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PREFAŢĂ. 

Vieaţa tuturor limbilor reproduce în mie şi întrun cadru 
mai restrins un fenomen general pe care-l observăm în fluxul şi 
refluxul continuu al vieţei universale. Pr ivită sub toate formele 
şi manifestaţiunile ei, o limbă, ca ori-care alt organism; tinde 
în tot cursul evoluţiunei sale istorice la o armonizare şi unifi- 
care a părților care o constituese. Prin variate şi nenumărate 
mijloace, de care singuri cele mai adeseori nu ne dăm bine 
samă, fie-care limbă ajunge, după o continuă şi lentă elaborare, 
la acea armonie şi mlădiere care dai o formă estetică, ener- 
gie şi vieaţă atitor cuvinte şi expresiani. Unul din aceste 1mij- 
loace este aliterațiuneu. 

Imerarea de faţă, apărută mai întîi în feviste evitică-lite- 
rară II. 213—320, 425 — 471, am consacrat-o studiului acestei fi- 
guri de eufonie pe mtreg domeniul limbilor romanice, insistind în 
special şi mai mult asupra limbei romine, de oare-ce pînă astăzi 
nimeni nu s'a ocupat de această, Chestiune, care interesează unu 
numai pe filolog, ci şi pe estetician. Din toate faptele pe care 
le-am înşirat reznltă, ea concluziune generală, că aliterațiunea 
este, după rimă, unul din principalele elemente cărnia i-se da- 
toreşte armonia unei limbi, ear, pe de altă parte, prin_legătura 
pe care o stabileşte între cuvinte ea este un important; mijloc 
mnemotehnic, cu deosebire în literatura populară unde memoria 
joacă un rol atît de însemnat, 
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Pitagoricienii din antichitate căutaii armonia în nebuloasa 

şi vaporoasa lume a sferelor cereşti. Noi s'o căutăm într”o lume 

mai veală şi mai aproape de noi, şi nu este de ajuns so găsim 

şi so simţim, ci trebue so şi înţelegem şi so explicăn. 

Incheind, rămîne să-mi exprim mulțăminile mele d-nei C. 

Michaslis de Vasconcellos, cunoserita vomanistă, care a binevoit 

a-mi comunica mai multe notițe asupra aliteraţiunei în limba 

spaniolă şi portugeză. 

Paris, Noemvrie 1894. 
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INTRODUCERE. 

Pe cînd cea mai mare parte din terminii pe care-i în- 

trebuințăm astăzi fie în retorică fie în poetică, i-am pri- 

mit, şi moștenit de la vechii scriitori greci și latini, de ori- 

gine cu totul nouă este terminul de alifevațiune pe care 

nu-l întilnim la nică unul din retorii şi gramaticii din 

antichitate sau Ivul-mediti, şi care, pentru prima oară, a- 
pare la Ioannes Iovianus Pontanus, istorie și erudit italian 

de la sfîrșitul secolului XV '). In tomul al doilea al seri- 

erilor sale Pontanus defineşte astfelii aliteraţiunea: „Ea 
igitur sive figura, sive ornatus, condimentum quasi quoddam 

numeris affert, placet autem nominare a/literationem, quod 
e literapum allusione constet. Fit itaque in vexsu, quoties 
dictiones continuatae vel binae vel tewnae ab iisdem primis 

consonantibus, mutatis aliguando vocalibus, aut ab iisdem 
incipiunt syllabis, at ab iisdem primis vocalibus. Delectat 

autem alliteratio haec miritfice in primis et ultimis locis 
facta, în mediis quoque, licet ibidem aures minus sint in- 
tentae“ ?). Precum se poate vedea și din exemplele pe 

  

') Adelung, Ueber den deutschen Styl. Berlin, 1785. L, 284. 
2) 1. 1. Pontani librorum omnium tomus IL. 236. Basileae. 

1538; Dialogus Actius. 
Ov. Densuşianu. Alit. în 1. rom. 1 

  
   



cave le dă mai departe, Pontanus înțelege prin alitera- 

țiune repetarea _aceluiașiti _sunet, _aceleiași-—litere, atit la 

începutul ât şi la mijlocul sau sfirşitul a două sau mai 

multe cuvinte strîns legate între ele din punct-de-vedere 

gramatical, urmindu-se imediat sai stind aproape unele de 

altele.  Definiţiunea dată de Pontanus a fost primită și 

urmată de cea mai mare parte din filologii mai noi 

care ai studiat şi urmărit această figură în operele clasi- 

cilor greci si latini *). 

O semnificațiune cu desăvirșire vagă şi puţin preciză 

are aliterațiunea la o parte din scriitorii francezi: de astăzi. 

In Dictionnuive universel des litteratuves, Panis 1554, Vape- 

vreau o defineşte astfeliă : „Rep&tition, dans deux ou plusieurs 

mots qui se suivent, dune mâme lettre ou dune meme 

syllabe+. In Dictionnaire histovigue de lu langue francauise, 

Paris 1884, II, 716, găsim următoarea definițiune: „Figure 

de mots qui consiste dans la râpâtition recherchee des 

mâmes lettres ou des mâmes syllabes“. “Tot așa şi în 

Dietionnaire de P Academie francaise, LSTF, L: „Figure de 

mots qui consiste dans la râpetition recherehee des mâmes 

lettres ou des mâmes syllabes. Plusieurs proverbes oftrent 

des exemples d'allittâration: gri ferre a, guerre a; qui 

refuse, muse.“ *). 

2) A. Nâke, De allitteratione sermonis latini, în Rheinisches 

Museum UL. 1829 p. 324 sqq: „Fit allitteratio 1) în primis litteris; 

primis syllabis: 2) in una postrema et altera prima syllaba ; 3) în 

mediis vocibus; 4) in postremis syllabis. Quod Pomoeoteleuton dici 

solet.« p. 331. Cf. Cadenbach, De alliterationis apud Horatium usu, 

Progr. Gymn. Essen. 1837 ; I. Theobald, De unnonimationis el alli- 

teralionis apud Ciceronem usu. Bonn, 1852, p. 10; R. Buchhoiz, 

De alliterationis indole atque natura ususque Homerici lineamenta. 

Progr. Kânigsberg. 1879. | 
4) Of. și Littr6, Dictionnaire de la langue francaise, I!, 115; 

Becq de Foucquitres, Zrait€ gentral de versificalion  francaise, 

Paris, 1879, p. 217; A. Pott, Latein und griechisch în cinigen îhrer 

avichtigsten Lawtunterschiede, în Kuhn's Zeitschrift fiir vergleichende
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Pentru filologii germani de astăzi aliterațiunea are 
însă o semnificaţiune clară și bine precizată. Ei înţeleg 
prin ea repetarea aceluiașiu sunet, aceleiași silabe, numai 
ia începutul a două sau mai multe cuvinte. 

Există, prin urmare, aliterațiune în versuri ca cele 
următoare : 

De-odată prin ruirea de raete n mulțime, 
" Alexandri, Grui-Sînger. 

Wfiicioasă și smerită, şi-a vărsat razele sale, 
Eminescu, Câ/in. 

Din evemile trecute, în reacuri viitoare, 
Alexandrescu,  Je/itafie. 

Tot această însemnare o are aliteraţiunea Și la ro- 
manişti ca P. Meyer (Romania NI. 512) şi E. Stengel 
(Grundriss dev vomanischen Philologie IL. 60). Acesta va, 
fi și punctul nostra de vedere din care o vom studia-o 5). 

a 
  

Sprachucissenschaft, XXVI, 1583, p. 135; A. de Moraes Silva, Diccionario da lingua pâriugueza, Lisboa, 1878. 1. Un înțeles tot atît de larg are astăzi aliteraţiunea şi lu orientalişti. 
?) La Greci şi la Datini aliteraţiunea era cunoscută sub nu- mele de zagousiwosrs, apiouc!s, zizioav, parhomoeon ete.—figuri de retorică pe care ei le numiau cu terminul mai general de cyâuxza 1ieuș, : 
llagoywoiwsrş î 
SA P 

d Epata să cata Em Errage 5 money, - vam îi îi Ev oi ă îi e heuris 
) 

pa. vai dop pă dei că tusa 
1, 22 sXeurh, zăş î0păsas cynhadăs î 309 aseă Bvânatos atesta 20 ai) îvoua. îv â9pfi piv Tă setata: [ode ăp End dgzu Tap'aT0ă 3 du pa SEzexovzo mapizinzo 3 mizasi, Aristotele, Ret. II. 9. "Es BE mai maziuaia ha ăsta. mapăusia îi rola ETA. Îi sia Eni zid Demetrius, L[. Spengel, Rhetores graeci IL. 266. Şi Aristotele şi De- metrius înțeleg deci prin zaoouoivs:s atit aliteraţiunea cit ȘI 2piat0- șeisuzov. Mai puţin clar se esprimă Auaximnenes: zxooyoioztz, aaa îvota Vioziv îvipara ză î3 fuotov GIAnaâ, Ev dis misigra “o ăpu.ara să asi eco, Rhet. ad Alex. XĂVIII. Masisocrş 33 srivezas EV 4 i 
RATĂ Th dop, otov îns soivuy 5Wous Ep, mpoctue T05W9p.0ş, mai vază sa mehoz îdtxz 4932, Tiberius, Spengel. III. 74. Iag- 
I0O03tg au Î pară ha doi 05 dev, în vas 3b mess, Anonyimnus, zegi 

TI 

e/apazov, Spengel Ill. 131. Ilagizuars spivacat pas day ai Texas” xar 
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Im seria, figurilor de eufonie aliterațiunea merită să 

fe studiată cu atît mai mult, cu cât ea apare că unul din 

elementele estetice principale ale unei limbi: ea mărește 

efectul muzical al cuvintelor și, prin repetarea aceluiaşiil 

sunet la începutul lor, espresiunile devin mai armonice şi 

mai melodioase. Dacă versuri ca cele de mai jos produc 

o impresiune plăcută asupra noastră prin sonoritatea şi ar- 

monia lor, aceasta se datorește în mare parte efectului mu- 

zical al aliterațiunei : 

  

ăpph? pe dov zpocâzet 2p0YSuwe 5 za Sporsapuzow hEjitar naă îi 

ză sedce, clov E9ehew anodetv, 6 îi zuatestsuzov. Maximus Planudes, 

Soia sic “Bppoţâvoue mpi 2 zop, |, C. Walz, Rhetores graeci V. 5llş 

şi 551. Prin zagiaosis deci se'nțelege aici şi aliteraţiunea Şi GuotozEhav- 

“5. Singur Planudes întrebuințează pentru aliteraţiune un termin 

special, duztaprrov. Cf. şi P. Victorius, Vaviarun et antiguarum lec- 

tionum lib. XXVII. 11. Analog aliteraţiunei este şi zăpteov de la 

Quintilian (Instit. or. LX. 9.75). după cum se poate vedea din exem- 

plul pe care-l dă: puppesgue fue pubesque tuoruin. ligico» mai în- 

samnă aici şi EpotoreAzysov. C£, Eustathius, Commentarii in Homeri 

Iliadem, Florenţa, 1730, L. 464, Coment. la v. 390 cartea ÎI din lliadă. 

Paromeon est, quotiens ab iisdem litteris diversa verba sequuu- 

tur, quo modo îilud habes apud Vergilium : 

Sola mihi tales cusus Cassandra canebat. 

ab ipsa littera inchoavit plurimas partes orationis. Quale est illud : 

Jongo sale saza sonabuni. Antiqui integros versus ita faciebant, ut 

O 'Tite tute Tati tibi tanta tyranne talisti 

Versus est Ennianus. Pompejus, Comment. Gramimalici latini e 

ecensione E. Keilii, V. 303. 28. Cf. Donatus, Ars grammutica, IL. 5, 

20, Keilii IV. 398; Charisius, Instit. gramm. IV. 4.7, Keilii |. 

282; Diomedes, Art. gram. 1], IKeilii 1.447; Marius Plotius, Art. 

gramm. ], Keilii VI. 458—459; Beda, De schemat:bus, C. Halm, 

Rhetores latini aninores, 1863, p. 610; Îsidorus, Origin. |. 35. Mar- 

tianus Capella întrebuințează termini : mytacismus, labdacismus, i0- 

tacismus, polysigma, după cum se vepetă 7, [, i sau s: Mytacis- 

mus est, cum verborum coniunttio M literae assiduitate colliditur, 

ut si dicas: mammam ipsam amo quasi meam animam. Labda- 

cismus, ubi L plorimum dissonat, ut si dicas: Sol et luna luce 

lucent alba leni lactea. Iotacismus, ut si dicas : lunio luno lovis 

iure irascitur. Polysigma, ubi S litera crebrius geminatur : Sosia in 

solario soleas sarciebat suas. Prin Homoeoprophoron pare. a înțe- 

lege aliterațiunea în general; ca exemplu dă vessul din Ennius 

citat şi de Pompejus. AM. Capella conside:ă repetarea aceluiaşiit
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Va da și flori și frunze, etern fiind udată 
| Alexandri, Gui-Sînger. 

Soții, surori şi mame suspină "n urma lor ; 
Alexandri, Duvava roșe. 

Ce din frunze îți doinește, ce cu fluerul îţi zice. 
Eminescu, Hpigonii. 

Mareţul fun, trist martur Val nostru trist apus ?). 
Alexandrescu, Tecutul la 

mânăstirea Cozia. 

Influenţa și importanţa aliteraţiunei se întinde însă şi 
mai departe. Ea nu este numai un simplu element eufo- 
nic, un simplu ornament de care scriitorul sau vorbitorul 

  

sunet ca „vitium maximum“, De het. XXXII. 514. Tot așa şi 
Marius Plotius: Aprepia (âzpzzeia) est absurda et indecens verbo- 
rum structura, ut: o Tite tute Tati tibi tanta tyranne tulisti. Art. 
gramm. ], Keilii VI. 454. Cf. şi H. Columna, Enni; fragmenta, Neapol, 
1590. p. 3; Servius, Coment. la Vergi, Eneida III. 183 și Cornifi- 
cius Rhet. IV. 12. — Geminalio este numită aliterațiunea la O. 
Gifanius, Titi Lucretii De rerum matura libri VI. Lugd. Batav. 
1595, p. 351; Brouckhusius, Zibulli carmina, Amsterd. 1708, I. 1. 3; 
L. Pareus, Lexicon Plaulinum, Frankfurt, 1614, v. Geminalio. La 
Gifanius şi Brouckhusius geminatio are un înţeles tot atît de larg 
ca aliteraţiunea la Pontanus. La P. Fabri ea este numită cu 
terminul general de paronomeou: „quant tous les termes de une 
ligne se commencent par semblable lettre“. Ca genuri speciale 
aminteşte: Lipda, quant 1 en commence tous les ternes de une 
ligne ; Methacismus, quant m est pour commencement ; Frenum, 
guant 7 est au commencement, Le grand et vray art de pleine 
Rhetorique, ed. A. H6ron, 1890,11. 128. Cf şi Leys d'amors, unde 
aliterațiunea este numită şi replicatio (7. plana, multiplicada, ri- 
goroza L. 248.). In vechia franceză aliterațiunea mai poartă şi 
numele de rime scnee. 

Cu o semnificaţiune corespunzătoare aliteraţiunei găsim între- 
buințate, la unii retoră şi comentatori, figurile cunoscute sub nu- 
mele de zapovouasia, raptpne:s. adnominatio. Acestea din urmă însă 
Sapropie mai mult de ceea-ce numim astăzi figuri etimologice și 
gramaticale, care n'aii nimic de a face cu aliteraţiunea, şi asupra 
cărora ne vom opri mai tirziu. 

5 Fără "ndoeală, singuri nu ne dăm samă cele mai adeseori 
de unde provine această armonie şi care sînt cauzele care ait 
produs-o. Pentru-ca să simțim efectul muzical al unui vers n'a- 
vem numai decit nevoe de esplicări și analiză. 

  

  

 



6 — 

se foloseşte ca mijloc de înfrumsețare şi înflorire a frazei, 

ci ea stabileşte tot odată o mai strinsă şi mai puternică, 

legătură între cuvintele aliterate, făcînd din ele punctul 

principal asupra căruia se ndreaptă și se concentrează a- 

tențiunea noastră. Astfelii în versul de mai sus al lui 

Alexandrescu, cuvintele : măreţul turn, trist maxtur, legate 

între ele prin aliteraţiune, apar ca punctul principal asu- 

pra căruia se oprește şi se fixează mai mult gîndirea 

noastră, şi toate la un loc scot și pun mai bine în evi- 

denţă ideia pe care poetul o esprimă în acest vers), 

Pe lingă armonie, prin urmare, aliterațiunea aduce cu 

sine şi unitate: ambele acestea două se succed una alteia 

şi acolo unde apare una din ele urmează în mod natural 

şi cealaltă. Din acest punet-de-vedere rolul aliterațiunei 

se poate compara cu acel al rimei; ceea-ce este rima pentru. 

un șir de mai multe versuri, acelașiu lucru este aliteraţiu- 

nea pentru două sai mai multe cuvinte dintr un vers. 

Mulţi poeţi, atât vechi cât și moderni, găsind în ali- 

tevațiune un mijloc de lustruire a stilului ati întrebuin- 

țat-o deseori în operile lor; la unii însă ea a degenerat 

în afectare şi eufuisni.  Astfelii Luigi Groto (Cieco 

dHadria), poet; italian din secolul XVI, ne-a lăsat 54 de 

versuri Jatineşti în care toate cuvintele aliterează între 

ele, începînd toate cu litera C. Cităm 10 versuri“ de la 

început : | 

:) La corespondance des sons ne fait qu'appeler Vattention 

sur Pharmonie . des idâes..... L/harmonie des sons rend aussi plus 

frappante celle des idtes“. E. du Msril, Pssai philosophigue sur 

le principe et les forimes de lu versification, Paris. 1841. 99—100, 124. 

„Lie Alliteration herrscht und bebt das Finzelne mit wunderbarer 

Kraft hervor“. Lachinann, în Exsch u. Gruber, Encyclopădie LI v. Al- 

litteration. Cî. şi G, Gerber, Die Sprache als Kunst, Berlin, 1885. Il. 

164; W. Jordan. Der epische Vers der Germanen, Francfurt, 1868. 

35; C. Poggel, Grundziige einer Theorie des Peimes, Miinster. 1834. 

A



— Ţ 

Cunetis chara charis cunctis carissima cura, 
- Clarificum cilium, castificansque calor. 

Crine coherenti Cornelia corda coarctans 
Conspectu capiens, contuolisque cremans. 

Commemoran$ charum comitem Cornelia celebs, 
Clausaque collachrimans, coniugiumque ; cavens, 

Cnivis comburens cor ('arbonesia castă 
„Cordaque earbonum conficiens cumulum. 

Collis castalii cultrix, constansque columna, 
Contulgens claror, cui Cyrosura cadit 8). 

In asemenea jocuri copilăreşti de cuvinte-—numite şi 
tautogramimes sau vers leltrises—în care poetul consideră 
ca scop ceea-ce. mai 'nainte era numai mijloc, totul devine 
monoton şi obositor prin continua și uniforma repetare 
a unuia și aceluiași sunet: 0 aceiaşi impresiune ca la ce- 

5 Carmina concelebrantia  Corueliam Carbonesiain ;  Delle 
rime, Venetia, 1587. p. 209. 'Tot Luigi Groto a compus un sonet 
italian în care toate cuvintele încep cu litera D (L. Blanc, 
Grammatil: der staliinischen Sprache, Halle, 1844. p. 7194). —F. 
Mone citează, Lateinische Hymneu, III, 81, o poezie latină din sec. 
XIV, compusă din 12 strofe în care toate cuvintele încep cu P. 
H. Cardanus, De subtilitate, liber XV, Basileae, 1582, p. 741, ci- 
tează cite-va versuri din Placentius Porcius, autorul unei poezii 
latine în care fie-care cuvint incepe cu P, şi din Hugbaldus Gallus, 
autorul a 136 versuri în care fie-care cuvint începe cu litera C. 
Despre alte asemenea poezii cf. Des Accords, Les bigavrures, 
Rouen. 1616, p. 109: E. du Mâril, Posies populaires latines du 
Moyen-âge p. 61, nota; 'Th. Wright, Religuiae antiguae, Londra, 
1841, II, 8, 20, 256; P. Meyer, Documents manuscrils de Vanci- enhe literature de la France, Paris. 1871, p. 119; L. Lalanrie, Curiosites littâraires, 1851, p. 26; A. Canel, Recherches sur les 
Jeux d'esprit, Paris, 1867, Il, 138—153. Versuri izolate în care fie- 
câre cuvint începe cu aceiaşi literă — analoage mult citatului Vers al lui Ennius—cf. la V. Fortunatus, Opera. Roma, 1786—87, 
1. 405, :Vita S. Martini ; Marot, Epitres, II; Diez, Die Poesie der Troubadours, Leipzig. 1883. p.S7; A. Ebert, Allgemeine Ge- 
schichte der Litteratuy des AMittelalters, Leipzig, 1874—87, I, 593; II, 154, 280, 292; 1. Bekker, Homerische Blătter, Bonn. 1863—72, 
II, 213. La poeții simboliști de astăzi nu rareori găsim aseme- 
nea versuri.     
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tivea tivadelor monorimice din vechia poezie franceză. Și 

cu toate acestea câţi poeţi nu și-aii perdut timpul cu ase- 

menea curiozităţi și rarități literare, rodul unei munci 

seci şi pedantice *)! 

  

2) In limba personajelor sale comice, Shakespeare întrebuin- 

ţează asemenea cacofonii, pentru a produce un efect comic şi ri- 

dicul prin deasa, repetate a aceluiaşi sunet. Astfelii: în „Midsum-; 

mer-night's dream“ (Visul unei nopți de vară): 

Wherat with blade, with bloody blameful blade, 

He bravely broached his boiling bloody breast. 

Cf. F. Lindner, Die Allitevation bei Chaucer în Iahrbuch fir o- 

man. u. englische Sprache u. Literatur. N. F. II. 1875, 317; G. 

Gerber Op. ci. IL. 168.



“ALITER ALUNE A 
ÎN LIMBILE ROMANICE. 

Asupra aliterațiunei în limbile romanice a început 

a se scrie abia de ciți-va ani. Mai mult a fost stu- 

diată ea în limba latină”), şi cu deosebire în limbile 

  

10) A. Năke, Op. cit. — L. Theobald, Op. cit. — Cadenbach, 
Op. eit. — A Sehliiter, Vefevum Latinorum allitteratio cau nostra- 
tiu allittevatione comparata, 1840.—]. Măhly, Ueber» Allitteration, 
în Menes schaveizerisches Museum IV. 1864. p. 207—259. — Ed. 
Loch, De su allittevutionis apud poelas latinos, Halle, 1965. — N. 
Klotz, Zar Allitteration und Symetrie bei Plautus, Zittau, 1876. Cf. 
Lorenz în Philologischer Anzeiger VIII, 1877,p. 292; Klotz, Progr. 
Gymn. Zittau, 1877. Philologischer Anzeiger IX. 1878. p. 2178. — 
C. Ziwsa, Die eurytmische Technik des Cutullus, Wien. 1879. — E. 
Wolftlin, Ueber die allitterierenden Verbindungen der lateinischen 
Sprache în Sitzungsb. der philosophisch-philologischen u. hist. Clusse 
der Akademie zu Miinchen, 1981; cf. G. Audresen în Philologi- 
sche Wocheuschrift, I. 1881. p. 285; Bintz în Philologische» An- 
zeiger, XI. 1883, p. 6; Ph. Thielinann, Bitter f. das bayer. Gymn. 
XVIII, 1882, p. 43; GG. Griber Zeitschrift fii” roman.  Philologie 
1882. VI. p. 467. — dem, Zu» Allitteration und zum  heime în 
Archiv fiir lat. Lezicographie und Grammutih. IL. 1886. p. 443. 
— W. Ebrard, Die Albtteration în der lateinischen Sprache, Prost. 
Bayreuth. 1882. Cf. Thielmann, Philologischer Anzeiger XIII. 1885. 
p. 10; Bintz. Philologische Rundschau LUI. p. 859.— L. Buehhold, 
De paromoeoseos (adliterationis) apud veteres Romanorum puetas 
usu. Leipzig. 1883. — C. Botticher, De allitterationis .apud Ro- 
manos vi et usu, Berlin. 1884. Cf. W. Ebrard, Philol. Ruud- 
schau 1884, n-ral 51: Ph. Thielmann, YPoch. f. klassische Philo- 
logie, 1885, p. 909.—Ivicala, N. Beitrige a. Erhlărung der Aneis, 
1881.p. 293 sqq. CE. Vifterarisches Centralblati. 18S1. p. 1043. —I. 
Bintz, Beitrăge zum Gebvauche der Alitteration bei den vămischeu  
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germanice !!). Şi lucrul se esplică foarte ușor. In limbile 

romanice ea nu apare ca un sistem metric aşa cum o în- 

tâlnim în vechile monumente de literatară germanică saă cum 

Vai încercat so reînvieze poeţi ca Fouqut, Jordan și 

Prosaikeru în Philologus, 1885, XLIV. p. 262. — H. Habenicht, Die 
Allittevation bei Hovaz. Progr. Eger. 1885.— P. Rasi, Osservazioni 
sulPuso della allitterazione nella lingua latina în. Alti e memorie della 
R. Academia, Padova, N. S. V. 1889. p. 121 sqq—C. Bliimelein, Zu 
Allitteration und zum Wortspiele im Lateinischen în Berichte des 
freien deutschen Hochstiftes, Frankf. a. Main. N. F. 1891. p. 195. 
—F. Mering, De allitteratione Luciliana, Progr. Gymn. Watten- 
scheid. 1891. — L. Lahmeyer, Allitteratioa in Ciceros Pompeiana. 
Progr. Rossleben. 1891. — B. Pretzsch, Zur Stilistik des Corne- 
lius Nepos, Progr. Spandau. 1890. — Mici notițe cf. la H. Jordan 
în Hermes, XV, 1880. p. 132; A. Reichardt, De Q. Ennii Auna- 
libus în Iahrbiicher f. classische Philologie, CXXXIĂ. 1889. p. 
787; H. Kraflert, Kahkophonien im ateinischen în Zeitschrift f. 
das Gymnasialueesen N. FE. XXI. 1887.p. 713; A. Ebert, De syn- 
taxi frontoniana în Acta Seminarii philol. Erlang. Ul. 1881 p. 353 
sqq; L. Siiss, Catulliana, ibid. L. 1878, p. 33; H. Helimuth, De 
sermonis proprietatibus, quae in prioribus  Ciceronis orationibus 
înceniuntur. ibid. |. p. 164. — Asupra aliteraţiunei în versul sa- 
tuwmic şi vechile dialecte italice cf. H. Jordan, Kritische Beitrăge 
zur Geschichte der lateinischen Sprache, Berlin. 1879; R. Tbur- 
neysen. Bheinisches Museum, XLIIL. 1888. p. 349; S$. Bugge 
Altitalische Studien, Christ. 1878. p. 79; W. neecke, Rheinisches 
Museum. XLI, 1886, p. 192, 195, 199; R. Westphal, Allgemeine 
Metri: der indogerm. u. semitischen  Vălker. Berlin. 1893. p. 
221; K. Bantseh, Der saturnische Vers und die altdeutsche 
Langzeile, Leipzig, 1867; C. Zander. De homoeoarcto Saturni- 
orun versuum în Cominentationes  Wolflinianae, 1391. p. 239; 
A. Reicharuit, Der saturnische Vers în Iahrbiicher f.. classische 
Phil. 1893. Supl. XLĂ p. 245. 

11) Asupra aliterațiunei și versului aliterat (Stabreim) la 
Germani v. bibliografia la E. Sievers, Altgermanische Metrik în H. 
Paul's Grundriss der gerin. Philol. Strassburg. 1893. 111. p. 861. sqa. 
şi H. Paul, Deutsche Metrik, ibid. p. 899. sqq. O espunere mai 
amărunţită, tot la Sievers în scrierea sa Altgermanische  Metbvih, 
Halle. 1893. O esitică a teoriei lui Sieversct. la M. Kaluza. Sfu= 
dien zum germanischen Allittevationsvevs. Berlio. 1894, | şi II. 

Despre aliteraţiune la Celţi şi Fineji v. C. Zeuss, Gramatica 
celtica, Leipzig, 1853. LL. 926, 952, 962; W. Conybeare, Ilustrations 
or Anglo-Saxon poetry. Londra, 1826, LVII; Westphal, Op. cit. 
325. suq. A. Ebert, Op. cit. II. p.S.—L. Grimm, Kleinerc Schriften, 
II. 82; D. Comparetti. De» Kalewrala oder die traditionelle Poesie 
der Finnen, Halle, 1892. p. 30. 272.
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Richard Wagner (Der Ring des Nibelungeun) 2). De o formă 
de versificaţiune analoagă aceleia din Hildebrandslied, 
Muspilli, Heliand ş. e. |. nu poate fi vorba la nici unul 
din popoarele romanice. '5) Dacă la acestea din urmă în- 
tilnim exemple de aliteraţiune, ea apare numai ca un fe- 
nomen izolat şi nici de cum ca un principii metric de 
sine stătător. Era deci foarte natural ca în limbile ger- 
manice, unde ea întrupează în sine o întreagă epocă li- 
terară, studiile publicate în această direcțiune să“fie cu mult 
mai vaste și mai numeroase, ear filologii să-și îndrepte 
mai mult atențiunea. asupra acestei ramuri de cercetări. 

Făcând abstracţie de lucrările lui Riese şi " Kriiete a- 
supra aliterațiunei în limba franceză şi italiană '*), totul 
ce sa scris asupra acestei materii în limbile romanice se 
reduce la cite-va mici notițe. respindite în: paginile revis- 
telor şi altor publicațiuni de filologie romanică '5). 

'*) H. Sirker, Der Stabreim bei den neueven deutschen Dichteru. 
1873; Ackermann, Der Stabreim in der modernen Poesie. Petersb, 
1877; P. Hermann, BR. Wagner und der Stabveim, Leipzig, 1883. 

') Asupra posibilităţei existenţei unui vers aliterat—analog 
celui dela Germani-—și în vechia puezie italică cf. Bartsch Op. eit., 
Westphal Op. cit., p. LI, 78, 298, 234, Allgemeine 'Theorie der 
griech. Metrik, 1887, p. 65.—H. Jordan Op. cit. p. 188; Buchhold 
Op. cit. p. 36. 

') W. Riese, Allitterierender Gleichhlang in der franzăsi- 
schen Sprache alter und neue Zeit, Hale. 1888. Cf, Mussatia, Litte- 
raturblatt f. germ. u. rom. Phil. 1889, 172.—F. Kriete, Die Allitte- 
vatiou în der italienischen Sprache, Halle, 1893. Cf. Mussafia, 
Litteraturblatt fir germ. u. rom. Philologie, XV. 1894. p. 161. 

*) A. Fuchs, Die romanischen Sprachen în ihrem Verhălt- 
nisse 2um Leteinischen. Halle. 1$49. p. 258. — F. Diez, Gemination 
und Ablaut îm Romanischen în Hoefer's Zeitschrift fiir die Wissen- 
schaft der Sprache, 1851. LU: p. 397 sqg. — ldem, Die Poesie der 
Troubadours. Leipzig, 1883. p. 87—88.—K. Bartsch, Pere Vi- 
dals Lieder, Berlin. 1857.:p. LXXXV. — Carolina Michaălis. Stu- 
dien zur romanischen Wortschăpfung, Leipzig. 1876. p. 26. -— 
M. von Napolski. Leben und VWerke des Troubudors Ponz de 
Capduoill. Halle, 1879. p. 42—43, —a. Stimming, Der Troubadour 
Jaufve Rudel, Kiel, 1878. p. 32. — Idem, Bevtrau de Born, Halle, 
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Acei ce-au urmărit însă mai de-aproape acest fenomen 

linguistic, au privit chestiunea dintr'un punct-de-vedere cu 

desăvîrşire unilateral şi îngust. După ei, numai acele e- 

xemple de aliterațiune merită să fie studiate şi luate în 

considerare, în care ea a fost anume căutată și intențio- 

nată de poet sai prozator (bewusste, beabsichtigte Allittera- 

tion). "Poate celelalte cazuri trebue neglijate şi lăsate 

de o parte, aliterațiunea fiind numai întîmplătoare '). A- 

semenea vestricțiuni nu numai că mai mare însemnătate 

  

1879, p. 236—237. Anm. 12. — Goldbek, Beitrăge zu» alifranză- 

sischen Lezicographie, Progr. Luisen Schule, Berlin, 1872, p. 6. — 

C. Appel, Dus Leben und die Lieder des Pobadors Peive Roqier 

Berlin, 1882 p. 22—23.—b. Romer, Die vollsthiimlichen Dichtungs- 

arten der altprovenzalischen Lyrik, Marburg, 1884 ((Ausgaben und 

Abhandlungen aus dem Gebiete der roman. Philol. XXVI) p. 20 

$. 38, Anm. 11, p. 65. —-. Selbach. Das Streitgedicht in der alt- 

provenzalischen Lyrik, Marburg, 1886. p. 99 (Ausgabeu u. Abhundl. 

LVIV. — P. Meyer, De Valliteration en roman de France, Romu- 

nia XI, 1882. p.572. sug. — G. Griber, Zeitschrift f. rom. Philol. 

VI, 1882. p. 467. — M. Hannappel, Poctik Alain Chartievs în Kârting 

u. Koschwitz, Franzâsische Studien |. 1881. p. 302. — R. Grosse, 

Der Stil Chrestiens von 'Troies, ibid. p. 243. — P. Groebedinkel, Der 

Versbau bei Philippe Desportes u. F. Malherbe, ibid. p. 110 saq.— 

A. Mussafia, Litevaturblatt fir germ. und roman. Philol. X. 1689. 

p. 172. — G. Pitu6, Proverbi siciliani. Palermo, 1880. |. p. NOVI. 

— Gaspary, Sicilianische Dichtersehule p. 109. — E. Marin, Cautos 

populares espaholes, Sevilla, 1882, 1V, 20us09, sea; — Revista Lusi- 

tana |. 1887—89, 270, 277, 350 —351. — M. Kobhier. Ueber alliterie- 

pende Verbindungen in der alifranzăsischen Litteratur, în Zeit- 

sehrift f. franzăsische Sprache und Litieratur XII, 1890. p. 90 

sqq. — E. Stengel. Grumdriss f, rom. Philol. 1, 1893. p. 61. 

:5) ich werde.... nur solche âlle verzeichnen, wo man mit 

Sicherheit. annehmen kaon, dass der Dichter die Allitteration be- 

absichtiat hat.« Kriete, Op. cit. 10—11. „Es ist von Wichtigkeit fiir 

den ăsthetischen Wertjeder Stele, an der sich ein derartiger An- 

veim zeigt, zu untersuchea ob die Alliteration durch den Dichter 

absichtlich angewandt worden ist, bezw. ob sie der Horer oder 

Leser empfindet....... Wir werden diejenigen alliterierenden ta- 

bindungen, die wir mit Wahrscheinlichkeit fir zufăllige und vom 

Hârer nicht empfundene zu halten haben, nicht beriicksichtigen...... 

Ebenso wenig halten wir es fiir niitzlich, die rein zufăllige Allite- 

- vationen mit anzufiihren.* Kâhler. |. e. 109, 112, 115. Acest mod 

de a privi aliterațiunea a fost luat de la filologii clasici. Printre
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prin ele înseși, dar, în același timp sînt lipsite de ori-ce 

temeiu, pentru-că ne lipseşte ori-ce criteriu, ori-ce regulă, 

după care să ne putem esprima cu siguranță unde anume 

aliterațiunea a fost căutată şi unde nu”). Din lipsa unui 

asemenea criteriu, nu este de mirat dacă vedem pe filo- 

logi certindu-se între ei asupra cazurilor de aliterațiune 

în care unii văd aliterațiune intenționată, ear ceilalți 

contrarul *). Asemenea discuțiuni seci și plictisitoare se 

pot duce și continua pînă la nesfirșit, învirtipdu-se în a- 

celașiu cere strîmt şi vițios ; chestiunea însă trebue privită, 

sub altă față și din alt punct-de-vedere. 

Cele mai de multe ori aliteraținnea se poate naște în 

mod inconștient, fără ca scriitorul să-și dee singur samă 
  

cel dințiiii care daii cea nai mare importanță faptului dacă alite- 
raținnea a fost saii nu căutată de scnitor, este Kvicala. Vorbind 
despre aliterațiune la Virgil zice următoarele: „Demnach sind 
in der Aineis im Ganzen 7178 Vesse, in welchen die Allite- 

"Nation sich zeigt, also 72" Procent der Gesammtsumme der 
Vesse. Ich bin nun freilich weit davon entternt, zu behaupten, 
dass in allen diesen Versen die Alliteration eine vom Diehter be- 
absichtigte ist. Aber wenn man auch eine gewisse Anzahl dieser 
Beispiele als mehr oder minder unsicher beseitigt. so bleibt doch 
eine iiberaus grosse Anzahl von Versen (nach ciner approxima- 
tiven Berechnung e:wa 2%, Proc. von der Gesummtsume von 9896 
Versen), fiir welche die Absicht des Dichters mit Evideuz oder 
wenigstens mit Wahrscheinlichkeit anzunehmen ist“. Op. cit. 386. 
Asemenea calcule făcute cu scopul şi pretenţia de a distinge ca- 
zurile în care aliterațiunea a fost intenționată, sînt o pură per- 
dere de timp, o muncă zadarnică și fâră nici un rezultat. N.mic 
nu se poate fixa ca sigur. Cu un simplu „mâglich“ „vielleicht“ 
sai „wahrscheinlich“ nu se lămuresc şi hotărăsc chestiunile de 
filologie. 

") Kohler se'ncearcă, întradevăr (. c. p. 111), să dee niște 
asemenea reguie. Toate acestea însă însamnă tot atita cît nimie. 
Cf. și Ziwza Op. cit. 9. | 

'*) Kvicala, Op. cif..421: „Ebenso unberechtigt ist es wenn 
Klotz în dif/lavisti und folia eine beabsichtigte Alliteration an- 
ninmt,“ Ce îndreptățește pe Kvicala să susţină contrarul de ceea- 
ce crede Klotz? De unde earăși atita siguranţă cînd zice mai 
departe: „So .ist doch wol (X. 30) mortaiia demoror arma nicht 
znfăllig, sondern beabsichtigt.“ p. 442. 
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de ea, şi fără ca să fi fost anume. căutată și voită de el”). 

Dacă în versul: 
Sînt rednici de rechimea din zeacuri depărtate, 

Alexandrescu, Mormintele la Drăgășuii. 

cuvintele crednici, vechimea, veacuri alitevează între ele, 

nu este numai decît. nevoe să presupunem că ele ai fost 

anume căutate și alese de poet. Prin simplă legătură de 

idei, poetul a trecut de la vrednici la vechimea şi veacuri, 

şi aceasta cu atît mai ușor cu cât “cel dintii sunet din 

vrednici a redeşteptat în mintea poetului alte dou cuvinte în- 

cepătoare cu acelaşiu sunet. Acest fenomen este cât se 

poate de natural: el se naște cele mai adese-ori în mod 

involuntar şi spontanei, şi pentru a înţelege natura și o- 

viginea lui nu este nevoe să recurgem la alte ipoteze, și să 

vedem în el rezultatul unei reflexiuni din partea scri- 

itorului.*). ă 

În versuri ca ale lui Luigi Groto, citate mai sus, 

unde poetul urmărește sunetul pentru sunet și culege în- 

treg dicţionarul cuvintelor începătoare cu aceiaşi literă, 

se poate afirma cu siguranţă că aliterațiunea este anume 

căutată și intenționată. In alte cazuri însă este orei a 

se face o asemenea deosebire, pentru-că, după cum am 

spus, ne lipseşte ori-ce normă, după care să-se poată fixa 

îm mod sigur şi preciz unde aliteraţiunea a fost anume 

căutată şi unde nu. 
= 

%* 

A lua în considerare numai cazurile de aliterațiune 

presupusă intenționată, însamnă a eselude din cercul cer- 

cetărilor limba și literatura populară, unde aliterațiunea 

5) Cf. Becq de Fouquitres, Op. cit. 221,224; G. Gerber, Op. 
cit. II, 146; L. Schneider, Dawstellung der deutschen  Verskunst, 
Tiibingen, 1561, p. 68. 

20) C. Pogsel, Op. cit. p. 4. saa. şi în-geneval, M. Lazarus, 
Das Leben der Seele, Berlin. 1818, 1], s3 sgq.
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apare ca un fenomen inconştient și spontanei. Şi tocmai 
acesta, este uuul din neajunsurile pe care le vedem la fi- 
lologii care ai .studiat aliterațiunea în limbile romanice. 
Mulţămindu-se cu exemplele culese: din literatura pur ar- 
tistică, ei ai neglijat aproape cu desăvirşire literatura 
populară. Noi însă vom atinge în studiul de faţă tocmai 
acest punct, incidental numai și insuficient cercetat pînă 
acuma, și pentru a se vedea că un material destul de bo- 
gat ne ofere în această privință limba, populară, dăm mai 
în jos o listă de exemple de aliteraţiune culese din în- 
treg domeniul limbilor romanice. Fără 'ndoeală acesta-i 
numai un început, și cercetări ulterioare din partea al- 
tora ne vor putea da mai mult decit faptele adunate și 
înregistrate de noi aici. 

Un capitol special asupra aliteraţiunei în limba ro- 
mină și o listă de exemple culese din literatura noastră 
populară vor încheia studiul de față). 

Începem cu retoromana **): 

Tgi eis avisau, eis armau ASR. III. 7. 
Da bunas armas eis armau, tgi da buna donna eis amau ASP. 

NI. 390,4, ; ASR. IL. 17. 
  

”) Sint aproape cinci-zeci de ani de cînd Fuchs vorbind 
despre aliteraţiune in limbile romanice, zicea: „Wie kommt es, 
dass, die romanischen Sprachen von den drei Arten des Reimes 
(An—In—u. Endreim), welehe wir im Griechischen und Lateinischen 
kennen gelernt haben, gerade diejenige, welche im Lateinischen 
eine so bedeutende Rolle spielt, den Anveim, ganz aufoegeben 
haben.“ Die romanischen Sprachen in ihrem Verhăltnisse zu 
Lateinischen. 291. 'Tot aşa Wolf: „Die romanischen Sprachen 
haben also nur die beiden andern Arten des Reimes beibehalten, 
nămlich den Inveim und den Endreim“. Ueber die Luis, Sequenzen 
und Leiche p. 173; ear Westphal, vorbind de aliteraţiune in fran- 
ceză, zice: „Wie selten ist sie im Franzăsischen wie z. B. saintţ?) 
et sauf!“ Allg. Metrik. 18. Din lucrările de pînă acum și din 
exemplele pe care le vom da noi se va putea vedea că aliteraţiunea 
nu este tocmai atit de rară în limbile romanice, 

22) Textele citate: . 
Archivio per lo studio delle tradizioni popolari, Palermo. 

1882 sqq==ASTP, 
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Amitgs, aur ASTP. X. 55,0; ASR. III. 6. 

Amur Cinfant, ana în îi dratg ASTP. N. 558; ASR. IL. 6. 

A gross asen, gross aguagl ASTP. X. 555. 

Ana tuba, bun affar per îl pescadur ASTP. X. 500,gs- 

Pi tard avriva, mal allogia ASR. III. 19. | 

Amr et argent mettan tot îl mund în moviment ASTP. X. 

560,4; ASR. III. 8. | 

Anzianitad ha autoridad ASTP. X. 558, ASR. UL 6. 

Benigu e bun ASR. VI. 4dvur. 

Bod e bain RS. IL. 204,4. 

Meglier bun che bel ASR. III. 47. 

Plii granda la bucca, plii curta la bracia ASR. IL. 59. 

Avran plii bugen la bucea che la bursa ASR. TUI. 30. 

Bellezza senza buntad eis sco iina brunsina senza battagi ASTP. 

XI. 260, ; ASR. IL. 9. 

Las femnas per parer bellas se fan bruttas ASR. IL. 4]. 

Negiina bella senza defect, negiina brutta senza grazia ASR. IIL. 51. 

Bân per mal eis caritad, mal per bn eis crudeltad ASR. III. 10; 

ASTP. NI. 261,4, 

Laschar fugir il cavagl e tener il cavester ASR. TU. 41. 

Cauld e clar ASTP. XI. 388ugs; ASR. II. 15. 

Casa e clavau ASR. II. 24; Granda casa, picen clavau ASR. 

UI. 24, 47; RS. IL. 167. 

Bum caracter, cour sincer RS. IL. 319,. 

Cusunzs e calgărs ASP. NI. 3904; ASR. IL. 17. 

Gands euffiaus, grands canvaus ASR. III. 25. 

Uschiu da, casa, usehiu dal cor ASR. III. 89. 

Pgi confessa las ovras malas, comenza Jas bunas ASR. III. 10. 

'Pgi fa granda canta, ha pauca curaseha: ASR. III. 71. 

Da corvs non vegnan columbas ASPP. SI. 3913; ASR. III. 17. 

Tana fa cridar, îl vin fa cantar ASR. UL. 43. 

Hum dormulent, pauc diligent ASR. MI. 26. 

Annalas della societad vhaetovomanscha, Cuera, 1886 sqq. 

=ASR, 
Romanische Studien (E. Băhmer) Strassburg, 1875 sqq.=RS. 

Majoritatea exemplelur le-am ales printre cuvintele de ace- 

iaşi categorie gramaticală şi sintactic coordinate între ele.
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Cur iin hum bastuna la donna, ria il diavel ASTP. NI. 390,53; 
ASR. III. 17. 

Quel che dat dabott, dat îl dubel RS. II. 177. 
Treis D ruinan il hum: diavel, daner et donna ASR. III. 82. 
Da dulcia compagnia, diira separaziun ASR. III. 17. 
Quei che era, diir a patir, eis dul a vegordar ASR. III. 60. 
Quel tgi aspira dignitads, se carga cun difficultads ASR. III. 61. 
Dolur e deletg ASR. IIL. 67. 

Tgi ditg demanda, dat nuidas ASR. III. 70. 
Fenestra alla strada, filunza mal pertgiirada ASTP. XI. 397 

ASR. III. 93. 

Tgi se fida della fortuna, fabrica sin sablun ASR. III. 18. 
Figlias da maridar, fastidiusas da guvemar ASTP. XI. 397, ; 

ASR. II. 93. - 

Figlia, cuvriera n fenestrunza da rar îina buna filunza ASTP. 
NIL. 391; ASR. UL. 93. 

Cur las fiurs perischan, ils friits flurischan ASTP. XI. 389 
Blera făglia e paues friits ASTP.NI. 261,,; ASR. III. 9. 
Fvaselas, fim ASTP. XI. 398,49; ASR. IL. 93. 
Fiim e nauscha femma cacian la schenta da casa ASTP. XI. 

560,8; ASR. III. 8. 

142) 

- Granda fiimera, picna flamma ASR. III. 24. 
Plii granda la fiimera, plii picen îl făc ASR. II. 59. 
Forza rumpa fier ASTP. XI. 398sa ; ASR. III. 23; RS. IL. 10 Tss. 
Fortuna ils ferms giida ASTP. NI. 398; ASR. III. 93. 
Granda furtina fa nauscha farina ASR. III. 95. 
Negiin foc senza fim, negiin fiim senza toc ASR. III. 32. 
Pilunza sper la fenestra, filunza senza fil ASTP. XI. 39836; 

ASR. III. 93, 
Mintga flur non fa frit ASR. III. 50. 
Da granda gritta gratta (granda) amicizia ASP. XI. 395 

ASR. ILL. 18. 
Ingian, infedeltă RS. 1. 329. 
Longa, detta, larga conscienzia ASR. III. 45. 
Tgi non creia alla buna mamma, ereia allura alla nauscha ma- 

digna ASTP. III. 'î5. | 
Sur massa e sut marti RS. IL 185. 

Ov. Densușianu. Afit. în 1. rom. 2 
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II bel vestir sun -treis A: ner, nov, nett ASR. III. 62. 

Negiina persuna senza defects, negiin peccau senza remors 

ASR. III, 51. 

-"Pgi pesca a canna, perda plii che el guadagna ASR. II], 17. 

Negiin paun seuza peina ASR. III, 52. 

Pei de muntagna, port de mar ASR. III, 57. 

Nel mariu prudenza, nella muglier pazienzia ASR. III, 53. 

Un perduna al vin, ma penda la butiglia ASR. III, 87. 

II plova mel e bun most ASTP. XI, 388; ASR. III, 15. 

La malfidanza eis la mamma della segiirtad ASR. III, 31. 

Alla matta îl maun ASR. III, 4; ASTP. X, 556,.- 

Al famegl pazienza, et al patrun prudenza ASP. X, 556, ; 

ASR. III, 4. 
II plaids e las pliimas ASR. III, 32. 

Els paschs e la prada RS. 1, 330.5: 

Porta averta, per tgi porta: e tei non porta, parta ASR. TIT, 59. 

Prada e bella paschiira RS. IL, 33045 

Chi la piglia e chi passa RS. II, 200,;,; ASR. III, 36. 

Tei acquista reputaziun, acquista rauba, ASR. III, 65. 

Tei porta îl bast, paga il past ASR. III, 18. 

Tei prenda temps, perda temps ASR. III, 18. 

Pardert a prudent RS. II, 166,,. 

Puolvra e plom RS. I, 325. 

Prârs e pulscheins ASR. III, 60. 

La fadigia imprometta il premi, e la perseveranza il porscha 

ASR. III, 36. 

Al plii potent cedailplii prudent ASP. X, 55; ASR. TIT, 5. 

Coush bein pigliada eis mez portada ASTP. XI, 3864; ASR. 

TUI, 14. 

Negiin plaschâr senza peina ASR. III, 52. 

Negiin profit senza peina ASR, III, 52. 

Sapienzia e sanadad ASTP. XI, 3984; ASR. LII, 35, 34. 

Pgi ama il Segner, ama er ses sancts ASR. III, 68. 

Giova al sabi e noscha al sturnell ASR. III, 29. 

A seit aua, a son bisacea ASR. III, 3. 

Bella speranza e pauca substanza ASR. III, 9. 

Buns serviturs, ma nauschs signurs ASR. III, 28.
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A plaids stupids, oreglias surdas ASTP. X XS, 555 ; ; ASR. III, 6. 
Mia spranza e mia sort ASR. VI, 49xr. 

A munt non strapazzar, a vall non sureaciar, nella planiira non 
sparenar et in perseppen non smantear ASP. X, 558; 
ASR. III, 6. 

Ils guolms statan, la glieut sentaupan RS. II, 169. 
Meglier strada veglia che senda nova ASR. II, 48, 
La vita stanelenta e la mort spaventa ASR. III, 53. 
Sunan ils zenns, sgriztga il diavel ils dents ASR. TU, 61. 
Tgi soitiischa per amur, non senta peinas ASR. III, 79. 
Tgi slargia siu cor, strenscha sia bucca ASR. TI, 79. 
Ne mai seră, ne mai savră ASR. III, 70. 
Tgi semna sercliim, non sa meder salin ASR. III, 79. 
Tai semna spinas, non vomi scolz ASR. III, 79. 
Bellezza e stupiditad sun suvent in societad ASTP. XI, 260,45; 

ASR. III, 9. 

Secret de treis, secret de tots ASR. III, 65. 
Truanas, traitas e trogls van cun talacs ASR. III, 83. 
Vacca, bein tenida, veschla unschida ASR. III, 89. 
Cur vol îl retg, viva îl lader ASTP. XI, 390,4. 
Ton vegn ton va RS. II, 183,45. 
II temps va u la mort ven ASR. III, 21. 
II mal ven a mantun e va via a miulas ASR. III, 29. 
Quei che ven cun schiivlar, va cun cantar ASR. III, 61. 
Quei che ven da cor, va a cor ibid. 
Quei che ven da vit va da raff ibid. 
Tant ven e tant va ASR. III, 67. 
II verm se storscha, cur, el ven smaceau ASR. LUI, 33. 
Ama tiu amitg cun siu vez e ses vizis ASTP. X, 595; ASR. III, 5. 
Conter îl vizi eis virtiid medischina ASTP. RI, 3%5ss; ASR. 

III, 13. 

Nel vin la verdad ASR. III, 53. 
La virtiid regliischa et il vizi tragliischa ASR. III, 43. 
Oz veschlas e vin ASR. III, 56. 
Tgi vol aua clara, vomi ala fontauna ASR. III, 81. 
Tgi vol, va sez ASR. III, 81.   
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Pentru italiană cităm următoarele exemple: *). 

Abrile, abba annile CR. IX, 347. 
Viena aceattata, viena arrubbata PPS. 1, 72. 

Megghiu acitu feli chi acqua meli PPS. IV, 9. 

Vinu acitusu e cavaddu arrinatu PPS. IV, 167. 

Addisiari e nun aviri PPS. I, l2. 

Assai addauru e pocu anciddi PPS. III, 279. 

O Paduri o Pastuti PPS. IV, 242. 
Diu affligei, ma nun abbannuna PPS. III, 339. 

O agghiuti o affucehi PPS. 1V, 247. 
Chi t'ama e chi tadora CR. VIII, 112: 

Cwammasca, allasca PPS. III, 236. 

Amicizzia e prin amore ASTP. SI, 54. 

Cu” havi argentu, havi aggenti PPS. LII, 256. 

Cu axvisiea, arrusica PPS. IL, 240. 

Cui tardu arviva, malu alloggia PPS. III, 375. 

Cui Vavverti, Vama PPS. 1, 299. 

Cui Vavvisa, Varmma ibid. 

Bacha mia bennida CR. IN, 121—SLhe- 

O cla bagna o cla brusa ASTP. X, 391. 

Bagarioti, barbarioti PPS. III, 133. 

Batât e bastonât ASTP. VI, 467. 

Nocerini beccamorti— Nocerini bossettari ASTP. 1, 113. 

La bella e bona ASTP. X, 123; 1, 242xxxvun; GPL. 341; CR. 

v, 959, 361; VIII, 287; IS, 3824; PPS. 1, 320, 

O belbo brut? CR. III, SSI. 

Beunidu în bisione CR. IX, 2th. 

23) Textele citate: 
Cunti e vacconti del popolo italiano, publ. da D. Comparetti 

e A. d'Ancona, 1870—1891. Torino-Firenze, 9 vol.= CR. 
G. Pitre, Proverbi siciliani, Palermo, 1880, 4 vol. = PPS; 

_Canti popolari siciliani, Palermo, 1870—71, 2 vol. = POP. 
(. Giusti, Jaccolta di proverdi toscani, Firenze, 1853=—GPT. 
Riovista di letteratura popolare (G. Pitr6, A. Sabatini), Roma, 

1877 saq. = RLP. 
Cite-va din exemplele pe tare le dăm aici sînt citate și de 

Kriete 0p. e. 25. Unele din ele fiind greşit tipărite la Kriete noi 
le reproducem sub forma exactă.
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Bianca e bella CR. 1V,93,, 192; V, 360. 
La bianca co'la bruna CR. III, 5, 
Bitfi e baffi PPS. II, 977. 

Bivona, bis bona PPS. IV, 248; ASP. X, 196. 
Meglio' na bona pezza ca” nu brutto pertuso AS'PP. II, 59fuos. 
Bonu e balente CR. IX, 261,,. 
Pocu brigata, vita biata PPS. 1, 249. 
Brigghia e bacchetta PPS. I, 123, 
Briglia e biada GP. 339. 
Di brutte e di belle CR. VIII, 118 
Buschi e bieli CR. V, 360. 
Me butto în terra e bagio la tevreno CR. ID, 19 
Caceia, corni ASTP. 1, 103. 
Cui spissu camina, spissu cadi PPS. III, 116. 
Camra e cason ASTP. N, 4l4xw. 
"A cani malu, catina curta PPS. I, 284. 
Triste cane, bona cora ASTP. XI, dle, 

143* 

Megghiu muzzicatu di li cani chi chianeintu di li cristiani PPS. 
TIT, 108. 

Carinisi, cani PPS. III, 137. 
Quali carni, tali cuteddu PPS. IV, 159. 
Cârriea sodu e camina sicuru PPS. II, 57. 
Tira un carrinu e tiralu cuntinu PPS. II, 858. 
La carta el calamar CR. IV, 152; carta e calamaro CR. 

II, 198. 

Ne occhi” n carta, nt manu ?n căscia PPS. TIT, 326. 
Casa e cătuoju ASP. TIT, 406. 
Cautela, e carită PPS. II, 43. 
Cavaddi e cristiani PPS. 1, 66. 
Cavaddu e cani PPS. III, 209. 
Capitani e cavalieri ; cavalieri e capită CR. IV, 265. 
Con lo chierico e la croce ASTP. VI, 536xviI. 
Festa 'n chiesa e festa m cucina PPS. IV, 90. 
Lu chiummu e lu cumpassu PPS. III, 368. 
Ciaschi e cidtuli PPS. 1, 269. 
Cinisara, cialeddi PPS. III, 141. 
Colthae calthradu CR. IX, Sare. 
Contemniblo e calpestrato CR. v, 354. 
Coppola e cappiello CR. TUI, 63uw. 
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Cosi, curuzzi e curazzi PPS. III, 120. 

T corpo e po' la coda ASTP. II, 527xm.- 

La fava coci e la navi camina PPS. III, 363. 

O cottu o cruru PPS. 11,148; III, 384; 1, 201; pese cott, carn 

evuda ASTP. VIII, 4ilis ; cui la voli cotta, cui la voli cruda; 

cui Vama cotta, cui Pama cruda PPS. L. 15. 

Crapi e cavuli PPS. III, 288. 
Crialesi e cristalesi PPS. 111, 847. 

Cui pri cricchi e cui pri croceu PPS. III, 75. 

La croce e la colonna CR. IV, 295; dalla croce alla colonna 

CR. VIII, 284. 
Crozza e cura PPS. 1V, 239. 

Quattra C su" piriculusi: cucini, cummari, cugnati e cammareri 

PPS. 1], 2322). 

Cucuzzi, cuciunmari PPS. 11, 446. 

Cumanna e vacei, curi e vatticei PPS. III, 200. 

Si cunfessa e si cuminica PPS. 1V, 72. 

Lu patruni cunfidenti, lu curătulu cuntenti PPS. LV, 212. 

Cunti vechi, cuntrasti novi PPS. II, 48. 

l'omu a lu cunzeri e la fimmina a lu cannileri PPS. III, 19. 

Cosi cuntati, eridinni mitati PPS. II, 257. 

Cui echiii curri, mancu camina PPS. II, 156. 

Chi troppu curri, prestu cadi PPS. IV, 119. 

Junzigli re atte, carestia re sirece ASP. XI, 5464. 

Dammi e dugnu PPS. I, 186. 

Acqua darreri e acqua davanti PPS. III, 29. 

Li detti e li difetti PPS. III, 101. 

Ve lo dico ye Po detto ASTP. IV, 543: 

“Pasi cu Diu e nesci cu lu diavulu PPS. LV, 72. 

Dutturi, duluri PPS. 1V, 12. 
Cui dissi donna, vulia diri dannu PPS. 1, 71. 

Chi fabbrica e non fa bon fondamento CR. IV, 24,. 

Fabrite e frische CR. V, 380. 

Di tami, di friddu PCP. II, 40%. 

Famigghia, fami PPS. 11,906. 

2) Variante: cucini, criati, cugnati e cumnari ; cucini, cugnati, cumpari 
e cunfissuri, ibid, 0 altă asemenea formulă, aliterată cu C. cf. PPS. IV, 31.
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Fave e fasule CR. III, 243u. | 
Cui sparagna la ferra, odia lu figghiu PPS. 1, 239. 
Tri F sânanu li pesti ; ferru, focu e furca PPS. IV, 31. 

Tri cosi caccianu omu di la casa: fetu, fumu e fimmina?* mbri- 
aca PPS. II, 121. | ” 

De fiamme e de fogo CR. IV, 154, 

Amuri voli fidi, e fidi firmizza PPS. I, 108. 
Figliole e frittelle GPT. 195. 

Fimmina <hi va ad ogni festa, e mula cehi vivi ad ogni funtana 

PPS. II, 73. 
Fimmina nuda, finestra cu fissura PPS. IV, 80. 

Fimmini e frumentu PPS. II, 207. 

Fimmini, fulmini PPS. IV, 378; II, 8. 
Fimmini e farina PPS. IL. 63. 

A fmmina'n finestra'un fari festa PPS. II, 61. 

Ogni finestra una fiama di foco ASTP. X, 9tvr. 

Fior de farina CR. IV, 81,,,. 

Fior de finocchio CR. IV, 83,. 

Fiore de fico RLP. 1, 170,,; ASTP. VII, 179,.. 
Fiore di faggio ASTP. VI,477,, ; CR. IV, 115. 

Favuri di furtuna PPS. II, 270. 

Chie tene” fizos, tene fastizos CR. IX, 360. 
Focu di bruca, fumu ca taffuca PPS. II, 4. 

Focu e fimmini PPS. II, 7. 

Lo foco e la fiamma CR. IV, 256. 

Assai fogghi e nenti frutti PPS. III, 280. 
Una fontana e un fiumicello CR. VIII, 196,6. 

Forma e figura; n€ forma nă figura PCP. II], 167. 

Formento, fava e fieno GPT. 28. 

Francia, foco de paglia ASTP. 1, 115. 
Frasche, fumo GPT. 221. 

Da frati e da femene ASTP. IV, 85, 255. 
Frati, fraggelli PPS. II, 493: 
Fresca funtana, famme” nu favore ASTP. V, 402xxxu; CR. 

III, 208vr. 

Fvevi e focu PCP. II, 405. 

Lu friddu e la frevi PPS. II, 96. 
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Ne friddu n& fami; lu friddu e la fami PPS. LII, 20; ASTP. 

V, 69,. 
Lu pisci pri gustărisi setti / voli aviri: friscu, frittu, funnu, 

fattu, francu, fora, frattera PPS. IV, 99 *5). 

Cum feature, cum foza CR. IX, TIXXXVIL. 
Fug al palaz e fuori PAngioletta ASTP. X, 9luw. 
Fumo, fiore GPT. 36. 

Funzioni e finzioni PPS. IV, 183. 

Fuori i feri CR. VI, 2. 

Il fuoco e la figlia CR..VI, 6. 

Grando e gruosso CR. V, 156,, 361,; RIP. 1, 65; ASTP. 

N. 4l4xr. 
Grassu e grossu PPS. I, 173. 

Gusto, guasto GP. 20. 

Carta jittata, carta jucata PPS. II, 311. 
Tal labbra, tal lattuga GP'T. 326. 

Laida e lagnusa PPS. 1, 168. 

Lana, linu, lena PPS. IV, 15. 

Primu di lana e poi di lama PPS. IV, 133. 

Latti e lacciata PPS. II, 444. 

Libbra e labbra PPS. IVI. 
Lupu e liuni PPS. II, 283. 

La luna fa lume GPT. 345; CR. VIII, 18; al lume (a la luce; 

della luna CR. IV, 6,; ASP. VI, 187 XXX. 

O madona pi cara che madre ASTP. XI, 33. 

NE malăidu n& mortu CR. IX, Lil xxx. 

Malaunu e mogehi PPS. III, 73. 

Malatia, longa, morti vicina PPS. IV, 22. 

No pense a la vostra mama, pense tutoal marinar ASTP. XI, 34. 

E ti dono le mammelle, e ti bacio le mascelle ASTP. VI, 3641x. 

Li mammi e li malati PPS. 11, 215. 

A mandra e marina, vacei la matina PPS. LI, 28. 

A mânnara e mulinu, arrivacei matinu ibid. 

Manti e mariti PPS. II, 102. 
Cui stenni li manu, stenni lu mussu PPS. |, 25. 

25 Variante: fresco, fritto, fredâo e fermo. Zose; fresco, frito e fredo, 
Ven. Pitre, sbid.
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Maramma accantu via, minciuna? n quantită PPS. 1, 293. 
Maramma * mmenzu via, mastru cu' passa :bid. 

A maridu e a muzere CR. IX, 335. 

Mariti e muli PPS. II, 9%. 

A lu marita prudenza, a la mugghieri pirsistenza PPS. II, 62. 
Li fimmini cu lu feli, e li măsculi cu lu meli PPS. II, 214. 
Mentri lu massaru si raspa, lu macadiwu si pettina PPS. 1, 268. 
Amauri di matri e sirvimentu di mugghieri PPS. TI, 194. 
Pergolotti mattacchiotti, Pergoletti magramustetti ASP. I, 112. 
Li medici si sciarrianu e lu malatu si uni va PPS. I, 296. 
Pri AM soli aviri omu: medicu, musicu, mastru PPS. LIT, „182, 
Medici e mammani PPS. II, 434. 
A tavula misa e pani minuzzatu PPS. III, 192, 
Meli, manna e mustu PPS. III, 3; meu e most PPS. IV, 269, 
Cui mania lu meli si licca li manu PPS. 1, 15. 
II mercante e la moglie CR. VI, 3. 
Misero o mendico GP. 39. 
De nudâdhu modu e de nuddha manera CR. III, 109; a modu e a 

manera CR. IX, 18,,. 
Moglie perfidiosa e marito pertinace GP'T. 104. 
Monaci, muli PPS. II, 436. , 
Mi sento morire, mi sento manea ASTP. II, 56x11, 
Morte e marito ASTP. III, 288, 
La, morte w metitore CR. II, 198. 
Lu mortu” n cimiteriu, e lu monacuw' n. munastâriu PPS. 11, 499. 
Movi, mareisci PPS. II, 376. 
Mugghieri di muntagna e maritu di citati PPS. II, 106. 
Mugghieri e mantellu PPS. III, 44. 
N8 mulo, ne mulino, ne fiume, n& fomo GPT. 62. 
Muli e mulinu; ne mulu, ne malinu PPS. 1, 219223. 
Mulu e mngghieri PPS. II, 107. 
Muntagni e mizzalini PPS. III, 46. 
Muraturi, murituri PPS. IV, 961. 
Megghiu muriri chi mala, mugghieri PPS. II, 104. 
Muschi e malanni PPS. II, 159. 
Naveca, nenna mia ASTP. VI, 180Lxuu. 
La nivi di Marzu, la notti chiovi PPS. III, 32, 
TPoceddu a li pinni e omu a li panni PPS. III, 300. 
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Pace e pazienza GPT. 242. 

A lu servu pacenza, alu patruni prudenza PPS. II. 380; 

GPT. 167. 

Secunnu € la paga, tali & la pittura PPS. II, 357. 

Dammi pani e dammi pesta PPS. 1V, 928. 

A pocu pani, pigghia primu PPS. III, 311. 

Pani e pacenzia PPS. III, 249. 

Pani francisi, Porta Filici PPS. III, 229. 

Salute a lu palazzo e a lu patrone ASTP. VI, 193c. 

Mezzo pane e mezzo pagliaio GP. 23. 

A cui nun voli pani, lu Signuri cei dassi petri PPS. 1, 326. . 

Ne pani tuttu dina panittera, ne vina tuttu dima putiara PPS: 

I, 322. 
Para patta e pace ASTP. XI, 351. 

Paroli, palămiti PPS 11, 246. 

Paroli e pinni PPS. II, 401. 

Paxoli pqcu pinsati portanu. peni PPS. III, 328, 368. 

Te parole piglian poco posto GPT. 932, | 

Cui voli ben parrari, bisogna ben pinsari PPS. LUI, 221. 

Passau lu groi, punei lu voi PPS. I, 60, 

Passeggera e pelegrina ASTP. VII. P44ul. 

Quanu lu pasturi dormi, la pecura nun stă sicura PPS. II, 60. 

Fuozi privu de patti e de paroli ASTP. III, 410. 

Pazze e pide ASTP. III, 289. 

Pazzi e picciriddi PPS. IV, 5]. | 

Peccato viecchio, penitenza nova ASTP. LII, 289,,. 

Ogne peceate a penetenzia vene ASTP. XI, 555... 

La pecora e lu patrone CR. II, 220. 

Cu bavi pecuri, havi peddi PPS. III, 99; 1V, 271. 

Li peni e li patimenti PPS. III, 81. | 
Peni e pacenzia PPS. III, 338. 

Cui prima pensa, ddoppu nun si penti PPS. III, 359. 

Quand al pâss abânda, al pan afonda ASTP. |, 118. 

Pezzi e pivrtusa PPS. II, 301. 

Piatta e pignati PPS. 1, 334. 

Cui pazzu fa lu piceatu, saggiu fa la pinitenza PPS. 1, 329; 

autaru fa lu piccatn, ed ăutru uni fa la pinitenza PPS. ], 25]. 

Lu piccari & di Pomu, lu pirsivirari € di lu diavulu PPS. III, 185.



Piche e panada CR. IX, 159. 
Picciotti e pudâicini PPS. II, 229. 
Piceiotti e pântiti PPS, IV, 216. 
Piedade e peldhonu CR. IN, 34x1X—3, o, 
A lu pigghiari prestu, a lu pagari nun tantu lestu PPS. I, 3ll. 
Janni pigghia, Janni parti PPS. IV, 260. 
Pira e pani PPS, IV, 84. 
A cui nun pisa, ben porta PPS. II, 189. 
Cui pisca, pigghia pisci PPS. INI, 198; cui pisca n fannu, 

izghia pisci grossi PPS. II, 418. 
Piz e perra CR. IX, 148 f, 
Prete e priore CR. VI, 31. 
Ha polli, ha pipite GPT. 198. 
Im diavulu porta e lu diavulu și li pigghia PPS. 1, 342. 
Poviri e puliti PCP. I, 39. 
Amici poviri, amici pirduti PPS. UI, 253, 
Un, poviru simina, un putenti meti PPS. 1, 204. 
Cui predica a lu disertu, perdi li paroli PPS. 1, 288. 
Cui preggia, paga; cui preggia e nun paga ; cui preggia prăntru, 

paga pri se stissu PPS. II, 46. Prigari e pagari PPS. IV, 
248. Nun prigiari, nun pagari PPS. II, 31. 

Cui previdi, pruvidi PPS. III, 291. 
Procuratori, pelatori, piluccatori, pericolatori GPT. 151. 
Puddi e piceiriddi PPS. 11, 229. 
“Pueti e pitturi PPS. II, 44. 
Cu putenti e cu pizzenti PPS. IV , 214, 
Purcedăi e picciriddi PPS. II, 230. 
Nun si divi parrari mali di tai R; di lu xe, di li retturi, di 

la. riligioni PPS. IV, ll. 
NE reda senza coma, nă re senza curuua PPS. IV, 186. 
Megghiu a ridiri chi a rudiri PPS. LI, TI. 
Riffi e raffi PPS. II, 277. 
Rormi e riri; rormi e riposa PCP. II. Tae 
Chi mw visiea nwroseca ASP. II, 596, ; SI, 554; PPS. IV, 213. 
Rivireito e respetato CR. v, 9, 
Rosso e rieciutino ASTP. X, 954, 
Salariu crisciutu, sivvizzu guadagnatu PPS. I, 61. 
Pecura salata, pecura sanata PPS. I, 185. 
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De sale e de sapienza CR. V, 20, 
Di la sarda e lu sturneddu PPS. IV, 89. 

Sârvia, sarva PPS. IV, 29. 
Sâule stort, sac drett ASTP. X, 160. 

Mi scacci, mi sagni PPS. 1. 135. 

Scăiu e serra CR. IX, 347. 

Lo scamiciă, lo searpettă”, lo sfibbiettă”, lo scalzettă, lo smu- 

tandă”, lo scalzonă, lo scorpettă”, lo sgiubbettă”, lo scappellă” 

CR. VIII, 214; ASTP. X, 186. 

Scanza cannedda e scava gramigna PPS. 1, 57. 

Scarpăra scăuzi, e custureri scusuti PPS. ÎL, 429. 

Nun scorcia, ma sana PPS. 1, 194. 

Scupetta e scareina PPS. IV, 239. 

Cui sedi, sicca PPS. III, 199. 
Cui sempri sedi, nun strazza li scarpi PPS. LII, 198. 

Segreta e nw sincera CR. III, 411 vi. 

„Menu semu, menu stamu PPS. 1, 2%. 

Cu' altaru servi, altaru smância PPS. IV, 241. . 

Si sgarra nun si scusa PPS. 1, 213. 

Lu sgarrari & di Pomini, lu sicutari 8 di li bestii PPS. III, 185. 

Unni tântu a siccu, unni tantu a saccu PPS. I, 272. 

Signu di nassi, suvareddi a mari PPS. III, 309. 

Siti, scanciu di luna, suli e stilli PCP. I, 189,,. 
T'amuri sfraga e lu sdegnu sparagna PPS. I, 113. 

Nichisi soldu, niehisi sintinella PPS. II, 364. 

Sovella del sole; sorella di stelle CR. VIII, 129,,. 

LPinnamovato vuol esser solo, savio, sollecito e segreto GP. 44. 

O ch” la sopia, o ch" la spisseina ASTP. 1, 417. 

Megghiu un unza di sorti chi milli di sapiri PPS. II, 272. 

Cui sparagna lu quadăru, sfraga la padedda PPS. II, 136. 

Spasrari e santiari PPS. 1V, 19. 

Spenni e spanni PPS. LI, 230. 

Si .spina e si senti PPS. 1, 334. 

Spitali, spiziaria PPS. 1V, 177. 

Ora ca stancau, santificau PPS. IV, 70. 

Un strapuntinu e un saceuni PPS. 1, 80. 

Striglia e strada GPT. 339. 
A lu suli e lu straventu PPS. III, 311.
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Sulită, santită PPS. 1, 944. 
Sunaturi e stampasanti PPS. II, 441. 
Cui suspira, spera PPS. 1, 15. 
Suspiri e stienţi ASTP. III, 284, 
A spiziali nun tastari, a firraru nun tuceari PPS. 1V, 158. 
Cui perdi tempu, perdi tuttu PPS III, 198. 
A tempu di tîmpesta, ogni tintu pirtusu & portu PPS. Î, 19. 
Ticehi e tucchi PPS. III, 197. 
Cui simina ” ntra li timpi, ricogghi tampi PPS. I, 40. 
Tivannia, tumulto GPT. 157. 
De tammascu, de tabbiu CR. IX, 169 xxxv,; ASP. XII, 310. 
'Traduttori, traditori GPŢ. 179, 
Tratti firintini, tiri napulitani PPS. I, 2. 
TPuturia, tinturia PPS. II, 334, 
Tila a tilaru, trama aspetta PPS. II, 446. 
Va, ti vesti ASTP. XI, 159. 
Va e veni PPS. 1, 282; 11, 217; IV, 28. 
Bona va, quanno bona vene ASP. II, 595. 
'Tempu va e tempu veni PPS. III, 370. 
Va luntanu e veni manu manu ;bid. 
Vaja la trista e vegna la hisca PPS. II, 107. 
Si "bella quanne vaje e quanne viene ASTP. VI, 1T4xuvr. 
Vaccara e vurdunara PPS. II, 447. 
Cw ha vacchi, ha viteddi PPS. II, 99. 
Varca torta, viaggiu drittu PPS. 1, 273. 
Vasili e vanci CR. III, 76xvw.. 
Si vene "'nfossa, e si vole mutare ASTP. VI, 119.x. 
Prestu veni e prestu vola PPS. JI, 413. 
Vento che volta le vele CR. IV, 60,,. 
Li finunini sw mpidimentu a tri Va Ja via, a la viritati ea 

la virti PPS. II, 98. 
A la vigna, vacci PPS. 1, 97. 
Vigna e varduui PPS. 1, 2. 
Virsura, longa e voi lentu PPS, I, PB. 
La virtă e la virită PPS. IV, 58. 
La virti & umiliata e lu viziu m triunfu PPS. 1, 262. 
Vista cu'ta, vucea vavusa PPS. II, 310. 
Ne mulu senza viziu, n& ciumâra senza voti PPS. IV, 167. 

* 
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Chi vol veder un mostrin, vesta un nero de turchin ASTP. 

IV, 257. | 

Cui voli acqua netta, vaja a lu capu di la funtana PPS. III; 199. 

Volu e vaju PCP. 1, 213s0- 

Cui voli vera vita PPS. IV, 163. « 

Vulassi e vinissi PCP. 1, 213,.. 

Vuoldi, vidi CR. v, 355. 

Cui dw vucchi voli vasari PPS. IV, 116. 

Vurza, vacanti, vuci trimanti PPS. 111, 278. 

Largu di vucca e strittu di vurza PPS. II, 244. 26), 

Pentru spaniolă : 27). 

Quien mucho abarca, poco aprieta SRG. IX. 181, 

Pues aborrezeo la vida—pues apetezeo la muerte CCPP. 232. 

Abujitas y axfileres MCP. III. 146, 

Aceite y alpechin MCP. 1V. 56; CCPP. 351. 

Cuando el necio es acordado, el mercado es acabado SR. 

IN. 295 

Hombre adeudado, cada aîio apedreado SRG. IX. 209,,,. 

Por debajo pasa el agua, —por encima mis amores MCP. 

TI. 5l4uoz 

Aguja y atacador MCP. IV. 403,5ss- 

26) Numeroase combinaţiuni de cuvinte aiiterate întîlnim 

foarte adeseori în aşa numitele scioli/ingue : 
Ho veduto un giorno un pazzo 
Ch'era morto giă da un pezzo, 
E, tivandosi su il pizzo, 
Si buttă dentro d'un pozzo, 
Cospargendo poi gran puzzo. 

ASTP. V, 531. 
1) “'Lextele citate: 
F. Marin, Cuntos populares espmioles, Sevilla, 1882—1853, 

5 vol.=— MCP. 
F. Caballero, Cuentos y porsias populures andaluces, Sevilla, 

1859—CCPP. 

EI Folk-lore andaluz, Sevilla, 1S82—1883—FA. 

|. Sbarbi, Florilegio 6 ramillele alfabetico de refranes y mo- 

dismos de lu l. castellana, Madrid, 1873 = SE. 

Diecionario de repranes ratalanes y castelianos, recopilados 

y publicados por D. 1. A. X. Y. F. Barcelona, 1831.la |. dbarbi, 

EI refranero general espaiol; Madrid, 1818, IX, p. 186 sqq=SRG.
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Todos dicen que aman,—todos que adoran MCP. IV. 30-a 
Mâs vale amenaza de necio que abrazo de tuaidor SF. 280. 
Mâs son los amenazados que los acuchillados SF. 97, 
Yo te amo y me aborreces MCP. III. 109 usa 
Amor de niiîio, agua en cestillo SF. 19. 
Amor y ausencia MCP. III. 9,,,. 
Tengo amor, tengo ausencia MCP. III. Îl 
Quien mal anda, mal acaba SRG. IX. 217 N ccPP. 214; MCP. 

IV. 220, 

Te anochezea Y no amanezca MCP. IV. 48,,,. 
Apaga el fuego chico—y aviva el grande MCP. IV. 39-938- 
N apartas â los malos, — ni atraes los buenos MCP. IV. 213 
Cuanto mâs te apresures, — mâs te aniquilas MCP. IV. 249,,,. 
Concha arriba, concha abajo, — concha alante, concha atrâs MCP. 

IV. 304, 

Angosta y ancha MCP. 1. 1%, 
Mâs vale estar ausente — que aborrecido MCP. IV. 108, 
Tiene barbas y n6 brazos MCP. 1. 239, 
Bayas y te baiies MCP. III. 166,,. 
Si bebo bino, borracho MCP. IV. 302, 
Beso y bendigo MCP. IL. 937, 
Blancos y buenos FA. 311. , 
Bonita y bobona MCP. III. 141... 
Para borrico, un gayego; — para borracho, un fransâs MCP. 

IV. 360,,,,- 

Diez caballeros y un conde MCP. [. 68 ,, 
Caballo y carga MCP. IV. 32 
Caen y no cogen MCP. Iv. 208, 

2906" 

6630* 

La cal y el canto MCP. 1. 229,,; de cal y canto SF. 54; 
) 

CCPP. 915. 2) 
De cala y cata. 2%) . 
Calla, canario, y no cantes MCP. III. 367 
Mi cama, —mi casa MCP. I. 438 a 
Em la cama y en la cârcel MCP. III. 167 
Camarones y congrejos FA. 312, 
Gran campana y ruin concejo PA. 439. 

50s1* 

div 

2) Comunicat şi de d-na Carolina Michailis de Vasconce]los. *) Comunicat de d-na C. Michaălis, 

  
  

   



    

  

  

3 — 52 — 

Canela y clavo MCP. IL. Dica ase 

Ni -los păjaros cantan—ni core el rio MCP. IIL. Los: 

De dos caras—y de malas condiciones MOP. III. 10 saca: 

Jârceles y calabozos MCP. IV. 448, 

Con tu cârcel y tu cambra MCP. IV. 499,95 

Pienes en tu cara pecas, —y en tus carrillos colores, — y en 

tm cuello gargantillas, —y en tu corazon amores MCP. IL. 

41 ae: 

Si tm cara fuera iglesia —y tu cuarto fuera altar —y tu cama 

sepultura MCP. IL. 32Tsaa- 

Ni en tu casa ni en la calle MCP. II. 29ozsce- 

A clabo y canela MCP. IV. 536; canelita y clabo sbid. 

No fus clavel, sind clavo MCP. II. 152, ; CCPP. 280. 

Clerigos y confesores MCP. IV. 148. | 

Ni coche ni calesa CCPP. 397. . 

Ni caserita de cura, — ni criada de meson MCP. 1V. 3298-40: 

Si tu casa fuera cârcel —y tu cuarto calabozo —y tus brazos 

la cadena MOP.IL. 323, 

Confesion, comunion MCP. 1. 439eu. 

“onfieso y comulgo MCP. 1. 438 su: 

Confeso y convieto MCP. II. 173,sue- 

Quien no te conoce, te compre'SRG. IX. 203, 

Corona, eruz y calvario MCP. IV. 355.6: 

Covwe, caza FA. 127. 

Una dama hermosa core si fortuna, — corta sin tijeras, — cose 

sin aguja MCP. 1. 283299. 

No debe ser creido —ni castigado MOP. IV. 4seseo 

“De dia cruz y ealvario — y de noche calavera. CCPP. 341. 

Cruz y castillos COPP. 381. 

Entre cuero y came"). » 

Ni cuerpo mâs sandunguero, —ni cara mâs peregrina MCP. 

TI. 54 suo 

"Pan delgada y tan donosa MCP. IL. Dă: 

Escoba desatada, persona desalmada SE. 104. 

Mi deseracia y mi dicha MCP. III. 394uss- 

35) - Comunicat de d-na C. Michatlis. Cf. și Studien 2. romanischen 

Wortsehipfung, p. 27. -
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Se despierta y me dice MCP. II. 245 ras 
Yo le dirâ y le dar FA. 40. 
Si me durmiese, despertarme MCP. 1. 438 
Estenasitas y estrebresitas FA. 3125. 
Si no faeran falaces — fueran fâlices MOP. III. 102,0: 
Mujer mâs falsa que ti —ni hombre mâs firme que yo MCP. 

II. 106. | 
Si fiel, ti falsa MCP. IUL. 95. 
Una nobia que yo amâ — las siete efes tenia : — fransisea, franca, 

tregona, — fea, flaca, floja y fiia MCP. V. 83, 2). 
Eche fruto y no eche fior MCP, IV. 13 lesa 
Jaser mucho, jablar poco MCP. IV. 185,4 
Larga y lisa MCP. 1. 212,,. 
Tus cejas son medias lunas, —y tus ojos dos luceros MCP. 

IL. 22, 

Marea y media MCP. IV. 99 
Mares y montes 8), 

Marido y majo MCP. IV. 493 

1010* 

6212 

Tu deseas er matarme —y yo deseo er morir MCP. TI. 495, 
Contigo porque me matas — y sin ti porque me muero CCPP. 226. 
Ti me matas, yo me muero MCP. V. 10, ss. 
Miel y mosto CCPP. 194. 
Que si me mirau, me matan; —si no me miran, me muero 

MCP. IL. 21, ; st me miras, me matas, — si no, me muero 
IL. 32rse- 

No me mires, que me matas MCP. III. 111 
La mochila, el morrion CCPP. 318. 
Mantienen moza y muger CCPP. 380, 
Mucho y malo MCP. II. 59; CCPP. 341. 
Las mujeres y melones MCP. III. 173 
La mujer y la moneda MCP. IV. 83 ras 
De Anteguera, ni mujer ni montera ; y si ha de ser, mas vale 

montera que n6 mujer FA, 82, 29. 
La mujer y los muchachos MOP. IV. 397 
Ni mula ni mujer ASTP. 1. 385 

3961 

1546* 

132 14 

  

21) Cf. tot aici mai multe alte exemp:e de asemenea, formule aliterate. *%) Comunicat de d-na C. Michaălis. 

Ov. Densușiauu Alit, in ]. rom. 3 
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1 Al mundo— y & las mugeres CCPP. 366; MCP. IV. 14. 

i | Matita de oliva, matita de olor COPP. 385. 

li Padecer y penar MCP. III. 436; 

| Mâs pajuelo, mâs pronto FA. 83. 

| Aunque me voy de palabra, no me voy de pensamiento MCP. 

i IL. 50Taasu- 
Palabra y piedra ; palabras y plumas SF. 214; SRG. IX. 221 

Pierde el pan y pierde el perro CUPP. 344. 

Pan y pimiento FA. 41. 

Papel y pluma COPP. 380; MOP. IL. 143,45; IV. 332 

Quien non parece, perece SRG. IX. Do 

Ni pasaras por mi puerta, — ni pisaras mis umbrales  MCP. 

III. 116usre 

Al pasar por tu puerta — vi pelearse — dos piedras, pretendi- 

endo — que las pisases MCP. Il. 5Iusas- 

La pasea y la pica, — pica y no peca CCPP. 361. 

Patas y pico; ni patas ni pico MCP. 1. 219,4. 

Patas y piquilo MCP. IL. 218,4, 

La paz, el pan, la paciencia COPP. 204. 

Mi enerpo de peligro—y mi alma de pecado MOD. |. 438, aa. 

Sin pelo ni pluma; sin pluma ni pelo FA. 82, 29. 

Porque mi pecho tiene — pena y no poca CCPP. 232. 

La pena y el padecer MCP. III. 448, . 

Penas y pesadumbres CCPP. 292; MCP. LI. 182,,,- 

Mâs penas y mâs pesares MCP. III. 313ssa 

Pera y pan MCP. II. 23luse- 

Se ha perdido y no parece CCPP. 345; MCP. IV. dar: 

A picada de mosea, pierna de sâbana SRG. IX. 201es5- 

Pico y pi6s; pico ni pi6s MCP. L. 218. 

EI pi€ y la pierna MCP. IL. 58 

Desde la punta del pi6 — hasta la punta del pelo MCP. IL. 11. 

Pierde 'v perro y pierde 'r pan MCP. [IL 31Tsae- 

Câese el polvo y queda el paiio CCPP. 209; se va el polvoy 

queda el paho MCP. 1V.69,,,. 

Quien mâs pone, mâs pierde SF. 226. 

Ponte, compaiera, y piensa MCP. III. 180,,,,- 

Sin postigos ni puertas MCP. 1. 226, . 

44s5* 

o 

&   

   



“Cuatro nombres con R'—tiene mi ropa : — desgarrada, rasgada 

Manda potros y dâ pocos SRG. IX. 219 us. | | 
Los presos cuentan los dias, — los presidiavios, los aîos MCP. 

II. 294555 IV. Me. 
Los prisioneros son perlas—y las puertas son corales MCP. 

IL. 5Tsos- 

Los protetas y patriareas MCP. IV. 142; CCPP. 203. 
Me despido de tn puerta — como el sol de las paredes, — que 

por la tarde se va —y po» la mafiana vuelve MCP. II. 504 
(mando corto la rama, — corto la raiz MOP. III, 309. 
Eves para mi el reposo — eres para mi el recreo MCP.II, 249 

3334" 

221739" 

— rompida y rota.—; Ay, ropa mia, — que la tengo rasgada 
—rota y rompia! MCP. V. 69. 
Casa refiida, casa regida SRG. IX. 201 
Ni rey ni roque 33). 
Rio, rey y religion — tres malos vecinos son MOP. IV. 104. 

) 

184 

Ya se le rompe el timon,—vya se le rifa la vela MCD. IV. 
40la,. . 

La să y la sandunga MCP. III. 333 
Sandunga y sal MCP. IV. 968 SR” 

1941" 

“Sandunga y salero MCP, II. 69, ; salero, sandunga y să MOP. 
IL. 70 usa 

Un sapatero y un sastre MCP. IV. 329aau- 
Bente cormigo, serrana, — bente cormigo, salero MCP. II. 340,,,. 
Ne sientas ni sufras penas MCP. III. 416 
Yo como sol 4 buscarte, — ti como sombra â juirme MCP. 

UI. 116, 

Cuatro SSS$S componen — amor perfecto : ser solicito, sabio, — 
solo y secreto. — Quien celos ţiene, -— de fiero, flaco y facil 
tiene las FFF. MCP. LV. 20, 2%). 

Soplar y sorber SRG. IX. 19%, 
Sueiio, sed MCP. IV. 226,,.. 
Flojas no suenan, — y suelen saltar MCP. IV. 80. 
Sufro, siento MCP. ŢII. 386, ; CUPP. 922. 

  

  

%3 Comunicat de d-na C. Michailis, v. şi Studien 2, rom. IWort- schâpfing. 27. 
51) V. alte asemenea exemple tot la Marin 1V. p. 103. nota 15; cf. şi CCPP, 278. 
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Corazon no suspires, — alma no sientas COPP. 229. 

Tardo 6 temprano CCPP. 213; MCP. III. 190; SRG. 1X. 

2135 FA. 431. 
Mâs vale onza de trato que libra de trabajo SF. 281. 

Los valientes y el buen vino duran poco SRG. IX. 187, 
Yo no voy ni vengo MCP. III. Tau, vas y vienes MCP. III. 

45ăs; COPP. 281; va y viene MCP. IV. 29; van y 

vienen MOP. II. 524,,; ni van, ni vienen MCP. III. 2%, ; 

cartas van, cartas vienen MCP. III. 33,4, ; vâyanse los 

honores, — vengan virtudes MCP. IV. lies; Vaya Y 

venga MOP. III. 190,4; OCPP. 310; Vayan y vengan MCP: 

III. 26, 

Va se viene, ya se va MCP. III. 94; unos vienen y otros 

van MCP. III. 95 ss L- 4,45 ; COPP. 251; cantando se vienen, 

y cantando se van SRG. IX. 213, 

A la vejez, viruelas SRG. IX. 191. 

La veleta y el viento CCPP. 315. 

Nuevo vicio — ni virtud nueva MCP. IV. 228. 

EI viento y el varon FA. 438, 

Las viudas son de cobre—-y las viejas de hojalata MCP. 

IV. 63: 
Se va y vuelve MCP. IV. 59 

Aunque te vuelvas culebra — y te vayas 4 la mar MCP. 

II. 17dios 3). 

Pentru portugeză *6): 

Quem muito abarea, pouco abraca BPV. 952, 

Aberta em Castella, agua em terra ASTP. III. 492. 
  

5  Aliteraţiunea apare foarte adese-ori şi'n formulele de trabalenguas : - 

En el campo hay una cabra etica, perlătica, pelapelambretica, pelia pela- 

pelambrăa MUP. |. Sus. Cf. MCP. V. 35, ; FA. 184, 198, 296. 
D-na C. Michaâlis îmi mai comunică alte cite-va exemple de alitera- 

țiune, de origine însă pur îiterară: ns grado ni gracias (Poema del Cid): de 

gusto 1 gasto (]. de X aldivielso) ; ai mio ni miao (Quevedo); del pan y del 

palo (i'steb. Gonzalez): sana y sincera; tramas yş tratos; de tres y de traza. 

36) Textele citate: 
Th. Braga, Cancioneiro e romanceiro geral portuguez, Porto, 

1867—59, 5 vol.—BCRG. 
Chr. Bellermann, Portugiesische Volhslieder und Romanzen, 

Leipzig, 1864=—BPV. 
A. Pires, Calendario vural, Elvas, 1893 =PCR. 
Zeitschrifi fiir romanische Fhilologie =/RPh.
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E uma luz que se acende,—que se apaga de repente BURG, IV. 164. 

Vâo de dia por acenos,—de noite por assobios BCRG. Iv. 13. 
Acorda quem estă dormindo,—alegra quem estă doente BCRG,. 

IT. 3. 

Nunea vi o mar sem agua,—nem jardim sem arvoredo BCRG. 
IV. 134. 

Alecrim verde vicoso,—alegria dos mortaes BCRG. IV. 63. 
Quem nâo ama e năo adora BCRG. IV. 59. 
Muito padece quem ama,—mais padece quem adora BCRG. II. 119. 
Com muito amor, muito agrado BCRG. III. 65; BPV. 160. 
Sete anjos e nove archanjos BCRG. IV. 371. 
Que se me aparta a vida, que se me arranca a alma BCRG. 

III. 32, 33. 

Nem aquece nem avrefece ; nem aquenta nem arrefenta 5), 
Fala baixo, fala bem BCRG. IV. 41, 
O bom e o bonito (Aug. Sarmentos, Contos ao Soalheivo, Coimbra, 

1876, p. 57, 78, 118). 
Seu cajadinho tomou,—seu caminhinho andou BORG. IV. 148. 
Calafates, carpinteiros BCRG. IV. 302. 

“Fazer calo e cama na maldade 39), 
Entre canas e canaes BCRG. 111. 142, 
Chamae os câes, ide 4 caca BORG. IV. 376. 
Com uma mâăo veste a capa,—com outra sela o cavallo BCRG. 

III. 63. 

Nem no inverno sem capa, nem no verâo sem cabaca BPYV. 250 ; 
PCR. 3, 

Capităo e commandantes BCRG. IV. 305, 307. 
A gente vâ caras, e năo coracoes 49). 
Eu casei-me e cativei-me BORG. II. 131, 133. 
Casos e cousast!). 
Manda os cativos & lenha,—manda os criados 4 agua BCRG. 

1V. 376. 

  

%) Comunicat de a-na C. Michaslis. 
5% Com. de d-na C. Michaălis. v, şi Revista Lusitana |. 277. 
%) H, Michaelis, Novo diceionario da 1, poriugueza e allemă, Leipzig, 

1894, a. v. cama. 

%9) Com, de d-na C. Michatlis. 
1) Com. de d-na C. Michailis.   
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Eu rio-me do cavalleiro—e da sua cobardia BCRG. III. 27,29; 

IV. 184. 

Fazer do ceo cebola 2). 

Cobra, que vae pela serra,—corre que desapparece BORG. IV. 134. 

Colhe e cava PCR. 64. 

Colhendo e comendo PCR. 66,,. 

O rio corre e năo cansa BCRG. IV. 11. 

Levar couro e cabello *5). 

Cravo e canella BCRG. III. 6 

Estar entre a cruz e a caldeirinha 4). 

Năo ter cruzes nem cunhos +5); homem.sem cunhos nem cruzes *5). 

Nem deus nem o diabo (0 pode salvar) *î). 

Domingos e dias santos BCRG. II. 82. 

Dowmir e deseancar ZRPI. III. 193b, ; sem dormir nem descan- 

car BCRG. III. 95; BPV. 32. 
E elle eseripto e escazrado 48). 

Para fazer wma torre,—para fechar meus segredos BORG. II. 110. 

A fervo e fogo *$). 
Lenha de figueira—rija, de fumo BCRG. IL. 193. 

Uma fogaca e um funil PCR. 37, 

E togivon, e ficaron BPYV. 12. 

Sem frio nem febre (Garcia da Orta) 59). 

Passo frio, passo fome BCRG. IV. 14. 

Quem uma vez furta, fiel nunca *!). 

Laranja, limăo BCRG. II. 44. 
Sabichăo de maco e mona 52). 

Mama, mama, meu menino BCRG. MII. 171; 1V. 264. 

42) Com, de d-na C. Michaslis. 

13) Com. de d-na C. Michaălis. 

4%) Com. de d-na 0. Michaâlis. 

%5) Com, de d-na 0. Michaslis. 

35%  H. Michaelis, Diceionario, a. v. cunlo, 

1) Com. de d-na C. Michaălis, 

35% Com. de d-na C. Michatlis, 

153 Com. de d-na, C. Michailis. 

5 Com. de d-na C. Michaslis. 
5) H. Michaelis, Diccionaruo, a. v. furtar. 

52 Com. de d-na C. Michailis, i
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Prometter mares e montes5:). 
Quem com ferro mata, com ferro morre 54). 
Agua de Agosto, -acatrăo, mele mosto BORG. II. 185.; PCR. 60,. 
O melăo e a mulhe» BCRG. II. 190. ; 
Menina e moca BCR. IV. 120, 245, 248, 329, 331 35). 
Ramos molhados, annos melhorados ASTP. III. 450). . . 
Montes e maravilhas35). 

Mulher e marido BCRG. III. 19. 
A murzo e a mordedela (Aug. Sarmentos, 0p. cit. 88) 59, 
Palavras e plumas o vento os leva58). 

Muita palha, pouco păo BCRG. II. 190. 
Nesta, terra năo ha păo,—nem padeira pro guizsar BCRG. 

IV. 931. 

Dar do păo e do puu; quem di o păo, dă o pau 5). 
Pera păo e pera peixe 8). 

Os passarinhos cantavam,—o prado' verde swria BPV. 154. 
Dar por paus e por pedras (A. Sarmentos, Op. cit. 19, 80); 

Deus nâo castiga nem com pau nem com pedra ; sem pau nem 
pedra năo ha castigo 51), 

De p& e pewma BCRG. III. 19. 

Com pena pego na penna BCRG. IL. 129. 
Anno de peras, anno de perdas ASTP. III. 450. 
Filha de uma perpetua,—neta de uma pionia BCRG.. IV. 24. 
De popa a proa BCRG. IV. 305, 311 6), | 
Nem bom prado nem bom palheiro PCR.7,, 20, ; ASTP. III. 451. 
Proes e percalcos 52). 

Ao rabo do meu cavallo,—ao vedor do meu jardim BORG. III. 7. 

  

55 Com. de d-na C. Michailis. 

53) H, Michaelis, Diceionario, a. v. ferro. 

5) Com, şi de d-na C. Michaălis. 

95) Com. de d-na t. Aichailis, 

*7) Com. de d-na 0. Michaslis. 

55 Com. de d-na C. Michatlis, 

5% Com. de d-na C. Michailis. , 

s) Com! de d-na C. Michailis, 
5%) Com. de d-na: C. Michaălis | 

62) Com. de d-na C. Michaâlis. 

5) Com. de d-na C. Aichailis,    
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Nem rey nem roque; nem roque nem rey î*). 

De rocim a ruim 65). 

A roda do meu jardim,—ao rabo do meu cavallo BCRG. IV. 300. 

De rompe e rasga 66). | 

As magoas que por ti soffro,—deus as sabe e eu as sinto BCRG. 

II. 61. 

Mais sabe o sandeu no seu que o sisudo no alheio 6). 

(A) săo e salvo 68). 
O santo e a senha $9). 

Sapos e saramantigas (A. Sarmentos, 0p. cit. 25, 116) %). 

Uma saudade me mata,—um suspiro me detem BCRG. IL. 122. 

Sou senhora e nâo soberba ASTP. III. 119,. 

Vindimam os sizudos, semeam os sandeus PCR. 64,,; BCRG. 

TI. 19%. 

Nem a sol nem a sombra (Jorge Ferreira de Vasconcellos) *)). 

Dizer o sonho e a soltura (Jorge Ferreira de Vasconcellos)'12) 

Tape, tepe, tepe, ti BCRG. IV. 45. 

'Trabalha e terâs BCRG. II. 184. 

Sem trelho nem trabelho 73). 

O trigo e a tea BORG. II. 19%. 

Aqui vai, acolă voa BPYV. 46. 

Que tam cego venho, nâo vejo o caminho BPV. 19%. 

Onde me via e vestia BCRG. III. 70. 

Donzella vim e donzella vou BCRG. IV. 219. 

Vivgem vim e virgem vou BCRG. Iv. 215. 

Me vou e venho BCRG. II. 198%). 
  

64) Com. de d-na C. Michaălis, 

5) - Com. de d-na C. Michadlis. 

55) Com. de d-na (. Michailis. 

) E, Michaelis, Diceionario, a. v. sandeu. 

5%) Com. de d-na C. Michaălis, 

*2) Com. de d-na C; Michadlis. 

1% Com. de d-na Q. Michaălis. 

33) Com. de d-na C. Michailis. 

:2) Com. de d-na C. Michaălis, 

13) Com. de d-na C. Michailis. 

:4) In cuvintele compuse întilnim de asemenea numeroase cazuri de a- 

literațiune: tirateimas, trocatintas, vaivem, viravolia (C. Michaălis), agu- 

ardente, batibarba, carcomer, cvesta-colmtas; furtafogo, langa-luz, mija-man- 
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Pentru catalană: *?). 

Qui aygua y qui assegura PRPC. 59. 
A la dona ballar y al ase bramar PRPC. 193. 
Vesteix un basto y semblară un bar6 SRG. IX. 194,6). 
Beurer y bufar PRPC. 127; SRG. IX. 194... 
Blanca 6 bermella BOPC. 1. 117. 
Dauli un diner perque cante—y un diner perque calle PRPC. 141. 
Ni ivern sens capa, ni estiu sâns carabassa PRPC. 85. 
Val m6s casarse que cremarse SRG. IX. 200, ; PRPC. 193. 
Cavallers y comptes BCPC. V. 17. " 
Cobra fama y calat ă jaurer SRG. IX. 202, . 
Al coll y al cop del:can6 MOPP. 162. 
Qui no t coneix que t compre SRG. IX. 20, 
Qui es confiare, pren candela SRG. IX. 202, 
Dâus, donas PRPC. 71. 
Filosa y fus BCPC. v. 31. 
Lo fiet, la fam PRPC. 199. 
No t6 fulla ni flo RLR. 2 serie IL. 93. 
Garsa, griva y gatx MOPP. 168; BCPC. 1YV. 9. 
Ves per mar 6 pren muller PRPC. 109. 
Mel y most PRPC. 149. 

  

sinho, passa-pe, prdrapomes, perapăo, picapao, picapei.ce, pPica-ponio, pica- 
porta, tivatesto. : 

Afară de cele inşirate mai sus, d-na Michaălis îmi mai comunică o serie 
de alte exemple de aliterațiune, care, spre deosebire de cele de pivă aici, 
—»stereotype, seh: iibliche und sehr belicbte Phrasen und Formein“—siut de 
origine pur literară: altar e ara (Alf, X.), assentado e assessegado (A. de 
Albuquerque, Castas), de cubo e comu, false felon (Alf. X. 15), firme e 
forte (lesende), grandes e greus (AI. X. 235), dam e uz (AIE X. 18, 190), 
ram” e vaiz (Alf. X, 70), Q trăo e o iramo (Gil Vicente III. 371), ră e 
vaza (biblic), zacua e vaziu (Gil Vicente 1. 48). 

s5) Textele citate: 
F. Briz, Cansous de la Terra, Cants populars catalans, Bar- celona, 1866—1877, 5 vol.=BCPC. 
M. Mil4 y Fontanals, Observaciones sobre lu poesi popular, 

Barcelona, 1883==MOPP. : 
d. Pepratx, Ramellels de proverlis  catalaus,  Perpinyă 1880==PRPC. 
Revue des langues romaurs=RLR. 
*) YV. mai sus. p. 30, nota 3.   
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Mâltas fillas, malas vehinas y vellas vinyas PRPC. 157. 

Si ă qui deus no pots pagar, humilment li has de parlar 

PRPC. 59. 
Pavaulas y plomas PRPC. 41. 

Pistolas y punyal BCPC. III. 261. 

Pistons y pistola porta BCPC. 1. 80. 

Jâvega que plau, non pesa SRO. IX. 200, ; PRPC. 109. 

Pren y paga PRPC. 159. 

Sauta y sagrada BCPC. V. 101; RLR. VII. 230. 

Ni] seu, ni!l seny PRPC. 133. 

Qui no văl pols no vaja ă Vera PRPC. 69. 

Cantant venen, cantant sen van PRPC. 57. 

Pentru sudul Franţei: *?). 

Lou bin Wabriu,—pleo Parriu BPD. 116,s,. 

Causo bien acoumeneado,—es a mitat acâbado BPD. dos: 

Dami e dW'argen TIERP. 90. 

Saneguen sus la mountagno—manja arsanos et abajous RLR. 

2» serie II. 171. 

Se beng pas auant, beng apres BPD. 13,. 

Deserubir un autar per en crubir un autre ZRPh. VI. 328,,. 

Val miels fol qui s'avisa,—quesavi qui s'abissa ZRPh. VI. 551,. 

Qu mazarda re, n'a re ZRPI. VI. 557. 

Ba e beng BPD. 200, 

Astant tiro la baco coumo lou bui BPD. 49,. 

Cadun la banto, nat la bo BPD. 10l,+ 

Bavaguin, baraguan BPD. 200. 

1%) “Textele citate: 

D. Arbaud, Chunts populuires de la Provence, Aix, 1862 

=ACNP. 
J. Bladă, Poesies populuires de la Gascogue, Paris, 1S8k—S2, 

3 vol.=BPP; Proverbes et devinettes populaires recucillis dans 
P Armagnac cd VAgenais, Paris; 1880=BPD). 

“A, de La Tour-Keyri6, Recuceil de proverbes, marimes, sen- 

tences et dictons provencauz, Aix, 1882=—TKRP. 
F. Aruaudin, Contes populaires de la: Grande Land, Paris, 

18S7—ACP. 
C. Moneaut, Litleratuve populuire de la “Gascogne, Paris, 

1S65=—MLP. 
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Barquo ni bach&t BPP. II. 260. 

Habillatz un bastoun-—auratz un baroun BPD. Go 

Ses bato et; ses brido RLR. 2 serie III. 73. 
Begue per chantar, bouitous per dansar ZRPh. VI. D5la. 
Beleou e Bessai PKRP. 33. 

Quau es ben, ne boge ZRPIh. VI. 557, 
Bent de biso BPD. 9,,. 

A force de bessa & de buoue ACP. 214. 
Lya mai de gens bestis que d'aze boonmian TKRP. 2. 
Sen ban a la boucherio ms de betâtz que de bus BPD. 
Ils: 

Beuet, beligant BPP. II. 36; MLP. 34. 
Bese bengue bau un escut BPD. %,,. 
Bisil sagin, bounos soupos BPD. 53, . 

A boun bin cau pas nat broust BPD. 4, 
Biro bouquet, boutoun de roso BPP. IL. 90. 
La biso toco de toutz bentz BPP. II. 278. 

Blat de biso, bin d autan BPD. 41, 
Lon blat vol semblar un bonigier ZRPh. VI. 529, 
Basoun pous bosquis,—eridon pous bilatges BPD. 200,,. 
Bouho biso, bent dautan BPD. 9,,.; BPP. II. 350. | 
Habiias un bouyssou, semblera un barou RLR. VIII. 209. 
Can la flour es al bouisou,—lou miejourn es al boussou ZRPN. 

VI. 53lese 

Eros ta brabe,—eros ta balent BPP. 1. 924. 
Bramaire val miels que biulaire ZRPI. VI. 547. 
Sous buus, sas bacos BPP. III. 360. : 
Caloto e mâs culotos BPP. II. 118. 
Camps et crâsses RLR. IV. 610. | 

Lous canous e las couloumbrinos BPP. 1]. 210. 

Cap e cos caijoun BPP. IL. 110. 

Cap blane, cîlo berdo BPD. 202,. 

Ni cap ni câo BPD. 19%, 

Cap-latos, cabirous BPP. 1. 962. 

La carreto leu camin TKRP. 104. 
Marehand de cascouillos,—marehand de cansous BPP. III. 176,180. 
Causo htito, counseil pres* BPD. DD 
Chavriăus et chamis RLR, 3e serie III. 102. 
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- Chastanher charbounier ZRPh. VI. 565,,. 
Chatz e ches chasson ZRPh. VI. 562, 
Me boi coufessa.—e boi coumunia BPP. 1. 94. 

A manja, de cooule, ravo li costo TERP. 25. 
Sen cos, cambo BPD. 2%, 

Un cot, e pas nat cap BPD. 199, 

Voou mi€s estre cougnou que consou TKRP. 113. 

Toutei lei gentilshommes sount cousins,—toutei lei gus soun 

coumpaire TKRP. 24. 

Jours creissents, jours cousents RLR. IV. 610. 

Qui croumpo sens argent, erei croumpa e ben BPD. 144,,,. 

Despuillo e descourdâlo BPP. II. 158. 

A dimeche, ă douman BPP. II. 150. 

Li €i dit e demandat BPP. III. 302, 330; jou ley dit, jou lei | 

demandat MLP. 396. 

Qu duer, dina ZRPh. VI. 544. 
Bau mâs petit esberit,—que gran estourdit BPD. 128. 

Faire lou ben et fugi lou maou. TKRP. 32. 

Home que fielo e fremo que fa se sermoun TKRP. 86. 

a fourriă pa fouesso fusteja per n'en faire un imbecile DK 

P. 73. 

a fremo e la fourtuno TKRP. 44. 

Un fuech de fremo TKRP. 69. 

Entre lou fus et la fierone ACP. 190. 

Gat e gous RLR. 3* sârie IV. 279, 284; V. 113. 

Segound ! home, Porle RLR. 3: sârie IV. 86. 

Las legas sou lounjas, ma sou pas larjas RLR. 3e serie III. 90. 

Un lioun, un leopard BPD. 122,ss: 

De loun en larje ACP. 221. 

Lou m6s machant, es luu. mage mâstre BPD. 69 

Maugvat mars e sa martelado RLR. VI. 113. 

De me ou de meunj ACP. 180. 

Entre medecin e marechaou TKRP. 69. 

Douge mestiers, trege miseras ZRPh. VI. 550,. 

Apres la mort lou medecin BPD. 47 

Mountagnos et la mar AChP. 93. 
Qu a proucez es lougea ei dez P:' paowe pleidejaire, pren 

pistolo pleno pocho per pagar proucez perdu TKRP. 90. 

214% 

154*
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Quoate patanttinos e un passo-tems BPD. 191,. 
Patatin, patatan, tarabin, taraban ACP. 166. 
Lous p&es counton sur las proumessos BPD. Teze 
Lou qui pedasso,—soun tems passo BPD.69,,,. 
Grano peno, petit proufit BPD. 41 
Peros e pan BPD. 33. 

Ni pistoulet, ni ploumb BPP. IL. 8; MLP. 481. 
Paschas plujousas, Fennas pastousas RLR. 3e sâvie III. 99; 

ZRPh. VI. 531. 
Plumos e paraulos BPD. 81. 

De poup'ă proue ACP. 190. 

Mars pouverous, Abriău plujous RLR. 3e serie III. 95: ZRPh, 
VI. 330,,. 

Ta leu pres, ta lu penjat BPD. 87. 
Prin tamis et pan tendre TKRP. 30. , 
Qui recours a Pusuriă,—risquo de dinna dar BPI). 1449. 
Rius e ribtros BPP. 1. 166. 

D'une sanha nen fai un suc ZRPI. VI. 5364. 
Saumatz esp6s e ela sourtitz BPD. 51. 
Voou mai un que soou que cent que. serquoun TKRP. 32. 
Lou,sourda si souleio TKRP. 81. 

Tapa ta bouta, tasta toun vi RLR. IV. 618. 
Tost ou tart ZRPh. VI. 541, 

Trelhart, tina ZRPh. VI. 531, 
De tris ou de tras BPD. 114... 

Trounpettes et tabaous MLP. 407. 

Va e ven 'TKRP. 17. 

Vai e ve ZRPI. VI. 530,. 

Vă pas vielh qu vol ZRPh. VI. 54. 

133* 

Pentru nordul Franţei și franco-provenţală : 8), 

Qui temps a et, temps attend LGEP. 449. 
Couchez-vous avec Pagneau et levez-vous avec alouette LG 

EP. 10. 
——— 

*5) "Textele citate: 

E. Rolland, Recas de chants populaires, Paris, 1883-—1887 
4 vol.=RRCP; Faune populaire de la France, Paris, 1877—18$1 
3 vol.=REP. 
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T'amour et ambition ne souffrent point de compagnon QP. 230. 

Mieux vaut ami en voie qwargent en courroie LGEP. 23. 

Vos amours, vos avantages RRCP. 1. 24. 

Ce qui s'apprend et sacquiert facilement s'oublie et s'âcoule pre- 

stement LGEP. 45. 

Bachelier en bâche LGEP. 72. 

Prendre la balle au bond LGEP. 15; MRP. 69. 

Beau papillon blane RROP. 1. 193. 

Mettre quelgun dans de beaux draps blanes MRP. 62. 

Beau et bon ne sont pas souvent compagnons LGEP. 86; il est 

aussi beau que bon 5/4; le temps beau, bon LGEP. 

451; ou Phâtesse est belle, le vin est bon LGEP. 300; 

belles et bonnes LGEP. 19%. 

Beant6 sans bont6 ne vaut rien LGEP. 89. 

Beautâ porte sa bourse LGEP. 90, 

Sauter de bâcarre en bemol LGEP. 9. 

Bel et bien RRCP. 1. 100. 

Dieu donne biens et boeufs LGEP. 226. 

Bigle, borgne, bossu, boiteux, ne t'y fie, si tu ne peux LGEP. 102. 

Tout bois vaut biiches LGIEP. 108. 

Bont6 passe beaute LGEP. 115. , 
Autant pour le bordeur, autant pour le brodeur LGEP. 115. 

Gouverme tă bouche selon ta bourse LGEP. 118; selon ta 

bourse nourris ta bouche șbid. 192. | Ă 

Qui a bourse et beaut6 monte ă cheval quand il veut L(GEP. 192. 

Mes bras n' sont pas des branches RRCP. 1. 34. 

La bride et le bâton LGEP. 127. 

Qui bru a, bruita ZRPh. VI. 541,. 

E. Carnoy, Jilterature orale de la Picardie, Paris, 1883=—CLOP. 
M. Haupt, Franzăsische Volkslieder, hisg.. v. A. Tobler, Leipzic, 

188S7=HFvl. 
IL. Martel, Petit vecuri! de procerbes francais, Paris==MRP. 
Dr. Perron, Prozerbes de la Frunche- Comte, Paris, 1816=—PPFC. 
H. Le Gai, Petite encyclopedie des proverbes francais, Paris, 

1852—LGEP. 
M. Quitard, Procerbes sur les femmes, tamiti€, Pamour et 

le mariage, Paris=—QN. - 
pr * „ Proverbes ct diclous agricoles dela France, Paris, 1872 

= PDA.
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Il fait plus de bruit que de besogne LGEP. 73. 
Brunne matinâe, belle journe LGEP. 338. 

Sous bureaux comme sous brunettes QP. 289. 

Apres le cert la biâre, apres le sanglier le miere REP. 1. 101, 
au cerf la bierre, au sanglier le barbier ibid. 

Entre la chair et la chemise MRP. 205. 

Plus pres est la chair que la chemise LGEP. 163. 
Menager la châvre et le chou MRP. 59; LGEP. 170. 
Chien et chat MRP. 43; au chien et an chat LGEP. 151; ba- 

taille de chiens et de chats LGEP. 82. 
Bon conseil et vraie conduite I,GEP. 976. 
Em drap couleur, en fille contenance LGEP. 968. 
Faire du cuir dautrui large cowroie LGEP. 62. 
Ni dedans ni dehors I.GEP. 210. 
Chose dâfendue, chose dâsirâe MRP. 111. 
Secret de deux, secret de Dieu LGEP. 438. 
Quand Dieu donne la farine, le diable clât le sac LGEP. 220; 

on est ă Dieu ou au diable LGEP. 226; on ne pent âtre Dieu 
et diabie LGEP. 221. 

“Qui est disert ne demeure jamais desert LGEP. 930. 
Tel me doit, qui me demande LGEP. 933. 
Qui dort, dîne MRP. 171; LGEP. 228. 
Nul endroit sans son envers LGEP. 243. . 
D'tat fait beaucoup, Pesprit fait davantage LGEP. 947. 
Faire four MRP. 33. 

IL faut faire feu qui dure MRP. 211; LGEP. 263. 
Les femmes, la foi LGEP. 4178. 

Femme et fortune LGEP. 322. 

M de ma femme, ni.de mon fils RRCP. III. 33. 
ÎL nest point de feu sans fumâe MRP. 1921; LGEP. 265; il 

west point de fumee sans feu MRP. 121. 
Porte feuille et point de fruit LGEP. 985. 
La goutte vient de la fenillette ou de Ia fillette LGEP. 986. 

"Pluie de fevrier vaut egout de fumier LGEP. 267, 401. 
Janvier fier, frvid et frileux LGEP. 32; PDA, 105. 
Îl se fant garder des fols et de leurs faits LGEP. 214. 
Vides chambres font femmes folles LGEP. 149; ; QP. 103. 
Fortune est nouxrice de folie LGEP. 276. 

  

  

   



  

  

  

            

Les fous font les festins LGEP. 22. 

Ni froid, ni faim LGEP. 399. 
La fumâe et la femme tont partir Phomme de sa chambre LG 

EP. 262. 

Tot gagn6, tât gaspill6 LGEP. 280. 

în gaîne d'or glaive de plomb LGEP. 281. 

La grange et le grânier PDA. 20. 

Gros et gras RRCP. I. 100 ; trop gros et trop gras LGEP. 463. 

Jeune et bien gentil RRCP. 1. 78. 

Les lavvons s'entrebattent et les larcins se decouvrent LGEP. 313. 

Au lievre et au lapin CLOP. 360. 

Belles maisons, belles murailles LGEP. 327. 

Le maitre absent, la maison est morte LGEP. 327. 

Mettre ă quelquun le marche ă la main MRP. 60. 

Aujourd” hui mari (mari€), demain marnri QP. 366. 
De jeune mari, mânage malotru LGEP. 340. 

Melons en mars, m6 en mai PDA. 39. 

Ma mere, ma mie RRCP. III. 33. 

Douze mâtiers, treize mistres PPEC. 42. 

Miel et moât LGEP. 4. 

Onguent miton-mitaine LGEP. 372. 

Promettre monts et merveilles MRP. 71. 

Apres. la mort, le medecin LGEP. 340. 

IL faut casser la noix pour manger le noyau LGEP. 364. 
Qui bien veut pasler, bien doit y penser LGEP. 102. 

De grand pechă, grand pardon LGEP. 388. 

Marchand qui perd ne peut rire LGEP. 333. 

Peu et paix est don de Dieu LGEP. 39%. 

Qui peut et n” empâehe, păche LGEP. 242. 

La pioche et la pelle REP. III. 15. 

La pluie et les parents PDA. 189. 

Au poil et ă la plume LGEP. 402. 

Apres poisson, lait est poison LGEP. 40. 

Mass poudreux, Avril pluvieux LGEP. 32. 

Qui veuve prend,il se pend LGEP. 468. 
Prend ou perd PDA. 7. 

Qui prâte ă Pami perd au double LGEP. 24. 

Aussitât pris, aussitot pendu LGEP. 58, 389; MRP. 6.
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Pas pris, pas pendu PPEC. 77, 
Pris ă midi, pendu ă une heure LGEP. 233, 
Mieux vaut regle que rente LGEP. 415; MRP. 246, 
L'amour fait perdre le repos et le repas QP. 217. 
Roi ou rien LGEP. 493. 
Rose et romarin RRCP. 1. 46. 
Rude et rebelle LGEP. 258. 
Les petits vuisseaux font les grandes rividres LGEP, 496 

MRP. 244. 

Sagesse et sante LGEP. 265. 
Moins de sages que de sots LGEP. 466. 
Sage ami et sotte amie QP. 147. 
Mieux vaut un sage ennemi qwun sot ami MRP. 155 
Saine et sauve RRCP. II. 93. 
IL vaut mieux âtre sain que savant LGEP. 429, 
Saumon comme sermon, en careme ont leur saison LGEP. 455, 
Qui perd le sien, perd le sens LGEP. 440. 
Qui songeă oublier, se souvient MRP. 176. 
Ni tondre, ni tuer PDA. 197. 
Tot ou tard LGEP. 385; ni trop tot, ni trop tard QP. 333. 

sil ne vient tot, il vient tard LGEP. 295; tot ă la foire et 
tard en guerre LGEP. 271. 

Qui va, qui vient, qui vole RRCP. 1..317, 
La verite dans le vin LGEP. 465. 
Te temps vient, va et passe LGEP. 449. 
Lait sur vin, c'est venin I.GEP. 319. 
Qui vit, voit LGEP. 415; qui vivra, vera MRP. 79. 
Cest le vent qui vole, c'est le vent qui va RRCP. 1. 252. 
Je voys, je vieus, mon coeur sen vole HEVI. 15. 
File trop vue, robe îvop vetue ne sont jamais theres tenues 
LGEP. 968. 

Se tronver entre le zist et le zest LGEP. 480. 

  SE 

Or. Densuşianu. Alit. în ]. rom. | 4  



  

ALITERATIUNEA 
ÎN LITERATURA ROMÎNĂ POPULARĂ 

— n —— 

Ovi-cât de vestrîns şi puțin bogat ar fi materialul a- 

dunat pînă acuma în comparațiune cu ceea-ce sar putea 

extrage și culege dintro mai amănunțită și mai con- 

știincioasă examinare a dicționarelor și textelor de litera- 

tură populară, aliterațiunea a fost cu toate acestea de multe 

ori tratată și studiată pe domeniul celorlalte limbi roma- 

nice, în timp ce pentru limba romînă nu sa scris absolut 

nimic pină acuma în această direcţiune și nimeni n'a atins 

chestiunea de față nică măcar în mod incidental. 9) 

Mai "nainte de-a arăta în ce chip și sub ce formă se 

prezintă aliterațiunea în textele noastre de literatură po- 

pulară, precum și rezultatele și concluziunile pe care le-am 

cules din cercetările noastre, o scurtă și repede privire 

asupra principiilor de care sau călăuzit filologii din străi- 

mătate în lucrări de asemenea natură, este cel dintiiii 

12) D. Urban Iarnik s'a ocupat, în special, cu limba basmelor 
vomîne, în lucrarea sa Spruchliches aus rumănischen Volhsmârchen 
Wien, 1877. Despre aliterațiune însă nu aminteşte nimic. Tot așa 
şi d. W. Rudow în stingacea și puţin sistematica sa monografie, 
Verslehve und Stil der vumânischen Polkslieder Halle, 1886.
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lucru asupra căruia trebue să-ne oprim. Vom înşira în cele 
u'mătoare regulele fixate în această privinţă *de filologii 
mai no, regule pe care le-am avut în vedere atît la cu- 
legerea exemplelor de aliterațiune din limba vomînă, cât 
şi în capitolul precedent, la studiul aliteraţiunei în cele- 
lalte limbi romanice, corespunzător, bine înţeles, spiritului 
fie-căreia din aceste limbi. Aceste regule sînt următoarele : 

Numai vocalele de același felii pot alitera între ele: 
acu 6, o cu o ș. e. 1.5) Diftongii ea, ia pot alitera a- 
tît între ei cît și cu vocala i, nu însă și cu e: earbă: 
“izvor; de asemenea oa cu o: oaspe : on, oameni : oraşe. La 
consonante se ia totdeauna în considerare pronunțarea, ear 
nu scrierea şi ortografia. Astfeliu, după cum în franceză 
palatala poate alitera cu j: gentil: joli, tot aşa și în romînă, 
etimologicul s înainte de , dy, g, auzindu-se ca 2, poate alitera 
cu acest din urmă: sbor: zăresc: sdrumic: 2gudui, sgomot : 
zarvă. —*!) La cuvinte dintre care unul este! simplu, ear 
celălalt compus cu o prefixă, distingem următoarele două 
cazuri. Sai partea a doua a cuvîntului compus începe cu 
aceiași literă, cu același sunet ca și cuvintul simplu, și n acest, 
caz prefixa poate fi trecută cu vederea, lăsînd să alitereze cu- 
vintul simplu cu partea a doua a cuvîntului compus: adun : înd- 
vuțesc, farmec: desfac, sindesc: îngălbinese, mult: nemă- 

  

5%) Wolfflin, Lebe» die alitt. Verbindungen der lat. Sprache p. 3; Riese, 0p. cit. p.8; Kriete, Op. cit. p. 11.— Spre deosebire de limba latină şi 1. romanice, în limbile germanice găsim aliterind toate vocalele între ele, indiferent de natura lor: a poate alitera 
Şc eşicuj și cu o ş.a.m.d: 

«dal ordfrumo «lomahtig 
” , Heliand 
ori widar .orte du Dist dir alter Hân z 

Hildebrandslicd 

Explicarea v. la K. Rapp, Versuch einer Physiologie der Sprache, Stuttgard u. Tiibingev, 1836 1. 214 $ 3. 
*) In cazul de faţă ne raportăm la textele scrise cu orto- grafia etimologică. 
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surat, potrivesc : împrietinesc, sădesc: răsar, simt : însufie- 

țese, sete : nesomn, sărac: nesupus, verde: învărgat; *? =) 

sai partea din urmă a cuvîntului compus începe cu altă 

literă de cât cuvintul simplu, și atunci se ia în. considerare 

prefixa făcînd-o să alitereze cu cuvîntul simplu: duc: des- 

part, nemernic : nebun, năcaz : sevoe, rup: răpun, răspund: 

văsun. In categoria din urmă întră mai ales cuvinte com- 

puse în care părțile alcătuitoare sai strîns și contopit a- 

tât de mult, în cât nu se mai disting ușor unele > 

de altele.— In caz cînd ambele cuvinte sînt compuse cu 

aceiaşi prefixă, numai atunci pot alitera între ele cînd și 

partea a doua a lor începe cu aceiași literă, cu același 

sunet: desfac: desfășur, încrucișat: încleștat, necuvios: 

necuviincios, înfocat: înfiorat, înfrunzese : înfloresc, în- 

suliț: înspaim; nu însă și: îmbunez: înduioșez, înmărmurit: 

îngălbenit, întristez : înveninez, înșelat : înfrînat, înverzit : 

înflorit, nepriceput : nechibzuit, nesărat: necumpătat. 53) 

32) In această rubrică întiă şi legături aliterate ca asudat: 
ne«dăpat, în care primul envînt, deși compus, poate fi luat ca sim- 
plu.-— Se poate întîmpla uneori ca un cuvînt simplu să steie ală- 
turi de un cuvint compus cu două prefixe. In acest caz cuvintul 
simplu poate alitera sai cu prefixa a doua sati cu partea din ur- 
mă a cuvîntului compus: strimt: nestrăbătut; floare: nedesfăcută. 
Asemenea exemple apâr mai zar. 

35% Wolfflin, Op. cit. p. 4 sqq; Riese, Op. cit. p. 9—10; Rhiete 
Op. cit. p. 11—12. Explicarea şi justificarea acestei regule o gă- 
sim în împrejurarea că la asemenea cuvinte compuse se face, la 
rostirea lor, o pauză între prefixă şi partea a doua a cuvîntului, 
permiţindu-ne să simţim sonoritatea produsă prin vepetarea ace- 
loiaşi sunet în a doua parte a ambelor cuvinte. Cf. și Walffin 
p. 5. Acelaşi lucru și la aliterațiunea între cuvinte simple şi 
cuvinte compuse, arătată mai sus. -- Mai puţin dese sînt cazurile 
de aliterațiune între cuvinte dintre care unul are un singur prefix 
şi celălalt două. In acest caz cuvintul cu un singur prefix poate ali- 
tera sai cu prefixul al doilea sai cu partea ultimă a celuilalt cu- 
vînt : nepriceput: neprefăcut, nedrept: neîndatoritor. Cind amîndouă 
cuvintele sînt compuse cu două prefixe de același felii, aliterează 
numaj partea din urmă a cuvintelor: neîn7lorit: neînfrunzit.
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Nu se pot considera ca aliterante cuvinte derivate de 
la aceiaşi temă, de. la același „etymon“ şi strâns înru- 
dite între ele din punct-de-vedere a] înțelesului și formei 
lor. Asemenea asocieri de cuvinte întră în categoria fiyu- 
rilov etimologice, care nicidecum nu trebue confundate cu 
aliterațiunea. 84) In cadrul figurilor etimologice trebue puse 
exemple ca cele următoare, care nat nimic de a face cu 
aliterațiunea : 55) 

„de boală bolesc IBD. 180,54, câte boale mi-am bolit RTV. 
149, ; cu bucium va buciuma MV. 28, 32; calul cunoaşte ce că- 
lăreţ îl încalică IRT. 1. 459515; de carte cărturar APP. 115; 
cintecul Va cîntat Ș. II. 5, el cîntă acest cîntec IL. 339, cîn- 
tă-şi nouă cîntători TPP. 42, nici un cîntec w'ai cîntat ; — Gîn- 
tă-ţi, mîndro, cîntecul APP. 98, cîntă-ţi dragă cintecul APP. 206 ; 
cu cetera am ceterat,—cu finerul am flueraţ RTV. 90; cu co- 
tul cotia RTV. 77; mare chef că chefuia TPP. 298; de-un lung 
chiot chiotia APP. 209; frumos dar le dăruia TPP. 90; descîn- 
tec i-ai descîntat 'TPP. 358; nu mă doare de durere IBD. 188, 
BPP. 357; dupâ-ce dojeni cu dojană împărătească IL, 121 ; dra- 
gostea noastră cea dragă IBD 162,6, ; un drumar pe drum tre- 
cea REY. 78; ciţi drumeți pe drum trecea Ș. 1. 12; pentru fap- 
ta ce-ai făcut IL. 47, să facă o aşa faptă IL. 394; flueră din 
flueriță IBD. 49,,., firul fivuia FCR. 192,,, cu fir firuese DC. 
69; răi gînd mi-ai gindit 'TPP. 41, bun gînd îşi india FCR. 

54) Cf. F. Leiifhotat, Elymologische Kiguven im Romanischen, Erlangen, 1884; G. Landgraif. De Figunis etymologicis linguae la- tinae în Acta seminarii philol. Erlang, LL, 1881, p. 1—69. 
55) Dăm cît mai multe exemple, fiind mai puţin prezente în mintea fie-căruia Și puţin adunate pînă acum, Asupra scur- tărilor vezi mai departe lista textelor citate, p. 67. Exemplele pen- tm care nn cităm nici un text sint dintre cele mai cunoscute și mai des întrebuinţate.— In lista de faţă nu s'ai înregistrat cuvinte care deşi derivate de la aceiași temă, s'ait îndepărtat cu timpul de la forma pritnitivă a acestei din unnă, sai ati căpătat o nuanţă de înțeles mai mult sai mai puțin deosebită și depărtată de ideia exprimată în tema originară: cu atit dor, cu atit durut BPP. 9; plecat-aii nonă fete fecioare APP. 271 (foaite des în descîntece) ; om de omenie IL. 43, 388; RTV. 173; din vecia veacului BPP, 254324. Asemenea forme pot fi luate fără nici o rezervă ca exem- ple de aliteraţiune.    
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193,3, bun gind ş?o gindit ibid. 487, de atita gind ce gindesc 

IBD. 189,ag, cînd cu gîndul nu gindești; a grăi din graii; cu 

grebla o greblați,—cu foarfecile o forfecaţi MD. 3; cu ce hrană 
te hrănești APP. 314; leagănă-se un leagăn TPP. 79, —un le- 

gănel ibid. 74; în luptă să luptăm BPP. 319, în luptă să-ne 

luptăm IL. 42, in luptă să-ne înluptăm FCR. 195,,, luptă-ţi 

lupta cu dreptate Ș. II. 6; cu ce măsură măsuri HP. 105; cu 

mivul Vom mirui 'TPP. 27, cu mir miruește-se ibid. 29, 30; tot 
de o moarte are să moară CP. 82, moară de o moarte ca mine 

RTV 88 55; munca "tija ce-l muncise Ș. I. 183; pe nume-i 
numia IPP. 92; cu paloşul paloşind DC. 11; cu piroane-l piro- 

nise Ş. 1. 183; plouă ploaie IBD. 313g3,, cîtă ploaie a plouat, 
IBD. 218,63; posturi să posteşti TPP. 37, a povesti poveşti; 

praznice să prăznuia TPP. 96; prinzul să-l prînzim FCR. 187, 

prînzul l-om prinzi ibid. 189; apucindu-l nişte răcori reci IL, 

100 ; sfintă rugă se ruga TPP. 90; din săgeți săgetind MD. 

166, 167 ; serie un scriitor IBD. 26, 55; cu secerea te-oiii se- 
cera MD. 14, cusecerea, s'o secerăm...—cu greblele s'o greblăm, 

—cu mături so măturăm ibid. 11; semn le semnueşte TPP. 9; 

cînd toaca'n cer toca APP. 93; a tăi traiti; cu tinta să ne trin- 
tim $. II. 204, 205; de un greii tropot tropotia APP. 209; mă 

tot uit uitare lungă APP. 255; astă vară mi-am vărat IBD. 
63,5, APP. 291; veacul mi l-am vecuit BPP. 286; se veseliră 

veselie îngerească IL. 70, să-se veseliască de veselia lui ibid, 

40; a visa un vis; de vînt vinturat TPP. 62; din vislă vis- 

lînd 'TPP. 85; a vorbi vorbe; vremea se vremueşte IPP. 303, 

vremea 'mi vremueşte ibid. 313; zîmbet zimbia TPP. 95. 

Tot atît: de puţin vom înregistra exemple ca cele de 

mai jos, în care un cuvint stă alături de un derivat alsău, 

se vepetă sub aceiași formă sau în cazuri, numere și ge- 

nuri deosebite : 

bogat, bogăţel APP. 41; bununile şi bunătăţile RP. 11.3; 

corbi, corbişor APP. 145; curăţit şi curat MD. 12; doamna şi 

  

86) Pe lîngă figura etimologică: a mari de moarte, întilnim 
şi în]. romînă—nu numai în spaniolă cum crede Leiffholdt op. cit. 
p. 46 — figura paralelă: a muri moarte,
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domnia 'TPP. 46; floare, floricea APP, 406, floricică, floare (al- 
bastră) APP. 403, floricică, floricea APP. 305, 403; flori înflo- 
rite APP. 837; foicică, foae 'TPP. 216 ; frate, frăţiorule APP. 
209; gol, goluţ RP. II. 15; plată şi răsplată APP. 208 ; sărace 
sărăcilă APP. 41, 130; singur, singurel ; şoim, şoimuţ APP. 35, 
172; sună și răsună APP, 283 ; de voe, de nevoe; voinice, voi- 
nicele APP. 24; cel voinic, cel voinicel APP. 86; vrând, nevrind; 
— auzit-am, auzit APP. 146; bocăneşte el cât bocăneşte CP. 46; 
şi boceşte el şi boceşte CP. 35; bucățele de bucățele FCR. 249; 
S'aii bucurat cu bucurie mare CP. 86 ; s'aii ciondănit cât sait mai 
ciondănit CP. 85 ; cîrduri, cirduri APP. 145 ; cernea, mări, cernea 
APP. 390; cot la cot APP. 125; din crîng în cring APP.162; 
Să-i tot duci, să-i duci APP. 233; făcu ce făcu (foarte des în 
basme); faţă n față FCR. 275; felii de felii; fug ei cît fug 
CP. 51; ginduri peste gînduri; lume peste lume; merge el cît 
merge ; şi merge şi merge (foarte des întrebuințate în basme); 
mină n mînă; moarte pentru moarte CP. 33; ochi în ochi APP. 
100; ochi cu ochi APP. 233, 359; pept la pept; plinge şi ear 
plinge APP. 315; rînd pe rina; rînduri, rînduri IBD. 214; 
din sate'n sate APP. 297 ; Stătură cit stătură RP. II. 24; șade el 
cît şade CP. 44; şi tăia, nene, tăia APP. 198; din ţară m ţară 
APP. 297; din val în val APP. 132; văzu şi văzu (toarte a- 
dese-ori în basme); venia, mări, venia APP. 107; din veac în 
veac MV. 87; din virf în virf 11. 25; din vorbă m vorbă ; din 
zi ?n zi; — fii fiilor CP. 60; floarea florilor 1B)). 66,15 151 
13835; 235495 ; minunea minunilor ; răul răilor IBD. 66,4; la 
arma urmei; în urma urmelor RP. 1. 21; în: vecii vecilor; voi- 
nicul voinicilor; zina zinelor ; — bătrînul şi bătiina FCR. 259 ; 
voeri şi boerese FCR. 168; feţi şi fete TPP. 68; împăratul şi 
împărăteasa CP. 102; tu străină, ei străin APP. 408. 87) 

37) Alte asemenea exemple a adunat d. Larnik, op. cit. p. 20. 
Forme corespunzătoare în celelalte limbi romanice v. la Leiftholdt 
op. cit. p. 19, 60 sqgq. — Ca şi aliteraţiunea, figurile etimologice 
pot da loc la tautologii și jocuri copilăreşti de cuvinte, ca cele 
următoare, în care același cuvint se repetă în moduri şi timpuri de- 
osebite : 

No me mies, que miran 

Que nos miramos ; 

Miremos la manera 
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ia 

Intreg materialul, pe- care l-am cules din textele noa- 

stre de literatură populară, l-am împărțit, din punct-de- 

vedere al raportului gramatical dintre cuvintele aliterante, 

în două clase deosebite. In prima clasă am grupat exem- 

plele de aliterațiune între cuvinte sintactic necoordinate 

între ele; ear în a doua clasă am înregistrat cazurile de 

aliterațiune între cuvinte de aceiași categorie gramaticală 

și sintactic coordinate între ele. In această din urmă clasă 

părțile care aliterează sînt legate între ele totdeauna prin: 

dar, ear, ci, însă, sai, ori, şi, nici. Găsim une-oră și forme 

asyndetice și anaforice. 85) | 

Pentru fie-care din aceste două grupuri principale am 

mai admis o serie de subdiviziuni secundare. Prima clasă 

am împărţit-o în şase secțiuni, după cum aliterațiunea are 

loc între două substantive, între un substantiv şi un ad- 

jectiv, un substantiv şi un verb, un adjectiv și un sub- 

De no mirarnos. 

No nos miremos 

Y cuando no nos miren, 

Nos miraremos. 

Marin, op cit. |. 220,9 

Yirmo, confirmo y afirmo, 

Firmo y confirmo mi f6 

Yirmo que yo ser€ lirme; 

Yirmo que firme serc. 

, bd. ÎL. 430ugua- 

Asemenea jocuri de cuvinte găsim adeseori în celelalte litera- 
turi romanice, şi chiar în texte de literatură populară cum este ca- 
zul mai sus. În limba -romînă lipsese exemple. 

ss) Afară de exemple care întră intruna sau într “alta din a- 
ceste două clase, întîlnim une-ori cazuri de aliteraţiune. care ar 
putea forma 0 clasă intermediară între acestea două. Astfeliă de 
exemple sînt cele următoare, în care aliterează cuvinte sintactic 
coordinate între ele, dar de categorii gramaticale deosebite: /im- 
pede, lin curgătoare Mb. 118, 119; cătăni-i-ar frigurile — ca pe 
mine gîndurile,— ca pe maica lacrimile IBD 306; în patra des- 
picat, în pulbere aruncat Ş. L. 119. Asemenea cazuri fiind foarte 
ari n'am putut forma dm. ele un grup deosebit.
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stantiv, un verb și un substantiv, un verb şi alt verb. “pă LU 
In a doua clasă am fixat patru subdiviziuni, după cum cu 
vintele aliterante sînt un substantiv + substantiv: un ad- 
jectiv +adjectiv ; un verb + verb și un adverb + adverb.) 

Pentru a avea dinaintea ochilor tabloul complect “al 
acestor două grupuri şi subdiviziunile lor corespunzătoare, 
clasificarea de mai sus poate fi exprimată prin următoa- 
rele formule : 

  

3%) Aceste subdiviziuni nu sînt singurele care se pot face. 
Ne ocupăm în spetial numai de acestea, fiind cele mai bogate în 
exemple. Pe lingă exemplele care întră în clasificarea de mai sus 
întîlnim cazuri de aliteraţiune între un substantiv şi un adverb: 
ţineţi un dor departe IBD. 131290; fluerul frumos cînta IBD. 
510; — între un adjectiv şi un verb: frumoasă m'a făcut IBD. 
184,; livezi verzi se veștejaa Ș. IL. 78.59; — între un verb şi un 
adjectiv sai adverb: dorm dus; sărută subţire! IBD. 3844; stră- 
lucind ca stiinta lună PPP. 71; nu te văa voioasă IBD. 218455: 
între un adverb şi un substantiv: Domnul face race dupa :oba 
(dial. str.) MIMS. 1. S; sus în slava cerului BPP. 236, TPP. 39,33; 
— între un adverb şi un adjectiv: zava verde şi frumos IBD. 
224432; — între un adverb și un verb: d-parte mă dăduși IBD. 
174; — între o.interjecţie și un substantiv: amar de alesul mei 
IBD. 18039;. Asemenea exemple, fiind mai rari, le-am omis din 
clasificarea de mai sus, clasificare ce are în vedere numai formele 
care apar şi le întilnim mai des. 

%) Am omis din această listă nnmevalele, de oare-ce sin- 
gura aliteraţiuue posibilă este între șase și sapte: pe șase, pe șapte 
ai BPP. 369. : 

Pronumele, conjnucţiunile și piepoziţiunile nu le considerăm 
ea elemente aliterante. Ele singure nu pot produce, ca caviutele 
din celelalte categorii gramaticale, acel «fect muzical în care re- 
zidă importanţa estetică a aliteraţiunei. Dacă ele merită oare-care 
atențiune din acest punct-de-vedere aceasta se întîmplă numai în 
cazuri ca cele de mai sus (v. nota 88), unde pronumele bisilabiv 
mine stă în raport de coordinare față cu substantivul maica şi a- 
miîndouă daii naştere unei aliteraţiuni destul de bine simțită. Un 
pronume, o conjucțiune sait o prepoziţinne mai pot fi luate în con- 
siderare și atunci cînd stai pe lingă alte cuvinte legate deja între 
ele pr n aliteraţiune. In asemenea caz ele apar ca niște elemente 
secundare, ca niște accesorii care întăresc şi pun mai mult în 
relief celelalte cuvinte aliteante: când creșteam ca iarba în cîmp 
IBD. 210,,;; dat de Dummegei TPP. 57. 63; dor de ducă IBD. 
221423; dus de dor FCR. 250. In lista de exemple dată mai de- 
parte, n'am însemnat și snbliniat aceste aliterațiuni secundare. 
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I | II 
Aliteraţiunea între cuvinte Aliteraţiunea între cuvinte de aceiaşi 

sintactie necoordinate. categorie gramaticală şi sintactic 
coordinate între ele. 

S+s 

 S+-A | SS 

sv ALA 
A+ S V+vV 
V-+S Av ++ Av 
V+V 

* 
% Ş 

Din punct-de-vedere al formei RI care se prezintă a- 

literațiunea în limba romînă în general, concluziunile la 

care am ajuns din examinarea textelor noastre de . litera- 

tură populară, sînt următoarele. 

Aliterațiunea vocalică este cu mult mai rară decît cea 

consonantică. Dintre vocale exemplele cele mai numeroase 

mi le dă vocala q. 

Pe lingă aliteraţiunea de două cuvinte (forma ac), 

găsim une-ori și exemple de triplă aliterațiune (forma aaa) : 

bani de aramă, de argint și de aur FCR. 285; bate barba 

briiele Ş. I. 44; BPP. 316; /uce luna cu lumina BPP. 

235; IBD. 513; mindră mreană mureşană PB. 19; 

străluceaii ca sfintul soare BPP. 262; TPP. 61; sabie 

scăldată m singe IBD. 308,,. Adeseori ne vin înainte şi 

aliterațiuni de patru cuvinte. După modul cum sînt aşe- 

zate părțile aliterante și după locul pe care-l ocupă, pu- 

tem avea în acest caz următoarele forme: 

Forma gaaa: 

Ceriii-i mare, stele-s multe, 

Și mai mari şi mai mărunte 

1BD. 100,5; BPP. 17,3; Ş LI. 80, 

Ca sfintul soare 

Cemn senin răsare 
MD. 119.
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Forma aabb (aliteraţiune împărechiată): 
Și pe loc ei saduna, 

Şi de Grue s'anina, 

Și cu Grue se lupta 

Şi pe Gnrue mi-l lega. 

APP, 144. 
Forma «bad (alit. încrucișată) : ” 

Aurgul paşte şi nechează 

Mindra plinge şi oftează 
ȘI I. 165g9- 

Ju puştile tătăreşti 

Și cu pistoale turceşti 
Ș, 1. 44.9; BPP. 3154. 

Forma nbbu (alit. îmbrăţișată): 

Vara trece, toamna vine 
BD. 1924, 

Cind cuvintele care aliterează sînt sintactic coordinate 

între ele şi mai același număr de silabe, cuvintul cel 

mai lung ocupă cele mai adeseori locul al doilea: aur și 

argint ; pe cale, pe cărare; cruciș și curmeziș; multe și 

mărunte; praf și pulbere; fună şi frăzneşte.— In caz cînd 

amiîndouă cuvintele ai același număr de silabe, cuvîntul 

care are în prima silabă un + precede, cele mai adeseori, 

cuvîntului care are un a saii o: în lung șin lat 91); frunze 

și flori. De asemenea, cuvintele care aii în prima silabă 

un € preced celor care ai un cu: mici şi mari; fiul şi 

fata. Cînd unul dintre cuvintele aliterate începe cu o sin- 

gură consoană ear celalalt cu două, acest din urmă, cele 

mai de multe ori, urmează celui dintiiu: un dor şi-un drag, 

a pornit şi-a plecat ; funete și trăznete. 

Din punct-de-vedere al accentuaţiunei efectul alitera- 

țiunei este mai bine simţit atunci cînd cuvintele sînt in- 

21) Comp. cu toate acestea: în lat și în lung IBD. 38159. In 
cazul de faţă s'a schimbat șirul obicinuit al cuvintelor pentru a 
găsi o rimă ia pl din versul precedent. 
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tonate pe prima silabă: Vuni şi Vlinzi. Mai slab este, din 

contra, efectul în exemple ca : străin și sărac. *%?) | 

Limba romînă, ca toate celelalte limbi romanice, po- 

sede un număr destul de însemnat de formule tipice de a- 

literaţiune, pe care le întîlnim la fie-care pas în graiul 

poporului nostru. Printre cele mai des întrebuințate, mai o- 

bicinuite și mai caracteristice combinațiuni de cuvinte ali- 

terate, putem însemna și înregistra următoarele: aur și 

argint; bun şi blind; din câlciie pînă la cap: codri şi câm- 

pii: cruciș şi curmeziș; cuget curat; dor şi drag; a-i face 

feliul : a face feţe ; foame și frig: frunze şi flori: a um- 

bla frunza frăsinelului ; în lung şin lat: mici și mari: 

multe şi mărunte ; a te paşte păcatul: praf și pulbere; 

a-şi punen plug ;a sepune n poară : a purta ponosul: a 

scoate din sărite: soarele și stelele: 7unete și frăznete: a 

ziri orajbă. Formule asyndetice ca: Gun bucuros: mândru 

mare; val zirtej: viu nezătămat; cuvinte compuse ca: Veii- 

bun IL]. 75; brinzămbete BLR. 96; ceapa-ciorii: făt-fru- 

mos; galben-yringorel TPP. 20, 54; /atrăn-lună BLR. 
96; mărunt-mărgărint FCR. 189, ' mărunți-mărgăritar 

TPP. 312; noi-născut APP. 394; pică-pară BLR. 96: 

puiu-păua IBD. 21,5, T4uos, 3T35o: (spre) soare-răsare 

SB. 105; cu vai-neroe.*?). | 

%2) In vechile monumente de literatură germanică cuvintele 
care aliteraii trebuiai să aibă accentul pe prima silabă. Faptul a- 
cesta, care în limbile germanice era considerat ca regulă uene- 
vală, nu se poate impune ca o condiţiune sine qua non a alitera- 
țiunei în limbile romanice, unde numărul cuvintelor care s'ar putea 
supune acestei legi este relativ mai mic. 

- 93) Comp. şi forme ca: tic-tac; tronca-tranca ; zig-zag. v. Diez, 
Gemination u. Ablaut îm Romanischen în Hofev's Zeitschrift f. die 
Wissenschaft der Sprache MI. 397 sq 

Mai rari, dar nu mai puţin înteresante, sint expresiuni ca; săr- 
manul voinie străin TPP. 285; cu „mare dragoste multă BPP. 
3446. Une-ori găsim aliterind și nume proprii: Florea şi Floarea : 
Stăncescu, Alte basme p. 51; nici nu-i pasă de Niâstasă, de Ai-
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Toate aceste formule aliterate sînt tot atît de carac- 
teristice și se'ntrebuinţează tot atît de des Și cu aceiași 
predilecțiune ca și numeroasele şi variatele asociațiuni de 
cuvinte rimate, pe care le auzim zilnic în limba poporului 
nostru: calea-valea, de silă de milă, sfarăn fară,  reste- 
poveste. Pe cînd însă rima se mişcă pe un teren mai liber 
și este unul din factorii cei mai puternici ai creaţiunei 
spontanee, un izvor nesecat de combinaţiuni capricioase de 
cuvinte, 4) aliteraţiunea se mărginește la stabilirea unui 
raport și unei legături între cuvinte deja existente, fără 
a crea altele nouă. | 

Dintre toate genurile de literatură populară, cele mai 
bogate în formule de aliteraţiune sînt proverbele, ghici- 
torile, jocurile de copii, frînturile sai frămintăsvile de limbă 
şi descîntecele : | 

Proverbe: decit Vogat și bolnav, mai bine sărac şi 
sănătos; cite capete, atitea căciuli; anevoe se ciştigă. lesne 
se cheltuește ; apropie-te crîng, depărtează-te câmp ; mare 
e Dumnezeii, meșter e dacul; mic la stat, mare la sfat ; 
prinde orbul, scoate-i ochii; tot păţitul priceput; cum vei 
sămâna, așa vei secera; cum e sluga, și stăpînul; de ce 
te temi, nu te fiece. 

  

chită nici atita CP. 39—40; Turci şi ătavi APP. 154. Yorme a- 
literate sînt şi versurile cu care încep cea mai mare parte din 
doine: frunză verde foi de fragă, floricică dintre foi. In graiul 
Moților întîlnim un exempln de aliteraţiune de cuînd creată:. 
puşti cu repeziş și repețiș FCR. 278. Ni 

Aliterațiunea există şi'n terminii onomatoportică, care nu sînt 
în sine decit cuvinte compuse dinti'un număr oare-care de silabe 
la începutul cărora se repstă aceliaşi sunete: bolborese, bombă- 
nesc, bubuese, bulbucesc, clocotese, croncănesec, dirdiese, duduese, 
filfiese, horhăese, mormăese. Acestui gen de aliteraţiune i-am 
putea da numele spetial de aliterațiune onomatopoetică. 

*) Comp. forme ca danța-manţa Ş. I. 293,s:, durai-vurai, 
dumbra-sumbră SDB. 39,,, gârza-birza Ș. 1. 294, e, hurduz-burduz 
MD. SI, rascari-crascari SDB. 24, sasca-parasca  SDB. 24, $oldu- 
boldu, tinghi-linghi SDB. 22, ,.   
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Ghicitori : | 

Cerbii zbiară, 

Ciutele s'adună. 
$. 801. 

Casa griului 

In virtul gruiului. 
SDR. 18. 

La cap hop, la coadă op. 
SBD. 9. 

Sus pădure, jos prescure. 
PPP. 920. 

Șleapțul satului, 

Năcazul săracului 
SDB. 22, +3) 

Jocuri de copii: 

Belenger 

Buf - 
1]. 5, 

Cu căruța Radului. 

Cu caii "mpăratului | 
II Bâu, 

Pana 

Panait | 
1J. 533. 

Alagă, alagă poarea, 

Poarea cu purcelii, 

Purcelii luară padea, . | 

Poarea luă pădurea. 
(Din dialectul macedonean : Papahagi- 

Vurduna, Jocurii copilăveşti culese dela 
Românii din Macedonia. Bucureşti | 
1893. Anal. Aer. s. IL t. XV; 
Mem. secţ. lit.) 

Solomon Socodom 

Socodiţa podobiţa. 

      

Una lia castalia / 

Castapana porumbana 
Şi chelsia veselia 

Modir codir. 

%5) Comp. şi combinațiuni de cuvinte ca mic mondoc SDB. 
2.1; hohostire hora îbid. 3js-  
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Țirivenchi 

Tenchi. 9) 

Frinturi de limbă: 

Veniră sara la noi nişte nevoi, legară coamele, coadele 
cailor de cuiele podului SBD. %,. 

Pvepeliţă pestriță cu doisprezece pui prepeliți pestriţi ; e 
pestriță prepeliţa, pestrița, da-s mai pestriţi puii prepeliţii pes- 
triţii, decit prepeliţa pestriţa îdid. 29,. 27) 

Descîntece : 

Sa sinecat, 
S'a suflecat 

MD. 218, 219, 220. 

La ce l-aţi secerat, 

La ce l-aţi săgetat 
MD. 103. 

Ceas răii cu săgetătură, 

Ceas răii din spaimă, 

Ceas răii de cu sară. 

MD. 71. 

In jocurile de copii vedem aliterînd cuvinte în mare 
parte ncînțelese, dintre care multe poate nu sînt decit 
forme străvechi, remășițe de cuvinte eşite astăzi din uz, 
expresiuni trecute și păstrate în graiul copiilor cu nume- 
roase și adinci modificări. Dacă asemenea formule tipice, 
cuvinte-fosile ca să zicem așa, s'aii păstrat şi se recitează 

şi astăzi, aceasta se datorește numai striînsei legături ce 

există între cuvinte, legătură susținută și întărită de ali- 

terațiune și rimă. Amîndouă acestea din urmă sînt mij- 

loacele cele mai puternice de cristalizare a expresiunilor 

şin ele se rezumă puterea de vieaţă a atitor combina- 

96) Exemplele din urmă sînt luate din colecțiunea de Răs- 
punsuni la Cestionarul istoric al D-lui N. Densușianu, 

97) Alte exemple de ftinturi de limbă v. TPP, 266; APP, 
392; BLR. 86; HP. 4; Ș. 1. 273. 
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țiuni de cuvinte consacrate, pe care le 'ntîlnim în toate 

limbile și trec chiar adese-ori dintr'o limbă întv'alta. 

Dacă luăm în considerare că această legătură, pe care 

o stabilește aliterațiunea între cuvinte, înlesnește fixarea 

lor în memorie, ca, corolar al faptelor înșirate. pînă aici, 

rezultă că, după rimă, aliterațiunea este al doilea mijloc 

mnemotechnic principal în literatura populară, unde me- 

moria joacă, după cum știm, un rol atît de important. *8) 

Urmărind originea formulelor noastre de aliterațiune 

vedem că unele din ele existaii deja în limba latină. 'Toate 

acestea le-am primit dela Latini şin această categorie 

trebue să punem legături de cuvinte aliterate ca cele ur- 
    

*5) Versuri ca cele următoare se'ntipăresc cu atit mai uşor 
în minte, cu cît fie care din ele cuprinde un cuvînt care aliterează 
eu un alt cuvint din versul precedent saă următor, și'n acest chip 
legătura dintre versuri este susţinută prin însăși prezența acestor 
cuviute : 

Ear la capul dealului, 
la crucea medianului, 
l-a crîșma "mpăratului 

Ș. 1. 4$g. 

Cind aliteraţiunea este asociată şi cn rima, legătura dintre 
versuri este și mai puternică. Cuvintele. alitevînd și rimind în a- 
celași timp, fac ca şirul versurilor să-se imprime şi mai ușor în 
memorie : 

Prin toate pădurile, 
Prin toate plaiurile 
Și pe toate patecele. 

MY. 9. 
Pe calea cimpului, 
Pe calea codrului 

MD. 341. 
Fa s'apropia 
Şi îi aducea 

APP. 188. 
Cit pe ceriii el se zăria 
Mai îutii ca un porumb, 
Apoi numai cit un plumb 

APP. 142. 
Seca-ţi-ar izvoarele 
Și toate p'raele, 
Să-ţi remie petrile, 
Să trec cu picioarele 
Să-mi sune potcoavele. 

BPP. 161—165, ;.



— 65 — 

mătoare : «ui: și-argint. (anrum et; argentum), ivdini câlciie 
pînă la cap, sau. dela cap pînă Ja :călciie (a capite ad cal- 
ce) *), foamei 'fiig: | fames' et: frisus); frunze -și- flori, E i FR ti e a ej f i ap : A 

  

a înfrunzese :. înflgresc ( frondes et. Flores; ftondere: ,florere), 
în lung și ! n lăt “(longe' Zateque), “mări: şi nunți (naria-et 
montes) pi _ a E 

| Fără “ndoială “multe, foaxte multe, 'aliteraţiuni: lati- 
ești nu sati transmis. în limba , romînă, şi ceea-ce sia 
păstrat pină astăzi nu reprezintă 'decât 0 mică -parte din 
numeroasele formule aliterate care circulau în graiul. po- 
porului roman.  Modificindu-se sunetele iniţiale, - cuvinte 
simple devenind compuse, schimbindu-și adeseori înțelesul 
lor și” dispărînd unnl'sâi chiar amindouă cuvintele. care 
aliteraă, multe legături aliterate. ai dispărut în mod fatal. 
Aşa se explică perderea unor forme Și expresiună atît de 
caracteristice. ca : oleum et operam perdere, sine -penu et 
pecunia, înter sacrum et saxum, bene ac beate. 9) Limba 
vomînă însă, prin propria sa forță „de vieaţă, a creat mai 
tirziu nouă aliterațiuni, întrunind la un loc. sati două cu- 
vinte de origine latină, legate poate între ele prin alite- 
rațiune deja în graiul roman popuiar; — lucru pe care nu-l 
putem însă proba—: bun și Wind, miulteși mărunte; sai 
un cuvint latin şi altul străin ; Dun bucuros, praf şi pul- 
bere, sai în sfirșit, două cuvinte de origine străină : rred- 
nic și iteaz. 101) | 

  

*) Calx a fost înlocuit prin caleaneaiu. 
199) Cf. Wălfdin Op. cit. p. 35. sqq. 
11) In mai multe rînduri sa emis cu deosebire din partea 

filologilor germani, părerea că prezența mai mult sai mai puțin deasă a aliteraţiunei în limbile romanice lasă să presupunem că acestea, din urmă ai fost influențate în acest punct de limbile 
germanice. unde aliteraţiunea este foarte des întrebuințată . Cf. Stengel,. Grundriss der vomanischeu Philologie JL. 61 Fără * despre un asemenea lucru nu poate fi vorhzai' desfaceri, București; inriurirea germanică se reduce âProâbâria 11. t. XV. Mem. sect, lit.) 

Ov. Densuşianu, Alit, în 1, rom, 
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putea presupune o asemenea influență este limba franceză. Cf. F. 

Wolf, Ueber die Luis p. 173 Ann. 12; F. Lindner, lazbuch f. 

roman.u. engl. Sprache u. Literatur, 1815 p. 312; F. Kluge, Grundr. 

de vom. Phil. |. 393 ; M. Wohler, Zeitschrift f. franzăsische Sprache 

u. Litteratuy XIL. p. 99. Kohler mai admite pentru limba franceză 

şi o influenţă a substratului celtic, fără a da însă probe și fapte 

care să confirme o asemenea aserțiune În același timp el se 

contrazice de la o pagină la alta. Aşa la p. 99 zice:  „Freilich 

wirde das Altfranzisische wohl kaum eine solehe Vorliebe fiir 

alliterierenden Gleichklang zeigen, wenn nicht das heltische und 

vielleicht auch die germanische Poesie ihren Finfluss geltend 

gemacht hătten.* Ear la pas. 94 zice: „Was das Deutsche und 

Keltische betrifft, so scheinen Verbindungen alliterierender Wârter 

aus îhnen in das Franzăsische nicht eingedrungen zu sein; wenig- 

stens habe.ich derartige Beispiele nicht nachweisen kânnen.“ Mai 

"nainte de u admite asemenea fapte, trebue să-se cerceteze dacă 

înt'adevăr există în liioba franceză formule alitevate a căror pre- 

zenţă să fie datorită unei infinențe directe din partea Celţilor saii 

Germanilor, Incru pe care nu l-a făcut nici-unul din susţiitorii a- 

cestei păreri de atitea orl repetată şi primită fără control. Exa- 

minînd cele mai caracteristice exemple de alitevaţiune franceză, 

vedem că majoritatea lor cuprinde numai cuvinte latinești. Şi dacă 

une-ori găsim şi cuvinte de origine germanică faptul acesta nu 

poate pleda nicidecum în tavoarea opiniunei de mal sus, pentru- 

că se poate foarte bine ua ele să fi intrat în limba franceză nu 

sub formă de aliteraţiune ci ca cuvinte cu totul izolate, între care 

numai mai tirzii s'a stabilit legătura de aliteraţiune pe care o 

vedem astăzi, Numai atunci cind aceliași formule aliterate le-am 

întilui atît la Francezi. cît și la Celţi saii la Germani, numai în 

acest caz am putea ajunge cu tot dreptul la concluziunea că a- 

cești din urmă ai exercitat, întradevăr o influenţă directă și ime- 

diată asupra aliterațiunei franceze. Lipsind aceste probe, teoria 

influenţei celtice şi germanice nu poate fi luată în serios, lipsindu-i 

ori-ce bază şi valoare ştiinţifică. 

Săi 
Să, trec ce, 
Să-mi sune



  

TEXTELE CITAȚE, 
APP = V. Alexandri, Poezii populure ale “omânilor, Bucu- vești 1866. p ia 
BCA =—A. Bagav, Curte de uleagere (dial. maced.) Bucu: veşti 1887. i 
BLR = G. Bavonzi. Limba romînă și tradițiile ci. Galaţi 1872. 
BPP.=—1. G. Bibiceseu, Poezii populure din Tyunsileania, Bu- 

cureşti 1893. 

CP = [. Creangă, Pocești, laşi 1890. - 
DC= 1. Daul, Colinde și cîntece populuve, Arad 1890. 
FCR =. Frincu şi G. Candrea, Romînii din munţii apuseni 

Bucureşti 1888, 
GP = Iordache Golescu, Pilde, potățuiri și cusinte aderă rate (ms. în bibl. Academiei romîne no. 213.) 
HP=I, Hinţescu, Proveybele omânilor, Sibiă 1877. 
IBD=1. U. larnie şi A. Birsanu, Doine şi strigături din -Lruleal, Bucureşti 1885. 
ICL = T. Iliescu, Curte de lectură macedo-romină, Bucureşti 

1885. 

IGP = P. Ispirescu, Ghicitori și proverbe în fasc. L. din Le- 
gende și basmele Românilor, Bucureşti 1872. 

1] = ldem „Jucării şi jocuri de copii, Sibia 1885. 
IL = Idem, Legende și basmele Rominilor, Bucureşti 1882 
IRT = Idem, Zicători populare în Revista p. ist. a d-lui 'To- 

cilescu, I. 1882, sqq. 
MD = S. FI. Marian, Descintece popula ve vomîne, Suceava 1886. 
MIMS = F. Miclosich, sto und Macedo-rumunische Sprach- deulmăler, Wiev, 1881, 1. 
MY =. FI. Marian, Irăji, farmece și desfuceri, Bucureşti; 1893 (Extras din Ana]. Acad. rom. Seria II. £. XV. Mem. secţ. lit.) 
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OTM — Dr. M. Obedenaru, Terte mucedo- române (publ. de d. 

I. Bianu) Bucureşti 1891. 

PB.— M. Pompiliii, Balade populave romîne, Iaşi 1870. 

PM — V. Petrescu, Jlostre din dialectul acedo-romîn, Bu- 

urești 1880—1882. |, II. 

RP =. Pop Reteganul, Rovești: ardelenești; Braşov 1888. 1—V. 

RTV = lden, “Trandafiri dă viovele, poezii populare, Gherla 

1886. 

SB = D. Stăncescu, Busme, Bucureşti 1893. 

SDB — Gr. Sima al lui loan, Din bătrini (ghicitori, întrebări 

și răspunsuri, frămâîntări de limbă), Sibii 1885. 

Ş. = Șezătoarea, revistă pentru literatură și tradiţiuni popu- 

lare, dir. A. d Fălticeni 1892 squ. 

TPP= G. Dem. Teodorescu, Poezii populare Pomâne,  Bucu- 

veşti 1885.
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cunună: “mp, uşte-i- -se cununa-—ca cimpul! prinărară BD), 43 
dogor: dragoste, dogorul dragostei IL. 214.-:: *» 
dor: drag, dor cu drag IBD. ! N ; BPP. Bi RIN. 150. 
dor : ducă, dor de ducă BPP. 116, > 3 

“nul i Prentine 
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dor : domn, dorul lui e mare domn IBD. 126,4 

faptă: faţă, îi da faptele pe faţă HP. 49. 

faţă : floare, mi-era faţa ca o floare TPP. 211. 

fereşti : flori, la fereşti tot flori domnești IBD. 268,9; la fe- 

reşti cu flori domnesti ibid. 25;s. 

| fin: floaxe, fin cu flori Ş. 1. 183; 'TPP.321 ; floarea finului BPP. 

238a19 flori de fin BPP. 18, 

floxicică : fo), floricică dintre fbi IBD. 2454. foot n foi 

albastră APP. 278 ; fioricică m foi mărunte Ș. 1. 287, ss: 

flaturel : foc, fluture! d5 fot APP. 237. 
foc: fum, unde nu-i foc nu ese fum HP. 61; IGP. 169; BLR.5L 

ca să scapi de tom de multe ori te arunci în foc TRE. TI. 144,9. 

fiică : farnică, nică mam frică de furnică Ș. 1. 218,.. 

fvîne : fluturi, cu frinele de fluturi TPP. 89; 

frumuseţă: floare, frumuseţa la om ca floarea la, pom GP. 106. 

frunză : frăsinel, umblaţi numai aşa frunza frăsinelului CP: 188. 

furcă: fus, turcă fără tus nici cum se poate IRT. III. 384326. 

glas: gură, glasul gurei HP. 

graiii : gură, nn cuteza să da grai din gura ei 1 329. 

gură: garofiţă, cu gura de garofiţă TPP. 319. 

mcurcătură : âmpletecire, din încurcătură în împletecire IGP. 114 

lumină : lună, lumină ca din lună BPP. 239—940p.9 ; ibid. 2485; 

luna cu lumina ibid. 233, 247; TPP. 83; 34; IBD. 513: luna 
plină cu lumina FCR. 193,» ; nici luna lumină n'are TPP. 911. 

meserie : moşie, o meserie plăteşte cît o mosie HP. 103. 

mână : minciună, ce en mină nu-i minciună IRT. 11. M46u:ci 

easte tu mină, nu easte minciună ICL. 40. | 

mînă: moarte, crezu că o să dea mîna cu moartea IL. 262 

moarte cu mina mi-ciit face IBD. 173zs, 974,5: | 

morman : mort, mormane de morţi se vedea pe unde tuecuse el 

IL. 1710. 
mxreajă : mătase, mpreajă ae mătase PP, 91. | 

munte : mare, dela, munte pinâ la mare pp, 235, A 

murătură: mură, murătură din mură, nu se face HP. 115. 

amurg: munte, ei eram: cu murgum munte, Ș. Il. 136209. 

merod : nebun, cine se apucă să. nveţe pe nerod nu.se osebeşte 

de nebun IRT. ÎL. 154 sue:
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odihnă : osteneală, mai bine un ceas de odihnă decit mii şi sute 
în osteneală GP. 354. 

ogor: obor, cine este vara la ogor, earna este la obor IRI. II. 
151, osw- 

palmă: pămînt, palmă de pămînt APP. 297, 
pază : primejdie, paza bună trece primejdia rea HP. 142. 
pevişor : pană, perişorul Iui pana corbului APP. 3; PPP. 92. 
picătură : piatră, picătura mică piatra găurește BLR. 60, 
picior: plajă, pe-un picior de plai APP. 1, 
pitcoace : pasăre, ce mi te:ai făcut aşa piteoace de pasăre IL, 46. 
plevuşcă : peşte, dec! şi plevuşea, peşte IRP. III. 157, sos 
plop : pere, cînd a face plopul pere IBD. 15. 
plumb: plută, D-zeii cînd te ajută plumbul ţi-se face plută IRT. 

III. 164,35. 
pocitanie : pămînt, pocitania pămintului 11. 42. 
pui : pupuzui, doi pui de pupuzui IPP. 19. | 
văcoreală : vouă, atunci par'că le plouă — o răcoreală de rouă 

TPP. 322. | 
rouă: răzoare, ca roua depe răzoare RTV. 167. 
sărăcie : stană, sărăcia la om e stană de piatră HP. 167, 
sfinţit: soare, cam după sfințitul soarelui IL. 200; la sfinţitul 

soarelui IBD. 62. o 
slugă: stăpîn, cum e sluga şi stăpinul IRT. II. 160, 424; mai bine. 

slugă bogată decit stăpin sărace HP. 117; decit slugă mare 
mai bine stăpin mic IRT. III. 157, ese 

soare: scăpătat, soarele-i la scăpătat IBD. 114. 
soare : senin, ca soarelem senin MD. 5, 80, 186, 204, 222, 239, 

239; MV. 57, 19, 9; TPP. 362, 16, ; ca soatele pe senin 
MV. 62, 67. | 

soare : suliţi cînd era soarele de două suliţi pe cerii IRT. |. 
15 în. | | 

soră: soare, sora soarelui "IPP. 20; PB. 50; PCR. IN, 219; 
tei surori a soarelui PPP. 361 ; ND. 3, 159; MV. 53. 

spin: străin, la ce, maică, m-ai făcut, chiar sub umbra spinu- 
lui,— să robese străinului IBD. 174 dss; Waşa-i, doamne, între 
străini,— ca mlădiţa între spini IBD. 195, ; mila de la străin 
— e ca tunbra dela spin IBD. 17944; cine are străin, are'n 
casă spin IRT. 11. 150, os. 
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stea : sară, steaua de sară: PB. 92 ci 

stele: soare, două stele dingă soare IBD. 262ppo. ini i 

străin : surori, din străin::nu-ţi-faci surori BPP. 109, a. 

șerpe: sopirlă, cine este muşcat de şerpe se păzeşte şi, „as Şo- 

pîrlă IRT. IL. lg ii tai 

trup: trândafir, bade, trup de trandafit IBD. ss: 

viţă > ziny ca şi viţă vinului BPP. 952,251. ni 

vînt : cară, vint de: vară: 'LPP.. 11, 18, 332, 352; BPP. 251 360; 

Ş. L. 1430; APP.'867; RIV.. IT 

vorbă: zint,ia aşa o vorbă în 'vint CP 138. e ri 

ziuă: zorij ziuai cu zorile: APP; 230; dalbt zori de ziuă "PP. 

68; în zori de ziiă CP: 158; '1BD. 104. î zorel. de: ziuă 

"IPP. 608. . i Tapet ae m 

sr 9, Substuntie diete ci gi 2 

bade : bănuit, mu fi, băde, bănuit ȘTI 
bucată: bună, se depărtă o bucată bună 1L. 395 ; SB. 276, 306. 

butuc: borţos, în butuci „bortoşi MD. 120; MY. 82, SI 

ceriit: cernit, cumu- i cerul de cernit'IBD. 221; . 

cimp: curat, şi pe voi vojii “scoate... la cimpul eniăt IPP. 63, 

codru : cărunt, în codri Găruuiți APP. 14; "IPP: 35, '36. 

cuget: curat, îți spuiii în cuget curat In. 383; ca să fie cu eu- 

"getul curat SB. 306. mi "i 
doi”: desmicrdat; dorul tăi. 6, desniierălat IBD. 109.6 | 

dragoste : dulce, dragostea noăstră! cea' dulcă [BD 16924. 

faţă: înflorită, a. pus tată suflorită — sub 0 glie vestejita 1BD, 
149aan: . | ui „o . a ip: 

fete : fecioare, nouă fete tecioare BPP. 21; pînă vor “fi toate 

fete fecioare RP. Îl. 6. Si 

fiară : înfeicoşată, : cînd prin 'tine-a fi scăpată — de-o fară înfri- 

coșată APP. 165. | ia 
fluer; înferecat, cu fluer înfererat! ve, 3 Aa 
lege : lepădat, de lege Tepădat "pp. 4 

luceafăr: luminos, drăgălas. e şi fuitmos + ca luceafăr luminos 

APP.990. i dă 
lume: largă, de ţi-s dragă "Văde, drăgă, — de nu iată  lumea-i 

largă IBD. 232,5. - e 

pe 

 



  

lună: luminată PP. 374 i iu cotit 
mătase: moale, părul, £i,; mătase moale, IBD. Săsciori 
măr: uândru, „Şunt. un măr: mînglru mflorit BPP. Ilha 
păr: păgin, cu barba. de păr, păgiîn, RPY, 64, 183 Seal AO. 
picioare : pintenog, da, picioare, pintenog. IBD. 29Ussx i-a 
răchiță: rămurață, sub răchita rămurată APP..336;,;a. văchita 

rămurată MD, 107; Ş. 1. 82. tipe 
răchită : rourată, sub. răchita rourată IBD. 446,,.. | 
veteveiii : rotund IGP: 158,5; $. 1. 9,oz, ros 
rotogol : rotund Ș. L. 1074 o9- 

sirmă : subţire, şi i măgdjdea! dela” mille + e! ca "Sima "de sibțiie 

  

ț Mi, o, Porti pa di IBD. 988, ei a De 
slujbă: sfintă PP pg et et e ta cor 
traii : tienit, împărații, vecinii iul, ri vitan la: traiul ai Gel tic- 

it 
4 BEE Po Nita pull rau nit IL. 39. 

cerul : vi, să-l înce verinii” ae Vii TB). OSI 
vorbă : vie, par'că pentu-o, vorbă vie gura-i cere Chivic HD! bi 
vorbe : ziclene, nu-mi răi vorbe Văleie” ADE: op ih a 
crăjmaşi: necăzuți HP. 41. iti iii me 
vreme : Wrăjmase, IBD. 375. he Atat it ai 

E te calea pațe carta e cafe 

a, Sudstantie-+ Ken, ai E a, 
patut a tab cete tutti 

arin: «rare, arin a a arat Ş II99 ee ati 
cale : cuprindere, calea. li-a, cuprins MD e i sas et 
chinuri: canonire, cu chinuri mi-l canoneşte PPP. 96 5 
cate : cutremurare, curțea . șa, cutremurat. BEP, „27 I8, 94 ; 

„Î. 45. Aa ” SI ta aaa 0 ora ri 
d pr: ducere, vai de, mine, cât dor due IBD. EN a e cai m? 

PA 

fot: înflăcărare, focul îmi înflăcărează PPP. 346. 20 

gură : grăire,, din gură grăind PPP. 16, 11,20, 3, 24, 21, 92, 
39, 40, 41, 46, 47, 48, 49; IBD. 62, Maia ue, 

lame : luminare, lumile să lominaţi APP..29 ini ie pu) 
lună: luminare; dia. ma mai laminat PPR DT 

păcat : : paştere, păcatul mi-i păştea APP. 98. po 

pirăii: picare, lacrămile .pirăil, pică IBD. 1923 tie uțu 

plinset : potolire, plinsetul iși potolia PP. 82. 

putere : perire, puterea din mine pere IBD. 21453. 

e pat 
pt 

pi 
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rîpă : risipire, ripile risipește MD. 196. 

scări : scoborire, pe scări de aur se scobora TPP. 859. 
sînge: stingere, cel de singe stinge TPP. 322; MD. 107. 
vale : venire, lacrimile vale-mi vin RTV. 18. 
vale : vărsare, vale de lacrimi vărsați IBD. 131ag. - 
veste: „renire, rea veste mi-a venit IBD. 49, ; veste rea o vint 

în ţară IBD, 32243 

3) 4djectin + Substantiv. 

curată : cuget, fiind curată în cugetul ei 1L. 98. 

dalbă : dimineaţă, ca şi dalba dimineaţă IBD. 322eaa- 

dulce: dragoste, să remie pe pămint — numai verde pajişte — 

numai dulce dragoste IBD. 222,6. | 

frumoasă : floare, Ileana Cosinzana,—ce-i frumoasă ca o fioare 

APP. 27; văzuii wmîndra pe cărare — fiumuşică ca o floare 

IBI), 243, ce. | | 
dute: iubit, am fost iute la iubit Ș. II. 139. 

înălţat: împărat, înălțate impărate BPP. 2595; RTV. 100, 

101, 1063; IBD. 316534, cas | | 
limpede: lacrimă, apă limpede ca lacrima IL. 17, 245; SB. 18, 

331; CP. 290; apă limpejoară ca o lăcrămioară "PP. 403. 
măvuntă: mazăre, blestemul cel de mumă..... e mărunt ca ma- 

zărea BPP. 94,22, 952, 12Tuse- 

mândru: măderan, dela mindra mea de vale — mindru măderan 
văsare IBD. 324. 

neagră: noapte, neagră ca şi noaptea BD. 248,4 

pintenog : picior, pintenoage la picioare APP. 90. 

plină : păcate, săracă străinătate, — mult * eşti plină de păcate 

IBD. 173. 

potrivită : păreche, tu Şi ca talpa iadului - Sîteţi potrivită pă- 

reche UP. 318: 

săracă : străinătate, IBD. 132 173 19luo- 

sfint: soare, străluciaii ca sfinta soăre BPP. 262; IBD. 15, 
155 Blu Ilas 398azs (Dao 470 194; PPP. 61, 28, 
2179, 2S3, 309, 312; MD. 149. -168; AV. 5, 4, 193; ȘI 
236, ss IL. 32, 95; RTV. 15. 

. 

De 
în

 
I
F
 

t
r
e
i
 

 



  

dd 

2) Verb + Substanlio. 

aducere : «jutor, să-i aduc un ajutor IBD. 372,4 
batere : brumă, stiugurel bătut de brumă IBD. 208,5. a 
călcare : cărări, haide mindro să fugim — - pre din sus de inti- 

vi, — să călcăm cărările IBD. ST a. 
credere : cruce, cine crede 'n evuce, -cu crucea se usucă. IGP. 

165; HP. 40. 
credere : cuvint, dacă nii crezi în cnvint 1BD. 149,0. 
ducere : dor, du-te dor cu carele IBD. Y0.es ; du-te dor unde te 

mii îbid. 139,0, ; du-te dor cu gindurile ibid. 18235 ; duce dor 
APP. 284: eii tă duc eu mare dor IBD. 108, ; să mă duc 
de-aici cu dor ibid. 159,,. i 

faceie : faţă, i-sa făcut faţa ca pămîntul HP. 56 ; i-se face faţa 
ca turta de ceară ibid. 58; începe a face feţe CP. 318. 

facere : feliii, sătenii duc pe leneş lă locul cuvenit şi-i fac fe: 
liul CP. 382. 

/rămîntave : fire, voinicul se frăminta cu firea AL, 123; IGP. 
116; HP. 62. a 

fugire : fulgex; fuge iute ca fulgerul Ș. I. 14, 

dicărire : lumină, zări licărind o lumină II. 395 

luminare : tame, lumină toată lumea DC. 70. - 
păzire : peire, i-a avut d-zeii de știre, Pa păzit de pene HP. 

ITI. ” | a ” 
picare: pămint, pică toate la pămint IBD. As 

plîngere : păcate, cum îţi plîngi păcatele IBD. 260. 

povnire : pribegie, îşi luă ziua bună dela părinți şi de Ia fraţi 

şi o porni în pribegie IL. 214. | 

prindere : pizmă, fraţii săi prinseseră pizmă pe el IL. 84. 

prindere : putere, flăcăul mîncă şi bău și, prinzând putere...1I. 268. 
punere : pace, înălțate împărate,-—pune pace; nu te Date IBD. 

31653 349 6330 . | 

punere : poară, nu te pune joară CP. '49. 

purtare : ponos, poartă ponosul IBD. 61, 149. 

stoavcere : suflet, de ce-ţi storci sufletul RV. 87. 
strălucire: soare, str ălucind ca soarele PP. Ti; strălucia' ca 

soarele IL. 172, a 
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strălucire: stele, strălucind, ca stelele PPP. îl. 

sunare : scindură, eii de tine m: "oi lăsa, — când mi-o suna scîn- 
dura $. I. 29 lar TPI, 257. 

pate nu a AC A 

trăire : ticnă, „mai bine ei, (stătea qnea și Să t aetc ii în, tienă 
IL. 3%. a a ae 

- h pia ț E 

venire : eri Vint-ei vreieă să” mă "die BD. “f5tc. 33 30274 5 i; 
321 ae are ARE catea nula iz n 

vitîtb : urajbă,şi: pretutindeni. Arsă vîre'vrajbă - între : oameni 
CP. 144. A ci 

veghiare: zoie;:a! veghia 'woia scui-va RI: Lo OBDggger us ci 
Dita i ae Po ET tea te tobe ae pm zor 

i ţi : ei , Bd ab Var, Hi Pee tc pi, Er 

adunare : „asemânare, eu cine,te aduni;te. asemeni IRT, II. 158, 369- 

alicire : albire, mi-se aliceşte albind ce-va Il. 336. ; i. 

căsătorire : călugărire,; dacă am! am, cășător i, nu man şi călugărit 
IRT. AI. 154, 5 62 u ÎI 

5 tb paz, Mu tu ca tii 

cântare : Aătinare, aşa. Yoinicel, cinta „earba, că se chat ina BD. 
310. ! 

facere: falire, carle face, fale MIMS. I, 9, 
NR , 

gindire: găsire, "dă mii, doamne, "ce n'am gindit să mă nl 66 ma 
găsit IRT. III. 155 ge: i a 

aa ai 

mulțămire : meritare, iciie nu 'Se iuilțămeşte cu putin; in merită. 
nici mult IR'P.. IL. 153 sii e bei fe i Deta i 

păşire: poticnire, div treaptă. treaptă şă păşeşti..ca să:nu te 
. poticneşți TRT,, ile 45823, i atita in, 

păzire: păstrare, cine- şi păzeşte limba îşi păstrează capul ART. 
IL. LdOnas. E 

potrivire : îm mietinire, e -c6 se votiekt, lesne se! "îinprietiniese 
IRT. H. 1 Ti i it Patito fa ae zei 

pripive : păcălite, icine'se: vripeşte se! patălesut -HP:158.. 

pripive: potienire, cine se pripeşte,- -adeseă se potieneşte TR. ML. 
155, bg. i: .. E: stat zii a fifa titi AIM i sp ji 

viscere ! ojigare, carle; nu riste, inu-rojiga: MIMS: Ii 10. 

pi 

   

sădire : răsărire,; după :cum- a fostsădit, astfeliii a şi răsărit; TRI. 
HI. 165, sac: dați 

secerare: sămânare, umblă după, se ;cezat, pe, „unde „ma, “Sămânat 

HP. 173; cum vei.sămâna, aşa vei „secera IRT. IL. 160, pis 

acea-ce va să seameiii ya, să, seaceri „BCA. 90; de l-aşi putea 

„sămăma,— eii-cu drag Paşi secera BPP. 16. 
temere : trecere, de ce te temi, nu te trece IRT: TIL.. 157, eso- 
vedere: vorbire, cind vede omul nevoia, vorbeşte ce nu-i e voia 
HP. 130. e — a  
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ac: aţă, am ac şi aţă de cojocul tău TRTUI dale dit 
alinare : aşezare, = Și AY, M. e i 

apă: crină, apa treace, arina ărămine ACT. 39, 
aramă: argint, întră băiatul prin ale de aramă şi de argint: SB. 111. 

aramă : urgint: aur, bani de aramă, 46 argint şi deau FCR. 285. 

argint: apă, ca argintul! la sleit, — ca apa la izvorit MY. 83. 

aur: argint, — şi — PP. 88, 291; ca argintul şi ca aurul MY. 87; 

ca argintul erat — ea aurul de “curat TPPi 395; MD. 
318; MV. 43, 62,67; ca argintul curat, —ca aurul | "Strecurat 

MD. 941, sti: “er. 359 ; ca aurul ! strecurât; —: ca - argintul 

cel curat MD. 110; ca; aurul “cel “curat, — ca argilitul “cel 

strecurat MD. '122 — 193, 306, 348; ca aurul Ituninat, — 

ca argintul strecurât MD. 186; şeaiia-i hicein dăurel, — scă- 
vilen arginţe! TPP.9); capu-i bate aurel, — ciocu-i batem 

arginţel PP. 39; ca caajă de. arginţel, —:eu mere de au- 
rel TPP. 81. ă aaa 

avere: «rgint, la avere, "Na atgint TpPp.9T2 ii i 
bani : băutură, — Şi — RTV. 46; nici 2 nică — ibid, „ii 

bine : boale, urască- te binele, — “iubiaseă- te boalele IBD. 259, a0- 

biv : belele, şi de biruri te plătesc,— — de belele te scutese; Ter. 345, 

bir: :boeresc, de bir şi de boeresc 'PPP. 216. Aia 

cale: cărare, pe cale, pe cărare MD. 1, 2, 15, 40, 44, rs,-375, 

182, 200, 212, 234, 245, 334, 335, 345; MV. 146, 47, 66, 61, 
10, Sa 95; PPP. 359, 360, 361, 362, 363, 366, 367, 385, 386, 

396; Ş. 1. %; 116, 194, TI. 58, gt, 94, 9%; IBD). 813; APP. 

i 4 
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271; de cale, de cărare MD. 1, 2, 16, 44, 77, 100, 106, 111, 
112, 132, 171, 180, 181, 182, 201, 213, 214, 218, 219, 920, 

„231, 334, 335, 336, 338; MY. 52, 11, 118; 'TPP. 360,361, 366; 

Ș. 11. 88; fapt în cale, fapt în cărare MV. 84, 8. 

călămăr : carte, n'am călămăr, carte albă BPP. 296; călămăr 
carte-apuca ibid. 998. 

cap: cruce: crişmă, ear la capul dealului — la cvucea medeanu- 

lui, — la erişma "mpăratului BPP. 315,3; Ş. L Mu. 

capăt : cale, în capătul lanului,— în calea armeanului APP. 316. 
capuri : cușme, cu capurile plecate, — cu cușmele ridicate MV. 35. 
care: cai, mergind în fața carelor şi cailor IL. 265 ;—căruţ: rai, 

de-aşi şti că mă duc în raii—ași lua căruţ şi cai IBD. 373... 

case: curţi, nici pe case, nici pe curți MV. 145; cum călcă peste 

pragul porţei, începu casele, curtea şi grădina a se cutremura 
IL. 149; o, tn domn al curților — şi stăpîn al caselor TPP. 40. 

carne : chiealle, carnea şi chieatlea lui OM. 2(,,. 
chilință : căsuţă, dar de ce muncia — și mi se trudia  — pentru 
„chiliuţă — şi pentru căsuţă TPP. 38. 

cioltar: cineuri, cu cioltar de fir, — ciucuri Wibrişin TPP. 45. 
ciute: cerbi, — și — MD. 34lp ; cerbii zbiară, cintele sadună Ş. 
+ L. 301; 'TPP. 222; în copitele ciutelor — în coamele cerbilor 
MD. 216. 

câmpii (cîmpi) : codri, — şi — IL. 383; cîmpii întinse, codri frun- 
zoși FCR. 263; șa mers peste cimpii întinse, prin codri netăiaţi 
ibid. 239; şa mers prin cîmpii erboşi, prin codrii frunzoşi :Bid. 
260; în poalele cîmpului —şim poalele codrului MD. 341. 
ghioceii câmpului, —şi ghioceii codrului ibid ; pe calea câmpului, 
— pe calea codrului ibid; cu tetele cîmpului — cu fetele co- 
drului ibid; lasă codrii să 'mfrunziască — cîmpiile să "nftoriască 
MY. 15; se cutremuraii codrii şi cimpiile vuiaii de-ți luaii 
auzul IL. 17; din codrii cu brazi, — din câmpii cei laţi MD. 
140; TPP. 315; coării de frumoşi,— cîmpii de mănoşi DC. 30, 

clăă: care, nonă clăi şi nouă care IB. 369, 
coadă : cap, oștirea îl ajunsese într'o mlaștină unde i-se nomolisi 

eapa și unde se muncia s'o scoată trăgind-o cind de coadă 
cind de cap IL. 155; cu coada sparge, — cu capul drege ş. 
L. 94, a 

coadă : căpătiiii, n'are nici coadă nici căpătiiti HP, 36.  
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coadă : coamă, cam în coală — cam în coamă PERI: cu. eozi 
lungi şi coame mari APP. 204. | 

ame copite, ai început a săpa. şi cu coarnele ; și. cu  copitele 
„989. Ă | i 

roăru corb, Ş'ail'aprins un mare foc — în mijlocul codrului la 
tîntîna corbului APP. 20; dară ei cîndu-mi sosia — la mijlocul 
codrului, la fintîna corbului BPP. 210, „ 

colindători: cugetători, juni colindători — huni cugetători “pp. 58. 
copii: coate, de copii şi de coate goale să nu te vaiţi niciodată 

IRT. IUL. 157 ga. 

corb: cuc, unu-i negru ca corbul,— unu-i portunb ca cucul BPP. 
Dias Ș LH. 

ering: cîmp, aproprie-te crîng, depărtează-te cimp IRT. 1.932,35 ; 
să das crîngnl — să iai cîmpul "ITP. 280; luai drumul cim- 
pului — şi poteca, codrului "PP. 290. 

culmi: câmpii, şi — APP. 165. 

custură : coasă, vine moartea mănioasă — co custură şi c'o coasă 
Ș. IL. fac 

descîntec: dar, de la mine descîntecul, — dela Dumnezeii darul 

MD, 25, 110, 128, 130, 142, 206; TPP. 3173, 317, 318, 382. 

doină : dor, şi-i cîntaţi doina de jele, — dorul inimioarei mele 

BPP. 26;.. N 

- «domn : drac, asta-i vieață de voinic, — că nu-ţi pasă de nimic ; 

— nică de domn şi nici de dracu IBD. 289. 
dor: dosadă, plin de dor şi de dosadă TPP. 284. 

dor: drag, — și — IBD. 396, ; să-te bată un dor ş un drag 

IBD. 259533; să-te ajungă un dor şun drag BPP. 51. 

dor: dragoste, dorul şi cu dragostea Be. 3086... 

dumbrăvi: drumuri, prin toate dumbrăvile — pe toate drumurile 

MY. 9. | o 

dumnezeii : dracul, mare e Dumnnezeii, meşter e dracul IRT. ]. 

45413 ; bun e dumnezeii, meşter e dracul BLR. 50. 

fapt: făcătură,— şi — MY. 87. 

fată: flăcăi,— şi — SB. 37; cine mi-te-a ciuzpăv it 2 — flăcăi 

dela cosit,—fete mari dela iubit Ş. 1. 5 sei avea un flăcăii 

şi o fată Ş. [. 187. 

fete: fecioare, — şi — IBD. 414. 

fete : reciori,— şi — DC. 41; BPP. 366343; IBD. 4; Ș. Le     
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"504; RY. 93, ; țară, 'Duhea va "vedea —'Ca - fost drăgoste 
curată — de-un fecior şi de-o fată BPP. 347; aşa cântă de cu 

dor'-—'de-0 fată şi cun fecior Ș. 1. 115; de ara, feciorilor — 
şi a fetelor MV. 76; dulcea dragoste 'mfocată — de-an fecior 
şi 'de-o'fată APP. 22; ficiorlu şi feata 'OTM 2603, 32 > 3450; 
tără feată, fără ficior ibid. 35; cu feate: şi cu fiori ibid. 
197,9; dorlu a ficiorlui şi :a 'feticălliei bud. Dice; Vassele 

“atalle' toată 6râ..... di ficiorame ş di feâte” ibid. 206, 
fete: femei,— şi —Ș. LOR. 

fetie: feciorie, de-ar eşi şi mindra mea — să-și asculte! pasări ea— 
cum îi: cîntă patima, — “ patima ei din fetie - — Şi- a neichei din 
feciorie BPP. 377394. n 

fir : feciori : fiunză fete)... și: ziuă bună să-mi iati... — dela fir 
dte busnioc, — dela feciorii din joc,— dela frunză de cicoare, 
— dela fetele fecioare IBD. 302, „i. 

pivicel: floricică, fivicelul de carbă şi fioricica IL. 244. 
fiil: fată, ce-a tăcut mama și tata o să facă fiul și fata IRT. 

TI. 146şs. 

flori: feciori, cum mi-am ales eii de răti:— rădăcina florilor, — 
urgia” feciorilor 1BI). 180,9: ; mi-or zis floarea ' forilor, — dră- 
guța” feciorilor did. 15f;se; eram floarea fiorilor,— drăguța 
feciorilor ibid. 158,5 ; merge floarea Morilor, drăgaţa feciorilor 
RTV. 131,9; pela Paşti în sărbători — - cînd e cîmpul plin de: 
flori — şi crîşmele de feciori BPP. 380: 

flori: feciori : fâte, 'Hori în casă întră- -vor, — feciori însura- -se-vor 
— fete mărita-se-vor DU. 15. i - 

lori : fete: fîntîni, el “chilia şi-a făcut — în mijlocul notar — 
şim poteca “fetelor —șim calea fintînilor BPP. 6aa- 

flori: fluturele, — şi — APP. 349. a 
floricele : fluturei, îi plăcea să..... adune foricele, să alerge după 

duturei FL. 245. - Re 
flori: feunze, din lunca; cu florile, — din cidiul cu frunzele IBD. 
104; trunzam codru mi-a nverzit — florile mi-a *mbobocit 
PPP. 352; nu'mă nui. a mă mai duce... — de mirosul flo- 
rilor, — de sunetul: fianzelor BPP. 235;,; pice-i florile — 
ardă-i frunzele MD. 109; cu frunzele albe —cu florile albe 
MV. 66, 61; cînd florile vodului, — cînd frunzele pomului IRT. 

*Î. 4D9o9a-
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foae : fi, toae verde, fir de linte Ș. L..912 2 
foae: flori, toue verde, flori de fragă IBD. 10,., 10, 105 

234492 5 409 9. 
oi : frunze, pice-i foile — ardă-i frunzele PP. 371.. 
fraţi : firtați, fraţilor, firtaților RTV. 80, 52; de fraţi, de -fir- taţi FUR. 183. 

' ați: flori, şi nu-şi căpăta —nici i frați ion — nici flori d'ingă zori DC. 66. 
frig : foame, nu-le mai păsa nici de frig, nici de foame SB. 286; zgircit de foame şi de frig SB. 291, 
frunze : făclii, nu mă mai îndur a duce... — de sunetul -frunze- lor, — de para făcliilor BPP. 249, 
frunză : fire, frunza "n codru jos cădea, — firea mtreagă că Je- lia IBD. Bless. 
frunză : flori, frunză verde, flori de tragă IBD. Ms; frunză verde, flori mărunte IBD. 402,455 RTV. 94 4.0; frunză verde, flori învoalte TPP. 318; frunză verde, floare-albastră Ş, 1. 

Li. 37 ; crăngi de frunze şi de flori APP. 165. 
frunză : foae, frunză verde, toae-albastră BPP. 188, ; frunză 

verde, toae lată IBD. 116, 17833 192, 445,..; BPP. 
192,0, 194, ; frunză verde, foi de fragă IBD. 238, 275. 3513 
318533 ; frunză verde, foae fragă RTV. 155s0 ; frunzuliţă, foae 
fragă Ș. 1. 291,4, ; BPP. 136,6; frunză verde, foi de nalbă 
IBD. 399,10; frunzuliță foi de dres $ Ş. 1. 236... frunzuliță, 
foi de nuc Ș$. 1.143,,. | 

frunză : frăguţă, frunză verde şi-o frăguţă 18D.405, js. 
furcă : fullior, ti furcă şti fulior — vîv-nă oară nu-lli n dor 

OTU. 1612,_ sp. 
furcă : fiere, furcile calea i-o ție, — fierele pe mîni să-i fie PB. 2. 
furcă : fuse, — şi — 'TPP. 
garofiţă : guriţă, ei îi ceream garofița — dinsa- -mi arăta guriţa 

BPP. 8. 
glume : ghicitori, spuind la glume şi la ghicitori IL. 67. 
gozuri: gloduri, so curăţim de gozuri — şi de gloduri TPP. 361 ; MD. 4. 

grăbire: gr.je, le zise cu grăbire şi cu o prefăcută grije IL. 294. 
halal: haram, copilul numai ce mânîncă e halal, ce îmbracă e 

haram IRT. II. 157. 

i 

228) 
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lampe: lumini, — şi —RP. IL. 13. 

lemme : locuri, în lemne putregăioase, — în locuri intunecoase 

MD. 120. 

livade : luncă, prin livadea — cu florile, — prin mea — cu el- . 

burile “PPP. 396 ; prin luncile verzi — şi pintre livezi ibid. 64. 

lună: tumină, — şi — FCR. 192. 10. 

margini: mijloc, tu la margini ține-te — şi la mijloc lasă-te S. Il. 

39; îi Date tu marginile — ori îi bate mijloacele $. 1. 1104; 

bate tu marginile, — că eii bat mijloacele APP. 196,146; taie 

tn marginile, — ei să taiii mijloacele APP. 197. 

mări: munți, — și — Ș. IL. 202. 

merache : minduire, lu ancălică ună merache şi ună minduire 

OTM. 10,,. 

meşteşug : meiiă, ariciul cu meşteşug se prinde şi vrabia cu 

meiii IRT. [. 2336: 

miele : mîndruţe, unde păseni mielele — şi iubii mîndruţele 1BD 

"105. 

minciuni : miunui, nu-s de când eu mineinnile, ci-s de cînd cu 

minunile SB. 65. 

minte : minduire, — şi — OPML. 192,,. 

minte : mînă, la minte cald, la mină rece Ş. 1. 2830. 

mişelie : minciună, — şi — IL. 204. 

mândră : moarte, zis-a maica că mă scoate — dela cite, dela toate, 

— dela două nu mă poate: dela: mîndră, dela moarte IBD; T, 

mîndruţe: măicuţe, de dorul mindraţelor — şi de-al măicuţelor 

IBD. 35. 

“aioamă: mâră, iei escii muma a pădurilor şi mira a oameiiilor 

OTM. 54. 

narg : mîndră, nu mi-e murgul de vînzare, — dar mi-e mândra 

de dat tare BPP. 277, 278; dorul mindrei unde şede ? — co- 

lo m codruleţul verde, unde murgul şi-l hrăneşte —- şi la miîn- 

âra se gîndeşte IBD. 2864;; murgul paşte şi rinchează, — 

mîndra plinge şi oftează IBD. 255,35. 

negură : uea, — şi — IBD. 404. | 

nevoie : nuea, nevoia învaţă pe om şi nueaua pe copil HP. 123. 

miveastă : naturi, fără niveastă şi fără naturi OTM. 29; de 

marea merache ţi-şi avea ti niveasta-lli şi ti naturi ibid. 30, = 3
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oameni: oraşe, alţi oameni; alte oraşe „II, 9; oameni, oraşe 
SB. 64. -. : pi 

obraz : ochi, în taţa obrazului, în genele ochilor MD..5. 
ogor: obor, cînd o văd cu capul gol — fug vacile din. ogor — şi 

viţeii din obor BPP. 184,,,. 
orb : ochi, prinde orbul scoate-i ochii IL. 106. 
WZ: OVĂZ, — şi —Ş. |. 147; APP. 298. 
palme : pumni, curgeaii palmele şi pumnii ca .ploaia SB. "304. 
paloş: pistoale, fără paloş nici pistoale APP. 253 ; de paloşe as- 

cuțite, — de pistoale alămite PPP. 29. . 
par: pistoale, fâră par, fără pistoale IBD. 286,., 
parte: port, albă-ţi parte şi poarte-ţi portul IRT. IL. 153rzo'; 

CP. 952. 
păduri : plaiuri: poteci, prin toate pădurile „—prin toate plaiurile, 

— şi pe toate potecile MY. 9, 
pitiue: prescure, sus pădure, — jos prescure $. [. 1953, «ș; 'PPP. 

220, dedesupt prescure — deasupra pădure $. 1. 9,,. 
părinți: popă, trupuri albe şi "nflorite, — de părinţi neafurisite— 

şi de popa spovedite BPP. 352; trupuri negre şi pirlite, — de 
părinţi afurisite — de popă nespov edite 13;d. 353,5 

picătura : piatră, picătura pică — piatra se despică!CPP 368. 
pietri : peşti, mai bine rugina pietrilor— şi mîneavea peştilor 

Ș. IL. 138. so. 
plaiii : pădure, şi de grijă ne-a purta — plaiul . cu pădurile, — 

pădurea” cu 'murele APP. 258. 
plete : pene : pinteni, şi 'cu pletele pe mate, — şi eu pene n pă 

lărie, — şi cu pinteni la căleiie Ş. 1. 
pomeni : punți, dracul nu face nici vomeni nică punti IRI. 10. 

163,91. 
popă : păcat, de popă nespovedite,— de păcat neizbăvite Ș. i th 
popă: prohod, fără popă, nici prohod APP. 138... 
boporeni : preoţi, toți poporenii, toţi preoţii ȘI. 95, 
porţi: poduri, o cetate de aramă cu porţi şi cu poduri de aramă, 

FCR. 280. 

posomanturi : pietre, posomanturi şi pietre scumpe RD. IL. 4. 
praf: painjeni, pline de praf şi de painjeni IL. 359. 
prat: pirhaiţă, în mijloc praf şi dedesubt pirhaiţă Ș. IL. 294,6 

  

 



praf: pulbere, — şi — IL. 121; CP. 2178; FOR. 281; Ș. 1. 148; 

şi noi l-am ferit de praf, de pulberi PPP. 68; norul cel de 

praf şi de pulbere FOR. 282. 
pribegie : plugărie, lasă-te de pribegie — şi te dă-la plugărie 

RTV. 58. 

zunte : părugeni, puntea şi cu: părugenii pp. 305. 

puşti: pistoale, tot cu puşti şi cu pistoale FCR. 153; puștile, pi- 

stoalele BPP. 318. 

sabie: secere, tu ştii rîndul sabiei, — eit ştăt rândul secerei RTV. 

101... 
sare : soare, ca apa pe sare, — ca roua la soare MD. 244. 

sat: străini, şi 'n sat şi m străini — trăesc ca pe mărăcini BPP. 

153aqe 

săbiere : săgetare : strigare, beşici prin săbiere, — beșică prin 

săgetare, — beşici prin strigare MD. 45. 

săcuri : sulițe, cu săcuri tăiatu-l-a, — cu sulițe împunsu-l-a Ş. II. 

144, 145, | 

săgetătură : spaimă, ceas răi cu săgetătură, — ceas răi din 

spaimă MD. 71. 
sămecoi : strigoi, nouă sămeoi, nonă sămcoaice, — nouă strigoi 

nouă strigoaice Ș. II. 90. 

scînduri : stîlpi, en scînduri de brad, — cu stilpii de fag 'TPP. 

11, 85; cu stilpii de fag, cu scînduri de brad ibid. 84. 

scoarță : surcele : scîntei, cu scoarță de pe răslogi, — cu surcele 

de la ferestrăii, — şi cu scîntei de ceatlăii MV. 84. 85. 

senin : suspin, după nor e și senin, — după dragoste-i suspin 

Ș. IL. 9 os: 

sete: nesomn, luptindu-se cu foamea, cu setea şi cu nesomnul 

L. 100. 

slove : scrisori, eii îi știam vorbele — ca şi popa slovele, -— dia- 

cul scrisorile IBD. 1592. 

oare: sfinţi, dar nu-i soare răsărit, — ci-s doi sfiinţi împodobiţi 

BPP. 233,7. 

soțioară: surioară, cea "'ntâiii soțioară — cea 'ntiîiii surioară APP. 

188; şori-ce soţioară — ori-ce surioară ibid. 

spini : scai, — și — IBD. 234493: 
spin : străin, că zăii nu pot să-mă duc, —că-s la umbra spinu- 

lui, — sub mîna străinului IBD. 132, ; mă trecuşi, măicuță,



  

dealul...... — maică. dealul cel cu Spini — și î în satul cu străinii 
IBD. 14. i n 

spor :'sălaş, şi din sporul mei — şi din sălaşul mei pp. 314, 
stat: sfat, nic la stat —mare Ia sfat HP. 104; BLR:51;— un 

ture mititel la stat = dar: al: dracului la sfat Ș. 11.39. 
stăpin : slugă, stăpîn nu poţi ajunge, dar slugă totdeauna HP. 180. 
stele : soare, strălucind ca stelele — şi lucind ca soarele BPP. 

150; nu văz... —- nică soarele răsărind — nici stelele stră- 
lucind 'LPP. 319; cind răsare soarele —. - Şi mi-se duc stelele 
IBD. 202,5; cum se lasă soarele — și se iasă stelele MD. 339; 
vin stelele şi n'o ia — vine soarele şi-o ia Ș. 1. 61. 

străini: stăpini, că zăi ei m'am săturat — i casa străinilor, — 
de pinea stăpinilor BEP. 114, a. e a 

stricăciune : supărare, — şi— TPP. ITI. | | | 
sulițe : săgeți, cu sulițe şi eu săgeți MD. 33]. | 
supărări : stră ăşnicii, nu face supărări, — nu face strășnicii MD, 18. 
tunete: trăznete, — şi — SB. 271; tot. cu tunet a cu. irtnet 

BPP. 247. 
țarină: țăxînă, Şi din țarina mea, — şi din (ărîna mea TDP, 375, 
țări: finuturi, prin toate țările, — prin toate ținuturile MY. 9,11. 
umbră: urmă, se sparie de umbra lui — şi se, nită "n urma. lui 

HP. 179. =. 
cal: virtej «syud. CP. 4; SB. 99, 189; BLR. 41 
veselie : vitejie, molii duce n codru la Ic, în .. n codrul 

cu veșelie — şi cu dalbă, vitejie IBD. 290;a, | _ 
riguri : caluri, că pe tine te-oii ascunde tot în xiguri de giol- 

giuri — şi n valuri de postavuri BPP. 211; igui de giol- 
giuri, — valuri de postavuri DC. 28; prin valură de, giolgiuri, 
— prin vigari de postavuri FCR. 281. it e 

rin : renin, trei picături din tine ati căzut... ..— una de „Vin 
— şi una de venin, ARP. 271; 'TPP. 386. a 

zitejie: viclenie, om fiicos la vitejie, — — dar meşter. Ja . viclenie 
PB. 92. - 

ai 
ziță : viniţă, pune vită bea tiniţă HP. 203; BLR. 62 67. 
zintură : ealuri, nici vîntută nici valurile mării nu _putară să-le 

stea înpotrivă IL. 24. 

«olbură : cint, — și — PCR. 184, 
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vorbă : cenin, de--voiii zice, vorbă se face, de nu voiii zice, ve- 

nin se face IRT. II]. 160, sos. 

vorbă : cieaţă, după vorba mea — după vieaţa mea MV. 44. 

zorbă: vulpe, vorba ?n tîrg și vulpea 'n pădure HP.205; BLR. 50. 

vraci : văjitori, — şi -- IL. 380; vraci şi vrăjitoare ibid. 243. 

2) Adjectio-+ Adjectie. 

«sudat: neadăpat, — și — PPP. 69. 

bogat: bolnav: sărac: sănătos, de cît bogat şi bolnav, mâi bine 

sărac şi sănătos IRTP. III. 156, sc. 

bun: bătrin, —şi — TPP. 19. | 
bună: Blajină, — şi — CP. 168. 

buni : dlinzi, — şi — FCR. 153; HP. 20 ; buni, blinzi MY. 61. 

bun : bucuros asynd. IL. 105, 124, 315; SB. 138; buni bucuroşi 

IRT. 1. 454,4 ; bună bucuroasă IL. 24; RP. II. 13. 

încrucişate : încleştate, — și — IL, 212. | 
curmat : căpăit, — şi — OTM. 52sc- 

necuvioasă: necuviineioasă, nu da minte necuvioasă, —nu da 

vorbă necuviincioasă MD. 18. 
dalbi : drăgălași, — şi — PP. 46. 
drăgostoasă : duioasă, la chip drăgostoasă, — la faţă duioasă, 

PB. 41. | 
dulce : dalbă, dulce turturică, — dalbă păsărică APP. 1 
dulce : dragi, dulce maică, dragi surori IBD. 193,2; ca aminte 

să-ţi aduci — de-ale noastre vorbe dulci, — de-ale noastre dragi 

cuvinte IBD. 267. 

infocat : înfiorat MV. 82. 
fiunos ; ferecat, — şi — Ș. I. 23136 
greii : grunţuros, drumu-i grei şi grunțutos APP. 17. 

gros : gras, — şi — SB. 133. 

isteţ : iscusit, mai isteţ și mai iscusit IL. 41. 

înţelept : învăţat, —şi —Ș. 1.97. | 
linoasă : lăptoasă, și linoasă și lăptoasă BLR. 62, 67; HP. 87. 

lucioasă : lunecoasă, pe ghiaţă lucioasă — sticlă lunecoasă PPP. 51. 

lung : lat, — și — Ș. ÎL. 38. 
mare : mijlocii, cel mare şi cel mijlociii CP. 19; cea mare şi. cea 

mijlocie IL. 168.
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mare : mijlocie : nică, una mai mare, alta mijlocie şi alta mai 
mică IL. 164. 

mare: moale, earba cea mare și moale ca mătasea IL. 963. 
mare : multe : mărunte, ceriă-i nare, stele-s multe — şi mai mari 

şi mai mărunte IBD. 100, ; BPP. 17-18, ; APP. 303; satu-i 
mare, fete-s multe — şi mai mari şi mai mărunte Ș. II. 80... 

mare : multe : mici: mărunte, ceriă-i mare stele-s multe și. mai 
mici şi mai mărunte $. II. 80... 

mari : mărante, şi mai mari şi mai mărunte IBI). 21852 ; TPP. 
58, 59, 61; mărunta cădea, — marea răminea "PPP. 38. 

mari: mititei, — şi — MV. 11; mai marii mai mititele 'TPP. 326 : 
nici mare, nici mititea BPP. 320. 

mari: mătitei : mulţi, mari și mititei, mulți ca frunza MY. 
mărunte : mieroase, tot ciute mărunte, — tot ciute mieroase Por. 60, 
măvunţele : mititele: măricele, luceaii stele mărunţele — mai în sus 

mai mititele, — mai în jos mai măricele IBD. 512. 
mie : mare, — şi — IL. 153; IRT. 1. 452, ; mare, mic HP. 148; 

IRT. 1. 45Tase; cei mici şi cei mari FCR. 196,.; cei mari 
şi cei mici IL. 4; cu mie, cu mare IL. 202, 290; cu mici, cu 
mari IPP. 264; pe mare şi pe 'mic IL. 96; dela mic pină la 
mare Ș. 1..472 ; fapt mic, fapt mare MD. 323; mic la stat— 
mare la sfat HP. 104; BLR. 51; unul mic şi altul mare IBD. 
21; anii mai mici, alţii mai mari TPP. 403; unii... mai 
mari, alţii mai mici RP. II. 3; nici de mică, nici de mare 
IBD. 27lss: ; Oltu-i mare, luntrea-i mică 'TPP. 323; grii-i mic 
şi ziua-i mare TPP. 311; tunuri mari şi tunuri mici IBD 
39lcas ; micuţi şi mari RTV. 9,.. | 

mic : mititel, cel mai mic, mai mititel PP. 22; mic, mititel 

ibid. 216, 238; Ş. 1. a noi mică, mititică TPP. 242; IBD. 

433.39. 

mică: multe, noaptea-i mică, stele-i multe 1BD. MAlaz 

mică : muşată, — ali — MIAMS, IL. 4 

mîndră: mare asynd. Ș. |. 8 

multă : mare, cama multă muntrită şi cama marea ciudie OTM. 59,,. 
multă: nimisurată, ehtrul trecu sinorile cu oaste multă şi nimi- 

surată OTM. 19. 

multe : mărunte, — şi — IBD. 7îszo; CP. 103; Ș L 144; TI 
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220, ; multe, mărunțele Ș. 1. 144; multele,. măruntele MD. 

336, 338, 339. N 

neagră : nalţi, prin neagra pustie, — prin nalții de munți IPP. 35, 

orbălţată : obrintită : obrislită, beşică orbălţată,—beşică obrintită, 

— beşică obrislită MD. 45. 

ostenit: odihnit;:unul te lasă. de ostenit — altul te. ia de odihnit 

HP. 138.. | i 

păsărească: păgînească, şi să mi-te! tot; urâmesc, — Du "Cl: Carne 

păsărească, — ci cu carne păginească, — nici cu singe păsă- 

resc, — ci cu singe păginese APP. 142. - 

priceput : pățit— şi — APP. 90 ; păţit şi priceput /bid. 254. 

roşu: vuginit, strugur roşu, ruginit :BPP. 55,,. 

sărac: mesupus, — şi — HP..168. 

scîrbită : supărată, — şi —Ș, IL. 145, 144, 145, 146, 141; su- 

păratu-s şi scirbit Ș. 1. 49. 

înseninat : strecurat, ca soarele 'nseninat, — ca argintul strecu- 

rat: TPP. 360, 386. ..:: 

sfrijit : scofileit, — şi — SB. 194. e 

sprintinel: subţire], eii te-ași lua bucuros, — dar mi-e murgul 

sprintinel,— în picioare subțire APP. 11; bucuros, mîndro, te- 

aşi pune,— dar mi:e calul sprintenel — şi "n. picioare . subţi- 

rel BPP. 130,9... Ia E ; . 

străin : sărac, de străin, şi : de sărac 'PPP. : 326 ; străină Şi să- 
racă RP. Ii. 16. aa pi | 

străin :. singurel, —, şi — APP, 384, ii IN ERE 

subțire : stufos, — şi — IL. 20.. - 
nesutite : nesocotite, sute nesutite.—mii nesocotite IPP. 33%. 
verde: însărgat asynd. IBD. 23,6... - , 
viteaz : vrednic, aşa de viteaz şi de vrednic $B..936; îl laudă 

că e viteaz, că e vrednic sbid. 967. 
zi: nerătămat asyad. IL. 392; SB..208; vie nevătămată IL. 

343 : vie şi nevătămată IL. 365... 

) Verb+ Verb, 

adărare : evmătasire, sadără, sarmătusi OPML. 219; ; te adară 
şi Dii-ti armătusia ibid. 13. , 

adiare: ameninţare, cu ea cadia — şi amenința: PPP. 36.  
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aflare: adevărare, eine: n lume . s'0 afla, — sto afla. " gadevăra 
TPPU, DP, SL. 

allăgare : ampăturare, allăga în sus; ampătură i în guios Orar. PAR 
«romire : adormire, cum nai aromit — şi m'ai adormit "LPP. 402. 
avinare : usgunire, să-lli avină şi să-lli asguniască O0TM. 285 
blestemare : botezare, Sfintul Petru-i blestema, — Sfint Ioan că 

boteza "PPP. 34. 
căire : căinare, el se căia şi se căina II. 106. 
căsătorire : călugărire, -plimbă-se călugării, — blestămându-și pă- 
vinţii — de ce i-ai călugărit — şi nu - i-ai. căsătorit  IBD. 
21îac0 ; Cam fost de căsătorit, — ear inu de călugărit 'TPP, 300. 

ciomăgire : cicălire, cînd îi ciomăgia, cîndîi, cicălia IL, 333. 
cintare : chiuire, cîntînd şi chiuind sB. 357. Ia 
cintare : colindare,; şi-şi cînta — şi-şi colinda BPP. ;253.ș: de-şi 

cînta şi colinda ;bid, ne-or cînta — ne-or colinda 'PPP. 39. să-ți 
colinde şi să-ţi cînte ;Bid. 18 ; noi cântăm şi colindăm (BD. "596, 

cîntare : culcare, păduricea ași' tăia — nici-o cloambă. maşi lăsa 
— nici cucului de cîntat, — nici mierluţei de culcat [BD.. 198. 

ci ear e : cheltuire, anevoe se cîştigă, lesne se cheltueşte 181. 
IL. 23lou. i 

clocotire: chiotire, codtul: negru clocotia :— de-un Ing chiot: chi- 
otia APP.208—209. m 

coasere : chindisire, coase, chindiseşte PPP. 80; 85; de-mi; coase 
„şi-mi chindiseşte ibid. $2, 83 ; îmi coase 'şi-mi chindiseşte ibid. 
61, 14. Ea 
creştere : cădere, frunza creşte, frunza cade APP..225. 
cumpărare :.ciştigare, procopsiala nu se cumpără cu. bani,: ci se 

cișțigă cu ani HP. 154. e 
deschidere : dare, bate şi ţi-se va deschide, cere şi: iti -se :va'::da 

IRT. 1. 45lugs- ie 
ducere : depărtare, du-te, depărteazăte. MD. 13 
înfrunzire : înflorire, nici - să: trunziaseă, — nici: să: moriaseă 

MD. 341. aa 
gindire : găsire, oaspele nu mănincă. ce: gindește, ci: mănincă ce 

găseşte HP. 138. Ia ați 

încălecare : încurare, incălecă calul şi-l încură - Prin grădină 
IL. 152. a pr 

întindere : încheiare, îl întindeai — și-l încheiau PP. 95. 
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lăudare : Jătrare, lumea să-te laude, cînii lasă să-te latre HP. 94. 

luare : lăsare, luai noă, lăsai două Ș. 1. 2979. 

luptare : luare, se luptară, le luară IPP. 54, 55; se luară, se 

mluptară FCR. 195,,. 

măhnive : mîndrire, nică în. năcazuri să-te măhneşti nici în feri- 

ciră să-te mindrești GP. 354. 

mergere : minunare, tot mergind și minunindu-mă IL. 243. 

mionare : miorlăire, miona şi miorlăia Ș. I. 148. 

aniriire: mionare, miîriia şi miona Ș. I. 117. 

năpădire : năbuşire, sîngele să-l năpădească, — sîngele să-l nă- 

buşiască MD. 109; TPP. 372. 

ospătare : omenire, Gheonoaia ospătă pe Făt-frumos şi-l ome- 

vi IL. 5. 

paştere : păzire, eii le pase — tu le păzeştă PPP. 41. 

paştere : pornire, paşte-le, — porneşte-le PPP. 40. 

picare: putrezire, dacă cresc, și dă un vint, — pică toate la pă- 

mint, — pică jos şi putrezese IBD. 429,4; ca un măr putre- 

găios, —ce pică jos și putrezeşte Ş. 1. 9,. 

plivive : păzire, primăvara, le-am plivit — toată vara le-am păzit 

TPP. 352. 

plivire : privire, staţi flori nu mai înfloriţi ...... — că: Nam 

fraţi să vă 'ngrădiască, — nici surori să vă pliviască—nici pă- 

rinți să vă priviască Ș. J. 239, îc-: 

pornire : părăsire, badea-i călător, porneşte — pe mine mă pără- 
seşte IBD. 160,.;. 

pornire : plecare, şi-a pornit şi-a plecat MD. 3; PPP. 361. 
pregătire, pomire: ei să pregătiră şi porniră IL. 84, 155. 

prindere : pornire, cum auziră că să meargă în pădure, prinseră 

bucuroși și porniră SB. 40. 

prinzire : peţire, noi vam venit să prinzim, — noi am venit -să 

peţim BPP. 274; Ș.:1. 4. 

răzuire : răslovire, că eii de cind m'am răznit — şi de cînd m'am 

răslovit 'PPP. 286. 

repezire : retezare, 'Purcii mult nu aştepta — ci îndat se repe- 

zia — şi capul îi reteza IBD. 494. 

răspîndire : risipire, ca răspintia să-se răspîindiască —-pe vînt 

să-se risipiască TPP. 395.
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roire : rodire, ca roiul ce roieşte — ca sfinta zi de astăzi ce 
rodeşte MD. 140). 

votire : văsucire, danţul îmi roteşte, — toiag răsucește 'TPP. 80. 
săbiare : săgetare, şi-a săbia, — şi-a săgeta AMD. 41. 
săltare : sărire, săltai şi săriau IL. 381. 
sămănare: secerare, şi de drag te-aşi sămăna — şi cu drag 

te-aşi secera IBD. 7,. | 
săpare: secerare, şi săpai şi secerai FOR. 92; nici săpai, nici 

secerai ibid. 

sărire : spăriere, să-l sar — să-l spar MD. 240 ; acolo sai — acolo 
spai ibid. 241. . . | 

sărutare: secare, gura nu mi-a sărutat, — inimioara mi-a secat 
TPP. 304, 

scădere : secare, astăzi curge şi îneacă — şi mini scade ş'apoi 
seacă APP. 41. a . 

scăldare : spălare, mindru te-oiit scălda — frumos te-0itt spăla, 
MV. 64; te-oiii scălda — te-oiit spăla îbid. 

sclipire : sărire, şi văzu “Turcii venind — tot sclipină ca, păunii 
— şi sărind ca fluturii. BPP. 27]. 

scoborire : sprijinire, pe scări de argint sa scoborit, — în toiag 
de aur s'a sprijinit Ș. II. 92; cu cîrjă de argint scoborîndu-se 
— şi ?n cirjă de aar sprijinindu-se Ș. 1. 57 

secerare: săgetare, l-a secerat — l-a săgetat MD. 103; ci noi 
nu l-am secerat — nu l-am săgetat ibid. 103; l-a şi secerat — 
şi l-a săgetat iad. 100; wa și secerat şi m'a săgetat ibid. 
102; la ce l-aţi secerat —la ce l-aţi săgetat MD. 103; pe 
acela] seceraţi —pe acela-l săgetaţi MD. 104. 

sfințire: răsărire, soarele bade-a sflinţit — şi frumos. a răsărit 

IBD. 259,40: m 
slirşire : stăpînire, Marcu biet se mduioşa, — imima-i i-se sfirşia, 

— dar îndat se stăpinia IBD. 488, 

sinecare : sculare, sinecatu-m'am —.sculatu-m'am. IPP. 358, 

sinecare : suflecare, s'a sinecat — sa suflecat MD. 218, 219, 220. 

slăbire : stringere, îl slăbia, ce. mi-l slăbia — şi mai tare mi-l 

suingea RTV. 51. . 

slobozire: scoborire, scară de aur a slobozit — pe dinsa sa sco- 

borit IPP. 361; MD. 3. 
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spargere : sfârimare, piatră de spărgea — piatră stărima PP. 38. 

spendere: sparere, vuriă ani înveţu a  Svendei, cativi înveţu a 

“sparei MIM$S.-I îi 

stare: răsărire, ice sta — şi răsai SB. 96. 

stîngere : stimpărare, setea .să mi-o sting, — foamea să mi-o 

stimpăr MD. 204. 

stingere: stringere, făcliile sai stins — mesele 'saii strins MY. 

Ti, 18. 

stricare : scurtare, casa mi-a stricat — vieaţa mi-a scurtat 

"PPP.:328. - a | | | 
stricare : însulițare, cătătura stricaţi — carnea 'nsuliţaţi MD. 203. 

stringere: stingere, ear de nu vă veţi stringe — şi denu vă veţi 

stinge MD. 89; că noi ne-om stringe — şi ne-om stinge MD. 90; 

stringere: sugere : senrtare, să-i strine vinele — să-i Sus sîngele 

— să-i scurtez zilele MD. 942, 244. 

însufleţire : simţire, văzu că însufleţeşte şi se simte voioasă IL. 132. 

sugere: stringere, cu buzele-l suge — cu aripele-I'stringe MID. 115. 

suive : scoborire.: nunţii cînd suia, — munți cînd seobora 'PPP. 

37; la munți te-am suit — şi te-âm scoborit TPP. 19. 

însuliţare : înspăimare,; „şi te-olti îinsulița — şi “te-oiăi. înspăima 
- MD. 'D2. i PR II A a a a 

surpare : sfărimare, fagii strpînd -pietrite sfărimind MD:239, 240. 

tunare : frăznive,: tiă şi trăzneşte $. -I. 192, co. 
furburare : "trecere, iinde vede apă rece —- ea o turbură şi trece 

APP: 964; 'TPP. 348: RPV. 14. 
văerare : văitare,. nu te văera — nu mi-te mai 'văita MY..67. 

vedere : risare, ziua văz, noaptea visez LPP. 302, 3 303; nică să-l 

veză, nică să-l visezi APP-11. - Ii 

vedere : vorbire, și-l rugară să-se mtoarcă, că voeşte' "împăratul 

să-l vază:şi să-i vorbească IL. 344. . Ra i 

vedere : erere, ochii văd, inintă vrea! APP. 326. 

venire”: vedere, cînd veni şi văzu acei măre prăpădenie IL. 152; 

“end 'veniră şi: văzură pe Pugulea ibid: 331 ; veniiă . ciobânii 

şi văzind toate acestea ibid: 397. 

venire : vrere, auzi că neştine a venit şi vrea să-se: întîlnească 

cu dinsa IL. 260; se pomeni fiul de împărat cu un vare-tine 
că vine și vrea să desgroape pe mort ibid. 958.



  

2) Adeerb Adeeb. 

auace : «cloce, deade de auace, deade de acloce OTM 
cruciş: curmeziş, şi — şi — IL. 63, 95, 343; cruciş, curmez 

FCR. 194,,. 

dincoace : dincolo, FCR. 258. 
inainte : înapoi, nu vedeai hică, înainte- nici înapoi CP. 143. 
încoace : încolea, daii încoace, daii incolea BPP. 352. 
în lung şi m lat, LPP. 56; 1BD. 32052 ; RTV. 18; în-lat şi n 

lung IBD. 381,,: de-a lungu şi de-a latu Ș Ș. 1. 1430. 
coiniceşte : vultureşte, şi 'ncăleca voiniceşte — şi puxcedea vul- 

taește APP. 146. 
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APENDICE. 

Pentru a întregi şi complecta faptele deșfășurate în capito- 

lut „precedent, aliteraţiunea ar mai putea fi studiată şi 'n litera- 

tura noastră cultă, artistică proprii zisă. In cercetările de cri- 

tică şi estetică literară ar trebui să-se atingă și acest punct, ne- 

relevat încă de nimeni, neglijat și trecut cu vederea de toți pînă 

acuma, deşi fenomenul în chestiune joacă un ro! destul de impor- 

tant în tehniea şi forma estetică a unei limbi. Aşteptind pină 

cînd cine-va care se interesează să pătrundă în tainele armoniei 

limbei romînești ne va da un mai bogat material asupra acestei 

părți din chestiunea de care ne-am ocupat, dăm aici cîte-va exem- 

ple de aliteraţiune pe care le-am cules «lin Bălcescu, Cintarea hto- 

mâniei (BCR), Bolintineanu, Poezii, 1855, (BP), Alexandri Pasteluri 

și Legende (AP, AL). Eminescu, Poezii ed. Șaraga (EP) şi Crean- 

gă Povești şi Diverse (CP. CD): !) 

argint e pe ape şi anr în aer EL. 33; prin arbori cînta 

pasări, prin aer zburaii îngeri Al. 135 ; pare ascult şi pare 'aş- 

tept EP. 102; .. .. tare-i neastimpărată și cvană, drept să-vă 

spun CP. 315; voinicii buni de luptă şi bucuroși de glumă AL.I17i 

se dusese vestea prin toate părțile despre bunătatea și bogăţia sa 

CD. 20; a îndreptat-o și ea cu multă Vunătate şi blindeţă Cr. 

91-92 ; apar grămezi de leșuri, grămezi de arme rupte, —de ca; 

uciși, de cate, decoeturi risipite AL. 99; o carte şio cruce, mai 

multe cununi BP. 385; noaptea cade, lupii urlă .. . vai deal 

şi călător AP, 14; tvoenind cărările —- și gonind cintările EP. 80; 

era ..... nechitit la minte și nechibzuit la trebi CP. 37; pe 

cîmpie, pe colnice CD. 64; cîntînd și chinind cutreeram dumbră- 

vile și luncile umbroase CD. 117; ei merg de-a drept prin codri, 

*) Exemplele pe care le dăm aici se rapoartă numai la alictraţiunea 
între cuvinte sintactic coordinate, 
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pe lungi cărări perdute AL. 9; rumenind străvechii: codri şi 
castelul singuratic EP. 125; courii gem, copacii scutur :a lor frunză 
AL. 53; doi luceferi strălucesc: — Stefan Vodă cel frumos — 
șo copilă, chip duios AP. 160; umblind toată ziua... pela jocuri 
şi prin. toate corhanele şi coclaurile CI). 106; în Azia "nflorită cres- 
tute şi culese AL. 13; perd cumpătul, perd capul, zvâr] amele 'n 
văzduh AL. 31; la alţii dă cupa, la alţii dă calul BP. 41; des- 
călicători de țară, dătători de legi şi, datini EP. 117 ; ear sufletu-i 
ferice luat-aii forma vie — de-o . mică, drăgălaşe, (uioasă ciocîrlie 
AL. 129; căci te urăsc atunce. . cu dragoste şi dor AL. 119: 
aud un freamăt blind— de strofe dul, divine AP. 101 ; phiteşte-o 
lină, dulce, divină îndurare AL. 94; el. are glasul dulce, prea 
dulce, prea duios AL. 12; de-o «durere, de-o dulceaţă, — pieptul, 
inima-i se strînge EP 61; legănind atita farmec şi atitea frumu- 
seţi EP.121 ; nu voii  sicriă bogat — făclie şi /lamuri EP. 195; 
un sat....... cu flăcăi voinici și fete mîndre CD. 1; .şi când /lăcăi 
şi fete vor secera la vară AP. 44 ; în scrinciobul din culme se daii 
flăcăi şi fete AP. 142; va da și flori şi fruuze eteon fiind udată 
AL. 1105... în cît fonfii și flecarii, gigăuţii şi uşaţii EP. 118; 
un păr frumos și înflorit CP. 286; adapă fugarul cu stemă 
pe „frunte, cu aur pe fiii BP. 97: se făcuse /ărțăgos şi de tot 
hapsin CP. 111; lac limpede și fin AP. 99; dar ochii mari şi 

minuvați EP. 150; vîntul e copil zburdalnic fără milă nici mustrare 
AP. 145; unde punea el mâna, punea și D-zeu mila CP. 37; ş'acea 
oaste mindră, multă, shălucită, AL. 52; știa face multe şi mari 
mirunății CD. 34; perzîndu-și a sa frunte în negură şi nori ED. 
9; nevoile, năcazurile şi sărăcia izvoresc în lume BOR. XVI; 

cine-i cu pagubă și cu păcat CP. 133; cu feru 'n brazdă nea- 

gră !...... Romînul astăzi are —pămintul săi drept carte și plugui 

cărturari AL. 39; tu în cap nu ai gr.unte, numai pleavă şi puz- 

devii EP. 129; trece riuri fâră poduri și prăpăstii fără punte 

AL. 44; şi cîte ponturi și ponosuri nu da dintriînsul CD. 140; 

se duc pribegi şi paliză să caute adăpostiri AL. 8; prietin şi pă- 

rinte BP. 26; trec siîpile în salturi, trec riurile 'n not AL. 10; 
şi de-aceia tot ce mișcă "n țara asta, vîul, vamul EP. 115; eraa 
fată robace şi răbdătoare CP. 283; tot se rupe, se răstoarnă, se 

suceşte, se îndoae AL. 45 ; privia în zare cum pe mări — răsare 

şi străluce EP. 146; dar puterea ta sa tocit de sărăcie și strică- 
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— 96. — 

ciune BCR. XLVI; îi scăpărai ochii şi-i sfiriia oitlejul de Hămind 

ce era CP. 23; o'sfint, sublim, ceresc amor AT, 16; sîngele cur- 

ge mertii....... sabia domneşte în acea 'vreme...... setea de a stăpîni 
cuprinde pe oameni BCR. XXII; ai sămănat cu sîngele și cu su- 

doare. lor Dumbhuea. ruse, pălurea sînselui BCR. XXXVII ; soţii, 

surori şi mame: suzpină "n urma lor AL. 9; sprinten şi sprin- 

țăroli copil mai âi CP. 5i—52; și pe deasupra-i steagul, ame- 

nințind furtuna — cu bourul, cu steaua, cu svarele şi luna Al. 96; 

îl invită cu ochivea, cu surisul, cu sus inul AP. 84; în zadar sus- 

pin și sufer EP. 102; atît era de cuprins, de saii umplut mun- 

ţii... de turmele şi famazliewile lui CD. 19; te-a zăzut şi-a zi- 

sat raiul cu grădini îmbalzamate EP. 27; vesela verde cîmpie 

acu” tristă, veștejită AP. 7; copilăria... singură este veselă şi 

nesinovată CD. 36; pe cînd totul era lipsă de vieaţă şi roință EP. 

104; cum murmură zalul, cum plinge un ecut BP. 41; cînd vuia 

în sobă tăciuvele aprins, care se zice că face a sint şi vreme: 

vea CD. 34; pela noi... oamenii-s....... mai zoinici şi mal n0ioşi 

CD. 126. 
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