(a,vlnt/el-mari), se sonorizeiză c, s, Ş
urmate de d, c urmat de j, t urmat de g(fi), aşadar de eonsoauymembre ale
corelaţiei de sonoritate (vezi şi p + II, t + d). De aceea, ele pot fi eonsiderate ca Înseriindu-seîn cazurile de sonorizarcobligatorieamint.ite la început.
Exemplele eitate mai sus reprezintă, în aeeiaşi timp, o proba a neeesităţii
de a separa, În cereetarea sOIlorizării,cazurile în care fenomenul se produce
în fonetidt sintactică (să se observe grupurile care s-au sonorizat pe această
cale: *[cj], *(cdJ, *[sd}, *[pbJ, *fşd], *[td], *{tg}, *rtg]) de cele în care
fenomenularc loe În grupuri eonsonantice,în general, sau în cazuri de vecinătate consonanticăfrecvente, ca cele formate cu souante (cL t + m). Pe de
altă parte, majoritatea exempleloreliscutate 'In cea de a doua categorie stabilită de Valeriu Husu (modifieărideterminate de structura fonetieă a cuvîntului, vezi mai sus) prezintă sonorizări în [Impuri cu semanle(de exemplu:
IIfzleşte,lJÎ7Iă,bUlJni!il,padlagind, frajni('), înregistrate Îndeosehi în puncte
din Oltenia, Muntenia, dar şi din Crişana, Transilvania propriu-zis{\şi Mara13Avram,op. cii., p. 9:).-. )4.
14Obseruafii
la articolul
precedent
[ .. IonD. Ticftloin,
lnsemnâri
asupraorlograf'il'rii
lui
s şi a lui z], în BIFR,Alexandru
Phi1ippidc»,
Xl - Xll, 1944- 1945,p. 422.
15ValeriuRllSll,Contributii
la descrierea
grafurilor
dacoromâne
(pebazaALB 11,s.n.,
1101.111),
In FD. V, 1963,p. 95-- 9(l.
n -- Lingvistică 207
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mureş şi, numai incidental, în Moldova (vezi, în punctul 414: buoniţă şi in
punctul 605 : buul{nă,cu o nuanţă intermediară din punctul de vedere al sonorităţi! f'ricativei].
in aceste conditii, credem că nu se poate vorbi de o asemănare între
situaţia sonorizării în Oltenia, Muntenia şi Moldova, la care s-ar adăuga şi
centrul Ardealului, spre deosebire de Banat şi restul Transilvaniei, aşa cum
sugerează concluziile autoruluiw,
Luînd în consideraţie situaţia de ansamblu pe care o prezintă hărţile
ALR, fenomenula fost apreciat ca regionalşi de Stelian Dumistrăcel, care îl
încadrează printre Iouetismele pt epondercnie in subdioledul de tip sudic,
arătînd Însă că, în această privinţă, se pot observa unele similitudiniîntre
"subdiaJedul" muntenesc,şi cel crişean'". Autorul pune în discuţie faptul că
analiza acestui tip de sonorizaretrebuie să ţină seama de acţiunea sonanteJor asupra tuturor consoanelorsurde care le preced şi, totodată, de apariţia
unor sonore dtipii sonante, în aceleaşi arii iibid., p. 193 şi urm.). Paralel;
este sugerată legătura dintre acornodarea de sonoritate în grupurile ccnsonantice, prin influenţa sonantelor, şi sonorizarea consoanelorsurde (urmate
de vocale, intervocalicesau precedate de vocale), care poate fi constatată
de asemenea în aceleaşi arii ttbul., P: 1(7). Din aceste puncte de vedere sînt
cercetate Însă numai cazurile de sonorizare relevate de adaptarea [oneiică
a neologismului în graiurile populare.
in încheierea acestui succint istoric al problemei, mai menţionăm că
sonoritatea grupurilor consonantice, În speţă a celor formate din Iricative
şi nazale, a fost adusă în discuţie de către difer-itilingvişti (Iorgu Iordan,
Al. Rosetti, AI. Gram, Alf Lombard) în analiza unor aspecte specifice limbii
române comune,vorbite şi scrise, şi în legătură cu diverse influenţe străine
(franceză,germană, eventual italiană), detectabile În pronunţarea unor imprumuturi, fapte la care ne vom referi În continuare.
Se poate constata, aşadar, că sonorizareaunor consoarte surde În cadrul
grupurilor consonanticea fest avută în vedere, în primul rînd, datorită. interesului pentru cercetarea sonontelor, în special a nazalelor, din punctul de
vedere al sonorităţii lor în limba română>".Totodată, acest fenomen a atras
atenţia în legătură cu ortografiereagrupurilor consonanticecare conţin sunetele s şi Z19.In lipsa unui studiu consacrat în mod special acestei probleme de
fonetică a limbii române vorbite, apreciemcă au rămas nediscutat.e o serie de
16ValeriuHusu, op:cit.,p. 96.
17Pentruaceastăcategorie
de fapte,veziDumistrăcel,
Foneiica
neoloqismului,
înspecial
cap.Fotietisme
dia/ee/ale
de tip sudiccu circuloţi
e $I În unelearii din Transilvania,
p. 233
şi urrn.
18Eleslntconsiderate
de foneticieni
cauneledintrecelemai frecvente
suneteşi,in acelaşitimp,dintrecelemaisonorealelimbiiromâne:peprimullocîn aceastăpr.vlnţăs-arafla
sonantavibrantăr, căreiali urmează
nazalaIlşi sunantalkbidă-l; vezi,de exemplu,
Dimitrie
Macrea
, Probleme
deţonetică,Bucureşti,
J953, p. 39; cr. şi IonCalojă şi Dumitru Ivănuş
,
Cercetări
statistice
privind[izionomia
romlică(l limbiiromâmvorbite,
In Comunicări,
Serialingvistică,
VI,Academia
R.S.România,Cenlrulde istorie,!i]olcgitşi (llegmlk.Craiovll,
19(1!J,
p. 18-19.
19VeziLombard,
Laprononciation
dlZrOlimain,
p. 161- 163:SexUlPuşcariu,
Pe margineacărţilor,III, în DR,VI,p. 4\J1; Iordan,Limbaromânăactuală,
p. 38- 37; .Iordan,
Limbaromânăcontemporaml,
p. 208; Graur,Tendin/ele
ac/uale,
p. 49- 50; eL.si1. D. Ţicăloiu,
ar!. cit.,in BIFR.Alexandru
Philippide",
voI.cit.,p. 41;)-·422
; AndreiAvram,L'alternance
Isi Izl(Ilroumain,
inRRL,XX,4,1975,p,a21- 324.

BDD-A1405 © 1983-1984 Editura Academiei
Provided by Diacronia.ro for IP 44.207.124.84 (2023-01-09 03:03:33 UTC)

.5

SONORIZAREAFRICA
TlVELOR
ŞI

SURDE
+n

179

aspecte importante referitoare la descrierea şi explicarea fenomenului,ca ŞIIII
ceea ce priveşte clasificarealui (fonetismspecificv orhirri comunesau regional,
respectiv dialectul), fapt care ne-a determinat să ne ocupăm de cercetarea
sa amănunţită.
Pornind de la problemelepuse in discuţie pînă acum, de la ideile şi sugestiile avansate de autorii la care ne-am referit mai sus şi analizînd faptele de
vorbire pe care le înregistrează Al1asullingvisticromân şi volumele apărute
pînă in prezent din Noul Atlas lingvisticromân, pe regiuni (hărţi şi texte
dialectale), considerăm că încadrarea acestui Ionetisrn din puncul de vedere
al subdivizi unilor tcrit.oriale ale dacoromănei poate fi soluţionată ţinînd
seama de următoarele criterii:
1) tratamentul întregii scrii a consoanelorsurde, urmate dar şi preceda te de sonante ;
2) existenţa unor diferente privind sonorizarea surdelor În grupurile
consonanticeformate din frica/ilie şi sononte, faţă de cele formate din oclusive si sonanie ;
'3) existenţa, pe teritoriul lingvistic dacoromăn, a unor zone care se
află constant în opoziţie în privinta sonorit.ăţiigrupurilor consonantice formate din Iiicative S1Ucclusive eu soriante.
Pentru atingerea acestor obiective,avînd în vedere o scrie de fapte care
au împiedicat, În studiile anterioare, definirea speeifieuluifenomenului ea şi
urmărirea circulaţiei lui terit oriale, apreciem ca necesară delimitarea precisă
a obiectului de studiu, lală de următoarele situaţii:
a) sonorizărt obliqalorii,în gl upuri formate din consoanăsurdă consocru:[onetn sonor (de tipul Jzb], [zd], [zgJ);
b) sonorizări În ţonetică suitadic.ă, privite ca acomodări regresive şi
progresive;acest tip de sonorizareil fost definit ca un fapt ceţine, în general,
de Uzionomiaf'oneticăa limbii române vorbite: acomodarea are loc intre consoana finală a un ui cuvînt şi consoana iniţială il cuvîntului umător (intră
În discuţie seria întreagă.a consoanelorsurde şi seria întreagă/a consoaneloi
sonore, respectiv toate sonantelej=v:
:'
e) grupuri "sonore"formate din fricat.ive sau .oclusiveşi sonante care
se explică etimologic(la nivelul limbii comune sau În graiurilc populare);
d) sotiorizări ale frica/ivei deniole surde rsJ urmată' de nazalele [m]
şi [nJ generalizatepe teren românesc şi devenite normă ortografică şi ortoepică
oficială (în cuvinte ca dezmembra,dezmetici,dezmierda,dezmoşteni,deZllaf/onaliza, cL şi dezlega,faţă de cazurile ascilante, de tipul srneură-zmeură)
21.
In limba română comună, la nivelul ei scris dar şi la acela al pronunţării
corecte, pentru grupurile in care o consoană, în vecinătatea unei sonante,
este, de la caz la caz, surdă sau sonoră, faetoruI delermillantîl constituieaspec20CLMariusSala,Cîteva
probleme
defOlletică
sintactică
in "Textedia/celale"
culesedeE.
Pelrovici,
în SCL,VI,1955,llr.3 - 4, p. 230-- 232; vezi şi E. r)elroviei.
Uneletendinte
foneticealelimbiiromâne
actuale,IneL, VI,1961,llr.2, p. 3;35- 336.Anali.za
detaliatăa acestui aspectse găseştela Avram,Cercetări
asuprasonoritătii,
p. 95- 101.
21Vezidiscuţiala Avram,op.cii.,p. 133,cafea Inregistrat
înDictionarul
limbiiromâne
liteJ"are
contemporane
un numărde32dec;azuri
de "fluetnaţie liberEI"
lntreceledouăfoneme
core.lative.
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tul fonetic al etimonului (cizmă, dar tr ăstii, bosmv».Pentru acelaşi nive1,
pronuntiile divergente, hiperhterare, cu desonorizări faţă de ctimon tsmeu,
posn ă, cismil,qrcasnic, obrasntcş au fost considerate ca apartinind limbajului
afectat, sau voit "distins". Ca revers al situatiei, sonoriz.ările. din vorbirea
unor intelectuali, reflectate. uneori, şi În scris (de tipul bazm, trămi, (lbijnui)
au fost explicate prin reacţie contrară=. (De fapt, ele pot fi considerate, mai
curînd, ca reflexe ale graiurilor din zonele lingvistice cărora aparţin cei în
vorbirea sau în scrierea cărora sînt lntîlnite.)
Pentru graiurile populare, problema aspectului fonetic al et.imonului
are şi diferite alte implicaţii. Astfel, pronunţlile unor cuvinte cu desonorizări
Jaţ.ă de etimon (de tipu I celor amin!ite mai sus), ea forme hipercmcete la nivelul grainrilor, aIlfostexplicate prin reacţia (inconştientă)a vorbitorilor de evitare tocmai a sonorizărilor,simţite ca fiind regionale>'.De asemenea, probleme specialeapar şi în legătură cu o serie de regionalisme,În special împrumuturi din maghiară şi germană in graiurile din Transilvaniaşi Banat, pentru
cercetarea şi încadrarea cărora s-ar impune o bună cunoaştere a pronuntiei
dialectale a grupurilor alogenerespective. in afară de aceasta, al trebui apreciată măsura în care astfel de pronunţ.ii (cu Iricative sau oclusivesOllmeÎn
vecinătatea sonantelor), care se explică prin împrumut direct, au avut
ca efect apariţia unei deprinderi articulatorii analogice.
Pentru definirea statutului de Ionetism regional (sau dialectal) al sonorizării fricativelor şi oclusivelorsurde in vecinătatea sonantelor ca tendirrţă
a limbii vorbite, pe baza analizei materialului înregistrat în sursele anunţate,
se dovedescireleuante,in principiu, cazurileîn care grupul consonant.icsonor
este etimologie.în sensul că acest grup (de exemplu, zn În ca:::nti)este redat
ea atare în graiuriJe din toate provinciileţării (vezi si Ivănescu, lucr, cii.,
Avram, op, cit.).De aceea,aceste situaţii nici nu au mai fost trecute în revistă.
Cazurilede nerespectarea acestei "reguli" (de exemplu, pronunţarea grupului
zn etimologicca sn) prezintă importanţă, pentru demonstraţie, coroborata
cu situaţiile care se întîlnesc atît în zoneleîn care sn etimologic este păstrat,
cît şi În cele în care acest grup în situaţia indicată suferă alt tratament.
Astfel de oscilaţ.iiîn reflectarea grupuri/OIsonore etimologicau fost ccnsemnate consecvent. în mod firesc, ea obiect principal al cercetării s-a impus
tratamentul grupuriler care în etimon prezintă fricative şi oclusive surde.
In sfîrşit, am făcut mentiuni specialepentru o serie de cazuri greu de clasificat sau incerte, datorită explicaţiilordiferite formulate cu privire la originea
unor cuvinte, sau a lipsei etimonului,în dicţionareleromâneşti. pentru altele.
în lucrarea de Iată ne propunem să examinăm situaţi:'! de ansamblu
pe care o reflectă răspunsurile înregistrate în anchetele dialectale pentru ALR
şi NALB În ceea ce priveşte sonorizarea Iricativelor şi oolusivelor surde
22Ci. Petrovici,De la nasattle,p. 20- 21, Graur-Rosetti,
Esquisse
d'une plwnologie
dnroumain,
In BL,VI,1938,p. 14; vezişi Gh.Ivănescu.
loc.cit.
23VeziAl.Gram,Uneloidu«plusgrande((or!'>,
În BL,1,1933,p. 112, Graur,Tendinţeleactuale,
p 50.; ef.GraUI'-Rosetti,
loc.cit.,Lombard,
Laprolwnciation
durOllmain,
p. 162IU'!.
2'VeziStelianDumistrăcel,
Glesnă,
prasnlc,îndrăsni
învorbirea
populară,
in SeL,XXVI,
]Ir. 4, 1975,p. 358;ef.Avram.Cercetări
asuprasonoritălii.
p. 95.
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(5, ş, f ;,.e , t, p) urmate de sonanta nazală n (prin asimilare regresivă)
urmînd ca În viitor să ne ocupăm de cazurile de sonorizare În situaţia În care
nazala precedă consoanelesurde, Iricative sau oclusive (prin asimilare progresivă). (Aceeaşidemonstraţiese va impur.e,apoi, şi pentru analiza fenomenului
în cazul grupurilorin care m, 1, r urmeazăsau precedă scria citată a surdelor.)
Materialuleste prezentat pornind de la grupurile conscnant.iceexistente;
formale din fiecare dintre consoanele surde, Iricative şi oclusive, cu sonanta
nazală Il, pentru a urmări condiţ.iileşi măsura în care se realizează acorriodarea
regresivă (sn : zn, şn : [n, fn : vn, en : un, tu : du, IHl: Jm). În al doilea rînd,
am avut În vedere poziţia În cuvînt it acestor grupuri (iniţială, medială şi
finală), dată fiind influenţa, posibilă, a factorului "gradul forţei de articulare".
În cadrul strict al clasificării ŞÎ caract.erizării lor ca atare, Întrucît
în lucrările de fonologie a limbii române nu există un consens eu privire la
conceptulde grup consotunitic=,precizămcă vom numi astfel numai grupurile
de consoaneiniţiale şi finale, care fac parte din aceeaşi silabă (distinctia
respectivă ca şi descrierea lor din punctul de vedere al structurii Ionologice
a cuvintului au fost făcute de 1. Coteanu în lucrarea citată) şi că vom folosi
pentru grupurile de consoaneÎn poziţie medială, care aparţin Ia silabe diferite (sau Iăcînd parte din aceeaşisilabă ?), denumirea de secoentă conwJIaniică ,
uzuală în bibliografia de specialitate.
I, [sn] : [zn]
Vecinătatea consonant.icăs (Iricativă dent.ală surdă) sonanta nazală
li a fost discutată, paralel eu sm, în cadrul problemelorde sonoritate a limbii
române, de ortografie şi ort.oepie,existenta unor deosebiri dialect.ale în ceea
ce priveşte sonorizarea lui s Înaintea lui n fiind admisă in general.
Grupul sn, rar în lituha română, este posibil numai la iniţială (vezi
snoavă,snob,snop, a snopi şi derivatele lor,ap. Coteanu,Gruparilecqnsonaniice,
p. 140); paralel, ZII nu se realizează ca grup consonantic i!1iţiar sau fina 1
iibid.: vezi numai m amie, regionalism, cuvînt cu etimologialH;cunoseută).
Secventele consonanl.icesn, respectiv zn sînt însă frecvente în poziţie
medială.
1\. Grup sonor etimologic.Falte regrcsii (dl'sonorizlln)
a) zn- in :
-- zlloavă"",notat în ALH II s.n., val. V, h. ],W2jG82;
vezi şi (spune)
znoallC,in acelaşi volum, h. ]3)7/105. Varianta pare să refleele păstrarea fonetismului etimologic: literar snoavă <: sI. iz(li) nava ..din nou"
(vezi DEX, d. DOOM, s.v.); paralel, eLimonuleste confirmat de iZlIoalJă
'născoeire,scornitmă' «sI. lz11nOlla"din nou"), care, fa!.ăde snoavă,pastrează
fonetismul originar în sederea literară, tn dicponarele mai vechi sînt sem-o
5 Vezidiscuţiala Coteanu,
Grup1Irile
C0I1S011alltice.
p. 146şi urm. Autoruldemonstreazăcă grupurile
(onsollanlice
aflaleîn oricepoziţiein cuvîntpot Ii corectdescrise
pc baza
a 16formule
decombinări
şinuma·i
cuconditiarespeGtării
riguroase
a prinelpiului
silabie.analiza
lordina(estpunctdevedereservindla clarificarea
slruduriifonologic.c
a euv!ntului
in limba
românăactlială(ef.ibid.,p. 137).
6 Caregulăgenerală,
amrenuntatlatranscrierea
fnnetică
a exemplelor,
eu excepţia
apariţieiacestoratn contextemailargi.saua cazurilor
pentrucares··adoveditnce('sară,
însubsidiar, comentarea
altorfonetisme
specifice
graiurilorIn discuţie.
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nalate variante paralele, cu sn şi cu zn, atît pentru snoavă (CADE, Scriban,
D.), cît şi pentru isnoavă (DA; ef' şi vb. isnoui-tsnoei,il1idem);
b) -zn- în:
gleznă « sl. glezlni1,glezna, cî, DA), înregistrat in numeroase
puncte din reteaua ALR 1 (este de fapt singura formă notată pe h. 59, voL 1),
ALB II (h. 76 "ouăle picioarelor"; MN 2168 "Încheietura mîinii", p. 27;
MN 6H60"antebraţ", p. 25); cf. N 4LR. Oltenia (voi. 1, h, 123), NALR.
Moramures(vol, I, h. 1:3G),NALR. Banal (vol. 1, h. 136).Pe aceeaşi hartă,
respectiv pe aceleaşipagini, din ALH 11,Emil Petrovici a notat Însă şi forme
cu sn, faţă de pronunţia eu zn etimologic,- curent înregistrată în graiuri:
(ouăle de la) gleslÎe(h. 7(/334); (oaselede la) .qleslla(piciorului) (h. 7(/987);
glesne, gleST?
(p. 27,MN 2168/334); glCsnă,[fIe.ml!(p, 27, MN 2]68/987);
(de la cot pînă la) glesne(p. 25, MN 6960/;))4); (de la cot pînă la) glesnă
(p, 25, MN tî960/987).Observăm că pronunţiile cu desonorizarea Iiicativei
dentale au fost înregistrate în aceleaşi puncte, unul situat în nordul Crişanei
(334), iar altul în sudul Dobrogei(987). Adăugăm că În pct, SSG,din sudul
Olteniei, a fost notată pronunţia glez/snă(vezi p. 25, MN G9GO),
prezentînd
° nuanţă intermediară Între z şi s, care poate sugera aceeaşi tendinţă de desonorizare; cf. şi qlţasl1a (piciorului) h, 136/21),în recontul volum al atlasului regional al Banatului. Este de retinut în acest caz şi precizarea pe care
o găsim în DA: "Scris (şi pronunţat pe alocuri) şi gl/'.snă"27;
- îndrăzni (i'n .+-dr ăzni, Inv, "a ÎndIăzni" < sl., ef. DEX; vezi
DA, CADE, Soiiban, D., din sl, driiznontîş; cuvîntul apare înregistrat frecvent eu Ionetismulzu pe diferite hărţi : vezi, de exemplu, Al.R II s.n., IV,
h. 972 "a Îndrăznit să mă. lovească", vol. VI, h, 1798 ,,(nu Îndrăzneşte să se
arate) făţiş" ; --. ca si in cazul precedent, sînt notate pronunţii, incidentale,
cu sn : a îndrăsnit, h. 972/334,987 (pentru ultimul punct, Petrovici notează
Însă că în acest cuvînt s este osurdă tenis); cf. şi a tndr ăzţsnil, eu nuanţă
intermediară,pe aceeaşihartă în pct. 182.Dintre dicţionarelela care ne referim,
forma cu S11este consemnată În DA, CI menţiunea: "Şi (uneori numai
deosebire grafică) indrăsni";
.- mirom ă 'miros" regionalism (probabil contaminare Între miros şi
mireasmă, cf. DLH; vezi mireasmâ, din sIavoIlul mirizma, ibidem): ALB
Il, p. li, MN G81/551 (punct situat în Moldova); în DLH. este semnalată
şi varianta mirosnt1(ap. MAHIAN, NU., ·ifl8);
--- praznic (din slavonul prazd/nilul, praznilnl, cf. DLH), cu fonetismul
originar zn, îngraimi, ea şi In limba literară: ALR II, h. 217 "imi serbez
zÎl,a numelui" şi 11"218 "serbarea patrulUlui easei" ; eL şi vflbul la) prăznui
(<: slavonul prazdfnouati, prazJlooati),notat pe aceleaşi hărţ.i. Se întîlnesc,
din nou, aeelaşi tip de variante cu 1:n> S1I: prasnic, (Să) pră5nuiască(h.
218/!J87;in ambele cazuri s a fost subliniat:de c5tl'c anehelator). Considerăm
27în lcgfltură
cuastfeldeprecizări
careseintilnesc
frecventInDAtn cazulunorexemplecareintrăÎndiscuîa nostră(vezişimaisusiznoavă-isnoavă,
iznolJi-isnovi),
considerăm
neces!u'să citămexplicaţiadin Lldaose
şi îndreptări
la lndrumărior/ograrice
(tomule ParteaI,
A .- B, p. LXVII); "caIntiiulelement
al unui.grupde conSollante,
scrhmtotdeauna
z In loc
de
s.
cînd
urmează
consol1antele
[onice
b,d.
g
(zbier,
zdrllncin,
zgilriu),
afară
de
eazurile
cind$
aparţineunuiprefixsimt.it
caatareinlimbă(dl;sbrăi:a
: îmbrăca.
desdoi
: indoi,desgrădi
: i'ngrădi).
Inaintedc1,m,Il,ncfiindstabilităorioepia
c:uvintelor,
nu putemnicinoiurmao regulă,ci vom
hotărlin fiecarecaz,dupăpronunţarea
ceama!obicinuită".
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discutabilă, de fapt improprie, menţiunea ,,invechit" care însoţeşte varianta
prasnic semnalată in DLR23;
c) -zn : 1)
B, Grup sonor neelimoloqic
L Evoluţii pe teren rotnânescgeneralizate
a) zn - : fi
b) -ZIl-în:
-- luunii 'folos', regionalism (din magh. hnszon, vezi DEX S.V.,
efoDOOi; în maghiară, grafia sz redă sunetul s). Cu sensul regional 'arendă',
neînregistrat în dicţionare (vezi DA), apare notat în ALB IT s.n., 1. h. 14G!
349 (în Maramureş); vezi şi hăzllllieşle(eu vite), hăsnari (subst. p1.) 'negustori de cereale, vite', în ALB II s.n., IV, h. 1015 "face negoţ."/ pct. 102,
cu sensuri de asemeneaneînregistrate (cf. DA, CADE, Scrihau, D. s.v, hosnâ,
liăstiui, DA s.v. hasnăş, Scriban, D. s.v, hăsnor ; de observat că Iorrrîa
cuvîntului-titlu În aceste dicţionare este cu SI!; paralel, în regim de variante. sînt consemnate şi cele cu zn) ;
-- poznă (cuvînt cu etimologia necunoscută, el. DLR; vezi Scriban,
D., care citează pentru etimon v. germ. posse, pl. possen): este inregistrat
ca atare, destul de frecvent, în ALB IT s.n., V, h, 1 403 ,,(numai tu puteai
să-mi fad) o asemenea poznă I" (vezi şi pozmă, eu m subliniat, In pct. 349),
ef. h. 1 402 ,,(mi-a făcut) o bazaconie'";-- s-a notat posnă (h. 1403/88(1),
in sudul Olteniei, cu fonetismul comentat de către anchetator : "In postiă,
s este lenis">,Reţinem pentru această Iormă menţiunea din DLll "Scris şi:
posnă",prezentă, în sensul aceluiaşi Ionetism, şi in cazul unor termeni lnrudiţi ca poznăi, pomi, poznii=ă (cf, pozmii, -ă);
c) -zn : 13
2. Soncrizări regionale
2,1. 1n graiul'ile (le sud şi În qtaiurile norâ-uesiice
a) sn- > ZIl-în :
t
-·-znoJ>,pl. znoţii, ztiopuri(literar snop, din sl, snopii, eL Df:X, CADE
Scriban, D., în ultimele douii semnalîndu-seşi varianta cu zn, t'[lră indicaţi,
in ceea ce priveşle circulaţia), Îmegistrat frecvent şi c11diferite sensuri: ALB
II 8.n., 1, h. 54 "polog", h. 60 "măgar (la elaia sau jumătatea de grîu)", h.
73 "năsădim (snopii pe arie)", h. 79 "jup de paie", h. 117 "snop (de strujeni)",
eLAL,fţII 3.n., 1,h. 56, h. 58, h. M, h. 65, h. 71, h. 75, h. 262.voI. II, h. 592, ALB
II, h. 2H4.ALBT, p. 82--8:3: /VALH. Oltenia, nI, MN 10:30"snop (de grîu)",
planşa 72 (in 85 de punde din celc )8 anchetale; în alte ;5punct.eapar notaţii
intermediare cu slzn), vo1. IV., h.606 "snop (de slrujenil" (cu o situaţie
similar.ii);IVALU.:11aranwreş,TII, h. 8Vl "snop (de strujeni)", corespondentă
şi h. 824 "popă" = 'snopul care se pune deasupla unei clăi ca s-o apere de
28La o seriedeproblemede etimologic
şi varianteale cuvintelordin DLR care
contingrupuriconsonnlltice
forma
te din fl'ic.ativc
,;au oe\usivecu. sonante
•. ne vomreferi
lntr-unarticolviitor,pornindde la rezultatele
auaJizeifenomenului
(iesonorizare
dinarticolul
de faţă.
29PentruGeagea,
Erweiclmng
HUcZ
Verharlullg,
p. 161,poznăreprezintă
un cazelesIă:birca luis datorităsO!1orităţii
luinurmăloJ'
şi o situaţieidenticăcI.!lesne>leme(vezimaijos)-
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ploaie' (în 7 puncte din cele 25 anchetare ; în alte 4 puncte s-au notat alţi
termeni), cL şi h. 823 "picior (de grîu), din ace lasi volum.
Pe baza imaginii de ansamblu pe care o oferă atestările de mai sus
(vezi H. 1), pronunţia ZJ1(JjJ,
eu sonorizarea fricativei s înaintea nazalei, ar
putea fi considerată ea aproape generalizată în graiurile populare româneşti:
z n este notat consecventîn majoritatea punctelor din aria sudică (vezi şi se znopeste,sub 2.2.) ea şi în cea nord-vestică(materialul oferit de recentelevolumedin
NALR este deosebit de concludentîn această privinţă). Din graiurile de acest
tip, pronunţia a ,.iradiat" in graiurile vecine transilvănane(aeoperind,În mare,
toată partea de vest a Transilvaniei propriu-zise),în zonele de la limita grai urilor moldoveneşti şi, parţial, în eele limit.roîedin Banal. În Moldova, Ionei.ismul zn este înregistrat numai în pct. fi05din sud, alternînd cu sn in pct,
5:31,din vesluI provinciei; s-a notat însă consecvent.numai SI!în p et. 365, 386,
414, 514,520, 537şi551. Tol aşa, în Banat, zn apare notat În pct. 27 şi 47, din
zone Învecinate, de asemenea,eu graiuri de tip "sollorizant",în timp ce notaţia
sn este consecvcntăin pct. 2, 3Gşi 75 (în pet. 29, termenul nu a fost înregistrat). Consecvent apare sn în pct. }87 din Dobrogea. in ariile "sonorizante",
fonetismul sn se întîlneşte În puncte izolate: ;325,în Crisana, şi 574,
705 şi 728, din sud-estul Transilvaniei, respectiv, din nord-estul Munteniei. Adăugăm că, de exemplu, in Oltenia, zonă caracterizată printr-o
maximă frecvenţă a lui sn > zn în mop, numai în 10 puncte din cele ag anchetate ale reţelei NALH s-a înregist.ratpronunţia snop, eu Iricativa dcntală
surdă păstrată (vezi NALR.Oltenia, III, l\lN 1030 "snop (de grîur',
planşa 72).
b) -S11-> -zn- în :
-- doznic{din dus -nic, cî, DEX) 'ursuz', sens neinregistrat în dicţionare: ALB Il s.n., V, h. 1243; 21\),272,279 (in Crişana şi nordul Transilvaniei),784, 791,8;;:3,872(in Muutcnia şi Oltenia); eL şi h. 1257/272 ;'cu sn : b. 1243/ ;'U4 (din nordul Crişanei); h. 1257 1;'\(\5(eli!1'nordul Moldovei); efo şi NilLR.Ranal, I, h. 44/40;
ll?me(le::nil, le::nil?),!rzn((adj. şi aclv., eu sensul regional'ieHin' (faţ.ă
de lesne,din bg. leslîo,eL DA): ALH II s.n., IV, h. 1021/53, G·t,\)5, 102, 105,
250, 272, 279,284, 310, :HG,:125(În Crişana şi în zona vceină din Transil
vania), 848 (în Oltenia), 1:30(.,;,i1C;/lle,
cu z> .i; vezi nota :n, de la p. 1(1),
111. 8:33(în sudul Transilvaniei; eL ALHT, p. 81( 172), 27 (în sud-estul
Banatului) ; vezi şi (a se) temi 'a se ieftini', pe aceeaşi hartă, în pef. 260 (din
nord-vestnI Transilvaniei); eL lezlle, cu sensul curent, 'uşor', notat în ALU
], II, .11.203/7!o (in 1V1
unlenia); !'inîn lesne 'ieftin' a fost notat consecventîn
Banat (fi. 1021/2, 2a, 3fi, 76) şi, incidental, în nordul Crişanei (pet. 334).
1n ceea ee priveşte situaţia aeestor variante reflectaU în dicţionare, vom
reţine că Scrihan consemnează torma leme pentru lesne 'uşor' însoţită de
men[iunea ,,(în) Olt. Transilv.";
plezni(faj.ăde plesni, din V. sI. pleSllO!lli,
eL DLH), notat în Oltenia
(mai ales) şi În cÎieva puncte din sudul şi vestul Transilvaniei: ALR II, h
51/8:3;\, S:3G,848; ALR II, p. 118,MN 3800 I 105; ALH II s.n., V, h. 1408/
836, cI. pet:. 886 cu nofaţ.ia intermediară z!sn; ALRT, p. 82/ 172, p. 259/
812, p. 2fil/812 (de 3 ori); pentru Ollenia, ef. şi pleznea (din palme), la
Gamillseheg,Vie AJundarl /Ion Serb(lneşiiTituleşli, p. 108; _ ..paralel, În
cîteva puneLedin Oltenia şi Muntenia, s-a înregistrat şi plesni, cu fricativa
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surdă păstrată: ALB 1. 1, h. 72/815; ALB TI, h. 198/899, 92R, ALHT,
r- 2/1f);76\!; eL (se umblă) CiIplestiitu (It. HlR/89:)).
Varianta eu zn (plezni) este consemnată În DLH fără nici o indicaţie,
iar atestările din ALB lipsesc (la [el s-a procedat şi în cazul derivatelor
plestiire, plesnit», plesniloore,plesnituriîş,
A se compara eu pleznc (suhst. pl.) 'mătreaţă", pleozn ă 'străgălie (la
roata căruţ.ii)",plezuitoare 'id.' încadrate, pe baza atestărilnr, in grupul 050norizărilor regionaleexclusiv sudice şi, de asemenea. eu pleztiitură 'crăpăt ură
(în zid)', din grupul cazurilor at.estat.e exclusiv în aria nord-vestică de
sonorizare (vezi mai jos sub 2.2., respectiv sub 2.:t).
-- priznel, priznel (fată de prisnel, din slavonul pristeni, presteni, cî,
DLH) : ALH II s.n., 1, h. ]fj2/ 848 'crîng (Ia moară)', h. Hi5! 728 'piuliţă.
(Ia crlngul morii)'; este notat mai frecvent în zona nord-vestică, in forma
pri.znel 'st.răgălic(la roal.a cărutii)", în ALRIl s.n., h. 351! 272, 281, 35:3,
3G2.2GO(numai la sg.), ef. NALR. Maramureş,III, h, 8;')4'id.' (în 11 puncte
din cele 25 anchet.ate; în alte două puncte apare nuanta .iutermediară s/
zn) ; vezi şi prizneş!e'sfîrîie (fusul)', îl! ALn II S.I1
.• II, h. :144!:310; forme
cu sn sînt notate în aceeasi arie : h. 351/219, 2f,O(numai în pL); pentru
Maramures, vezi h. 854 din volum111eit;at (4 punetc eu sn, fala de cele 11
eu ZII). Comparaţia eu J\.i1JlU)ltelli(J IV, pe baza hărţii corespondente
(h. tî45 ,.prîsllel [la car]"), nu este posibilă Întrucît faţă' de tiUul ei apar
înregistrat,ediferite alte sinonime. OscilaţiaÎntre o pronunţie şi alta se poate
realiza imediat, de la forma de sg. la cea de p!. (vezi h. :3;')1/2GO)şi poate
avea drept cauză ritmul vorbirii: [Ient.o]prisne!; lalJegroj prizncle (ALR Il
s.n., 1, h. lG2;182);
lrli:mi(fat.ă de frâsni, din v. s1.{n'SJIollli,cI. DLH) notat cu diferite
sensuri('a trosni', 'a scîrPi', 'a bubui', 'a (-i) veni În minte'). la fel de frecvent
atît în sudul ţiirii Citşi în graiurile de nord-vest, ca şi în punetele ÎD\:ecinate
acestora: ALli. 1, 1, h. 72! 9G;AL n II, h. 1!l8/ 157; p. 95, MN 2 7.14I :i46;
p. 112, MN 2834 i 272, 723; p. 113, I\IN 2850 I 105; ALB II s\n., IV, h.
1069! 172, 192,705,728, 7G2; voI. V, h. 1270 1:362,h. 1 4Gf)/3{Y2;ALI{T,
p. 134/ 2R4; eL (de) trâznil, în ALB II, p. 112, rylN2834! 7G2,728,27 (paralel eu SIl, în pct. 3G, în Banat) ; ALHT, p. 240! 728; izolat (vezi şi pet.
27, Banat). zn Î!l (1 [nlzni (prin eap) a fost notat de Sever Pop şi în nordul
1\o101dovei
(AL1\ 1, I, h. 72 "mi-a venit în minIe", pet. 370 şi 424; paralel,
sn în pct. 540);
__o[râme! (din !rilsni+ suf. -d): ALE II, p. 95, MN 274;) ;812 (în
Oltenia), p. 11;, MN 2842! :Hi2 (în Maramureş); ALET, p. 257/791
(i11Muntenia).
Pe haza aceluiaşi material, se poate observa că in graiuri din Muntenia
s-a înregistrat şi SilÎn Irâsni, 'a bubui' i 'u seîrţîi' : ALE II s.n., V, h. 1466,
1 46U/728 (vezi, mai jos, şi trosni, pentru etimoJogia căruia dicţionarele
trimit la [rtisni); pe de altă parte. se poate constata Î<lrăşică fIieativa surdă
se păstrează consecvent în graiurile din Moldova, Banat şi Dobrogea: (a)
iriisni (prin cap), în ALB J, 1, h. 72/540; (a) trtlsni 'a trosni', în ALB.II s.n.,
IV, h. 1069; G82,987; (de) frrisnit,în ALE II.ţJ. 112, MN 2837/:Hi: trăsnet,
în ALB Il, p. 112,MN 28:54/987, p. 112,MN 2838/29, p. \13, MN 2841 I
29 (pentru Moldova şi Banat, vezi şi punctele izolate'cu Zll citate anţerior:
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:-00şi 424 din ALR 1, în nordul Moldovei,şi 27 din ALB II, în sud-estul
Banatului.
A se compara eu irozni, trăznitnră Încadrate, pe baza atestărilor, în
grupul cazurilor sudice de sonorizare (sub 2.2.),
TuDLH. litera T, s.v. trăsni., găsim indicaţia "Scris şi: trămi"; atestările
din ALR nefiind luate in consideraţie pentru precizarea statutului variantei;
la fel se procedează şi în cazul lui trăsnet. Faţă de plezni (şi derivatele IJi,
vezi mai sus) este de observat, cel puţin, inconsecventa de ordin tehnic a
tratamentului aplicat de către redactorii DLH unor variante care, chiar avînd
În vederea numai citatele inserate, reprezintă cazuri similare. La Sciiban,
aceeasi menţiune "(în) vest" pentru trăznesc,trăznet, ca şi pentru plesni (şi
alte variante de acelaşi tip).
c) -sn > -zn : 0
2.2. Sonorizăti În aria sudică
a) SIl-> zn- in :
-- (se) znopeşie'se zvircoleşte (să scape)' (cî, DEX, s.v. snopi, din snop;
în CADE,snopi, znopi şi la Scriban, snopescşi zn-, forme paralele): ALB Il
s.n., IV, h. \:.176
(762 (în Muntenia);. vezi znop (suh 2.1.) ;
b) -S11> -·Z11în :
-- plezne (subst. pl.) 'mătreaţă", regicnalism, specializarea semantică
respectivă fiind caracteristică graiurilor din Oltenia (el'. DLH, s.v. pleosnă,
postverbal de la plesni):ALH 1, I,h. 11/805,810,870,878; ALB II, h. ]21/
812; NALB. mlenia, 1, h , 22/916, 919, 925, 927, 928, 9:30,93r1,956, H62,
966, 967, 972, 973, 974, \)81, 983, 9S!); vezi şi pleauvă 'străgălie (Ia
roata căruţii)', in ALH II s.n., IT, h. 351/172, cL plezniioore 'id.' /141
(puncte situate în sudul Transilvaniei); - nu s-au irrregistrat forme cu sn ,
111ceea ce priveşte tratamentul val iantelcr cu zn in acest caz, adăugăm
că, în DLH, plecznăeste dală cu mentiunea "popular",alături de alte variante
de acelaşitip (ca, de exemplu,pleznă,plooznii, ploznă), considerate "regionale"
pe baza unor atestări din ALH 1, material nccartografiat : faccm precizarea
că în ambele cazuri punctele citate se situează in sud, in Oltenia, şi în nordul
Crişanei.:Pentru plezue(pl.) 'mătreaţă' lipsesc atestările din ALTI1, 1, h. 11
(grupate, de asemenea,in Oltenia).
A se compara eli plesni (2.L) si pleztutură (2.3.).
- trozni (tată de trosni, el. tr ăsni, v. DLH, s.v.) : ALH II s.n., IV,
h. 1069 ,,(nisipuidin pîine) trosneşte (în diuti)"/723, 784,791,872,886; voL
V, h. 1,169"HăspUllSla întrebarea : eum faee zăpada suh piciGare'1.'I 784,
791, 886, 899, 928, el'. şi pel. 769, cu nuanţa intermediară s/zn; --paralel
cu zo apare şi SIl,în pct. 7H9,899, 928 (h, 1 fHi9); în DLR, aceeaşi indicaţ.ie
"Scris;şi: trozni",iar atestările din ALTIsînt cu Lotulincomplete; la Scrihan:
"trosnesc «est» şi iroznesc {(vest»;vezi lrăzni (2.1.) ;
- llăznitllră (trlimi+ suf. -iarri) 'trăsnet': ALB II, p. 113, MN
2841/812, p. 113, MN 2850/812; vezi lrâzni, trăznet (2.1.).
Se adaugă, cu mai puţine atestări :
-. băzni ' a fleeări, a îndruga minciuni' (faţ.ăde băsni, din v. 51.basniti,
ef.DA; în DEX, "înv., din basni1"; basnâ <: ser. bosna, eL bg. basnea,
ibidem): bazneşlif2J, îit ALB II, h. 29/836; cI'. şi baznll [art.] ( ==basm) :
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ALB II s.n., III, h. 783/83.4; paralel, bazmIl /784" 87Ei.în DA: băzni,
"corn. din Sişeşti, în Mehedinţi'"; la Scriban : biiznesc'mint', "în vest" ;
croztiă, croznie (crozne) 'sarcină de lemne' (faţă de ctosnă < bg.
krosnja, eL DEX, CADE):ALB II s.n., II, h. f)fJ2f762.
784. eL pct, 182,1\12(=
crozţsnie, cu nuanţă intermediară ; adăugăm şi cazul couazţsna, [VI (QrI:::!
SIla pentru toponimicul Covasna, forme înregistrate În ALTi.Il s.n., 1, h.
2, in acelaşi pct, 1\12) din sudul Transilvaniei, în imediată vecinătate; vezi
şi (a trecut la) croznie(la saiaua oilor), în 1'1). Muntenia, I, p. ()1/677.Faţă
de formele cu zn , croznă. croznie(semnalate în DA; ultima este însoţită de
menţiunea .,ÎnMuscel,Mold.,Bran", cf. slov,krosnjai,variantele crosnă şi crojnă
notate pe aceeaşihartă, În pct, 2 (Banat) şi, respectiv, III pct. R36 (Oltenia),
par să fie mai aproape de ultimul etimon acceptat (vezi, în DEX, hg. krosnja
citat mai sus), reflectînd fonetismul acestuia, sau ar putea, eventual, sugera
o dublă etimologie.De altfel, croşn.ăapare în dicţionare ca variantă pentru
erosnă,formade bază (v. CADE:"Mold.Ban.", Scriban,D.: "Trans.Mold."; eL
DEX). Aceeaşivariantă îi1DA este dată eu precizarea "din sirheşte, în Ban.
şi Olt. ; din ruteneste, in Mold. şi pe la Năsăud", paralel fiind semnalate şi
formele crojnă ,.(în) Mehedinti»,croajnă ,,(în) IIaţeg" (eu Şl1> [n}, iar în comentariul etimologicse consideră că ,.în româneşte s-au amestecat probabi1
două cuvinte slave" : krostia(bulg., sîrb., rut.) "coş (mare), leagăn" cu (bulg.,
slrb.) krosna .Jeagăn, cadru" ; pentru forma crosnie(croznie),vezi mai sus,
este invocat slov. krosnja (el'. şi Scrihan, D.) ;
- (pisicile]domesnice'domestice' (vezi dumesnie,domestiicad j., "înv.",
din lat. domesliws,sub influenţa sl. domaHîl1LÎ,
eL DEX, C.ADE,Seriban, D.) :
TD. Muntenia. I, p. 98/681;
-- pleznicer 'şopron (mai mare)' (faţ.ă ele plesnicer, ambele variante,
alături de ple8I1Îcal',
fiind înregistrate În DLR, s.v. plesnicar 'iel.', cuyînt cu
etimologianecuIloscută; cL CADE,s.v. pleşnicar): ALR II, p. 123,1I1N3 827/
157.Alternanta în ellvînt a grupurilor sn, zn şi şn pare S[lsugerezep.n etimon
de tip slav (vezi cazurile cl'osnă,51b L 2.2., şi C/Işniţă,sub ILA.)i;
e) -sn > -zn
,;
tn mod practic, În această pcziţje, grupul nu se realizează în limba română. Faţă de forma artieu!ată baznll(vezi mai sus, sub b), ete de presupus
forma basn > ba:n, mai greu de luat în eonsiderat.ie,însăşi sonorizarea părInd a ii fost favorizată de pGziIiamedială a grupulni eu fricativă surdă. A
:secompa!a totq;i eu pronun[ia regionanl bazmpentru basm (eL DA) ; pentru
!wsn, vezi CADE, Seriban, D. s.v., din v. s1. basnI, basml. şi DA, S.v. basm:
"l\lai de mult numai hasn s.n. şi basniis.L formă păstrată pe alocurea în popor
(baznă s.L)", ef. DM, S.v. basnâ: "înv., din basn", explicaţie etimologicăcorectată Însă.în DEX : basnă, din ser. basna, eL bg. basnea.
2.:1. SOl/or/zăriin uriil nord-vestică
a) Sll- > 'l.!I-: 0
b) -SIl-> -ZI!-în :
-- crÎmic 'eiopotar', regionalism (faţ{[ de cri'snic,eL hg. krăslnik, în
cu sn, în Banat
DA, s.v.) notat înCl'işana : ALB II, p. 93, MN 2735/64;
(pct. 2,27,47) şi în sud-vestnl Transilvaniei (pet. 95, 8:);). Este de reţinut
consemnarea lui Scriban: "Şi cl'iznic (Ia) Agîrbieeanu";
- (măr) liznif,lizIli( '(măr) pădure!', regionalismneateslat în dicţionare
(este vorba, probabil, de un împrumut din familia uer.. 1icniW 'păduraLic,
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pădureau"; cL şi rus. nec 'pădure'): NAtR.Marall1urcs, II, h, 454/222;
22:),22·1,22;),226,227.228,229,2:10,239,240; vezi şi lizni(d 'fructe', În
acelasi volum, h, 479/2:37,238 :
. plesnitură 'crăpătură (în zid)' (plesni+-suf.-tură) : ALB Il, p. 118,
MN ;)800 / 281; vezi plezm (2.1.), plezne (pl.), pleaznă, pleznitocre\2.2.);
.._-creazna (muntelui) 'creasta (muntelui}": ALB II s.n., III, h. 808/53,
cu su «st) >zn; vezi mai sus dumesuie,domesnu:---dwneslnicşidupă DLR,
litera P, posinic- pasnic 'persoană care respectă posiu!";
c) -sn .> -zn : 0
2...'..Cazuri "divergente"
-- biciznu: 'neputincios' (faţă de becisnic,bicisnie, cL DA, CADE. din
v. sl, be::JJi'istlnikl1,
Scrihan, D., DEX, din sl, beeistfnikil): ALB I, I, h. f);3t
402,5:"8, ;)55,50();-- eu SIt: ,/:)84. Cuvîntul apare notat numai în Moldova,
comparaţia eu alte zone nefiindposibilă. Cu toate că e vorba de puncte izolate,
situaţia este de natură să surprindă, Iată de prezenţa consecventăa Iricativei
surde atestată de hărţ.ile ALB 11 pentru această zonă, dar şiţ.inînd seam a
de constat.ărilece se pot tare pe baza obscrvăriidirecte a pronuuţiei în aceste
graiuri (vezi şi Gh. Ivănescu, în Lntroducerev,
mai ales eu prilejul anchetelor
pentru NALl?i'iJoldo/l1li Bucooina. Dacă nu este vorba, în unele cazuri ,
de o falsă impresie a anchetatorului (vezi şi mai ios ; Sever Pop a fost originar din Bistriţa-Năsăud, zonă eu snnorizări regionale),ar putea fi invocată
tendinţa analogică de încadrate a cuvintului printr« cele de tipul qroaznic,
obraznic, paznic «groazii, obraz, pazli + suf. -nic}, reprezentînd păstrarea
grupului zn originar,fenomenprezent în zonele in care tendinţa elesonorizare
DUse manifestă. De notat că norma ortografică actuală recomandă scrierea
cu SlI a cuvîntului: becistiu:(cf. DOO:\1).
Cu exemplu asemănător este niiprosnic (cf. DLR, litera N, s.v., din 51.
n aprasitui ; vezi şi n ăprostiă,din sl, n aprosino, n ăpt ăsnicie,din n.ăprasni.c+
suf. -fe, ibidem, eL DOOM, cu sn, în toate cazurile); DLH înregistrează
şi varianta nlipraznic (eL şi n lipraznii), care paIe să fie pronunţia curentă,
uzuală la nivelul limhii literare vorbite. Ea s-ar putea explica prin reacţ.ia
contrară, a v()rbitorilor, de evitare a pronunţ.iilor afedate, hipercorecte,
de tipul groasnic,obrasnic,pasnic existente la acelaşi nivel (eL Gram, Tendintele acluale, p. )O). Exun pIele Întîlnite în ALH sînt incidentale şi neeoncludentr: (moarle) ntlprazj:;nicâ, în ALH [1, p_ 8), MN 2 {)\)8;182,
cu nuanlă intermediară; nlipramic, cu SI!,în ALH II, h. 83 "deşirat"j890.
Pentru primul nivel, prOHl1uţ.ia
nâproznic pare să reprezinte o evoluţ.ie, pe
teren romanesc, pe cale de genelalizare (eL lwznâ, [Joznâ, sub fi.!.), explidnd indirect înregistrarealui hiciznicîn graiurile din Mohlova,cu tratamentul,
identic, al cazurilor etimologiceşi neetimologiee generalizate pe ten'n românesc, în aeeast[\ provincie, ca şi în toate graiurile ,dacoromâne (vezi,
de exemplu, gltzllâ).
IL lşn1: lin J
Vecinătatea eonsonantică Ş (I'ricafi1Jă palato-alucolarâjprcpalatalâ
sllrdâ) + n a fost discutată, paralel. eu şm şi eu Sll, SOl (cf. sub 1.)
in cadrul aceloraşi probleme, de sonoritate a limbii române, de ortografie
şi ortoepie, existenţa unor deosehiri dialeelale în eeea ce priveşte sonorizarea
lui Ş înaintea lui Il fiind, de asemenea, admisă in general (vezi Introducerea).
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'Grupul şn este foarte rar în limba română şi apare numai la iniţială
(cf.ş!lapan,'Jliţel,ş!lllr,ap. Coteanu, Grupurile consotuinii.ce,
p, 140); pe baza
DLR, litera Ş, numărul exemplelorse poate îmbogăţi eu o serie de regionalisme în sens strict, în majoritatea lor germanismc,ea ştuiuliir,snait, şnelţug,
ştiep, sui: ş.a., sau termeni eu etimologienecunoscută, ea şneaia, în a lu«-«,
sniţnii! ; secvenţa consonant.icăŞll este frecventă în poziţie medială; grupul
[n apare numai la iniţială, ca şi şn, şi este de asemenea foarte rar (vezi numai
jneopăn, jnepeniş, ap. Cnteanu, loc. cit., eL şi jnap, onomatopee, jnâpăi,
din jnap , jneamii: 'grămadă de lemne, gunoaie, mîl etc. aduse de apă', ap .
DA, s.v., "În Moldova"):;0.
A. Grup sonor eiimoiooic.False reqresii (desonorizâri)
a) jn-: el
b) -jn- în :
cujtiitii,regionalism: ALB II s.n., II, h. 537 "atelierul fierarului"/791,
784, 872; h.547 "euşniţă" = 'locul unde fierarul înfierbîntă fierul înainte de
a-l bate'/72:, 812, 872, 87fi, 899, cî. cuznitâ, în pct. 886 (eu j > z ?; vezi
mai jos); er. N.ALR.Ollenia,III, p]. 98,MN 1756 "fierărje"/)03, 904, 919,
9Gl, 974, 980, ()86,992, vol, IV, pl. 141, lYIN2525 "jignea" =='cuşniţă', unde
variantele eu jn (C/z;ni[â)sînt deosebit de frecvent notate, în majoritatea
punctelor (în pct. HH8:Cllzniţ(1)
; -- forme cu Iricat.iva surdă (wşniţi1)apar
înregistrate, incidenta1, în aceeaşizonă şi în Dobrogea (v.It. 547[728,respectiv,
(82). In dicţionare, nu există n,r punct de vedere comun in ceea ce priveşte
forma-titlu (wşnilli în DA, DEX, eL DNI; cu.jtiiiă. în CADE, Scriban, D.)
şi etimologiacuvîntului (bg, srb. kuztuca, rut. kuzinica,DA; bg. srb. kuznica,
pol. kitznu:«,CADE; pol. kuinica, rus. kitzntca, Scriban, D. ; hg. kuinico,
DEX) ; pe lîngă formele Cllşni!ă,cl{jnifii,sînt ateslate şi variantele paralele
Cllzniţă(DA, CADE), Cllsni{ă(DA). Dacă luăm în eonsideraţie etimonllJ
(bg.) Iwznica propus in DEX, mai recent, forma Clljni!ă trebuie apreciată
ca fiind etimologicăşi cazul incadrat ca atare. ŢinÎl1d seama şi de i'@dicaţîile
etimologicedin dicţ.ionarelemai vechi am putea presupune şi în aost eaz o
dublă etimologie.Un alt exemplu cu implicaţii asemănătoare, la ,nivelul gIainrilor, 11oferă situaţia lui crosnăjcroznă(vezi1., sub B. 2.2.), faţă de care s-au
înregistrat incidental şi variante ca croşnă, crojnă (eLimon: pg. krosnja).
In cazul variantelor prob6jni, pobrejnea, probtijnili (pl. art.) (vezi
preobrajenie,din sI. prcobrazenije,cI. DLH, litera P, în care se dă o variantă
similară, probajne), înregistrate În ALR II, h. 205 "schimbarea la faţă", în
puncte din Moldova şi Dobrogea (4,14,537, respectiv, 682), jll, care a rezultat prin sincopare (cI. prob6.jînI din pct. 531, în aceeaşi zonă, sau variante
ea pobrftijinll,preobrajăml,pobrrAiellllnotate în Muntenia),refleetă păstrarea
fouetismuJuioriginar, din etimon, În graiurile de tip "nesollorizant",cum pot
fi apreciate cele din ?vIoldovaşi Dobrogea.
c) - n : 0
B. Grup SOIlorneelimologic
1. Evoluţii pe teren românescgeneralizate.Nu am Întîlnit exemple înre.gistrate pe hărţile ALE. Pentru jnellpăn, literar « lat. juniperlls, ..wn) dic30Pentrusituaţiaacestuigrup1nlimbaromână,vezişi Gnllll'·.Hose.l.ti,
Esquisse
dllne
phonoloflie
duI'oumain,
p. 18.
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ţ.ionarele înregistrează varianta şneapăn, cf. şi sneap 'id.', cu [n > şn (vezi
DA, s.v., ap. Hasdeu, cf. DLR, litera )').
2. Sonorizări regionale
2.1. In graiurile de sud şi in graiurile nord-vestice
a) şn- > [n- : 0
b) -şn- > -jn- În ;
- cojniiă (faţă de coşnife'i,
din sl, kosinika, cf. DA, CADE, Scriban, D.,
DEX, s.v.), notat cu sensul curent de 'coş mie, împletit', în sudul ţării;
ALR II, r 124,MN383.5/886,eL 'I'Ir.Mtmtenia, 1, p. 327/772,p. 468/785;
în aria de nord-vest şi zonele învecinate apare înregistrat frecvent cu sensul
de 'ştiubei, stup primitiv' : AL.R II s.n., 1, h. 264/47, 53, 64, 102, 105, iso.
141, 157, 172, 2:3!J,250, 2GO,272, 279, 3·1G,3-19,8:33,cî. şi pct, 27, din sudestul Banatului; v. şi h, 2G9/235,349, h, 270!2GO,3/19, din acelaşi volum;
Al.R 1, 1, h, 41/337; cf.,ALHT, p. 74/141; (Varianta cojnttă este înregistrată
în DA şi de Scrihan, D., cu menţiunea "În vest:.") ; - forme cu ŞI! apar,
incidental, În puncte din Muntenia (ALB II, h. 2()()/)28,p. 124,MN 3834/899;
cf. şi coşniiar, in ALB II s.n.. II, h. 533/(28), dar sînt consecvent notate in
Banat (ALB II s.n., 1, h. 2G4j2,29, 3G,76; vezi mai sus şi jn în pct. 27 şi
47, din estul, respectiv, din nordul provinciei);
--- mojneaq (faţă de moşneag,cf, mcş, v. DLH, litera 1\4,s.v.) ; ALR I,
II, h. 18H"moşneag"/750,887, 980, 988 (punele din sud: în ultimul, numai
în forma de sg.), 1:36,158, 218, 227, 229, 259, 347 (din zona de nord-vest
şi in imediată vecinătate) ; pe aceeaşi hartă, fonetismnI jn este notat de către
Sever Pop şi în:3 puncte din nordul Moldovei (370, 381, 540; în primul,
numai în forma de sg.); A1.H I, II, h. 275 "burlae"/125; cf'. NALR
Oltenia, II, h. 153 "moş (om bătrîn)"/974, 988, 9U7, NALR. Moramureş, 1.
h, 184(237; (Varianta mojneag nu apare consemnată în DLH, iar atestările
din ALR lipsesc; prin comparaţie, vezi însă, mai jos, cazurile rtjni, rtjnit,
-ă, rijnilă) ; - formele cu şn, păstrînd Iricativa surdă, apar, paralel cu [n, în
aceleaşi zonc (vezi ALR 1, II, h. 189j194,215, 217, l48, 571, 695, 708, ef.
NALR. Oltenia,II, h. 153/914,918,922,95G,9G4,H85)şi sînt consecvent notate
in toată Moldova (cu excepţia celor 3 puncte citate mai sus), mai rar, şi în
Dobrogea;
-_.. rijn: (fală de rişni, derivat.regresiv de la rîşniţă, ef. DLB), notat cu
diferite sensuri.: AL.B II, h. 101 ,,(stomacul) mistuie (mîncarea)"/53, G4,
141, 260, 279, 284, 316, 34n, 353; ALR 1, 1, h. 89 "scrîşnesc"j320;ALR IT,
h. 64 "stomac"J349; ALE II, p. ;H, MN 2212/53, .64,284, cf. şi p. 16, MN
6918/316(= rîjinesc [în dinţi] cu i epentetic), p. 40, MN 221fi/47(în nordul
Banatului, punct cu sonorizări frecvente sub influenţa graiurilor învecinate
din Crişana); ALR II S.11.,IV, h. 1108 "pisez (piperul),,/53; cf. NA.LB.
Oltenia, III, h. 400 ,,(bou) cimpav"j9GO(rîjneşte, diâre lauânll = 'talpa');
_. izolat, apare şi şn, în Oltenia (ALR 1, 1, h. 89/839),iar forme exclusiv cu
fricativă surdă sînt înregistrate în Moldova,estul Transilvanieişi în Dobrogea
(ALR II, h. 101/514,537,219,228,235, 682). Varianta rîjni este considerată
ca fiind regională în DLR (ci. şi rlijni, înregistrată tot aici, ap. DDRF), dar
atestările corespunzătoaredin ALR sînt consemnate incomplet; la Scriban:
"rîşnesc(est) şi rijn- (vest)" ;
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-- rljnii, -ă (pentru rişnii, -ă adj.) : ALH II s.n., IV, h. 1107/886
(ardei rijnii 'boia de. ardei') ; - /53, 64 (piparc ă rijniiii 'ido') ; in acelaşi volum,
vezi şi h, 1097/:346(fasolerijtiit ă 'frecată'); ----paralel, şi rtşnită, în pot. 219,
din estul Transilvaniei (DLH nu semnalează variantele cu [n, deşi atestările
respective din ALR sînt invocate în eeea ce priveşte sensurile de mai sus ale
cuvîntului) ;
-" rzjniţă (fală de rtsniiă, din bg. r ăinica,cf. DLH), eu atestări sporadice:
în TD. Muntenia, 1, p. 104/6<'11,
cu sensul curent; rîjni(ă 'măseaua cea
mare', în N AJJ? Oltenia,1, h. 69/956; rijni(ă = 'rîmă', în S ALH. !Hcramures,
II, h. 397/222,230; -- pentru ultimul sens, apare şi rîşniţă, eu fricativa surdă
păstrată, într-uri punct din Moldova (ALH II, p. ::;9,MN 2212j514),vezi şi
NALl? Banul, 1, h. 68/87, H5, lOO; (în DLR; ,,<'regional"
rîjnifă", iar la
Scriban : "rÎşniţă -est» şi rUni!â -vest-") ;
(s)crîjni, (s)cri]111,(s)cîrjni (fată de scrisni, crişnt etc., eL DEX,
s v., din hg. skărsa, ser. skdili. Scriban, D., din v.sl. *5kriistionli, sau
*}er-,hg. skudam, sîrb. skrsitÎ, rut. skrisi!i) : ALR 1, 1, h. 8 "scrîşnesc",hartă
pe care fonetismul jn , În acest cuvînt, Ioimează o arie compactă în sudvestul Olteniei, centrul şi vestul Munteniei, cu puncte în imediată vecinătate
din sudul Trausilvauiei (în pct. 700 şi 708 apare varianta scrinjăsc, eu metateză, iar În pet. 870 scriznesc,cu j > zaI; În pct. 780 : crtştjnesc;cu nuanţă
intermediară); forme eu sonorizarea Iricativei înaintea nazalei sînt frecvent
Înregistrate, de asemenea, în aria de nord-vest şi punctele Învecinate (v.
138, 148, 16, 231, 290, eL şi 320, în care apare, ea sinonim, rijn escţ, Alte
atestări confirmă prezenţa lui jn în aceleaşi zone: ALB Il , p. 16, MN
()918/7G5,762, n4, 791, 876 (in sud), 272, cf. 2:5 (în vest şi În nord): d.
ALRM II, r, h. 70; ALIl II s.n., IV, h. lOG9j2:35,
284 (în nord-vest): ALRT,
p. 253/78,1(în Muntenia). Pentru condiţ.iileimf'diate ale realiz5rii fonetismlllui, vezi [allegrol crijneşte, flento] crl'şne.te(dîn dinţi), in ALB II, p. 16,
1VfN6918/182.
.
La .Scriban, varianta scr{jnesceste înscţită de menţiune! ".în Olt".
In ceea ce priveşte crăjni, cuvînt (= formă-titlu) pe care îl Îr;itîlniinÎn DA,
atestat numai la Şincai şi explicat ca o "contaminare personală" Între
cricni si sCf'Îsni,avînd În vedere atît atestarea, care poate fi localizată, cît şi
scnstll'dc ,, cîrti, a murmura (împotriva...)", care reiese din citatul dat şi
pc care îI are si verbul (s)crîşni, considerăm că este vorba mai eurînd de o
variantă de tipul crîşni, *crtişni,eu ŞIl > jn, a acestuia din urmă.
Pe baza aceluiaşi material din Atlas, se poate constata c5 formele eu
şn (fslcI'îşni)apar şi în graiurile de tip "soncriz&nt",sudice şi de nord-vest
(mai pujin freeventînsă decît variantele cu jn, vezi ALR I, I, h. 89/780.
7)O, 878, 900, )22, 926, 932, 940, !5{1,980, ef. şi 83!),cu rÎnesc, ea sinonim,
HO, 200, 230, 247, ;:139;ALB II, p. 16, MN 6918/886,219), dar eă acestea
sînt singurele forme notate în graiurile din Moldova (ALB I, T, h.
584, 588, 596, 610, 704; ALR II, p. 16, MN 6;)18/514,605;' ALR
IV, h. 1069;6(5), din Banat (h. 89;28; MN 6918;36)şi din )nr,r()j::1plliiY"
31în legăturăeu fonetisrnul
z>j, specific
unorgraiuridinMuntenia
vinte,Diedculsclzen
Entlehmwgen,
jl. 43-- 45; efoDumistrăcel,
Fonetica
l1pn.rnrd,,'
212,carea constatattotodată,pebazamaterialului
dinALR,şi procesul)
luij cuz,Inaceleaşi
graiuri,arătîndcăfaptulpoatefi interpretat
ca
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S9;670, G84,6\)0; MN 6()18/G82,987). Hepartizarea lor geografică nu poate
fi 'urmărită consecvent.,Întracit Într-o mare parte a teritor iului dacoromân, (avind În vedere că este vorba de reţeaua ALn I), s-au înregistrat
alţi termeni (în jumătatea de nord a Moldovei,de exemplu, apare crlşc),sau
alte variante care nu intră In discuţie, Ca În toate situatiile analizate pînă
acum, existenţa formelor cu şn a Iături de cele CIl[n În ariile de sonorizare
ilustrează variaţia liberă În graiurile locale a grupurilor şn _ [n, confirmînd
tcndinţ.a de sonorizarespecificăacestor graiuri. Pe de altă parte, se conzirmă,
încă o dată, pentru Moldova, Banat şi Dohrogea, caracterul de glaiu!'i de
tip "nesonorizallL".Astfel, repartizarea geografieă a celor două serii de Iricativc este numai aparent capricioasă.
-- ()fejnic (fal·iidl sfeşnic,[esnic,din sl. si'e!illnil;IÎ,cL nEX) : ALB II,
h, 42 "col!i(de măsea)";7()1,848 (specializareasemantică 'rădărilli'l[de măseaJ'
este caracteristtcă graiurilor din Oltenia; cf. şi CADE, s.v.); ALB II, p.
\13,MN 2n8;102, 182,250; ALHT, p. 8G/172,p, 280i8·18;efo tn. Oltenia,
p. 371;()81, T'T),Muntenia, 1, p. 7G/h75;-- eu şn, sporadic, în Banat (h .
42j715);vezi şi '1'D.Mimicnio,I, p. 41:5/780,
c) -n > -jn : 0
2.2. Sonori:::ăriÎn aria sudicli
fu ia sudică este ilustratii de numeroaseexemple cu şn > ,in, În cuvinte
ale
limbii
comune,
exclusiv poziţia
b).ca şi Intr-o serie de regionalisme, cazurile reprezentînd
a) şn- > jn-: 0
h) -n- > -jn- in:
- obijnui (fală de obisnui, din obicină, învechit "ohicei" < bg.
obi.eno,el, DLIl; este de semnalat lipsa, în acest dicţionar, ca şi în celelalte
dicţionare ale Iimhii romane, a variantei CII jn)'2: ALB l I, h. 2Gl;836;
NAl.U, Oltenia,II, 11.16.",/\)07,
h. 201/908, h. 204)912,]},2Hi;908,h. 235/920;
pl. 13, MN 465j976; vol, III, h, 512/V77; TD. Oltenia, p, 151904,p. 21f906,
p. 47/012,p. 57/014,p. 61/915,p. 73;918, p, 80;D20,p. 146i9:i7, p. 210-211
/94\-),p. 272/903, p. 320/972, p. ;)44/977,cI. obiznuieşle, eu j >z, p. ]89/
944; TD.:I111nlen:a,J, p, 55j676, p.116;fi83, p. 128rG84,p. 183;756, p.
18{1j757,p. 22H,227, 22/7(î1, p. 263/7G5,p. 271/7Gfî,p. 282, 283j767, p.
334/77:;, p. 31()/774, p. :357;775,p. 1C)(J/770;
vezi şi:
obijnllif. În TV,Oltenia, p. 2fi8j9G2,TD.Muntenia, I, p. 315/771;
obijnuitâ, În TD.O/tenio, p. 2:3:;, 2:l4/\J;-)4,
p. 289/)(it3,p. 418/996; obijnl1iti
(pl. m,), în TD.Oltenia,p. 215/n:'iO,p. 421/996; obijTlllite(pl. f.), în TD.
2'111111!enia,
r, p. 427/781, p. 459j784;
- obijnnin(ă (fajă de obişlIui!!(I?,din obişnui+ suf. -inţă, cL DLR):
'/144/93Eî.
D.Tillintenza,
cu .1:> z, în TD.Oltenia, p.
, 1, p. 124/G84;ef. obi:::nllin(r'i,
Pentru forme cu fricaLivasurd!!păstraLă(obişnui,obişnuit,-ă, obişnuinţli)
nu am întilnit eleeit atestiiri sporadice (vezi obişnui, în TD.i\luntenio, 1,
p. 176jG90,p. 182/7;")(),
p. 2GJ/7(5).
32VeziGraur,Temlinlcle
actuale.
p, 5(1,careconsideră
pronuntia
obijnuica fiindfrecventă
Invorbirea
cOlllună,
Defapt,{a poate"trăda"numaizonadeprovenienţă
Il vorhitorilor
care
pronunţă
astfel.
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-'---str(ljrricilaţăde slral11ic,din sl, str'asirlil,.hf.DEX) : Âf)1 II 51D.,
iII, h. 787/705 (la Scriban : "Şi strajnic (lll)vest");
cu. şn , În pot. -414
(Moldova),eL şi (durere) straşnică; în ALR n,h. 59, în acelaşi pUJ]ct/114;
-- streajnă .. streaşină. cî. sl, strt h«, v. DEX), formă rezultatăp'rin
sincopare, În care sonorizarea se datorează, paralel, şi ritmului vorbirii :
[allegro] sfreajnă, [Ient.o]sireaşnă, în ALR II s.n., 1, li, 70 "strea.şină (lajra
sau stogul degr111)"!72; pentru fenomenulsincopării lui i (> i), ef', notaţiile
sfreş:na (stogului), din pct, 605, şi strieş'tia (pentru scurger(), din pct. 520 ;
--- (Uni(fa(.ăde ţlşni, din (îşi,formaţie onomat.opeică,eL DEX; Soriban,
D. citează şi v.sl. *ClJhlOnti)33:
ALB II s.n., IV, h, 1119/705,791, 872, eL
pcJ. 192,învecinat, din sudul Transilvaniei,şi pct.27,din sud-estul Banatului,
în care .s-ali înregistrat destul de frecvent sonorizăr!de acest fel (vezi şi',ALR
II S.Il., IV, h, JO(3:{,
pentru (Uni, voI. V, h. 1305,Jwptru(Unitoare 'puşeăqe
soc', in acelaşi punct); el'. TD.Oltenia, p. lH8/)46; T'D..11twtellialI, . p.
404/779;.-forme eu ŞIl sînt notate consecvent În Banat (ALH II s.n.;
IV, h. 11HJ;2,29, 3G,76),cu excepţia puuctuJui27,şi in.Dobrogea (h. lIHJJqS2,
1187); cu acelaşi fonet.isrn
, şn, cuvîntul a fost înregistrat incidental şijn
Moldova(pot, 414) şi În estul Transilvaniei(pet.228) ;
__ol'oropijlliţlJ,coropejnită, goropejni(ii,coroph:fnifii"g()rplf:iniţil,ClUltŢlf;jniţii,
curupiejnită (fată de coropişniţă,literar; din hg. IwnopiSlica,cf.DA) :
In NALR.Ol!e17ia,III, h. f)()6"coropişniţă",variantele c,u'jn, sînt notate,l!l
marea.majoritate a punctelor (in pct. 93G,940, 960 apar formele goroplezni'lă"
respectiv, cOJ'oplezni(iî,
cu j > z, fonetism specificgraiurilor local<,:; vezi
nota 31, de la p. lHl);-·fol'me eu şa sînt înregistrate numai ÎJl pct.n;)oşi
n85, iar În restul punctelor (11, din eele )8 HneheLate),opar alte tipuri de
variante rare nu intră în ·discutie (vezi, de cxemplu, .IWfopclni[â,
goropoui'ciî).
DinlTenumeroasele v:l'riallte Cllşn > jn citate mai sus, pe bazamateriallitlui NALH, sînt atestate în DA formele co!'opzjnifă,('oro[ll'jni(iişi corof1,lejniJil
(pentru ultima indieîr,dn-seca arie de circulaţ:ieOltenia, ap. TDHCY; r
- bQLejni!(i,
popular fală de l;oleşni{â,din. bg. bo[dlnieo.,;efo DA;
varianta cu jn apare Îllregistratli fără a i se indica cir-cU!<llia
teritoria)ăY:
I'D.
1, p.. 42;07;); iveişi bol(:inic(pl.bolejnici) 'boLnăvicios' (terlilen nei.iH(gistrc\tin dictjonare),)ql'y'ALROlicnia, T, IL 12;){943;;
---/!Izjneru, 'fum (gros, !uecăcios)', regionalîsm; (iasă) lnzincllg(c!iil
gunoi),În ALB II, p.12\J, MN 38G4;872; (veziln(şneoc,bnşnea(j, la Scrib:an,:
D., ,.d. înflhuş",C/\DE, s_v,; semnalăm, în treacăt, faptul că în DA...cele d()lă.
forme sînt trataLe, itnprepriu, ca două cuvinte de sine stătătoare: găsim,
astfel, lmjneaq'prar îneeiîeios; fum' ,.(în) \lehedinţj", pentru eare în paragr:;tlul
etimnlog.icse trimite la vb. n iibuşi, i bllŞllcac 'praf, colh' "ţÎn) Bau.", fă fă,
elimologie,scăpl1reaclatorIndu-se,probabil, lipsei de cor'elarca informaţ.ii!or
lJibliograficcp.elltrucele două variante) ;
-- eL lIlunicealil'Japoviţij' şi .vh., corespunzător, bujniccşlc(aşa puţln),
.în NALROlieni(1, II ,h. 314198),tenneni ncaLestaţ.iÎn clicponare(eL l;uşni
'a !ini, a Îzhueni; a năvăli', .,(în)Olt.", în CADI.:;:
s.v.);
31Variantat!jni,.nlnl'egisf.ratil
in dieţionarc,
a ·fostsemnalată,In
de.G.Islrate,
)[)
Al.
M
IC2l1onski,
în
Il
[FH
,<:\.lc;undnI
PlIilippldc»,
IV,
p.
77;
pentru
cirCUlaţia
ei in limba
comun{l,
vorbităşi scrisă,veziGnur, 'ferdinteie
actuale,p. 50,cu aceleaşiobscl'vaţiica
şi tn
caznllui obijnui.
13- Lingvistieă20IJ
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_.- dujnic 'capac la butoi', regionalism(faţă de duşnic,din srh, dusnik,cî,
CADE): TD.Oltenia, p. 361/981;
- {Unesc 'fluier (din degete)" neînregistrat în dictionare (probabil o
formaţie onomatopeică, cI. ţişcăi, fîşcîi, rişni): NALIUJllenia, 1, h. 81/945;
vezi şifizncsc (cu i>z), în pct. 940, 94"i,ci. {ij/ŞMSC,
eu nuanţă intermediară,
in pct. 948; _. forma cu Iricativă surdă, [iştiesc,este notată destul de frecvent În NALR. Banal, 1, h. 81/1·-'(), 10--12, 14, 15, 22, 24, 27, :)2;
-- [ojn ăi (Iaţă de [oşnăi =c,foşni, formaţie onomatopeică, d. DA):
(njl/ăid (pădurea), în TD.Oltenia,p. 413/994;
c) -şn > -jn : (1
2.3. Sotiorizări in aria norâ-oesiică
Numărul exemplelor Întîlnite, exclusiv regionalisme eu circulaţie
restrînsă, este destul de redus.
a) şn- > [n- in:
_. jn aulăr 'croitor' (faţă de şnaidăr, din germ. Schneuler, eL DLB) :
Al..R II s.n., II, h. 521/250şi pct. 27, din sud-estul Banatului, d. şi ALB.
I 1747/49,122,350şi 308(eu znaidăr), în Crişana,după DLB; vezi şi jn ăuiăriţă 'croitoreasă' ALB II 6487/27,27\),jnăidărie 'atelier de croitorie' ALR II
5764/27, 105, după DLH, s.v. şnaidi1riţă, respectiv şnăidrlrie ; _. forme eu
fricativa surdă păstrată apar notate constant în Banat, pentru ,J1aidilr
(AbH II S.B.,II, h. 521/2, 29, 36, 76, 47; eL ALB 1 1747,DLH), şnăidări(ă
(h. 522/2, 29, 36, 76 şi 105, În vestul Transilvaniei; cî, ALR 1 1747,AbR II
6487, DbR), cu excepţia pct. 27 citat mai sus, în ambele cazuri. Lipsa atestării termenului în alte regiuni ale ţării nu permite o comparaţie mai largă;
aceasta este posibilă între Banat, pe de o parte, provincie în care formele
cu fricativa surdă sînt consecvente,şi graiurile de nord-vest, cu şn > jn, pe
de altă parte ;
_. b) -şn- > -jn- în :
- colejnă 'şopron', regionalismneatestat în dicţionarele limbii române
(el, colnă, colniiă 'id'., v, în DA, CADE, s.v., din sl. kolnica. înregistrate pe
aceleaşi hărti in nord-vestul Transilvaniei): Al,H II, h, 262/353, p. 123,
MN 3827/346,:353; ALB II s.n., II, h. 393/H6 ; _. pentru şn În *coleşnă,cf.
răspunsurile coleştnă; coleşîni(11.262/3(2) şi colăşrîa,colăşrîadin pei. 366,
cu anchetă la ucraineni (h. 393), care ar putea oferi sugestii in legătură cu
forma şi etimologia cuvîntului;
.- pajnic 'compus de dlllgherie' (faţă de paşnic "Învechit şi regional",
cI. DLH, s.v. pasnic 'id.', din pas2+ suf. -nic) : ALB II s.n., II, h. 564j228,
ef. pet. 27 din sud-estul Banatului (vezi şi mai sus) ; .- pe aceeaşi hartă este
notat paşnic, cu şn, în Banat \pcL 29, 36, 76) şi inM oldova (pet. 3(5). Varianta pajllîc este însoţită În DLIi. de menţiunea "regional", atestările de pe
h. 564 fiind citate incomplet. Este de observat "paralelismul" fonetic sn,
şn, jn, ca şi în alte cazuri discutate anterior (vezi crosnâ-croşIlă, Cfojnă.cI.
cl1şniţă,cljniţii - cusni.{â,paralel şi croznă,respectiv wzni(ă; vezi la Scriban,
pasnic şi paznic, S.v. pas), cu menţ.iuneacă fonetismelesemnalate, cu imp1icaţ.ii etimologice,comportă explicaţii diferite;
'--Tljneic<1'răzătoare (pentru hrean)', (ef. rîşni, v. DLH, s.v.) : ALB
II s.n., IV. h. 1052j862;vezi şi variantele TOjnal'(ef. J'ojni rîşni), - /272,
34), hJ'ojner- (2.72.
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Incadrăm aici şi unele cazuri care confirmă,indirect, preferinţa pentru
sonoră înaintea nazalei, în graiurile din zona nord-vestică:
-- clapojniiăpentru clopotniţă(cu tu > *şn > jn), variantă nesemnalată
în dictionare: ALR II, li. 177/362; (o variantă Ionetică similară, pi.jni(ă,
este înregistrată În DLH s.v. pinniiă, pentru aceeaşi zonă) ;
--- cujner 'cojocar', regionalism neatestat (a se compara cu derivat.ul
cnşmor, ef. DA, s.v, cuşmă cujmăv: NALN.:Varamureş, III, h, 759/230.
2:32,2:3:3.2:H, 2:35,2:G, 237,238; în pot. 2:l!),informatorul a precizat: "cel
care face numai cujme 'căciuli' se numeşte ciijmir; -miri"; formă pe baza
căreia am putea explica pe jn < jm (-j-i) *şm (+0; aspectul fonetic al
termenului pare să sugerezeÎnsă şi o sursă maghiară.
e) -n>- jn : o
nI. [fn] : [vn]
Spre deosebirede fricativelesurde s şi ş, in cazul corespondenţelor fonetice [sn] : [zn], respectiv [şn] : Un], precizăm că vecinătatea consonantică
f <(ricativăIabio-dentaiâsuf'(M)+ n nu a atras atsnţ.ia in ceea ce priveşte acomodarea de sonoritate.
Materialul de limbă vorbită inregistrat de ALR şi NALR relevă Însă
cazuri destul de numeroase şi pentru sonorizarea lui I, în aceleaşi condiţii,
prin âcornodarearegresivă a sonoritătii.
Tulimba română, fn nu se realizeazăca grup consonantic iniţial sau fina l ,
Paralel, vn este posibil, foarte rar, numai Ia finală (vezi, de exemplu, clotm
ap. Coteanu, op, cit., p. 142,Vasiliu, op, cit., p. 120). in consecinţă, avem în
vedere exclusiv secvenţa consonautică f + D, respectiv v + n, în poziţie
me.dială.
A. Grup sonor etimologic.False reqresii (desonorizărîş
J) vn- : (}
b) -vn- în:
- ibovnic,termen popular «v.sl. ljuboonik,ef. DA) este rnregistrat
cu fonetismul originar În graiuri din toate provinciile ţării, în ALR 1, II ,
11.247; - În Moldova,"'undecuvîntul apare cel mai frecvent, în pţt. 582, s-a
notat Însă ibo/,nic(pI. ibo{nlci),notaţie pentru care î a fost subliniat de către
Hnehetator (este de menţionat că în acest punct anchetatorul, Sever Pop,
a notat adesea sonorizareasurdclor Înaintea lui n ; a se compara eu situaţiile
precedente). Analiza detaliată a cazului este limitată în ceea ee priveşte graiurile sudice,din Muntenia şi Oltenia, parţial şi din Banat (în care au apărut
varianta ibomnicsau termeni neo]ogicica !wmanl,!W{llUrez),
ea şi pentru cele
de vest, din Crişana (unde s-a înregistrat numai termenul dră,quţ);
___
o(moarte) grmmică"='c
(moarte) grabnicc1'apoplexie': ALB. 1, 1,
h. 128/532,538, 542, 5fl2, 554, 588, 610, eL şi (mor) gravnic, din peL 530,
în Moldova; -În aeeeaşi zonă, in pct.. 558, apare varianta gra{nică, cu f
de asemenea subliniat. Forma În diseuţie, ca etimologiepopulară, a rezultat
prin contaminarea dintre grall(ă)şi grabnică (ef. răspunsurile moarte ,gravă,
din pct. 594, respectiv grabnicei,tip lexical notat atît în Moldova eît şi în
Muntcnia)34.tn eelelalte graiuri s-au înregistrat diferite alte tipmi lexieale>
34VeziDnmistrăcel,
Fonetica
ncologisl1wlui,
p. 290.
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glllă, l-a louii quta (Transîlvunia, Criş.an, Maramureş)şi şlog,la lovit şloqu
(Banat), impiedicîndastfel comparaf.iarn seos larg.
., ' .
Consemnăm,după DLR, şi alte variante prezentînd acelaşi fonetism
faţă de etimon ca, de exemplu,piţniiă, peţniţă pentru pivnita « sl, pivlllica)
c) -vn: (1
B, Grup sonorneeiimoloqic
Exemplele excerptate ilustrează exclusiv tipul 2.2-. ("", sonorizări
in ori« sudică), în fapt, cel mai elocvent pentru definirea fenomenului ele
sonorizare ca Ionetisrn regional specific unei, sau unor arii de pe teritoriu!
lingvistic dacoromân:
a) In- > vn- : 0
b) -In- > -vn- în :
.- bllvniţă(literar bllfniţli,.din buţnă fef. bllhli],formaţie onomatopeică,
+ suf. -ii ă ; ef. DA) : ALB II s.n., III, h. 712 ,.hufniţă a) Ierneiuşcă; b) bărhătuş", În pct. 723, 762, 7fi\),7î1, 812, 848, 872, 87G; binmă : /192, 728,
ef. blWlfnă,cu nuanţă intermediară, in pct. 605; buuniiot: - /762, 848;
butmor: - /728; biumoi: - /192, (505;v. şi h. 711/728 (blwnâ),87(j (bUVllZ!ă)
în NALR. Oltenia,III, h. 5fi;),varianta buuni(ăa fost. notată frecvent i.n
sudul şi În estul Olteniei(33 de puncte fa t.ăde 9, în care Iricativa s urdăapare
păstrată) ; pe aceeaşi hartă, în graiurile din nord-Vestulprovinciei, se întîlnesc
variantele bulmită şi buqntiă,dintre carepentr u ultima se poate face comparaţia cu bucniiii,bucniioi, notate In Banat (vezi mai jos).
.
Varţantele cu [ricotioă surdă n sînt prezente, paralel eu formele cu
sonorizare În graiurile sudice (v. h. 712/899, 928 : bufniţă, buţnitoi, în sudestul Munteniei; pentru Oltenia, cf. h. 5G citată anterior) şi apar înregistrate
consecvent în Moldova (h. 712/pct. 514: bulllli, bll{nira, buţniţoi; pct. 5:31:
bllfnă),Dobrogea (- /682, 987: l!lllnifli,buf'niţoi)şi în Banat (-/2: liil{niţâ,
ef. bllcniţâ, bucniţoi,în pct. 29).
Faj:ă de reparHţia geogtafieă a variantelor eu vn prezentată 'mai sus,
înregistrs·realui bwmîţii, buvniţo;în nord-estulM()ldovei(h. 712/41 apare ca6
lHitabe de exceplie pentru aceste graiuri şi chiarpentrn tidio!cctul respectiV
(formele blWlfnâ,bmJlloldin pct. nOi),situat In slldtd provineiei, se pot. exp1iql
prin influenţ.a graiurilor mUllLeneştidin zona învecinaliî). Tinînd seama
de celelalte variante înregistrate în această' zonă, bulză, b1l1mă,ba/miţo!,
buhnoi,considerămcă, în situaţ.ia dată, fonetismul vn din per. 414 .s-ar putea
expliea, mai curînd, pornind de la formele cu hu, prin Înlocuirea directă a
lui li eu v, fenomen specific graiurilor Ioeale.
Pentru celelalte zone au fost notate tipurile lexicale buha, lmiwi, astfel
incît eomparaîia se poate face Între graiurilc de sud, munteneşti şi olteneşii;
pe de o parLe,şi graiurile din Moldova( cu Dohrogea) şi Banat, pe de aJtâ
parte.
Se adaugă, cu mai puţine atestări, şi aite exempleca :
__opuuneşte(vezi [JlI{ni,formaţie onomatopeidl, din pll( + suf. ni';
ef. DEX) : ALR II s.n., III, h. fi75,,(pisica)puHlie(la cîine)", pet. 87C,; ef.
bllvlleşie(şi cu p- > b-, probabil, SqUca sinonim; vezi bufIli, din blij'+ suf.

BDD-A1405 © 1983-1984 Editura Academiei
Provided by Diacronia.ro for IP 44.207.124.84 (2023-01-09 03:03:33 UTC)

SONORlZAREA
mICA'l'JVELOR
ŞI Ocx:.'trSIV:ELOR
SURDE
+n

197

1î'i) : - !818S ; _.-variante eu In apar incidental în sudul Olteniei (pet. 886:
lwff/fşte)şi. consecvent,itI Moldova(pet. ()o5: pruţneşteşs; in nordul Dobrogei:
(pot. 682: pllfneşte,cf. şi jJllfuie); în rest, s-au inregistrat al1itermenî;:
.- r ăbtnnieşte(vezi răbufni, din pref. rc'i[.zl-+ buţni, ef, DLR): TD.
Muntenia, 1, p. 323/772;
(lună 'cobe' (faţă de ţlfnâ 'id.', termen popular, diungr. [sitna, cf',
DEX) : ALB Il Sd1.,II, h. 374 ,,00be"/705,72:3,728, 769 (eLScrihan, D,.
In vcare.se semnalează varianta, cu menţiunea ,,(în) sud") ; --- forme cu In.
apar, paralel, în aceeaşi arie (/Sg9;v(H28)şi sint singurele forme notate in
Moldova (- /605) şi Dobrogea (-:-/082, 987); în restul punctelor a fost înregistrat sinonimulcobe(în Banat, şi limbar).
c) -In > -vn :0
Cazurileeu In > vn delimitează aria sudică de sonorizare, căreia fonetismul Se dovedeştea-i fi caracteristic mai ales prin comparaţie eu Moldova,
Dobrogea şi, de asemenea,faţă de Banat, graiuriin care se poate constata că
Iricativa Iabio-dent.alăf se menţine consecventnesonorizată.
IV. [en] : (gnJ
Este de menţionat de la început, ea şi in cazul precedent, faptul că vecinătatea consonantioăoclusiuăvelarâsurdă -t- n nu a constituit obiectul discuţ.iilor privind acornodareade sonoritate la nivelul limbii comune sau al graiurilor populare. De asemenea, din punctul de vedere al normei literare,
pentru acest fapt nu au existat implicaţii în prohlernele,curent controversata,
deortograîie şi ort.oepieca, de exemplu, pentru SUlşi SIl.
Avînd în vedere tipul de racornodarefonctieă de care ne ocupăm, se
impune să amintim aici cîteva faptc, cunoscute, din perspectiva istoriei
limbii române. Astfel. dintre transformările sporadice şi accidentale ale corisoanelorîn latina populară, sonorizarealui Cintervocalic, mai ales.jeste.considerată ea una dintre cele mai răspîndite; trecerea lui c la 9 a. fost ,;l·emarcată,.
regîoual,pentru română (vezi cazul [urtiică > [urniqă, formă prezentă şi în
aromână,meglenoromână). fenomenul întîlnindu-se, dialcctal, Şi în eelelalte
limbi rennanice36•
.
Pe baza materialului oferit de'ALH, AIldreiAvram a putut constata şi
dempnstra însă.şifreevenţa ezitării Între surdă şi sonoră În cazul perechii)
c· 9 in graiurile dacoromâne37•
Pentru c (j ..·n) referiri tangen!.iale se găsesc Ia ehI'. Geagea3S,care,.
ocupindu-se de cazurile de "slăbire" (==sOllorizare)şi ,.întărire" (= desono
rizure) a "gllturalelor" în "româna dialecialc'i",pe baza unor exemple ca:
icni Îglli, jicllicer-- jiqllicer «:jitTliceI'), jicniţă -- jii/ni/ă « jitniţă),
răcni -- 1'âgni, sucnă --sugnâ, sllcni(ă--- sugniţâ, suglluţc1.[zeni - ilgni,
ticnt'i--- lignă, vracni!ă-- vragniţi1, licnafes -- iÎqnafes, zăticni - zătigni,
3' Cf.(a)bllvni(derIs),pentruaceeaşi
zonă,la Gamillscheg,
Di .MuI!darf
vonŞerbăneştiTitllleşli,
p. 89.
.
3 ef. FloricaDimitl'escu,.
Jntrodt/Ccre,in
{onelteaistori<:ă
a limbiirom/lne.Bucureşti,.
9G7.p. 122; veziIvăneseu,
Istorialimbiil'omtlne,
Iaş.i,1980,p. 122; cf.p, SOS,
394.
•7 Avram,Cercetări
asuprasOllorildlii,p.
75··-·76; cI. DumistrăceJ.
Fonetica
l1.fo[ogismalul,p. lH7'-' 198.
:."Gragea.Brwricll11Ilg
und Vuhiirlung,
p. .1JR 121.
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considerăcă «slăhirea» lui c medial se produce cel mai des dacă este precedat
sau ii urmează o nazală; cauza «slăbirii»se află parţial în sonoritatea nazalei"
(op. cit., P: 120-121; vezi şi Iniroducereoş,"întărirea" fiind mai greu de explicat deoarece pot interveni şi alte cauze (ibid.).
În cadrul special de analiză Ionologică a corelaţiei de sonoritate in
limba română, în ceea ce priveşte oclusivelevelare e - g urmate de sonantele
nazaleID,n , A. Avram a arătat că se constată un număr de perechi contrastive
de tipul imi --jigni, dar sînt foarte frecvente, în acelaşi timp, cazurile de
fluctuaţie liberă Între surdă şi sonoră, ea, de exemplu, imi ----igni, jigni jicniv: Pronunţiile de tipuljicni (alături de {racment,micdale) sînt analizate
de AL Graurw ca hipercorecţiicaracteristice limbajului literar afectat, explicabile printr-o reacţie contrară pronunţării "vulgare", cu sonoră, datorită
fenomenului asimilării.
Luind în consideraţietoate acestefapte, am urmărit pe hărţile ALRşi ale
volumelor din NAL.R, apărute, reflexul fonetic in graiuri al vecinătăţii
e + n. Am putut constata astfel existenţa tendinţei de sonorizare a oelusivei
velare surde e înaintea nazalei n, în aceleaşi arii lingvisticeÎn care a re loc şi
sonorizarea frieativelor s, ş, respectiv i, în condiţii similare.
Grupurile consonantioeen şi UU,posibileexclusiv la iniţială, sînt foarte
rare în limba romană (vezimeaz, mezat, knocaui,cnui, respectivflllais, gllomic.
gnoseologic,
qnoseoloqie,
qnosiic,qnosticism,ap. Coteanu, Grupurile consonantiee, p. 140, Vasiliu,Ponoloqia,p. 119, care semnalează şi gn final înregn).
In analiza noastră avem în vedere secvenţa eonsonantică en, paralel eu gn,
în poziţie medială ; cazurile ilustrative sînt prezentate şi sistematizate după
criterii asemănătoare.
A. Grup sonor etimologic.False regresii [desonorizări]
a) 9n-: 0
b) -9n- În :
- (a se) j ăqni,jegni 'a se rîncezi', regional (literar jigni < sl, ii.gnuti,
cf. sîrb. ziqnuti, v. DA; pentru sens, cf, Seriban, D.): AbR H,h. 19/728,
886, el'. (slănină)jăgnită (pet. 723), jeqtuiă (pct. 762) şi jăgneaZă(pct. 791),
În graiurile sudice; -- pe aceeaşi hartă şi În aceeaşi zonă s-a notat cu 'in
s-a j ăcnit,j ăcneală(pot. 899) ;
--- oligni 'a-şi scrînti (mîna)', regionalism (el. ser. uleqnuii, v. DLR) :
NALR.Banal, 1, h. 118/19, 40, cI. oglini (cu metateză) in pet. 23, 27, 28,
34-40, 45, 77, 78 ; -- pe aceeaşi hartă, destul de frecvent, apare varianta
(o)licni (vezi pet. 16, 2/1, 31, 32, 33, 53, 75; eL răspunsurile mi-am
tic/gnii şi s-o lig/cnit, eu nuanţe intermediare, din pc!. 49, respectiv 68),
fapt care confirmă preferinta graiurilor bănăţ.ene pentru pronunţia cu consoană surdă înaintea nazalei, ca şi în alte cazuri prezentate pînă acum;
-- zilgn(e)afă 'foc care se face la gura cuptorului, după ce s-a hăgat
pîinea, ca să se eoaeă bine', regionalism (din rus. zagnela, uer. zalmit, eL
DEX), notat .cu fonetismul Ull etimologic în graiuri din toate provinciile
ţării: AI."HII 5.11.,IV, h. lOGlj228,235, 250, 325, 334" 346, 349, 353,
362 (Transilvania, Crişana, Maramureş),
514, 520, 531 (Moldova),
. ;)65,
.
29r\vranlJop.cil'jp. :1.4.2.
40Tendin(t:le
actui!le,
p. 11.

BDD-A1405 © 1983-1984 Editura Academiei

'lrn'

1&.

Provided by Diacronia.ro for IP 44.207.124.84 (2023-01-09 03:03:33 UTC)

25

SONORIZARF.A
FRICATIVEI.OR
ŞI OCLUS1VELOR
SURDE
+n

199

682 (Dobrogea); pentru graiurile sudice, li-au inregistrat variante, caracteristice, eu z > j: jăgneală (pct, 705, 723, 728, 987), cf. jăgneală (pct. 769),
jtqneaiă (pct. 172); - formele cu en înregistrate În Moldova(pct. 386,
537, 5;")1,(j05,cf. 514 şi cu 9n, vezi mai sus), incidental şi în nord-estul Transilvaniei (pct, 2] 9), pot constitui, ca şi în alte cazuri, o dovadă indirectă a
existenţei unei norme regionalede a rosti ca surde consoanele urmate de o
sonantă nazală , tendinţă care s-a dovedit Il fi specifică graiurilor din această
zonă, în mod constant;
- jignea 'locul unde Iierarul inroşeşte fierul, cuşniţă', regionalism
(ef. srb. oiqnja, v . DA); NALR. Oltenia, IV, pl. 141, MN 2525, redactat
pentru această noţiune, nu oferă posibilitatea de analiză a sonorităţ.ii lui gn
in aceste graiuri, Întrucît termenul respectiv nu a fost obţinut În nici unu 1
dintre punctele anchetate (frecvent înregistrat apare sinonimul său cujniiă ;
vezi II.A..) ;
c) -qn : o
B. GTllPsonor neeiimoloqic
1. Evoluţii pe teren românescgeneralizate(sau pe cale de generalizare)
Nu am întîlnit situaţii ilustrative În acest sens.
2. Sonori.ziir!regionale
2.1. In graiurile de sud şi in graiurile nord-vestice
a) en- > gu- : 0
b) -eu- > -gn- În :
- ciogni (faţă de ciocni, din rus. Eoknuii, bg. cuknuuamti, v. DA,
efoDEX) : AI,H II s.n., V, h. 1270 ,,(ei) ciocnesc paharele (la masă)"J47, 53,
130,192,235,250, HO, 349, 705, 762, 784, 791, 848, 872, 876; cf, 'val. 1,
h. 230 "păsărileciugulescstrugurii"/47,53,val. II, h. 370,,(găina)ciuguleş,te"/27,
47, 53, 228, 316, 886, val. V, h. 1292/848,h. 1295/250(pentrugtaiurtle
sudice,varianta eioqnieste semnalată de Gamillscheg,in OltenischeMundarlen,
p, 68, cf. şi Die Mundari ooti Şerbăneşti-Tituleşii,P: 88-89); -fonetismul
cu originar apare păstrat, consecvent,mai ales în Moldova(h. 1270/365,386,
514, 520, 537; h. 230/551; h. 370j:381:i),
dar şi. în Dobrogea (li. 1270/(j82,
987), Banat (h. 230/7(j.; h. l70/2, 29, 76; h. 1270/76, cu excepţia pct, 27
şi 47, citate anterior) ; incidental, eu apare şi în pet.57 4, din estul Transilvaniei (cf. h. 370 şi 1270);
--- cioqnitoore'ciocănitoare.' (cf. ciocni:;c ciocăni) care are atestări,
sporadice însă, în.aceleaşi zone: ALB II S.11.,III, h. 705/53; NALR.Ollenia,
III, h. 559jBI:i),9f:i8; s-a notat (U!in ciocnîtoare,paralel cu gu, în Oltenia
(v.h. 559;961, H64,9l:i5)şi, ca fonctism constant, în Banat (h. 705/29, 76) ;
poligni (faţ:ă de poticni, din v.sI. poWA:';ionti,-cCbL-Rf'7"'"7\I:irlî;
h. 73 "se împiedică"/'17,192, 7Qf>,836 şi, incidental, În pet. 531, din sudvestul Moldovei; pentru graiurile din aria de sud eL Gamillscheg,Oltenische
lHundarlcn,p. 68 (poli.gni),Die 1Hlllularf/JOIIŞerbăneşti-Titllleşli,p. 88--89
(potigneşte); ope aceeaşi hartă, fonet1srnuJeu originar este notat în sudul
Transilvaniei, 'in pet. 192 (paralel eu poti!7ni,ea răspunsuri dale succesiv) şi
în
7fi); el.
IL 75 ,,cl1ioapătă. pur,i11" ; pe această
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hartă, in Moldova apare.sinonirnul [a]liml"şte,eu acelaşi fonetism (vezi pct,
::>6.5,
531, 551);
..
riigni.(faţă de. răcni, din v.sl. rţjknanii, efo DLR) : ALB 1, 1, 11.
149/354; ALB II,h. 27/362, h. ;)4/836; ALB II s.n., II, h. 332/228, 346,
S.o?,574, h. 381/362,.vol, III, h. 677/172,346, 723, 872, h. 678/886,voI. V,
h.1388/f50;. 'I'Ir.Oltenia,P: 26/907u; ---răwl este atestat numai sporadic,
în..aeeleaşizone (vezi h-, 677/899; cf'. NA.LR.2\laramureş,1, 11. 64/231) şi
apare, ca singura formă notată, În Moldova (vezi h. 332/365, h, 1388/386).
Cu Ill, res})eetiven, în loc de ImU se adaugă şi cazul :
- Iro(a)gI/ă--lro(a)c/lă, 'variante pentru troahnă 'guturai', termen
popuJa.rcuethnologianecunoscută (v.DLB, S.V.; cL Scrihan, D., propunhHI.ca t:lim.Ol1
.ngr.urahnos 'răguşeală').
...Forma. "ţesţ" În ceea ce. priveşte semnificaţia reparti1iei geqgraficea
celcirdouă serii de variante, din punctul de vedere al fenomenului analizat
este lro(a)cnâ (cf. CADE, s.v., cu menţiunea ,,(în) Ban."); pornind de aici,
vom observa mai Întîi eă varianta lro(a)[lIlii,eu ('(n) > u(n), sau in care h(n)
a fost înlocuit direct prin H(n),apare, frecvent, atit ÎIl graiurile sudice, cît şi
:),.c!e.de(nordşLdevest:
ALB 1, I, h. U2 "guturai"/26, 49, 51, 56, 59,
87, 90, 103, 107, 109, 118, 125, 138,148, 150, 170, 223, 251, 290, G75,
815, 846; ALR II, h, 107/64, 848, 87(); ef. .NALR.Ollenia, 1, h. 135
"gut.urai" (cu troqnă, formînd o arie compactă eare cuprinde sudul, vestul
şi nordul provinciei), N,4:f.R.1Y1aral1wreş,
I,h.
154, corespondentă (cu
irooqnă, Iro.l1Jlă,Îl1
pet. 232, 234, 239), NALR.Banal, I, h. 53, corespondentă
(eu iroaqnă, troqnă,În două mici arii grupate în nord-estulprovinciei,respectiv,
În sud-estul acesteia, avînd, în ambele cazuri, in vecinătate imediată graiuri
de Lir },'S()IIOrizhnl"
; 'vezi şi . (in)irognat,în ALB II, h .. 107/53, 141, 250,
,mo ;' N.llLR.Oltenia, I, h.. 1:15/913,920, 935, H38,939, 952, 980, c]. troflllit,
,iîn,t.;940,953, 963; NALR.Banat, 1, h. 52/61, h, 53/56, 60, ei, (',3 (cu
. aceeaşi l)rdza're de mai sus) ; pentru Oltenia,cf. şi Gamillseheg,Oltenisdte
·l\J\lilldm{'en,
.p. 111 (intrognaf),p. 113 (Iror;nă).
Hepartiţiageografică a variantelor care prezintă fonetismul gn poate fi
interpI'(,ttă desigul' ea eJocvenLbÎn ceea ee priveşte graiurile sudice, mai ales
celedin Oltenia, În care nu s-au inregistrat forme cu lm (de tipul iroahncl.,
(rolmă); fiind prezente - spor.adie numai cele cu cu (vezi, de exemplu,
h,.135/956, 071). Prin comparaţie, se constată că variantele cu cu apar cel
maHrecvent Într-o Hriede tip "nesonorizant",cum este Banatul (vezi h. 112/1,
h. 107/2; NALR.Banat, 1, h. 52/1, 20; h. 53/1-5, JO, 11, 15--17,20, 72);
ÎngraiurHenQr.d-vestice,paralel eu tro(a)gnâ, intrognat şi, mai rar, iro(a)cnă
Cvezi'h'.l.12)217,259, 268, 347) se întîhlesc frecvent variantele lro(a)hnă şi
.fnlrolma(.Il(lliza eazului prezintă limite în ceea ce priveşte strict graiurile
in .Muntenia,pentrucare a apărut frecvent varianta troC/nă,şi, pe de altă
Ltliza.şiMircea
Secheseumaleaz,l
formartignind(alăturicu P7Jgni,
polignind)
tn
scrisullui 1.Budaţ-Deleanu,
eonsiderînd
cli "avema facecu un fonetism
caracteristic
limbii
vorl)lte";CO!llriku/ii
la istoriaUmbiiromâneliterareIn.secolulal }UX-!ea,III, Bucureşti,
1962,p. 4(i.
42
InJ()('llirea
lui11princ, paralelşi prinsonoracorespunzătoare
g (fenomen
care
s·apctrecutfrecventpe terenromflnesc,c.a,şi
p.rocesul
invers,llladaptarea
unorImprumuturi),
vezi
Puşcaiu,
IAmba
românade
11,lip
p. 197;
eL J)llmistriice
1,cirCUlaţie
Foncfiea
ncologismlllui,
2:l\l,care
consi<.kl'll
[olletisllluJ
dialectn.l
sudic
.•avînd
şi
tn UIH;le
arii.p.
din2:\8Tnlllsilvlmia(!îlsenslarg).

BDD-A1405 © 1983-1984 Editura Academiei
Provided by Diacronia.ro for IP 44.207.124.84 (2023-01-09 03:03:33 UTC)

27

201
SONORlZAREA
FRICATIVELOR
ŞJ:.OCLUSIVELOR
SURDE
+._-----=.::.::
n

parte? nu este posibilă comparaţia directă cu Moldova, in care s-au natal
exclusiv formele cu.hn (iroohnă, irohnli).
c) -en > -qn : e
2.2. Sonorizări in aria sudicâ
a) cu- > !)n-: "
h) -Cll-> -gn- in :
ognr1(faţă deoCIul,din v. sl, okno,cf',DLH) : ALB II s.n., h. 999/705,
762, 78Ll,711, 812, 848, 872, 876. 88t;, eL pct, 130 (în sudul Transilvaniei),
h. 1000/87613;NALR.OltenÎa, II, pl. 47, MN 1621/9:18(cu sensul de 'carieră
de piatră') ; TD'Dlteniu, p. 341/976;eu o nuanţă intermediară de sonoritate.
apare ogfcnr1'peşteră', ÎnALR II s.n., III, h, 813/728; oqno«, h. 1000/886,
el'.pct. fj05(în sudul Moldovei);--cu originar,in ocnă.este notat consecventîn
Moldova(h. 999/414,514,520, 531, 605); cI. ocnaş (h. 1000/514,520, 551);
--- criqni (faţă de cricni, formaţie onomatopeică, din circ + suf. -tii,
ci. DA) : ALR II, p. 23, MN 6956/848;
(a se) o1igni'a se sili, a se forţa să vomiteze' (Iaţă de oiicni, v. DLR,
s.v., care trimite pentru etimologiela leni) : ALR I, I, h. 145/78G;
-pbgni (faţă de pocni, formaţie onomatopeică, din poe + suf. (ă)lli,
cf. Dt.B) : ALBII s.n., V, h. 1468/784; TD.Mllnienia, r. P: ;:"'17/774;
.incidental, eu en, în Banat (h. 1 468/76);
,
-- lignit 'smintit' (vezi ţicni, cî. ser. ciknuti, ap. DEX, s.v.) : ALR 1,
I, h. 134/730,900, cf. 5)2 (punct în sudul Moldovei,pentru care S. Pop a
notatsoaoriz ări sporadice); --forme cu en, ţicnit, ţâcnit; apar, pe aceeaşi
hartă, în Moldova(pct. 508,510, 53fi,540, cf. .)-0ţicnitîn pct. 556)şi, ocazional,
În Banat (veziN,;1LR.Htuuit.;I, h. 155jb);
-- zoiqni (Iaţă de zvîcni, din zuic+ suL-ni, eL DEX) : ALTi.II S.II.,
V, h. Hb9j791, 872, el'. p('t. 130 (pe ateeaşi hartă) 5i 192 (ALB Il, h. 41)
din sudul Transilvaniei; incidental, fonetismul eIl este notat, peţltru aria
sudică, în pct. 928 (11.1459);cL pct. 182 (11.41).
.,
Cu at.estări sporadice În zonele învecinate, se adaugă:
"
.- i.gni (faţă de icni, din bg. iJmah, eL DA): ALTi r,r, h. 145j156
(punct situat în sudul Transilvaniei); _. incidental, icni apare nplatlll Banat
(ALB 1, II, h. 233/5);
- pegni 'a leşina' (vezi pien;, formaţ.ie onomatopeică, eL DLH):
NALR.Banat, 1, h. 153!tH},În sud-estul provinciei(eL pct. 27, corespondent,
din reţ.eauaAI.R II, cu sOIlorÎzărÎdestul de frecvente, explicahile prin influenţa graiurilor olteneşti); -s-a înregistrat însă, paralel, şi varianta pecni, în
puncte apropiate de primul ($l, 70, 74).
Cu !Jll,respectiv en, in loc de lm apar în aceeaşi arie:
.- iagnie (vezi iahnie, din te. !la/mi, bg. iahnija, eL DA) : ALI, II S.n.,
IV, h. 1096 "fasole prăjită"/769; ef. ignell1ţll'tocană', incidental, în vestul
Moldovei(11.1095/537,În aeeJaşivolum); - paralel, iacIlieîn Munteniaşi sudul
Dobrogei(11.1095/928,respectiv 987);
- mlgni (faţă de mihni, cu etimologi.anecunosculă, eL DtH): ALR
n s.n., V, h. 1244/762;
4:1Penl:r'u
\(',ee'IizOllllv('zila G,anlÎl]sehtg}
J.he }vlundar!
l)()nŞf'rbliJuJşfi
Tilull'şli,
p. HH.notaţiile:la O!JIlt.
OUlUI
Murt:.
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cL coqnă 'velniţă' (vezi cu/mie, cuhnă, cohnă, cf. cucnă, din ucr.
kuhnja, ap, DA): AIR II s.n., 1, h. 247/141 (în sudul Transilvaniei).
Confirmăindirect preferinta pentru pronunţia cu oc1usivăvelară sonoră
înaintea sonantei n, în graiurile de sud, şi alte exemple,reprezentind variante
ale unor cuvinte,sau chiar cuvinte neatestate în dicţionare,cumsînt:
-- (şi) oqnem(după lup), în TIr.Oltenin, p. 207/948; cf. (oile) oqaesc,
ufjnitul'a(oilor), in acelaşi volum, p. 143j93D;
- poqneie 'colac (la mort}' (vezi pomnete, pomneaiă, cL şi pocneaiă,
ap. DLH): ALB II, li, 172/762.
Faţă de toate aceste exemple, reprezentative pentru aria sudică de
sonorizare,cuvinte care provin exclusiv din etimonuri cu oclusi.oăsurdă + II,
o situaţie aparent deosebită se întîlneşte in cazul:
triqni, Irăgni 'a tresări', regionalism specific Banatului şi Olteniei
(vezi trtcni+,din ser. trqnuii, cf. DLR, s.v.) ; variantele cu fiUau o frecvenţă
deosebită în graiurile din Oltenia; ALB 1, II, h. 233 "copilul tresare din
somn"/837,839, 840, 860, 856, cI. pct. 26, 49 şi 87, din sud-estul, respectiv
din nordul Banatului; cf. NALR.Oltenia, II, h. 170 (corespondentăj/âzu.
9;56, 93), 941, 943-945, 948-950, 952, 953, 955, 957, 961--964; vezi
şi : (pasărea prinsă în mînă) trîqneşte(să scape) = 'se zbate', În At.R II s.n.,
V, h. 1459j83fi;(cînd am văzut că fug oile), iruqnesc (oile), în T'Ir.Glienia,
p, l42/9;16;- prin comparaţie, se constată. că In graiurlle din Banat sînt
notate, la fel de frecvent, variantele trtcni, trăcni, cu fonetismulcn (h. 233/1,9,
12,30,40,45,77, cf. icneşie,ca sinonim, în pot. 5) şi, numai incidental, in Oltenia (li. 233/842; de remarcat că pe h. 170, citată mai sus, din recentul atlas
regional al Olteniei, nu se Întîlnesc variantele cu oclusiva surdă).
Dacă ţinem seama de faptele consemnateÎn celelaltedicţionare,s-ar părea
că în cazul acestor variante corespondenţafonetică en : nIl presupune diverse
implicaţii etimologiceasupra cărora nu putem stărui aici. Este de precizatÎnsă
că avem a face cu singurul exemplu, constituind o "abatere", pentru care faţă
de grupul sonor gn din etimon (ser. trqnuti, în DI..R), forma care se considerăa
fi generalizată pe teren românesc. după cumeste inregistrat cuvintul-titlu în
acest dicţ.ionar,prezintă fonetismulen (fricni),fapt care ar putea sugera,în principiu, existenţa unei alte surse etimologicede tip slav, paralelă, avînd acest ronetism, Cuvîntul,cu aceeaşiIormă, mai apare înregistrat la Scriban, care indică
în ceea ce priveşte etimonulcomparaţia cu sirieni «v,sI. stnzlmonli),avînd sensul de'a cresta, a înţepa cu stricneauaun animal bolnav, pentru a-i lua sînge', dar
şi 'a înjunghia, ii înţepa' (v. CADE,s.v.; ef. şi stricnitură 'junghi', ibidem). Compararea sensurilorlui !rîeni şi sirieni (stricni)susţine în plan semantic înrudirea
etimologicăpresupusă ;tot aşa, se poate invocaexistenţa, pentru celde-al doilea
cuvînt, a unei variante eare este identică din punct de vedere fonetic cu forma
primului (v. DLR, Scriban. D., S.\'. trÎcni2,eL CADE). lnaeest caz, forma cu
sonorizare, În discuţie, se poate explica mllTIaÎavîndu-se in vedere un etimon
cu oclusiva veIară surdă. Circulaţia teritorială a lui sirieni (sirîeni) devine
ea însăşi semnificativă în sensul celor spuse mai sus: astfel, În aceleaşi graiuri din Banat, în care s-u inregistrat Meni (trăcnî) 'a tresări' (faţă de irlgni,
friigni 'id,', din Oltenia), apar notate cu acelaşi fonetism, eu, şi: (mă) slrÎ.cneşfe
'mă î:nieapft,m[t injunghie' (AI"HII, h /11/29.h. 59/29; p. 37, .MN2206/36);
sll'Î1cnelşi slrlcnitllră 'săgetătură, junghi' (MN 2.206/36,respectiv pct. 29);
eL NA,LR.Banal, 1,
slr1cni'a injunghia, a înţepa' (h. 103/(3) şi
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'a scrînti" (h. 118/38, 47), siricaitură 'junghi' (Il. 103/24, 27, 34, 35, 37,
45, 46, 53, 54). Ca şi în cazul lui tricni! 'a tresări', materialul consultat nu
permite comparaţia cu celelalte graiuri, pentru care s-au înregistrat alte
tipuri lexicale; consemnăm, doar, Înregistrarea incidentală a variantei
strteţqnea"'=stricnea, eu o nuanţă intermediară de sonoritate, în sudul
Moldovei (ALRT, p. 219/605).
c) -ClI> -!In; fi
2.3. Sonorizări în aria nord-vesticii
a) en- > uu- : 0
b) -(m- > -gn- in :
-- moqni (faţă de mocni, din v.sl, moţaumii, cf. DLH) : ALB II, h, 182
,,(focul) mocneşte"/228, 279, cf. mognită '(slănină) rincedă', în ALB IL
h. ]9/272; ----formecu en apar frecvent în Moldova (h. 182/365,514, 531,
551, cf. 386 cu mohneşteş; vezi şi (o femeie) tnocnită 'prostănacă', În ALB II
s.n., V, h. 1240/520;
-- suqnă 'fustă', regionalism(faţă de sucnă, din v.sl., srb., rut. sukno,
ef, CADE, Scrihan, D.) : ALR II s.n., IV, h. 1178/250,260, 346, 353, 362 ;
ef. NALR.Maranwreş, III, h. 641 "roehie (de sărbătoare)"/223, 230, 231,
233--238, NALR.Banal, 1, h. 133/57, punct situat-in nord-vestul provinciei ; forma cu en, sucnă, este notată în Banat (h. 1178/2, 36, 76), dar
frecvent, în această zonă, apare varianta sumnă.
Cu en, gn < tu (prin diferenţierea celor două consoane dentale în
contactjw, se adaugă:
- buqnăr 'dogar' (faţă de buttuir, din germ. Biitiner, cf, DA, care semnalează o variantă asemănătoare, llllgner): NALR.Jl..1areanl1reş,
III, h. 749
"dogar"j222,22:3,228,231, 2:j8, cf, boqnârîn pct. 227; - paralel, pe aceeaşi
hartă, sînt notate variantele bucnâr (pct. 221), bocnâr (pct. 240).,
Ca un caz indirect ilustrativ poate fi considerată variantâ pigni[ă,
pentru pivniţă, eare a fost înregistrată frecvent pentru această zonă, paralel
cu pihniiă --- h(u) < v(n) apare Înlocuit ea În multe alte exemple prin
g(n)- : vezi NALR.Maraml1reş,II, h. 270; eL Scrihan, D., eu menţiunea
"în Oaş".
c) -en > -9n : 0
V. [tn]: [dn}
Vecinătatea eonsonantică t (oclusivă dentală surdă) + n nu apare discutată în bibliografia de speeialitate din punctul de vedere al acomodării
de sonoritate.i5
în limba romfmă, tn şi dn nu sînt posihile ea grupuri consonantiee Ia
iniţ.ialăsau finală (eL Coteanu, Grupurile consonanlice,p. 144).Prin comparatie eu celelalte veeinătăţi fonetice de eare ne-am ocupat pină aeum în lu{Tareade faţă, este de asemenea de subliniat eriînseşi secven!eleconsonantiee
44Cflzurisimilare,ca de exemplu,
jicnicer Jl'JTl1CCl
jicniJă--jignijâ
«jiijlijă)au fosttrecuteîn revisl(leleGeagea,
op.cit.,p. 1.18,
4, AV1'lUrI,
op.cit.., p. 11.,sClIlIUlJează
totuşi,ca Ilosihilă,
sonorizare
lui t hwinlede so..
nantalichidr,!, intr-unexempluea gfdjlleJ,
dinALH1, 1, h. ;:;[î,pcL990 (pllllc!situat în
Oltenia)_
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tn., respectiv dn Îl1pozil.ielltedială.seÎtîlIlesc destul de far, numai ·în anumite cuvinte. Dată fiind această situaţie, facem de la Început precizarea că
numărul exemplelor din ALB şi NAl.R, prezentînd interes pentru delimitarea şi definirea fenomenului de sonorizare analizat, este relativ redus. în
acelaşi sens, trebuie adus în discuţie şi faptul că atît tu, cit mai ales du apar
supuse frecvent altor procese fonetice, ea, de exemplu, asimilarea (tII, <In:>
nn), şi eu reducerea grupului consonantie (tn , dn > un :.>II), sau fenomenului, opus, de diferenţiere cousonantioăjtn, dn > In >rn), fapt care se
datorează în ambele cazuri vecinătăţii, mai puţin obişnuite pentru română,
a celor două dentale oclusive (în eontactj.v
A. Grup sonor etimologic.False reqresii (desol1orizări)
a) dn-: 0
b) -dn- în :
pocInog,
podnoj 'tălpig (la războiulde ţesut)' (din bg. podnoga,podnojie,
cf. DLH), înregistrat cu Ionet.ismuletimologicîn AI..R II s.n., h.481j192,
705, 728; eL şi variantele ponno](pct. 723),pono](pot, 346, 353,;62), ponojie
(pct.812, 848, 880), ca rezultate ale asimilării, respectiv ale reducerii
grupului dn; fonetismul dn ::>tn apare atît in graiurile de tip "nesol1orizant",
din Dobrogea (vezi polnog, h, 481!()82, 987, eL potnoc, în ALB I, 1288/
984, ap, DLH), cît şi în Muntenia, arie tipică de sonorizare (ef. pofnog,potnoj,
în A6H 1 1288}727,898, şi potnojie,/595, 792, ap. DLH). Comparaţia cu
restul arici sudice şi cu cclelaltezone ale ţ.ăriin 11se poate face Întrucît tipu 1
lexical nu a fost înregistrat.
Este de remarcat prin excelentă În acest caz faptul că DLH a corectat,
potrivit etimonului admis, forma-titlu care În celelalte dicţ.ionare româneşti apare ca poinoq,deşi etirnonu1propus in fiecare dintre acestea prezirrtă
acelaşiIonetism du, eu oelusiva dent.alăsonoră; vezi, de exemplu, CADE (din
srb. podnoiiş, Scriban, D. (din v.sl. podiinO!JLl)
, DEX (din bg. podnoga).
- Ioqodnă (din sl. lagodlllll,cf. DA), notat ea atare în ALR II, h.
158, În graiuri din Moldova (Vezişi loqodnicc'miri', în A1.B I, II, h. 258/
588), in estul Transilvaniei, Dohrogea, ca şi În.graiurile sudice propriu-zise;
d. şi NALR.Oltenia, II, h. 174 (corespondentă). Analiza cazului prezintă
limite, pe de o parte, deoareeeîn graiurile nord-vcstieeapar frecvent tipurile
lexicale credinţă şi to(c)malcl(vezi ALB II, h. 158, cr. NALR.l1Jaramureş,
1, h. 23G),iar, pe de altă parte, În eeea ce priveşte graiuri1edin sudul ţării
se remarcă frec.venţa apariţ.ici formelor rezultate prin asimilare (logonnă),
redueerea grupului eonsonantic (logonă, logoQnă,logon), diferenl.iere consonantieă (loyolnă,logornă, logolmă,logomnă) sau, mai rar, prin metateză
(logondă)(eLALH II, h. 158,şi NALR. Oltenia,II, h. 174).
In aeeste condiţ.ii,mcn1;ioni.'lIIl
ca fapt semnificativ din punctul de ve··
dere al cazurilor etimologieeînregistrarea variantei logolnic(ci. DA, S.v. logodnic), atestînd trecerea lui dn Ia tu, ca şi în eazul podnog--potnog.
...vredniC,-ă (din sI. lJri'dlTlll,
cI. DEX): în A1.H II s.n., VI, h. 1609
apare înregistrată exclusiv varianta vrenică (f. sg.) ('.lIdn >n, prin redu..
cerea grupului eonsonantic(pct. 2,29,64,701,812,836, 87G,886) ; eL şi /lrenice
46VezjPuşeariu.UmbarO/lli!n<l
fI, p. Uri 117;efoDnmislr,kd.Fomtic(1
!leolOI?!!';mutul.,p. 2li1şi urfl1.
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(pl.), h. lf:iH),tnflcela$ivoJhm(pct. 2, 7G,784, 791,876, 809; vezi şi h. 1731/
182); în restul teritorinltti dacoromâna fost nobatsinonimul, uzual, harnic.
Ca şi în siLnatia precedentă (vezi Ioqonă, loqoană, Ioqtm,ş.a.m.d.) cazul rcflect.ă statutul şi tratamentul fonetic al acestui grnp oonsonant.icIn graiurile
populare.
c) -da : 0
B. Grup sonor neeiimoloqic
1. Evoluţii pc teren românescgencralizate(sali pc calc de qenerali-uue};
Nu am Întîlnit situaţii ilustrative în acest sens.
2. Sonorizăr: reqionale
Exemplele întîlnite, putine la număr, reprezintă tipul 2.2.
sonorizari Îll aria sudică) şi 2.:1.(==sonortzări in aria nord-vestid/) , ilustrate consecvent pînă acum În analiza noastră.
a) tu- > dn- : J
b) -tn- > -dn- în :
bodniiă 'cruce (la sanie)' (fală de boinită, din bol+suf. -niiă, cf.DA):
AI,li II s. n., II, h. 358j705(Muntenia). cf., eventual, bolilă(pet. 876), ca rezultat posibil al reducerii grupului (tu ::» du; vezi şi boglli(ă(pct. 812), eu tu >
"cn >Un (a se compara cu bucnar -- btiqnar = bntn'ar, sub IV.n., 2.:1.);
Ptulna, pentru numele topic Puin a, incidental, în T'Ii.Olietua, p.
428/998 (de două ori);
_.- clopodnită(fală dec!o[Jofni!â,din clopot+- suf. -ni(â, ef. DA) : ALR
II, h. 177/284 (în mord-vest.ul Transilvanief)"; în vorbirea alleqro,aceeaşi
pronunţie ([A:q clopodnită; [LJ clopotniţă; [AL) clopodtiite [pl). cu Ionet.ismtrldn subliniat de către .anchetator, a fost nct.ată-şi în pcL 987 din Do';'
}Jl"ogea(notalifl oferind din punct de vedere strict fonetic cxplicaţ.iiîn ceea
ee priveşte realizarea imcdiaUi.a fenomenului de sorior-izarea consoanelor
surde În vecinătatea sonantclor, pornind de la rilmul vorbirii); peEltrupro"
ITllnţiaeu sOTloră+nazâUi,eL arianta clopr!jnifâ din pet. 3621pe acee<lşi
hrirtă (care se poate compara eu pijni(â pivniţâ. el'. ALB II,' p. 127, MN
:\ 847/310); ---s-a notat clopofni{â,cu Gclusivadentaltl surdă int[lctfl,în nordul Dobrogei(pet.682, eL )87, din sud, În vorbirea lenio) şi.. iZ(')laL,
în sudestul Transilvaniei (pct.dS2). Analiza detaliată a cazului este limitată prin
faptul dl, fff;cvcnt, apar alte tipuri de variante, ca, de exemplu, cl0p0J!niţă;
cloponiţâ(eL şi ploconi(ă,eu metateză), sau clopolni!ă,cloporI1i{â,rezultate
fie prin asimilare sau din n'ducenn grupului consonantie, fie prin diferenţiere i suscepLibiledea fi avuI ca pune! de plecare mai ales formele cu (tn »
dn, dup{t sOllorizareallli t (vezi logonnâ,IO.llonâ.
logo/nâ,logornâde mai sus),
dar şi cele cu tn originar (cL, de (:xemp!u,variantele bucnar, boenar bugnar,
bognaTpentru bafrwl', dalorÎndu-·sefenomenului de diferenţ.iere; varianta
bodncf',cu fone.tismuldu, semnalată Î!l
S.V.bufllar, este explieaLbetimologie prin <ung. > rut. bodnar,d. germ. 13iittner,,ibidem;eL şi CADE, Scriban, D.).
e) -tu.> -du: o
Exemplele prezentate, deşi pu!inc la mmJ{n'(faptul explieindu-se şi
obiectiv, în primul rînd prin statul.uI.)i tratamenttdfonctie, specific, al grupuluHn, respeetiv dnîn graiul'ilepopulare), sÎnlsuficient de eloevente pentru
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a ilustra tendinţa de sonorizarea oelusiveidentale surde t înainte de sonanta
nazală.D, în aceleaşi zone în care fenomenul s-a dovedit deosebit de activ,
atît in cazul frieativelor surde (s, ş, f) urmate de n, cît şi pentru oclusiva veIară surdă e, in aceleaşi condiţ.ii,
VI. [pn] : fim]
Această ultimă corespondenţă Ionet.ieăde care ocupăm. de asemenea
nediscutată, prezintă o situaţie aparte dinmotive pe care considerăm necesar
să le expunem în continuare,
Este de precizat mai întîi faptul că în limba română însuşi număru 1
de combinaţii posibile pentru p (oclusivă bilabială surdă) şi, sonora corespunzătoare, b cu o altă consoană este redus: pe, pi, pl, pn,pr, ps, pş, pl, pţ
şi, respectiv, numai bd, hl, bn, br, bz (ef. Coteanu, op, cii., 140.143, Vasiliu,
Fonoloqia, p. 114).
Dintre acestea, o frecvenţă deosebită o au grupurilepl, pr şi hl, hr formale cu sonontelelichide 1şi r, fapt care trebuie subliniat în primul rînd avînd
în vedere statutul grupurilor pn şi bn, în care p şi b sînt urmate de sononia
nazală n.
Astfel, ca grup consonantiepropriu-zis, pn este foarte rar in limba română şi apare exclusiv la iniţială, iar bn , corespondent, nu este posibil ca
grup iniţial sau final; secventele consonanticepn, bn în poziţie medială se
întîlnesc, de asemenea, rar.
In urma unui sondaj am constatat că, În DLR, litera P, de exemplu.
este înregistrat un număr numai de 26 de cuvinte-titlu eu pn iniţial (dintre
care 6 sînt variante) ; lista lor cuprinde exclusiv neologisme,termeni tehnici
moderni împrumutaţi din franceză (mairar, din italiană sau germană) : pneu
(cf. şi gerrn.), pneumatic (cf, şi lat., germ.), pneumntoliiic, pneumoioliză,
pneumatoză,pneumococ,pneumococic,pneumoconioză,pneumoenteriiă, pneu:
moqasiric, pneumoqraţ' (din germ.,), pneumonie, pneumonie, pneumopatie,
pneutnoperitoneu, pneumosept, pneumoterapie, pneumototnie, pneumotorax,
pneumatrop; efo pneumin = pulmon, pneumoiorace(din it.) = pneumotora«,
pneotnutic= pneumatic, pneomoqastric= pncumogastric,pnevmoniec=pneujnonlc, pneumonie= pneumonie.
. Ca material ilustrativ pentru pn în pozit.iemediaIă, sînt de dtal: : unele
cuvinte populare (în parte învechite, sau rare) ca, de exemplu, drepnca 'un
fel de Iăstun' (de originelatină; eL CADE, Scriban, D.), dropniţă (=, drobiţă,
din drob,cf. CADE),]wrapnÎC(slav), .qropnzţli(slav), gropnicer (din gropniţă);
:,;lavonismele,ieşite din uz, preastîpnic (ef. DLR, Serihan, D. ), stilpnic (eL
CADE, Scriban, D.); o serie de neologismeca hipnagogic,hipnogen,hipnopedie, lzipnofic,hipnolism,hipnotiza, hipnotizalor,/âpnolizor,hipnoză şi peripneumonie,şrapnel (şrajJnea),în majoritatea lor împrumuturi tehnice moderne
din franceză, ca şi în cazul grupului pn iniţial.
Pentru bn, care npare exelusiv în poziţie medială, categoria ilustrativă
de bază o formează o serie Întreagll de cuvinte ieşite din uz, împrumuturi
vechi slave sau din slavonă, cum sînt: cOfabnic.qlobnic,grobnir, nepoireabnic,
nepreapodobnic,obno/Jlenie,
o!Jlalmic.ahobnie, pagubnic, podobnic, polrebnic,
preapodobn((,preapodobnic,lrelmic, l!ilşebnicie,vrăcebnÎcesc,/Jrăcebnicie(ef.
DLH, Scriban,[D.).Se adaugă, de asemenea,unele cuvinte populare ca grabnic
(din graMi+ suf. -Ilie), d. grlibllicie,netrebnic(slav), sau rare, ca, de exemplu,
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trebnic (din treaM + suf. -nic), el. irebnicieşi neologismeleabneqa, abnegaţie
(de origineromanică),nbnorm,abnormiiate(împrumuturi recente din germană)..
Avînd ca punct de plecare aceste liste (aproape complete), alcătuite
pe baza dicţionarelor citate, ne vom opri la cîteva consideraţii privind tratamentul fonetic al grupurilor pn şi hn. în sensul analizei de pînă acum referitoare la problemele de acomodare regresivă a sonoritătii.
O 'mare parte a variantelor semnalateîn dicţionare pentru unele dintre
cuvintele citate mai sus arată că. atît pn cît şi bn, ca grupuri mai puţin
obişnuite in limba română, sînt supuse frecvent unor transformări fonetice,
cei mai adesea datorate fenomenului "de acomodare privitoare la camera
de rezonanţăr.+" Acest fenomen explică trecerea lui pn, respectiv bn, la mn,
pentru variante de tipul : haramnic 0-=harapnic, şramnea = şrapnea (ef.
şi gromniţaş = qropniiaş, în AbB II, p. 89, MN 2712/102); qramnic = grabnic (ef. [moarte] qramttică,în AL.B 1, 1, h. 128/7G4,795, 960), neiremnic=
netrebnic,oglamnic(oblamnic) ==oglabnic {oblanic}, ohomnic(ef. oluunic}=
ohobnic, preapodomnă (cf. preapodoamnă] = preapodobn.ă,preapodomnu:=
preapodobnle.
Mai rar, se înregistrează şi hn > vn, în nitrennie, ohmmic,cf. oblaimtc
(probabil, sau etimologic; vezi DL.R s.v. oblanic) şi qrohnicer= qropnicer
(eu JU1sau *bn::>vn>hn'!).Formele (mor) gravnic, (moarte) qraimică (vezi:
cazul discutat sub In. A.) sînt etimologii populare, rezultate prin contaminarea dintre yrav(ti)şi grabnic(ti), fapt care explică în acelaşi timp şi prezenţa
lui vn în loc de bn.
Pe de altă parte, pentru variante ca indărăpnic, indărăpnicie (iruliirăpniciune), (a) indărăpnici, indăr ăpn.at, -ti, pn apare ca rezultat al reducerii grupului consonantic, sau al difercnţierfi, pornindu-se de Ia formele de
tipul itulâr ăptnic, tndăr ăptnicie,(a) inâărăptnici, (a) indărăpta (= indăriiiIlie, din indăr ă!, tndărăpt + suf. -rric ; etc.); Ia fel se explică varianta
loqobnă faţă de loqotnnă, pentru logodnă (cazul este discutat sub iV.A.),
eu dn> mn > bn.
.
In materialul lingvistic din volumele A1.R şi NALR nu ani întîlnit
cazuri ilustrative in ceea ee priveşte corespondenţa fonetică [pn] : [bn},
cu sonorizarea lui p Înainte de II, sau false rcgresii, cu bn > pn prjn desonorizare, ca fenomen corelativ. De altfel, după eum se poate uşor cOIlstata,
listele de exemple prezentate Ia început cuprind foarte puţjne cuvinte apar(inînd limbii comune,sau ca fiind populare şi regionale,pentru care să existe
posibilitatea analizei pe baza unor astfel de izvoare (vezi numai harapnic,
eventual gropniţă,gropIIicer,respectivgrabnic,netrebnic,tipuri lexicalepe care,
cu excepţia lui grabnic, ef. gromnitaş, nu le-am întîlnit pe hărţile atlaselor
lingvistice consultate). Analiza cazurilor posibile este limitată în egală măsură de statutul şi tratamentul fonetic al grupurilor respeetive, aspecte la
eare ne-am referit mai Înainte.
Din materialul lingvistie inregistrat În dicţionare pot fi aduse însă
în discuţie situa!iile netrebnic--netrepnic (el'. DLH) şi grobni!â __ogropniţli48
reprezentative pentru tipul A. al cazurilor etimologice(cu hn> P., urmărite consecvent în ceea ce prjvete tratamentul diferenf,iat al grupurilor
,7 Vezipuşeariu,LimbaromiÎni!
1l, p. grI.
48Vt7.ieazu]semnalatşi la Gesgea,
Erwdclmng
ulldVerhărtl1ng,
p. 161.
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cu sotlante. Hefetitor Jn ultimul'crii;\es1;eSelhnifîcitJ:I/.
d.e'menţionat faptul
că faVăde ..grobniţtr (variantă sel1mMatăexclusiv hiDA, ,ea formă etimologică,. din bg. grolmica),dicbonarch;limbii române Î1ircgistreazăcuvîntultitlu în forma gropnzţă,pe care oexplică,în raport cu fonetisIllttldin etimon,
prin influenţa lui groapă (vezi DA; eL CADE,Scriban, D., DEX, s.v.).
Comparativ, qrobtiic, cu sensul 'giulgiu' dar şi 'gropniţă, mormînt' apare
Inregistrat ca atare şi explicat din v.sl, qrobitui, modificat după suf. -nic
(eL DA; vezi la Scribanşi qrobişie'cimitir', învechit, din bg. !]l'obWe'id',', .c"':"
din grob 'mormînt' -, Înregistrat şi În ALR L Il, h, :ml/8GO.înisud-vestul-Olteniei).
tn încheiere facem următoarea observaţie: atît Initia] cît şi în poziţie mediată, IIUapare cel mai frecvent în cuvinte cu etimon romanie, sau derivate pe teren românesc, şi numai in foarte puţine cuvinte de alte origini
(slavă. mai rar, germanii); princomparaţje, bn în poziţie rrrcdială esteeal.
racteristic împrumuturilor stave şi vechi s lave, cuvintel( de origine romanică',
ca şi derivatele.normale pe teren românesc sau imprumuturile dinalteIimhl
ca, de exemplu,germana, cu acelaşigrup sonor, fiind extrem de puţine,Tinînd
seama şi de această constatare s-ar părea că, spre deosebire de fricativelc
Il, ş,f, sau oclusivelee, t urmate de Il, în cazul de fată. sonorizarea oclusive'l
bilabiale surde p . prin acomodarea regresivă a sonorităţii, tendinţă care
s-a dovedit deosebit de activă În unele gniiuri populare- se relevă ca un
fapt incompatibil cu specificul însuşi al limbii române, ca limbă romanică,
În ceea ce priveşte statutul fonetic şi fonological grupului IlILTotodată apare
mai dar sugerată una din premisele referitoare la explicaţia fenomenului
de sonorizare.în anumitezone lingvistice,avind în vedere o inf'lueutăstrăina
probabil slavă, de tip recent.
'
•
Concluziile privind sonoritatea grupurilor constituite din oclusivele
hilahial« ll,b şi sonarrte rămîn încă de precizat după ce v or fi examinate
ditpă criterii asemănătoare grupurile pm şi, mai ales, pl, b! şi pr, hr. dec'âre
ne vom ocupa În viitor.
ConsideratiifillQle
1. Existenta unor deosebiri regiolKileÎi] cadrul dacoromftnci privind
tratamentul fricativelor şi oclusivelorsurde în grupuri eu sonante a fost st;>Wr
nalatil in diferite studii. O cercetare sistemaLiei)nu s-a făcut şi. probabil
din aceasUIcauză fonetismul nu a fost luat in considera}ieÎn descrierea sub·
diviziunilor teritoriale ale dacoromanej. deşi fupte mai puţin semnificative
şi care pot fi mai plljin precis fixate teritorial sînt discutate"
2. Pentru încadrarea lui corectă s-a dovedit neeesar[, cercetarea situaţi.ei acestor grupuri În înregistrările din graiurile popularepnînd seama
de origillea cuvintelor. Pe această hazăse poate delimita atît cadrul genera1
al fenomenului,gradul de sonoritate al sonan!:elarromâneşti, cît şi manifestările diferen!:1aterdlectînd tendil1ţ.eproprii Ullor arii. întrudt În lucrarea
dcfa(,ă aR1analizat numai situaţia grupurilor formate cu sonania nazală n,
formula. unor conclu7.iieste prematură. Totuşi, în linii generale. pot fi
retinute 'următoarele fapte:
a) Grupurile("au vecinătrtţile cOIlsounntiee)etimologicezu, jn, VIl, gn,
du, Im, din împrumuturile vechi pătrunse în limha cornllllă, din împru·
muturile regionale şi din cuvintele create pe teren românesc, sint reflectate
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ca atare în pronunţia din toate graiurile româneşti. Aşa se prezintă situaţla
în cazurile: glezni1,îndrăzni, tniroznă, praznic, pr ăznui, cf', iznoană ; cujtiiiă,
cf'. probojn: (pobrejnea,probnjniliţ ; ibotmie, el. (moarte) qrannică ; (a se)
jiigni (jeqni),jâ!Jnitl1,jăr;neală,olujni, ziiqneaiă (jâqneatâ); cf, iri qn] (lrligni):
podnog (podnojş,logodnă, vrednic,-ă, ef. bodnar ; gralmic (-ă), cf. qrobniiă şi
grabnic, netrebnic.
b) Există, pentru unele grupuri, cazuri de sonorizare pe teren românesc
care s-au generalizat. Ele atest.ă existenţa, pentru grupurile respective, a
unei tendinţe de acomodareregresivă.a sonorităţii : eL pozn ă, hoznă, h ăznui,
jneap ăn.
e) Tendinţa la care ne-am referit este deosebit de activă în unele arii
dacoromâlle.Prin comparaţie eu variantele pronunţate consecvent eu sn, ŞH,
In, eli, tn etimologice(lipsesccazurile ilustrative in ceea ee priveşte pn). in
ariile moldovensască (şi eu Dohrogea, de cele mai multe ori) şi bănăţeană,
pot fi delimitate ca sotiorizanieariile muntenească -- oltenească şi cea
crişeană -- maramureşeană. I, Fapte comune ambelor arii sînt: sn >zn in
ZIlOP,
Ieztie,plezni.,trăzni, trăsnet, doznic,priznel, cf. primeşte; şn >ju in mojmag, rtjtit , rijnii, -ă, rtjniiă, (s)crZini,(s)rejnic, cojniţă ; cu>gu În cioqrii,
cioqniioore,poitqru, răgni, cf', [ro(a)gn(1,(îll)froynal; in>dll în dopodniţă,
2. Fapte specificegraiurrlor de sud, munteneşti şi olteneşti .sn >ZIl în irozni ,
Irăznitl1l'ă,croznli(croznie),(a se) znopi, băzni (eL baZl111
[art.]), domeznice;
şn >jll în Obijlllll,obijnuit-i'i,abijnuinţă, strajnic, [fjni, ţz'jnitoare,{Unesc,fojnăi,
eL CJ'ojnă,slreajnă; în>vIl în buvniţă (l)[lvnă), bllvniţoi (bulJnoi, bUllllar),
ţ'lvnâ,puvni, buuni,riiblllJni; cn>!fn tn ognă, ognl1ş,crlgni, oligni, pogni, ţignit,
zvigni,igni, cI. iagnie, mÎgni, eL lrlgni (trâgni); tn>du în bodniţă, Plldl1a.
3. Fapte specifice graiurilor nord-vestice, din Crişana şi Maramureş :
SU>Zllîn crJznic,pleznilură, creazna(muntelai) ; şu>jn în jnaidi1r,jnăidărie,
jnilidiiri.ţâ,p(\inic,rîjneică, eL clo{Jojniţă; eu > gu în magni, sugnli, cI. pigni/ă.
Pentru o parte din cazurile de mai sus, aşa cum am precizat în.bursul
lucrării de fiecare dată, comparaţia se poate face numai bilateral, Înţn o arie
de tip "sonorizant" şi o alta de tip "nesonorizant"(de exemplu: Oltenia, Muntenia faţă de Banat, Oltenia, Muntenia faţă de Moldova, sau Crişa:na,Maramureş faţ.ă de Banat). 4. Aceste aprecieri (vezi punctele 2. şi il. de mai sus)
pot fi sus1inutepe baza atestării unor cazuri cu circulaţie strict:zonală (pentru
care nu există posibilitatea comparaţiei): plezne (pl.), eL şi pleaznă, pleznitoare, pleznicer,coropijniţli,bolejniţă,bolejnÎc,bujneag,bujniceală, bujrziceşte,
dujnic, pegni, cognă,ogn1,cL ugnitllră, pognele,pentru graiurile de sud, din
Muntenia şi Oltenia; li znit (lezllit), colejnă, cujner, bugnar, eL pignifă,
pentru graiurile de nord-vest, din Crişana şi Maramureş.
Ariile"sonorizante"prezintă şi ele aşa-ziseincollsecvenţ,e(vezi, de exemplu,
snop, frăsnz, moşneag,ţîfnă, răcnÎ, cL troacn(l,clopotniţă În graiurile sudice),
variantele cu surdă sau sonoră inaintea nazalei n aflîlldu-se în variaţie
liberă, în aceste cazuri.
el) Desonorizareagrupului sonor etimologic in Moldova (şi în Banat,
Dobrogea) este o probă indirectă a conştiinţei unei" norme regionale Sl/rde".
DesoJlorizareaemfaticăin Muntenia, Oltenia are, corelativ, aceeaşi valoare,
pentru a proba percepereafonetismuluişi încadrarea lui într-o variantă stilistică a vorbirii.
14- LIngvistică 209
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e) Cazurile "divergente" se prezintă cantitativ şi calitativ ca insuficiente pentru a infirma sau relativiza caracterizările formulate mai sus (la
fel, se prezintă situaţia în cazurileincerte, dat fiind etimonul necunoscut).
:1. Delimitînd aceste "nivele" şi izolînd cazurile concludente prin comparaţie În sincronie se poate remarca tendinţa activă de sonorizare a fricativelor şi oclusivelor surde in grup cu sonante într-o arie sudică (Oltenia
si Muntenia, cu zona lnvecinată din Transilvania) si Într-una nord-vestică
(Crişana,Maramureş,eu zonele Jnvecinate).Dată fiid situaţia graiurilor din
Transilvania (cărora, în general, nici nu li se recunoaşte statutul de "subdialect"), mai exactă este prezentarea după care subdialectele moldovenesc
şi bănăţean se deosebescde celelalte prin absenta tendinţei de sonorizare
in situ aţia dată.
.
In ceea ce priveşte unele cazuri de sonorizare semnalate pentru aceste
graiuri, trebuie precizat faptul că Moldovanu oferă o mapă lingvisticăunitară,
mai ales din punct de vedere fonetic, datorită enclavelor de tip muntenesc
În sud, sau ardeleneşti,care se Întîlnescdin Bucovina pînă În sudul provinciei.
Vecinătăţile Banatului, pe de altă parte, trebuie interpretate din acelaşipunct
de vedere.
Apreciemcă acest fapt fonetic trebuie luat În consideraţieîn descrierea
subdiviziunilor teritoriale ale dacoromânei. Întrucît fonetismul analizat n11
pune probleme de principiu dacă avem în vedere concepţia potrivit căreia
dacoromâna are cincisuhdialecte,vom observa că în cadrul delimitării a două
suhdialecte, unul sudic şi celălalt nordic, aria nordică, avînd ca zone extreme
graiurile de tip bănăţean şi moldovenesc, se prezintă discontinuă, În cazul
sonorizării, ca şi În alte cazuri: Crişana şi Maramureşul au comune cu graiurile de tip sudic africata c /e (Maramureşul şi perechea sonoră, g), iar
numai pentru Crişana poate fi consemnată, ca fapt comun cu aria sudică,
prezenţa Iricativelor prepalatale muiate ş' şi j'.
Desigur, aceste constatări se bazează numai pe situaţia grupurilor COIlsonantice constituite cu sonanta n ; cercetarea celorlalte grupuri formate din
fricativc sau oclusivesurde cu m, 1 şi r va putea duce la rezultate concludente
eu privire la fenomenulsonorizării, ca fonetismregionalsau dialectal.
SIGLEŞI ABREVIERI*
ALT{
I
Attasullitujotstic
român1,deSeverPop,1,Cluj,1938; II, Sihiu--·Leipzig,
1942.
ALBTI
Attasu!lingvistic
românII, de EmilPet.rovici,
J, Sibiu--Leipzig,
1940.
ALBII s.n, AtiasulIinquistic
român,Serienouă,de.EmilPetrovici,
Bucureşti,
1, II, 1956,
III 1961,IV 1965,V 1966.VI 1969.VII 1972.
ALHT
Textediulectale,
culesedeEmilPetrovici.
suplernent
laALBn. Sibill--Leipzig,
1943.
Ai/amiltrutoistic
român.pe regiuni,v. NALH
..., TD (=cTexiedia[cela
le)..0
Arvinte,Di.cdcutsclien
Entlelmungcn
=0VasileArvinte,Die deutschenBntlelmungen
in âeu
rtunăntscluai
Mruidorten
tuuchdcnAngaben
des .Rwnânischcn
Spracbatlasses),
Berlin,1971.
Avram,Cercelări
asuprasonoritălii AndreiAvram,Cercetări
asupraso[wriliilU
în limba
română,BueureşU,
1961.
Cotcanu,Grupurile
cOllsonantieeL Coteanu,StructurafO/1oiogică
a clwinlllillirom<îne$/:
Waaractual(grupurile
cO!lSo!lGnlicc),
în SCL,XXV,1!l71,nI'.2, p. 1:17 148.
* Nusînt date slg1ele
Cllr-CllU,.
ale revisleior
şi dicţionarelor.
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DumIstrăce
I, Fonetica
ncoloqismulu
i SteIiau Durnistrăee
l, Itiţluenţalimbiiliterareasupra
grafurilor
dacoroniăne.
Foneticancotoqisniului,
Bucureşti,1978.
Gamdlsehcg,
Oltcnischc
Mtindartct: ErnstGauiillscheg
, Oltenisclie
Mnndarten,
Wien
, Hi19.
Gamillscheg,Di« Mundart /)on ŞcrboncştiT'itulrşt! Frust Gamillscbcg
, Dic Mtuuiari
von,)·crbăl1pş{f·T'itulrşti:
JenaundLeipzig,1937, •
Gcagea,Ermeichuuq
uneiVerhărtulliJ
=, ChristeaGeagca,ErweicJmng
nnâ 1/erhărflmg
itti
Rumănischen,
in ".Jahresberieht
desInst.ltuts
fiirrumănischeSprache";
XVII
XVIII,Ulll, p, 113-- 17ti.
Gruur,Tendintele
actua!e Al. Craur,Tendintele
actualeale limbiiromtlne,
Bucureşti,
1968.
Graur-Hnset
ti, Esquisse
d'uncplionoloqic
duronmui
n = Al. Graur. Al.Hosetti,Esquissc
d'iuie
phonoloqie
durontnain,
în BL,VI, 19:38.
Iordan,Limbaromâne!
actuală= IorguIordan,Limbaromânăactuală.() qramatică
a gre selilor",Iaşi, 194:3.
Iordan,Limbaromâne!
contemporanii,
ediţiaa 2a, Bucureşti.1956.
Ivăncscu,Istoria limbiiromâue= G. Jvănescu,Istorialimbiiromâne,Iaşi, 1980.
Lombar
d, La prononeiatiou
du rournairi
= AlfLomba
rd, La prononciatioti
du roumain,extras
din "CppsaJa
UnlversltetsArsskrrrt",
Uppsa
In, 193ti.
NALIU)/fmÎa
= NoulAi/asIiuqoistic
român.,
peregiuni
.Oltenia,
de Teofil Teaha, IonIonică
şi ValeriuItusu,Bucureşti,
1 19ti7.II 1(170,
III 197,1,IV 1980.
NALR.A[aranmreşAtiasullingvistic
român,pe regÎllni.:V]aralllllrcş,
dePetruNeiescu,
Grlgon Husu,Iond StlJ, Bucureşti,
1 1969,Il 1971,III 1\173.
NA.L
R.Banal Noul A.tlas lingvistic
român,W re,qiuH
i.Banat,sub conducerea
lui Petru
Neieseu,
de I<:ugen
Bclteeh
i, IoanFaieiuc,NicolaeMo('anll.
1, Bucureşti,
1980.
PelTovki,
J)t la naslllileC lmile Pelroviei,
Dela l1asaliiC
I'nromnain,
Cluj,1930.
Puşcariu,J.imbarom<Înă
1 ,, .SextilPuşcariu,
Limbaromâl1rJ,
voI.1, Pri1Jire
genera/d,
Bucureşti,1!l40.
Puşcariu,
Limbaromânâ11 SexUlPnşc<lriu,
l.imbaromânâ,
voI.n; -Rostirea,
Bucureşti,
19513.
Tn,(JUenia
==Textedialcclalc.otlenia,
pulJlienlc.
suhredacpalui BorisCazaCIl,
de Cornelia
Colmţ,GalinaGhiculete,
MariaJVIărclărescu,
ValeriuŞuteuşi Magdalena
Vulpe,
Bucurcşt
i, 1967.
TD.l1IllI1(cnia
r, II =0 1'1'1:le
dilllerlale.JHunlf'l1ia,
publieate,
subredacţialuiB. CaZaCl!,
voI.
1, 197,J,de GalinaGlliclIlctc,
Pau] I.ăză]'es(u,
MariaMarin,BogdanMarinescll,
HuxandraPan{lşi Magdalena
Vulpe;\'01.II, 1(J75
, de Paul Liizăresc\l,
:tlaria
.Marin,
Bodgan
Marinescll,
Victorela
Neagoe,
Huxandra
Panăşi Magdalena
Vulpe,
Bucureşti.
TD;"Por!iltdeFier"= Graiuldinzona"PortiledeFier"J. Te:rle.
Sin/axă,deCorBelia
Cohuţ
şi MagdnlenaV1!lpc,
Buclll'cşti,
1!l7:3.
. .if
VaslJiu,Fonolo!!ia EmanuelVasiliu,FOI1o{o!!ia
limbiiromtÎne,
Bucureşti,1965/
If'
LA SO:'\'OHISATION
DESFnrCATIVES
ETDESOCCI.TJSIVES
SOURDES
(5, , .1; (', t, 1')SCJV
IESPAHLA SONNA:\'TE
NASALE
ll, UNETENDANCE
ACTIVE
DANS
LESPAIU.EHS
DACO·HOUMAINS
'
nEsuM:8
L'existence
de differences
(jialectales
fi l'inlerÎ«nl'
fin daco-romnain
coueernant
le traltplllentdesfricatives
el desocclushes
sourdes
dansdesgronpes
cnmpnrtaIlt
des SOIlnantes
a
N.esignalce
dansdiverses
l\tudes,
sansqm le pJHllOm(,ne
soi!miseIll'apporlaveclessOlls-diyisiol1s
Lerritoriales
du dac()"roumaill,
Hcprl'sentanl
un fragmentd'nIle!'{'(;herche
plusvaste
eonS:1CT(e
ft.l'ensembJe
desgroupes
el desse.qllences
dansJesquels
lessomdes
[sJ,[ş],rq, [el,it],
[p] sont suiviesOUjll'{,c('dees
par les so.nnantes
[n],lm], Il],[rj,la pn'scnlet\tude<lnaIYSII
la sitwrt;on
des:reponses
enregistrees
au COlll'S
desenquctes
POliI'
l'.Atlaslinguislique
.roumaill
1
el II el pOllrle Nouoe!
AtlaslinquÎstiqilc
]"ouliloin,
par 7"eglons
; il ,'agil de la sO!Jnrisation
des
friolUves
lt desocclusives
sourdes
citees,suiviesde la SOl!Iwnte
fu1,parassimilntjon
regressive,
L'tH'.eolllocl"ment
de sonorit.e
!SJ1]
>
fn) [vn],[en] [gnj,lin] > [dn]
el fpn];.> a (te cnnsieU:l'e
aussien
posJLlof;
fIeccsgr(yupes
,\ l'interieUl'
lln moI:;
mediaJe
el:finale,
Eu op(,rantunedistil1etioH
enLreleslllO!.S
el,Iesforme,Ol]le8gnnxpes
[zn],[in], [vu],
,[du],iImltiontetymo]ogiques
rl g(;'n('rnux
dansle
eotnmUIl
et clansle, pal.ois(gleznă,
praznic!'
cnJniili.,ibovnic,
:u_lfJntalâ,
POdi'W!J.! !ltabnicJ
lu'trebnic)
el Jes rnols
dallslesquelii
('(os
grollllcs
sOIlore"
l'eflH,'ul:
11e&
("minDres
speeiJiqucs
dela prol1011ciaLiolJ
decer
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235
O

250
O
O

151
O
172
O
784
O

836
O
818
O

791
876
O
O
O ;,,-.... ,< (
___ 872
,:. 885O"I O
R.
'p.
899
Harta1: [snJ: [zn]

AL R Il şi Il s.n,
II1.B. 2.2,
• buvniră
• buvnă
"r:-t
L:.Jbuvnoi
uvnol
J /,,-"''-'./
'_I1H
/,J,,\340 .' 353 "->-1
U•
Â P u y nes te
<Q;-./ 334
\,\. J
Â b ti vn e Ş te
0"V::
,/325
349
362
_tîvnă
s:
279 272
365
Q.' /316
284
260 219
Q;-' j
(
310
Y
28
_,,/
-'-<{I
53
, 1

54
76

1?V' \, "-r.
36
'....(\ '- ...
J 29
'tS
V.B.2.2.
• bodni tă
)
V.B.2.3.

9.5
105
27

250
235... 'uU\\1
'01)\"1
\(\\ Il,
102
141
157
130
172
V
18
784'--812
•
791.

<;'.L.....
'7
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•
o

sn
zn

e

s
zn

z
(J) sn
"'"
nu s-a mre. gistrat
cuvîntul

537
Al.
.. 531
", " AO
......
---1

:n]in snop(şi pl.)

III. B. 2.2.

65
551
Si:'
O',

O bufnită
bufnlfoi
bufna
l::. pufneşre
& bufneşte
A tîfnă
)
V. B. 2.3.

ti'
'\7 clopotnită )

531
"il
182
762'
.

728
-769
••

928
OA
IA
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II

LR II si, II s.n,

2J..
z ciocn: (ciocni-toure )
llpoticni
8 răcni

I
(ciognitotlrel
,
'.-I'

\/'<.M
346 353

r$ «" 334 .349
/325
272
/
e
....
19naşl-0/
279 IIJ
<{./
O
1316.
284
Q:-'1
310
./
•
2
'e J !
64
95
a"
)
.

.. '" / r3e(l>A0
a.365

2.2.

{'j
551
&00

80
362
260 219 ••
•
228
aDI
"l>
235.
(8 574c:
157 ..J

537
531&
<Il00

130
172
<DEl
_
vA182 __
102 •8 141 e •
lf2& • 60SO
833
784
.m
•
728
762
•
• El
812
•
•
723
791
e
876 .8
.e.8··
872
.e.

:'53.

-ă
86

,
Harta3: [cn]: [guJ(1V. :8.)
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tainesatresIingutstfqucs,
I'etude demontre
que la tcndanec:î 1'1sonor
isatlondesfricatives
et des occlusives
sourdssplacees
avantla sonnante
nasale [n1estpart.lcu
lterement
activedans
I'atredu Suddu daco-roumain
(I'Oltenlo
et Ia Valachio,cornprenant
aussila zonevoisinedu
Sudde la Transvlvan
ie},et dansuneautre,de Nord-Onest
(la Crişana
, le Maramureş,
cornprenantaussideszonesvoisines
deTransylvanie)
; I'analyse
exhaustive
descartus.ALH
et NALR
(toutcommedesvolurnes
de texles dtalectnux)
of11'1'
de nomhrcu
x exetuples conva
incants
en ce sens:Z!l0P'
plezni,trăzni,primei;tnojneaq,
rljnitii,cojni(ă; cioqn],
răqni, cI.trota)gnii;
clopodni!â
(parrnilesIorrnes
qui caractertsent
lesdeuxairesonsembles)
; trozni,eroină,domeznic
;
oiiijnui,sirajnic,(uni,bunniţă,
punni,răbuuni
; ocnă,p0!ln.i,
[il/nit,zoîqn«,
bodniţă,
Ptuina(parrn
i les
formes
specitiques
auxparlersde Sud,valachiques
el.olteniens]
;crizuic
ijnaidăr,rijneică
; mogni,
suqnă(parmiIesformcsspectriques
aux parIorsdu Nord-Onest,
la Crlsana,le Maramureş).
Onleul'ajontcd'allfrescas,a circuJatioll
strictemeni
?:Onale,
et pourlesquels
il n'ya pasdepossibilitedecomparaison
; voirplcme(pI.); cOl'opijnilă,
bo(ejnită,
lmjniceală,
dUjnte,
ponr)'aire
de Sud;liznil,colejnă,
cujrier;bugnar(cf.pÎgni!ă)
, ponrl'airede Nord-Ouest.
L'airede Sud(IaValachie
et l'Oltel1ie)
et cellede Nord-Ouest
(Iu Crişuna
el le Maramureş)ontpnctredc',Jirnitees
cornme
"sollorisalltes"
illa suitedelacomparaison
(ponrla plupart
desexemples
analyses)avecdesformes
dela Moldavie
(souvent
aussiaveccellesde Dobrolldja)
et duBanat,zonesdetype »nonsonorisunt",
oUl'on a regulierement
enregistredes varlallle.s
ayantgardeles fricatives
et lesocc1usives
sourdesetymologiqnes.
LesairesdetypesonorisantK
preseutent
eIles-auss!
desincousequences
(voir,par exemple,
$llOP,
trăsoi,mO$neag.
(l{nd,
răcniet (roa.eI/ă,
clopotnită
danslesparlersdeSud),lesprononciations
comportant
dtwantla uasalefn] nnesourdeou bieulinesonorese trouvant,ponr ceamots.
en variationJibre.
La des o Ilori sat i.o n du group()
sonoreet.ymologhJI\(.
dansles parlefsde la Moldavit\(et encoredu Banatel de la Dobrolldja)
est unepreuveindirecte,de
la conseience
d'une
..no r fiie regionale.
sonrde; la desonorisation
e lI!p h ati q tie dansla Valachie
el 1'00tenie
a. correlativemcnt,
la lIlcme
valeuf,et prollvela pereeption
du phonetlsme
entant quevariante
stylistiquede la parole.
Lescas de sonorisation
dansles aires"nonsonorÎsantes"
s'expliqllent,
premierement
pourla Moldavie,
parle tait qnecetfeprovincenerepresente
pas uuezonelinguistique
uuitaire,SU/'tout
au poiutdevnephone1.ique
; eJlecomporte
descnclaves
a parlersde type valachiqueau Sud,oubielldeprovenance
transylvnine
(dansla regionde Bucovina).
Les ZOlles
avoisinantes
deBanatdoivent,illeul'tonr,Iltl'econsiderees
au mcmepoinlde vue.
AfindedMinir
ce quiestproprean phenomene
analyseet de preciseI'
sa repartition
territorlale,unedeJimitatioll
vis-'u-vis
d'autrestypes d'ac(:omlllodement
s'eslavereenCFessaire
:
Il s'agitdes.wl!orisatiolls
obligatoires
(dutypezbor,zdrobi,
zgomot),
desso/wrisatioll$
ge,heralisees
lur le terrainroumain,
devenues
normeortographique
et ortoepique(dansdes Il?otscomme
dezmembra,
dcmationaliza
; el.aussidezlega
vis-a-vis
descasoscillants,
dutypesmetiră-zmeură)
et dessOllol'isations
fieesil la phonetique
synlaxiqllc
(sandhi).
Onapprecie,
conformement
IIUX
resulLats
de l'analyse"({uele fait phonetiqlle
discute
<ioitHreprisen cousideration
dansla dcscription
dessous-divlsions
territoriales'
du daco-rollmain,d'antantplusqtlela distributiolls
desail'es"soIlo)"isantes"
et .nonsonol'Îsantes"
presente
des aimilitudes
avec d'autres1!litsphonetiques
(iW),ş'li')en serapportant
a l'existence
de
cinqoul)icnde deuxsous-rualectes
dn daco-roulllain.
Centrul
deLingvistică.
IstorieLiterarăşi Folclor
laşi, Str. COdrescl!,
nr. 2
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