LINGVISTICA

ADAPTAREA FONETICĂ A NEOLOGISMULUI
îN GRAI URILE POPULARE ROMÂNEŞTI
ACOMODAREA,ASIMILAREA, PROPAGAREA, DIFERENŢIEREA
ŞI IHSIMILAREA SUNETEI,OR
DE
STRLIANnUJVIISTRÂCEL
O.1. Urmărind adaptarea fonetică a neologismuluiîn graiurile populare
constatăm două categorii de fapte. în primul rînd se poate vorbi de prezenţa
unor trăsături (A) care reprezintă încadrarea pronunţării neologismelorla
deprinderi articulatorii rezultate din evoluţia fonetică a limbii române 1
şi care se caracterizează, pe Elan sincronie, prin regularitatea apariţiei Într-un anumit context fonetic. In al doilea rînd, pot fi recunoscute o serie de
modificări(B) care se datoresc unor cauze apreciate fie ca cele mai generale
fenomenede evoluţie fonetică, fie ca simple accidenteffnetice şi care se caracterizează, prin raportare la faptele din categoria A,prin aceea că sînt mai
puţin (sau de loc) legate de factorii spaţiu şi timp, /întrucît pot fi constatate
în-diferitelimbi, în diferite faze ale evoluţiei lor.
O. 2. Faptele din categoria A pot fi constatate : a) la nivelul deprinderilor articulatorii ale limbii comune; b) la. nivelul dcprinderilor articulatorii
alegraiurilorpopulare din diferite zone ale ţării. Printre fonetismele primului
nivelpot fi citate diftongarea lui ?- (>u- j şi 0- (> 1;!0-)
la începutul cuvîntului
(ietate, 1;!ordin), diferitele modalităţi de rezolvare a dificultăţilor de
pronunţare a hiatului (de exemplu, prin pronunţarea celor două vocale
într-o singură silabă, într-un diftong.: a-u. > at;ţ în automobil sau prin
reducerea lui la o singură vocală: i-e > e în cantonerş, sonorizarea unor
grupuri eonsonantice (cs > gz în egzecuia] etc. Dintre fenomenele dialectale se pot cita pronunţarea neologismelorcu fricative (SIs, Sli) în locul
• 1VeziIorguIordan,Motssauantsel motspopulaire»,
în BL IV, 1930,p. 8 şi urmv;
ef.
ŞI
E.
Petrovici,
Unele
tendinţe
fonetice
ale
limbii
române
actuale,în CI. VI, 1961,2, p.
829-332.
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africatelor e/g în graiurile de tip moldovenesc şi bănăţean, cu dentalele
palatalizate în gl'aiurile din diferite zone ale Transilvaniei, cu dispariţia lui
h în poziţia iniţială sau medială în graiurile de tip muntenesc (în cuvinte ca
oleră, zar 'zahăr") etc,
Specificitatea faptelor din această. categorie este redusă.. Fonetismele
din grupul A. a. sînt remarcate, în general, de lingvist; pentru cele din grupul A. b. la acesta se adaugă vorbitor-iigraiurilor pentru care un anumit fapt
nu este specific le exemplu, muntenii recunosc în [armasist o pronunţare
moldovenească), In aceste conditii, concluzia adaptării fonetice a neologismului (la nivelul limbii comune sau al gnl.iurilor)se impune de la sine.
o. 3. Faptele din categoria B sînt remarcate de obicei în vorbirea populară, Pentru observatorul ocazional marmaladă, porţelan; ingiler, gardilop, cpelecsie,doptor, marşină, proceei, minuni, scarlaniină apar ea simple
deformări, datorate lipsei de instrucţie. Apreeierea acestor fapte ca rezultate
ale adaptării fonetice a neologismuluila nivelul limbii vorbite este determinată, pentru lingvist, de : 1) măsura în care ţine seama de mediul lingvistic
care condiţionează apariţia acestor forme şi 2) poziţia pe care se situează.
în considerarea unor fenomene de coarticulare cum ar fi asimilarea, disimilarea, propagarea etc. drept fenomene generale ale evoluţiei foitetice
sau simple accidente fonetice.
1. În lucrarea de faţă, capitol dintr-un studiu consacrat adaptări i
fonetice în general a neologismului în graiurile populare româneşti, ne propunem să cercetăm efectele fenomenelorde coarticulare enumerate în titlu,
constatate în aspectul fonetic al neologismelor înregistrate în graiurilc
populare româneşti pe hărţile ALR, pentru a stabili :
a) ce semnificaţie are, pe de o parte, repetarea în diferite etape ale
limbii române, la nivelul vorbirii, a modificărilor condiţionate de lanţul
vorbirii de acest tip, iar, pe de altă parte, frecvenţa apariţiei formelor rezultate pe această cale;
b) ce semnificaţie are repartiţia teritorială a unor fapte de acest fel;
c) măsura în care constatările privind condiţionarea internă, şi repartiţia teritorială a acestor fapte îndreptă ţese sau nu corelarea lor cu efectele
produse de schimbările condiţionate calificate de regulă drept legi fonetice.
Pentru a putea cerceta aceste aspecte am lăsat deocamdată intenţionat la o parte pe acelea dintre fenomenelede coarticulare care se manifestă
în împrejurări excepţionale şi anume pe eele care reprezintă rezultatul unor
deprinderi articulatorii generalizate la nivelul limbii (nazalizarea) sau al
graiurilor din zone mari ale ţării (afonizarea), precum şi pe cele cu caracter
pronunţat de accidentalitate (metateza). De asemenea, vom aminti acum
numai În treacăt situaţiile similare constatate pentru fenomenele cercetate
(aeomodarea grupurilor consonantice frecvente, diferenţierea prin diftongare). Folosind termenii de acomodare, asimilare, diferenţiere, disimilare,
acceptăm descrierea generală a modului şi împrejurărilor în care se produc
aceste fenomene, explicaţiile particulare privitoare la condiţiile care le fa-
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vorizează eonstituindu-le, de fiecare dată, contextele în care apar cazurile discutate.
Tinînd seama de mediul lingvistic în care apar, vom urmări prezenţa
acelorşi fenomene, paralel, la neologismeşi la cuvinte vechi, constatate nu
numai în faze anterioare ale limbii române, ci şi simultan, în vorbirea informatorilor anchetaţi pentru ALH. Stabilirea acestui paralelism, care nu a fost
urmărit sistematic pînă acum, ca şi fixarea repartiţiei teritoriale a faptelor
sînt posibile, Întrucît cercetarea se bazează pe material înregistrat pe hărţi
lingvistice.
- întrucît în secolele al XVIII-Iea-al XIX-lea se Întîlnesc cazuri cînd
scrierea neologismelorse apropia de pronunţarea lor (uneori era chiar identică), vom cita formele asemănătoare cu cele din graiuri întîlnite la scriitori
si în texte ţinînd de diferite stiluri (administrativ, ştiinţific], după studii de
istorie a limbii române literare.
Menţionăm, în sfîrşit, că pe baza aprecierii generale a lexicului graiuriior populare româneşti din prima jumătate a secolului al XX-lea, concepţia despre neologism în lucrarea de faţă. este alta decît cea curentă pentru
limba literară. Astfel, pe lîngă bicicletă,maşină, recrut, considerăm neologisme şi o serie de cuvinte de origine germană sau neogreacă, de regulă pătrunse mai de mult în limba literară, dar care pentru vorbitorii graiurilor sînt
noi, reflectînd pătrunderea unor elemente de civilizaţie, cum ar fi şnur,
ştrudel, soeier, zmalţ, plapumă, stafide, camfor etc.
2. Acomodare.Cele mai generale cazuri, ale vorbirii comune, le reprezintă articulările omorgane de tipul lICfJg(cu ocluziunea lui n la vălul palatului; aşa apar articulate neologismele aYJgro,barcă, CO'flcubină
etc.), sau
împart « în + parte 2) (cf. împacheta). Vom prezenta numai cazurile care
aduc informaţii noi în legătură cu extinderea uneia s1u mai multor mişcări
articulatorii dincolo de domeniul lor originar, cum' defineşte Grammont
fenomenul (intitulat asimilare)3. Pentru sistemati zare, aici ca şi în capitolele următoare, folosim si olasifioări care aduc doar distinctii secundare
(de tipul regresio, progresivetc.)
,
2. 1. Acomodarea vocii. 2. 1. 1. Acomodarea unei afonice la o fonică,
Acomodareregresivă.
a) c (l) > g (l) în bi#gletâ (II2 866/235)4, răglut « recrut; II2
942/2, 27), după disimilarea celui de al doilea r : efo şi răgut(â) în TH 5.
2 Cuvintele
vechidateca exemplusînt luatedin Puşcariu,Rostirea,
p. !J4,dupăale
căruiclasificări
ne conducem.
Vezila sfîrşitlistaabrevicrtlor
folosite,în afara celoruzuale
în publicaţiile
de lingvistică.
3 Traiti!..., p. 185.
4 Vezi,la sfîrşit,listaabrevlaţlilor
pentruvolumele
ALU.In acestsistemde notare,
primacifrăreprezintăharta,iar'următourele
puncteleîn careapareformacitată. Cuvintele
citatedupăAtlassînt transcrise,
dinmotivetipografice,
Iiterarizat; în cazuriexcepţionale
vomda transcriereafonetică.
5 în cursularticoluluifolosimurmătoarele
abrevieripentrua indicaprovinciisau
zone ale ţării: Bn =0Banat, Bue= Bucovina,1)1>
= Dobrogea,Cr= Crişana,Md=
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Acelaşi fenomen în vingiu (II2 565/2, 29) V1:nglă(-/27,76), unde pentru
sonorizarea lui c (> g) se poate lua în discuţie şi vecinătatea lui n (vezi ma;
jos).
b) c (v) > g (o) În (a) segoestra (II2 1012/105),unde v din germ.
sequcstrieren.
a sonorizat pe c (Vezi, în pronunţia literară fregoenţă, segoenţă
etc.).
e)s [m.)> z (m) în zmalţ, (zmanţ, zmelci]în IVIt,OIşi sudul TI' (v. harta 1),
asm 'astmă.' (1 114/125).
Prezenţa lui sm- (în loc de sm-) în zmalţ, pe o arie întinsă, impune
discutarea semnificaţiei răspindirii teritoriale a fenomenului. Diferitele
variante Înregistrate pe h. I pentru smalţ se explică, în primul rînd, prin
formele din diferite limbi străine din care a intrat cuvîntul în română. Şmalţ,
(lin puncte din TR, îl reprezintă direct pe germ. Schmal.z; acelaşi etimon
trebuie citat alături de magh. zomanc pentru a explica variantele [umal]
[ămalţ, zămalţ din TR şi Md. La cuvintele din germană şi maghiară se adaugă
ngr. smaltonpentru a explica pe smalţ, smanţ, din puncte din Mt, Db şi sudul
Tr.
Variantele cu Z-, smalţ, smanţ (eventual zmelei, înregistrat izolat)
se explică prin coarticularea lui s (etimologie)cu m sonor, care urmează,
întrucît Mt, 01 şi sudul Tr, care merge din punct de vedere dialectal cu Mt,
fac parte din zona care cunoaşte sonorizări de tipul zmîntînă, basm.
Cu toate că acest fonetism a fost înregistrat şi În zonedin provinciile
limitrofe Mt şi OI (vezi mai jos), el caracterizează subdialectul sudic, de,
unde s-a putut răspîndi, căci numai aici zm este întîlnit paralel cu zl (zlab)
zn (znop) etc. 6. In aceeaşi arie se înscrie azm.
Varianta zmalţ apare în secolul al XIX-lea la Dinicu Golescu7.
în cuvinte vechi şi dialectale : zrnîntînă (II2 805, în IVIt,OI,Bn, sudul
Cr, sudul TI'; în Md şi Buc, În puncte izolate din vecinătatea Tr), zmulg
(II2 1859, cu aproximaţie aceeaşi răspîndire; se adauga MI' şi puncte din
Md ; cf. şi II2 862) ; zmag 'smag, gust rău al vinului' (II2 289/27, 192, 791,
872, 876, 928; smagă - /705 ;zrnau - /886) ; smirnă (II2 722/728); zmead
'negricios' (II 5/723) ; bazm (II2 788/784,848,876) ; bazmâ (MNII 4200/705).
în [malţ, j +rn se explică prin sineoparea lui u din jumalţ, caracteristic
nordului ţării. Probele: în punctele vecine cu cele care s-a notat [malţ, u
apare afonizat în [umalţ (II2 1035/228,285) ; în aria unde apare jmalţ nu
s-au înregistrat sonorizări de tipul [mecher, dujman, caracteristice sudului:
dujman (II2 469/105, II2 1250/762, 784, 791, 888, 872), dttjmănie (II2
969/7!H); (a) dljrnâni (1I2 1251/27, 58, 182, 762,784, 791, 883, 886, 872) ;
Moldova,
Mr= Maramureş,Mt = Muntenia,OI= Oltenia,TI'= 'I'ransilvanin
propriuzisă; TR ="toateprovineiile
dc pestemunţi,prinrap;ortare
la Ţara Veche.
6Alăturideşi> jl (jlep),şm> jm (jmeeher,
dujman),şn> jn (jnur),el> gl (glasă),
cm> gm(togmai),en > gn (ciogni);vezimaijos ne> ng (bangă),il > dl (podlog),
tn >
dn (bodniţă);In> vn (bllvniţă).
7 AurelNicolescu,
Observaţii
asupraneologismelor
din "Insemnare
a călătoriei
meleu
a lui DinicuGolescu,
în Contribuţii
la istorialimbiiromâneliterarein secolulal XIX-lea,
II, Bucureşti,1958,p. 53.

BDD-A1497 © 1972 Editura Academiei
Provided by Diacronia.ro for IP 35.175.201.175 (2023-01-09 08:39:43 UTC)

5------------------------------------------------------------ADAPTAREA
FONETICĂ
A NEOLOGISMULUI
INGRAI
URI

9

dujmănos (II2 1250/27, 182, 784, 791, 836), dujmănitor ( ,...,/53); crîjmar
(II 164/10;Z,141, 325 ; II2 1016/605).
Cl) Fenomenul înregistrat mai sus, sub c), se petrece, de fapt, şi în
cojmentîc'e?smetie' .(II2 1199/78) < cozmn!ic. 'rrecrea lui s(m) > z(rn)
este probată de varianta zmalţ, înregistrată m acelaşi punct (v, harta 1),
iar pronunţarea lui z ca j, de varianta jugrăvită « zugrăvită), atestată
Într-o arie din nord-estul Mt şi sudul 01, în care se înscrie şi acest punct
(MN II 3912/728, 762, 784, 791, 848, 872, 886, 928).
d) Ş(1) > i (1) în jlep (II2 857/928). Pentru caracterul dialectal al
acestei sonorizări vezi mai sus discuţia de la c).
e) t}(n) > j (n) în znor (II2 1191/537).în acest punct (Mirceşti, Iaşi)
informatoarea care a dat acest răspuns a pronunţat frecvent s pentru Ş :
meserias(II2 499), lăcăius (II2 501), chiscă 'pişcă' (II2 H6), cămes 'cămăşi'
(II2 1152), priminesti (,...,),sters (II2 491, T; p. 208), aceasta însemnînd "a
vorbi ungureşte" după însemnările din jurnalul lui Petroviei din timpul anchetei (de fapt reprezintă pronunţarea specifică ceangăilor din zona respectivă). Paralel, j se pronunţă z.
Acomodare progresivă:
a) (n) c > (n) g în bangă8(bang), frecventă în IVItşi 01, şangăr, atestată
în 01 şi Mt învecinată, dar şi Într-un punct din estul provinciei (în rest s-a
înregistrat pentru aceeaşi noţiune, sfrenţie}; vezi harta 2, pe care apar
notate punctele cu şancăr (şi variante) în tot restul ţării. Nu am mai trecut
pe hartă punctele cu c în bancă, formă care apare, de asemenea, în tot restul
ţării. Izolat acelaşi caz apare şi în vingăr într-un punct din MI'. Pentru
sonorizarea lui c în vinglă (vinglu,), cauza trebuie socotită vecinătatea lui 1
(ca în răglut), pentru că în toate punetelc în care s-au notat cele două variante pe h. 1007 apare c în bancă (2, 27, 76), banche(29)..1.
Acelaşi fapt îl constatăm Într-un cuvînt vechi, stîngă, (de piatră;
II2 814/762,punct în care s-a notat şi bangă); cf. s.r·a-ngăierat(II2 979/705).
Pe baza acestei repartizăr i teritoriale, faptul trebuie socotit dialectal
sudic şi trebuie pus în legătură cu sonorizarea, mai ales în această arie, a
lui c (+ n) în ognă (II2 999/01,Mt, passim ; ognaş II2 1000/605,896), ciogni
(II2 1270/01,Mt, passim ; aceeaşi variantă apare şi în puncte din '1'1',CI'şi Mr ;
cf. şi II2 370).
b) (n) c > (n) g în canger, în puncte din Db, Mt şi 01 (v. harta 2;
în majoritatea punctelor în care s-a înregistrat cuvîntul în Mt apare însă
cancer). Faptul trebuie pus în legăturii eu sonorizarea lui c în grupul ne
(> ng) ; vezi mai sus.
c) (m) p > (m) b în ştarnbilă (Il2 987/219); ştambeZă (,...,/349; în
aeelaşi punct şi ştampelă).
Aceeaşiexplicaţie o eitează 'rh. Hristea 9 pentru varianla (a) cumbăni.
8 ef. şi Alexandrina
Istrătescu,TextepOpu.laTe
din.Îw.kţulPmhova,în GS III,
1927-1928, p. 154: bangă,bangută.
9 Probleme
de etimologie,
Bueurcşti,1968,p. 330.
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d) (n) Ş > (n)j în manjetă şi p1. tranjaie 'tranşee' (II2 1197/250).
2. 1. 2. Acomodarea unei foniee la o afonică, Acomodare regresivă
a) b(s) > p(s) în opseroaţie (II2 1414/762).
b) b(p) > p(p) în supprefect.(şi variante), accentuat după cum urmează :
.l: _ _ (II2 893/279, 605, 723, 728) ; .L. _ ..L ("" /29) ; ."'-_
(-/23,15,
833) ; _
(-/365). Poziţia accentului principal în cele mai frecvente
cazuri a putut influenţa, dc asemenea, trecerea lui b la p. În foneticăsintactică, v. SI.tp'" pat Uz 1824, notat frecvent în puncte din Md, Mt.
c) v(n) > f(n) în gUffnicii'gravă.' (1 128/558). Pentru desonorizarea
lui v se poate admite explicaţia dată, de Andrei Avram J()că nazalele sînt
neutre din punct de vedere al sonorităţii, limitind Însă zona pentru care
se poate vorbi de acest lucru la Moldova, în special nordul acestei [provincii
unde a fost înregistrată varianta discutată, Pentru situatia din restul tarii
vezi 2. 1. 1.
"
Acomodare progresivă
a) (s)v > (s)f în sfete(ă)r (II2 1183/228, 316, 574), faţh de soetăr
svedăr), cum apare în restul TR, eu pronunţarea cuvîntului din limba germană păstrată. Vezi rom. sfredel< bg. soredel,sfînt < v. sl. sventft, apoi
sfat, sfîrşi etc.
b) (e)v > (e)f în ţacfestru 'sechestru', (a) ţacfistra 'sechestra' (II2
1012/386)unde v din germ. Sequestration,sequestrieren,precedat de c, s-a
desonorizat. Faptul se produce în Buc, zonă desonorizantă.
c) În aifocat (II2 989/219)se produce desonorizareagrupului dv. Nu se
poate stabili precis care dintre cele două fonice, devenită prima afonică, a
putut s-o influenţeze pe cealaltă; mai probabil însă s-a trecut prin faza
*atvoeat,care s-ar putea explica prin asimilare (d - t > t - t). Variantele
afocat (-/886), afucat (,..,/872) nu pot fi citate pentru a-l explica pe f din
aifocat, Întrucît acestea sînt atestate în zona în care v > f este un fenomen
dialectal (sudic) ; cf. fodată 'vreodată' (II2 180.i872, 876, 886, 899), tăfiilng
(II2 26/130, 791, 836, 848, 872, 87'6, 928).
2. 2. Acomodare a locului de articulare
2. 2. 1. Acomodarea regresivă a unei dcntale la o labială
a) n(b) > m(b) în ţim. 'zinc' (II2 576/235, 349). Se porneşte de la ţin
«germ. Zink) notat frecvent în TR; trecerea lui n la m se produce în compusul ţimbodog (-/346), după magh. cinkbadog'tablă de zinc'.
Cf. cdmb 'crîng la moară' (II2 162/235),pentru care s-ar putea presupune o fază *crînb. Un fapt paralel pentru n urmat de P in fonetică sintactică
oamcm[n]11pitic'i (II 79/958).
b) n (v) > m (v) în rna;nemvră(II2 957/192, 723) ; pentru forma cu n,
rnanenvrâ,rezultat al unei propagări, vezi 4. 1. 1 ; chiar fără a porni de la
10Ctj'cetăj'i
aSJlTa
sonoritr1ţ-ii
'în limba!'Ornâ.nă,
Bucureşti,]961,p. 94.
11Din motivetipograficed{IInîn paranteze[ ] literele suprapusepentru a
marcanuanţeintermediare
ale sunetelor,din sistemulde transcriereal ALR.
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această fază, putem vorbi de acomodarea locului de articulare a elementului nazal propagat. Cf. şi tramoersare (5. 2. 1).
c) d (v) > m (v) în amventişti (pl., II 192/192), pentru care se poate
presupune, mai întîi, o asimilare: d -n > n - n (* anventişti).
2. 3. Pe baza aspectului fonetic al neologismelorîn graiurile populare
se poate vorbi, pe de o parte, de o serie de acomodări care pot fi interpretate
ea fapte individuale sau puţin răspîndite, iar, pe de altii parte, de acomodări
mai mult sau mai puţin generalizate. Caracter popular au pronunţiile suppre[ect, opseroaţie(chiar dacă, pentru acesta din urmă apare, ocazional, o singură atestare). Altele apar ca o tendinţă. a graiurilor din anumite zone ale ţării.
Aşa este sonorizarea lui sîn grupulsm [zmalţ şi variante), a lui c, respectiv c,
precedaţi de n (bangă, şangâl', cangerj, specifice sudului ţă.rii.
3. Asimilare. în adaptarea fonetică a neologismuluiîn graiurile populare
asimilările vocalice şi eonsonantice sînt frecvente. Sînt prezente, în general,
aceleaşisituaţii care s-au petrecut în istoria limbii române mai ales În procesul de adaptare a împrumuturilor din diferite limbi, urmărite de Puşeariu,
Rostirea, p. 99-106. De aceea, în acest capitol, pentru comparaţie ne vom
referi mai puţin la cuvintele din limba comună în care se găsesc cazurile discutate pentru neologisme, îndreptîndu-ne .atenţia asupra asimilărilOI' din
limba vorbită, înregistrate pe hărţile Atlasului. Considerarea raportului de
forţă (sunetul care asimilează este accentuat sau în silabă accentuată) nu
dă rezultate concludente căci, pentru vocale, de exemplu, cazurile în care
asimilarea se produce sub influenţa vocalei accentuate, sau a celei neaecentuate sînt în aceeaşi proporţie cu cele În care ambele vocale sînt neaccentuate
(cf. şi Puşcariu, op, cit., p. 101, 106). Pentru sistematizare vom urmări asimilările vocalice şi consonantice după poziţia sunetelor (asimilări regresive şi
progresive).
..
I .
A
Pentru stabilirea corespondenţelor de sunete pornim at.ît de la forme
literare ale neologismului (care au valoarea modelului probabil, auzit de
informator), cît şi de la variante dialectale atestate pe hărţile Atlasului.
3. 1. Asimilarevocalică, 3. 1. 1. Asimilareavocalelor din seria centrală
a) Asimilarea lui a
Regresivă;
- a( -i) > i( -i) în dimigeanâ,formăpopulară, curentă în Ţara Veche
(lVINII 3924/105, 157, 192, 551, 605, 705, 723, 791, 848, 899; dirnigean
'" /769; dirningeanâ '""/514, 520; dirnijană -/833, dirnijcanli -j87f); (z.irnijon -/33<1). Formele eu e -- 'i (demigeanâ-/537, 812; denângeallâ '"
/414, dernijon -/325; demizon,demision -/53) pot fi interpretate ca o asimilare parţială (înlocuirea lui a (eventual ă) eu o vocală palatală, e, sub
influenţa lui i : (a) ă -i> e - i,), deşi o disimilare nu este exclusă
(i - i < e - il. De la tipul cu e - i s-a putut ajunge, prin asimilare (> e - e)
la demegeană(-/2, 928; demejanâ '""/880).
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Progresivă:
- (e -) a > (e -) e în repera.(II2 1746/414,848). în ripera.(- /762)
e originar s-a închis după producerea asimilării.
b] Asimilarea lui ă
Regresivă:
- li (-'/:) > e (-i) in chepelă(MNII 2723/29),chelindar(II2 778/279;
cherinda«-/250, 284). Harta 778 dovedeşte că variantele cu ă, căle(i)ndar
şi cărindar erau aproape singurele folosite în vorbirea populară în vremea
anchetelor pentru ALR. în chelindar, cherindar, Rodica Orza 12explică,trecerea lui li la e prin influenţa elementului palatal din silaba următoare.
Chepelă şi cheiirular (cherindar} s-ar încadra. Între cuvintele în care căgă -, proton a devenit che, ghe în vestul ţării, transformare exemplificată
de Puşcariu eu ghelbenare (DR, IX, p. 410), chemeşă (Rostirea, p. 325).
- ă (-11,) > tt (-u) în prilntlui (verb; I 241/436). Pribului, prubl1J:ui(ef. Scriban, D) < probălui;
Progresivă:
- (u -) ă > (u, -) 11,în cufttr (MN II 3893/605).
3. 1. 2. Asimilarea voealelor anterioare
a) Asimilarea lui e
Regresivă:
- e (-o) > o (-o) în breton (II 7/872), oroplom 'aeroplan' (II2
1506/284, 836); oroplean ""/279, cu a -e > e; cf. Însă şi ioroplan ,..,/141,
192; ieoroplan- /64, 172; ieoroplean-/157, unde o pare să fie rezultatul
unei propagări.
Progresivă :
- (a-) e > (a-) a în galarie (II 234/723, 728). în marmeladă
(II2 1082/574; marmalaiă ,..,/876; marmalac ,.."/769) se poate invoca şi asimilarea regresivă a lui a accentuat.
- (0-) e > (0-) o în porţolan (MN II 2732/836; II2 HH<6/27,
310,
57'.t; porţolam ,..,/278). Cf',şi Scriban, D, care pune această formă în legătură cu sb, porculan:
- (11,-) e > (u -) n în strudul (II2 1073/531; st1'1ulnri,.."/520, ştruduri »:/157).
Un fapt paralel: (cuibul) 'iep'urulni(II2 681/279, 334, 812, 836).
b) Asimilarea lui i
12Numele
vechialeluniloranuluiin limbal'O'Indnă
pe brizaAtlasului
lingv'istic
român,
in CI.,IX, UlM,2, p. 284.
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Regresivă:
-i (-a) > 0(-0) în şofoner (MNII 3891/284), notropolie "mitropolie" (MN II 2723/769); ef. la Puşcariu, Rostirea, p. 102, Într-o asimilare
progresivă, coirobuţie'contribuţie' ; în aceeaşi situaţie, volontir « volintir),
efo DM, sv.
Progresivă :
- (ă-)i
> (ă-) el 1II călăndar (1l2 778/884), dămăgeană (MN Il
3fl24/858),slitănţie (Uz 995/36), eu primul ă < e.
3. 1. 3. Asimilarea vocalelor din seria posterioară
a) Asimilarea regresivă a lui o
- 0(- a) > a (- a) în ramatizm 'reumatism' (ajuns la rămătie :
MN II 4178//to5),atestat incidental ('" /646), dar auzit frecvent În Md ;
cf. şi gramatism.'id' ('" /2f1); se porneşte de la forme ca romaiizm, romatizmă (,....,
/812, 414) în care o provine din hiatul e - U. Acelaşi fenomen în
prapagwuie 'propagandă' (II2 1397/886). In panoramă, formă populară
(Uz 1505/551, 605, 682, 8!}[),987; efo pănăramă ....,(531), poate fi vorba
atît de asimilare regresivă, cît şi progresivă, o af'lîndu-sc între un a neaccentuat şi un a accentuat.
b) Asimilarea lui It
Regresivă:
-- It (-li) > li (-ă) în plapănă (MN II 88!J7/605; cf. Însă plapină
"'"!7fm; varianta cu o, plapomă, este curentă În Mt şi al). CADE înregistrează circulaţia acestei variante şi a derivatelor plăpămar, plăpămărie,
plăpârniaarâ 13.
,f
- [a -J 14(-o) > 0(- a) în otomobil (U2 86,2/141,414, 571.\;,605;
oniomobil-/349;. olionobil-/M6; otomocile (pl.) '-/886; omotobil (cu
metateză.)-/235; cf', şi motomobil»-/836). Pentru reducerea hiatului
a -u la o. vocală cf. şi aiomobil(-/53). Puşcariu;. Limba română, vot 1,
p. ,.1,02,citează un caz similar, otorizaţie, dintr-un document muntenesc
de la 1836.
Progresivă :
- (i -) it > (i-) i în minitar 'minutar' (MN II 3906/886).
- (o) U > (0-) o în comonă(II2 5/95), comonal (Uz 901/605),
3.2. Asimilarea consonantică este de obicei îndepărtată.
3.2. 1. Asimilarea sonantelor
a) Asimilarea lui r se constată sub influenta unui l sau a unui n.
13Vezişi plăpămăreasă
în titlul uneicomediia lui CostacheCaragiali,Jnginjata
11[apărnăl'easă,
din 1846.
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Regresivă:
- r (- l) > 1(- l) în altilerie (II2 955/781j,;altiliere -/705), altilerist (-/769), ţalcular 'circular' (II2 622/386). În iurbelculos (1 122/960)
trebuie să presupunem mai Întîi propagarea lui r (ca În turberculoază -1
798) şi apoi asimilarea lui r originar.
în secolul al XIX-lea aglicultHră apărea la Anton Pann 14.
În cuvinte vechi, cu circulatie regională: vîltelniţă (II2 451/228).
Pentru cazurile de asimilare a lui 1 de către T si a lui r de către I,
trebuie să se tină seama şi de frecventa înlocuire (reciprocă) a celor două
sunete şi în alte situatii ; cf', Puşcariu, Rostirea, p. 398. V. şi harta 3 pentru
1> r în nicher, pensură.
Progresivă:
- (n-) r > (n -)n în fem. grecorieniăniţă(MN II 2775/349, de la
mase, gTecorientar).
b) Asimilarea regresivă, a lui 1 sub influenta lui r :
- l(- r] > r (- r] În cărindar (cherindar, carindar} 'calendar',
În Cr, Tr, 01, Mt vestică şi, izolat În sudul i\id (vezi harta 3). Forma cu
r a neologismuluipoate fi influenţată şi de existenta, într-o serie de puncte
din TI' (25, 102, 228), CI' (310) şi OI (88(-))a cuvîntului I2ărindar 'numele
vechi al lunii ianuarie' < lat. calerularius, -a, -um.15. In toate punctele
citate apare şi cărirular 'calendar'.
Cuvinte vechi prezentînd acelaşi caz : corastră (în aria colastră; 1
208/595, (-)!)5,700, 708, 710, 727, 780, 7135,HO, 744, 764, 782, 878, 926,
!l80); eu asimilare progresivă: :"freder(II2 559/172, 228, 705, 872, 987;
cf. si formele cu metateză, care au putut influenta în aparitia unei terminaţii: er : sfleder, scleder, sled.er, II2 559/passim): vîrtemiţă '(Uz 'MI, 453/
182 ; ourterniţă - /537); el'. şi Tură 'rolă, cuptorul maşinii de gătit' (MN II
3883/399).
Un caz în care varianta cu acest tip de asimilare a devenit literară
este rariţă « bg. ralica); pentru circulaţia în graiurile dacoromâne a
acestei variante, efo II2 99.
3. 2. 2. Asimilarea unor oclusive
a) Asimilarea totală a lui b:
- b(p) >
în compusul suprefect (şi variante), pronunţare populară, cu următoarele scheme de accentuare : L - - (II2 893/27, 64, 76,
105, 141, 219, 334, 386, 531, 987); L -__ (-/102, 130, 182, 228, 250,
284, 705, 928); - (-/346, 537, 769). Asimilarea totală a lui b s-a
14B. Cazacuşi I. Fischer,Neologismele
în scrierilel-uiAntonPann, in Contribuţ'ii
la istorialimbiiromâneliterareîn secolulal XIX-lea,1, Bucureşti,1956,p. 29.
15RodicaOrza,op. cit., P: 284.
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putut produce, în unele cazuri, după acomodarea prezentă în supprefect
(v. 2.1. 2).
ln limba vorbită se petrece acelaşi fenomen în supa: (= sub pat; cf.
II2 1824, notat frecvent în TR şi 01).
b) Asimilarea lui el
Regresivă:
- el (-t) > t (-t) în tantelă (1I2 1208/682, 705); cf. şi răspunsul
din pct. 991, cu anchetă la bulgari: tantiela. Trebuie luată în consideraţie
de asemenea, afonizarea lui el- şi în alte cuvinte. Vezi, de exemplu, tupa
('după') în fraza: " ... să răcnească flăcăii tupa dînsa cum răcnesc băieţi
tupa popa..." (T/ 414, p. 177 ; pentru faze intermediare, cu i [4], vezi II 55,
MN II 2196/478).
Progresivă :
- (1'-) d >(1' -) r în strafi1'e(II2 1138/365; strasiri-/365, 386,
514). Forma de la care se porneşte este strajde (atestată frecvent în Md şi
în zone învecinate (-/192, 537, 551, 682; cf. slrasieli-j4U" 531) ; strahidi
-/(05).
3. 2. 3. S-a mai înregistrat asimilarea lui s fată. de o suierătoare
şi a şuierătoarei faţă de s în pronunţarea neologismului şosea
a) (ş-) s > (ş--) Ş în şuşâ 'şosea' (eu pl. şuşele 1I2 905/605, 848
şuşia, eu p1. şuşăle -/83G). Cf. Gamillschcg, ŞC1'băneşt'iTituleşti, p. ] 25.
Forma este socotită populară de Puşcariu, Rostirea, p. 105.
Rom. lit. soson este rezultatul unei asimilări de acest tip (cl'. fr.
chaussonş.
' ,
,
Printr-o asimilare regresivă a rezultat coşaş (n{ 749/551).
b) ş(-s) > s(- s] În sosea (II2 905/(28).
3. 3. Pentru a stabili în cc măsură, se poate vorbi de caracterul
accidental al acestor adaptări fonetice trebuie să ţinem seama de următoarrele fapte.
3. 3. 1. Există cazurile de tipul pribului, şofoner, notropolic etc.,
atestate în puncte izolate şi pentru care nu s-au putut stabili paralelisme
cu dezvoltări similare în cuvinte vechi din limbă" apărute în vorbirea
informatorilor ALR. în acest grup intră toate cuvintele care nu pot fi
citate în alineatul următor.
3. 3. 2. Pe baza atestărilor de pc hărţile ALR, înregistrării unora
dintre variantele respective în dicţionare, rezultatelor anchetelor dialectale pentru Atlasul l'ingvistical "Moldoveişi Bucovinei, care completează
informaţiile mai vechi cu privire la pronunţarea acestor neologisme, pentru
zilele noastre şi, în sfîrşit, a comparării aspectului fonetic al neologismelor
cu cuvinte vechi în limbă care suferă aceleaşi modificări în cursul vorbirii,
o mare parte dintre asimilările discutate în acest capitol trebuie socotite:
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pronunţii populare: dirnigeanâ (şi variantele), panoramă, marmaladă (şi var.), otomobil(şi var.), porţoian, repera, snpreject, cărindar, fj'U·a.
- pronuntii specifice unor anumite zone, cu caracter dialectal (chepelă, chelindar, cherindar), sau fără să. aibă acest caracter: ramaiizm; sirafire (şi variante), în Md ; galerie, altilerie (altilerist), în Mt, oroplean (şi
variante), în Tr, unde împămîntenirea neologismului aeroplam,venit după
Unire din Ţara Veche, poate să fi fost contemporană cu anchetele pentru
Atlas.
în condiţii favorabile asimilări de acest tip s-au impus ca forme
literare. Este cazul neologisrnuluişoşon şi a mt. rariţă.
3. 3. 3. Aspectul unora dintre aceste neologisme reprezintă faze
succesivede adaptare fonctică În graiuri : dârnligeanâ<dârnigeanâ,demegeani1 < demigeană; rarnatizrn < romatizm, strafire < strajide, suprefect
<suppreject, cărindar < călirular etc. Acest fapt face proba unui efort de
incadrare la nivelul unor deprinderi articulatorii care prezintă diferite
grade de regularitate,
4. Propagare. Discutăm fenomenul după acomodare şi asimilare,
întrucît el a fost definit ca "transportarea unui sunet la distanţă" (Grammmont, Traiie, p. 251, sub numele de dilaţiwne), datorită anticipării sau
inertiei mişcărilor at+iculatorii, ceea ee face din propagare un caz special
al asimilării. Vezi şi Puşcariu, Rostirea, p. 138, care analizează pe genunche
«genudw) ca rezultat al extindcrii timbrului lui n asupra vocalei şi oclusivei următoare, "a cărei imploziune devine nazală" ; în acest fel n (sau
r, l, vezi mai jos) trebuie pus în legătură. şi cu consoanele pe lîngă care
apare.
4. 1. 1. Cazurile de propagare Întîlnite la neologisme sînt mai puţin
numeroase şi variate în comparaţie eu cele discutate în cap. 2 şi 3. Sunetele
propagate sînt sonantele n, r şi " aceleaşi care ilustrează fenomenul şi pentru
cuvintele vechi.
a) Propagarea lui n
Prin anticipare: scarlaruimă,frecvent in OI, atestat ŞI 111Mt şi Db
(1 116/725, 740, 790, 805, 815, 825, 846, 856, 860, 865, 870, 898, 940, 986;
scărlăntină -/850; ef. 1 119/886), pantină (II2 1311/219). Dernianâ (MN
II 3924/414; dirniani1 ....,/514, 520) poate fi explicat şi prin influenţa lui
m, Mai sigur, aceasta este explicaţia pentru amiomobil (1I2 862/64 ; oniomobil -/3tj,9), unde un ti original' lipseşte (pentru n ivit din cauza lui rn,
vezi Puşcariu, Rostirea, p. 139).
Prin inerţie: minuntar, frecvent în Md (MN II 3906/414, 520, 531 ;
menumtar-/514), manevre (pl. II2 957/705, 784), nevri 'nervi', cu intervertil'ea grupului rv (II 108/928); în cojmentic 'cosmetic' (II2 1199/784)
şi, ca o explicaţie suplimentară, în dirningeană,cauza apariţiei lui n este rn.
Mecanismul propagării, aşa cum a fost descris de Puşcariu (vezi 4),
poate fi urmărit după transcrierea fonetică a cuvintelor derningeanâ,rna-
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,nenvreşi nenvri (cu i, respective nazalizatc). Cît despre modificările suferite de consoana pe lîngă care apare sunetul propagat, este de remarcat
că n aparc cel mai des pe lîngă un sunet omorgan, dent.ala t. Astfel n
original' poate fi considerat cauza pentru care se produce diferenţierea
fazelor din articularea lui t (numită de Puşcariu despicare), concretizată
prin apariţia grupului consonantic nt; vezi G.
Puşcariu, Rostirea, p. 139, subliniază. vechimea tendinţei de propagare de la latină la română icanutu« > *cânunt, minuius;» mănuni,
devenite prin disimilare cărumi, rnârunt), pe teren românesc (gennche>
gen1tnche,lnânuchi> mănunchiş, în împrumuturi (te. amade > amandeaş,
pînă la neologismulmimuni,care apare în secolul. al XIX-lea la un scriitor
ca M. Kogălniceanu 16.
Alte cuvinte în care s-a înregistrat acelaşi fenomen, reprezentînd
cazurile a şi b: şoniron.(cf. DA, mss. litera Ş), trîntenie 'stretenie, sărbătoarea religioasă. numită şi întîmpinarea domnului' (II 201/130; cf.
tretenie-/102, 141, 157); leasigăm.(1 .238/215,217, 298, 302, 360, 363,
392, 3\)3); cf. şi (eu) leangă»: (I 239/215, 217, 268, 295, 298, 302, 360,
363, 392); n'i(n) fel (I 51/215, 218, 388, 420, 424, 538, 542, 558; v. şi
428, 436, 451, 458, 461, 464, 467, 470, 476, 486, 498, 502, 658, 665, 6G7
din R.S.S.M) ; eimintir (1 301/7c:LO,
810, 815, 880; efo 298, 301/691; ciumintir 301/940; gimintir '" /800).
b) Propagarea lui r
Prin anticipare: turberculoază (1 12/7!lt)), eatragmj'ie (MN II 271,t/
SBH).O împrejurare specială care explică propagarea lui r în acest ultim
cuvînt este aşa-numitul sentimentde redublare (Crammont, Traiie, p. 253),
care are drept rezultat apariţia unui grup paralel oclusivă-l-r: tr faţ[l.de gr';
efo mai jos aceeasi situatie în cruseră.
Prin inerţie': armo;nică (II2 1283j!l28).
Pe lîngă numeroasele exemple de propagare c' lui r date de Puşcariu,
Rostirea, p. 1139,mai adăugăm următoarele, după hărţile ALR, prezentate
pe grupurile consonantice formate (întrucît, ca şi la n, în unele cazuri
poate fi vorba şi de "despicarea" consoanelor pe lîngă care apare r) :
ir : incrusura: (de sînge) (II2 1369/349); (pădure de) stt"Îjâri
'stejari' (II2 595/36) ;
- br: brăscăcăra: (MN II 2331/836); porumbrele (IIz 632/219, 272,
279, 31G, 325, 346, 349, 353, 414, 514, 520, (82);
- pl': projar (1 115/839, 850, 856) ;
-- cr : cruscră (pl. cruscre 1 266/578; ef. 735; pl. mase. CTttSCTi
1
265/578);
- fi' : [ragure (II2 270/95);
- rş : corşer (II2 392/228);
16Dan Simonescu,
Contribuţia
lui 1'\1l.
Kogălniceanu
la dezvoltarea
şi îmbogăţirea
limbiiliterare,în Contribuţii
laistorialimbiiromâneliterareîn secolulal XIX-lea,I, Bucureşti, 1956,p. 72.
2- Anuar
delingvistică,
Academic
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- rs: catrafurse (II2 1430/130); răporea: (MK Il 2702/95);
- rd : hordoroagă (MN II 3915/886); hordorogită (1I2 HM/872) ;
- rl : hurlubărie (353/551; în Md, passim, hulubărie).
c) Propagarea lui 1 este prezentă în altelier (1l2 537/235), posibilii în
oltonobii(II2 862j346) şi iulberculoză (1 122/839; cf. şi forma cu .metateză turbelculos,...,/960).
De la balţ avem forma blalţ 'bărbie' (1 M/278).
d) Propagarea lui p, prin anticipare, în răpţăpt 'reţetă' (II 111/2B),
pornindu-se de la forma reţept (> germ. Rezept), curentă în TR (el'. harta
citată).
'.\;.2.Ca şi la asimilare, se poate constata că pentru o serie de neologisme variantele cu sunetele n, 1',l propagate apar izolat şi se pot datora,
in primul rînd, receptării şi redării aproximative a cuvintelor respective,
putin frecvente în vorbirea celor anchetati. Paralel, constatăm Însă, circuiaţia unor variante ca dindnţ!,eană,minuntm' (în Md},scarlantinâ (în OI
şi Mt), mamenoră(şi manenvorir; (în Mt), Acestea trebuie corelate cu variantele în care se constată propagarea lui n în cuvinte vechi: dimingeanâ,
pentru Md, reprezintă continuarea tendinţei articulatorii manifestată în
ningel (cf. şi minuntar) şi acelaşi lucru se poate spune despre scarlamiimă
- cimintir pentru OI şi Mt (vezi harta <:\.,
pentru coincidenta ariilor şi apariţia paralelă a ultimelor două forme în aceleaşi puncte).
5. Diferenţiere. Îricadrăm aici atît situaţiile în care diferenţierea
apare ca un fenomen opus acomodării a două sunete care au trăsături
comune, în contact, prin accentuarea unor caractere deosebitoare (vezi
Gremmont, Traiie, p. 229, Puşcariu, Rostirea, p. 114), cît şi diferenţierea
fazelor din articularea unuia şi aceluiaşi sunet.
5. 1. Pe baza cazurilor care intră În formula general recunoscută
de diferenţiere, se poate constata, la neologisme, evitarea confundării a
două labiale sau a două dentale în contact.
5.1.1. Diferenţierea a două labiale (labiodentale)
a) ni (p) > n (p) în compusul prin-pretor (1l2 8B4/2).
Vezi înpămt, înpărăţie, la Enăchiţă Văcărescu 17.
b) m (b) > n (b) în tranbuc (II2 1150/723); ef. trambuc 'trabuc'
(5.2.2.). Mecanismul diferenţierii este pus În lumină de următoarea
transcriere din ALR: [L] einbure ; [AL] sîmbure (Il2 211/705).
c) ni (1) > n (f) în canfor (transcris fonetic căfor; l\IN Il 4215jl02,
cf. 346, 858 ; găfor -/172) ; pentru întreaga ţara s-au înregistrat variante
cu m.; camfor, camfăr, camforă,camfur ; cf, MN Il 4215/passim).
Vezi îngînfat (în titlul citat în nota 13).
d) Cf. şi tranoerse faţă de tramoersare (5. 2. 1).
17ApudAl.Rosetti,B. Cazaeu,LiviuOnu,IstoriaUmbiiromâneliterare,Bucureşti
1971,p. 425, 515.
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5. 1. 2. Diferenţierea a două dentale (labiodentale)
a) n (t) > ni (t) În amtibraţ (II 49/(31).
h) d (v) > r (v) în arvocal, frecvent în 'I'll (II2 080/2, 05, 102,172, 228,
235, 353, 57-1).Interpretarea fenomenului drept diferenţiere de către Puşcariu, 0p. cit.,p. 116,este justificată de faptul că în TR vechea formă literară,
advocat,este mai frecventă decît în restul ţării, unde apare mai des avocat;
(cf. harta citată.), Acelaşi fenomen în arueniist din Md şi Mt (II ] 92/723,
876, 890; arvintist -/514, 520). Acest model a putut influenţa disimilarea
lui n În arvintarie (vezi 6.2.1.).
5. 2. Diferentierea în sunete autonome a fazelor din articularea
unui sunet a fost umită de către Puşcariu, Rostirea, p. 119 şi urm.,
des pic are şi are drept rezultat, cînd este vorba de vocale, ivirea
unor diftongi ca ii - < i - (în iinimă, iingincr), uo - < 0- (uom,
2:fordin)etc;"şi, cînd este vorba de consoane; apariţia unor grupuri consonantice. Intrucît diftongările de tipul citat mai sus reprezintă pronunţri
ale limbii comune, ca şi în cazu] altor fenomene, discutate pînă acum,
în capitolul de faţă nc vom ocupa numai de diferenticrile prin care adaptarea Ionetică a neologismelor în graiurile populare aduce informaţii noi,
capabile să contribuie la o apreciere adecvată. a faptelor de coarticulare.
Aceste cazuri se întîlnesc mai ales în procesul de diferenţiere a unei consoane simple, Întrucît diferenţierea eonsoanelor geminate (Grammont, Tmite,
p. 232, 238, Puşcariu, Rostirea p. 117-1Hl) are, de fapt, foarte multe
asemănari cu situatia analiaztă în 5.1.
Respingînel et'iehetările de tipul "epenteză", "sunet parazitar" etc.,
care constată apariţia unui sunet fără a o explica şi arăt.înd imposibilitatea
de a explica toate cazurile Întîlnite prin analogic, Puşcariu stabileşte
următoarea caracteristică a acestui tip de diferenţiere: "... unul din elementele grupului consonantio rezultat prin despicare este totdeauna o
sonantă şi ... elementul nou ce apare este o mor g a Il cu cel despicat"
(op. cit., p. 121). Este însă. mai puţin lămurită cauza acestui fenomen,
prin prisma specificului preventiv al diferentierii (v. 5.1). O analiză de
tipul celei făcute ele Grammont, op. cit., p. 235, 2. calabrezului cambera <
lat. camera, printr-o fază intermediară "cammera, constituie însă, o sugestie în acest sens. Tot aşa, un l pronunţat lung poate fi, după, Philippide,
cauza trecerii lui - l - > r l în cuvinte ca berluiesc, birlă « bilă),
berlad, âărlog 18.
în aceste condiţii, socotim că în cercetarea fenomenului se poate
recunoaşte un progres faţă de simpla constatare a unei "epenteze".
Diferentierea fazelor de articulare a unei consoane simple, deşi
este mai usor de inteles cînd este vorba de un sunet continuu, se poate
constata şi în cazul 'oelusivelor (cf. şi Grammont, TraiU, p. 231). Vom
discuta cazurile întîlnite la neologismele înregistrate pe hărţile ALR
pe aceste două grupe.
18Originea
românilor,
II, Iaşi,1928,p. 38(\'
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5. 2.1. "Despicarea" unor sunete continui
a) Ş > TŞ în marşină ; înregistrată frecvent în cîteva puncte din
Bn, TI' şi Md, această formă arc o circulatie mult mai mare; În anchetele
pentru Noul Atlas lingvistic român, pe regiuni. 31oldovaş'i Bucovina am
înregistrat-o destul de des, în diferite zone ale acestor' provincii. Atestăr]
după hărţile ALR: marşitiă (U2 871/102, 172; -57, 83, 99, 1105/172;
-440, 526/172, 520;
':\'37,1232/520; mărşină II2 83, 4'-"0, 871/2;-<
526/2, 102 ; ....,437/2, 172 ; cf'. 1'/399, p. 170; rnîrşînâ 112 526/95). Forma
apare şi într-un text manuscris din secolul al XVIII-lea 19.
Acelaşi caz s-a înregistrat în [arşim."întăritură de-a lungul malurilor
unui rîu pe care se transportă plute' « germ. Paschine, it . fascina; 1'1'.
fascine), înregistrat în Maramureş 20.
Puşcariu, Rostirea, P: um, exemplifica acest caz eu arşic(< te. a.syk),
arşeu « magh, asa), harşa « te. hasa) 21şi explică. la fel existenţa dubietului boarşe alaturi de boaşe (ef. lVlNII S 487;'>/349).
Sînt numeroase cazurile de "despicare" a corespondentei sonore li
lui ş, cu apariţia grupului lj : pe lînga arjum şi coarjă, din Puşcariu, Rostirea (pentru care se pot invoca şi alte explicaţii, v. p. 12,*; pentru coarjă
v. !I2 206, 213, 215, eor, 1062/520 ; cor] 1 11/588 ; (a) cOTiiJT2 608/520),
cf. borjogi (- ci) 'plămîni de porc' Il2 1122/705, 723, 762, 784" H87;
'plămîni' 1 L15/.594,
595, 695, 700, 708, 725, 7,18, 764, 7t=i8,770, 772, H88);
marjă '0 sută ele chilograme' « magh. mâzsa ; U2 1027!Hl, 172; în 'I'R,
passim, rnajâ); norjiţâ (IIz 1187/272); v'îrjolie 'vijelie' (Il2 788/36);
ârjona 'ojină" (IIz 1085/1H2; cf. şiuriinâ - /833); iil:jrrtC 'cizme' (112
119ti/2!J; în Un sUme); arjer (la minte) 'ager' (112 H11/272; în pct. 27D,
281, 16,. 325 : aje(ă)r, eu;g ? j) ; în aeeaş situaţie. pme să. fie şi h01J
'pamatuf' (1121OfiO/250),dacă e acelaşi cuvint eu o.Jog id.'. tiIII puncteli,
27) 36, 'i7, 107 sau jog 'id'., din punctul GJ; ujog(c) < rnagh. aasag,
Cf', şi j > Ij, în aljâr (la minte) 'ager' (Uz H11/53,64; pentru ajli:r
'id.', vezi mai sus).
b) f> nI în chtnJlu, chinfluţ 'corn, chiflă.' (U2 1071/28.f).
c) v > nv în tranoerse (1'/520, p. 202) i apoi, cu acomodarea locului
de articulare (nv >mv), tramversare (II2 873/728).
el) z > Iz în solz 'sos' (U2 1100/836; soz a fost înregistrat pe aceeaşi
harta în pct. 705). Vezi aceeaşi fOTmăînregistrată în punctul 769, cu
anchetă la ţigani..
.
e) ţ> lţ în solţ 'sos' (II2 1100/574, paralel cuzoţ, soţ).
în aceeaşi situaţie este, după, Puşcariu, jelţ (.jilţ) faţă de jeţ (jiţ)
< germ. Sitze (Rostirea.,p. 125).
19N. A. Ursu,Formareaterminologiei
ştiinţifice
româneşti,
Bucureşti,1962,p. 288.
20V. Arvintc,Terminologia
exploatării
lemnului
şi a plntăritulu.i,
În "Studiişi cercet.ăriştiinţifice",
Filologie,
Iai, VIII, 1957,1, p. 147.
21Pentrualte cuvinteturceşti,v. StelianDumistrăcel,
Neologism'ul
în terminologia
agricolă
românească,
pe bazaALR,în "Anuarulelefilologie",
Iaşi, XV, 1964,p. 88.
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f) n > nd înpatind « paiin. 'patină", cu p1. patindini II2 1311/3(5);
cf. şi forma cu rnetateză luţămdră 'lucernă' (II2 141, 142/,337).
Cuvinte vechi în care s-a înregistrat acelaşi fapt: în plămind (1
1.5/710,900 eu pl. pliirnînzi, respectiv plâmînfi ; pli1m'îndă- /278), scaunul
MN II B904/310,II255G/(5), leuşieamd(1'/180, p, 72), tindichea (II2 1041/
8!8, II 2321811<8),
tindl:chigiL(,
(II2 535/848), (a) răminde (II 173/858); efoşi
presupusul sp'Î.nrl(Puscm-iu, Rostirea, p. 122), moşmoamde(Gram, Tendinţe, p. 52), blăjînd, bli1jîndii(Gamillseheg, ŞerMneşti-Titnleşti,p. 179).
g) 1 > ln în caiolnic (MN II 2775/431, 531, tm7, 605, 88t); II 1\)2/
7n9; MN II 2680, 2G!H,2788/;'587; în punctul 537 cuvîntul este frecvent;
intrucit o parte din populaţia Iocalităţii respective, Mirceşti, este de religie catolică, ca şi în localităţile din jur) ; el'. (a se) calolnici, DA, s. v.
catolic (într-un text dialectul din Graiul nostru, I, 4Hfl, dintr-o localitate
din jud. Vaslui).
h) r > rn. în filoceărnă (lT2 223/520).
i) n > rn. în birniţică 'bonetică.' (U2 1Ul8/551);cuvinte vechi: tirnichigiu 'tinichigiu' (II2 535/n05; ani înregistrat frecvent această variantă
tot în sudul Md, În anchetele pentru NALR. Moldooaşi Bucovina); [urnigin[ii] (II2 1455/88n; cf', 27fi).
Pentru "despicarea" lui 1 (> rl) şi a lui r (> rl), neîntîlnite în neologisme, pot fi eitate numeroase cuvinte vechi.
j) 1 > rl în mierloşei= mieluşei 'măzăriche, lapoviţă' (II2 797/27);
tumurluc (II2 1289/899); Zgarloiene 'caloian' (T/8f)9, p. 302) ; efo şi berlej
'căptuşeală « magh. bi:1ts; în maghiară. există însă şi variante eu -rZ-;
cf. A magyaTnyeZvt6rteneti-et'imolgia:i
szotora, I, p. 274); atestări după
Atlas : berlej (Il2 527/279, 28'1, 34H, 353, 362; .528/346,840; betZij 527,
528/325; berliş 5'1.7/228; 5'27, 528/235; berleş 527, 528/260, 272; belej,
belij, beilişîn pct, 611.,
316, 8Bi, p. h. 527 ; ef. şi derivaţele berluială527j157,
250; (a) berlefui 5'8/353; (a) berlui -/228, 250. Pentru cherlăie (112 1464/
7(1), schirlâie (-/886), sch:irloZoieşte
(-/8136), faţă :dc (a) chelâlăi, formaţii
onomatopeiee, este greu de pl'eei7.atforma priml.
k) r > TZîn aivrlea (1l2B77/2), gii:urlitâ (adj., U2 404/5H, gli.nrlit
II2 5.50/574),'1nwrlnialiî(MN II 378n/157, ef. 270; m.u:rlnieşte),şorHc'/:(ef.
DA, manuscris, litera Ş).
5. 2. 2. "Despiearea" unol' oelusive
a) d > ld în puldâr 'pudrEt' (U2 11lJ8/2B:'i),
pornind de la varianta
[J1.ulârînregistrată frecvent în TR.
b) c > ne în barancâ 'baracă' (lVINII 8880/(10).
Pentru frecvenţa. fenomenului, atestat şi pentru g, eorespondenta
sonoră a lui c, efo exemplelc date de PuşeHt'iu, Rostirea, p. 124: o,st-r-unc,
barangiî, grangur, c'ioflingaT,zbengl.desc,angarlîc, anglicel.
Din Atlas, cf. variantele Ilanci111'flăc{m' (nI88/3]6), Tîngu..5it
(MN II
6879/130), bibilingâ 'bibilieă' (1l2 383/182, efo bibiloancii-/1(2); blwngăTe
(cu metateză) 'bulgăre' (II2 38/872),ingliţâ (II2 742/n05; 1209/414, 531,
551, 762,769, 78't; 'îngliţiî-/886; dc observat oscilaţia dintre forme în
BDD-A1497 © 1972 Editura Academiei
Provided by Diacronia.ro for IP 35.175.201.175 (2023-01-09 08:39:43 UTC)

22

STELIAN
DUMISTRACEL

18

acelaşi punct: II2 742/605: ingliţă; IIz 1209/605; igliţi'J,); cf. şi păstrwngr'l
(DM:,s. v. pr'lstrugă).Mai puţin sigur ca interpretare a apariţiei lui n este
exemplul [haide-] ncătre r-acasă] (IIz 1427/872).
c) b > mb în ambajur (lN II 3911/987), traml.uc (II21150/514,537;
- 1149/537 cu diferenţiere: tranbuc -/723 ; efo şi şiramucuri, pl., -/886).
d) p > rnp în clwrnpă'după, instrument pentru măsurarea diametrului trunchiurilor de arbori' (lIz 620/574).
Situaţiile semnalate sub e) şi d) sînt Întîlnite şi în cuvinte vechi, dar
mai ales în împrumuturi. Dintre exemplele date de Puşeariu, Rostirea, p.
121-122 cităm: chihlimbar « Le. 1cehlibal');de remarcat că forma cu m
este Iiterară ; cumbca « te. knbe), apoi scroambă,ciwnpag, climpeşte,[am:
pitii, faţ;l de scoabă; ciupag clipeşte,[apiţă.
La acestea se pot adăuga, după Ailas : boambe 'boabe de grîu' (!I2
S6j27, 36, 117,ss, 76, 102; cf', -44/76, -230/36}; bombat 'bobat, cu bobul
mare' (II2 87/27, 36, 47, 53, 7'6, 102, 105); zămbale (1 27j398); (boală)
limpicioasă 'molipsitoare' (MK II 4183/47).
Se poate stabili legătura şi cu apariţia lui b pe lîngă m. în dambla,
jimblii, îmbliiti. Uşurarea pronunţării grupului ml în interiorul cuvîntului
prin intcrpunerea lui b este numai una din explicaţii 22,căci acelaşi grup
se iveşte şi în alte situaţii: bombe, glumbc(,primbură, hadimb, holumb,
tiil'îmb,chilomb(Puşcariu, Rostirea,p. 121-122) şi, după Atlas : catarambă
(II2 1173!130, 250; limba ciitiiri1:mbi...../537, ef. 386); rambori 'ramuri'
(II2 682/836); ţîntirimb (1 301/90, 100, 138) ; irămbu« 'tremur' (M 1139/131,
249; irimbur ...../112, 337; irimbur '" 107, trembur ,..,105,07; ireambur ...../06,
08, cf. 09) ; umbrejă 'mreajă' (II2 741/365, 260, 334; cf. 53: mbrejă, ca în
mbreană « breană), unde b desparte grupul mr iniţial; cf. Puşcaniu,
Rostirea, p. 136-137).
e) t > il' în salatră frecvent în Mt dar notat şi în puncte din alte provincii (U2 1110/769, 872, 876, 899; sălatrii '" /812; şolairă """/346); efo
Gamillscheg, Şerbiineşti-Tituleşti,p. 127; stmfide, frecvent mai ales în Md,
dar atestat şi în puncte învecinate din TR şi Db (II2 1138/192, 537, 551,
682 ; II 216/682; strahidi II2 n38/605; strasidi -/414, 531 ; strasite ""/362 ;
simsiri ""/386, 514, 365; în ultimul punct şi strafiri; cf. şi gmfite -/235),
batroză (!I2 83/157), iTifu8 (1 121/24), vilicipett'u 'velociped' (lIz 866/836);
în avintiştri 'adventişti' (II 192/537)pentru apariţia grupului t1'o explicaţie
în plus este analogia cu pl. miniştri, realizabilă (cf. IIz 890!537,pl. ministri;
pentru s, vezi mai sus 2. 1. 1).
Formele elin limba literară care se explică,la fel (mistreţ < lat. * mixticiu8; sihastnL< ngr. isihastis), ca şi cele cu circulaţie regională, dovedesc
vechimea şi continuitatea acestei tendinţe articulatorii (forma veche şi
dialectală între < lat. ante, agestru, hr'lstra,ap. Puşeariu, Rostirea, p. ] 23).
După, Atla.s, adăugăm următoarele variante: âg'UStru(cf. CI. IX,
1964, 2, p. 289); butr'ltc(II2 225/346; V. 334) ; (a se) stl'înge 'a se stinge'
(MN II 3880/353); cf.stl'uchit 'scuipat' (MN II 6898/455,cf. (66).
22FloricaDimitrcsell,
Introducere
în foneticaistorică(l limbii1'omdne,
.Bllcureşti
1967,p. lUI.

BDD-A1497 © 1972 Editura Academiei
Provided by Diacronia.ro for IP 35.175.201.175 (2023-01-09 08:39:43 UTC)

19

ADAPTAREA
FONETICĂ
A NEOLOGISMULUI
INGRAIURI

23

Pentru d, perechea sonoră a lui i, Puşcariu, Rostirea, p. 123, aduce în
discuţie forme ca bundră, zadră, goasulră, colindră; pentru ultimul cuvînt
(şi derivatul colindrători)cf. II 189/130, MN II 2824 bis/130; cf. şi hudra
(curului) 'gaură' (MN II S 4862/64, 310; în pct. 102, 105, sso, 284 apare
h1Ulă)
.
.5.2.3. Pentru explicarea unora dintre. variantele discutate în 5. 2. l.
şi 5. 2. 2. s-a apelat la diferite soluţii. De exemplu, pentru formele cu str
în loc de st s-a invocat analogia cu cuvinte prezentînd dublete: fereastră
- [creastă; nostru,(vostru) - nost (cost) ; pentru plărnînd -- plărnîn analogia
cu cînd - cîn (vezi Puşcariu, Rostirea, p. 123, 125). Explicaţiile de acest
tip sînt insuficiente şi, de fapt, rămîn la suprafaţa lucrurilor, pentru că nu
se poate cunoaşte bogăţia şi disponibilitatea vocabularului vorbitorilor
la care apar asemenea forme, capacitatea lor asociativă etc. Apoi, extensia
fenomenului la alte cazuri este problematică.
'în multe dintre cuvintele la care ne-am referit mai sus, de tipul arşic
(sînt luate în discuţie şi altele, pentru care nu se găsesc situaţii similare la
neologisme),Al. Graur, Tendinţe, p. 51, vorbeşte de introducerea unui r sau
ZIa sfîrşitul unei silabe terminate în vocală; pentru altele (cum ar fi caiarambă) constată doar adăugarea "curioasă" a unor consoane după altă consoană
(p, 52).
O explicaţie adecvată a fenomenului trebuie să aibă în vedere, de fapt,
mai mulţi factori. Astfel, pc baza grupurilor consonantice rezultate, se poate
constata că are loc o diferenţiere în sunete autonome a fazelor din articularea
unor consoane, Acest fapt se produce, de multe ori, în legătură cu organizarea silabică a cuvîntului (vezi şi apariţia vocalelor "epentetice" care, prin
despărţirea grupurilor consonantice, ajută la delimitarea hotarului silabic;
Puşeariu, Rostirea, p. 127, ] ('i2). Grupurile consonantice rezultate prin
"despicare" sînt uneori aceleaşi care apar şi ca rezulta' al unor fenomene de
eoarticulare (v. de exemplu, ir În catragrafie, incrumtrat, prin propagare
sau, pentru str, apariţia lui t Între s şi r în năstraliă, Nostraiin; samurastră,
ca o consoană de tranziţie, ap. Puşcariu, op, cit., p. 136).
5.3. Frecvenţa apariţiei formelor rezultate prin diferenţiere, în puncte
răspîndite în întreaga ţară (vezi harta 5), circulaţia unor variante într-o
anumită zonă a ţării (arvocat,în TR, aroentist în Mt şi Md, salairă în Mt,
strafide în Md) sau în puncte din diferite zone ale ţării (rnar{?înă), ca şi
posibilitatea stabilirii paralelismelor cu aceleaşi evoluţii fonetice în cuvinte
vechi arată că nici în acest caz nu se poate vorbi de simple deformări ale
neologismelor.Faptele aduse în discuţie evidenţiază o continuitate în organizarea anumitor complexe sonore pe baza unor tendinţe fonetice active în
vorbirea nenormată, cu atît mai mult cu cît nu se manifestă numai în Împrumuturi, unde simţul etimologie este, de regulă, deficitar.
6. Disimilare. Sînt mai frecvente cazurile de disimilare eonsonantică,
aşa cum s-a remarcat şi în cazul cuvintelor aparţinînd fondului vechi al
limbii. Trebuie observat că, spre deosebire de alte fenomene de coarticulare
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(de exemplu, diferenţierea), Între cuvintele vechi şi neologisme nu se mai
află puntea de legă.tură,a împrumuturilor din maghiarh, turcă etc. la care
să se poată, constata frecvent aceleaşi modificări fonetice. Acest criteriu
poate contribui la o clasificare în grupul fenomenelor de coarticulare.
Se poate observa că disimilarca completă a lui r şi n se produce, de
regul:l" cînd acestea se află în anumite grupuri (Ti,fr, cr ; nv, ni, nd, 1'18,
n8tr) ; de aceea, dispariţia. lor poate fi pusă în legătură eu tendinţa generală
a reducerii grupurilor consonantice. Apoi, numărul mare al cazurilor de
disimilare se explică,şi prin faptul că pentru dispariţia sau înlocuirea unui
sunet nu este neapărat nevoie ca el s)'ţ,se repete Într-un cuvînt. Este de-ajuns ea în corpul cuvîntului să existe un sunet care S{tfie parţial asemănător: o altă nazală" o altii labială, pentru ca procesul să se poată produce;
astfel, disimilarea lui n. se produce şi în prezenţa lui m, a lui m. şi în prezenta
unui p sau b, a lui p şi în prezenţa corespondentei sonore, b,
6.1. Disimilarea vocalică este posibilă în:
a) potraireu.'proteiereu' (II 186/537)după o formă cu metateză: proto> potro - (cum se întîmplă frecvent în potropop; cf. Scriban D.). Nu
trebuie pierdut din vedere că există,şi formula prescurtată prota, cu sensul de
"protopop"<sb., a cărei arie de circulaţie este însă TR (CADE;ef. şi Puşcariu, Rostirea, p. 171). b) i( - i) > e (- i) în dernigeană (demingeană, demijon, demizon; demieion; cf. 8. 1. 1)).
c) o ( -o) < u)- o)în cucon,fem. cucoană,curente în Md, dar notate
şi în zonele învecinate acesteia icucon1 268/508,522, ef. 1202/458; cucoană
1 268/522, II2 887/,U,:\',514, 581, 537, 551, 682, 987; II2 912/605, 682; cf,
cuconiţă 1 2681,j,86).
6.2. Disimilarea consonantică 6. 2. 1. Sunetele frecvent disimilate
sînt sonantele T, n, l, m,
a) Disimilarea lui r
Disimilarea completă se produce atît în sens regresiv, cît şi progresiv,
T, fiind protonic şi cel mai des Într-un grup consonantie. Apar Însă.şi alte
situatii.
'- T (- 1') > yj (- 1') în atileTi 'artilerişti' unde cauza disimilării
poate fi şi 1 (II 2 955/531; pentru artileri 'id', V. pct. ,:1,14,
520, 537) ; jizuri1
(II 7/102, 272, 284 ; în .5;'51
ji4ttră, cu accentul ca în răspunsul din punctul
287, eu anchetă Ia maghiari (fizLlro).Forma dialectală maghiară « lit.
frizura) atrage atenţia asupra posibilităţii influenţei maghiare, mai ales
în TIt); în baierie 'barieră' (U2 907/872)r este intervocalie,
- (1'-) r > (r -) yj în recut, formă curentă atît în Ţara Veche cît
şi în TR (cu variantele recute,răcut, răcute, răgut, regută, răgută), (a) recuta
(cu varianta răc'Uta); pentru atestări, V. harta 6, alcătuită după II2 941 şi
942; recuta:re(II2 94]/784), propietar, formă de asemenea populară (Uz
886/514, 520, 531, 8,:\,8,876, II2 14/228); propiitar ,...,/769, 928), propietăreasă(II2 887/520, 8,:\'8,876; propiităreasă '" /928); propietate (!I2 5/182),
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'regisltt (112148/414).Disimilarea lui r se explică prin fonetică sintactică. în
eompusul prim-petor (II2 894/272; prim-pietă» ""/29; prim-piior '" /574).
În secolul al XIX-lea propietar apare la Anton Pann 23, iar pentru
secolul al XX-lea este considerată de Iordan, LRA, p. 3', ca o pronunţarc
"mai mult sau mai puţin generală"; cf. şi apropia ( < apropriaţ, prostaţie
« pro.traţie), ultima pusă în legătură. şi cu prost. După Gram, Tendinţe,
p. 50, aici pot fi adăugate şi amirepenor,potrei, propiu. Este interesant
că exemple paralele se găsesc şi în alte limbi romanice: it. propio, sp.
propiedad, devenite Iiterare (Iordan, LRA, p. 32, GrammonL, Trait!:, p.
282).
Forme cu disimilare de la latină la română, după Puşeariu, Rostirea,
p. 111-112; aburc, (a) petrece,firetic. Cu circulaţie regională : [creastă,
suloare, cărăuşă. Atestări după Atlas : pl. fereşti (T/27n, p. ] 32),udoare
(p1.udori 1 15/63, 65, 107, '255, 2n5, 305, 320, 337, 772 ; efo647, fi72).Vezi
şi ucior (1 16/65).
Disimilarea parţială se produce în aceleaşi condiţii ca şi cea completă;
sunetele care apar înlocuI lui r sînt 1 şi n.
- r (-1') > 1(-1') în litirată 'closet' « retirată < fr. 1'etirade);
cuvîntul apare la Scriban, D, mai ales pentru secolul al XIX-lea, dar l-am
înregistrat şi în cursul anchetelor pentru N ALR. M oZdovaşi Bucovina.
- r (-1') > n( -1') în aniderie (II2 955/872, 928) antilerist (,...,/
928 ; antăIă:rişti,pl. II2 954/29).Pentru disimilarea lui T a putut influenţa şi
1din silaba următoare, 1',n şi 1 aflîndu-se frecvent în aceste raporturi.
- (1'-) r > (1'-) 1 în gardilop, formă frecventă in Mt şi OI 'garderob'
(MN II 3891/182, 762, 769, 812, 836, 876, 886, 899, 928; ga1'delop- /784),
râglttt (II2 n42/2, 27), recluiare (II2 941/172).
- (1'-) r > (1'-) n în trion, frecvent în Mt (II2 89/705, 728, 769,
791, 928; treoa ""/899; trihon -/728); (vin) p1'osin (1=pTOfin,formă eu
metateză de la pmjT (II2 240/537; în pct. 520: pl'oJir, în pet. 682: profîr).
Acest tip de disimilare poate fi ilustrat şi pentru alte limbi. Crammont,
l'raite, dă.formele celebral, coiidor(p. 283, 296) din franceza populară tcolidor
este şi în rusă, V. p. 2n8), albitro, olbitrare din italiană (p. 284) etc.
Cazurilede disimilare a lui r sînt frecvente în limba vorbită. Puşcariu,
Rostirea,p. 107--1 09 înregistrează numeroase exemple. De remarcat frmele
(11)lttlbum şi tulbuTe,din TR şi MeI,considerate astăzi literare (pentru eireulaţie ef. II2 834), pe cînd Gligore,atestatăde Atla.'?pentru toate provinciile
româneşti (ef. II2 1539, 1540)rămîne dialectală.
Forme cu disimilare regresivă, după Atlas : sili/par 'sterpar, stAvilal'
sterp' (II2 152/272), clierî 'creieri' (1 13/255, 280, 335, H3n); nlr10ri (1
15/2ll!,45,103, 164, 174, 18G,190, 200, 213, 214, 223, 227, 229, 243, 247,
24n, 251, 28n, 302, 354, 370, 375, 378, 381, 388, 424, ;342,552, 5M" 55t),
571, 573, 584, 770, 798, 82:')),1.tldnros('" /370), ulcior - fată deurcîor (în
estul TI', Buc şi Md, cu sensurile 'furuncul care apare la rădăcina genelor'
3 B. Cazac\lşi 1. Fischcl',op.cU.,p. 49.
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şi 'vas de lut' 24; aria fonetismului acestuia se înscrie în aria mai Întinsă a
luitnlbwra); alcer - faţă de arcer (II2 514/235, :362, 5:36), scolboros (IT2
609/(82) ; cf. şi filonguri 'firanguri, perdele' (MN II 3902/27, 284; în pct.
349 : feleoange)sau filâT ( < Fiihrer, cf. Puşeariu, R08tiTea,p. 196).
Forme cu disimilare progresivă : brăţală - fată de brăţară (II251/105),
murdale (în aceeaşi arie eu gaTdelop: II2 115:3/762,8:36,848, 872; efo şi
7fi9, eu anchetă la ţigani), rnurrlăUt(IT212HJ, 1:369/762; ]219/7(9); cf. şi
Gamillscheg, Şerbăneşti-Tituleşti,p. 125. în fire-al furisit (MN II 2780/87(;)
disimilarea se produce din motive de fonetieă sintactică; cazuri paralele la
Puşcariu, Rostirea, p. 111.
Pentru cazurile discutate la r »:n, vezi: gutumar, brăcinar (Puşcariu,
oţJ. cit., p. 1(7).
b) Disimilarea lui n
Disimilarea completă se produce, ea şi la r, mai ales regresiv (făr[1
să lipsească şi disimilările progresive), n aflindu-se Înainte de accent şi
Într-un grup consonantic, In cazurile de disimilare progresivă n disimilat
este deobicei după accent. Cauza disimilării poate fi şi un m,
-- n (-n) > rz5(-n) în ivintar, pronunţie populară. (iventar,ieventar, eoentar, ivăntar, ivantar, ivintal, vintar, livintar, avintar, avîntar; ef.
harta 7, cu date după MN II 2714 şi II2 17), istrumeni (strurnentu:ri,iusirumenie,ustrumenie,iştrumenie,în puncte din '1'1',OI, Mt şi Db ; vezi harta 7,
după Il2 17 şi II S 12), setinţă (sătinţă, sătănfie; v. harta 7, după Il2 995),
bezină(Il2 158/762),eiestin.'intestin' (MNII 2219/531),cooalişenţă(1138/960).
- n( -rn) > rz5(-m) în (tifos) ezaternatic(1 121/394),fodorncnt,
frecvent
în NV TR (II 223/272, 316, 346, 349, 353, 362 ; fudurnent '" /310 ; cf. [udarnent -/666, hudâment, hudumeni -/405).
- (n-) n > (n-) rz5în incedi« (II2 909/7(2); în an - costruii
(II 219/848) disimilarea s-a produs prin fonetică sintactică,
- (rn-) n > (rn-) 0 în maşetă (Il2 1167/723, 728).
Disirnilarea completă a lui n în neologismeconstituie un fapt obişnuit
în vorbirea neîngrijită. Iordan, LRA, dă următoarele cazuri: con}uctiv,
conjucţie,tramscedentai,delicoeni,ultimul pe cale de a se impune sub influenţ.a lui delict (cL şi Graur, Tendinţe, p. 50, care observă eli dclievcnt este
"aproape singura forrnii folosită în presă").
Prin disimilare se explică, dup[t Puşcariu, Rostirea, p. 112, formele
gîngav, patlagine, viczuină; după Atlas vezi încujumt (II2 1:387/141).
în cazuri de disimilare parţială în locul lui n poate S[tapară l sau r;
în mod excepţional se poate vorbi şi de apariţia unui c. N se schhllbil în
l si în vecină.tatea unui m.
. -- n (-rn) > l (-rn) în lurneTal '(bp.ni) numerar' (II2 IOOa/SSt);
în acelaşi punet s-a. înregistrat lurne 'nume', (a) lumăm 'a număra'; v.
ma.i jos).
24CI'.StelianDlImistr{wel,
Africateiec .)1. 'În grrtiu7'ile
de tip moldovenesc
!fi
11I1'năţean,
pe hazaALR,1n_Anual'
delillgvistieă
i istorieliterarlt",Tai, XXII, 11)71,
p. 12
şi harta 5.
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(m-«} n. > (n-) 1 în ingeler'(II2 fl87/346,T/346, p. 147; inJeler
U2 897/.53,325; angiler -/36).
- (m-) n > (m-) 1 în milisiru.(II2 890/95, '228; milisier '""/95).
- (n-'-) n > (n-) r în pantalori(pl. II2 1177/2), cantorean 'cantonier' (II2 872/531, 5f)]). în acest caz se evită repetarea sunetului n în
derivatul cantonean. (atestat de altfel în pct. 514); Puşcariu, Rostirea, P:
Ll3, dă numeroase exemple de derivate în - ar de la substantive în tulpina
cărora se află un n; vezi becleream.« Beclean), olădăreas: « Flildeni).
Printr-o disimilare regresivă a apărut arvintarie 'inventar' (MN II 2714/386).
- n (-n) > c (-n) în secteniie (U2 995/27; sicienţic - /2!l).
Este de remarcat că înlocuirea lui n prin 1 prin disimilare este frecvcntii în vorbirea populară din diferite limbi. Crarnmont, Traiie, semnalează fr, pop. şi dialectallormal « normal, p. 28!l)lumero, limero « numeroş,
lome « nommer), port. alimal « animal), astrolomia « astronornia),
p. 308, etc. ; pentru disimilarea completă.a lui n, v. lat. laterna < lanterna
(p. 292).
Pe lîngă cazurile de disimilare date de Puşcariu, Rostirea,p. 108, 110,
adăugăm, după Atlas : linge (... fulgi mari; II2 799/886); fulingine (II2
1455/705,728) ; cf. armerulel'arminden' (MN II 2835/646); (pe) lumele(lui)
(1 200/890, MN II 2637/928, II2 1595/872, 886, 928); forma nearticulată
(pe) lume 1 202/900,204/885, 890, 900, 922, 926, 940; cf', 857, 859; 205/890,
900, 922; într-un punct (1 198/885) informatorul indică că acesta este o
-formă veche; altă dată el pronunţă nume 1 205/885; lumăr (cu soţ) (II2'
935/886), lumărăm.noi (T/876, p. 291, cf. II 198/886); pentru lume şi
lumăra cf. şi Gamillscheg, Şerbăneşti-l'ituleşti, p. 125.
e) Disimilarea lui 1 este mai puţin întîlnită:
- (1-) 1 > (1-) r în flomer, înregistrată în cîteva puncte din
Mt şi 01 (II2 1188/728, 762, 898, 886; flaneră '" /899,/; cf. şi forma cu
metateză franelă ,..,/769).
,
Un fapt paralel se întîlneşte în texte din secoleleal XVIII-lea - al
XIX-lea din Mt, Md şi TR în glandură (ef. şi glanduros), care apare paralel
cu gland1.tlt1
(glandtdos), la aceiaşi autori 5.
După Atlas înregistrăm acelaşi fenomen în balamară (MN II 3890j38G)
polbar (după o fază *polbal; II2 651/235, 272, 349).
d) Disimilarea lui m în n prin pierderea caracterului Iabial se datoreşte atît unui alt m din acelaşi cuvînt, cît şi unei alte labiale (p, b).
- m (-m) > n (-m) în nembru (II S/531, 537; nimbru -/8Bn).
(p -) m > (p -)n
în plapănă (MN II 3897/605; plapînă -/769; plapond "'"(172; pentru ultimul punet trebuie citată şi influenţa variantelor' plopon, poplon ete., curentc în TR « mgh. poplon).
Aeelaşi caz s-ar putea prcsupune În fdtropolie (MN II 2723/414; rwtropolie -/769, cu disimilare, regresivă.: m ( -p) > n( -p); varianta netTOp()z.it
şi la Gamillscheg Şerbâneşti-l'itule,şti,p. 126.
-- m (-b) > n (-b) în autonobil (II2862/:3îH, 84.8; ()llonobil.....
/BM;).
25N. A. UrSII,op. cit.,p. 214.
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Pentru cazurile m.> n, v. nalbii « lat. maIva),furnică « lat. f01'mica), ap. Puşcariu, Rostirea, p. 109.
6.2.2. S-a înregistrat şi disimilarea lui p, sub influenţa unui alt p,
clar şi a al.tor Iabialc. De cele mai multe ori se disimilează p dintr-un grup
consonantic,
(1'-) P > (1'---) c în placumă (MN II 3897/520; se poate invoca
şi influenţa lui mş ; epilcceie(1 110/532), percecţie (TT2896/605; cf', preţectorie ,..,jHl; perţectură -/325, eu posibila eontaminare eu prefectuTâ).
În preţitorie ("" /27'2.,279, 310), preţăiorie ("" /102, 2(0), percetorat ('" /130)
asistăm la disimilarea completă a lui p; efo şi formele cu pi : preţepiorie
( '" /325), prcţăptoric (,...,/235), proţăptorat (-/3t)).
- (b =) p > (b -) c În bactişii (p1. II 102/405).
- P (- m} > c (m)
în sectemore(pet, 4H, 531, 872; sectemorie,
pct. 812) 26,pornindu-se de la forma mai veche septemorie< ngr. sepiemorios. Aceeaşi disimilare se produce sub influenţa lui b: sectembre(pct.
876). În toate aceste cazuri trebuie ţinut seama şi de prezenţa lui ci În numele
lunii următoare, octombrie.
În cuvinte veehi faptul a fost notat în pedecsit (II2 997/353) şi,
frecvent, în puncte din SV TI', se întîlneşte disimilarea lui p sub influenţa lui
v în văcsîtor 'boiangiu' (II2 505/64, 130, 172; oacsitor /141, 836; oăcţuor
,..,/235), oăcseşte'vopseşte' (II2 506/102; oăcseşte <'V
JM, 130, 172; uacsăşfie", /836; (a) viicsît <'V
1141); de acelaşi tip este (a) ocsărca, înregistrat
într-un text dialeetal din jud. Buzău, dar şi în anchete din localităţi din
aria uăcsi : Sebeş, Lupeni (ef. DLR, s.v.),
6. 3. Ca si în cazul celorlalte fenomene de eoarticulare cercetate,
şi pentru disirn.:ilarepot fi întîlnite apariţii izolate sau puţin răspîndite
ale unor fapte, dar şi cazuri care permit constatarea gencralizării unor
forme rezultate pe această cale. Fapte populare sînt disimilarea completă
a lui r în recui, propietaie, a lui n în icentar, a lui p în sectcmvrie,percecţie.
Legătura dintre cuvintele vechi şi neologismeleîn care s-a petrecut acelaşi
tip de asimilare se poate stabili, cu rezultate cone1udente,mai ales, pentru
variantele care pot fi circumscrise în anumite arii dialectale. Specifice
unor zone pot fi considerate disimilarea lui r în 1 în gardelop (ea în adj.
p1. mttrdale), a lui r în n în trion, întîlnite în Mt, disimilarea completă a
lui n în fodoment (şi variante), în TR. Alteori, cazurile de disimilare în
neologismeatestate ocazional se Înscriu în arii ale aceluiaşi fenomen prezent
în cuvinte vechi. Aşa este disimilarea lui n În l în lumeral 'numerar', paralel cu lume 'nume' ; lnmâra 'număra', curente în Mt şi OI; ef. şi ocsârva
Într-o arie restrînsă vâcsL
Se pot menţiona, de asemenea, pentru aprecierea importanţei fenomenului în istoria limbii şi pentru prezenţ.a lui activă în vorbire, forme
26Variantelesint din materialulnepublicatal ALRII, ap. RodieaOrza,op. cit.
harta fJ.
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eu disimilare ale unor cuvinte vechi, specifice unor zone ale ţării, devenite
literare (a inlbnm) şi numeroasele cazuri în care s-a constatat acţiunea
acestei tendinţe articulatorii în adaptarea fonetică (populară sau incidentală) a neologismelor.
7. Concluzii. 7. 1. Prin cercetarea variantelor neologismelorrezultate
din diferite fenomene de coarticulare în mediul lor lingvistic, posibilitate
oferită de hărţile ALU, se pot trage concluzii eu privire la măsura în care,
în acest caz, avem de a face eu un proces de adaptare fonetică. O primă
constatare care se impune este respingerea caracterizării globale drept
deformarea neologismelorpentru fapte de acest fel, ală.turi de cele rezultate
pe calea etimologiei populare şi de formele "aberante", greu de explicat 27,
caracterizare făcută pc baza unui număr mic de cazuri.
Materialul bogat oferit de hărţile Atlasului arată. că, pe Iîngă numeroase fonctisme într-adevăr greu de explicat şi care trebuie puse de cele mai
multe ori pe seama receptări i şi reproducerii aproximative a neologismelor
de către vorbitorii graiurilor populare, sc poate face o stratificare a formelor
care se datorese coarticulării.
Într-o primă, categoric, după cele datorate mai mult sau mai puţin
înt.implării,se află formele apărute incidental dar care se Întîlnesc cu variauLeale unor cuvinte vechi, unele eu circulaţie în diferite arii. Aşa sînt cuvintele de tipul paiirui-plămsnd, irambuc-boambe, lumerar-lumăr.
Pentru un proces de adaptare fonetică pledează fapte generalizate
În diferite grade, dar care pun în lumină fenomene care se repetă în diferite etape ale limbii române: de la latină la română în împrumnturi ulterioare din diferite limbi (slavă, maghiară turcă, neogreaeb,)şi în neologisme,
De acest tip sint *ciinnnt-dnânt·ir-scarlantinli; boorşe=coarjă=orşeu=orşic
marşină
; misireţ=sihastru=-salatră
etc, Sînt
ac(:astă pi'ivinţă, faptele
generalizate în arii întinse,
care importante,
demonstreazăîncontinuarea,
În
pronunţarea neologismelor, a deprinderilor articulatorii dialectale. în
această categorie se află zmalţ-,s1nîntînâ, bangâ--ognli, gordclop-murdal, în
sudul ţ{ll'ji; dimingeanâ-ningel în Md etc. în sfîrşit, o importanţă deosebită o au adaptările populare de tipul panaramă, oiomobil,cărindar, recut,
propieiar, ioeniar, isirument28.
7. 2. Întrucît de adaptare se vorbeşte mai ales cînd se constată
schimbări fonetice generalizate (rezultatele aşa-ziselor legifonetice), se
pune problema daef.t fenomenele de adaptare fonetică a neologismelor
în graiurile populare nu reprezintă fapte principial deosebite. în primul
rînd, trebuie ţinut seama de faptul că transformările eonstatate, generalizate în diferite grade, se referă la vorbire,iar legile fonetice sînt schimbări
27Vezi,de exemplu,GheorghePop, Elemente
ncologice
în graiul maramureşean,
Cluj,1971,p. 142-156.
28Vezi,
pentrucaracterizarea
unorfaptedialeetaleşi populare,IorguIordan, l'11'ot8
savantsel mulspopulaires,loe. cit.
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deobicei încheiate, constatate la nivelul limbii 29.În al doilea rînd, opunînd
global fenomene de coarticulare ca acomodarea, asimilarea, disimilarea
etc., numite accidente.fonetice(generale) sau chiar schimbări condiţionate
care nu au caracter sistematic'", schimbărilorcondiţionate, pe baza cărora
se constată, aşa-zisele legi în evoluţia limbii, se trece eu vederea faptul că
termeni ea asimilarea, d;iS'irnilarea
etc. nu explică, ci descriu un fenomen.
Pe de altă parte, ceea ce s-a numit În mod curent lege fonetică reprezintă,
după Meillet, doar maniera de a formula un fapt încheiat.31 Rezultă că
aceste noţiuni nu pot fi opuse, întrucît reprezintă, diferite categorii de fapte.
Acceptînd acest punct de vedere, nu se pune problema să apreciem
dacă disimilarea, de exemplu, este sau nu o lege, ci dacă, o anumită disimilare poate fi caracterizată astfel, după cum nu afirmăm că închiderea
estc o lege, ci o anu,mită închidere, de exemplu, a lui ti +n --1-consoană,
Într-o anumită etapă a limbii române. Alte închideri au caracter dialectal
(de exemplu -e > -'i în graiurile de tip moldovenesc),iar altele au caracter
accidental (să zicem a > î, în plîntaţie II2 201/886). Tot aşa, diftongarea
vocalelor (Jşi â în poziţiile el şi e, petrecută în epoca de formare a limbii
române, este o ,disimilaţie la distanţă a vocalelor accentuate de deschidere mijlocie faţă de voealele de aceeaşi deschidere mijlocie din silaba
următoare" 32,alte disimilări sînt fapte eu caracter dialectal (de exemplu,
1'-1' > r=l, în murdal, gat'rlelop,în grai.uriledin sudul ţării), pentru comparaţie urmînd să,se tin[t seama si de frecventa contextului fonetic în care
se produce schimbarea, iar altel au fost înregistrate ca fapte individuale
(m-n > m - 0, În rnaşetă). Şi pentru alte fenomene comparabile se poate
stabili acelasi raport: sonorizarea lui s urmat de b, d, g este generală,
dar dialeetal{tcînd este urmat de m.etc. Chiar dacă cele mai multe cazuri
de acomodare, asimilare, disimilare sînt accidentale, numai pc această
bază nu se poate generaliza, ci fiecare schimbare fonetică trebuie apreciată
prin rezultatele la care a dus 33.
Din perspectiva nivelului la care se produc (fapte de vorbire a căror
difuzare înt.impină rczistentă în conditiile confruntării cu formele Iimbii
literare) şi a eonsideră.riigrdului de gneralizare şi răspîndire teritorială,
termenul de adaptare fonetică este îndreptăţit atunci cînd vorbim de
procesele care se produc o dată cu pătrunderea neologismului in graiurile
populare.
29VeziAl. Rosetti,Leschangements
plumetique»,
în Linguislica,
Londra-Haga-Paris,
1965,p. 47.
30Vezi, de exemplu,FloricaDimitrescu,
op. cit.,p. 25, 29.
31Ap.Rosetti,op. cii.,p. 58; ef. şi Graur,Tendinţe,
p. 13.
32G. Ivănescu,Închideri
şi deschideri
alevocalelor
în primeletimpurialelimbiiromâne, Craiova,1970,p. 74.
33Pentru.asimilărişi disimilărigeneralizate
în istorialimbiiromane,veziA. PhiIippidc,Principiideistorialimbii,Iaşi, 1894"p, 26-32.
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AI1REVIAŢIILB
POLOSI1'B
A. Pentru lucrăricitate curent:
Gramrnont,
Trcl'Île
= MauriccGrammont,Tm:itidephonetique,
ediţiaa 8-3"Paris,196ii.
Prrsca.ri
Il, Rostirea
= SextilPuscariu,Limbam1fuLrul,
vol. II, Rostirea,Bucuresti,]959.
Iordan,LHA= Iorgu Iordan,'Limbaromanăactuală.O gramaticăa "greşelilor",
ediţia
Întîi, Iaşi, 1943.
Gram,Tendinţe Al. Urau!',Tendinţele
actualeale limIYii
româneBucureşti,1968.
Gamillschcg,
Şerbăneş#-'I'Uuleşti
==J';rnstGamillscheg,
Die Mundartvon Şerbăneşl'i-'1'Uuleşti,Jena und Leipzig,1937.
B. Pentruvolumele
Ailusulsiilingvisticromân
1 = ALR1; voI.1 hărţile1-150;voI. II h. 151-302
:VII=,ALRM1; voI.1 h, 1-208; voI.II h. 209- 42,1
II ALRII; vol. 1 h, 1-29G
1\1II ==ALUMII; voI. 1 h. 1-41G
II S = ALHn Supliment,h. 1-20
II2 = ALRII, scrienouă; vol.1 h. 1-274; voI.II h. 275--G22;voI. In h. G23-!JO!J;
vol. IV h \)10-1236;voi.V h. 1237-]570; voI. VI h. 1571-1850.
M 1I2,,' ALRMII, ser-ienouă,vol. 1, h. 1-'L2'
Pentru toate acesteadupă abreviaţiese indicălun+»
, urmată de punctelede pc
ucesl.a,
'I' ALHT;se indicăpunctulşi paginadin volum
MNII = AL1111, vol, 1, materialneeartografiat
MNII S = ALHII Supliment,materialnecartografiat.
Pentru IHNse indicăîntrebarea
i puncteleeu răspunsuri.
L'ADAPTATION
PHONFTIQUl;
DU NEOLOGIS:\1E
DANSLES r.uu.uns
POPULAIRES
ROUMAINS
RESUME
L'auteurse proposcd'etudicrles faitsresultesd'uneseriede phcnomenes
de coarticulation,tels I'assimilaiion,
la propagation,
la differenciat-ion,
la dissimilaUon
etc., dans
le but d'ctablirla mcsuredansIaqucllenous avonsaffairedanscescas a de simplesdeformations,
cornmeon l'a souventaffirmc,ou ă desprocessusd'adaptationphonetiquc,
doritla repartltionterrltorlaleest signifieative.
C'estpourquoi,les faits constatesdansl'aspeetphonetiques
des neologismes
enregistressur les cartesde l'Atlaslinguistique
roumainont etc eompares
aveclestransformationsparalleIes
qui se trouventdansl'evolutionde eertainsmotsdu latin au roumainet
de ecrtainsemprunts,â de differentes
epoques,aux langueshongroise,
turquecte. D'autre
part, on a prisen consideration
lesmemesfaitsdans la prononciatioil
des mots de la langue eOllllllune
par les Rujetsemployespar les enqueteursde l'A.J".H.
Pal' cette voieon est arriv()aux conclusions
suivantes:
A. Il existede llombreuxpllOnetismes
difficiles
â expliqueret qui sont dusâ I'CIll'egistrement
et il la reproduetion
approximative
des neologismes
par les sujets.
B. D'autre part, l'aspectphonetiquedu neologisme
dans les parlers populaires
est souventdeterminepar unc s<',rie
d'habitudesartieulatoircsexplicables
au moyendes
eontextesphonetiques,
habitudesplus ou moinsgeneralisees,
specifiqlles
il eertaineszones du pays, d'apresla gradationsuivante:
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1.Forrnesapparuesineidemment,
cornparables
aveclesvariantesde certainsvieux
mots,dont quclquesuns eu cireulationdans les parlerspopulaires:patirul (litteraire
patin (ă) "patin"),paralleleavecle vieuxplăsnirul(litteraircplămîn "poumon"),
.caund
(Iitt, scaun."chaise"),teuşteand
(litt. leuşteari
"liveche")
etc.; ambajuT
(litt. abajur"abatjour:'),paralleleavecles anciensmotsboambă
(litt. boabă"grain"),litt. chitim
bar« mot
turc kehlibar)"ambre"etc., lumerar(litt. numerar"numeraire")
dansl'airelume< nume
"norn",lumăr< număr"nornbre"et "numero"etc,
2. Formesattestcosdansdespointset desairesisolesqui repetent les processus
intervenusdans les divcrsesetapesde la langueroumaine.
a. Propagation
den dansscarlantină
(titt.scarlalină
"searlatine")
commedansl'ancien
roumain*ctinunt« latin canulus"chenu"),dcvcnucnsuitcpar dissimilation
cr1runt
"grisonnant",cornmedansle dialectalciminiir(litt. cimit'iT
< n.grec.kim:itirion
"cimctiere"),
prononciation
attesteedansla memezoncqnesoarlantina.
b. Differencint.ion
de la premierephasede l'artlculationde Ş en r danşmarşina
(litt. maşină,"machine"),
eommedansle dialectulcoarjâ(!itt. coajă< vieuxslave koza
"croute,ecorce"),
le dialectalafşC'U
« hongrois
âs6)"beche",
litt. arşic« turc. aşik) "osselet"etc.
3. Phonetismes
dialeclaux.
La sonorisation
des + mdanszmalţ(Jitt..malţ "email")
eommedans zrrântînd(litt. smîntînă"Ct'emc
qui monteau-dCSSllS
du lait eru"),ccHede
c precedepal' 1'1dans banr;rl(liU.bancd..banc"),şangăr(titt. şar/câT,"ehanere"),
comme
dansognă(Jitt.ocnă"suline"),speeifiqucs
au suddn pays; propagation
de n dansdimingeană(litt. damigeană,
"dame-jcannc"),
commedansningel(liU. neg(el),"verrue")en
Moldavieetc.
4. Faitspopulaircs,
penelresparfoisdansl'eerit: panarmnă(litt. panoramă"panorama"),1'ecut(litt. '/'arul ..recrue"),propielar(JiU.proprietar,"proprietaire"),
iventar
(Jitt.inventar"inventaiJ'e).
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