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The purpose of this article is to present the treatment of pre-palatal
affricates in Dacoromanian as it can be heard on tapes recorded
nowadays. The phenomena have been observed first of all from a
diatopic perspective, but we have also considered the variations between
generations, sexes and social strata.

Studiul de faţă se bazează pe un corpus de texte realizat în cadrul cercului de
dialectologie şi sociolingvistică, seminar care are ca principale obiective atît
dezvoltarea abilităţii participanţilor pentru realizarea anchetelor lingvistice, pentru
transcrierea şi interpretarea principalelor fenomene ce caracterizează limba
vorbită în spaţiu dialectal, cît şi realizarea unei arhive şi a unor corpusuri de texte,
care să reflecte situaţia actuală a dacoromânei1. Multe dintre textele transcrise în
cadrul acestui cerc au stat la baza realizării unor lucrări de licenţe2. Majoritar
moldoveneşti, dar şi din alte zone ale ţării (Bistriţa Năsăud, Maramureş, Satu
Mare, Alba, Hunedoara, Covasna), textele culese de-a lungul a cinci ani de
activitate, au fost incluse într-o arhivă şi au fost publicate - în urma selecţiei şi a
corectării unor chestiuni de transcriere - într-un corpus de texte dialectale (ce
cuprinde texte tematice din 60 de puncte de anchetă), menit să ofere o radiografie
corectă asupra graiurilor dacoromâne la început de secol XXI3.
Tratamentul africatelor ĉ-ĝ (< lat. c, g + e, i), după Emil Petrovici, care stă la
baza împărţirii teritoriului dacoromân în cinci subdialecte, reprezintă una dintre
teoriile fundamentale de la care se porneşte în descrierea variaţiilor diatopice ale
graiurilor actuale.
1

Pe lîngă aprofundarea noţiunilor teoretice privitoare la metodele folosite pentru
culegerea materialului dialectal, la sistemul de transcriere fonetică cu semne diacritice,
studenţii sînt antrenaţi în discuţii ştiinţifice, unele polemice, fiecare prezentîndu-şi
strategiile utilizate pentru a determina cooperarea subiectului vorbitor, dar şi problemele
apărute pe parcursul anchetei.
2
Anual, circa 20 de studenţi au elaborat (micro)monografii dialectale în care sînt
descrise, din perspectivă diacronică şi sincronică, varietăţile diatopice şi diastratice,
principalele fenomene lingvistice care individualizează graiurile din comunele luate în
discuţie.
3
Vezi transcrierea fonetică a textelor dialectale în Sorin Guia, Dialectologie română.
Studii şi corpus de texte, Iaşi, Editura Vasilianaʼ98, 2014, p. 163-382. În acest sens,
exemplificările se vor face cu precizarea judeţului şi a localităţii în care s-au efectuat
anchetele şi a numărului textului în cadrul corpusului menţionat.
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Africatele prepalatale se păstrează ca în limba literară în aria sudică a
dacoromânei şi în sudul Transilvaniei4, în timp ce în graiurile din Crişana se
conservă doar africata surdă, cea sonoră fiind pronunţată ca fricativă: j5.
Astfel, în graiurile crişene, dar şi în unele graiuri ardeleneşti, africata alveolopalatală surdă ĉ se păstrează ca în limba literară şi ca în graiurile de tip sudic,
nealterîndu-se prin durificare, ca în Maramureş, sau prin pierderea elementului
oclusiv, ca în Moldova sau Banat: atúňĉa, beĉ, ĉéãntru, ĉeriªálį, ĉergặ, ĉobán,
ĉorápk’, cóĉinặ, corbáĉ, faĉém, fiĉóri§, piĉóĉ, piĉóãre, raĉitúri§, réãĉe, rugaĉúńe,
tolĉér(i§), zắĉe; atúňĉ, zíĉe, ĉiňĉ, atuňĉina, obiĉéi̯ u (SM, Odoreu, 3). Elementul
oclusiv nu se pierde nici în partea apuseană a judeţului Alba, în Ţara Moţilor,
africata prepalatală fiind conservată în exemple precum: îňcﬂéãpem, fácﬂe, fecﬂóri§,
mácﬂină, cﬂin≠zắcﬂ, atúňcﬂa, în‡cﬂét (AB, Vinţu de Jos, 1); atúňĉa, beĉ, ĉéãntru, ĉeriªálį,
ĉergặ, ĉobán, ĉorápk’, cóĉinặ, corbáĉ, faĉém, fiĉóri§, piĉóĉ, piĉóãre, raĉitúri§, réãĉe,
rugaĉúńe, tolĉér(i§), zắĉe (AB, Gîrda de Sus).
În ceea ce priveşte africata sonoră, subiecţii în vîrstă şi cu instrucţie minimală
o pronunţă j (mérjim şi§ la padútrį şi§ la biséricặ) - AB, Gîrda de Sus, f, 64 de ani, 8
clase; merjeªám (pe acló), (să-iª puªátặ) culéãje, spárjem (brazda) - AB, Gîrda de Sus,
b, 71 de ani, 8 clase; jémeni§ - AB, Gîrda de Sus, f, 65 de ani, 4 clase; (să nu se)
báje (apa) - AB, Gîrda de Sus, b, 77 de ani, fără studii; jem (ďe prúńe) - AB,
Gîrda de Sus, f, 79 de ani, 8 clase; mérjem - AB, Gîrda de Sus, f, 70 de ani, 4
clase; cren≠ji§ (dį brad) - AB, Gîrda de Sus, b, 86 de ani, 4 clase). Urmare a
contactelor îndelungate între românii şi maghiarii din Transilvania, mediu propice
apariţiei bilingvismului, care stimulează procesele de împrumuturi, cele două
sisteme lingvistice, deşi convieţuiesc în concurenţă, capătă porţiuni comune, ceea
ce şi explică capacitatea de a adapta şi de a rosti vocale şi consoane caracteristice

4

Muntenia este singurul subdialect de la nord de Dunăre în care ambele africate
prepalatale se păstrează nealterate, ca în limba literară, nefiind supuse fricativizării sau
durificării: ĉer, ĉiňĉ, ĉínă, crúĉe, ĉáră, ĝer, ĝánă, plî'ňĝe, fúĝe, níňĝe, ĝinerícă, strî'ňĝe.
5
Africata sonoră ĝ cunoaşte atît forme cu africata nealterată (ca în subdialectul
muntean şi în limba literară) sau durificată (ca în Marmureş), cît şi forme cu africata
pronunţată fricativ (în Moldova, Banat şi în Crişana). Dacă în Moldova şi în Banat africata
sonoră se fricativizează la zﬂ, respectiv ź, în Crişana şi în graiurile de tranziţie dinspre
Crişana spre sud-vestul sau sud-estul Ardealului pronunţarea africatei sonore se face ca j
(cazul celor două comune anchetate din judeţul Alba, dar şi al comunei Odoreu, din
judeţul satu Mare): ajún≠je (AB,Vinţu, 1); alejeªá (AB,Vinţu, 2), mérje (AB,Vinţu, 3),
méãrje (AB,Vinţu, 5), culejéãm, strî́n≠jeã (AB,Vinţu, 7), lun≠jít (AB, Căpîlna, 1); fujít (SM,
Odoreu, 1), spárje, aléje, jérunţ „genunchi” (SM, Odoreu, 3), márjină (SM, Odoreu, 5),
urjént (SM, Odoreu, 7).
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maghiarei6. Putem spune că pronunţarea lui ĝ ca j este rezultatul coacţiunii
tendinţei interne de pronunţare a africatei sonore ca fricativă şi a influenţei
maghiare, care a impulsionat realizarea acestei tendinţe. Atît în Crişana şi în unele
graiuri vestice ale dacoromânei (unde influenţa maghiară a fost mai puternică), cît
şi în maghiara veche, această confuzie conduce la păstrarea africatei surde ĉ fără
pereche sonoră7. În plus, trecerea lui ĝ la j „trebuie să se fi realizat, după toate
probabilităţile, printr-o fază intermediară cu zﬂ”, inexistenţa acestui sunet în
maghiară şi dificultăţile de rostire conducînd la înlocuirea sunetului cu o altă
constrictivă (j) şi la adoptarea acestei rostiri şi de către românii bilingvi şi, prin
aceştia, şi de către cei monolingvi8.
Formele cu fonetisme literare (cu africata nealterată), mult mai numeroase, sînt
preferate de subiecţii tineri şi de cei cu studii medii (mérĝem, míňĝa – AB, Gîrda
de Sus, b, 12 ani, 6 clase; ĉerĝ, sparĝ (brazdele) – AB, Gîrda de Sus, f, 41 de ani,
10 clase; ĝínere – AB, Gîrda de Sus, f, 60 de ani, fostă învăţătoare). Semnalăm o
uşoară tendinţă de durificare în partea de nord-est a Crişanei (č, uneori notîndu-se
variante intermediare între africata prepalatală şi africata durificată) şi de
fricativizare în Ţara Oaşului şi la extremitatea sudică (ŝ, uneori notîndu-se
variante intermediare între africata prepalatală şi africata fricativizată). În cîteva
situaţii, fonetismul literar coexistă cu cel regional la acelaşi subiect vorbitor:
dóãĝele, respectiv (să nu) báje (apa) (AB, Scărişoara, b, 77 de ani, fără studii); să
uªúňĝe, respectiv să uªún≠je, se strîn≠jeªáuª (AB, Scărişoara, f, 39 de ani, 10 clase).
Nici în graiurile maramureşene nu se modifică modul de articulare al
africatelor, acestea schimbîndu-şi doar locul de articulare, prin durificare (č, g‡).
Maramureşul este singurul subdialect din aria nordică a dacoromânei care nu
transformă cel puţin una dintre africatele prepalatale în constrictive, modificarea
petrecîndu-se doar în locul de articulare, ambele africate pronunţîndu-se dur,
determinînd velarizarea vocalei următoare): čărb, čîzmári§, trág‡ă, sî'ng‡ă, g‡î'ng‡ină
„gingie”, g‡î'ńere, plî'ng‡ă. Aria acestei realizări a africatelor prepalatale este
generală şi colectivă în Maramureş şi în Ţara Lăpuşului.
În graiurile ardeleneşti, africata surdă ĉ se păstrează ca în limba literară în
nord-vestul9 şi sud-estul Transilvaniei (piĉór, sprî'ňĉánă, stîŋgáĉ), fricativizîndu6

Vezi studiul lui Alexandru Gafton, Caracterul neîntrerupt al influenţelor maghiare
asupra
românei,
publicat
online
pe
site-ul
academia.edu
(http://www.academia.edu/6978305/Influenta_maghiara), accesat la 1.XII.2014.
7
Vezi Francisc Király, Contacte lingvistice. Adaptarea fonetică a împrumuturilor
româneşti de origine maghiară, Editura Facla, Timişoara, 1990ţş, p.- 163-164.
8
Cf. Enikő Pál, AB, Scărişoara Influenţa limbii maghiare asupra limbii române.
Perioada veche, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2014, p. 206-207.
9
În partea de nord a Transilvaniei se înregistrează o uşoară tendinţă de durificare a
africatei surde (crúče, duči), fonetism caracteristic subdialetului maramureşean.
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se la ŝ (duŝém, răŝálă, ŝímbru - BN, Ilva Mare, 1; ŝińevá - BN, Ilva Mare, 2;
întrodúŝi - BN, Ilva Mare, 3; adúŝéã, ŝuªocáńe, cuªoŝéãni§ - BN, Ilva Mare, 4; ŝóãriŝ BN, Ilva Mare, 5; fuzﬂéã - BN, Ilva Mare, 4) în graiurile din nord-est şi la ś în cele
din sud-vestul Transilvaniei (petreśere, făśáu̯ , śorbă, śín≠ste, tu̯ orśám, zîśá, se
priśepe̯ áu̯ , să ťe cuminíś - HN, Petrila, 3), ariile nefiind totdeauna net delimitate.
În judeţul Covasna, în localitatea Zăbala, africatele nu se alterează, păstrîndu-se ca
în pronunţarea literară: dóãzeĉ, ĉin≠zeĉ, ĉírca, prodúĉeri (CV, Zăbala, 1, b, 55 de
ani, 12 clase), să răĉáscă, maĉerát, s-uªo mănîňĉe (CV, Zăbala, 2, f, 37 de ani, 12
clase), Crăĉún (CV, Zăbala, 4, f, 60 de ani, 8 clase), Creĉún (CV, Zăbala, 5, f, 42
de ani, 12 clase).
Africata sonoră ĝ se păstrează în jumătatea sud-estică a provinciei (deşi
tendinţa înclină spre pronunţarea cu j), uneori şi în graiurile din estul Munţilor
Apuseni (déĝet, ĝenúŋ’k’, ĝiňĝíiªe, sî'ňĝe), pronunţîndu-se fricativ în jumătatea
nordică şi în partea de sud-vest a Transilvaniei (împín≠je, în nord-vest; împín≠źe, în
sud-vest; zﬂéme, în nord-est), între cele două arii înregistrîndu-se fluctuaţii în
tratamentul africatei sonore (de ex., pct. 831 din ALR I, înregistrează formele
zﬂenúŋ’k’, dar sî'ňĝe), dar şi fonetisme intermediare între africata păstrată ca în
limba literară şi africata fricativizată (ĝjenúŋ’k’) sau între cele două fricative
provenite din alterarea africatei sonore în stadii de evoluţie diferite (jzﬂeªánă)10.
O importantă caracteristică consonantică în subdialectului moldovean este
legată de trecerea africatelor ĉ-ĝ la fricativele ŝ-zﬂ, prin pierderea elementului
oclusiv11, fenomenul fiind asemănător şi în graiurile bănăţene (ś, ź)12. Aria
10

Pe baza tratamentului africatelor ĉ, ĝ, graiurile ardeleneşti se pot grupa în trei arii,
care se racordează cu ariile învecinate (muntenească, moldovenească/bănăţeană şi
crişeană): a) aria ĉ, ĝ (cu ambele africate păstrate ca în limba literară); b) aria ĉ, ĝ < ŝ (ś) zﬂ (ź) (cu ambele africate fricativizate); c) aria ĉ = ĉ, ĝ < j (cu africata surdă păstrată ca în
limba literară şi pronunţarea ca j a africatei sonore). Vezi, pentru o prezentare detaliată,
Valeriu Rusu (coord.), Tratat de dialectologie românească, p. 363-364.
11
Dacă repartiţia graiurilor dacoromâne după Emil Petrovici are ca punct de plecare
tratamentul africatelor prepalatale ĉ-ĝ (< lat. c, g + e, i), una dintre cele mai importante
caracteristici consonantice ale subdialectului moldovean este trecerea africatelor ĉ-ĝ la
fricativele ŝ-zﬂ, prin pierderea elementului oclusiv11: aŝála, aŝéiªa, biªeŝ, boŝésc, cálŝu,
coŝíţâ, crăŝún, disfăŝém, dúŝi, dúlŝi, făŝém, îŋcuªáŝi, în≠sărŝinátâ, înŝepiªém, măŝelár, opínŝ,
ŝásuri§, sărvíŝ, răŝéşti, oªurşîŝi, ŝímbru, ŝimitír, ŝiréş, ŝáfâ, ŝápâ, ŝobán, ŝobănéşti§,
ŝocniªésc, ŝorápi§, porŝ, răŝituri§, săŝerắm, surŝéliã, ŝurŝéli, ŝobán, ŝúturâ, porŝ, vaŝ, zắŝi;
aliªézﬂém, dezﬂetár, deªzﬂitu, mărªzﬂéli, miªérzﬂém, muªoşnézﬂ, strîn≠zﬂ, zﬂucáuª, rezﬂimént, tocmázﬂ.
12
În graiurile bănăţene, consoanele africate prepalatale ĉ şi ĝ şi-au pierdut elementul
ocluziv, devenind fricativele alveolopalatale ś şi ź, fenomen similar celui din Moldova şi
Transilvania de nord-est, cu precizarea că fricativele rezultate în zona Banatului sînt
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moldovenească a fricativizării africatelor este extinsă şi spre graiurile ardeleneşti
de nord-est, în cazul corpusului nostru exemplificarea făcîndu-se prin texte
înregistrate în Ilva Mare (BN): duŝém, răŝálă, ŝímbru (BN, Ilva, 1), ŝińevá (BN,
Ilva, 2), întrodúŝi (BN, Ilva, 3), adúŝéã, ŝuªocáńe, cuªoŝéãni§ (BN, Ilva, 4), ŝóãriŝ (BN,
Ilva, 5); fuzﬂéã (BN, Ilva, 4).
Semnalăm cîteva situaţii de fricativizare a africatei prepalatale surde în unele
puncte de anchetă din Moldova:
ŝubắr (BC, Bereşti, 1); rugăŝúnį, scútiŝili, Crăŝún, ŝitéştį (BC, Bereşti, 2);
fasﬂiãm (BC, Căiuţi, 2); fásﬂį sﬂín≠stį (BC, Căiuţi, 5); sﬂéla, sﬂápâ (BC, Filipeşti, 1);
credin≠sﬂuªásâ, sﬂiriªádâ, sﬂertám, scatuªálsﬂį (BC, Filipeşti, 2), puªáma sﬂéãiªe (BC,
Filipeşti, 2), iªertăsﬂúniªa, vuªornisﬂél (BC, Filipeşti, 4), zî́ sﬂi, sﬂitáscâ, sﬂín≠sﬂu sﬂéla (BC,
Vîlcele, 1), uªobisﬂéiªi, piŝuªárįlį (BC, Vîlcele, 3); ŝéãiªa, ŝin≠ŝ (BT, Coţuşca, 1),
şắptisprîzăŝį (BT, Coţuşca, 3), atún≠ŝa (BT, Coţuşca, 3), fáŝéã, plăŝínti (BT, Lozna,
4), iªertăŝúniªa (BT, Lozna, 4; IS, Cepleniţa, 1), ṷobiŝéi̭ u, atún≠ŝ (BT, Păltiniş, 4),
făŝéãm, răŝitúri§ (BT, Păltiniş, 4), săsﬂerát (BT, Vorona, 4), sarásﬂi (BT, Talpa, 1),
mun≠ŝéãm (BT, Talpa, 1), fásﬂi, căsﬂúla (GL, Matca, 1), sﬂ-uªóiª fásﬂi (GL, Matca, 2),
sﬂápâ (GL, Matca, 4), sﬂeãuªún (GL, Matca, 5), ŝéiªa (GL, Drăguşeni, 1), munsﬂiªéãm
(IS, Andrieşeni, 1), uªo în≠ŝiªepút, ŝin≠stít (IS, Ţibana, 2), făŝiªéãṷ, treŝeªá (IS,
Răchiteni, 1), ŝauªúnu (IS, Romaneşti, 4), ŝérnį, răŝéştį (IS, Vînători, 2), sﬂinevá,
rugăsﬂúniã (NT, Hlăpeşti, 1), produŝém (NT, Farcaşa, 5), aíŝișá (NT, Gîdinţi, 2),
k′irpíŝ, vălătúŝ (NT, Gîdinţi, 4), dúlcﬂi, răcﬂésc (NT, Teţcani, 5), făsﬂªéãm (SV,
Crucea, 1), răsﬂitúri§ (SV, Crucea, 2), susﬂituªór (SV, Crucea, 3), piªétiŝį, veĉínįlį (SV,
Pîrteştii de Sus, 2), buªosﬂésc (SV, Straja, 5), partisﬂéliã (SV, Vicovu de Sus, 1), în≠sét
(SV, Vicovu de Sus, 2), bumbasﬂél (SV, Vicovu de Sus, 3), rugasﬂúńiãliã (SV,
Vicovu de Sus, 6), aŝála, crăŝún, disfăŝém, în≠sărŝinátâ, ŝáfâ, răŝitúri§, săŝerắm,
ŝurŝéli, ŝúturâ (SV, Vicovu de Jos), pisﬂór, cuªondúsﬂiriã (SV, Frătăuţii Noi, 6),
dusﬂéãm, nisﬂuªodátâ (SV, Boroaia, 1), asﬂéiªa, (SV, Boroaia, 3), partisﬂipát, susﬂít (SV,
Boroaia, 5), haiªdúŝ, turŝ (SV, Fîntîna Mare, 1), piŝu̯ áriã, u̯ opín≠s (SV, Fîntîna Mare,
3), fásﬂi, crúsﬂi (SV, Liteni, 1), prosﬂediªázâ (SV, Liteni, 2), atún≠ŝa (SV, Rădăşeni,
3), strî́ ŝ, cu̯ oŝém (SV, Rădăşeni, 1), atún≠ŝa (SV, Rădăşeni, 3), sﬂéiªia (VS, Deleni,
1), zî́sﬂe, sﬂeleláltį, aísﬂa, făsﬂéãm, dar şi izolat ĉ - plăĉínta (VS, Deleni, 2), uªorșîŝí
pronunţate anterior şi nu posterior ca în graiurile moldoveneşti: śĕrśéiª śínă, śin≠ś, śáfă,
śápă, dúlśĕ, muś, ápă, piśór, púriś, maś; cúrźĕ, źĕm, źíńĕr’ĕ, źánă, źinúŋ’k’, fúźĕ, lín≠źĕ,
sî'n≠źĕ. Oferim şi cîteva exemple actuale: petreśere, făśáu̯ , śorbă, śín≠ste, tu̯ orśám, zîśá, se
priśepe̯ áu̯ , să ťe cuminíś, merźáu̯ , merźéã, strîn≠źá (HN, Petrila).
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(VS, Mărăşeşti, 1), sắŝitâ (VS, Mărăşeşti, 1), ŝenúșâ (VS, Mărăşeşti, 5), sărvíŝu
(VS, Vetrişoaia, 2), fáŝi͔ , cuªolăŝéiª, tuªorŝ (VS, Vetrişoaia, 4), sáĉ, aĉéiªa, ziªéĉi͔ , dar
şi izolat uªobiŝéiª (VS, Vetrişoaia, 5), servís, sﬂín≠sﬂ (VS, Micleşti, 1), dúlsﬂi (VS,
Micleşti, 2), triªizăsﬂ (VS, Micleşti, 3), aŝéãiªe, sâ ŝuŝésc (VS, Popeni, 6), húŝili (VS,
Vutcani, 2); scúrzﬂim (BC, Căiuţi, 2).
Pierderea elementului oclusiv apare şi în cazul africatei sonore ĝ, pentru care
oferim cîteva exemple, în următoarele puncte de anchetă: frázﬂed (BC, Căiuţi, 4, f,
90 de ani, 4 clase); azﬂún≠zﬂiã (BC, Căiuţi, 4); múlzﬂi (BC, Căiuţi, 6); verzﬂili (BC,
Filipeşti, 1), merzﬂám, lin≠zﬂáiª pi déãzﬂtį (BC, Filipeşti, 2); zﬂénuŋ’k’ (BC, Filipeşti, 4),
dizﬂába (BC, Vîlcele, 1), zﬂem (BT, Coţuşca, 2), ẑenúŋ’k’, sărẑént (BT, Păltiniş, 1),
ẑínirįlį (BT, Păltiniş, 1, 4), nu mă pṷot înţăli̭ éẑį (BT, Păltiniş, 1), ẑam (BT,
Păltiniş, 1), aẑun≠ẑéãm (BT, Păltiniş, 3; IS; Andrieşeni, 1); azﬂún≠zﬂim (BT, Vorona,
1), tuªocmázﬂ (BT, Vorona, 3), un≠zéãuª (BT, Talpa, 1), plî́n≠zﬂi, stîn≠zﬂám (GL, Matca, 6),
miªerẑám, (GL, Matca, 9), súẑi (GL, Drăguşeni, 1), mulẑę́m (IS, Ursăreşti, 2),
fulzﬂérį (IS, Romaneşti, 1), márzﬂinâ (NT, Hlăpeşti, 1), ẑenuŋ’k’ (NT, Tazlău, 2),
strîn≠zﬂéãm (SV, Crucea, 1), mulzﬂ (SV, Crucea, 4), mărẑéãlį (SV, Mihoveni, 2), sî
merzﬂéã (SV, Mihoveni, 4), strî́ n≠zﬂi, márzﬂina (SV, Vicovu de Sus, 2), miªerzﬂéãu (SV,
Vicovu de Sus, 3), aliªezﬂém, batzﬂócurâ, miªérzﬂém, muªoşnézﬂ, strîn≠zﬂ (SV, Vicovu de
Jos), frázﬂid, con≠zﬂelát (SV, Boroaia, 3), azﬂun≠zﬂéãm, fuzﬂít (VS, Mărăşeşti, 2), adáuªzﬂ
(VS, Mărăşeşti, 4), zﬂámuri§ (VS, Vetrişoaia, 1), azﬂun≠zﬂéã (VS, Vetrişoaia, 2), serzﬂént,
fuzﬂít (VS, Micleşti, 1), scúrzﬂi (VS, Micleşti, 2), merzﬂéãm (VS, Micleşti, 3).
Fenomenul fricativizării africatelor prepalatale este în regres, africatele
păstrîndu-se nealterate, ca în limba literară, uneori chiar la subiecţii în vîrstă: fáciﬂ
(BC, Căiuţi, b, 79 de ani, 8 clase); ĉártâ, fásﬂim, șaiªzắsﬂ (BC, Vîlcele, f, 72 de ani, 8
clase); sâ făĉéã (BT, Lozna, f, 87 de ani, 7 clase); în‡cﬂépi (GL, Matca, f, 32 de ani, 8
clase), Crăĉún (GL, Matca, b, 84 de ani, 4 clase), răcﬂitúri§ (NT, Teţcani, f, 66 de
ani, 4 clase); veĉínįlį, ĉevá (SV, Pîrteştii de Sus, b, 55 de ani, 10 clase), ulĉiªélį,
dúlĉį (SV, Straja, f, 73 de ani, 8 clase); ĉápâ, deĉ, ĉímbru (VS, Vetrişoaia, f, 37 de
ani, 10 clase), ŝumulésc, ŝenătuéãsc (VS, Popeni, f, 64 de ani, şc. prof.); alégﬂi (BC,
Căiuţi, b, 79 de ani, 8 clase); sâ mérĝi (BT, Coţuşca, f, 37 de ani, 12 clase),
înţi̯ eléĝeri̯ a (BT, Lozna, b, 65 de ani, fost profesor); gﬂem (GL, Matca, f, 37 de ani,
8 clase), plî́ ňĝi (IS, Cepleniţa, b, 68 de ani, 8 clase), culeĝá, márĝinẹ̯a (IS, Popoi,
f, 72 de ani, 2 clase); míňĝa (SV, Straja, f, 73 de ani, 8 clase), mẹrĝám (SV,
Rădăşeni, f, 57 de ani, 10 clase); strî́ ňĝim, alégﬂim (VS, Vetrişoaia, 3, f, 37 de ani,
10 clase).

136
BDD-A24854 © 2015 Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Provided by Diacronia.ro for IP 3.238.51.211 (2021-04-11 19:10:30 UTC)

Tratamentul africatelor prepalatale ĉ-ĝ în dacoromâna actuală

De altfel, fenomenul fricativizării africatelor prepalatale nu se manifestă cu
consecvenţă în toate graiurile din nordul dacoromânei, acestea conservîndu-se în
unele zone nu doar la subiecţii tineri sau cu instrucţie medie. Uneori, chiar la
subiecţii în vîrstă aparţinînd graiurilor moldoveneşti sau ardeleneşti, africatele se
păstrează nealterate, ca în limba literară, variaţia diageneraţională
nemaiconstituind un criteriu clar de delimitare între formele regionale şi cele
literare: răsuĉéșťe (BN, Ilva, 3, b, 50 de ani, 10 clase); adúŝéã, ŝuªocáńe (BN, Ilva,
4, f, 63 de ani, 4 clase), fáĉe (HN, Dealul Babii, 1, f, 72 de ani, 4 clase), atpúňĉa
(HN, Dealul Babii, 4, f, 67 de ani, 4 clase), ulĉiªélį, dúlĉį (SV, Straja, 1, f, 73 de
ani, 8 clase), cuªon‡cﬂédiu, cﬂindäắsﬂ (SV, Frătăuţii Noi, 6, b, 68 de ani, şcoală
profesională), vacﬂ, ducﬂám (SV, Broşteni, 4, f, 61 de ani, 7 clase); fuĝít (dar şi fuzﬂít,
la acelaşi subiect), gălăĝíiª (BC, Vîlcele, 2, f, 72, de ani, 8 clase); márĝină (BN,
Ilva, 4, f, 63 de ani, 4 clase), sî́ n‡gﬂiãliã, dar şi forma cu africata fricativizată, sî́ n≠zﬂiãliã
(NT, Teţcani, 1, f, 47 de ani, 12 clase), cúrĝį, mulĝéã, ajúňĝéã (SV, Pîrteştii de Sus,
1, f, 51 de ani, 10 clase), ráĝilâ (SV, Pîrteştii de Sus, 3, f, 51 de ani, 10 clase),
míňĝa (SV, Straja, 1, f, 73 de ani, 8 clase), ĉéva, ĉinevá (SV, Fîntîna Mare, 5).
Aşa cum s-a putut observa în această descriere, în unele zone din spaţiul
românesc de la nordul Dunării africatele îşi modifică modul de articulare,
fricativizîndu-se, dar şi locul de articulare, durificîndu-se, în timp ce în alte
regiuni se pastrează nealterate, ca în limba literară şi ca în aria sudică a
dacoromânei. În acelaşi timp, în zonele în care se produce fricativizarea sau
durificarea africatelor prepalatele, formele cu africatele alterate coexistă cu cele
păstrate ca în literară, fenomenul ţinînd nu doar de variaţiile diageneraţională,
diastratică sau diasexuală (care nu pot fi susţinute cu exemple concrete în toate
situaţiile), ci şi de situaţia de comunicare şi de statutul socio-cultural al
interlocutorului.
Bibliografie
Gafton, Alexandru, Caracterul neîntrerupt al influenţelor maghiare asupra românei,
publicat online pe site-ul academia.edu
(http://www.academia.edu/6978305/Influenta_maghiara), accesat la 1.XII.2014.
Guia, Sorin, Dialectologie română. Studii şi corpus de texte, Iaşi, Editura Vasilianaʼ98,
2014.
Király, Francisc, Contacte lingvistice. Adaptarea fonetică a împrumuturilor româneşti de
origine maghiară, Editura Facla, Timişoara, 1990.
Pál, Enikő, Influenţa limbii maghiare asupra limbii române. Perioada veche, Editura
Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2014.
Todoran, Romulus, Contribuţii de dialectologie română, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică, 1984.

137
BDD-A24854 © 2015 Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Provided by Diacronia.ro for IP 3.238.51.211 (2021-04-11 19:10:30 UTC)

Sorin Guia
Rusu, Valeriu (coord.), Tratat de dialectologie românească, Editura Scrisul românesc,
Craiova, 1984.

138
BDD-A24854 © 2015 Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Provided by Diacronia.ro for IP 3.238.51.211 (2021-04-11 19:10:30 UTC)
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

