. ;awu.

DJi1LEC
TOU)(;!l,

PHEOCUP}\HI DIALECTOLOGICE1K J)rCŢIONATUJL IW.l1iNGER.\lAN AL LUI H. 'rn('fIN
DE
VASILE
AHV1NTE
Participiud la elaborarea celei de a doua edi(.ii I dicţ.ionaruluilui Tl.
'I'iktin-,am observat că acest.a, deşi nu a fost dialectolog în adevăratul înţeles
al cuvîntului, a manifestat:totuşi lin interes eu totul deosebit pentru Ienomcnele elin graiurile populare,nord- şi sud-dunărene. Adeseori, informaţiile
ele natură dialectologicăi-nu servit pentru clarificarea unor probleme de etimologie,pentru stabilirea unor sensuri noi ele, Astfel, dintr-un birt din Iaşi
va fi trebuit să noteze autorul urmăl.onrcareclamă, pe care a. inserat-o sub
cuvintul osiropel: (vorbeşte lin Pili) "Frofii mei iubiţi", t Fri pii Saliosirepiel,i
La boieri.vestiţij Frumos sint ('yâfili»", Tnnenumărate cazurt, sînt menţ.ibnate
amănunte dialect.aleprovenite de la diferiţi informatorirnolcloveniocazionali,
Dem.n
de în
releva!..
se cuvinte
pare conceptul
C.He
Tikt.inL11
Ioloseste
cazulniunor
si chiar "Hirtenspraehe",
al unui Ienomenr/pJe
Ionetio;
consideraL ea t:iind caracteristic limbajult'li păstoresc al românilor. N-am
găsit undeva precizări CIIprivire la acest concept, conţinutul lui Îllsă poate fi
parţial dedus din analiza cîf.orva cuvinte sub care apare abrevierea",IIirtenspr",
Astfel, de la lin inf'orrnat.orocazional din Moldova a notat Tiktrn sensul SlH'
cial al cuvintului pui (şi al dimiurtivuluipuişor), referitor In terminologia păstorească : 'S prenkeI (andersgef'ărhterTl'lpfel) am Schaffel!' (=, pa Lă,băI ..
ţătură, picăţea de altă culoare pe blana de oaie), În aceeaşi situaţie s-ar
afla şi cuvîntul pulorî iu ] eu sensul "m.itten vor dem Sitz des Melkers
senkrecht angehrachtes Brett.; verhindert, dan dessen Hoseriboden in elen
Melkeim.erfăllt.'
scîndură aşezată vertical la scaunul mutgăt.ortrlui; împiedică SflcadIIfundul pantolonilor ac.estuiaÎn găleatea de Ululs). Cuvîntul este
şi el înso(jt de abrevierea ,,l-lirtenspr.",
La fel este caracterizat feuoIl1enul fonetle elialeetalcOllst'inddin treeerca
voealeiă neaceentuată,protonieă, la 0, atit În cazul În care vocala acc:entuată
următoare era â, eîLşi atunci dud era o alHIvoealrl: harbat, în loc de /1I1rb(11
,
1 TLl'jkUn,Rlllll.ânhcli-dwlschfS
WOl'terlmch,
:2"illH:rarbeitete
lIudergiin:t.le
AUf1age.
1'011
Paul :VIiron,
GesanJtl'edakUon
Elsa Llider(Freiburg)
und Paul :\Hroll(Freiburg)nnter
MitwirklJug
vanVnsi]c
ArvinLe
(Iaşi),OUafTarrnssowitz,
1985fi" Wie,lJaden.
Volumul
1A- C.
ellpri!lzlnd
723Jl" fi apărutla sIîrsitulunului1980,i:'If'volumulal doilen.In! 987.
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şi pndurc, în loc de pâr/are. Cum este cunoscut, această schimbare Ionetică
a reţinut atenţia unor lingvişti ca S. Puşcariu (1\)21---1\)22),Jorgu Iordan
(1\)27),apoi Il. Todoran (1)54 şi 1\)H), Al. Gram (1\)58) şi alţii. Stadiul
actual al discuţiei, cu bibliografia completă, poate fi văzut În studiul lui
R. Tudorau, Despre un [enotnen[onclu: românescdiclectal: ă protonu:> a,
în volumul Contributii de âialecioioqu:românii, Editura Ştiinţ.if'icăşi Enciclopedică, Bucureşti, 1\l84, p. 32 --G2. Observînd această schimbare Ionetică
populară, H. Tiktin, fără a Încerca să formuleze o explicaţie, () califică, CIl o
anumită rezervă, drept o particularitate a limbajului păstoresc, Nu putem
şti ce l-a determinat să emită o asemenea opinie. Ea se găseşte sub cuvîntul
btumarlu adj. 'weifigrau, hellgrau v, der Schalwolle": "Das a in unbet,
Silbe, serie Tikt.in, mag in einer Eigenttîmlichkcitder Hirtensprach« begrundet sein, vgl. die Auspracheţiadiu:«,pOFl'lcetc. bei elenMoţi FIJNCU M(YPI,
DO,oadzni,rasarit etc, inFAHCAŞA, Distr. SCCEAVA,ŞEZAT. II 81 fig.".
Cum se poate vedea din studiul citat alluiH. Todoran, fenomenulîn discuţie
nu poate fi calificat drepL() caracteristică a limbajului păstoresc. Opinia lui
Tiktin reprezintă o simplă curiozitate, care trebuie mentionată ea atare în
seria de explicaţii formulaLe asupra fenomenului.
2. De un anumit interes pentru istoria dialectologieiromâneşti este
sistemul de. semne folosit de Tikt.in în transcrierea unor sunete dialectalc,
aceasta fără ea a utorul să-I prevină pe cititor în acest sens .în partea introductivă a dicţionarului.Trebuie spus că nu este vorba de un sistem complet ele
t.ranscrrereIonet.ică,comparabil eu cele folosite în epocă de E. Picot., G.
Weigand, 1.Popovici,O. Densusianuetc.". tn nouaeditie a dicţionarului,exemplele invocate de Tiktin a LIfost transpuse în t.ranscriereaIonet.ică a 11LR.
2.1. Tiktin a acordat () atentie permanentă not.âriiaccerrtuluide intensitate în toaLecuvintele, nu numai în cele dialeeLale.Mai mult, în cazul cuvintelor cu mai multe silahe, al unor sintagme sau al elementului de negaţ:ie
nll Tiktin a recurs la folosirea aecenLullli dublu, pentru a marca accentul
dinamic mai .puternic, întocmai cum se procedează în transcrierea fonetică
a ALU şi a NALB.. Cîteva exemple spre ilustrare: Statu-pălmâ-barbâ-cM;
aram. P6.lmll-6m,.şi-btirbi'i-d51,Nâ-pâlmil-6m-dâo-plÎlny-bârbi'i
(DBG, p. 1187).
Procedeul a fost păstrat şi În noua ediţie.
:1. Din ultinlul exemplu rezultu că pentru I10larea nazalei palatale ti
rezultată prin palatalizarea lui m i, În cuvÎnLulpc'ilmi,'fiktin a recurs la
grupul ny. La fel procedeazăşi in cazul lateralei palatale 1, pe care o Lranscrie
ly, llnnînd o practică .eurentă în alte limbi, dar absel1tăladialectologiimen
ţi<maţimaislls, care folosescsemneleIl şi {','ea şi autorii .ilLn. şi ai NALR.
Exemplele.provindin .dialeelularomân, din cel istl'Oromânşi din subdialeetul
hănăţean. în primul caz, alături de păll1!](= pillll), m.ai consemnăm pentru
ny rî şi l.ll=l' următoarele exemple: arO!l1.hglgin 'fiu' ( Il'il'in); arom.
Il'yily 'fill'(=h'i1'); arom. (eu) viny (=uiri), perf. simplu. În cazul cUVIntului
transcris fzyily,observăm că y este folosit şi pentru a nota caracterul palatal
" Vezi!.CuLeaIlu,
Flemenle
dedialecl%gie
a limbiirowfine,
Bucureşti,
1961,p. 2\J-84:
11,Todorau,
1nvol.Dia/eclologie
românII,
Bucureşti.
1977,p. f):)---()4;
Magdalena
Vulpe,în voI.
Trataldedia/eclologie
româneascâ,
Craiova,
1984,p. 21-·-29
; .JoscfPopoviei,
Rwnăniselze
Dia/ekle.I. DieDia/ekle
derMuntwiIllldPâdureni
im lhlll!Jllder
Eomilal,Hnllefi d.S.,1905,p.
X-Xl.: iclem,
Dlalec/ele
românedin Tslria,Parteaa 2a (Te.t·te
şi Glosar),Ballea.d.S.,1909,
p. XVI·-XVIL
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al spirantei sonore rezultate prin palal.alizurea Iabiorlentalei l i (alte
exemple urmează). Din dialectul ist.roromân, menţionăm varianta aceluiasi
cuvînt, fiI!! (==f'il'),iar din graiul hănăţca , /!cnyit ( liuifl) şi stereqinuc
( slerl'girle)'Huf.\. 'Runzapfen'.
1. Unii autori de sisteme de transcriere fonetică a limbii rornăne vorbite CE:.Picol, G. Weigand, O. Densusianu, A. Philippide) au indicat elementele com.ponen.teale semioclusivelor(sau afrioatelor),t.ranscriindu-I pe ţ prin
is, pe (: prin tg, pe ii prin dz etc. La Tikl.in, acest rnod de transcriere a africatelor dialectale se foloseşte numai în cazul lui dz= (1(in rest apar (', g, 1).
Dar Tiktin manifestă o preferintă deosebită pentru transcrierea analitică,
În sensul de a indica elementele componente, atunci cind are de-a face cu o
serie de spirantc dialectale, rezultate fie in urma palat.alizăriilabialelor, fie li
dispariţiei elementuluioclusiv din unele africate, Pentru acest grup de sunete,
el creează L1Ilsistem Ioarte complicat, greu de înţeles la prima vedere şi,
desigur, greu de utilizat. In noua cdiţ.ie a dicţ.ionarului, au fost operate unele
simplificări, avînd ca model transcrierea Ionet.ică a ALB. Vom prezenta în
continuare soluţiile folosite de Tiktin, ilustrate cu exemple din opera de care
ne ocupăm şi confruntate cu transcrierea ALB..
id. Fricativa alveolo-palatalăsurdă din moleL/,â.i (==tace), transcrisă,
prin urmare, în ALR, prin grafernul ., este redată de Tiktin prin grupul de
semneŞ!l.Acest mod de transcriere,ea şi altele de rnai jos, este eli totul singular.
Autorul şi-a dat seama că spiranta g este un Ş foarte puternic palatalizat.
Ultima trăsătură a marcat-o prin adăugarea după Ş a unui .li,semn prin care
Tiktin notează caracterul palatul al unei consoane. Acest mod de transeriere
poate Ji ilustrat prin exemple ea : mold. Şyirlâ (= . irtr'i'f'irtă') ,ArI FeldmaI;
zumMessen VOnWeinbcrgen",el'. germ. viertd (DRG, p. (32); mold. (a)
şYLlşyi .gll.si'a suei') < \isI. sur:rJ,slllwti, devenit mai illUj a cuN (ea
*,'uârece< soâ,.de <:.lat. sorer, sorleis, devenit in graiuI moldovense .soâre§e,
soârec; ca *cW'('lcli,
*cl/F('â.< sureieel,surcâ <: lat. sl1rcNlus,devenf1eîn graiul
moldovenesc,llr,i}icli,
.sur.Î:e(â)
; vezi G. Ivăl1escu,Istoria limbii ,române, Iaşi,
H180. p. :32(1)(DB.G,p. 1524); mold. larâ:nj(c=tarâi; <. !arâc, pl. de la
lar6c'Pfahl der eingerammtwird, Grundpfahi' < ture. ta]'(k 'J{alnm' (p,
155)), Observăm că etimollul propus de Tiktin llU corespunde din punct
de vedere semantie. De aceea, varianta lioIei. taraş (sg. şi pl.) poate veni mai
degrahă din ucr. farâs (CADE').Varianta eu -15,la Tiktin -şy, a fost creată de
acesta ari-hoc,căci ea nu există în dialect. Ea trebuia să-i servească autorului
pentru a explica alternanţa finală -c -ş. (Etimonul turcesc este însă potrivit pent.ru cuvîntul tarac cu sensul 'Mittelrippensttiek'.) ln graiul moldovenesc nu este cunoscută trecerea lui l' În .iişi apoi în ş.Exeepţic fac unele
forme hipercorecteale vorbitorilordin aşa-numitelede G. Weigand"s-Gemeinden", localităţi in care unor Ş şi) le corespunds şi z, sau alte spirante apropiate
ea timbru de ,: .5(/'sl'şase',zi'ili 'jale'. Astfel,la Bălţăleşti- Neamţ. (satul
Valea Seacă) am auzit forma hipen:oreetă .·oâri1,in Joc de dia!. socuri,care
vine din ('oârâ (= cioară). Subslituirea lui ('i>si prin suierătoaTeaŞ este,
de regulă, atribuită vorbit.oriloracestui dialect de către cei care nll CllllOSC
bine varianta moldoveneascăa dialectului daco!'omân.
Cum s-a văzut, spiranta notată ele Tiktin şy, iar de ALB ,<,l,
provine fie
din africnta e, prin dispari1.iaelernentnlui oclusiv, fie din 1 -1 i palatalizat.

BDD-A1384 © 1986-1987 Editura Academiei
Provided by Diacronia.ro for IP 54.158.227.45 (2023-01-09 23:55:04 UTC)

1.2 Corespondenta sonoră a spirantei g, anume .î, provenită fie din
africata g, fie din v + i palatalizat, este transcrisă de Tiktin j!l: 11101d,
J'{ţj!lilâ(:. râ2Wl'ravilă'), vb. (/ rrUyilâ a răii!a'a răvila') ({)HG,p. 1311);
jydişle (= fUlişte'Wehen des Windes'), CII varianta jyilişte (c zilişte) (p.
1735); mold. .i!Jigul(=, zig1l1'viscol', zfeol) (p. 1757); mold. ştiUyie(= "taie
'stevie') (p. 14(3); mnld. a sejyisti (==a se zisii 'a se visti', 'von Schweiner,:
sicli paaren, begatten") (p. 1758); mold. sierejuie sierezie<: la L.*salTqZIlea)
(p. 14(1); mold. CIînj!Jitâ CIlnWâ, Z1ilâ'a îndemna', '(an)Ircihcn, (an) spornen, hcwegen' lat. inolio,-iite (p. 8Ml); mold. a lia]ijocori(= il haiocoriş
başocori<::batjocori< ba(jowrii.
() transcriere asemănătoare a spirant.elor. şiz se întîlneşte în textele
dialect.ale publicate de D. Şandru in "I3uIletin linguistique", VI (1938),
Enqusie«lingulstiqllcsdu Lcboraiotrede phonetiqueexperimentalede la Faculle
des Lellres de Bucaresl VI 1. District deNăsâlld (Nord-Eslde la Trans!Jlvanie),
p. 173· ·230. În privinţa Iricativei sonore, D. Şandru foloseşte transeI'Îcrcn
fy atunci dnd acest sunet este urmat de CI,0, li: (într-un text de la p. 21G)
.iUllg(= zllg 'jug'); jyoC/câ zoâcr1); juunk
Zi/ne 'junc'); jyO!! (0=zoi
'j oi') ; j yos (= Zo.')'j os'). La prima veclere, acest mod de tra nscriere este
identic eu cel al lui Tiktin. Dar dintr-un exempluea ajyuijjem(p. 216) aZIIII·
zem'ajungem') dedueem e{,D. Şandru, aLuneieÎud spiranl:aera urmată de c.,
folosea pentru ea numai semnulj. La fel procedeazăşi dnd vocala urrnrtLoare
este i: jiye (= ziie 'vie') (p. 22H); jină (2'in<1 'vină') (p. 187); ji1:01
(= îico[ 'vicol, viscol') (p. 187 jy.inâ ( zisinâ 'vişină' (p. 187,; (j'esajiy
(= d' e"âUi 'desagii') (p. 230). Deosebirea dintre D. Şandru şi II. Tiktin
este mai mare în eazul fric:ativei!lotată lnilLR prin .. Pe e1ndultimul reeurge
la grupul şy, primul o transerie fie prin S, în sii s'iye (= sli gije 'S[lfie') (p. 224),
fie prin s'V,in las' !latin (=011l.sâf'ÎIl
'luceafăr') (p. :202),alun.!Ja
ailln.a)
(p. 229); s!lubt'il'(= gl1bâr 'du]){lr'); SlanS'!fl{(c,.,.5lân<:1l'nume propriii')
(p. 221).
Asemăn{lrilesemnalate sînt întllllplătoare. Fiecare autor a avut pro·
pria rnoLivaţieîn recurgerea la semnelemen!ionate. Astfel,Cllmlln mai spus.
pentru Tiktil1aceste spirante tipice pentru graiul .ll101dovenese
a\'eau la haz!i
şuierătoareleŞ şi.i Ioarte l11.uia
Le.1Jltima Lr[ls{!luriî
o IlOLcază'J'ikLinprin !J,
care apare iji dup[\ alte eOllsoanepalatale (l!J, I1Yc=,[',
lI). în transcrierea
lui D. Şandru, spirallLele.,Z sînt notate prin . şi j. Sellmul .li adă.ugat ele
Şandru dUp[lA şi j are ca scop să Inarcheze d(m('ntul semivocalie cart,
apare uueori Între spirant{l şi vocala ul'rnătoare: j!Junk =, z[unr: 'june'.
Acest.ultim mod de transcriere (eu Lin i între spiranLăşi vocala unurl··
toare) apare şi în ALU., precum şi în NALR.. Moldovaşi Bucouina.Dar de
regulă rostirea populară nu are acest sunet Între spimntă :3ivocala următoare.
[':ste foarte probabil ca D. Şandrll a exagerat in folosirea grafiei cu j!l .. 1!l.
În concluzie, putem spune că atît modul de transeriere al ]ui Tiktin, cît i
eel al lui D. Şandru, sint foarte complieaLej, prinunnare, nepractice.
O influent5 din partea lui Tiktin asupra lui IJ. Şalldru este cxdusă.
1,.:1.Fricativ<1palatalii sunHl transcrisă în ALR prin li', provenitii în
multe cazuri din pa!aLalizareafrieativei lahioekntale surde r ·f i (h'ir tir),
este redata.elcTiktin prin grupul h!!,în care !Jeste 1nareapalaLalizării.Ext'.Ifl·
pIc; arom. hUim(ch'inl'sînteln'); <1I'OIIl.
hyiţ
h'it 'sînteţ.i'); anan. (sâ)
hyibâ ( lz'ibâ 'să fie') (p.. (25) hyâ7'il ( fi'arli 'fiar:i') (ilJid,); hyiâstw
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(= Iz'uisiru 'fiastru') (ibid.); hyer (.="h'el' 'fier') (p. (26); a lujerbe(= a h' erbe
'a fierbe' (p. (27); Iuţerbinie(=!z'etbinie 'fierbinte') (ibid.); hyere (=!z'ere
'fiere') (ibf!!.); arom. lIgilgin (o==h'il'in'fin' < lat. * ţllianus, de la ţllius
(p, 62\), sub (in); arom. ]zgl!](.h'il' 'fiu') (p. (33); mold. a se sh!]ii (oc""a
se
sh'ii 'a se sfii') (p. 1415).
4.4. Corespondentasonoră a Iuiâ: este transcrisă de Tiktin prin semnul !l,
întocmai ea în sistemulALB.(dar şi în cel al lui O. Densusianusau G. Weigand).
In acest mod, autorul nu respectă o regulă foarte importantă: un semn nu
trebuie să aibă două valori, căci în combinaţie eu alte consoane (l, n, ş, .J
ctc.) grafemul y notează caracterul palatul al acestora. Faptul este clar într-un
exemplu ea arorn. yillY(ez: !]ilî 'tu vii') (p. 1729). Alte exemple: arorn. qin
'(eu) vin' (ibid.); vine '(el) vine' (ibirI.); ţţinim 'venim' (ibid.); yini! 'veniţi'
(ibid.) ; si! yinii 'să vină' (ibid.). Mold, !feliş/e,ţţilişte 'vielişte', 'Wehen des
Windes' şi mold. şieţţie, sieţţie 'stevie' au în dicţionarul lui Tiktin aceeaşi
transcriere ea în ALH (p. 1736 şi 1493). Aceeaşi remarcă şi despre aram.
yiafâ 'vietate' (p. 1735).
4.5. In aria palatalizantă eu spirantele h' şi Y (la 'I'iktin hy şi V), provenite din /' şi v palat.alizaţi,are loc în unele cuvinte subst.ituireaacestora prin
oclusivele palatale li şi {j (în transcrierea ALB.). De exemplu, cuvîntul j'ier,
devenit[h'el'şi apoi it'er, este rostit În unele graiuri, mai rar, şi [ker sau chiar
]{er,iar viţel, devenit Viţel,este rostit, în destul de multe graiuri, gifii. Intre
cuvintele dialedale invocale ele Tiktin în DRG n··am dat peste exemple din
prima categorie. 1n sehimb, există cîteva cazuri În care spiranta palatală
sonoră apare transformată în odusivă palataIă sonoră. Modalitatea de transcrierea acestui sunet elecătr'eTiklin ne apare a fi cel puţin curioasă.EIrecurge
la grupul gh din grafia limbii literare, eElruiaîi adaug[\ un y, care are rolul de
a indica tr[lsătura palatală a sunetului în disculie. Cum am spus, în ALR,
dar şi în alte sisteme de transcriere fonetieă, se foloseştesemnul g. Exemplele
sînt puţine: mold. glzgelişle,ghyilişte (==gelişte, gilişte 'vielişte')A(p. 17:16);
molel. şteghyie,sllighyie(= şte!Jie,sliiÎie 'ştevie') (p. 1493); Irigl. ghUa{li
(==găFt 'via!:ă') vieţ.uiloare'p. (175().
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