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În limha română literară sint numeroasecuvinte eu terminaţia atonă -iti.
Ele sint împrumuturi din latină, din franceză şi din italiana. Chiar şi in cazul
acelor cuvinte care nu au echivalent lat.inesc(de exemplu; rom.. «[eliu Ir.
aplielie, rom. alcaliu < Ir. !Ileali, rom. aloiriu<: it. allotrio, gr. alloirios,rom.
armcniu<:,fr. hormonium,Tom. atpequ:< it. arpeqqio, rom, articulatoriu,cf.
fr. articuiaiaire), adaptarea grafică în română s-a făcut d Ilpă modelul
latin. De la terrninaţ.iile -ium, -ius nu au fost păstrate consoanele finale,
ceea ee a făcut ca un număr mare de substantive (in primul rînd nume de elemente chimicc: Iiarui, calciu, cesiu, deuieriu, magneziu, -natriu, potasiu
et.c.,dar i alte apelat.ivc: acoartu, odaciu, aţeiu»,aluuiu, armisiiiiu, auditoriu,
auspiciu etc.) şi adjective (aleatoriu,ambulatoriu,articulatoriuetc.) să se ort.ografiezecu finala a tonă -iu. Doar puţine neologismede originelatină sînt scrise
În prezent, ciLIpă recomandărileîndreptarelor şi dicţionarelor, eu -t WJ!,ea i'n
latină, pentru că se aplică unor noţiuni specifice civilizaţiei ron-vhne:aerarium 'tezaur public. În vechea Hornă', Wl1:i.!i1l111
'trupă aliată" încadrată În
armata romană'. cald.araruun'sală de aburi în băile romane' etc. ; alte cuvinte,
ca podiUlII( lat .. Ir. podium, germ. Podium), au primit şi sensuri moderne.
Un loc aparte, datorită sensului 'Tl1oderD,
f ără legătură cu viaţa romană, îl
au cuvinte ea horirun 'carhură metalidl,in principiu de wolfram'.
Între suhstan.tive1eeu terminaţia -la recomandată.de normele acLllale,
exisLaunele pentru care se admite (în DN")*şi varianta -lam: actinill, barilL,
mdmill, calcili. O formă mixtă prezîntă, tol, în DN", cibori1/'haldachin susţ.inuL
de coloane, care acoperea altarul bazilieilor eretine', la care, fără să se înregistreze varianta ciboriul17,
se indieă pl. ciborlUll1llri.
Vo.m.mai observa, toL în legăturl cu adaptarea (nu numai grafică)
a lui -imn, -ias latin În română, că, în secolultrecut, dnd pătrund numeroase
neologismeîn lhnba literară (de exemplu, în terminologia ştiinl:ifieă),cuvintele de acest tip sînt redate in diferite feluri. Inregistrăm e1teva eu titlu de
mostră, din indieele lucrării lui N. A. Ursu, Formarea terminologieiştiinţifice
româneşti, .Editura Ştiinţifieă, Bucureşti, 19G2; a/elia, cu variantele af'elio,
afelie, a(elia, aphelial17;antimoniu, eu variantele anlimonion, antimonio,
* Sigleletllturorlucrărilorutilizatesint celedinbibliografia
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aniimotiie, anlimonium, antimoniu; promontoriu,cu variantele promontoripronioniorium,promontoriu.Forma variantelor cnlimonion,aţelio, antimoniu,
aţelie, aniimonie,promonlorie,la care se poLadăuga, tot din epocă, nume proprii ca Ouidie,Pompilie,arată că latina care a stat la baza acestor forme avea,
ca şi latina clasică,silabaţia i-um, In hiat. Cusiguranţă tol,în hiat se pronunţau,
după latina postrenascentistă norrnată de Erasm, şi aphelium, aniimonium,
prcmontorium(N.A. Ursu, op. cii.), consilium (ARISTIA, PLUT. (4), Demetrius (Id., ibul., 2,1),Fabius (id., ibid., 55), Vallerius (id., ibid., 65), Capitolium (id., ibid., 2(8), atrium (BAHONZI. L L. 1, 191),seleniuni,palladium,
telluriutn, sodium,poiassium (MARIN, F. 150), colcium(id., ibul., 165),a111miniutn, antimonium, barium, aultrâum, colciutn, cerium, erbiitu, qiucinium,
iridiutn, liihium, maqnesiumetc. (id., PR. I, XIII, 218-220), consisiorium
(PETROVICI, P. 342, 343. 348), presidium (id., ibul., 350). salatium (id.,
ibid., 40), cu atît mai mult cu cît erau simţite ea vocabule latine neadaptate
încă Ia limba romană.
Nu s-a demonstrat că formele scrise cu -iiun Hus) şi cele scrise cu -iu
(-18),coexistenteîn cpocă şi chiar la aceiaşi autori, se rosteau înt o t dea un adi fer it: cele cu'-tumîn hiat, celeeu-ill în diftong.Celpuţin în perioada
1:1care ne-am referit, unele dicţionare (în care semivocalaera notată) indicau
proriunţii In hiat (prin lipsa semnului scurtimii) nu numai pentru consilişrn
(LB), dar şi pentru adag'i8(LR ; adagiu, ANTONESCU, D.), alodi!>,auspicvs,
bandagiŞ(PHOT. -- POP., N.D.), consisior'jŞ(LB), declamatorîs
, âeluvi!>
domicili8 (PBOT. - POP., N.D.), dorninlS (LB), eehirloeţi!>(PHOT.POP., N.D.), guberniS (LB), judici8 (PHOT. - POP., N,D.). mercuri!>
(NEGIJLICI), faţă de alte situaţii, în care grupul se marca fie ea diftong
ascendent (de exemplu, cu slova chirilică j-S eu sau Jără seumul scurtimii),
fie ca diftong descendent(cu iS ori,cu litere latine, i(1).
Fapt este eă, În condiţ.îişi din cauze pe care vom 'Încercaa le evidenţia,
din a doua jumătate a secoluluitrecut pînă astăzi, paralel cu stabilirea unei
singure grafii, anume -in, s-a răspîndit şi generalizat rostirea eli diftong. Dar
această primă constatare duce la Întrebarea: ce fel de diftong a devenit acest
hiat prin sinereză (dacă acccptăm o evoluţ.iefonetică pe teren românesc,
deşi e foarte puţin probabil că aceasta s-a putut produce Într-un timp atît
de scurt) sau (mult mai probabil) cu ee fel de diftong a fost înlocuit aeest l1iat?
A fost el aseendent ?, aşa cum îl considera Al. Philippide în Gramatica elementară a limbii I'Omâne,Iaşi, 18H7,p. 25: "... avem de observat eă neologismele eterogene în ill, precum consiliu, exerciţiu, exordill, genil1,privelegiu,
stadia, au ne li din terminâţie întreg", sau descendent? aşa cum aprecia H.
Tiktin în Ciiltwza()rtograţ'icii(în "Arhiva Societăţii ştiinţifice şi literare din
Iaşi" tomul r, 1889---1m)(), p. 184): "Se scrie însă memoriu, promontoriu,
martiriil, execulorW,propri11etc., unde i din terminaţie e plenisoll", părere
reluată de H. Tiktin şi în GramaticaromâniI.Etimologieşi, sintaxii, ediţia a
III-a, p. 54: "neuLrelelermi'nate în -1Ueu i plenison l1eintonaL[... ] slwlill,
privilegiu, consilia" şi aplicată sistematic în Dicţional'Lllromân-german: abatoriU, aleatoriIl, aluminiU, bariU, benej'iciZI,col1cedi
11,contradiciori11.
Autorii dicţ.ionarelordin epocă, atunci cînd marcau semivoeala (sau'
semicollsoana,fiind vorba de i şi 11),procedau ca nişte precursori ai lui H.
Tiktil1.Pot fi nenţiollate, la ] 848 (NEGULlCI), formele: memo]'iil,menagUl,

BDD-A1393 © 1986-1987 Editura Academiei
Provided by Diacronia.ro for IP 3.84.73.217 (2023-01-09 02:39:59 UTC)

---_._---------_.

OHTOETIA
NI;;OLOGli;;HlJLlJI
LATINE
----_
...•--_. -

tneriloriii,tninisieriii,nauţraqiu, o/ici11.orqoliil (scriscu
D.)
. : astrolabiii,deluuiii, doliii, domiciliu,dominiti, ed
i:S); la 18(\2,,(PHOT -- POP" N.D.): aboiaqiii, ada
apanaqi11,arniistiliti, artiţiciii (scris eu jş); la 186::1
accesoriii,aduiieriii, oluminiti, aniimoniii,beneţiciii,ce
detaliti; la 1870 (COSTINESCC): ohsoluioriii,accesa
toriti (dar, e adevărat, şi aboiaqiu,abordaqfll).
Valoare de diftong descendent alon are -ia (seri
scrieri din epocă; pentru ilustrare, ne vom opri la cîte'
multe neologisme: AHrSTIA, PLCT. : auquriii (p. 3
conirariii (LXXVIII2, 2\)1), dcciamoioriii(2DO),doliti
ciliii (97), eloqui(LXVII", CVIJ2),exerctiiii(CVIlz), li
qeniii (XXIIlz), qimnaziii(289),imperiîi(VIII", HiO),ju
(183), na uţraqii: (300, 37c)},otrutqiii(3G;)},onorariii (
etc., precum şi numeroase nume proprii: Ascani.ii(4
:2.67,352, 36H...:)72), IhIJnislD(69,; BAHASCH,M. :
aluniii (II, 52). coniroriîi (II. 220), diluoiii (11, 2·1,
39, 86), mediis(II t, 32), mercutiii (l II, 12U), misierii
(II, 77, 1Hl), spaţilJ (II, 82, 8;), 120), st udlii (1, 71)
Apiiî (II, 188). Cattesiii (III, 17), Pliniii (II, 18
(TI, 17\»; BAHONZI, 1. L. : beneficii!(11, 20(), catid,
(1, 1Uf:î)
, doriLI(T, 1\J7), edificill (ibir/.), exerciiiii (I. '
incendiu (ibieI.),ioor!il (1, 203), oţicii: (I, 206), ordinai
(II, 233), propriii (iliid.),reluyizl CI, 210), sacriţiciii.(1.
supliciii (ibid.), ieriloriii (1,214); KHKfZCLESCU,
74), radiii (52, 382), sjwţill (\)8, 130, :i20), studiii ,
betieţiciii(144), ('()!lSU
i (1(lG9), desuiertii(Il), denioniii(
essecifiLl (21, 2fi, 35, fi7), yenizl..(138. ](8), rnezii.
principii: (5, 50, 54, 5H, !JI, 1(1), propriii (1, 32),
(136) şi nume proprii: Cariesiii (IV, f:ii, 112, 196),
(181), Teren{ia (130); MAHIN, F.,: cor/eyiLl(30), ee
(430), laboratorÎ/1(181J, moleculariO(24), orelinariil
(108,113,121), spatiil (:n, 5G---;,)8,
(4) şi id., PIL 1: ill
216), capilarizl(72), cirwlariii (4G); PICLEANU, 1. 1:
consi1ic'i(27, 82), discordiii (42), genizI (I, V, VII. X
propriii (IX), pel1agiil(12H),sludiD (VIII). La toţi aCI
:xemplele, grafia este -iŞ Şi în ultimul sfert al seco]ll
se seria eu caraeLerelatine dar se p[lstraîncă semnul sc.l!
-Uz,deci ca diftong descendent, la CHrCA, C,E.,.I: ari
(448), >beneFiciil(111, 253, 44:1,fi39), cupriciz1(33, 18
collsilill (15, 214,337), ediliciLI(153, 250, 281), c:i'aci
(392, 43\)), (I1)Oroţizl(37), illlsorÎii (63D), imperiLi(2
merI!ii (358. 3tiO,:iK6,4H4, 513), mem.orill(4fiO),neces
omayÎL1(80), .orolo,l/i
il (300), peisayi11(4G), Po/TIP
iliii (
G06, (07), ]Jriuilcgiil (281, 2H7, 2P9, :313,446), proJ
571, (31) etc. şi la ODOBESCU,S.; ((nTlisli?iil(III, 53
coulrariL!(1, ;)Q8,II, 330, III, 425), consiWi (1, /195,
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iatiii (II 4c)fi)
, decetiiii (II ,1(5), doiiti (I, HJ4), diltunii (II 474), excrciţUi
(lI 1, 525), [roniispiciii (III, 73), imperiu (III, 71, 401, 417, (125),memo1'W
(I, 34fi, IL 79, III, 493, etc., precum şi nume proprji: Ceciliti (I, .42),
Dionisiti (1, B4, II, :)72, 377), GTaţiI1(III, (4), (lI)Oraţill (1, :33,38, fiG,
48,4\), II, 372, lII, l1),Lu:reliii(ITI, 5),Ouidi1i(III, uc. 117).
Dar se înregistrează, tot din secolultrecut, şi celelalte valori ale lui -iu ,
aceea de hiat (grafiile iŞ sau ia, În scrieri în care apare şi semnul scurtării),
precum şi aceea dediftong ascendent (scris i-S,i-lS saIl lu). Vom releva întîi
latinismele şi numele proprii transpuse ea în latină, care se maiîntî1nesc la
AHISTIA, PLUT.: consiiium(G4),Cioudius (CIV2),Demetrius (24), Fabius
(55), Lauinium (81),1\1a1'ius(189), ValerilIs(21B,250); la BAHOZI, 1.1":
atrium (1, lUI); la KHETZULESCC, A.: Siluius (47G,488); la .'VIAHIN
F.: selenium,tellurium, siltcium (20), potassium, sodium, litliium, barium
(21), calcium (8B), polladuini (130), cadmiam (149); laPETROVICI, P. :
consisiorium(:\42, 313, 348),presuluim(XXII, 350), soloriumulart. (40). Tol
În hiat se pronunţau, mai ales nume proprii, la BAHASCH,M. : astrolabi11
(II, 52), Gteqortu (II, 70), l ului Cesar (II, tiU, 118); la KHETZULESCU,
A,: radiu (15); la LACHIAN, F.: tleliriu (63), Lnnocentiu(185 bis) ; In
"VIARIN,F, : siaiionariu (125); la PÎCLEANl:, L : studiu (VII), S(I(:i11'(;-;i1)
...
în toate exemplelede mai sus eu grafia -ilS-, ea şi, mai tîrziu, la GHICA,'C:.E.:
imperiu (J7:1)sau ODOBESCU,S. : Casiu (II, 377), Claudiu (I, 5:3),Tremetriu
(Il, 37:i), Enniu (1, 45, 52), Tita Liuiu (1, 40), Scula (1 42), Pacuuiu
(I, L1G,
52),spa!iu /(U!, 51), Tereniiu (1, 52, III, 2G).
Numeroase exemple cu grafia i-s, ;-8, iŞ sau i11atestă, în secolul al
XIX-lea, rostirea lui -iu şi ea diftong ascendent. Astfel,la ARISTIA, PLCT.
(scris -iŞ): cutaqiu (133, 357), ecluptuţiu! (:\25),potţiculatiu (13H),-superiotiu
(LlII2); la BAHASCH,.!VI.
(scris -H): aluujiu (III, 157),nwrilagIu(II. 202),
ttiiraoiu.(III, 33), ţit.esaqiu!(I, 11), pl'Îuileglllrile
(I, 17),vr eţuuaioriu (L dJ5),
,
uuraqiu (1, 11, (4); la ,KHETZULESCU,A, (scris -Î-Ş şi -i-Ş): c(Jl'tilaglu
(H9, 12G,137, 14:3,151, 17G,277, :·H5,3lG),radl1(HO, 141, 2Hi, 23B,:J82);
laLAUH.IAN, F. (seris -i-8, -i-Ş): adversariIl '(IG8), cOllservalOl;.1
li (137), elementarlll (InO),generaforfll(27), involllniarfll (122), neceSS(1rZIl
(71, 82,143),
obserua/orlll(14, HO,105), ordirwrfu(fi8, 82), ordÎnalorlll(1:'>1,133, 147, 171,
186), [lartieu/arlu (H, 77), primarIa (32, 187), preliminarfu (10\1),privilegIu
(;.)3,58, l(i4), sceundarfu(43), ultimarfll (:)4), l}o[unt(1l'[u
(57); la MARCOVICI, VEL. (scris-i-Ş): Pompei.u(89), priuileghf.ll
(105, 13:3,183); laI\lAHIN,
F. (seris -j-Ş, -i-8) : capi/aTILI(67), confrarl.Il (2()()
, 232), ordinarf11(Il),rezervo1'1[{ (78, 79, lOt), Hl, 142); id., PFt. 1: ecleraglu(70,; la PÎCLEANU,1.
(s['is -i-8, -i-Ş)' artifiduri (1, 65, 78), colegIU(V), COlll,i!fll
(5, (î, 8), detalfari (XXXII), edifidll (7), imperiu (4, 7, 14, 1\l7), rninislerlu (IO), omaglll
(XXX IV), pasaylul (HJ9), prodigl11()4, HJ6), refuglil (38), sacrileyiu (3:3),
sLlplidll (2H-31, 33), llllragiu (11, 94), vidu (38, 72); la ODOBESCU,S.
arbilrag/ll (1, 3(8), avantayru(1, ;)08, 3:37),coleY/li(II, 5U), cortegiu (1,39),
dicţiorwrfll(II, 334), edificiu (1, 4G('i,506),'qcnru (II, 541), proprill(1, :()7),
l'cmunel'arlu(II, 8:3), serviciu (I, 323), spaţiu (III, 415), stranIu (II, 478).
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Dacă gratiile cu alfabetul de tranziţie indică într-adevăr rostirile reale,
trebuie să observăm că în epocă, uneori la acelaşi
autor şi chiar
"
la acelaşicuvînt, alternau grafiile y$(i$)cu itlşi eu Î-$ (i-S, jtl), adică. rost.irile
cu hiat, cu diltong descendent şi eu diftong ascendent. Astfel : aduersariti
(LAUHIAN, F. 1(3) şi adoersari.u(id., ibid.; 1(8); alia.llii1(..VIAFUN,
PH. I,
]\)3) şialiag7u (BAHASCH,M. III, 157); antimoniu (MARIN, .1".47) şi aniimoniii(ig., ibid.,50) ; colegi{[(ODOBEseu, S. III, 328)şi colegiU
(P TCLEAN
L
I. V, ODOBESCU,S. II, 5}l); conseruaioriu(MARIN, F. 87) şi conseruatori
u
(id., ibul., 278); consiliii (AHISTJ!\, PLUT. 8G. lml,plcLEANC, 1.
27, 82, ODOBESCU,S. L 495, II, 58, 7Ci,3(7) şi consiliu (PÎCLEAN'U,I.
5, G, 8); conirariii (AHISTIA, PLU'r, 291, BAHASCU,:VI.II, 220,MA11IN,
F. 232, 234, PÎCLEANl'. I. XXIII, ,OJ)OBESCU"S.I., ;)88, II, )30, III,
42C) şi coniruriu (l'vIAIUN,F. 200, 232); corieqiii(irl., i!!id., SO) şi corteqiu
(PICLEANG, 1. 35, ODOBESCC, S. r. 3\l); delaliuri (PÎCLEANU. 1. XV,
tl7)şi delalluri.(id.,ibid., XXXII); edificii! (BAHONZI, I. L. 1, I H7, LACElAN, F. 5, lR4, lVlAHIN,F. 430, ODOBESCU, S. II, 255) şi edificiu
(PICLEANC, 1. 7, ODOBESCU,S. 1, 4C(),50G); qeniii (AEISTIA, PLC"L
XXII12•BAHASCH.}1. r, 15, 35, 3\J, se, LAUHfAN, F. 1:38,Hi8,pICLEANU. I. V. vrr. XIV. ODOBESCC,S. I, 47, 212, 263, 4l8, II, 24:3,251, IIT,
52, :319)şi qeniu(ODOBESCU,S. Il, 541); imperii!(AHrS'1'IA, ni.ur. VITIz,
lGO, BAI-lOKZI, I. L. 1, 201, PICLEANH, 1. 3,' DO, ODOBESCU,S.
III, 71. 401. 417) şi imperiu (PÎCLEANU, 1. 4, 7, 14, H)7); uiooluniariti
(LAUHIA.N.F. 5ti) şi involuntar/a(id., ibul.. 122);jzaJeţil1(id., ibid., lG, 41)
şi jtuleiiul (id., ibiel.. 42-/H, 103); maritaqiii (BAHONZI. I. L. II, 231) şi
maritaqin (BAHASCH,l'vI. Il, 202,PÎCLEANU, 1. XXV); ministeriii
(AHISI1A, PLlJ'T.. LIII2' 95, PÎCLEANU. 1.X XV) şi minlsieriu(piCLEANIT,
I. 10); miraqiti i tniraqiu (BAHASCII.M. !II,. 33); necesariii (LAUHIAK,
F. IV, 2G, ;'){),1:)1, îvlAHIN, F, 2, /130, BAl,j\ŞESCU, G11.XVII, ono
BESCU, S. II, 75, III, 10) şi tiecesariu (!l\GHIAN, F. 77,82,141); onuiqii;
AHISTIA. PLU'T. ::}()
3) şi omaqiu (PICLEANU, 1. XXXIV);' ordinariii
(AHISTIA. PLUT. LXIX2, 13ARONZI, 1. L. r, 20(1,LAl;IlIAN. F. 35,
130, MAHIN,F. ies, 170,105, id., PE. :H. 48, se, 135, BALAşESCU,
GH. xvn: şi ordinar/Il (LAUHIAN, F. 68, 82, MAHIN,,F. U); orqoliii
(PÎCLEAKU, 1. XXII, '15, 62. 72, 85, 88) şi oryoUII (icI.. ibid., 15, 201);
porticulariii (:\HISTIA, PLG'r. LXfX2, XCI12, 24,2.25:'1,282, 344, LAt!RIAN,F. 8,91, l7G) şi parliculari u (AHISTIA, PLUT. 13\), LAGHIAN,
F. 41. 77); personaqiii (ODOJ3ESCU.S. II, 50(1,507) şi personaqiu (id.,
iu«, II, ;jOfl);principiil (AHISTfA, PLUT. XXII", CVII2• LAUHIAN, F.
15, 50, 54, 59, ll, 101, ODOBESCU,S. TI, 2;)1. ;'I(:iO,
III, 1:'),128, ::346)şi
principIlll (LAUH1AN,F. Gl); priuilegit1(şi articulat: priuilc!Jiul)(AHISTIA,
PLUT. 284, LAUIllAf'J.F. GI)şipriuifeyhz(BAHASCH,M. I, 17, LAUHIAN,
F. l3, 58, Hi4, MAHCOV
ICI, VEI.. 105,1:):),18:'1);radiu (I(HETZULESCU,
A. 15), radizl (id., ibid., 52, 382) şi rodIII (ici. ibid., 140-142, 147, 14, 239)
et(. ExcmpIele elin aeest paragraf au fost 'transpuse, interpretativ, din scrierea cu caractere chirilice, i'n scriere eLIcaractere latine.
Autorii dieponarelor din secolul al XX-lea (ne referim, de pildă, la
DA, CADE, ])17, DLH., DN, DEX) recornandăroslirea eu dif!ong(DMeste
incollseevenL,căci are şi indieaţ.iide proIlunJarc'in hiat, vezi !JerUiZl,
cadmiu),
făr[\ a face însă precizareafelului diftongului. Exeepţie face A. Seriban, care
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în Dictionatu limbii româneşti, laşi, 1D3), marchează grafie pe (1,ea scmivocală: maqneziiî,memol'iL1,
muriioriii, nairiii, o{iciz1,opiii, ol'ologill,ospicit1etc,
la fel ea şi H. Tiktin şi amirrtiţ.iiautori de dicţionare din secolultrecut. Şi G.
Ivănescu spune, în două rînduri', că pronunţă cu diftong descendent (ele
exemplu, medUi).
Excepţie fac şi autorii recentu lui Dicţionar ortoqraîic,orioepicşi 11/01:fo[o[!ical limbii române, Editura AcademieiIL S. România, Bucureşti, 1\)82,
dar în sensul ap+ecieriilui Al. Philippide, căci recomandă cu destulă consecventă rostirea cu diftong ascendent: accesoriu,acliniu, acuarî.u,amţibiu, lmtiu.
benef'idu,colegiz1,
craniu, cutbiliniuetc. Cazurilecare fac excepţieîn DOOMde la
această regulă ortoepică sînt rarisime (de exemplu, areli-a) ; se conservă rostirea Iat.ineascăi-um în forme eu ··111
păstrat: atrium (eu varianta olri11),aerari um, arcosolium,cori.um,oulium, pallium, podium, dar se indică tot hiat şi
la toate numele proprii de tipul Aureli-u, Lioi-u, Unuli-tt,Siloi-u?.
.Justif'icareaunui fenomen lingvistic.se reduce la constatarea stării de
fapt, nu a stării de drept. Dar existenţa a trei variante, în cazu! în speţă:
]) rostirea cu hiat., mai rar întîlnită, dar totu şi consemnată , 2) rostirea cu
diftong ascendent şi 3) rostirea cu diftong descendent,impune şi examinarea
cauzelor. acestei situatii.
'
Pentru trecerea de la rostirea cu hiat la cea eu diftong ascendent (de
tipul barui - barZa), o explicaţie ar Ii orientarea cărturarilor români de la
tipul de pronunţie latină cu hiaL(ce caracteriza rostirea neologismelorlatine
în gerruană.sauin rusă) Ia tipul de pronunţie latină romanie (francez,italian;"
în care secvenţa -iiuti se rosteşte ea diftong ascendent (eL Ir. borj8, it. b/ll:jo).
Nu este vorba de o evoluţie românească, ei de o suhstituire a modelelor de
pronunţare latineşti existente În Europa. Dar această substituire este de fapt
o încadrate în sistemulromânesc al cuvintelor latineşti moştcuite, în care lat.
-imn, -ius .> rom. -in (de exemplu: mâcelariu< lat. macellarÎus,rom. meill <
lat. milium, rom. ajutoriu < laL. adjlltorillIn)sau în eare lat. -c(u)lus > rom.
-/;11,sel'is -chiu (de exemplu: rom. ochiI[< lat. ocillllS, rom. unchiu < lat.
aVIlI1culus).
Aeeastă categorie eu -i Il este în Iimba veche atît de biIle repre'
zenLal.["încît s-a Întărit cu forme care niei nu aveau -i US,-iwn în eLimon:
milrariu,IIEHODOT (Hi45), 229, AE'fIUOP1S:A, llVj3, (eL ngr. f1.iX(PX
Jpov; milrgaritariu, (eca 15:)0) CCV. D. BATE. 1r. 4Gl/IG, CORESI
'fETţt. 31, (din Jngr.i.lo:pYO:PVT&p',);
mestei-ătoriu,MABIlAEIE, L. 1/7, CUV.
D. BATH. I, 292,«'.mesleca suf. -(â)tor); miluito;:lu,PSALT. 2:l\),OHESI,
EV. 20, VAHLAAM,C. 71, ( milui suf. t()r), l11ul!ărniforiu,
DHAGHICI,
11. 8(28, ASACHI,S,L. 1, 112, ŞINCAI, HR. II, 114/25, «.mulţ(/mi
suL -lor); muşLarlu, N. TEST ((j48), 45:;:21,(an ItîD8) GeH 1, 320/32,
(din magh. muslâr). Crafii1e eu -H>,·i-, -i la cuvintele moştenite, la impru1 In Ponelica
şi morfologia
llcololJismclol'
române
deorilJine
latinăşi romamca,m seşt.
(laşi).Filologie.
VII, 1955,fase,2, p. 19 (Incolaborare
cu LiviuLeolllc)i În Istorialimbii
române,,,,Junimea",
laşi, 1980,p, 147,nota 4,
2 Vezicriticaacesteiindicaţ.ii
ortoepice
la EugenMunteanu,
jVolepeJlwl'IJiItca
DOm\-[.
in ..AnaleleŞtiinţifice
aleT)niversiUţii
(,ALL Cuza})
din Iaşi",Secţiunea
111,e. Lingvistică,
tomul
198,1,
p. 74,78, şi la IonCalotă,Contribuţii
/a {onelica
şi dialeclologia
româIteascd,
"ScrisulHOlllf\l1eSC",
Craiova,1986,p. 147.
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vechi şi la Iorrnaţ.iileromâneşti, general întîlnite în epoca',
'adiţie literară", cu bază În pronulJţia din 11nele graiuri dacosemnată şi de unele dicţionare sau gramatici il. Păstrat în ros1 Transilvania şi în general în graiurik de nord, diftongul af'oărut după vibranta rin grniurilede sud (unde atlasele lingvistice
ază), ceea ee va fi determinat pe autorii de gramatiei munteni
din scris- fapt acceptat apoi şi de alţi specialişti, de exemplu
'si model românesc (diftonguJafnnizat iu. din elementele moşlte cuvinte vechi), neologismeleau fost adaptate ca În lat in a
:[11,mediu, pJ'omoJltoriu,spa!jll, rosl.iri susţinute mai ales de
ă : calciul, mediul, promontoriul,spatiul,
aton descendent DUeste nici el mai puţin just.ifical.,răei, nu
l se fi făcut analogia cu deja existent.ul diftong descendent
x sau nu) de la multe verbe, adjective, suhstantive : scrin.
viu, tiu. Analogiamerge mai departe, neologismeleterminate
scendent.aton urmînd, la plural şi la feminin, modelul para'intelor vechi din românii cu diftongul accentuat -iZI.Adjcctiucces/iriu
, -rii , -ri-e, amţibiu, -bii, -bi-e etc" ca şi verbul ştu;
djectrvul uu), vii, ui-e sau substantivul {iZI,tii, fi-e, păstrează
diftong in Ilexiune, faptul constituind un temei în plus de a
lpcrilol'Î-;:i,
ademenitol'i-8,
adetoli-'$
,adună/ori-s,
a{lâtori-'S
; laASACFlJ
, 111.;
'tori-(25,29),Înmll!!ilori'$
(25,:32),
munilori-s
(57,58),urmâlori-S
(22,:37):
. : afi!ă{ol'ilS
(1:3:3),
bra!i$(55),obicciS(58G);la BARASCH,
M.: ceri-s
- (1,,'34),
sf]'ăll/citori-(ibid.)
, l/llgld-'S
(Il, 79);la KRETZl:LESClJ,
A,:
J])uşchÎ-g
(8,,5, JB:3),
ullghi-S
(28,44);Ia LA1JtUA:.J,
F.: ajnlori-S(2:l,
50)
lSilori- (62,1()O)et.c.
Călău
:« orlogra{icâ,
p. 2,": "...Inortografia
română,Il scurtjdin cuvintele
, dlspăru!dinpronunţare,
sejuentlnetotustdin cauzăcă uzulliterarl-a
a de azt.:
Il
h. 14:pltuşârtiu
, I) (pct.279),p!u!Jâr(i(ll)
1 (pet,141),p/urJâr(ill}
II (pet.102,
'): looârâş(jll)
h. G5:(uu6i(u)
" (pet.1:;0),h, 50: mrisâlâl'(iu)
II, (pcl.,lt19)!;
I
10,:H9,7(5),IIÎrllâr(iu)
(pel.
5:31),
tclpâi(ll)
(pet,
7(i2)
;
Il,
J85:
grâdinâr(ill}
iJ
'1
II
'19),!Jl'cldinâr(iu)
grMinâr(fu)(pet.172)etc.
1, (pet,%, 102,1:;0,141,28'1),
tibiJe,!lotateîn transcriere
fonetic,,!
în atIaseIe
lingvistice
"la umăr",sînt
mslrăîn rînd, între paranteze.
in iu ,sonusi dimidillS
il vix aUrlitur,
111
ajutoriu'adj'lLorilllll',
quodsi
elef.sonusuinlegcrrestituilur,el i vixauclilllr,
nl ajuloTilll".
I-JELIADE'
giicareau tOllullacea eJiuurmă
vocalăsîntaceştia,caresîntşi Cliadevătat
'e,io,fu"; vezişi BALAşESCU,
GH.8,
I tracli(iunea
literarăcît şi rostirea- pe cit ştim-- generală
a poporului
aritl[aieisemnulsClIrtimii
noteazănu caracterul
desemiconsoan{t
al Inili,
luiascendent
tll - n,n,j,cup{oriil,
(llcgri/oril!,
cerill,polir;l),
morill,dialectul
cispentruportar,ClIp/OI',
alclJâlol'
etc.Acestobicei.
eleil lepădape ilifinal
destuldc vechi,elevremece-Jîntîmpinăm
deja1nluteledin gramaticile
l1ăLate
a secolului
nostruale cărorautoriel'allmunteni,precumEliade
O)şi Bălă9cscn
(18GO),
şi nu ştiuclaei!el esleo purăinvent)nllC
a scriiştepe vreoproJtlmţ.are
locali'!
existentă
Hudeva
p!'lnValahia.
Oricumar ti
bilipronunţarea
veche[".]Deaceeasîntellldeaeordsăsetolercze
scrierea
logl'aFică,
p. 184),
stracţiede preiolare,(
dinrostire(ş/i-ie),întrucît'aeeastanu schimbtl.
1 cllvÎnLtlllli.
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considera că adaptarea neologismelo
r eu -in la tipul diftong descendent.ar
fi fost mai organică - prin regularitate-o decît adaptarea la tipul eu diftong
ascendent, căci încadrarea la acest al doilea tip producc la neologisme() para
digrnă neregulată : adj. mase. sg. contrariu (eu difLongascendent) are pluralul conirarii (eu diftong descendent) şi femininul sg. conltati-e (eu hiat.).
De altfel, modelul românesc.vechi ţipâr(ill)
II 9 sau (ipâr(iu) 10 nu se mai
întîlneşte decît dialectal prin Transilvania, iar analogia nu Iuncţ.ioneaz.ă
la plural, ceea ee îl va fi îndemnat pe Il. Tiktin să observe: "Se serie însă
memoriii,promontoriu,martiriii, execuiorui,proprii: ele" unde i din terminatie e "p I e n i s ()Il [suhlinierea noastră]. Compară pluralele ttiemotii, p1'Omonloti!etc. cu plurale ajuioarr; oleqătorietc." 11Şi totuşi, singurul neologism
românesceu -iu care păstrează.în rostire şi în recomandărilevreunui dicţionar
modern diJ'tonguldescendent este iinţiu) (DN 3; lipseşte in T)OOM1,
dar acest
tratament de excepţie se explică prin accentuarea pe diftong.
Dacă rostirea calci«, I'lzwiu,meritoriuar fi nu numai justificată teorei.ic
i aLestatăin trecut, ci şi reală În etapa actuală a limbiiromâne13şi recomandată de iudrepi.arcleort.oepice,ar urma, în consecinţă, ea forma articulată
să se pronunţe calci-u!' [Iuui-ul, ca şi [i-ul+»;vi-ul, olbăstri-ui.E posibil ca şi
această consecinţă pronunţarea eu hiat la forma articulată faţă de pronuntarea cu diftong, in spiritul limbii romane, la forma nearticulată să fi
determinat uzul a alege dintre cele două posibilităţi de rostire o a treia, sinteză sau compromis, cu diftong ascendent la singular masculin nearticulat
şi articulat, cu diftong descendent la masculin plural şi eu hiat ia feminin.
Iar această situaţie, complicată şi abnormă în teorie, o dată devenită deprindere practică, este normală, cum se şi cuvine, ca singura pronunţare corectă.
Consideraţiilede mai sus, nu s-au dorit o pledoarie pentru altă normă
de pronunţare literară decît cea întîlnită Irecvent in uz şi recomaudată de
DOOM,ei şi-au propus să ilustreze, cu un exemplu, complexitatea procesului
de adaptare a ncologismelorÎn limba romi)nă.
L'OHTIIOPIW1--:m
DU "ţ::OLOGISlYm
LATIN,FOlT:vIATIOKS
EN .ţ t;
RESUME
L'auteuranulysc,
I partIrdexcrnples
du sIL'cJe
dernicrct de la languecont.empornlne
,
lesmodalltes
dadaptattouen rOllmalll
(lesneologismes
I'illiss'lnl
CIl··il1,emprunLs
savantsau
latin,anfranaisOUill'itaJien.L'onconslatequclasequcncc
('ollsider(,e
etaitprOIloIlcee,
durant
lesquelCjues
150aUR
envisag(,s,
de Lrois
lllanÎi'.res:
cOlllmc
hiatus(lapro!loneiaUou
post-Renaissanee,lJormi,e
par Erasme),
eOl1lme
cliphtol1gne
clesccnclante
(paranalogie
avcela diphtongnc
descendante
aceentuÎ:e
deIa finaledeplusieurs
motsl'Ol1mains),
comme
c!iphtol1gue
ascendante
(6voCjllanL
la pl'ononeiation
de plusiclIl's
moLsheritesau latindanscertainsparlcrsdaco-ronmains,prol1ollciation
deveullctl'aditionJilLerail'e
au sieeledernicr).
L'usflge
acl:llel,
acceple
pal'lesnorllles
depl'ononciaJ.ion,
estun compromis,
unesYllthese
cies tl'oistypescie prolloucÎation
(,tudii,s.
Gen/mide Ungvislicâ,
blol'icUlerarâşi Folclor
I(Ii, sll'.CodrcsCll,
tir. 2
HALBSNIII, h. 7:18,pet. \)[).130,141.
I(}lbid.,pet. 172.
11Il. Tiktin,Câlâuza()l'fogro{icâ,
p, 184,
12Pentrusingurulneologism
l.enninatîniZ1 înregisLrat
In atlase dolill,veziA.LB
1III.h. 174, seconslaU!,
înortlinea
frecvcnţ.ei,
realizarea
acesteisecvenţe
cac1iflong
ascendent.
dOliu,în pet. 105,157,51'1,520,,mi,78'1,791,987,ea hiat,dâliu,In pc!..72,1,728,7fl2,7f,\],
şi ca diftongdescendent,
dolili' în pct. 89\1.
1"In rostireH
reaEifi-tiul,cceace nilschimb{l
caracterul
lJisiIabic
al cuvintului.
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