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1. Obiectivelecercetării
Punctulde plecare al cercetăriinoastreîl constituieafirmaţiilelui D.R. Ladd
(1996, p. 212--214)cu privire la conturul intonaţionalal unor interogativetotale
iyes-no questionsş în limba română. D.R. Ladd afirmă că accentul principal
(nuclear) nu trebuie să coincidă cu ultimul accent al enunţului, cum susţine
Pierrehumbert, pe baza situaţiei din limbile vest-europene. Astfel, în limba
maghiară,modelul întrebăriitotale constă dintr-un accent nuclear L", urmat de o
secvenţăde tonuri HL. Această secvenţănu poate fi considerată drept un accent
tonal ipitch accent), ci este un ton de frontieră (edge tone, boundary tone),
deoareceridicareatonului (H) nu focalizeazăcuvântulpe care apare şi, mai ales, nu
coincidecu un accent lexical (lexicalstressţ, care, în maghiară, cade întntdeauna
pe prima silabă a cuvântuluiaccentuat.Spre deosebirede maghiară, Spun autorul
în continuare,în alte limbi est-europene,de exemplu în greacă şi româ,hă,tonul
înalt care urmează după accentul nuclear L* intensifică o silabă aecentuată şi
reprezintăun accentpostnuclear.
Enunţurile interogativetotale citate pentru română, cu subiectul inclus şi
structura sintactică VO(Adj), ar avea, "în modul normal de a pronunţa aceste
întrebări",următoarelecontururiintonaţionale:
L*
HL
(a)
Ai vă'zut a'fişula'cesta?
L*
H L
(b)
Ai vă'zut 'regele?'
1Ultimainterogati
văestedatăşiînformaeliptică,
avândacelaşiconturterminal:
L*HL
'Regele?
ALIL,t. XLIV-XLVI,
2004-2006,
Bucureşti,
p.85-105
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La p. 214, autorul notează pentruaceste enunţurişi un alt contur intonaţional
posibil, cu deplasarea nucleuluipe cuvântulfinal, fără a se referi la frecvenţade
apariţiea acestuicontur în limba română:
H*
L*HL
(c)
Ai vă'zut a'fişula'cesta?
Analiza intonaţionalăa acestorpropoziţiieste realizatăde D.R. Ladd conform
teoriei metrice autosegmentale(AM), care se bazează pe patru principii esenţiale
(Ladd,1996,p. 42-43):
structura tonală a unui enunţ este lineară şi constă dintr-un lanţ de
evenimentetonale: tonuri tpitch accentsş asociatesilabelorcelor mai proeminente
şi tonuri de frontieră(edge tones)asociatelimitelorunităţilorprozodice;
-- accentele tonale (tonurile) nu trebuie să coincidă cu accentul lexical
(stress), ci se asociazăcu anumitesilabedupă principiileorganizăriiprozodice;
- nivelelede bază ale analizeiintonaţionalesunttonulînalt (H) şi tonuljos (L)2;
succesiunea secvenţelor de tonuri înalte sau joase depinde de numeroşi
factori,între care emfaza,poziţiaîn enunţ etc.
Varietateafactorilorcare determinăconturulmelodical interogativelortotale
româneşti,printre care structuraaccentualăa cuvântuluifinal, structurasintacticăa
enunţului(topica),emfaza,ca şi diferenţeleexistentechiar la nivelulrostirii literare
Între vorbitoriioriginaridin diferitezone ale ţării, ne-au determinatsă Întreprindem
o cercetare acustică asupra acestui tip de propoziţie interogativă, frecvent în
conversaţiilecurente, cu atât mai mult cu cât structura intonaţionalăpropusă de
D.R. Ladd (vezi exemplul(a) şi (b) nu este cea curentăîn pronunţareanoastră'.
În timp ce D.R. Ladd, utilizând exempleleromâneşticitate, avea în vedere
ilustrareaunor principiide fonologicintonaţională,ceea ce ne propunemnoi este o
analiză mai detaliată,auditivă.şi acustică,în plan fonetic",a interogativelortotale
cu această structură sintactică, în rostirea .neutrală" a unor vorbitori ai limbii
literareoriginaridin diferitezone ale ţării.
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Subiecţii care ne-au furnizat materialul sunt cinci studenţi din anul 1 al
Facultăţiide Litere din Iaşi, având vârste cuprinse Între 19 şi 21 de ani, originari
din patru zone ale ţării: GC, b., din Slobozia(jud. Ialorniţa),IM, f., din Leucuşeşti
(jud. Timiş, liceul la Lugoj), LM, f., din Vulcan (jud. Hunedoara), LS, b., din
Vaslui(jud. Bârlad)şi TM, f., din Deva (jud. Hunedoara).
Am înregistrat întrebările (a) şi (b), indicându-lesubiecţilor un afiş de pe
perete şi rugându-isă-I întrebe pe un coleg dacă a văzut "acest afiş". Am introdus
şi întrebareaAi văzutacest afiş?', pentru a urmări şi situaţia în care ultimul cuvânt
al întrebării este oxiton. Fiecare propoziţie a fost repetată de câte cinci ori (în
reprize diferite, pentru a evita intonaţia de continuitate) în rostirea "normală",
obişnuită. Ulterior,subiecţiiau rostit aceleaşiÎntrebări, dar atrăgându-li-seatenţia
că "cel mai important cuvânt" din propoziţie este, pe rând, verbul sau sintagma
nominală".
"ţ.,"
Enunţurileînregistrateau fost digitalizatecu ajutorulprogramuluiGoldwave,
îndepărtându-sezgomotele şi reconvertindu-sesemnaleleîn fişiere wav, care au
fost analizateacustic cu ajutorulprogramuluiSpeechAnalyzer.După segmentarea
enunţurilor prin audiţie şi cu ajutorul oscilogramelor/sonagramelor,
am urmărit
"evenimentele"din evoluţia frecvenţei fundamentale(FO)a vocalelor.icare este
responsabilă, în principal, de "conturul melodic" şi, complementar.r.durataşi
intensitateavocalelor.
i'
3. Analiza auditivă şi acustică
Analiza auditivă arată că, în majoritatea Întrebărilor cu această structură
sintactică "neutrală",adică fără o focalizareintenţionama unui cuvânt din enunţ,
silaba accentuatădin sintagma verbală nu se reliefeazăîn mod deosebitîn cadrul
5Acestenunţa fostintrodus
pentrua urmărisituaţia
Încarecuvântul
finalesteoxiton,
darne-a
fostsugerat
şideUluiinformatori,
careauspuscăarreformula
astfelîntrebarea,
încazulcândafişar ti
cuvântul
celmaiimportant
Faptularatătendinţa
vorbitorilor
românide a plasaaccentul
nuclearla
finalulinterogativelor
totale,făcând
astfelsăcoincidă
emfaza
lexicală
(cuvântul
cuinformaţia
ceamai
importantă
înenunţ)cuemfaza
modală
(interogativă).
Legătura
dintreemfază
şitopieaenunţului
a fost
pusăînevidenţă
într-olucrare
depionierat
îndomeniul
intonatiei
româneşti
(Kallioinen,
1965).
Pentruo
focalizate
strict:'!
a cuvântul
afiş,LSa recursşiladislocarea
lastânga
a enunţului
;lfzşuăstal-aivăzut?
Subiecţii
GC,IM,LMşi TMaureformulat
primulenunţÎn forma:
Aivăzutafişu(l)
ăsta",iarIMa
considerat
maiîn acordcu vorbirea
colocvială
varianta
L-aivăzutpe rege",pentruenunţul(b)de la
D.R.Ladd.
oRostirea
intcrogative1or
totale(avândaceeaşistructură
sintactică)
cu sublinierea
emfatică
a
unuicuvânt,
adicăcufocusstricttnarrow
focusş,vaconstitui
temauneicercetări
aparte.
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enunţului,în timp ce cuvântul final se evidenţiazăîn mod clar. ÎntreagaÎntrebare
conţine informaţianouă, astfel că nu se poate vorbi de o reliefare strictă a unui
cuvânt,ci de o focalizarelargă a întreguluienunţ,în care accentulprimar (nucleul)
coincide cu silaba accentuată a ultimului cuvânt pe care se realizează intonaţia
interogativă'.
În cadru! corpusului cu întrebări .neutrale" s-au "strecurat",rară o intenţie
conştientăa vorbitorilor,câteva exemplerostitecu o reliefaremai evidentătnarrow
focus) a cuvântuluifinal, realizându-seun conturmelodicdiferitpentru varianteale
aceluiaşienunţ rostite de acelaşi subiect (LM37,LS23, 24, 25), iar în două cazuri
(LS41, TM21) au fost focalizate atât sintagma verbală (care devine o frază
intermediară),cât şi cea nominală.
Analiza acustică arată că, În cele mai multe cazuri, se observă pe vocala
accentuată u din vă'zut o creştere (uşoară) a tonului fundamental(FO), fie ca o
reliefarea grupuluiritmic verbal (vezi ex. GC40, IM34,LS3, LS22), fie ca iniţiind
o mişcare melodicămai amplă de ridicaretreptată a tonuluipe sintagmanominală
(vezi ex. IM3, IM34, LM3). În unele exemple (vezi IM3, LM3, LS3, TM17) se
poate vorbi de un accent prenuclear (H*) situat pe vă'zut, accentul nuclear
(predominant)rămânând însă pe finalul enunţului.EnunţurileLS41 şi TM21 au
câte două accente nucleare,fiecare enunţ cuprinzândcâte două fraze intermediare,
chiar dacă În LS41 pauza dintre ele este aproape imperceptibilă.În TM21, cele
două fraze intonaţionalesunt separateprintr-opauză de 125 ms, iar vocala iniţială
a- din acest începe cu o ocluzieglotală.
În unele cazuri, tinu prezintăniciun "eveniment"evident(vezi ex. LM37, 38;
TM4, TM17) sau este rostit cu o uşoară coborârea tonului care pune în evidenţă
ridicareaacestuiape silaba accentuatăurmătoare(vezi ex. Ge23, IM47, LS23). La
subiecţii ardeleni, dar şi la GC, reliefarea grupului verbal se realizează şi prin
proeminenţasecvenţeivocalice iniţiale.
Cercetareaacustică confirmă, deci, faptul că interogativeletotale .neutrale"
româneşti au accentul primar (nucleul) pe ultima silabă accentuată din enunţ".
Proeminenţa(uşoară) a lui il rămâne inferioară proeminenţeisilabei accentuate
finale,care se realizeazăprin:
.- modificăriimportanteale tonuluifundamental(Fa);
- lungireavocaleiaccentuate,dar şi a vocaleineaccentuatefinale;
7În acestsenssuntemdeacordcuafirmaţia
Laurenţiei
Dascălu
Jinga(2001,p. 33)că orice
interogativă
conţineun "accental frazei":atuncicândinterogativa
totalănu areun focusrestrâns,
cuvântul
celmaiimportant
esteceldelasfârşitul
întrebării,
carepoartăatâtaccentul
primar(nucleul),
câtşiemfaza
modală,
8Această
interpretare
a fostsusţinută
deA.Turculeţ,
Luminita
Botoşineanu,
Ana-Maria
Minut
(2003-2004)."Accentulprimar/nucleul"
(în terminologia
engleză-americană),
marcat de
urcarea/coborârea
semnificativă
a vocii,împreună
eumişcarea
tonuluiimediat
următoare
(înaceeaşi
silabăaccentuată,
la cuvinteoxitone,
saupe silaba/silabele
următoare)
corespunde
sintagmei
"contur
terminal"
utilizatăîn descrierea
intonaţiei
româneşti
de Em.Vasiliu(1965,p. 68)şi de Laurenţia
Dascălu
Jinga(2001,
passimş.
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uneori,şi printr-ocreşterea intensităţiivocalei.
La subiecţii IM şi LM se observă cel mai bine focalizarea largă a întregii
propoziţii interogative, cu ridicarea tonului în trepte pe sintagma nominală,
culminândpe prima vocală (neaccentuată)a ultimuluicuvânt (IM3, LM38, IM34);
urcarea poate începe pe vocala accentuată a verbului (IM3, IM47). În cazul
întrebăriiAi vă'zut 'regele", acest focus larg cuprindecele două silabe accentuate
învecinate(LM21). Proeminenţasintagmeiverbale se realizează şi prin creşterea
înălţimii, duratei şi intensităţii secvenţei vocalice iniţiale, ambele sintagme, cea
verbalăşi cea nominală,fiind subliniateemfatic".
În cele ce urmează vom împărţi enunţurile cercetate În funcţie de poziţia
silabei accentuate finale, pentru a evidenţia formele particulare ale conturului
terminaldeterminatede această poziţie.
3.1. Oxiton: Ai văzut acest afiş?
GC: FOîncepe la 129 Hz (valoaremedie),urcă puţin pe il şi mai mult (cu un
salt uşor) pe a din acest, apoi coboară lent până la sfârşitul lui a din afiş; la
începutulvocalei finale i, urcă abrupt (OC40),de regulă printr-unsalt (în OC38 şi
GC39 de circa 150Hz), şi continuă să urce pe această vocală; după atingerea unei
valori ridicate (292 Hz în GC39, 298 Hz în GC40), FO are o uşoară detentă la
sfârşitulenunţului.Nucleul (H*) este pe vocala accentuatăa ultimului cuvânt, iar
conturulterminaleste ascendent.
Intensitateamaximă este pe secvenţa vocalică iniţială, care ete şi singura
lungită la acest subiect (durata medie126ms.), creându-se impresi unui accent
secundarpe auxiliar. Vocala i are (cu o excepţie:OC40) o intensitate superioară
celei a vocaleie precedente.
.
IM: FOîncepe la 264 Hz, coboară uşor până la sfârşitulvocalei ă, urcă în
trepte începândcu it.şi, mai ales, cu a- din acest, atinge un mic platou staţionar (la
390-408 Hz) pe a- din afiş, coboară cu un salt în jos la începutul lui i, continuă
detenta(până la 212-232 Hz) şi apoi urcă uşor în partea a doua a vocalei.Conturul
terminal este descendent-tuşor)ascendent (intrasilabic),cu partea ascendentă de
scurtăscurtădurată.
Intensitateamare (în două cazuri chiar maximă) şi semilungirea(113 ms.)
secvenţei vocalice iniţiale creează impresia deplasării accentului pc auxiliar, u
primindun accent secundar.Se remarcăcreştereaconstantăa intensităţiipe vocala
neaccentuatăde la începutulfiecărui grup accentuat.Intensitateavocalei t este net
inferioarăfaţă de cea a vocaleiprecedente.
Este lungităvocalafinală: duratamedica lui i este de 121ms.
9 Intonaţia
vorbitorilor
ardeleniîn enunţurile
analizate
poatefi numită.neutrală"numaiîn
sensulcănuprezintă
o focalizare
restrânsă
a unuiconstituent,
rostirea
emfatică
fiindceaobişnuită
la
aceşti vorbitori.
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LM: FOîncepe la 205 Hz, urcă în trepte începândcu a din acest, atingând
vârful maxim (311-347 Hz) pe a din afiş, coboarăuşor în partea finală a acestui a
şi apoi cade net pe i. Conturulterminaleste descendent(uneorichiar abrupt).
Intensitateamaximă este pe vocala a (din acest), care reprezintăpunctul de
început al urcării tonului fundamental.Intensitateaultimei vocalei este inferioară
celei a vocaleiprecedente.
Un contur melodic aparte (cf. LM37 şi LM38), cu un final intrasilabic
descendent-tnet)ascendent are LM37. Platoulridicat (care manifestăfocusullarg)
din celelalte exemple este întrerupt printr-o coborârea accentuluitonal pe a'cest,
iar proeminenţa puternică pe ultimul cuvânt (a:fiş) duce la lungirea vocalei
accentuate(124,7 ms.), pentru a permiteevoluţiaintrasilabicăa unui ton L* urmat
de un ton ascendentabrupt (H-H%)care marcheazăemfazainterogativă.
LS: FO începe la 112 Hz, urcă uşor pe 11,atingând în jur de 140 Hz la
începutullui a din acest, se menţineaproapela acelaşinivel pe e, coboarăpuţin pe
a din afiş şi urcă, în forma unui s alungit, pe i până la 161-170Hz. Tonul nuclear
este ascendent.
Intensitateamaximă este pe a din acest, cu excepţiaexempluluiLS41, unde
se află pe ă, vocala a doua a enunţului.Intensitatealui i este puţin mai mare decât
cea a vocalei precedente. Vocala finală i, pe care se produce mişcarea tonului
nuclear,este lungim(duratamedie: 121ms.).
TM: FOîncepe la 215 Hz, coboară lin, fără variaţiisemnificativepână pe a
din afiş (la circa 180 Hz), sare aproape 100 de Hz pe i şi continuăsă urce abrupt
până spre 500 HzlO.Conturulterminaleste ascendent(abrupt).
Intensitateamaximă şi lungirea primei secvenţevocalice (148 ms.) fac ca
accentul sintagmei verbale să se deplaseze pe auxiliar, u din văzut primind un
accentsecundar.Intensitateamaximăa fiecăruigrup accentualse situeazăpe prima
vocală a acestuia, chiar dacă este neaccentuată.Intensitateavocalei finale este
inferioarăcelei a vocalei precedente.Vocala i se lungeşte(durata medie: 138 ms.),
ca şi consoanafinală, fricativa-ş, care are o duratămediede 201 ms.
3.2. Paroxiton: Ai vă'zut a'fişul a'cesta?
GCI1: FO începe la 145 Hz, rămâne jos (cu eventuale salturi bruştc
nesemnificativepe fricativeleurmătoare,j şi ş), creştepe ultimavocală accentuată:
e (din acesta, rostită de toţi subiecţiica ie), putândatingevârful maximpe această
vocală (GC2, GC5) sau poate face un salt pe atacul vocaleifinale -a (GCl, GC3,
GC4),pe care coboarămai mult (sub tonul mediual vorbitorului)în prima variantă
sau coboară mai puţin în cazul când vârful maxim al FO se situează pe vocala
10Nivelulatinsestemaijos atuncicândparteafinală,cu vibraţii
maislabe,a vocaleii se
afonizează
(inex.1M21:363fu), iarîn1M20,FOcadeînpartea
a douaa vocalei
dela444la254fu.
I!Acestsubiectareo rostireparticulară
a fricativelor,
cuo intensitate
foartemare,vocalele
următoare
fiind"înghiţite"
de zgomotul
consoanei
precedente.
În douăexemple
(GC3şi GC4)se
realizează
o proeminenţă
"negativă"
a vocaleiu,printr-un
saltaltonului
pevocalaprecedentă
el(sub
int1uenţa
fricativei
v),
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finală. Diferenţa dintre cele două variante ale mişcării tonului nuclear constă în
proeminenţamai evidentă a vocalei accentuate e, respectiva vocalei finale -a.
Conturulterminalal enunţuluieste ascendent-descendent.
Intensitateamaximăse situeazăîn patru cazuripe vocala ă şi Într-uncaz pe 1.
Intensitateamai mare decâta lui it şi semilungireasecvenţeivocaliceiniţiale(116ms.)
provoacă,în exemplulGC3, GC4, GC5, apariţiaunui accent secundarpe diftongul
ai. Intensitatea vocalei finale este puţin mai mare în raport cu cea a vocalei
precedenteîn trei exempleşi mai mică În două exemple.Vocala finală a este mai
puţinlungită (l05 ms.) decât diftonguliniţial.
IM: FOîncepe la 258 Hz, urcă, În trepte, Începând cu zI.sau cu a- următor,
atinge vârful maxim pe a- din ultimul cuvânt, coboară abrupt pc e şi pe începutul
vocalei -a, pe care are apoi o uşoară ridicare peste tonul mediu al subiectului.
Conturulterminaleste descendent-tuşor)ascendent.
Intensitatea şi durata relativ mari (128 ms.) ale diftongului iniţial dau
impresia,în 4 exemple,că proeminenţasintagmeiverbale este pc ai, care primeşte
cel puţin un accent secundar. Intensitateamaximă se situează pe vocala a de la
Începutulsintagmeinominale.Intensitateavocaleifinale este-maimare decât cea a
vocaleiprecedente.Pe lângădiftonguliniţial,o duratămai marea vocalelepe care se
producmodificărimai mariale tonului:e (131ms.)şi, mai ales, -a (182ms.), pe care
se realizeazăo dublă mişcarea tonuluifundamental.
LM reformuleazăîntrebarea:Ai văzutafişu ăsta'i, cu contragereahiatului,în
foneticăsintactică,la diftonguluă. FOdebuteazăla 236 Hz, începe să urce pe it, în
trepte, atingând vârful maximpe i sau pe partea iniţială a diftongului'uâ,coboară
pe acest diftong intre 40 şi 120 Hz şi apoi cade brusc la un platou jos pvocala
finală. Conturulterminalestedescendent.
."
Intensitateacea mai mare se află pe prima vocală(a) a sintagmeinominale.În
două exemple, intensitateama-ximăa grupului verbal este pe auxiliar, ceea ce dă
impresiaunui accent secundarpe diftong.Intensitateavocaleifinale este inferioară
celei a vocaleiprecedente.Se produceo semilungirea diftonguluiuă (l05 111S.)
şi a
vocalei finalea (101ms.).
LS: Curba FOîncepe la 117 Hz, urcă uşor pe it şi la începutul lui a următor,
apoi coboară puţin pe vocalele următoare,ceva mai net pe e (la sfârşitul acestei
vocale, FO atinge un nivel jos, în medie 108 Hz); pe vocala -(7(care este lungită,
având o durată medie de 131 ms.), curba melodică urcă, în formă de s alungit,
atingând 153-163Hz. Conturulterminaleste descendent-ascendent.
În LS3, urcarea tonului pe il este mai pronunţată decât în alte exemple,
manifestândtendinţade a dezvoltaun accent nuclearpe vă'zut. Aceastăteninţă se
realizeazăîn LS41 prin disociereaenunţuluiîn două fraze intonaţionale.In LS3,
vă'zutare un accenttonal prenuclear,dominatde nucleulfinal.
Intensităţi mai mari au vocalele neaccentuatepretonice (vârful intensităţii
este în două exemplepe a- din acesta şi în câte un exemplupe ă din văzutşi pe adin afişulş; vocala finalăa este mai intensădecât e precedent(în exemplulLS5 are
chiar intensitateamaximăîn enunţ).
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TM: FOîncepe la 222 Hz, coboară uşor atingândtonul cel mai jos (166-174
Hz) pe a-, prima vocală a ultimuluicuvânt,urcă abruptpc vocalae (vârful463-495
Hz) şi coboară cu salt pe vocala finală a. Conturul terminal este ascendentdescendent.
Intensitatea(în patru cazuri cea maximăîn enunţ) şi durata relativ mari (127
ms.) ale diftongului iniţial provoacă deplasarea accentului sintagmei verbale pe
auxiliar (u are un accent secundar);într-un caz, intensitateamaximăeste pc prima
vocală a sintagmeinominale.Intensitateavocalei finale este mai scăzutădecât cea
a lui e în trei cazuri şi mai ridicată în două cazuri. Se produce o semilungirea
vocaleie (111 ms.) şi o lungirea vocalei finalea (133ms.),
3.3. Proparoxiton: Ai văzut regele?
GC: FOîncepe la 128 Hz, coboară uşor atingândminimumla sfârşitullui 11
(107·-115Hz), urcă treptat pe ultimul cuvânt, atingând vârful (171-189 Hz) pe
penultimavocală sau pe 1şi apoi scade pe secvenţa-(eşle la 111-134Hz. Conturul
terminaleste ascendent-descendent.
Intensitatea(în patru cazuri maximă) şi durata relativ mari (diftongulai are
cea mai mare durată medie: 103 ms) ale secvenţeivocalice iniţiale dau impresia
unui accent (cel puţin) secundarpe aceasta. Intensitateavocaleifinale e (care este
scurtă: în medie 68,6 ms., prezintă vibraţii slabe şi este semiafonizată) este
inferioarăatât în raport cu e, cât şi cu penultimule.
IM: FOîncepela 240 Hz, coboarăpe vocalaă până la sfârşitulgrupuluiverbal,
urcă pe e şi continuăurcareacu saltpe vocalae următoarepână la 295--356Hz. Curba
FOcoboară pe -ele până în prima parte a vocaleifinale e, urcândpe a doua parte a
acesteia spre linia mediană a registruluitonal (227-251 Hz). În exemplulIM45,
unde FO atinge 335 Hz pe e, după o mişcare convexă (284-335-287 Hz), curba
face un salt în jos pe e, la 246 Hz; impresiaauditivăeste de proeminenţămai mare
a lui e. Conturul terminal este ascendent-descendent-iuşor)ascendent, tonul de
frontieră fiind descendent-ascendent;la finalul vocalei lungite -e poate avea loc o
cădereuşoară a lui FOsub liniamediană.
Intensitatea(în ex. IM45, IM47 şi IM49 fiind cea maximăÎn enunţ) şi durata
(I25 ms.) relativ mari ale secventei vocalice initiale determină deplasarea
accentului grupului verbal pe auxilia. În două exemple, intensitateamaximă se
plaseazăpe al doilea e din regele, Intensitateavocaleifinalee este în două exemple
inferioară celei a vocalei e precedente.În afara diftonguluiiniţial din enunţ, sunt
lungite vocalele pe care FOare o mişcare mai amplă: e (123 ms.) şi, mai ales, -e
(160 ms.), cu vibraţiitot mai slabe şi semiafonizatăîn partea a doua a duratei.
LM prezintă modulaţiiale FOîntr-un registru mai larg. FOdebuteazăla 204
Hz şi coboară uşor, începe să urce pe it şi atinge vârful maxim pe e (unde are o
mişcare convexă,coborândîn a doua parte a vocalei) sau pe e următor (cu un salt
în sus pe începutulvocaleiîn LM22, LM24 sau cu o mişcareconvexăpe ultimele
două silabe în LM25).Coborâreape ultima silabă se producelin în LM22 şi LM24
(rămânândla un nivel mediu:202 Hz) sau abrupt (în LM25, până la 176Hz), iar în
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LM21şi LM23, printr-unsalt în jos pe ultima silabă sau în a doua parte a vocalei
finale, terminându-seÎntr-un mic platou jos. Conturul terminal este ascendentdescendent(lin, abruptsau cu salt).
Intensitateamaximăeste pc vocala U.Vocala finală are în toate exempleleo
intensitatemai mică în raport cu e precedent.
a lungire uşoară prezintă vocala ti (durata medie 123 ms.), cu o mişcare
complexăa tonului.
LS prezintădouă modeleintonaţionalediferitepentru aceastăîntrebare:
1) în exempleleLS22, LS37, FOîncepe la 115 Hz, urcă pe il, coboară pe e,
rămâne constant pe e neaccentuaturmător şi urcă pe -le (până la 177-193 Hz).
Accentulnuclear se realizeazăprin proeminenţanegativăa silabeineaecentuatere.
Conturulterminaleste descendent-ascendent";
2) în exempleleLS23, LS24, LS25 se poate vorbi de o disociereîntre emfaza
lexicală(realizatăprintr-ouşoară proeminenţănegativăpe văzut)şi emfaza modală
(realizatăprin proeminenţăpozitivă a silabei accentuate din regele): FO coboară
abia perceptibilpe li, urcă pe re, face un salt la începutullui e următor(la 205, 203,
198Hz) şi apoi coboară pe -ele până la 107-152 Hz. Întrucât reliefareasintagmei
nominale este mai pronunţată decât cea a sintagmei verbale, considerăm că re
primeşte accentul nuclear, iar li are un accent prenuclear. Conturul terminal este
ascendent-descendent.
Intensitatea maximă se situează fie pe sintagma verbală (pe vocala
neaccentuatăă în LS22, LS24 şi LS25) sau pe sintagmanominală(pe e în LS37); e are o intensitatemai mică decât e precedent.Vocala ti este uşor lungită (durata
medie: 109 ms.); -e este lungit atunci când participăla ascensiuneafinală-atonului
(în LS22, -e arc 136ms.).
'
TM a reformulatîntrebareaÎntr-unenunţcu finalparoxiton:L-ai văsuţpe rege?
Curbamelodicăesteasemănătoarecu cea a ÎntrebăriiAi văzutafişulacestei?
4. Observaţii şi concluzii la analiza precedentă
4.1. În rostirea obişnuită, .neutrală", a întrebărilor totale cu structura
sintacticăVO(Adj),nu se poate vorbi de un accent nuclearpe vă'zut şi de un accent
postnuclearla finalul enunţului;vă'zut poate avea un accent prenuclear,iar accentul
nuclearse situeazăpe ultimasilabă accentuatăa enunţului.
4.2. Exempleleanalizate prezintă contururi melodice diferite, în funcţie de
structuraaccentualăa ultimuluicuvânt din enunţ (oxiton, paroxiton,proparoxiton)
şi, mai ales, de provenienţalocalăa vorbitorului+',
12Acestconturterminal,
relevatde noişi in articolul
citatmaisuspentrurostirealiterarăa
interogativelor
totale,esteomisdeLaurenţia
Dascălu
Jinga(1975,p.477-480;
2001,p. 32-35),deşi,
înarticolul
respectiv,
elesteevident
înfigurile
2 şi 3dela p.478.
13Altevariabile
posibile
(cumar fi statutulsocio-cultural
al vorbitorului,
situaţiide vorbire
diferite,
nuanţeafective,
emfaza
intenţionată
peunanumitlexem)fiind,pecâtposibil,
,,neutrahzate",
rămânînjocceledouăvariabile
menţionate.

94

ADRJAN
T1JRCULE'L
VASILE
APOPEI,
DOINATITCĂ

10

Tipurile reprezentativede contururiterminaledate în figurile din Anexă sunt
sintetizateîn tabelul următor":
ID
rostire
GC40
IM34
LM37
LM38
IMI7 ,GC3
TIvi3
!v13
LS3
TM4
Ge23 ,
IM47
LM21
LS23
LS37

Figura
1
2
3
4
6
8
9
10
Il
12
13
14
15
17
16

Tip
intonaţie

Contur
I terminal

A
neutrală"
neutrală
D-(A)
cufocusrestrâns 1 D-A
neutrală
D
neutrală
A
neutraJă
A-D
neutrală
D--(A) f--neutrală
D -'neutrală
D-A
neutrală
A-D
neutrală
A-D
neutrală
A-D-A
neutrală
D
neutrală
D-A
A-D
cufocusrestrâns
-

Structuralexicală
l
o
°
o
o
o
EO
12°
po
EO
po
ppo
ppo
ppo
ppo
ppo

I
I
I

Subiecţii LS şi LM au utilizat pentru acelaşi enunţ două tipuri de contururi
terminale, diferenţele dintre acestea fiind stilistice, necontrolate însă de către
vorbitori,
La cei doi subiecţi ardeleni (LM şi IM) se remarcă prezenţa tonului final
descendental interogativelortotale analizate,însoţit de scădereaintensităţiivocalei
finale, chiar în cazul când aceastaeste accentuată(afiş):FOurcă în trepte, începând
cu prima vocală a grupului nominal (sau şi pe verb) şi atinge culmea pe vocala
iniţialăa ultimuluicuvânt,după care coboarăpe vocalaaccentuatăa acestuia.
Între cele două vorbitoare originare din sud-vestul Ardealului există şi
deosebiri, mai ales in privinţa detentei finale: la LM, FO coboară uşor pe silaba
accentuată, rămânând la un nivel înalt, şi cade, cu un salt, pe ultima silabă,
realizând un mic platou la un nivel foarte jos; la IM, căderea tonului continuăpc
prima parte a silabei finale, dar apoi urcă spre nivelul mediu al registrului
vorbitorului,mişcareatonuluide frontierăluândo formă concavă,
Nu numai conturulterminal realizeazădeosebiriîn modelulcurbei melodice
a Întrebării,De exemplu,întrebărileGC40, LS41,TM18 au acelaşiconturterminal
(L-H%), dar la TMI8 tonul se menţine la un nivel jos până la ultima vocală
14Nusunttrecuteîn tabelfigurile5 şi 7 (LS41şi IM21),în careenunţulestedisociat
încâte
douăfrazeintonaţionale.
Abrevieri:
A==
ascendent,
D = descendent,
o '"oxiton,po'"paroxiton,
ppo""
proparoxiton.
15Intonaţie
.neutrală"
înseamnă,
conform
celorspusemaisus,pelângăfaptulcăvorbitorul
nu
exprimăo emoţieparticulară,
şi o focalizare
largăa întregului
enunţ,cu proeminenţa
maximă
(accentul
nuclear)
pevocalaaccentuată
a cuvântului
final.
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accentuată;pe ultimulcuvânt (afiş), Fa prezintăo pantă abruptă la GC40 şi TM18
(cu salt), pe când la LS41 panta este mai lentă şi sinuoasă(de forma unui s alungit).
Transcrierea ToBI, care acordă accente tonale silabelor proeminente din
enunţ,este mai detaliată,dar poate omiteunele deosebiriintonaţionalesesizabilela
analiza auditivă. De exemplu,GC23 şi LS23 pot primi aceeaşi transcriere,dar la
GC23, curba Fa are o urcare mai amplă, care continuă şi după silaba accentuată
până pe începutulultimei silabe (din regele), în timp ce la LS23, ea coboară de la
începutulpenultimeisilabe.
4.3. Pe baza transcrierii ToBI am incercat" să stabilim unele secvenţe de
tonuri care se realizează în interogativeleanalizate. Precizarea unor asemenea
secvenţe are consecinţe practice În domeniul tehnologiei vorbirii, oferind
posibilitateade a formulareguli de sinteză a conturuluifrecvenţeiFOÎn funcţie de
indicaţiileprozodiceşi sintactice-semanticeaplicateunui text.
Pentruenunţurilecu emfazaîn poziţiefinală am stabilitsecvenţele":
H* H*H-L%;H* H* H-H%; L* H*H-VIo.
"
Ultima din cele trei formule se aseamănăcu formuleleCă)şi (b) ale lui D.R.
Ladd, dar diferă prin poziţia accentuluinuclear pe care autorul citat îl asociază cu
proeminentanegativăde tip L", care în interpretareanoastră reprezintăun accent
prenuclear.
Pentru rostirilecu focus larg se pot da următoareleformule,diferite,la rândul
lor, de cele indicatede D.R. Laddpentru limbaromână:
(H%)L* H* H* L* L-L%; (H%)(L-)H* H* L* L-Ll%.
4.4. Lungireaunor vocalecontribuiela proeminenţaacestora.La îhtrebareaAi
văzutacest afiş", duratavocaleii, pe eare se realizeazătonul nuclear,fTeştcîn mod
evident (ca şi durata lui -ş) la subiecţiiIM, LS, LM18,TM şi mai puţin la Gc. La
întrebările cu cuvânt final neoxiton (acesta/ăsta, regele), vocala accentuată este
semilungăla IM, LS (in regele) şi TM şi lungă la IM şi la LM (în regele)19,iar
vocalafinalăneaccentuatăeste lungă la LS, TM şi chiarsuperlungăla IM, pe vocala
finală neaccentuatărealizându-se,la acest subiect,o mişcare complexă(concavă)a
tonului de frontieră. Lungirea vocalei şi ridicarea tonului creează la IM şi LS
impresiaunui accent secundarpe vocala finală. La subiecţiiIM, 11\1şi ac există
tendinţade lungirea secvenţeivocaliceiniţiale(diftongulai).
16Această
încercare
a fostrealizată
deautoriiinformaticieni,
caresubliniază
avantajul
notaţiei
ToEIpentrumarcarea
secvenţelor
detonuri.
17Accentul
nuclear
estemarcatculiterealdine.
18LMprezintă
o lungire
ernfatică
a luii (127,7ms.)înexemplul
LM37.
19Amconsiderat,
în modrelativ,ca semilungi
vocalele
cu o duratăcuprinsă
între100şi
120ms.şi calungivocalele
cuo duratădepeste120rns.;[ (113,3ms.)poatefi considerat
chiarlung
laLM,deoarece
mediadeduratăa celorlalte
vocale
la acestsubiect
estede67,6ms.
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4.5. Tendinţa de a plasa intensitateavocalică maximă pe secvenţa vocalică
iniţială se manifestăla aceiaşitrei subiecţi(IM, TM şi GC), care lungescmai mult
sau mai puţin această secvenţă, rezultatulfiind apariţia unui accent secundar sau
chiar a proeminenţeimaximea sintagmeiverbalepe auxiliar.
La subiecţii IM şi TM se observă tendinţa de a marca fiecare unitate
accentuală prin plasarea intensităţii maxime pe vocala iniţială (accentuată sau
neaccentuată)a lexemului/grupuluiaccentuat
4.6. Cei cinci subiecţi vorbesc în mod curent limba română literară
(standard).În rostirea întrebărilorcercetatenu apar particularităţisegmentalecare
să trădeze originea locală/regionalăa acestora: singurele aspecte diatopice sunt
Închidereapenultimuluie din regele la subiecţiiGC, IM, LS şi deschiderealui e
din acelaşi cuvânt la IM şi LM. Deschidereafoarte mare a lui -e (mai mult sau mai
puţin lungit) din regele apare la subiecţiiIM, LM, TM şi o deschideremai mică la
LS. Rostireadiftongată(ie) a vocalei e din acestta) este comunătuturor subiecţilor.
În schimb, deosebirile care ţin de intonaţie în sens larg (curba melodică,
durata, intensitatea, ritmul rostirii) sunt evidente, în primul rând, Între cei doi
subiecţiardeleni şi cel bănăţean,pe de o parte, şi subiecţiimunteanşi moldovean,
pe de altă parte. Există deosebiri de intonaţie şi Între GC (muntean) şi LS
(moldovean) şi chiar Între cele două ardelence, LM şi TM, originare din părţi
diferite ale judeţului Hunedoara. Trăsăturile intonaţionaledobândite în perioada
deprinderii limbii materne (a unei varietăţi locale a acesteia) par a fi cele mai
rezistente la influenţelealtor varietăţi lingvisticeînsuşite ulterior. Particularităţile
intonaţionale diatopicc pot contribui atât la caracterizarea ariilor dialectale
dacoromâne, cât şi la precizarea variantelor teritoriale ale limbii standard, cu
observaţia că ariile trasate pe baza unor asemeneaparticularităţinu trebuie şi nu
par să coincidă cu ariile diatopice delimitate pe baza altor tipuri de trăsături
(foneticesegmentale,morfologice,lexicale).
BIBLIOGRAFIE
Centrede Dialectologie,
Universite
Stendhal-Grenoble
3 (2005):
ProfetAMPER.
Atlasmultimedia
prosodique
del'Espaceroman,.Geolinguistique",
horsserien°3.
DascăluJinga,Laurenţia
(2001):Melodiavorbiriiin limbaromână,Bucureşti,
EdituraUnivers
Enciclopedic.
Dascălu
Jinga,Laurenţia
(1975):Whatareyouaskingabout?(Ontheintonation
ofemphasis
inyesnoquestions),
in.Revueroumaine
delinguistique",
XX,5,p. 477-480.
Kallioinen,
Vilho(1965):Contribution
ă I'etudede l'intonation
roumaine,
In OmagiuRosetti,
Bucureşti,
p.433-435.
Ladd,D.Robert(1996):
Intonational
Phonology,
Cambridge
University
Press.
Turculet
Adrian,Botoşineanu
Luminita,
MinutAna-Maria
(2003-2004):
Cercetăriacusticeasupra
unoraspecteregionale
aleintonaţiei,
în.Analeleştiinţifice
aleUniversităţii
«An Cuza»din
Iaşi",Lingvistică,
XLIX-L,
p. 557-576.
Vasiliu,
Emanuel
(1965):
Fonologia
limbiiromâne,
Bucureşti,
Editura
Ştiinţifică.

13

97

INTONAŢIA
PROPOZIŢIllJOR
INTEROGATIVE
TOTALE
ANEXĂ
lai'

v

. 1.2: u t a Itj e st a 'f
i
f:
o·/"·.'B'
>'-<'"V)'''
'<""-""''''';;''''''''''''\r
W"'U'n('
''''''''-''',T';'''''''''i'r:V'X''-".";["
""'ljl
o'".
'·'-'·"'·"',jr·'
'l.jV'
_o"

1.H
tlc,e)c-. .-."7--=l3206'=-ii40l)

1
.1 -' ,
':
i':
,
"'1I'6O(r-c----5:'66o'""'TooiT"-'-"-'-'-U{lO-'"

Fig. 1: GC40.Ai văzutacest afiş?
12;i' V

,

If
IZ U t a Itf e st
"'···:';··'·""'···'!±r;·'·"·1t"·-C
".,<'(1'"'iţ."''''·''·''lP'''''·<

50{'

,.,
"
1:'9:
It+--

Fig. 2: IM34.Ai văzutacest afiş?

,

98

AJ)R1'\N

DOINAmcĂ

14

Fig.3:LM37.
Aivăzulacestafiş?
v
a;ţ
'-"t'i

'Z U t a
!,i,

J:
',i,

OOrrI·r
_'......
"'-'_w._..,.
__._,_'"C'..,.r.c.---..,.-----r
_._.·
...
c"-c.,_.·_-'""
0.400
0.5UO....
lil300

Fig.4:LM38.
Aivăzutacestafiş?

100

16

ADRIAN
TURCULEf,
VASILE
APOPEI,
DOINAJlTCĂ

'a,ţ

v

t

o

st a 'f

]:

Fig.7:TM2LAivăzutacestafiş?
!ai: V ,Z.
"1 '

il

u ta

1",- d"" ,,' 'o' .." ,r

'E i

] ula

1''',0>,<1''''
',' ",' , '.' '"

't] e
"

'" o"

st

a'
"

,

1"'""""l"":-"-7"'-""""'-"'-'T"-"'"":'7""""r:
.
'C-·:":",''-'-·-.·.""':'':'"-''''''--'---r--'--r.
i{silcl
U200
iJ401) DWJ
(1800 1:000
UDO
1.400

Fig.8:GC3.Aivăzutafişulacesta?

104

i'lDRIAN

DOINArrrcx

20

Fig.15:LM2l.Aivăzutregele?

I/r-

21

IhITI.":ROGATlVE
TOTALE

105

ASPECTS
DE L'lNTONATION
DESPHRASES
INTERROGATIVES
TOTALES
AYANTLA STRUCTUfnr
VO(ADJ)
RESUIVn:
L'analyseauditive-acoustique
d'un corpusdinterrogatives
totalesaffirmativcs
ayant
la structureVO(Adj)prononcees
par desetudiantsprovenantde differentesr6gions,montre
quc, dansla prononciation
commune,neutre,I'accenttonalprimaire(le noyau)se place,
dhabitude,a la fin de l'enonceet nonsurle verbe,commeI'on croitparfois.
Les interrogativestotales presententdes contoursmelodiques(y comprisdes
contoursterminaux)differents,en fonctionde la structureaccentuelledu derniermoi
(oxyton,paroxyton,proparoxyton)
, ainsi que de I'originelocale des informateurs.Un
contourmelodiquespecifique,caracterisepar une augmentation
graduellede FOet par un
tonfinaldescendant,
estproprepomquelques-uns
desinformateurs
provenusde differentes
regionsde la Transylvanie.
il paraitqueles modelcsintonatifsapprispar les sujetsparlants
dansla periodede I'assimilationde la languematernelle(oud'une varietelocalede celleci) se maintiennent
aussidansla prononciation
litterairenon-forrnclle
(courante).
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