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Dialectul istroromân e pe cale de a se stinge. Aceasta justifică în- 
deajuns întinderea acestei Bibliografii critice, în care am încercat să 
arăt ce s'a scris până acum despre graiul fraților noștri îndepărtați. 
Examinând cu atenţie scrierile înaintaşilor am crezut necesar să arăt.  -! 
contribuţia pe care fiecare a adus-o .pentru o mai bună cunoaștere a 
dialectului şi să îndrept unele interpretări greşite sau unele erori stre-" 

-curate în textele publicate de ei. Când aceste texte s'au publicat în“. 
cărți greu de procurat astăzi, le-am reprodus, cu note, în acest volum. 
De-asemenea am publicat câteva culegeri inedite. 

_ Aproape toată partea bibliografică 'e scrisă— precum am arătat., 
în Prefaţa volumului II—de acum: zece ani. În timpul acesta ne-au . 
părăsit patru din autorii ale căror scrieri au fost. examinate, T. Burada, 
Th. Gartner, A. Glavina şi I. Popovici. 'Trebuia oare să modific 
redacţia analizelor mele critice din momentul când autorii lor nu mai 

_erau în. viață şi nu mai puteau răspunde la cele ce scrisesem despre 
operele lor? După matură chibzuinţă m'am hotărît să nu modific 
nimic, căci dacă despre morţi se cuvine să spunem numai binele, 
despre operele lor trebue spus adevărul. Ele dăinuesc şi după 
moartea celor ce le-au scris, cu părțile lor bune și rele, pe care trebue 
să le cunoască deopotrivă cei ce vor să clădească pe ele vecinicul 
adevăr. : | a . E „ 

N?au fost relevate în această Bibliografie — decât doar în note — 
Studiile” istorice: şi etnografice despre Istroromâni, dintre care cele mai 
jimportante se găsesc citate în Introducerea la volumul II. De-asemenea . 

iau rămas neamintite lucrările filologice care tratează, mai mult incidental, 

câte 'o chestiune în legătură cu graiul istroromân, menţionate în parte. 

în ' Gramatică. | 
„_ Partea cea mai importantă din acest volum rămân «Listele» lui Bar- :- 

toli, care ne dau o imagine amplă asupra răspândirii celor mai multe 

„cuvinte vechi în satele cu graiu românesc din Istria. Chiar şi «notele» 

la textele publicate în volumul I al acestor «Studii» n'ar fi atât de 

bogate fără contribuţiile prețioase ale învățătului linguist italian, care 
și-a luat şi sarcina să revadă corecturile acestui volum, propunân- 

* du-mi unele modificări și completări importante. - 

Volumul IV — şi cel din urmă —va cuprinde un Vocabular istro-. 

român, în care va intră şi Indicele pentru volumele II și III. . - 

 



Amintesc la acest loc că la noi s'au publicat două: «Bibliografii» re- 
lative la Istria şi Dalmația, una de V. A. URECHIĂ, Bibliographia 
Istriei, Dalmației și Friul, Bucureşti, 1878 (apărută mai întâiu în Ana- 

„ele Societăţii Academice) și a doua de 'T. GEORGE DJUVARA, Istria, 
+ Daknaţia şi Friul, Bibliografie, apărută în «Suplement la Bibliographia 
Română» No. 3, Martie 1880, Editor:. Degemann, București. | 

- "Ţin să exprim la acest loc mulțumitele mele D-lui Sever Pop, 
„care a binevoit să mă ajute la corectura probelor de tipar, contro- 

lându-le cu manuscrisul. - | A 

SEXTIL PUŞCARIU -



1698, - 

Ilroneo. 

„Cele dintâiu probe de graiu istroromân le dă, împreună cu câteva ştiri 
despre Istroromâni (cf. vol. II, 26) istoricul venețian G. Maria Manarutta 

_(i627—1713), care supt numele F. IRENEO DELLA CROCE publică la. E 
„Veneţia, în 1698, cartea: Historia antica e moderna, sacra e profana, della 

cittă di Trieste, pag. 334—335. Cele mai multe cuvinte sânt greşit . .--" 
transcrise sau latinizate; totuşi ele ne permit .să facem unele deducții 
interesante ($$vol. II, 2, 13, 15, 18, 20,21, 36, 49, 55» 72» 82,98 b 8). Lista 
acestor 23 de cuvinte şi construcţii a fost reprodusă adesea. Pentru 
vechimea lor le reproduc şi la acest loc, după Popovici II, pag. IX—X, 
„care (tipărind numele greșit: Crace) le-a publicat după copia trimeasă:. 
de d-l Dr. Pietro Sticotti, bibliotecar la Muzeul din Trieste: . . 

pe 

Fratogli mă 

Anbla cu Domno : . -: * ambula.cum Domino 
„Anbla cur. Uraco ambula cum. Dracone 
Bou - . Li “bos .' a 
"_Berbaz - - Aa - huomo * ! 

"- Basilica basilica 
“Cargna . carne: . 
Cassa „casa 
Cass caseus 
Compana „campana -. 
Copra capra. . -. 
Domicilio domicilium 
Filie mă . «mie figlie 
Forzin - forceps 
Fizori mă miei figliuoli ... 

" “miei fratelli 
Lapte latte 
_Matre mă mater. mea 
Mugliara mă "mia moglie 
Padre mă “mio. padre” : 
„Puine pane 

" Sorore mă mea soror. 
Vino vino. ... 

" Urra ova - una ovis.



  

6 . FERETIC E DA 

1819 
7 

„ „Pereti, 

„In «Zbornik za narodni Zivot i obitaje juznih Slavena» vol. IX (Zagreb, 
1904), pag. 12—20, publică Ivan Miltetic o notiţă întitulată - 
Vlaskhi i stari romanski jezik na Krhu (Limba valahă şi veche romană 
din Veglia), relevând un aiticol publicat în' No. 11 din anul 1903 al. 
gazetei populare «Putki Priatelj» (Prietenul poporului), întitulat: La- 

„tinski, talijanski, cushi î vlaski jezik na Krku godine 18319 (Limba la- 
tină, italiană, vegliotă şi valahă din Veglia în anul 1819),:scris de preotul 
IVAN FERETIC (1769—1839), un om învăţat, care a lăsat în manuscris o 
lucrare mai mare, întitulată Fragmen Historiae Civitatis et insulae Veglae. 
„. Părerea lui Feretic eră că în vremile de demult, când stăpâneau Ro: - 

„ manii, în 'Veglia se” vorbeă limba latină. De 'când Venețienii au pus 
mâna pe insulă, au introdus limbă italiană. Dar cu toate că această limbă 
e cea de căpetenie, totuși se vorbeşte și limba slovenească, pe care o | 
înțeleg cu toții. Dar pe lângă aceste limbi, în Veglia mai este o limbă, cea 
românească (vlaschi) care deobiceiu se chiamă «Chiuschi». E o limbă ita- . . 
liană stricată şi amestecată; un; Italian nu ştie ce să 'creadă despre ea. 

Mostrele. de limbă «chiuschi» pe care le citează Fereti€ sânt însă ve. 
gliote şi nu româneşti, cf. Bartoli, Dalm..I 228. E 

„Dar Feretic mai constată că şi în Poljica sânt «Vlasi», pe care îi crede 
"o amestecătură de Celţi şi: de Iliri. Ne spune că cel ce merge la Poljica 

zice că merge la Vlasho. a 
„ Oamenii se numesc Vlasi. Ca probă-de limba lor se citează Tatăl 
nostru și Născătoarea, culese în anul 1809 din graiul viu din Poljica 
(Poglizza). «In limba. aceasta sunetul s îl pronunță totdeauna dulce, - 
„ca Nemţii, iar cascuţit ca Slovenii pe ș în gerw. . - 

Feretic compară apoi Tatăl Nostru acesta cu cel românesc, spus de 
niște Bulgari ori 'Țigani din Banat şi constată o asemănare foarte mare, 
încât Vlasii, după părerea sa, sânt originari din România. Reproducând 
aceste rugăciuni, Fereti€ spune că în âmândouă «textele -a îndreptat 
(sam okrenul) două trei cuvinte», după cum a auzit în româneşte. . : 
Dăm în cele următoare în reproducere cele. două rugăciuni (după 

Zbornik). ? DE e | 
In aparat -se dau variantele: A == varianta Algarotti (1824); — C = 

"varianta Cubic (1874); — B == varianta din Brevi Cenni (1861); — Ba = 
„ varianta  Bajtic; — Bu = varianta Burada; — S = varianta . Sajovee 
06), i | 
A e Tatăl nostru . 

„1. Cage nostru kirle jesti in ger . 
2. Neka se sveta nomelu: tev 

  

1 Cage] Cage AC Ciacia B Caku Ba Ciacia Bu Gaze S kirle] karle Ba ca-, 
zile Bu kar le 5. . jesti] esti Ciesti B sti Ba eşti Bu sti S: — injîn Ben BaS 

4
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3. Neka + venire kragliestvo to . e 
4. Neka fi& voglia ta,. kassi jaste in ger, assasi prepemint 

"5. Pire nostre dessa: kazi da ne _astecz 
6. Si lasne delgule nostre, kassisi noj : lessam. a denis a “nostri 

„7. Si nun lessaj in ne nappasta | 
8. Nego, ne  osloboda de. rev. Assasifi. . - 

e pi e 

i Născătoarea 

x. Sora Mariă pliena de millosti. Domnu kutire. - 
"2. Blagoslovitest tu intre mulierle, si blagoslovituj ploda deita Utrobba 

ta Isus 
3. Sore' Maria Majula Domnu roghă Domnu za  Roj akmoge '« si în 

_vrajme de «morte .a nostru.. „Assasifi. a E e 
RI o 

în Bu ger] cel A gâr c cer B Bu ter Ba$, — 2 Nekta se] Nekase AB. " *sveta] 
spun€ BaS sfete Bu : nomelu] rumelu C numele BBu om. BaS + “tevi om. 
BaS teu Bu. — 3 Neka] om. BaBuS: venire] om. BaBuS : :  -. kragliestvo] kra- | 
liestvo B om. Ba BuS to] om. Ba BuS. — 4 Neka] on. BaBuS . fi] fieB . 
Bu om.BaS " voglia] volja BaS volia Bu . .. ta] a-te BaS .:  kassi] kum Ba 

 BuS . jaste] este B om. BaSe Bu :  -injin BBu en BaS  .ger]gel A cer 
IBBu ter BaS assasi] assa siC aşa şi B Bu as4 i BaS: prepemint] pre : 

„pemint CBaS pre pământ BBu—ş, Pire] pire B Pera BaS Părea Bu : nostre] 
„nostra B . „dessa kazi] de ssaka zi, C de saka zi B sakazi BaS de saca zi Bu. : 
da ne] de nam Ba$ da ne Bu  — astecz] ostecz A astez C BaSastăz Bastăzi Bu. — 6. 
Si] Şi BBu om. BaS : lasne] lasene A las ne CB Odprost€ nam BaS las Bu . . 
delgule nostre] deleule Cduzan BaS nostre pecata Bu '. 'kassisi] kassisi A kassi 
st C ka și și B ka 3i BaSca şi Bu :':.  noj]no!B noi CBa BuS' : :lessam] Lesăm 

' B odprostim BaS lesam Bu al] a lu BaS a Bu delsnig a nostri] delsniga 
"- nostri C delsnica nostri B nostri duznit BaS nostora dujnici Bu. — Si] Şi BBu Neka 
BaS nun] nu C nu na BaS nu ne Bu lessaj] !esaj B tu vezi BaS duce Bu 
"în ne] în ne Ben BaS în B. - nappasta] nepasta C napasta B napastovanje 

BaS napastă Bu. — 8 Nego] neka BaS Şi Bu  :ne] na Ba$ ':osloboda] slo- 
boda B zbavest BaS zbaveşt Bu.  : de] di Bu rev] zvalka stab BaS . 
Assasifi] Assasifi A Assa si îi C Aşa si fi D Amen BaS Aşa să fi Bu.. .... Da - 

_ 1 Sora Maria pliena de millosti] $. M. p. d. milosti ACB. S. M. pliră de milosti 
B Jo pozdravlesk tire, Maria, kare 3ti Pljire de milost Ba' . ' Domnu] domnu C. 
Domnul Bu kutire] ku tire CBFu zu tire BaS,.— 2 'Blagoslovitest tu] blago- 
slovit est tu CBBu tu 3ti sri&ne BaS . : între] intra C entru BaS întru Bu - : 
mulierie] mulier BaS mulierli Bu . '.. si] şi BBu ăi BaS .: . blagoslovituj] bla- 
goslovitui C blagoslovituri i Btuăti blagoslovite BaS blagoslovitu-i. Bu ploda] - 
i plod BaS „ della] de -la BBu dita BaS . Utrobba ta] utrâbba ta A utroba 
ta CBBu te utrobe BaS. — 3 Sore]'sora C Sora BBu Posvetite BaS : Majula)] maju 
lo C Maiula B maja lu BaS Maia Bu ...: Domnu] domnu C Isukerst BaS 

„rogh2] rogh€ C roga BBu. rogt BaS „Domnu] domnu. C om. BaS . : nojl 
noi BBu noi greănit Ba noi grisnfă S. akmoge] ak' moge A akmoce B akmo, 
BaS acmâce Bu : Si] Şi Bi BaS şi Bu “în vrajme de] în vraime de C în 

_vreme , 'de BBu kend ăaiste ure BaS- : mortea nostru] mortea nostru CBBu - 
“vrurmo. „nori BaS “Assasifi] Assasifi” A Assa si fi C Aşa se fi BBu Amen BaS.
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Din comparaţia acestor şapte 'variante. rezultă în mod evident că 
avem a face cu: două tipuri: a 

I. tipul vegliotoromân 
"'2, tipul istroromân. Si DI aa 

Tipul vegliotoromân este cel cules de eretic. “Varianta Algarotti e 
"o simplă copie a acestuia, reproducând. întocmai greşelile şi modul de 

scriere (litere mari, cuvinte nedespărțite etc.) ale originalului. Deosebi- 
“ rile se: reduc la inevitabile divergențe ortografice sau „neexactități de 
transcriere (Cage: ace, Neka se: Nekase, kassisi: kassisi, Assasifi: 
Assasifi, millosti: milosti, Utrobba: utrâbba, akmoge: ak'moce); în 
înlocuirea lui ger prin cel, de două ori, avem să vedem o italieni- 

 Zare a cuvântului; numai în lasene (în loc de lasnc) și mai ales 
în ostecz (în loc de astecz),care ar puteă redă pei (âstez) . 

„se pare că avem a face cu o deosebire reală de rostire ((lasă-ne» în loc: 
de «las'ne)).. DE a 

Varianta lui Cubic se deosebeşte ceva mai mult de a lui Fereti€. Dar 
și aceste deosebiri sânt de natură grafică, întrucât Cubic desparte cu- 

- vintele mai bine și le ortografiază altfel (Cage: Cage, jesti: esti, cer: 
găr, assasi: assa si, prepemint: pre pemint, astecz: astez, lasne: las ne, 

“nostre omis, kassisi: kassi si, noj: 'noi, delsnig a nostri: delsniga nostri, 
nun: nu, millosti: milosti, Domnu: domnu,  kutire: ku tire, Blagoslo- ; 

„vitest:: blagoslovit est, blagoslovitui: blagoslovitui, Utrobba: utroba, 
sore: sora, Majula: maju lo, vrajme: vraime, morte a: mortea); îndeo- 
sebi instructiv e 'cazul lui dessa kazi pe care Cubi€ îl desparte 

“exact în de ssaka zi, dar, scriind doi s, dovedeşte că a copiat cu 
pricepere, nu că a transcris după auz, ceea ce de altfel rezultă şi din re-. 
“producerea tuturor formelor greşite sau neexacte ale lui Feretic.! O. 
deosebire de rostire am puteă 'vedei la rigoare numai în numelu.: 
(în loc de nomelu), nepasta (în loc-de nappasta) şi intra 

"(n loc de intre). . 
Același tip e desigur cel al lui Antonio Marco A. Impastari din «Brevi | 

cenni», care de asemenea reproduce greşelile lui Feretic, la care -se . mai 
„adaugă ale lui Burada. Cum originalul nu l-am putut vedeă, nu vom - intră în amănunte, căci transcrierea lui Burada este evident. români- 
„Zată şi meexactă.: --. e i 

Al doilea tip e cel istroromân.' El se deosebeşte de al lui Feretic şi 
este identic — afară de foarte mici deosebiri grafice (atu: tate, gredniă: - grisni6) — cu varianta Bajăi€ și. Sajovec, având exact: aceleași . lipsuri 
(numele tău, vie împărăţia ta, fie...») și greșeli de transcriere (cu în loc de. ku). Pe . : . . a Pi Aa Ă 

„i Proba dată de Burada pare a fi o alcătuire a acestuia din amândouă 
tipurile, cu românizări evidente (pămân t), uneori cu apropieri de 
limba latină sau italiană (pecata). De tipul vegliotoromân, pe care-l 

"cunoştea din «Brevi cenni», amintesc cuvinte ca sfet e, las, lesam, napastă, rev, aşa să. fi etc, de tipul istroromân cuvinte ca - dujnici, zbaveşt .etc. și mai ales lipsa lui «vie împărăția tao." - 

. Fei 
| , , 

,
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* In sfârşit avem un fragment de «Tatăl nostru» vegliot dat de /ze,... 
care e însă atât de stâlcit, încât .nu putem alege mult din el. Iată-l: 

" €ace nâstru kâle jâste... prepemint... svetit 'nâimele tev, se dâne hlibu 
de svaka zi... dona vede (7). _:. ici 

„Cu privire la limba rugăciunilor -vegliotoromâne observăm. urmă- 
toarele: : ,  -.: Sa e - e 

| a Tatăl nostru | o 

„n 1. kirle va fi una din ândreptările» lui Feretic, în loc de cârle; 
„2. sveta] svete. — nomelu] în loc denumele sau lu- 

"mele, iarăși o îndreptare», apropiat fiind de' nome italienesc; 
3—4. neka venire e o construcție de neînțeles; am aşteptă  . 

neka vire. — to, poate -fi o formă veche contrasă din “tău; ca - 
„-doc*doocdouă; no, voc*noo, *voo «nouă, vouă:(II -. 

$ 99); ar puteă fi însă -şi forma «neutrală), acordată cu kragli- 
'estvo, deci tev, te, to, ca gros, grose, groso. Dacă 
întâlnim la feminin formata, aceasta probabil trebuie cetită te, 
căci tot cu a e transcris e accentuat final în toate celelâlte cazuri: 
sveta, da, osloboda (II$ 3); - - a 

5. Pire]jam aşteptă păra; "o ei - 
6. delgule trebuie cetit delgurle, plurarul articulat “dela” 

„delg cereşală». Acesta, ca şi delsniq cgreşitori», corespunde — pre 
cum a arătat Bartoli P. zz — pronunțării serbo-croate locale din Veglia, - - 
raportându-se la serbo-croatul literar dug, ca peln, .velna. la 

“pun, vuna. La Românii din Istria avem. dug, duznik (astfel 
la Bajti€ şi Sajovec), ca la Croaţii istrieni. Delg este deci o probă 
sigură că rugăciunile lui Feretic sânt vegliotoromâne. Se 
e Citeşte: si nu ne lasâ ăn napâste; -: 
8. osloboda] oslobode...: -- : : 

7 
7 

Si „Născătoarea. . în E 

, 2. :ploda] citeşte plodu, precum reiese din genul. masc. .la 
» „blagoslovitu-j;. . E a e 

3. Majula] transcriere greșită în loc de mâja: lu.—vrajme] | 
aj. pare a fi o transcriere stângace pentru e. NS 

În sfârşit dăm în acest: loc, spre completare, «Tatăl nostru» istro- 
român în celelalte variante ce ni s'au.mai păstrat:.. : 

Tatăl nostru -. ea 
„ Varianta Micetici, culeasă în 1860 şi publicată de Ascoli: 75—76 n.. 
şi retipărită de le 2: IN a ME 
1, ace nostru carle 5ti en cer; - 

"2. svetija-se te lume (sau: lumele tev); .
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3. verija tă krailiestvo (sau: krailiestvo tă); 
= 4. fia volja tă, câsi on cer asa Si on (sau: pre) permint. 

. Para nostra de saca zi dă a.noi âstez (sau: âsteze),”. . 
-6. Si perdunăna (sau: „perdună a noi, sau: lass a noi) nostri i due (sau: 

nostre dugure), casi noi lassam lu nostri duzni€; 
7. Si nu na (sau: noi) zepeljei on napast, 
8. ma zbave noi de rev, 

- Varianta Joe (1881), pag. 2 reprodusă de Gaster, Crestomatie 
“română, II, pag. 284: .. . ” 
„1. Cace nostru, karle jeăti (sau: ti) en cer, | | “ 
_2. neka se posveta himele tev; | 

3. neka vire taă kraljestvo; - 
4. fia ta volja ka Si cn cer asa şi pre pemint. 
5. Pâra nostra de sata zi dat a noi âsteze; 

„6. Si las a noi nostre digurle, ka i noi lasara ia nostri duznic; 
7. Si nu na traze en' tentaciun, 
3. ma 'liberaă noi de. rev. ASa fia. 

Variantele Glavina: _. 
a) Din « Unirea» din Blaj. XIV (904), pag. DB. în. transcriere "fo-. 

"netică: - 
„1. "Ţâţe nostru câre?) ieşti ăn?) țer; RR - 
> 2. neca se posvete numele?) tevi); 

„.cum-ăj ăn țer asă neca fije pe5) pamintt); 
. păra nostre ţa de tote zilele de ne 07): 
"si ne oprost€ pecâtele nostre cum şi noi oprostim cris) ne vuredese, 

. si nu duţe pre?) noi ăn!) nâpast, . - . „. Aa 
scâpel!) ne pe?) noi de țel reav. Amen. , .... -. C

o
 
P
a
 

d) Din «Calindaru», pag. 18 (eu oitografia de acolo): 
1. Ciace nostru carle şti în cer, . , 
2. posveti-sa numele tev; 

„3, neca vire cesaria tea, | 
"4. fie volia tea, cum e în cer şa şi pre permint; 

5. Pîra nostrea cea de tote zilele dea-ne-v-o astez. 

a 
i) Am aşteptă: cârle. 
2) Scris: în 
5) Am aşteptă: lumele, . , o - 
1) Lipseşte «vie împărăţia ta, fie + voia tat, Pa 
5—85) Recte: pre pemint. - , N 

..7) Am-aşteptă to; lipseşte tâstăzia, II 
5 Am aşteptă: cârti. : . 
?) Dacoromânsm Il Ş 210. 

19) Scris: în. . | 
11) Dacoromânism Îl $ 197. .: a , Si
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6. şi ne scuzeă pecatele nostre cum şi noi: scuzeain lu celii cartii 4 ne 
"ofendesc; _-! . 

7. Şi nu duce pre noi în napast - 
Ş. si scapea de cela reav. Amin. - 

„€) Comunicat lui. A. Viciu pe o “cartă” “postată din 26 Aprilie 1905 
(cu ortografia lui Glavina): 

1, Csacse nostru, .karle şti în eser, 
"2. posveti-sa numele tev, 
4. fie volia te, kum ie în 'cser şa și pre pamint, : 
5. pâra nostr€ csa de tote zilele (sau: saka zi) de ne. vo astez 
6. şi ne scuzea (sau: oprostea) pekatele nostre, kum și noi. skuzeain 

„lu cselji karlji ne ofendesk (sau: uredesc) . 
"7. şi nu duce pre noi în napast: o 

-8. şi ne scape de csela rev. Amen.  -, i i. 

1085, Sa 

- Atgarotti . a a 

V, Sagie: a publicat î în «Archiv fiir slavische Philologie», XXII (2500), 
pag. 621—622, subt titlul Rumănisch-kroatischer Vaterunser und Ave- 
maria aus Poljica auf der Insel Veglia vor dem Jahre 1825, două rugăciuni 
vegliotoromâne («Iatăl-nostru» şi (Născătoarea), pe care le-a găsit 
pe fețele din năuntru ale unei scrisori. Ca titlu e.însemnat Pater noster 
et Ave Maria in lingua Poglizana; la dreapta traducerea latină; .de- ' 
desubt, scris cu altă mână «N. Algarottius I. Supano p. S$. d»: ALGA-- 
ROTTI — numele său întreg” eră Nicolo Udina degli Algarotti (cf. - 
Bartoli, Dalm. 1 68 notă) — a trimis deci aceste rugăciuni. Doctorului. 

__ Jacob Supan, profesor în Lubliana. De-asupra adresei e însemnat de 
„altă mână — probabil a lui Supan — 45 Ianuarie 1825. . 

Jagic conchide: Supan, călătorind î în insula Veglia, a auzit de limba 
românească: din Poglizza, s'a interesat de ea și cineva i-a trimis aceste 

> mostre, scrise pe la 'sfârşitul anului 1824, prin Algarotti.. 
După cele arătate la pag. 8.ș.u. » Algarotti a copiat pur. şi, simplu 

rugăciunile date de Feretic. 
Despre menţiunea lui Jagic găsim, supt titlul «Tatăl nostrip) şi dAve- 

„maria» în limba istroromână scrise la 1824, o notiță de I.. Bogdan în 
«Convorbiri literare» XXXIV Y (x9o0) Peg. „1125, unde se reproduce, şi 
textul. rugăciunilor. . | a 

a ri Si | 1840 Ma - Ia 

| “ Tăenthal. | 

Pe la mijlocul secolului trecut se pare că localnicii din Istria î îşi dădeau 
seama că graiul vorbit în Valdarsa e limbă românească, Aceasta reiese 

w
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bunăoară din cartea lui I. LOWENTHAL, Der. Istrianer Kreis oder die 
Halbinsel Istrien und die Inseln des Quarnero (Wien, 1840), care la pag. 

"19 scrie: cÂn der Kiiste wird ein venezianischer Dialekt, im Innern 

x» 

slavisch, kroatisch illyrisch und am Cepichersee wallachisch gesprochen. 
' In den Sitten zeigt sich das Geprăge je der slavischen oder italienischen, 

„ Abstammung». - Su 
“Și în Allgemeine. Enzyhlopădie de Ersch și Gruber (Leipzig, 1846) 
se vorbește, precum am arătat i în vol. II, qi, despre Istroromâni. 

1846 

Covaz. 

"Dar meritul cel mare de a fi demonstrat cel dintaiu « cu probe româ- 
nitatea locuitorilor din: Valdarsa și de a fi atras asupra lor atenția oame- . 

„_nilor de ştiinţă, rămâne a lui A. COVAZ, care publică în.No. 1—2 al 
gazetei «L/Istriay din 1846 (ca Appendice delt' Osservatore Triestino) - 
studiul său Dei Rimgliani o Vlahi d'Istria. 

Istoricii italieni ai acestei provincii, Dr. Pietro Kandler și Carlo de 
„_Franceschi (tatăl) 1) se ocupă în repeţite rânduri de aci înainte de ei, 
iar filologi ca Ascoli și Miklosich încep să studieze graiul lor. In «Zora -. 
Dalmatiska» (No. 19 şi 20 din 1846) apare o traducere croată a acestui 
articol (cf. Ascoli,-pag. 60 n. şi Maiorescu, pag. 8). El atrage şi atenția 

scriitorilor noştri. Asachi scrie imediat lui Covaz, rugându-l să-i tri- 
„mită „tot ce va mai scrie despre Istroromâni și anunțându-i că fiul său, 
venind din Roma, va trece prin Istria să-i cunoască (scrisoarea a fost 

- reprodusă 'de' Burada „pag. 129—130). In «Arhiva Albinei» se dă, cu o 
„introducere 'și note, în traducere, studiul lui Covaz, iar Braşovenii 

îl reproduc: în. «Foaia pentru minte, inimă şi literatură» (No. 18, din 
29 Aprilie şi 19. din 6 Maiu 1846), după care îl reproduce Ar. Pumnul, 
"în Lepturariul său (Tom II, Partea 2, pag. 183—191), cu o notă lungă 
asupra răspândirii Românilor (pag. 190—191). S. Bărnutiu, T. Cipariu 

„(despre corespondenţa cărora v. I. Popovici, I, 139) şi mai ales 1. Maio- 
rescu — care este cel ce reprodusese articolul lui Covaz în «Foaie» —” 
se interesează de aproape de connaţionalii din Istria; cel din urmă se ho- 

e 2 PIETRO RANDLER publică : "Della geografia genetica delP Istria î în eL"Istrias, 
| 1846, pag. 45—46; — Sulla lingua romanica, în aceeaşi gazetă, anul 1948, pag. 246 şi 
urm.; — Dei popol che abitarono L Istria în aceeași gazetă, anul 1851, pag.79; — Dei 
Morlacchi che abitano la parte montana della Vena fra il Risano e Pinguente, tot în 
«L/Istrias, VI (1851), pag. 125 şi urm.; — Maiorescu citează un articol de CARLO de 
FRANCESCHI: Sulle varie popolazioni dell Istria în aceeași gazetă, anul 1852, No. 
50 şi Sr. — Dintre alţi autori care vorbesc incidental în timpul acesta despre, Istro- 
români, Morlaci şi Cici mai amintim: GUGLIELMO MENIS, 1] mare adriatico, 
Zara, 1848, pag. 184; — I. G. KOHL, Reise nach Istrien, Dalmatien und Montenegro, 
Dresden, 1851, vol. II, pag: 445447: —I1. FE. NEIGEBAUR, Die Siidslaven, 

Leipzig, 1851, pag. 193. |
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" tărăşte să întreprindă o călătorie .la: ei. Mai târziu studiul: lui Covaz a | 
fost tradus din:nou de V. A. Urechiă și publicat în Columna lui Traian. ! 
IV (873), pp. 89—9o.. Intr'o 'notă traducătorul ne spune că pe când... << 
eră ministru de culte începuse lucrări pentru a deschide o şcoală în , . 

„ Istria). O reproducere în traducere românească dă-şi Burada (pp. . 
-113—119). Cele două mostre de limbă «Securea aflată» și «Greierul şi | 
furnica», pe care Covaz le aveă dela Micetici (cf. Maiorescu, pag. 8), : 
au fost' reproduse mai întâiu de Miklosich (Sl. El. pag.:58 și 7—8), .- - 
apoi, împreună cu notițele asupra limbei, de Papanti (pag. 689—690), - . - 
cea dintâiu cu traducere latină, după Miklosich, de Gaster (Chrestomatie 
II, 282—283),- iar cea de:a doua şi de Vassilich (Sus Rumeni, pag. 233), 
cu- traducere italiană. . .. .. Ic Re 

„A. Covaz arată în studiul său că limba vorbită de aceşti Români — pe 
care îi numește «Rimgliani» (cf. II pag. 44), îi socoteşte vreo: 6.000 şi: îi 
crede autohtoni, urmași ai. Latinilor cuceritori ai Istriei — s'a păstrat . 
numai în uzul familiar și e pe cale de a:fi cotropită de. Slavi.. Aceştia - 
au desnaţionalizat şi pe alți Istroromâni — precum dovedeşte . țipul şi 
obiceurile păstrate în unele părți ale Istriei, unde nu se mai. vorbeşte 
românește — şi pe Cicii ce se întindeau odinioară, după mărturiile 
lui Tommasini și Ireneo della Croce, până în districtele Trieste şi Ca- 
stelnovo. Numai în Mune şi Sejane ei. și-au: mai păstrat graiul. Numele . 
de Cici el crede că li s-a dat din cauza întrebuințării dese a sunetului . , 
&. Cuvintele, flexiunea și construcţiile sânt identice la Românii din Val- 

- darsa cu cele din Dacia; numai că în Istria există o. puternică tendință 
„de-a schimbă pe n şi 7 în r..'Terminaţia latină în -us apare ca u, îar la 
feminine a rămâne, iar x apare ca -ece. Articolul e;7u (lu), ra (la), ur: - 
(un), genitivul se formează cu: de; pronumele personale sânt îo, tu, je, 
noi, voi, jeg, demonstrativele 'sânt cesta, cellu, ceschi, cegli, casta, gaste, 
ga, şelle; verbele: sânt în -d (-are),:-€ (-ăre şi -&re) 'şi în -3 (-ire); auxi-.. .: 
liarele sânt azt și. fi; viitorul se compune cu zolă (volere); există opta=. ! .. - 
tivul şi verbe neregulate, — au, cu un cuvânt, gramatica «dacoromana», - 
deși au adoptat şi câteva: «voci» slave. Declinarea e:. gace, de pace, lu” - 
gace, di lu șace — aci, de şaci, di lu aci, lu paci; —carle, de cire, li 

"cui, du carle, di lu carle. «dal quale»; —je, de 'je, a lui, gla (sic), - 
cu je; — a lui «suo», de a lui, a lui, lu a lui, de a lui. Conjugă: io am ! 
«io ho), tu ari, je are; noi aremo, voi arez, jegl aru;-—jam avut «ho avuto», .. 
jo zoi avă tavrd», jo ras avă tavrei», jo ras fost avă «avrei avuto», are 
dabbi», ază cavere»; — do lucru, tu lucri, je lucra, noi Iucramo, voi lucraz,: 
Jegl lucra, — jam lucrat, jo voi lucră, jo res fost lucră.: ::.: 

„După ce dă două probe de limbă, face unele: considerâţii generale 
asupra naşterii limbilor romanice, din care reținem constatarea că Co- . 
vaz știă că româneşte se vorbei, afară de Dacia, și în Epir, în insulele .. - 
dalmate și în alte mai multe țări». Termină cu un îndemn de a studii: , 

"acest dialect mai important pentru cunoașterea trecutului decât codicii 
scriși. . | CĂ 
„ Probele acestea fiind cele dintâi texte istroromâne, le reproduc întocmai, ' 

d



  

14 COVAZ * 

— după copia trimisă de Fr. Bleyber — împreună cu paralela - latină 
și traducerea italiană dată de Covaz, adăogând o. transcriere fonetică, 
traducerea românească și câteva note explicative. 

Secarea aflată 

„Doi c omir (n) ămnata.en ra 
** (a) se calle; ur (un) de jeg] . 

afflata o secura, e cglăma: - 
Oh veri ca am jo afflat. 
N'am afflat moresti sice, 
sice cella ato; ma aremo 
afflat.' Salac pocle verita' 

“ cegli cargli secura pglierdut, 

10. 

15. 

e vesuta secura en mera lu 
cellu carle vo afflat, poc 
nita maltrateil sa tata. O 
morzesmo cglamata jeigl : 
tunce. Compagnu- a lui. N 
smo,-moresti sice, ma jessam. . 
Saz c'ai tu secura af- 

„lat cglămat-ai, jon voe 
no noi amo vo afflat. 

Duo homines ambulant in 
illa sua calle; unus de illis 
+. unam securim, et 
clamat: oh vide quid ego 

"habeo... Non habeo 
„.. dicere dixit ille alter; 
magis habemus... pauculum 
post venerunt illi, qui 
securim perdiderant, et.visa : 
securi in manu illius qui, 7 
habebat... 
O morti sumus' clamavit ilie 
tunc. Compaganus illi. Non - 
“sumuș... dicere, magis 
“ego sum... quando habes, | 
-tu securim... clamasti ego. 
habeo eam,non nos habemuseam... 

Due passeggieri se ne andavano insieme alla lor via: Pun d'essi adoc- 
chia una scure e grida: Oh vedi quel che ho trovato ! Non «ho trovato», 
dovresti dire, 'rispose altro; ma dabbiamo trovato», Sopragiungono- 
“poco dopo coloro che avevano perduta la scure, e adocchiatala in mano 
al viandante, cominciarono a“ maltrattarlo per ladro. — Oh siamo morti! 
Gridă quegli allora. — E il compagno a lui: Non «siamo» devi dire, ma 
asono); giacchă poco fa, quando tu avevi ritrovata la scure, tu gridavi, 
Peho», non labbiamo trovata», : | , ! 

I. 

Să 

Transcriere fonetică li traducere românească 

doi omir ămnât-a ănr a. 
„se câle. ur de jel! | 
-aflăt-a o secure e c'eme: 
«oh, vezi, ţă am io [alla 
«(u) am află moresti zite», . 

zite ela âto, «ma arem-o 
(s. aremo ) aflât». zălec pocle 

NE verit-a 

zice celălalt, ci am 

Doi oameni au umblat î în | 
calea lor. Unul din ei 
a aflat o secure și strigă: . 
wezi, (pe) asta am aflat-o eu». 
«Nu trebuie să zici (că) am aflat-o 

et 

aflat-o no. Puțin, după aceea au 
. venit -
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„tei cârli:secura pl'erdut, 
„e vezut-a secura ăn măra lu 

10. telu cârle-vo aflât. poţ-: 
nit-a maltrateţ-l za tâta, «O, 
morţ ăsmo), c/emât-a jel! 
tunte. Compâfu alui: «iu - 

„cei care pierduseră securea 
Şi văzură securea în mâna 
celui care.o aflase. Ince- 

„pură să-l bată ca pe un hoț. cAoleu 
sântem morți», strigară el 
atunci. 'Tovarășul lui [îi zise]: «nu 

- trebuie să zici (că) sântem, ci 
ME sânt [mort], 

- căci aflând securea - ” | 
ai strigat: ceu am [găsit-o], iar 
nu noi am găsit-o), E 

smo moresti zite, ma jesam, 

15. Zâţ c'ai tu secura [a]f- 
lât, cl/'emât-ai: do-n vo», e 

_no: «noi (a)m(o) vo [a]flâty. 

- „Note 

| Dând — în bucata . precedentă şi cea următoare — transcrierea fo- 
“netică nu e nevoie să: explicăm în: amănunte sistemul de transcriere 
al. lui Covaz. Consonantele duble (afflata, cella, cellu) n'au, bine în- 
ţeles, nici o îndreptăţire fonetică, ci sânt întrebuințate numai din con-. - 
sideraţii etimologice şi după analogia corespondentelor italiene : ss (cassa, 
siss a) redă, ca în italieneşte, spiranta dentală afonică; pentru 2 Covaz 
întrebuințează pe s (salec, saz, se bodit, sa, siss a, vesut),. care are, 
fireşte, şi valoarea unui s (secura etc.). Semnul .z -corespunde unui 
(morz etc.). Greutate îi.face sunetul d, pe care-l redă prin e (en, mera, 
-esmo, egl, cercecu), dar și prin â (âmnat), care d de obiceiu are. însă. 
valoare de: e. (cglima), dar şi de e (cglămat), precum. semnul e are și el 
când valoare de e (calle; jegl etc.), când valoare de'e (se, vera); într'un | 
singur caz (ră să casa),'prin asimilare grafică față de & următor, are 
valoare. de a. E greu de ştiut care e valoarea sonică a semnului £. Ju- 
decând după saş, pe care-l scrie și saz, ar -trebui să-l redăm 
prin 7. Am -aveă deci a face cu: pronunțarea în loc de € (zâț = za 
ce), cunoscută de altfel îndeajuns . şi din 'texte care. fac deosebire 
între acește două sunete şi: care merge paralel cu rostirea s pentru ș, 
pe' care o întâlnim în exemplul moresti. Pe ce, ci l-am. transcris 
prin ce, ci, căci Covaz s'a orientat după ortografia italiană, Avem deci: 
ţa, zâţ, poţni, ţuda'față.de cela, tunte, zite. Dimpo- 
trivă, pentru £ avem totdeauna semnul «: xivi, xivglenge, xoca. 
„In paralela latină nu trebuie să cerem dela Covaz cunoștințele etimo- 
logice pe care le avem astăzi și, deşi el ştie. că pamint e lat. pavi- 
mentum,'nu ne miră că pentru află -el nu găseşte corespondentul 
latin, iar-pocle, .compâtu, hrâna, Zivi, avmote îi. 
aminteşte pe : «pauculum», «compaganus», «rana», «ivere» (ca Maio- - 

rescu) și 4mox). -, . Ca e E 
1—2. omir (n)...ra (la)] Variantele date în parenteze (*omin,.. 

*]a) nu există în istroromânește, ci Covaz face simple apropieri etimolo- 
„- gice — ca şi la. formele pronominale citate mai sus — ştiind că r istro- 
român corespunde adesea 'unui 2 sau ./ latin. — 1. enra] despre . 

o Na 

AN 
-. , 

Li
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ănr n cf. II $72.—2. se calle] Despre pronumele sâu ra-: 
portat la un plural cf. II $ 228. —3..secura= secure] Pentru -a 

„redat prin a cf. II: $ 2r; pentru metaplasmă cf. II $ 1r2:. —clemă 
“apare cu vechiul înțeles al lat. CLAMARE, pe care îl îritâlnim şi în ve- 
chiul românesc chema, cf. 'Dicţionarul Academiei. — 4: veri trebuie 

să fie o lectură greșită a manuscrisului, în loc de vezi, tradus exact 
în italienește prin «edi. —6. 'ato nu: l-am transcris âtu, cum 

"se rosteşte de obiceiu, precum n'am transcris nici pe no 17 prin nu, 
căci se poate de fapt ca rostirea cu o în loc de u să existe incidental, 
deși nu este exclus câ pe Covaz să-l fi influențat formele sale italieneşti 
cu o final, cf. şi II $ 48. —aremo ar puteă fi:0 variantă, atestată | 
şi de alţii, a lui arem ; totastfel amo 17. Sensul propoziției ne face 

„să preferim interpretarea arem-o, am-o. Forma arem în loc 
de am ca verb ajutător e cu totul neobicinuită. Ea se explică însă 
în modul următor: persoana 1 din singular fiind identică cu! pers. 1 
din plur;.(căci -m nu apare ca -n în graiul lui “Micetici), povestitorul 
nu puteă exprimă prin forma verbală deosebirea între «eu am găsit» și - 
ctoi am găsit», pe care ţineă s'o accentueze, și a ales de aceea forma.ver- | 
bului pregnant. —7. salac: pare a fi o greșală de copist în loc de 
salec, precum e scris în textul următor 8 și precum se găseşte repro- | 
dus şi la Papanti și Miklosich, adecă-zâlec (Maiorescu), rostit de 
obiceiu zâlic.—8. securâ pglierdut = sâcura a p.Il Ş 98: 
— 11. sa tata] Pentru construcţia za tâta cf.I 16/, II $ 127. — 12. 
jeigl] Am aşteptă ie (singular), căci e vorba numai de cel bătut . 
de hoți. — 14. jessam ar puteă fi și jesăm. (cu d cf. II Ş 3), căci - - 

" Covaz redă uneori şi pe d prin a.—16. jon vo] Am aşteptă m: 
(jo-m = io am), dar asemenea forme (+ labială > n) sânt atestate şi 
la alţii cf. II Ş'62 a. : [. 

„Greierul şi furnica. 

Vernus fuerat et cruda glacies. . 
_Fornica quae habuit... = 
in vere.multa grana, stabat.  .. 

- 1, Jarna fosta e cruto race . | 
. Fruniga cara avut neberito :: 

“en vera guda hrana, stata 
". smirom en'ră să cassa, : 

".5. Cercecu sebodit su pemint, - 
patita de home e de race. -: 
Rogata donche fruniga ne- 

„+ “caegl duje salec muncă sa 
„.. Xivi, E fruniga sice, juva 

"210. ai tu fost en jirima (inima) 
„„de vera, Saş che n'ai tu 

tunce a te xivglenge pre- 
pravit. — En vera sissa - 
cercecu cantatam mi diver- 

15. titam cargli trecut. 'E fru- 

„„in illa sua casa. - DRE 
Cicada sedebat subtus-pavi-. -! 
mentum, patita de fame et .: 
glacie. Rogavit dehinc for- - 
micam ut ei .det solum man- 
ducare: ut vivat.: Et formica 
dixit, ubi fuisti tu in anima -- 
de vere. Sed ad quid non: 

„"habes tu tunc praeparata vic- 
tuaria..— În vere dixit cicada 
cantabam et..; a 

. los qui... et formica... 'si
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niga ersuch: S'ai tu en vera. - habes tu in vere cantatum, mMox 

| cantat, 'avmoce chei jarna e tu: est vernus, et tu joca. 
„ Xoca,. : - PR 

„Era d'inverno, e gran freddo. La formica'che aveva giă raccolte molte 
provigioni nella state, se ne stava tranquilla in sua casa. La icicala, fic- 

„ catasi sotterra, languiva di fame, di freddo. Pregă. dunque la 'formica | 
„che le desse un po”da nutrirsi, tanto da vivere. E la formica a lei : Dov'eri - 
tu nel cuor della state? Perch& dunque allora' non ti preparasti al tuo. :: * 
vitto ? — Nella state, rispose la cicala, cantavo e „divertivo i passeggieri. .-. 

E la formica sorridendo: Se tu 'di state cantavi, ora che & îl verno, e tu - 
balla. .. - î 

” Transcriere fonetică şi traducere: românească. 

1. iarna fost-a, e cnito râte. Eră iarnă, şi foarte frig... 
fruniga, care a vut neberito : Furnica, care strânsese pi 
ăn vere țuda hrâno, stât-a * - - în cursul verii multă hrană, stăteă 
smirom.ănr a sg câse. .: .. -în pace în casa sa.- Na 

5. Cărtăcu, zebodit su .pemint, *.  Greierul, vârit suptipământ, -!..: 
| "- patit-a de home et de râte. :  .sufereă de foame şi de frig. ..-! „>. rogât-a domke fruniga ne- . - A rugat deci pe. furnică să-i 

2 „„ca'ăl' dâie zâlec muncă za dea puţină mâncare ': ati 
> 3 n . Zivl. e fruniga zite:.diuve .. ca să. trăiască. .lar furnica zise: | 
SQ | dnei” 
5 10. aj tu fost ăn jirime :  -: ai fost “tu în inima (= toiul): 
(E. de.vere? zât ke n-aj tu  - , verii? De ce:nu'(ţi-) ai -. 
= „tunăe a ta iivl/efe pre- ... . pregătit -tu -proviziile tale 2 . 
SE pravit î» — căn „vere), zis-a „i — Vara, răspunse! -: Ri 
SS Cărtăcu, acantât-am si diver- greierul, cam cântat şi am amuzat - 

15. tit-am cârl'i trecut. e fru- pe trecători». Jar fur-. 
„niga a ărs: «Oh, s'aj tu ăn vere nica râse: (Dacă vara ai - | 

i cantât, avmote ke-i jârna, e, tu cântat, acum că-i iarna, (ei bine), .. 
_ Su „i Zokeh seo joacă: 

A e Note ti ră 
„„ îm. 2. Cara avut]Pentru-cara=care cf.I Şa2r.-—3.hrâno: : 

e, poate, greşit în loc de hrana (= hrânc); înacest caz neberito ar fi forma neutrală (II Ş 219), acordându-se cu ţuda.—ş..sebo- „dit=zebodit, dela zebodicer, zabosti, zabodem :4a vârî,: - 
„cf. Byhan-p. 388, Miklosich, St. EI. 67.— 6. Pentru:home' cf. II. 

$ 60. —8. duje]:Greşală evidentă în loc:de daje (d â i e). Miklosich 
SI: EL; 6r îl interpretă.în înod eronat ca" de, imperativul lui: dâ;—r2,: 

= 2 2."S, Puşcariu, Studii Istroromâns, LII,“ _ _ 
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18 - a . ASACHI. LISTRIA 1V 

prepravit] Deobiceiu pripravit.—14. mi divertit-am 
va fi greșit pentru' si sau i' divertit-am, căci forma prono- 
minală cu acuzativul următor e o construcţie neînțeleasă. Probabil că 

- traducătorul istrian al textului italian a voit să spună întâiu dam cântat 
şi m'am amuzat» și numai mai târziu a tradus și pe «i passegpieri», fără să 
schimbe construcția. — 16. ersuch îl explică Miklosich SI. EI. ca. 
"«ridens. — pa, mit einem slavischen Partizipialsuffix» .şi explicarea 

"“ aceasta pare a o admite și Byhan pag. 301, deşi o asemenea forma- 
țiune hibridă e neobicinuită chiar. la Istroromâni. Cred că -uch -e 
interjecţia oh, pe care o găsim și în bucata primă, rândul 4, și că apar-: 
ține la cele următoare. Rămâne deci fruniga ers, care ar putea 
fi fruniga a ărs, după cum am transcris noi. Neobicinuită ră- 
mâne construcţia fără pronume reflexiv a verbului ărde (II $ 231). — 
17. €] redă întocmai pe e» din textul italian. - 

1847 

„Asachi, 

“ In Calendarul pentru poporul român pe anul 1847, tipărit la Insti- 
tutul Albinei în Iași, la pag. 24, s'a tipărit un articolaș, probabil al lui - 
GH. ASACHI, despre Românii din Istria, inspirat de studiile lui Covaz 

-şi Kandler. «Un june călător moldo-român» — e vorba desigur de fiul 
lui. Asachi (cf. pag. 12) — vizitând în 1846 Istria, susține că a. auzit 
din gura unui păstor istroromân un cântec în care se vorbeşte de dan- . 
ticul Roman», de «Iebro» și «Troian». E o vădită. falsificare de felul | 
celor ce erau la modă atunci, tocmai în cercul literar din jurul lui Asachi. 

„Tot astfel e alcătuit» şi dialogul între Călător .şi Păstor. [Articolul și 
stampa care reprezintă: pe păstorul istroromân sânt reproduse de Bu- 
rada p. 87—91].  » DE a 

- | 1851—1852 
1 

|  Wlstria IV—V. | 

Burada (p. 120—121) reproduce un extras din gazeta italiană L'Istria, 
- anul IV (1851) No. 59, pag. 236, în care se dau Mostre de limba română, 
cum se vorbeşte de Românii din Istria. Mai întâiu avem un dialog scurt 
Carolus. et Fredericus, tradus dintr'o gramatică germano-latină, în uz: 

„pe atuncea în cei doi ani de gimnaziu, apoi traducerea fabulei despre 
Cânele lacom. care,-văzându-şi chipul în apă, scapă carnea din gură, 
Cele . două texte redau bine dialectul istroromân, deşi transcrierea lui 
Burada nu este exactă. Neclară e numai. propoziţia: vreme e vel 

"je za sculă, care cred.că trebuie pricepută: vreme je-ve€ 
za 'sculă, apoi: asse a mele sorer sculat trebue de- 

„Spărţit: a se a mele sorăr sculât,iar fullesti «te înşeli» 

7 . .
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SAJOVEC. BIONDELLI i . „. - 19 
  

„suspect; de asemenea cuibu în loc de cul'bu.:" 
De remarcat: -lucri cu înțelesul de «faci», și pur în loc de ital. 

e pur”, ăntru înainte» temporal: entru do ure tcu două 

îndreptat în falesti; a cătă vreme_cde câtă vreme» îmi pare - 

„ ceasuri mai nainte). Pe -d îl redă prin -a, iar nu prin e (cf. II Ş 21): 
iuva, cara, SN a 

E) 

. 1856 

Sajovec. | 

In- gazeta sloveană Novice gospodarske, obertnijske î narodske, No.. 87 |: 
din 29 Octomvre 1856, publică preotul din Bersec JACOB SAJOVEC, 
'subt titlul Nekdanii namestnik fare Susnjeuske Istrii, trei rugăciuni istro- _. 
române, şi anume Tatăl-nostru, Născătoarea și Crezul, după cum 
i-au fost comunicate de 'Toma.Scrobe, primar în Susnieviţa, pe care 
Maiorescu (pag. 14) nu-l mai află în vieață în Iunie 1857. După asigu- 
rările lui Maiorescu (pag. 62), Sajevici — așa-i scriă el numele — pe 
care l-a vizitat, nu ştiă istroromâneşte. Cu toate acestea, probele sale .. 
de limbă sânt bine notate. Ele au fost retipărite de Foaia pentru minte, 
inimă şi literatură, No. 4 pag. 15 din anul 1857 subt titlul Limba română 
îstriană în rugăciuni (după ce, cu câteva luni înainte, Gazeta Transil- -. 
vaniei, No. 3 din 12 lanuarie 1857 relevase apariţia rugăciunilor în 
“Novice), cf. Popovici 1 140—141, unde sânt reproduse, cu câteva mici 
erori şi neexactități. După Novice reproduce cele trei rugăciuni Mi- 
Klosich în Sl. EI. 58; după textul dat de Miklosich am făcut compa- 
rația dela pag. 6—7, şi reproducem aici textul Crezului: a. 

Io kred en Domnu tate, kar le pote tot, kar le fakut &eru si pemintu. 
Si en Isukerst, |filju a lui ensnaskut, Domnu a nostru, 'kar: le fost 
zenit de sveti Duh, nascut de Maria fete, | kar-le fost muntit su  Pon-: 
cie Pilatu, rastezejt, mort, zekopejt, mes av en er, sede na desne | ate, - 
kar le pote tot, dende are veri. za sendi teli vii Si &eli morci. Io kred en 
sveti Duh,| svete maja baserike kerstjanske, svete kompanije.. Od- . 
prost€ nam a nostru pekat. Zivitu | uzivi. Zivljenje za vavek, Amen. 

1$56 

Biondelii. 
BIONDELLI, în scrierea sa Studii linguistici. Prospetto topogr.— 

statist. delle colonie stranicre d'Italia, Milano 1856, pag. 57 şi urm., 
„pomeneşte pe Istroromâni, deși, după mărturia lui Ascoli, filologul 
„lombard «nu aveă la îndemână decât notițe. imperfecte despre: acești 
Români». . Ra | m 

Biondelli crede că 'Turcii au fugărit pe Români. In Istria 'cunoaşte 
numai pe locuitorii micului sat Cepich, compus din 320 păstori, în dis- 
trictul Bellay; aceștia: conservă încă obiceiurile şi limba părinților lor. - 

20
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20 E , ?  PAROPAT. 
  

- Dialectul lor se aseamănă cu cel românesc din Timişoara în : Banat. 
Și cei 4080 locuitori din Dignano îi par «reliquie d'una colonia valacca», 

„ precum; şi cei 1130 de locuitori din Valle, numiţi «Latini» de Slavii 
încunjurători. Ei se deosebesc prin: port şi dialect de ceilalți Italieni. 

Altă urmă se găsește în Poglizza, în insula Veglia, ai cărei 800 de lo- 
cuitori, având azi graiul diliricy (== serbo-croat), conservă. tradiția că 
strămoșii lor vorbeau o limbă latină. Păstorii inculți mai cunosc Rugă- 
ciunea dominicală și Salutaţiunea angelică, a căror limbă se aseamănă 
cu cea din Timișoara. In aceste păreri recunoaștem cu ușurință ideile 

„lui Cubich, dela care Biondelli: îşi va fi luat informaţiile. Bartoli, Dal-. 
mat..l 8 ş.u., 49 ș.u. | Ă 

"Ante 1861 -. 
| 

a + Paropat, Aa 
. PI LI . E 1 Ă i . 

„In tipografia Lloyd-ului Austriac. s'a tipărit o foaie volantă de patru 
“pagini cu titlul ADRIANO PAROPAT dă saggio della lingua parlata 
în Sejane, fără indicaţia anului.. Conţine, pe două coloane, 354 de cuvinte 
sau construcţii românești, împreună cu traducerea italiană. Un exemplar 
din această tipăritură mi-a fost trimis de Bartoli. Reproduc. din el cele - 
dintâiu douăzeci de cuvinte: SR A 

Dios, Joi — Gioze SIE SR e 
Afrodites — Venere. a ” 

: Inchinarea de Idoli — Jdolatria 
Dumnedeu — Signor Iddio - Die 
Atotputernicu — Omnipotente. . .. 

„+. Mantuitoriu — Redentore ie 
„O Domnedeul ajuta — Dio assisti . 
„Me inchinu — Adorare Na 

« Locul. Fericirei — Luogo di felicită. Paradiso - . 
Gheena — Inferno —. a SE aa 
Angerie — Angelo... | Sia 

" Dracu — Diavolo . 
Imperatia Cerului — Regno dei Cieli 
Biscup — Vescovo „. 

„ Archimandritu — Preposito 
.. Ecelesiastul — Predicatore - 

„ Preotu — Prete 
„ Cantaregu — Cantore - | 
-Cantecu— Salmo -  . -.. . | i 

„Dumineca Florilor — Dormenica. dell'Olivo. a o 
Aceste aprobe de graiu» jeiănean fac impresia unei glume proaste, 

Sânt desigur o mistificaţie din partea vreunui Român, care aflând de 
„connaţionalii din Istria, voiă să facă pe streini să creadă că ei au păstrat: 
o limbă: apropiată de cea latină. Ascoli şi Miklosich, în mâna cărora 

1 . 

'



  

ASCOLI  - aa 

ajunse mai întâiu această tipăritură, au recunoscut imediat stângăcia . 
falsificării, i - a ia 

„Că Asachi sau împrejurimea sa m'au fost streini de această mistificare . . 
devine probabil după mostrele de graiu istroromân publicate în Calen:: 
darul din 1847. Interesant este 'că și în “cealaltă falsificare, în Cronica”. 
lui Huru, întâlnim cuvintele sac (fem. sacă) cu sensul de «fiecare» (113) 
Și mmestesc (101), care sânt istroromânisme. CN a 

„1861 - . Sid 

a „Ascoli, - Se 

-G. 1. ASCOLI, în ale sale -Sfudj critici, Gorizia 1861, pag. 49—79, 
"„se-ocupă cu .dialectul:istroromân, dând întâiul studiu linguistic despre 

el. El nu cunoștea decât mostrele date de Biondelli, articolul lui Covaz 
din L/Istria 1846 şi rugăciunile publicate de Sajovec, precum și foaia : | 
volantă a -lui. Paropat, pe care o numeşte: «uno scherzo, una -mistifica= ' 
zione); în cursul tipăririi îi ajunge în mână «Slavische Elemente» ale. 
lui Miklosich. Materialul cu care lucrează Ascoli e cules în. zilele de 
25 şi 27 August din gura lui Antonio Micetici, pe atunci paroh în Mat-: 
terada, lângă Umago, și care nu cunoștea 'alt graiu românesc. Şi dela 
Covaz a primit o listă de cuvinte. - . E 
“După unele date și „excursii istorice (pag. 49—s3), Ascoli constată 

românitatea dialectului istroromân' (pag. 53 şi urm.), vorbeşte 'de ar-'. 
ticol şi declinare (pag. 53—61), relevă fenomenul. labialelor, schimbate - 

"în cljeptu și ciaptiru (pag. 61—62), rotacizarea lui n inter- * 
vocalic, pe care-l aduce în legătură cu acelaşi fenomen . din . dialectul . 

„„tose al Albanezilor (pag. 61—62), vorbeşte despre pasiv (pag. 63) şi trece 
apoi la verb (pag. 64 şi urm). Cu.ocazia aceasta se explică r din formele 
indicativului verbului daved» (tu ari, noi aren, voi.aretz ), 
după pers. 3: (pag..64), se dă întâia oară explicarea justă a celor trei forme | 
ale «conjunctivului» (== restrictivului) (pag. 66—67).1) Inainte de-a da : 
o listă de elemente latine din vocabularul istroromân' (pag. 74—77)  .: 

„arată. înrudirea mai strânsă cu celelalte dialecte române, ceea ce îi-." 
"dă prilej „să tragă o serie de concluziuni remarcabile. In “general, 
studiul lui Ascoli, deși limba română eră pe :atunci aproape ne- 
studiată filologiceşte, nu numai că relevă părțile cele mai caracteristice 

„ale graiului istroromân, ci atinge şi problemele mari ale originei lui, : 
„„.. Căutând şi găsind adesea calea pe care se poate ajunge la soluționarea 

"lor. Cf. ÎI pag. 345—346: Da Se e 
Ca text nu se dă decât «Tatăl-nostru», pe care l-am publicat la p: 9-10?). 

  

1) Cf. Bartoli P. 94-96 şi 'Th.: Capidan, Dacoromania IV. 1411 ş.u. d *) Importanta notă “a 'lui Ascoli din «Ârchivio. glottologico italianoo I (1873); | 
435-440, În care se dă întâia caracterizare ştiinţifică a limbei «vegliote» (cf. M. 

- Bartoli, Das Dalmatische 1 go ş. u.), nu se ocupă de dialectul istroromân decât incidental



  

22 - „_ IMPASTARI. MIKIL.OSICA SI. E. | o. 
  

-. 

ae | Impastari. | | 

M. A. IMPASTARI, Brevi cenni storici etnografici sulb'isola di Veglia, 
Veglia 1861, ed. 2. (Cenni stor. sulb'is. di V., Trieste, 1862, fără pro- 
bele de limbă vegliotă) este cartea pe care a văzut-o Burada. Cf. Bar- 

toli, Das. Dalmatische 1 46. Reproducerea rugăciunilor, după Burada, 
s'a dat la-pag. 6—7 (varianta B). | „ e 

- 1862 a 

| Miklosich, Sl. Ei. 

“In lucrarea sa Die slavischen Elemente în Rumunischen («Denkschriften 
der -kaiserlichen Akademie der Wissenschaften». Phil.-hist. Classe, XII. 

„ Band), Wien, :1862, în care marele slavist FR. MIKLOSICH se ocupă 
„ <u-împrumuturile slave din limba română și în mod introductiv vorbeşte 

„ despre originea Românilor, cuprinde un Suplement” (pag. 55—69) 
despre Românii istrieni, care dela început atraseră atenţia lui Miklosich ' 

* şi cu limba cărora s'a ocupat în anii următori în repețite rânduri, în-. 
- demnând pe cunoscuţi să culeagă material linguistic şi elucidând multe 

din problemele acestui dialect. Mai întâiu se vorbeşte despre «locuin- 
ţele și originea lor (pag.- 55—57), apoi se dau ca «probe de limbă». 
(pag. 58—59), după Covaz, «Securea găsită» și «Greierul şi Furnica» 
(pe care le-am reprodus, la pag. 16—17), trei rugăciuni (Tatăl nostru, 

- Io pozdravlesc tire, Maria, şi Crezul) după Sajovec (reproduse de noi 
la pag. 6 şi urm., varianta S și 19) şi (la pag. 59) și Proverbele culese 
de Lavro Rakovec, pe care le reproducem mai jos. La sfârşit Miklosich.. -. 

„dă un Glosar (pag. 60—69), în care se cuprind toate cuvintele din tex-. 
- tele acestea, precum şi alte câteva din articolele lui Covaz şi din Novice, - apoi o culegere de cuvinte comunicate lui Miklosich de Lavro Rakovec, 

în mare parte din Jeiăni, mai puţine din Susnieviţa. e 
In acest Glosar s'au strecurat unele greşeli, din care îndreptăm câteva: * pag. Gr taiste e pronumele combinat el-t-ista (II $ 142) şi. - deci n'are nimic a face cu dacorom. ceas. —de e construit greşit din 

„du je, care'trebuie cetit- d âje cf. pag.1p. 
- „Pag. 63 izbu  dforna», în loc de izb &, precum e atestat cuvântul „> aiurea (cf. Byhan pag. 234), 'se: explică probabil astfel că. Rakovec l-a auzit în propoziţii în care eră precedat de prepoziţii (d. ex. ăn izbu, "ca-ăn polovițu.II $ 127) şi acest caz prepozițional (cu termina- „ţiune “slavă) l-a: considerat de nominativ. — Formele ra. şi- ră - (e 

  

şi „spre a stabili că elementul român pe care Ascoli îl admitea la baza limbei ve- aliote nu “trebue confundat cu . dialectul 'istroromân . din Peninsula „Istria şi din insula Veglia (p. 435 şi: 436). i a



  

RAKOVEC E „23. 
? - - + . Î PI 

vorba de en ra sa calle şi en ră să casse) date subt cu- : 
„vântul j e dille», trebuie şterse, căci n'au nimic a face cu pronumele per- - 

„_sonal, precum credeă Covaz, care le redă latinește. prin illa, ştiind . . - 
-că unui latin îi corespunde la Istroromâni adesea un r.—jir a; 
«ireto, trebuie despărțit în ji ra (=ji re = ar. merge). - 
pag. 64 maltrate trebuie îndreptat în maltratej (=mal- 

tratei) cf. pag. 15.—meri wadisve persoana a doua a indicativului - . 
prez. a verbului mere, deci nu are nimic a face cu dacorom. mda 

- (care la- Istroromâni are forma mir).—mes e exact şi nu trebuie în- 
dreptat în.mers, cf. II $.172. e 
„pag. 65 subt noi (nos) se citează și n'am afflat din «Securea 
găsită», care însă trebuie analizat nu am aflat, deci n'are a face 
nimica cu pronumele noi.—pas di» n'are nici o înrudire ca dacorom. 
a-i păsă cuivă de cevă, ci e același cuvânt ca v.-rom. păsă da: merge). .. 
- pag. 68 'viver «dies veneris» e, precum dovedeşte și ordinea alfa- - 
„betică, o eroare tipografică, în loc de virer.. Rai 
N 

' 

„„ Rakoree, ” | 

Cele treizeci de proverbe, traduse și latinește, pe care LAVRO RA- * 
KOVEC, cooperator în Mune,.i le-a comunicat: lui Miklosich (ele au 

" fost reproduse și de Vassilich, Sui Rum. 234, cu o traducere în italie- | 
nește) au o deosebită importanţă, fiind întâiul text cules din Jeiăni, , 
de un om, care cunoșteă bine acest dialect și care, deşi diletant, le-a 

- dat într'o transcriere exactă și destul de consecventă. Ele cuprind câteva 
-forme interesante, necunoscute sau foarte rare aiurea, precum urme de 
genitiv şi dativ cu articolul enclitic, adverbe: întrebuințate ca adjective 
şi câ prepoziții, sau, invers; prepoziţii în- funcţiune adverbială. Lu- 

„ crarea lui Miklosich fiind astăzi rară, reproducem aici — cu câteva note 
subliniare — textul întocmai; o transcriere fonetică nu e necesară (c tre- 

” buie cetit 7), o e 
1. Vezut a Zaba, juvee se kalu fareka, paka 1) Si ja pit6ru dvignit.—Vi- . ; 

- dit rana, ubi equo soleae ferreae induuntur, et etiam illa pedem sustulit. 
. culici, viscera eius sub aspectum veniunt. “ ....,...... 

3. Cee breku latra, vintu porta. — Quod canis latrat, ventus aufert. 
-4. Do sto let ni karne, ni oss. — Post centum annos neque' caro, 

neque ossa. | ' E 

2. Zeul. pizoru k&marulu, budile le?) ji3) se veda.—Evelle pedem | 

n 
- 

  

D pac a... dvignit. i 
"2% câmatuluj (cf. II $ 125), budilele.: 

3) cf. II $ 89. ei Da 
, 

x



  

24 Na „. .. CUBICH 
  

5. Kă mrakt1) saka vaka negra?), — În tenebris quzlibet vacca nigra. | 
. 6; negra?) vaka ab lâpte are, — Etiam nigra vaca. albumilac habet. 
“m. Kuma verit a, asă mez5). — Sicuti venit, sic abiit.:. 
-'8, Kuma Zivljenje, aSava morte. — Qualis „vita, talis-mors. . . * 

9. Kuma sluzba, asâva plate. — Qualis opera, talis merces. 

10. Zenska (muliâra) are lună pâr, skurta. paminte. — Femina habet 
'longam comam, curtam mentem. ce 

11. Pbr la4) roga, zlatne ustni porta; kende5) torna, spate le€) obrne. 

— Donec. rogat, aurea labia habet, quando reddit, tergum obvertit. . 

12. Prende sâre le 7) meze, pre tot sb pbr& koăe. — : Qua sol it, ubique 
panis coquitur, i o ti PN N IP a 

13. Kum raaja torte, asa filja cose. — Sicuti- mater net, ita filia texit. 

„24, Ii ra8) baba: pn Rim, ma n'âre ku te. — Iret anus Romam, sed 
„non habet quicum (pecuniam). | a i 
.:.15: Nu j sri&e far di nesrize. — Non est fortuna secunda sine ' fortuna. 
adversa, Sa e a a a 
'16. Silu Domnu nu roga, silu kola lome. — Necessitas Deum non , 

precatur, necessitas currum frangit. Slav. Sila Boga ne moli, sila kola lomi. 
17. Oja abe negru mlje zlezee. — Ovis alba nigrum agnum parit. 

"18. Juve doj fara duse, a trej le?) fara kap. — Ubi duo sine anima, 
tertius sine capite. a Ia A i 

19. Prende osta tr&te, jarba- nu. kreste. — Qua exercitus transit, 
herba non crescit. a Pa 

“ 20. 'Tiha apa brigu ca porta. — Tranquilla aqua ripam aufert. | 
21...Nu potu fi lupi satul 1) Si jezi na: broj.— Non possunt esse lupi 

satiati et haedi integri.  -.-  :. E 
*"22.. Cire nu oltaru vede 11), kuptoru luj 12) se klanje: — Qui altare non 
videt, furnum-adorat,  . o Da 

| 1 

: GIAMBATTISTA CUBICH publică în scrierea sa Notizie natu- 
- vali e storiche sulb'Isola di -Veglia,' Trieste; 1874, pag. 118, rugăciunile: 

  

„1 Accentuat greşit în loc.de mrâcu. | 
2) Am aştepta nazgra (=negra), cf, nota 14. - , 

3) Am așteptă meze -ca în 'proverbul 12. Dacă me z, corespunde dacoromânes- 
cului amergi, atunci ar trebui să avem verit 2j în propoziţia precedentă, * 

, « cf. JI $ 180.: | N E , pa pre pi Ea 

5 cf. II $32d. A a, SE N 
*) spâtele.: | a RR N, + 

"2 sârele. IN 
5) ji re gar merge, Sar duce, 
>) trejle. : - i 

1%) satul. - Se | | i ș. 
11) Am aștepta vade (= vede), cf.nota 5. e ri 
12) cuptâruluj, cf. II $ 125. -
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«Tatăl-nostru». și. «Născătoarea», ! care i-au ' fost comunicate de Pietro 

- Vollarich, 4dotto cultore 'delle cose illiriche» și .care ar. fi singurele urme. - 
de limbă românească din insula 'Veglia.. Rugăciunile au -fost' reproduse 

„de Miklosich- WdR. 8—g, de unde le-am „utilizat spre a arătă la pag.. 
8 'că ele sânt copiate: după Feretic., Cubich arătându-i lui' Maiorescu ; 

N 

aceste rugăciuni, la 1857, îi spuneă că le-ar fi cules el «cu vreo 23 de. . 

a. 
-ani» mai înainte, deci pe la 1834. ... i: 

x 

i o Maioresen o. i 

„- Studiile lui Covaz atrag atenția lui ION MAIORESCU, care între- 
„prinde, ca cel dintâiu Dacoromân, o călătorie de studii în Istria.Rezultatele 
acestei călătorii, făcută în'a. 1857, nu a ajuns însă să le prelucreze deplin. : 

După manuscrisul rămas dela Ion. Maiorescu, publică Titu Maiore- 
-_rescu În «Convorbiri literare», a. II (1868, p. 1 ş. u.) începutul «tinerarului” - . 

în Istria», cu gândul să tipărească încă în. același an lucrarea întreagă. 
“Dar planul acesta nu se putu realiză. In:a. VI (1872—73), p. 117,139; * 
„183 .' Convorbirile : literare continuă' publicarea care se sfârșește cu 
«Vocabularul istriano-român» (VI 249, 284, 393, VII 402, 431, VIII 33, 
-209; 294, 335» 396). În a. 1874 apare apoi lucrarea la H. Goldner, în 
ași, în formă de carte, subt titlul: Joan. Maiorescu, Itinerar în Istria și: 
“Vocabular Istriano-voman. (Din manuscriptele postume). Ediţia a doua,. . . 

” din.1900, e o retipărire a celei dintâiu. Şi în «Columna lui Traian»; III 
(1872) .se: publică o parte” din vocabularul istrian al lui Maiorescu, iar | 
foaia italiană La Provincia din - Capodistria (nr.. 5, p. 934—935) tipă-” 
rește o scrisoare în limba. italiană, în. care Ion: Maiorescu comunică - 
pe scurt rezultatele călătoriei sale, Face câteva excursii istorice și crede 
că locuitorii croați ai Istriei ar fi Români slavizați. Scrisoarea a fost: 

3 

- reprodusă de Burada (p. g2—100). 
.. Călătoria şi-o începe [. Maiorescu la 22 Iunie 18 57; plecând cu dili- 

_ genţa din 'Triest spre Pisino, unde ajunse seara. In satul Zareci se în- 
tâlnește cu preotul sloven .Cegnar; imediat se încinge între ei o .discu- - 
ţie vie asupra originii “Românilor istrieni. După părerea lui Maiorescu 
Îstroromânii ar fi urmașii acelor Romani din Panonia şi Dalmația care 
aveau. contact pe de o parte cu Romanii din Dacia lui Traian, pe de: 
alta cu cei din .Dâcia'.lui. Aurelian; precum ar. dovedi particularități 
linguistice, identice când cu o grupă, când cu alta. După ce au fost . 
subjugați, ei au fost însă rupți de'restul Românilor și trăesc izolați de 
mai bine de o mie de ani (cf. p. 28 şi 35—36). ..- | 

In 24 Iunie face cunoștința lui Antonio Covâz,:podestă în Pisino, 
care e fericit că se întâlnește cu un .Român venind să studieze. 

“ limba - fraților 'săi din Istria. Pe când Maiorescu se interesă unde 
ar. puteă întâlni un: Istroromân, noul său prieten,. aruncând - 

4
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ochii pe fereastră strigă: Eccolo!. şi deschizând ușa, 'chemă pe 
unul în casă. E mişcătoare descrierea acestei. întâlniri a lui Maiorescu 
cu întâiul Român istrian şi dialogul lor neajutorat din 24 lunie 1857! 
In aceeași zi mai avu ocazia să se întâlnească şi cu alți Români din Istria. . 

„Inainte de a plecă din Pisino (25 VI), ':Covaz îi dă niște manuscrise 
cu o încercare de a schiță morfologia dialectului istroromân. 

In Susnieviţa, unde soseşte în 25 Iunie, pătrunsese de mai nainte. 
” „vestea că un Român dintr'un «paesu» îndepărtat cutreieră satele; con- 

naționalii săi îl primesc cu dragoste, dându-i răspuns la toate în- - 
trebările. a i 

In 26 lunie Maiorescu face planul să călătorească din sat în sat şi 
- din casă în casă spre a culege obiceiurile și numirile obiectelor din casă 

şi de câmp. Călătoria şi-o începe în Letai. In casa lui Ioan Brancela, 
„ însurat cu o Croată, face studii asupra graiului din Gradigne. Pe drum 

“se întâlnește şi cu 'Români din Berdo. 
In 28 Iunie, fiind Duminecă, Maiorescu. merge la. Villanova, unde 

erau' strânși la biserică .și Susnieviţani 'și Senovicani. Intre graiul 
acestora şi al.celor din Lettai nu descopere deosebiri (p. 52). 

Dela 29 lunie până la 1 Iulie și apoi în 3 'lulie stă în Berdo, iar în 
4 Iulie. părăseşte grupul Românilor istrieni din sudul lui Monte Mag-" 
giore şi stând în cele două zile următoare în Albona—locul natal al 
lui M. Bartoli—a întâlnit bărbaţi luminaţi şi patrioţi înflăcărați ca 
Tommaso Luciani, Antonio Scampicchio, Giovanni Lucas ş. a. 

In 6 Iulie Maiorescu pleacă la, Românii din Schitazza. Materialul 
cules de el e singurul pe care-l avem dela aceşti Români desnaționali- 

„zați astăzi cu desăvârşire. i - 
In 7 Iulie e la Castua, după ce pe drum s'a oprit în Bersezio, ca să-l . 

„„ caute pe preotul, Sajevici, cel care, fără să ştie deloc româneşte, publi- 

N 

bă 

- case probele istroromâne: în «Novice». In Castua se opreşte la preotul 
Micetici, “Tot acolo se întâlneşte: mai întâiu. cu niște Jeiăneni, care se 
întorceau din Fiume, după ce-și vânduseră cărbunii. In 12 Iulie pleacă 
pe jos, peste Monte Maggiore, la Jeiăni, ca să studieze la fața locului 
limba şi obiceiurile. Găseşte că acești Istroromâni — dintre care unul 

"ştiă şi dacoromâneşte, căci umblase prin - România — se deosebesc în 
- îmbrăcăminte și în tip de cei din sudul lui Monte Maggiore; în limba 

lor au conservat încă multe cuvinte vechi, pierdute de cei din Valdarsa; 
ei au şi oi şi se ocupă cu cășăria, pe lângă cărbunărie, care le e ocu-. 
paţia principală, . . A 

Auzind că ar fi urme de Români și pe insula Veglia, Maiorescu pleacă 
în 18 Iulie într'acolo, dar nu mai află Români.:. . a. 

- Și la Moravci, o comună la jumătatea drumului între Fiume: şi 
Karlovac, voiă să meargă, aflând că acolo Croaţii ar mai fi vorbind 

„românește, dar părăsi acest plan 'când se convinse că fusese informat | 
- greşit, | SE aa a | a. ! 
„In 22 Iulie Maiorescu. pleacă' la Triest, încheind aici călătoria sa în 

Istria de o lună împlinită. Cu data aceasta se încheie în manusctri-
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sele sale şi «Itineraruly lucrat până la 4 Iulie, iar dela data aceasta în- 
colo rămas .în parte fragmentar. a 
-- Partea a doua a lucrării (p. 81—123) o alcătuește «Vocabularul istriano-. 
român», alcătuit de fiul său din 'fişele rămase și dintr'un caiet de notițe. 
Multe din cuvintele.istroromâne citate în «ltinerar» n'au fost utilizate - 
în «Vocabular» (ele se găsesc însă aproape toate în adausele ce le face 
Bartoli la Glosarul lui Byhan). ... . a 
"In «Vocabular» se dă un material lexical bogat. cu notițe interesante 

„ lexicografice (precizări de sensuri, -variante, indicarea locului: de unde - - 
au fost culese) și morfologice. Editorul a adăugat la urmă şi traducerea 
germană. e . Ra 

Lucrarea lui Maiorescu are, mai ales din' punct de vedere istoric, o . 
„valoare. incontestabilă, întrucât e întâiul studiu dialectal mai mare făcut 

„de un Român. Descrierile portului; obiceiurilor :şi locuințelor Istro- 
“ “românilor sânt valoroase şi tot astfel sânt utile și datele despre limba lor. 
In unele privințe; precum e bunăoară materialul dela Schitazza, scrierea 

„ bui'rămâne singurul nostru izvor. Dar şi în celelalte regiuni, desnațio- 
„ nalizarea Istroromânilor făcând progrese mari în cursul deceniilor din - 
urmă, Maiorescu a mai putut strânge acum 70 'de ani unele cuvinte 
vechi -pe care Istroromânii le-au uitat de atunci încoace. Și datele lui 

„bogate despre graiul din Jeiăni sânt preţioase, căci în comuna aceasta, 
ascunsă după Monte Maggiore, au pătruns de atunci încoace mai puțini . 

"cercetători decât în comunele :de lângă lacul d'Arsa,-la care duc. căi 
de comunicaţie mai bune. Nanu, controlând cuvintele culese de Maio- 
rescu din Jeiăni, le confirmă mai totdeauna. . . . .. 

Dar această lucrare, meritoasă pentru timpul său, nu poate fi utili- 
zată-fără critică de cei ce "vreau să aibă informaţii ştiințificește 'exacte ,. 
despre limba :Istroromânilor. e 

Nu trebuie să uităm înainte de toate că lucrarea, așă cum s'a publicat, - 
nu e revăzută de autor, ci tipărită după nişte notițe în parte fragmentare, 
La transcrierea ortografiei etimologice din 1857 a 'lui I. Maiorescu cu 
cea uzitată de 'T. Maiorescu la 1874 s'au strecurat câteva greşeli 1), la 
„care „se adaugă multele erori de tipar, adesea foarte supărătoare 2)... 

De asemenea trebuie să ţinem seama că Maiorescu eră un filolog- 
diletant, „care pe' de -o parte aveă prea puțină şcoală științifică, ca să . 
pătrundă cu adevărat filologiceşte în dialectul pe care îl studiă, pe de 
altă parte se ocupase prea mult cu chestiuni filologice pentru ca să nu 
fi fost influenţat de şcoala şi tendințele cărturarilor ardeleni contimpo- 
rani. e | * 

Pa 

  

1) Cf. cser—s se pronunţă ca 2 — = zăr», p. 114; dacă Maiorescu scriepldnge, p.: * 
111, sânge, p. 113 etc. probabil trebuie: să le cetim plânze, sânze, precum le pronunţa. 
el şi româneşte, fiind din Ardeal. . o >: i . E a 

2) Astfel de greșeli sânt, cdcaț (sing.) în loc de căcat, p. 88; ierdesc în loc de iezdese 
p. 100 (7 şi z putându-se, în scris, confundă uşor); senință în loc de semință, p. 114 
(precum arată ordinea alfabetică și forma dată de alți cercetători), etc. Unele erori ti- 
-pografice au fost îndreptate în «Prefaţa» editorului. - . . | 

pe



, 

    cz „3 MAIORESCU Î 

x 

" Vom arătă, cu, câteva exemple caracteristice; greșelile cele. mai dese. Astfel întâlnim în vocabular cuvintele:. n Si »iră, plur.jire, art. jirele, vână.. Se mai zice însă în Schitazza - și kină și foarte rar viră şi vină (Ader)), p. 10I. a «wiră, plur. vir e, în Schitazza, în loc de jiră, vână, însă 'rar  (Ader), p..I21.: 
ivesc, iivesc şi jivesc, a vivi ete, vivit 'etc.: în Schi- tazza, a trăi (lebeny, p. 121. SI ta | „.? După toate câte le ştim astăzi, despre limba Istroromânilor, pentru. * «a trăi se zice Zivj (zi), din cr. ziviti, păstrându-se, pe cât se pare; şi un verb vie sau viiâ < vrvene (II $ 147, 203), precum s'a păstrat Şi, adjectivul vii u < vrvus.- 

“+ Spre a explică celelalte forme date de Maiorescu, trebuie să ţinem seama mai întâiu de-un obiceiu care eră foarte, răspândit. la. filologii - de-pe atunci. Anume ei presupuneau» existența unor forme interme- diare între forma unui cuvânt (astfel cum cuvântul de fapt se întrebuin- - 
filologul reconstruiă formele prin care: credeă că un Cuvânt a trecut “până a ajuns la starea lui. actuală, Şi, fără să întrebuințeze aste- - e riscul, cu ;care indicăm noi că aceste forme intermediare sânt numai “ imaginare, le dădeă ca existente. Astfel: cetim la Maiorescu (P.. 95) ca 3. pers. sing. indicat. a verbului sum se pronunță ie, contopindu-se pro- num. pers. cu verbul, așă încât în loc-de ele zic lie şi mai constrâns. i e.'De fapt nici un Istroromân nu zice-li e, ci numai i e; care e verbul . substantiv de pers. 3; fără pronume personal. Maiorescu crezând. că Îl. "se poate muiă (p. :31—32) şi preface în ș, a presupus că acest ie. de- rivă din lie, care, la rândul său,.a fost contras din e ] + ie, uitând „Că pronumele pers. 3. istroromân nu e e I, ci'i e. Forma aceasta ima. - - _ginară el o-dă ca existentă, susținând că Istroromânii '4zic 1i e». „ Aşă şi.cu verbul jivi (== Zivi), atestat: de toţi cercetătorii dialectului istroromân. Presupun că și Maiorescu l-a auzit. tot subt forma aceasta, In: mintea sa se va -fi născut însă următorul raționament: cuvântul tre- buie. să ..derive din lat, VIVERE, .să fie deci în legătură etimologică cu . Viiu < vIvus. Urmarea iacestei convingeri a fost! că: mai întâiu el. - construește' forma vi vi. (ca variantă a: lui jivi) şi apoi forma jiu (ca variantă a lui viiu, p..121).. Din dialecte ardelene, pe care le cu-. noşteă bine, el știă că (Şi în o mare parte a Ardealului variază 'pronun-: area între viu; ziu şi jiw) (p. 121). Pentru: un: filolog de la mijlocul veacului trecut urmă în mod logic, că aceleași evoluțiuni, dovedite pentru dialectul - dacoromânesc, trebuie să se fi întâmplat și la Istroromâni.. Astfel construeşte el, de dragul etimologiei latine, variantele i iv.i şi iiu (p. 121), uitând că însuși spusese la P..33 că la Istroromâni labia- - Iele rămân' nealterate înainte de . e : a „Tot astfel se explică” şi: forma jiră alături de viră și iină, ca-va= riantă a formei vină, „Decât, în cazul acesta, probabil. nici una. din „ cele patru forme nu-i exactă. Adevărat'că viră (vir e) ar corespunde 

1
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"lui vână al: nostru și: latinescului .vENA.: Cum însă -cuvântul acesta nu 
e atestat decât de Maiorescu, care însuși zice că e «foarte rar), presupun 
că avem și aici a face cu o formă imaginară. Istroromânii adică au pentru . 
«vână» cuvântul Zila (zi la), care derivă din cr. Zila: «vână), -Maio-! 

„ rescu va fi auzit şi el acest cuvânt, pe care l-a crezut că derivă din lat. 
VENA, raționând astfel: vENA ar fi trebuit să dea viră sau“vină şi . 
cu acelaşi schimb ca în ji vi—vivi,a devenit ji ră;:adevărat că Istro- 

- românii pronunță Zile, dar. Maiorescu ştie: și aceea că. între vocale, 
în elementele latine, 7 se pronunţă şi:ca r. (cf. p. 20 nota, unde se ci- 
tează ca exemplu. mo'r a < MOLA). Astfel forma «corectă» nu poate fi, 

"Zile, ci cel.mult Ziră, sau și mai bine, viră:sâu vină,.. 
Căci Maiorescu, călătorind. prin Istria, nu s'a mărginit la 'notarea .- 

.. dialectului, cum o face omul științei rece, ci aderentul ideilor latiniste 
din Ardeal caută să şi îndrepte» limba Istrienilor: «se înțelege de sine 
că eu făceam propagandă în contra slavismului limbei lor şi nu-i sufe- 
ream. a zice vorbe slavice, unde știam că au şi alt cuvânt. bun» (p. 24). 
“Astfel de mici concesiuni pe care omul de știință le făceă naționalistului - 

şi care erau la ordinea zilei pe vremea 'sa, întâlnim adesea, d. ex. su m 
(p. 101) în loc de să m, etc.:El pune în gura Istroromânilor cuvânțul .: 
«bravo», care-i romanic, deşi observase însuși că «cei mai mulți» 'zic 
pravo, care însă e vorbă slavă (p. 23). Tot aşă, deși observă însuși. - 
(p. 94—110), că superlativul se, formează cu. adăugarea cuvântului - :.. 
crut, cruto (din cr. krut, kruto), el dă. mai adesea forma crud, 
crudo (p. 87 —94), crezând că derivă din lât. CRUDUS, -A, -UM. De- 
„asemenea avem a face cu o apropiere. de ital. suono, când, alături de . 
svon . (clopot) (=zvonccr. zvon), se dă și forma suon(p.92). 
Caracteristică e propoziţia torna frate pe care o citează, ca istro- 
română, subt cuvântul. torn ; (p.: :118).. Sau,, auzind -:cuvântul 
istroromân paricei, care-i cr. paricati < ven. parechiir și. -. 
însemnează (a prepară, a (pre)găti [bucatele], el îl confundă cu daco- 
românul «a (îm)părechiâ» (uitând că acesta ar aveă:la Istroroinâni cP 
în loc de ch:), îl dă subt forma a părechiă (cu a înaintea infiniti- 
vului |) și construeşte prezentul “părechez : (deși verbele'în -ez: 
lipsesc la :Istroromâni). 
„Aceste dîndreptări» le făceă cu ajutorul cunoștințelor sale filologice, 
care nu erau puține; Ne surprinde chiar, din cele: ce. le cetim la p. 16 » 
şi în alte locuri ale lucrării -sale, cât de bine erâ:informat. el nu numai 

-. despre trecerile fonologice mai importante ale limbei române, ci și despre ! 
„ deosebirile dialectale între limba Dacoromânilor şi a (Macedo- şi Tesalo- 
Românilor, precum şi despre -deosebirile între. subdialeciele - daco-- 
române. Și evoluţiunile fonologice mai importante ale dialectului istio-. 
român le' cunoaşte, şi cu 'multă satisfacție ne arată (p. 29—30) cum 
ajunse să analizeze pe enigmaticul oter (== âter) ca alt+ ieri, .. 

Dar ceea ce-i lipsește. lui Maiorescu—și nu numai lui, ci şi celorlalți | 
- filologi contemporani — eră. ideea clară despre regularitatea schimbă-- 

rilor, fonologice' și despre condiţiile care le determină. Maiorescu, care. 
- 

, 

- . . N 

- 
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ştie şi de rotacismul Moților (p. 16), observă îndată că prefacerea lui n 
intervocalic în 7 este 'o particularitate a dialectului istroromân. Văzând 

. însă că în multe cuvinte (de origine străină) n rămâne neschimbat între. 
vocale și că el se păstrează chiar și în unele cuvinte,vechi (cu NN latin), 
precum anu, conosc, jană, iar în altele “(unde 'existau. condiții 
de disimilare şi asimilare) există chiar forme. duble, precum ca r- 
bune şi carbure;/semină şi:semiră, sârține şisâr-. 
ţir e,— în judecata lui eră firesc să 'se nască părerea că rotacizarea lui 
n e oarecum facultativă şi că dela cele mai multe cuvinte există forme 
cu n sau cur. Astfelseexplică viră sau vină citat mai sus “şi o 
mulțime de altele, precum bun şi bu'r (p. 87), mâniu şi mâriu 
(p. 103), splină şi spliră (p..115), etc. Cel ce din materialul lui 
Maiorescu. voește să studieze rotacismul istroromân, riscă, ca O. Den-- 
suşianu în articolul său din Revista critică literară (1897), să nu ajungă la 

“nici un rezultat. În general, materialul lui Maiorescu trebuie utilizat cu 
mare rezervă; prețioase sânt datele lui mai cu seamă când au fost 

- confirmate şi de alți cercetători. : e i 
Dimpotrivă, când Maiorescu ne dă forme care nu sânt confirmate 

de, cercetătorii următori sau sânt chiar în . contrazicere- cu ele, putem. bănui că sânt neexacte, de câte ori ele sânt: identice cu formele daco- române corespunzătoare. Asemenea «dacoromânisme» întâlnim și la cer- 
cetători ulteriori, ca Nanu şi Popovici, la care sânt chiar mai numeroase 
ca la Maoirescu. | . N i 
„Ele sânt de două feluri: ÎN i N 
"a) Maiorescu scapă neobservate unele particularităţi ale dialectului istroromân, precum e pronunţarea lui d ca a (de altminteri uneori foarte greu de deosebit, cf. II $ 15), existența infinitivelor în -e7 (deşi cunoaște „participiul în -est); de asemenea nu face totdeauna distincţia între e și ea, etc. o A A 

„= 6) Mult mai des se întâmplă însă că Maiorescu observă exact parti- cularităţile dialectului -istroromân şi le notează, dar, subt influenta limbei. sale materne, dacoromânizează formele auzite. ic 
Astfel, afară de cazurile d—a, n—r ŞI Zi, ji, îi citate mai sus, vedem. :din' fonologie, că Maiorescu deși ne spune precis că oa:se pronunţă o (p. 29, unde se citează: more, morte, mora,p..31, apoimole, fole, ola, p. 106, etc.) şi de multe ori dă, în Vocabular, formele exacte, "aflăm totuși: coadă (p. 93), coace (p. 93), demboace-(p. 95), „moartă, moarte (p. 105, dar mortep.3I), cunoaște (p. 123); — deși el ne spune că: «Istrienii mai des decât noi fug de î, mutând pe e în î» (p. 123) şi de cele mai multe ori ne dă forme exacte cu e, ea şi 2 după labiale, aflăm totuși: spăl (p. 115) în loc de spel, pă- duchiu (p. 108), vatră cu pluralul vetre (cuvântul acesta. se găseşte numai la' Maiorescu) și apoi (wariantele») fet sau făt (p. 96),. umăr-și umer (p. 119), vargă şi veargă (p. 120), cuvânt. şi cuvint (p. 123),.cu îşi i promiscue) (p.60), mer rar măr (p.. 104), n evastă.și neveastă (p..106), pămint uneori pă- 

| . Sa



  

m ânt (p. 107),.păcat ca la noi; se zice şipecoat (p. 108) sau 
contraziceri ca (în)vă ţ (p. 100, 101), dar înveţ, s veț.(p. 121), ori 

„MAIORESCU NR 31 

„ distincţii artificiale ca: p e r (e curat) = părul capului, per şipăr=" 
pară, per = pomul păr (p. '108—109). Unele din formele cu 4 şi d 
pot fi însă şi exacte, cf. Il: $ 1g. El observă că 7: final nu se -PTo- 
nunță în cuvinte ca .sătu (trar sătul», p.113);darscriecal (p. 89), 
gol(p.98),porcel (p.z10), vesel (p.121), viţel(p. 121). Șiîn - 

„privința. ui -Î păstrat avem însă exemple și la alţi cercetători, cf. II $79.- 
Deși la p. 31 ne spune hotărît că latinescul e] s'a păstrat la Istroromâni 
ca cl (citându-se cliaru, clamu) totuși îi scapă dacoromânismele 
chiar,-ă(p.91),chid,chem(p.92),ochiu (p. 106),păduchiu 

„(p. r08),reschid(p. 112), precum șichiep t(p.92) față decliept 
-(p. 33), ghiaţă, ghem,ghindă, ghindar (p: 98), veghiă 
(p. 120) şi ghierm (p. 98). Tot astfel el știe că s'a păstrat (cf.p.31, 
unde se citează galiină, pu liu) şi observă! pe acest /' chiar în forme 

„caal'ț (cailțșialţi, p. 84) şi pl“ ir (p- 109); cu toate astea scrie: 
aişiaiure (p.84),calişicai,cala noi (p. 89), coi,coie(p.93),.. 
ei (p. 94), galiră şi gaira, găină, Schitazza gălină (p. 98), 

+ 

grei (p. 98), haina (p. 99),.mei (p..104), mliez (eiăni) și mej. 
(p. 104), miară, mliară (p. 104), porceli-şiporcei(p. ro), 

„sei (p. 115), tăiă (p. 117), vălişi văi (p. 120), viței (p. 121). 
In privința lui / el face deosebiri subtilă între un / câre se distinge bine” 

“(în celi... 1 muiat se aude bine», p. 102) şi între un «:muiat» atât de. 
tare, încât ţi se pare a auzi un i: (acuz. Li, adeseori muiat în î» (p. 96), 
în filiă, filiu ( muiat de tot, încât sună mai numai î întărit), «ca 
la noi» (p. 97). Deosebirea aceasta poate că există de fapt la Istroromâni . 

.. ŞI ea ar explică cazurile în. care unii cercetători dau ș în loc de /' (cf. 
"II, $ 89). Dar Maiorescu de sigur face o speculație greşită, când din 

dativul pronumelui pers. feminin Vei reconstruește un nominativ. 
sing. l'a (dea cu i foarte muiat, mai numai ia») şi plur.. liele 
liale (cu d foarte muiat») (p. 102), dând aceste forme reconstruite, : 
drept forme existente. Din același raţionament au izvorit şi formele . „pluralelor masculine articulate: perili (perii) p. 86,juni.li (7 muiat) 

„P. 107 şorecili (( muiat; zic şi şorecii») p. 113, boili; unde 
în plural articlul în b o i e muiat chiar şi 7 ca la noi» (p. 28), care trebuie . 
considerate deci numai ca o scriere etimologică, cu atât mai mult; cu | 
cât Maiorescu însuși observă foarte just (p. 32) că «ne surprinde că, 

lui P în 2. | 
Şi mai multe sânt «dacoromânismele) lui Maiorescu cu privire la for- 

mele morfologice. El se plânge însuși de greutățile ce avu să le în- 

+ în îmmulțit, Românii istrianii» au «ca la noi: omirii» cu prefacerea - 

x 

tâmpine voind să afle formele declinării "ŞI conjugării istroromâne, 
căci între țăranii cu care s'a întâlnit în Istria lipseă cu desăvârșire un - 
om cu carte, capabil de o gândire abstractă (p. 24). Nici,pe copiii de - 
şcoală nu putu să-i facă să conjuge un verb istroromân, și fără rezultat 

„ Yămase încercarea aceasta şi când îi puse să traducă în limba lor para-..



* 
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„32 IC MAIORESCU 

digmele. unei  gramatici.. croate.: Convingându-se. că .nici însemnările. : 
din manuscriptul lui. Covaz, după comunicările lui Micetici, nu sânt. 
exacte, caută să compună singur paradigmele, din frazele auzite în cursul . 
conversaţiei. .De sigur că. metoda aceasta eră cea mai bună și mai si- 
gură. Decât ea pare a fi rămas la Maiorescu mai mult o intenţie bună; 
greşeala celor mai mulți cercetători, tendința de a fi compleţi, pe contul 
exactității, o întâlnim și la el. Din frazele prinse din gura poporului, el 

: puteă culege unele forme inorfologice, altele lipsindu-i însă,: paradig- 
„mele sale ar fi rămas necomplete. Spre a umpleă lacunele lor, Maio- 
rescu construi însuși: formele care. îi . lipseau, după. cum credeă el. 
că trebuie să fie; Oricât de bine să înveţe cineva o limbă sau un. dialect: 
strein, el riscă să «construiască». forme greşite, căci nu se conduce de simțul limbei, pe care nu-l are, şi care e singurul. criteriu sigur, ci de “analogia celorlalte forme flexionare, care poate .fi justă, dar în cele mai: multe cazuri nu €, de-oare-ce limba nu urmează căi strict logice. 

„„ Maiorescu nu pătrunsese destul de bine în spiritul dialectului istroromân, - „precum: dovedesc frazele istroromâne construite 'de el Sau pe care le: pune, din memorie, în gura Istroromânilor, de ex.: preste măne, 
p. 29 (recte măre .p. 103); bur: (masculin!) coale p.48; ma-: car: de are(!) intra Țigarii: (cf. Țigan p.-118):.în casă.p. 8; vale a ascultă, nu. a se rugă p. 120 (deși: - la p. 112 el observă că verbul ro 8 (în formă reciprocă "nu e uzitat»). Omul (recte: omu) e-mâi.mare decât(?) dracul (recte: dracu), că dacă(?) faci crije, de 'dracu 'scapi (în „„ acest înţeles neuzitat cf. II $ 197); de om riu sca pi, p. 94. Daco-: românismele sânt multe mai ales în această parte a lucrării sale, și nu numai ele, ci găsim și caromânisne», căci Maiorescu eră un bun cunoscător al dialectului aromân (cf. observările sale juste dela p. 110, 111, 1I3,. etc.) şi cunoștințele acestea le întrebuințează spre'a alcătui forme istro- „române, așă cum credeă el că ar trebui să fie. Iată bunăoară paradigma “verbului mere: la prez. ind. lap. 11, şi alături, cea dela p. 104. 
i __mergu (!). a meg: 
e Merl o : „meri și mei 

„mere » -- mere şi meie „+ - mergemu (l) şi meremu ( D -merem (1) 
." mereţi (|) o mereți (1) | EBU meg. 

„ Aceste paradigme pentru: orice cunoscător. al dialectului istroromân! apar limpede ca forme «construite, SR La pag.: 32. Maiorescu ne spune. că articolul. =] la masculine apare: subt forma -u, deci om -o m u.' Cu toate acestea întâlnim: formele: - "dracul p. 95, preutul, apostolul p. 120, ficatlu p, 97, liepurlu'p. 102, omul p. 107, foclu şi:focul p. 111; cuptorlu:p;:123; piciorlu':p. rog: Formele . acestea. în -lu 
4 , : : *
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“sânt aromânisme curate, Presupun că Maiorescu le-a construit, ade- "menit de pluralele piciorle, etc. Formele articulate steaua (chiar stella!) p. 116, sânt şi ele dacoromânisme, Da Formele pluralului de asemenea sânt uneori evident «construite». Astfel numai la el întâlnim plurale feminine în î- și -uri cu prefacerea '.. lui a accentuat al tulpinei în d ($ 113 a), precum:.bă ți = bălți p. 86, părti (sich) și părţi în Jeiăni p-.107, văli şi văi p. 120, ce- „tăţip.gr,colări (articulat col arle, colarile) emărgele» p:93, (dela sing. colare, despre care cuvânt, cf. acum Dacoromania IV, 681) lăpturi-p. 102. Tot numai el ne dă, alături de forma -ure şi =ur7 | „(care-i  dacoromânism) sau -ur (care e reconstruit din forma. „ articulată şi chiar -ură d. ex. că m pură p. 9r, cheptură şi „_chepturi p. 92; focură p. 97, gardur, garduri, uneori “gardurăp. %, gutură p. 99, locur.-şi “locuri. p. 102, paturi, patur, 'patură. p. 108, venturi şi ventură: p. 120. De-oare-ce el dă și plurale ca lucră p. 103, :flieră p.97, fusă şi fuse p.98, presupun că Maiorescu cunoșteă formele dia- lectale dacoromâne fiară, fusă; pe care: le derivă direct din pluralele . latine: “FERRA, FUSA; acestea' parându-i-se cele. «corecte»'el a schim- . “bat și pe -ure istroromân în -ură, ca să-l apropie mai mult 'de lat. -ORA. Alte plurale greşite sau' cel puţin suspecte mai sânt: bete: (plur.-lui. bă t, construit după dacorom. băț, bețe) p. 86,.brăne. p:88, grăne: „ «mai ran) p. 98, sirimaci; (dela sing. sirima c, în Joc de -mâh, . „ Plur. -nâș) p. 115, apoi pluralele. a bi (recte â lb) p.83, cazi (recte - câ! 2) p. 88. Singulare reconstruite greşit: din plurale sânt: butic.: -p. 8, în loc de buti€ (din plur. buti€, cf.. Byhan s. v.) și strit «unchiu» p. 116, în:loc de.s triţ < cr; stric (din plur. stri p...- Necunoscând formațiunea adjectivelor croate, el construește greșit, dela masc. pored ân,. feminismul poredână „p. 110 '(recte poredne). : a E IN e Formele declinării sânt deasemenea «construite» greşit. La pag. 32 se . dau —probabil după paradigmele lui Covaz— pentru gen.-dat. formele: di omu (omiri), lu omu(omiri), di lu omu (omiri) de cârele, lu șilui cârele, di lu (dela) cârele di carle, lu carle,-di lu carle; a E “iar la p. 89 chiar:. pe ORE ra „a cărui (rar), de care,.cărui şi lu care, lui catre iar lap. 92: i A E e ae 
„a cuizic rar, dar înțeleg). e - n - La p, 32 susține că la Cici (Jeiăni) s'ar declină, ca la Macedo-români:, a mulierlei, mulierlei, la p. ro2 cetim: dativul -lui. şi lu-. Petru (se zice mai des decât lui Petr u, ca în Ardeal. Femininul... dativ lei şi lui, lu, ca la masculin, ..| a e Tot astfel de greşeli întâlnim la declinarea pronumelor 'd. ex. geni- tivul a lor P-90și 99, a lui, a lei p. 102 apoi seu; sa(!),sei(!) sale (|) p. 115, etc. Formele: aista aist «ca în Moldova» p. 34 
3 S. Puşcariu, Studii Istroromâne, III p.
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sânt rău înțelese; de fapt Istroromânii cunosc numai ista, care se 
„leagă totdeauna de pronumele țesta sau țela (II $ 142). Din 
țela-ista, ța-ist:a (cf. p. gr) Maiorescu a despărţit greşit pe 
aista. i E | 
“Cu privire la verbe, întâlnim de asemenea greșeli, uneori foarte instruc- 

tive, i 
Astfel Maiorescu observă foarte : just — ceea te bunăoară Popovici. 

nu bagă de seamă —că conjuctivul istroromân are aceeaşi formă ' ca 
indicativul: og Domnu să vă ajută (nu. ajute, prin ur- 
mare ca la Tracoromâni)» p. 84. La'p. 100 întâlnim însă să se în-: 
soară sau însoare», deci iară variante influențate de graiul său 

" dacoromân. | | aa . 
„Că verbele în -esc au în pers. 3 a singularului = e a observat şi Maio- 
rescu (p. 35) și dă bunăoară conjugarea exactă a verbului pati: pătesc 
păteşci, pătă, pătim, pătiţi, pătesc (p. 108). Lap. 11 

„însă cetim: dendesc, tendesci,îna z-a pers. singular și plural 
nu zic tendescu or tendu,'ci tendb», deci cu o generalizare 
greşită şi pentru plural. . E o 

La verbul. lucrâ ne spune precis că se zice în pers. 1 sing. ind. 
prez. lucru, adăugându-se ducrez nu-aw (p. 103). Deci Maio- 
rescu a observat just că verbe în -ez nu există la Istroromâni.. Cu toate 

"acestea, în Vocabular, când reconstruește- pers. 1 sing. dela verbe pe 
„care le-a auzit în altă formă a conjugării, el dă prezentul în -ez, d. ex. 
„meritez: p. 104, părechez p. 107,':movez (şi movesc) 

p. 105, sdrobesc și sdrobezp. 114, stămpescşi stăm- 
pez p. 116, sper.și sperezp. zrş. Cuvântul din urmă îl în- 
dreaptă 'Tercovici chestionat de Bartoli (p. 78) în.speres. Această 

"formă, ne indică drumul spre a înțelege greşeala lui Maiorescu. EI va 
"fi auzit, ca și Bartoli, -es în loc de -esc (cf. II Ş 95 a). Cum însă uneori 
„confundă pe -s şi z final (cf. wos Şi Vo» -p. 122, (cus și cuz» 
p. 123; acesta din urmă, poate, refăcut din 'cur cuz .de păre»), el va fi 
confundat pe speres (== speresc) cu s perez dacoromân. Astfel 
înțelegem de ce formele în “ez le dă Maoirescu tocmai pentru verbe de | 
conj. IV. E Ia | - 

În general Maiorescu n'a izbutit să câștige o idee clară despre sis- 
temul de conjugare 'istroromân. Necunoscând infinivele în -ez, el con- strueşte adesea tipuri verbale neexistente, amestecând formele diferi- telor conjugări. Exemple: cărghi p. 89 (recte car ghei;cășştig, 
"căștigă, căştigat=a pedepsi p. 89 (recte caștigei din cr. Kastigati, deci nu.e identic cu câștigă al nostru, cu care-l confundă Maiorescu); găni p.98 (recte ganci); plouă P- 99 (recteploii) p. 109; 'pescuesc,-ui, -uit (acestea sânt dacoromânisme 1), ală- - turi dea peschi (recte pesk€j, din ven; pescâr) p. 109; pisesc, a pist şi a pisi, piseat, piseitşi pisit p. 109. (recte: pis€i, pis€it, pistsc); poşied, a poşiedă,. poşezut Poșiezut p.:110 (nu există); preşed, a președt, pre-. 

.



, 

1 

  

  

- „ MAIORESCU :.. | ag 
* 

șezut p. 110 (nu există, deşi susține că l-a auzit în Jeiăni); 
sdrobesc şi sdrobez, a sdrobi-și a sdrobă, sdrobit 

“şi sdrobeit p. 114; sfâr, a sfiră, sfirat=â'cântă din 
„fluier p. 115 (după cr. svirati, presupun că se zice sfir €i, -cit, 

-€ sc); sputesc, sputi, sputit=a-şi bate jocp. 116 “(eu 
am auzit: spote,i-g it,-6sc); stămpesc și stămpez, a 
stămpi şia stămpă, stămpeit şi stămpăit=a! tipări 
„p. 116 (recte:stămp & j,- €it,-€ sc din cr. Stampati, ven. stampăr); 
strijesc, uneori strig, a striji şi a strâge, strijit= 

“a tunde p. 116 (secte: strizi, -it, -esc Gartner 81); tac, a 
“tăcă, tăcut şi tăciut p.117 (contaminare între 'dacoromânis- - 
mul făcut. şi între tatât, care e forma exactă); tâmpesc,-a 
tâmpi, tâmpeit și tâmpât p.118 (participiul acestui verb 
neatestat de alții trebuie să fie tâmpit), etc. : a 

Maiorescu. observând că în poziţie neaccentuată, .Istroromânii pro-. 
nunță când o când u (II $ 44 a) și auzind amândouă formele: scobori... 
şi. scoburi, construește greșit și un prez, ind. scobir. alături; 
de scobâr p. 114; tot astfel dela potă şi pută un put ală-. 

„turi de pot (3 plur. ind..prez.) p., 109, iar din participiul v e zu t con- 
struieşte la prez. ind., alături de ved, și dacoromanismul ' vez :p: 
120. a ae Dai 

„ Une-ori, ca în cazul verbului ști, Maiorescu confundă două cuvinte 
deosebite scriind: știu; a ști, ştiut=a şti şi a ceti p. 116. De- 

, 

fapt; omonimitatea e numai, Îa infinitiv, căci verbul” care: însemnează .. 
ca ceti» are la prez. ind. forma ștes c: (Gartner 233, sau ștes Bar- --” 
toli, P.79) şi la part. știi t, derivând din cr. Stiti. Cum el nu cunoștea 
limbile slave, i s'a întâmplat une-ori să amestece astfel de împrumuturi 
-din limbă cfoată cu cuvinte de:origine latină; d. ex. la p. 120 cetim: 

„„wale şi valie== a) vale,'8) vine și ca adverb şi atunci însem= 
„nează repede, iute». De fapt una e substantivul'v â le = vale < VALLIS 
“şi alta adverbul vâl”e cîndată» <cr. valje.  . o 

Cazuri de acestea ne fac să ne întrebăm dacă cuvinte ca sapăp. 114, 
neatestate de alţii la Istroromâni, au fost-bine înţelese de Maiorescu? - . 
Românii din Istria au cuvântul sâp e, dar acesta e slav și însemnează 
«uflet). Se poate ca Maiorescu să-l fi auzit, și înfluenţat de cuvântul 
său dacoromânesc, să-l fi însemnat,cu înțelesul «sapă», fără să mai ve-: 
rifice adevăratul lui sens. Popovici contestă bunăoară existenţa - lui 
cui = cuiu p. 123 * dat numai de Maiorescu.. ȘI alte cuvinte, pe 

„„.. care alți cercetători nu le-au putut află în Istria şi care corespund 
unor cuvinte dacoromâne (precum ver = adevărat, vorbă... etc.) - 

„_pot fi inventate de Maiorescu, deşi, cum am „spus, se poate ca ele în 

„tină, se poate ca Maiorescu să fi strecurat şi câteva neexistente. El adică a 

cursul unei jumătăți de veac să. fi pierit din graiu. In tendința sa de a 
învăță pe Istroromâni să întrebuințeze cuvinte «bune», de origine la- - 

neauzind în Istria unele cuvinte întrebuințate de Dacoromâni, le che- 
stionă, dându-le o formă istroromână. Câteodată, precum la cuvântul 
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jug — de obiceiu Istroromânii zic jară m, din cr. jaram — el observă 
că «mau uitat însă nici jugul,:pentrucă în cătunul Bacovina, în calea 
dela Gradigne la. Grobnic, zicând eu.jug, îmi răspunse un' Român îs, 
stesso, adică: «da, așă e» (p. 99). La p. 99 se dă cuvântul hrast= ste: 

Îi jar cu observarea: înțeleg și ghindan,iarlap.98sedă ghindar 
= stejan ca și când acest cuvânt ar există la Istroromâni. Presupun. 
„că Maiorescu, gândindu-se la lat. GLANDARIUS «purtător de ghindă» 
a construit cuvântul gl'indâr și întrebând pe Istroromânii care-i | 
daseră pentru «stejar» cuvântul h ra st, dacă n'au și glindâ r, aceştia 
aducându-l în legătură cu gI'in d €, 'vor fi dat 'din cap în.semn afir- 

_mativ. Ceea ce nu e o dovadă că acest cuvânt există de fapt la Istro- „* români, precum ar puteă crede cel ce-l citeşte în Vocabularul lui Maio- 
rescu. e a] PE | | 
„Tot dacoromânisme vor fi şi derivate ca legătură p. 102, sur-- 

“pătură p. 117, infinitive” substantivate precum cucare=cul- - 
„care p. 123 şi abstracte postverbale ca rugă == rugăciuni p. 112, dat 
fiind că astfel de formaţiuni nu sânt atestate de nici un alt cercetător 

„la Istroromâni (cf. II $ 184,193). Sceptici trebuie să fim după toate ce. 
„le ştim despre conjuncțiile istroromâne (IL $249 ş. u.) și față de conjuncţii 
ca; căt-ce=cât-ce, îndată-ce, p. 90, dacă p. 94, dar 
(mai ales in Jeiăni») p. 94, decât («ca la noi; e mai uzitat însă € 2)) 

„P- 94; după-ce' («după Micetici, rar, de regulă cân d) p. 95," 
măcarcă== cu-toate-că p. 103, maduncă (ital.) acu toate acestea» 

_p. 103. i DE a 

| 18%. - a 

| - „ Papanti. | 
In faimoasa I parlari italiani în Certaldo alla festa del V centenario di. 

„Messer Giovanni Boccacci, omaggio di GIOVANNI PAPANTI, Livorno, 
Fr. Vigo, 1875, p. 687 — 690, un anonim care semnează X şi despre + 

"care Bartoli P. 8 crede că e Slav, poate preotul satului, dă o mostră de „graiu istroromân din satul Briani. (Berdo), cu o transcriere pe ju- . . „mătate slavă şi pe jumătate italiană, cu despărțiri de cuvinte greşite, dar care înțelegeă dialectul român destul de bine. La sfârșit se reproduc pasagiile referitoare la graiul istroromân din articolul lui Covaz și cele două mostre de limbă. «Securea aflată» și «Greierul. și furnica). .. 
Reproducem, textul din «Raccolta» lui Papanti, care e trâducerea 

novelei IX a zilei întâiu din: Decameronul lui Boccaccio. Cele câteva greşeli se găsesc îndreptate la Bartoli, P,8—g, .. . 
>“ Dunque sik, che en vrăme de prvi Kralj de Cipri, pocle av (avut) do- -* bandit svetu locu (Jerusalem) di la Gottfrid: de Buglion, nascut-a, che 
„0 nobile muliera di Guascogna, în sveta cale mes-a la Grobu, denda turnat, verit-a *n Cipru, da nuscargli zlotesti omir fost-a grumbo osra- „motita: de ce ja far de ni&ura utisegne zalostilta, penseit-a di obernise .
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lu Kralju; ma ja (glia) fost:siSo de nustarle, che fatica se ra pljarde, din 
„ca Ea je fost di grumba zivlenje e di assa zalik bire, che ne che'ra fost - 

je ate nepravice appară; ma si, si assale grumbo sopportat-a, akâta che: * 
saki car. le avut un jad-ku je, ca cu facelj rusire sfugheit. Ausindo muliera 
căsta, dispereit-a della osveta, far de nitura utişenje de aljei stvara pro- 
ponit-a mutkă la miseria de căsta Kralj, si verindo intru je, si Sa: Domnu 

 meu,:jo nu vinj antru tire întreba osveta de ta te mi s-a facut, ma din 

„Palatul 'Trocadero din Paris în 1878 Iulie 17 și-s'a tipărit în. Coneres . ! 4 7. $ p TES 

 formulând părerea citată de noi în vol. II, p. 346... 

ca te rogo che tu mi je sici cum tu. poci căle: crivigne sopportă.. ces 
ku (ce jes-ku) ci je facute, che jo pok cu patientia miile sopportă; cara 
domnu, sti je, se ras pută, rada ras ci je darui, che jesti bur portator. - 

Kralju pir akmoce kassan „si len, ca si din sommu sbudit, potnit-a: - 
della crivica lu căsta muliera facut-a, cara s'-a (se-au) kruto vindikeit, 
verit-a ostru persicutor de tots car je la fost dakmoce face ce va cuntro. - 

“la lui cruna. a ta Biata Si 
. , « [.. a | PI 

sa 

TB 

> Urechiă, 
V. A. URECHIĂ, Raport cetit în Academia Română în 1878, extras .. 

din Analele Societăţii. academice, inserat și în Opere complecte, Bucu-. 
reşti 1878, seria B, tom. II, p. 149 ş. u. Acest raport a fost rostit şi în : -- 

international des Sciences thnographigucs, p. 259 'ș. u. Reprodus şi la 
Burada, p. 100—r13, se DE RE e 
Nu conţine decât generalități şi câteva citațiuni din scrierile lui “A. 

Covaz, C. Franceschi şi P. Kandler.-:  .. ae 

r 

. 

„* Miklosieh WAR. 
DR. FRANZ MIKLOSICH. revine. asupra Istroromânilor “4 stu- E 
diul''său Uber die: Wanderungen . der  Rumunen în den Dalmatischen “-: 
Alpen und în den Karpathen (Denkschriften der kaiserlichen Akademie. 
der Wissenschaften,. Phil.-hist. Classe, Bd. XXX) Wisn, 1880; p.: 
1—66, dedicat în cea mai mare parte cercetării urmelor. de Români 
în Carpaţii nordici. Mai întâiu se ocupă cu originea. Istroromânilor, 

7 

E 

DP Î ! 
Baii. 

"La Mikiosich WR. p. 8—z0 se vorbeşte despre Românii din Veglia, . 
tipărindu-se cele două rugăciuni după Cubich și dându-se și variantele 
lui BAJCIC (ef. p.6—7, variantele C și Ba). Despre acestea Miklosich ne. 

1.



N. 

, 

sr. 

  

i ic 

LI 

“MICETIC-IVE -. 

„spune că le primise dela Dr. 1. Crn&i€, care le avea dela Par&i€, care, - 
la rândul său, susțineă că le-a cules din gura unui Român din Poljica, 
în  Veglia, cu numele. Mate Bajzic. (mort în a. 1875 sau 1876), ai cărui . 
părinți vorbeau încă «po vlaSku». “Din comparaţia făcută la p..8'ş.u. - 

” cu tipul Sajovec rezultă mai presus de orice îndoială că unul din cei - i 
doi venerabili canonici, Crn&i€ sau Parcic, s'a: făcut vinovat de o mi- 

: stificare grosolană, copiind din cuvânt în nil 
şi trimiţându-i-le lui Miklosich ca-probă de limbă româno-- de Sajovec 

„_vegliotă, 

cuvânt rugăciunile publicate. - 

o aiGetiol ve 
- In . sfârsit, la p. 9—1ro, Miklosich tipăreşte două texte istroromâne, 3 

produse și de Burada, 
*283 — 284) 

>. «Legenda Maicii sfântului Petru» şi «Dialogul între doi - prieteni» (re- 
p. 122, iar cele dintâiu şi de Gaster, Chrestomatie II, - 

„ Cu următoarea notiță: «Aceste probe de limbă... le am 
| __ dela d-lL ANTONIO IVE, la îndemnul căruia le-a însemnat d-l ANTON 

MICETIC”, preot în Rozzo, în- Istria. Le tipăresc exact după originalul 

E) 

"care e obscur în multe locuri». Observârea din urmă, din nenorocire, e 
“ adevărată. Despre -Mitetic (cf. II, p. 47—48) ştim că uitase graiul . 

” părintesc, iar despre Ive vom vedeă că nu aveă pregătirea necesară pentru 
studii dialectale. De aceea, o reproducere a textelor. cu transcrierea exac- 
tă "alături, cu traducere și note critice se impune. Bucata dintâiu 3 
a fost îndreptată de Weigand-cu ajutorul Istroromânului Scrobe și tra- „ dusă franțuzeşte; vom reproduce deci textul Mitetic-Ive alături cu al lui Weigand şi cu traducerea franceză a acestuia, adăugând la rândul - „ nostru numai notele 'ce ni se par necesare. e 

Legenda Maicii sfântului Petru, . 

- Mitetic-lve (p. 9) 
(1) De la maje lu sveti Petru, 

che vire fara din pkt toc anj opt 
„zile, A Ai 
„-* (2) Sveti Petru avut a (auch vut 

„?-a) ura (0) maje, kar a fost kativa 
- muljăre, fost avara, grumbo | (3) 
-kuvintaja, €nvidiosa (nenavidna), 
aveja toc Sapte mar pekac (pekaci 
de morte), nav fakavejt (4) nicur 

„bire (nitur bur lucru keine gute 
- Tat); nu.]j a fost Za de nitur, Şi 

n a davejt nis lu |(5) nitur,. 
En tot sae zivljenje (pir a vijut 

"so lange sie lebte) n a fakut ata 
4 

tse vire foa | (3) 

5 Weigand I (p. 252). 
(2) Dela moaia lu sveti Petru, 

rea din păkă tots Ss 

'gani de osăn zile. | 
(4) Sveti Petru vut-aw o mgaie, | 

koarea | (5) fost-aw poredna -mu- 
„ ligare; [kănd] fost- | (6) aw foarea, 
“kuvintg'at-aw grumbo;  fost- (7) 
aw nenavidna, vut-aw tots 'Sgapte 
moari | (8) > Păkg'ats. N-a. fakut 

„niS de bire, nu li-a | (9) fozt milo.. 
de nitsur si 
nitSur; o | | 

ăn tota.sa telinea n-a fakut 
gatea | (11) limâzinea, se n-a dgat 

n-a dgat,nis lu | (10) -
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lemozina, se nu o (6) (ura) Sbula 
dat a lu un pekljar. Si ja murit a. 

Morta kn (kn) a fost, gospo-. 
dinu (&ijoru) vo | (7) pus en pk&.. 

- Si testu Ijej filju, kar le fost en. 
ter, avut a mare pasion, za (per- 
ke) luj maje | (8) fost a €n pke, si 
'vavik rugat a gospodinu (Sijoru), 
si prirugat a, neka lj fate ca 
bire, se raevo levei | (9) din pkă, - 
si pure vo en ur kantun de cer, 

” ali serae vo provej, tire stije, se 
nu 'saera si rivedej | (10) en sire 
veri (în sich Rommen), 

- Sijoru (gospodinu) zis a: ma - 
kum ver tu ke vo bavu fara | (11) 

__ken nigdar n a fakut. bur lukru, 
“ke nav (n a) nigdar. fakut lemo- 
zina, &i ni de bire en lume.|: 
(12) zis a sveti Petru: ma pur 
avut a de fate karle bur lucru? : 

N a fakut nanka ur, jo kmoce 
„voj | (13) turna kavta €n melj libri." 

- Si -kolae (kolo) kavtat a pre. ur 
mare libru, si vaede, ka astata 

- |(a4) maja lu sv. Petru” En tota: 
- vraema (pir a vije fost so lange, 
“sie lebte) n a ato fakut de bire, | 
(15) si ke n a -nizura lemozina 

- fakut, far de kav (ke av) o Sbula “ 
lu ur (un) bizt nu dat (pove| 

(16) retu). 
zis a gospodinu sijoru: ben din” 

casta, Sbula elj voj akordej, ke 
potă veri sus netezendo | (17) se 
pre tasta Sbula;: ma ver veda€, ke . 

- Si an6 va avae sae. invidia. Si 
* „gospod. (sij.) kalejt a | (18) casta 

bula, si ja se rempigae (potezae). . 
„_ Atornu de ja sa kacat -kita (so 

"viele) ate suflete | (19) (Seelen) e 
ja trupae ku... tica ur, cela atu, 
(ura- ca ata weiblich) si treile (den 
dritten) | (20) ' si toc. (und. alle) 

o ăbulea lu ur | (12) pekliar; &i. 
Yoga murit-aw,  -.. Ia 
-(13) Kănd a fost mortea, Domnu - 

wo pus- | (14) aw:ăn păkă', Si 
tăăsta se filă, tă-a fost ăn | (15) tăer . 
[rai], l-a fost mgare [Egaro] Zoali, | - 
(16) ke lui moaia fost-aw ăn păkă' 

„Si ve'a|(17) vika rugo'at-aw Dâmnu' 
"Si priru-goat- | (18) aw,. neka lii - 
foatăe tăea bire, se-rga wo | (19) 
leveai. din păkă' Si. pure wo _la 
„ur kăntun | (20) de rai; se rea wo 
proveai, tăire Stie'se | (21) nu se  - 
rea rivideai &i veri ăn sire?| . 

(22) Domnu zis-aw: «Ma kum 
„ver tu ke | (23) wo.doawu foarea, 
'kănd n-a nigdar fakut | (24) bur 
lukru, kănd n-a. nigdar fakut li- 
m6 | (25) zinea Si nis de bire ăn 
lume? Zis-aw |-(26) sveti Petru: - 
dMa mozebit. faktât-aw | (27) vrun 
bur lukru.> | Su 
(28) «N-a fakut n-ank ur, yo kmo 

voi | (29) turng'a za Eawto'a ăn. 
ameli libri [ameale| (30) kgarte]|. * - 
(37) Și kolea kawtăat-aw la ..- 
un moare | (32) libru 3i veade ke .. 
„tSăsta mgaie lu sveti | (33) Petru 
ăn totea sa telinea n-a oatu fakut. 

| (34) de bire, se n-a dgat o Zbu-. 
„Îea lu ur pekliar. | 

(35) Zis-aw Domnu: «Bire. Din 
- e%ăsta | (36) Zbulea liei voi.akor- 
“deai ke pote veri sus, | (37) ne- 
tezeailndea-se pre tea Zbulea; ma 

- ver | (38) vedea ke va fi inkea ne- 
navidnea». (Şi || (253; 1) Domnu ka- 
leait-aw t3ăsta Xbulea Zos, Si | (2) 
yga s-a katso'at de yga. Okoli de. 

yga s-a | (3) katso'at kăta gate sufle- 
te, ma yga trupit- | (4) aw ur, tăelu 

gatu si treile &i tots de la sire | (5) 
zitsendo: | (6) «Voi amngats €ga dela .
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zitendo: emnac. tja .ke voj alje 

Zis a gosp. (sijor) lu sv. Petru: | 
21) vezut aj tu, aj! tu 'vezut, - 

"ke am jo pravo ratun,. ke j sem- „Provavik istesa, e: ke -ara istesa - 
kativeria. | Sai 

„" (22) Si tunce -. gosp. : (sijor) 
mulejt 'a .sbula ku..ja, si mes 
a cn fundu de pkt. Pre Kav- 
tatu pak (ri |] (23) guardu) de 
svet “Petru lj a lasat ke: untrat 
de saki anj kenje zija lu. sveti 

lume. 

face de! tote sortile; si; ne face aketa si aketa pati: Da 

e 

„=“ Traducerea franceză + 

|) i mu „„Igalt-aw' Xbula | (12) ku yga. &i: 
_mes-aw ăn fund de pătă. Pre | 

Infati . vire” fara | (25) tot anj, 
si €n ceste opt zile, -ke staje fara, - 

-  MIGETIG-IVE 

mire, ke voi | (7) galts Domnu nu 
klie'amea b | (8) Zis-aw. Domnu lu 
sveti Petru: «Vezit- | (9) ai tu ke yo 
am prgaw ratătân, ke-i voa I(z0) vika * 
tot urca Si gare stessa kativeriay. 

Şi tuntsea Dămnu mu- 

(13) roggatu lu sveti Petru. l-a 
lăsg'at o votea | (14) la saki gan,. 

"„kănd ei: zia lu sveti Petru, l(15) * 
neka vire fgarea ăi ke Stoaie. osăn 

„zile ăns |(16) Si kolga pri lume.| “Petru, neka vire fara |(24) e ke .. o 2 : » -steje opt (osem). zile o& si kolo . " (da und dort),:si se remena pre 

(17). Infati vire foarga tots 'gani 
Si. ăn | (18) tăăste osăn zile,. kăt „ Stoaie foarea, foatăe | (19) .de tote 

= 
sortile Si ne fgatăe kăta şi kăta | 
(20) pati. | 

De la mâre de saint Pierre, qui sort de L'enfer tous les ans, pendant huit jours, .-. | 
„. Saint Pierre avait une mere | elle. &tait dehors, elle mâdisait ; „sept peches capitaux, Elle ne fai 
de personne et elle ne donnait rien 
“Dans toute sa vie elle n'avait p 

qui ctait une mechante' ferime;. quand 
„elle, ctait envieuse, 
sait. rien de bon, elle n'avait pitic 

elle avait! les 

ă personne. . | 
as fait autre aumâne. que d'avoir . donne un cignon-ă un mendiant; et elle mourut,. | "  Quand elle fut morte, Dieu la: 

€tait au ciel, €tait' bien. fâche: de 
il .priait toujours Dieu et le. suppli 
bien faire sortir sa mâre de Pen 
du paradis; s'il voulait essayer, qu "et si “elle ne: rentrerait: pas en el 

mit en enfer, et son fils[-lă], qui ce que sa mtre ctait en enfer, et ait qu'il lui fit la grâce de vouloir er, et: de la mettre dans un coin.-: i sait 'si elle ne se repentirait pas le-mâme? .. - a Dieu dit: «Mais comment veux tu que je la fasse sortir, puisqu'elle n'a jamais fait une bonne action, ni une. aumâne, ni rien de bon au .: monde ?; Saint Pierre dit: «Mais peut-âtre elle a fait quelque bien b -. „Elle n'en a fait aucun, maintenant * j'irai . chercher „dans mes livres».
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Et lă il chercha dans un grand livre et il voit 
Saint Pierre, dans. toute - sa vie, n'a fait d'autre: bien que d'a- 
voir donne un oignon ă un mendiant. e Sa 

„> “Dieu dit: «Bien. A cause de cet oignon je veux lui'accorder de pou= 
voir venir en haut, en se -cramponnant ă "cet-.;0ignon;. mais : tu 
verras :.qu'elle sera 'toujours envieuse). Et Dieu. baissa Poignon, 
et elle s'accrocha ă lui. Autour d'elle s'accrocherent bien d'autres âmes;.. - 
mais - elle repousa d'elle - Pune, lautre. et la troisitme et toutes, 
disant: «Eloignez-vous de moi, ar vous autres, Dieu ne vous appelle pas», 
"Dieu dit ă Saint . Pierre: «As-tu. vu que j'ai . parfaitement raison, |. 

quelle est toujours la mâme et qu'elle a toujours la mâme me- 
chancetă? . | Ma a o "“Alors Dieu: lâcha loignon et elle alla au fond de Venfer. : Sur 

„la priăre de saint Pierre il a permis une fois dans chaque annce, au - 

lă dans le monde. . - 

“ jour de :Saint Pierre, qu'elle sorte et qu'elle sjourne huit jours gă et 

En effet elle sort, tous les “ans et dans ces huit jours 'qu'elle est 
“dehors, elle fait toutes sortes (de mechancete) et elle nous fait souf-.: - 

-"frir tant ettant, - . ă | i 

(26) Dialog între-doi prietenii - - 
(27) To ne: Bura saera, Frane! - Da o 
(28) Frane: Domnu daja sakae sacra; e sa kum je mev, Tone? 

foku. .. | Mae 
(30) Frane:E kum pote cace? 
(31) Tone:E betrje, ma.li bira porta “anji, lukra, te pote, roga: 

Domnu a kasa, En dume | (32) reka macre €n basaerika la sveta' misa, 
dupa po de zi la veternja, vire kasa, mare ...ka -si|(33) baeje 

„tate are, maere €n. pat  durmi-,dorme pira patru dupa po de nopte, 
se skola; prinde | (34) foku, roga zalik, kljaema noj alje,: si morem; | 
skula, lu boji si, lu ojlor, lu porti si lu kalu dae | (35) mukă si maere - 
En saki sev lukru. | a DI 

(Pag. 10, 1). Tone: “E. 'kum. atelj a.kasa? .. 
N 

(2) Frane: Nuj rev (ist nicht schlecht), Domnu na Zuta- si en. 
rence asa-sa Domnu.ku | (3) tire, 'Tone, meg a kasa; pozdravae toc 
(salutae). ' i NE 

(4) Tone: Si ku tire, Frane, fac îi tu aa kasa atovotu, rem(0) 
maj mun kuvinta (grajej) - | (5) bura saera! -. 

Note 
Cât priveşte transcrierea lui Ive, sânt de făcut următoarele observări: . 
Pentru sunetul d nu aflăm un semn deosebit, ci avem 2: maje %,,'- 

fara 9, anj |, kuvintaja 9%, Sapte 9%, mar 9; etc. 
7: 

que cette mâre de . 

(29) Tone: E asa asa, si smo toc samo' maja arae vrovota febra 3i
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Pentru sunetul d avem semnul £, însă nu consecvent: en vidiosa 
2 ken9/s, En 9/6 %/99aa etc.; avem însă şie (II $20): elj 9, emnac 
%ao şi en %/5%/, 99 %aa .etc.,-accentuat: pke %/, şi ken 3; întrun. 

„„ caz avem. Chiar î: kita «so viele» %/g Bartoli, P. 17 (dar: aketa /,).. 
Pentru sunetul e avem semnul ge care e întrebuințat aprâăpe consecvent 

în cazurile de e metafonic: vaede 93, vraema 9%, klaema 9/20 
saera %, maere %/„, basaerika 9, baeje 95 (întrun -- 
singur caz avem &: muljăr e-9/,); tot astfel în oxitoane: vedae 
m avae 9, sae %/6 aq raevo (= re vo) 9%, rempigae Sf potezae 9 trupae %/, pozdravae 1, salutae -1%2. Greşite: a ra e 9/2 în loc de âre. Incolo însă avem e în alte forme. _- verbale ale verbelor în -ej: levei 9, fakavejt ?/, davejt %4, tot astfel aveja %/, și -a (II $21) în loc de -e din -d: kativa %,, | avara 9, en baserika'5, (akasa 1%, 9%; porta 9, roga use skola/,, kljaema 9s, Zuta 19, etc. 

Pe 4 îl transcrie prin j: davejt %/p ja %e:luj %, stije %,jo 9/12; v0j 92 aj %ai etc., dar: levei 9% treile 9%: Da 
“ Transcrierea consonantelor nu e totdeauna clară: o E Un singur fel de k (kativa %, perke %/ etc.) şi de v (nav %/,, - vo 9p'vedat 9, etc.). : i 
Pentru ! și. are [ji (mulj&re 92 Zivljenje ?/, pekljar 9, kljaema?/, dar: klaema 929) şi nj (anj-9%,, Zivljenje 9/5) ete. 
Ca în limbile slave avem: c=ţ (to c%/, pek ac?/,, kacat 9/5), z(zat 9/.etc.), d (Zivljenje? Y (3 9 13 %„pasion%,5i 

7etc.), 3 (Zivljenje %/;, etc.), (apte 9%, ni5 %,pasion %, 9/4 %g Sbula %, Sijoru 9a dar: si 9/xs, sbula Sa, sijor 2, 3 tije ol etc. cf. Il $ 8r) și (n itur %/a 9o is tes tu VC ter la za€ 9, fate, ta %/s raw te 9o tire f; porti sp o0ă | 9aş, ant 9, dar: casta 9 nicur 3, cela 9, face %/-, tunce 9/2, ceste 9, etc). o 
Sunetul redat de noi prin ce transcris prin Cîn:Enrence iar 

prin fj întja 4. i II DE | Accentul se dă rar şi uneori greşit (d.ex. pot 19/,). Tot astfel n'are- rost lungimea în: veri 94. - Sa In text. se găsesc greşeli care dovedesc cât de puţin a înțeles Ive 
graiul istroromân. Pentru bucata dintâiu avem posibilitatea controlului, . -. până la un grad oarecare, comparând-o cu redacția comunicată de! - Weigand, I 252—253. 

%, şi %/:5 toc anj] După II Ş 209 .b am aşteptă după toţ forma î5 articulată îi. - - - Wa fost avara=fost-a [ajvâr e deră zgârcită», se potriveşte. „mai bine decât interpretarea lui Weigand: fost-awl f oarea la care mai trebuie să adăugăm un kănd pentru catpropoziţia să „aibă - un sens. Confundarea consonantelor fonice cu .cele afonice . deea obișnuită la Nemţi, nu e admisibilă la Istroromâni, cf. Bar- to i, , I7. , i | - .. E | a E
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9%, pekac=pecâţ e de sigur exact, pe cândpălkgats. 
— cu d! —la Weigand e. dacoromânism. - - i | 

9/; tot sae Zivljenje] Forma masculină tot s'ar explică | 
dacă ar urmă” as. prin contracția celor doi a din tota as. Greşit  -:: 
e; şi sa telinea la Weigand, în loc de se teline.— Despre 
vijut=vijut qtrăi) cf. Il Şeay. i : 

%, prirugat'a cf. II $ 183; compoziția lui rugâ cu prefixul - 
„pPri- n'a fost înțeleasă de  Weigand, care scrie priru-goat-aw. 
“Bartoli, -P. 23, n. 2. | | Da - e 
9 se raevo'levej..: seraevoprovej... saera si 

rivedej] Exact: se re vo'l., etc. i 
19%, si ri vedej, recte: rivedej si. m Iu 

9%). bavu] Greşeală de tipar în. loc de davu (==dâvu), sau, 
după Bartoli, P. 17, în loc de kavu (==kâvu) .din ven. kazăr (fora) = -* 
it. cavar fuori. ” a a 

9%» avuta de fate ca avut să facă», cf. II $235 d= trebuie 
să fi făcut. —karle pare a fi pronume nehotărit (cf. nuscârle) 
cu sensul de wreuny.—lucru «faptă) IL $. 197. Sensul propoziției 
este deci: «dar totuși trebuie să fi făcut vreo faptă bună». 

9/1 ka &astata]Greşeală în loc de k-a tasta... fakut «că! 
a făcut această ...). e N 

95 luur bizE nu dat=luur brizenu dât. Brizen. 
e sinonim cu poveretu, pe care-l adaugă în parenteză şi însem- 
nează «sărac», cf. Bartoli, P. 17. E De 

%/1ș, sijoru trebuie pus în parenteze, fiind o variantă a lui gos- - 
“podinu, cf. 90% Wa, ete. e e. a Da 
Sa voj alje] Greşală de tipar în loc-de voj.-alje(=â/'ţ),. 

cf. Bartoli, P.16—r. :- i e | Pa 
92 aj tu vezut trebuie pus în parenteze.-—semprovavik. .. 

ar puteă fi un exemplu interesant de contaminare a unui cuvânt italian 
cu sinonimul său slav; probabil însă că această formațiune hibridă nu 
există, ci că trebuie cetit: sempro (vavik).—ara trebuie în- 
dreptat în are (=âre).. Sa Sa 
So (riguardu) trebuie să urmeze după kavtatu, fiind o va- 

riantă a acestuja: «din considerație față de sfântul Petru» ...—svet] 
Am aşteptă sveti, ca%/,, 9.2, ete.—kenje=căn(=cănd)ije.. - 
9, steje este, probabil, greșeală în. loc de staje (=stâie), 

"ca 9jas. —remena, în loc .de râmare (cf. II $ 148), prezintă. 
şi un caz de nerotacizare a lui n intervocalic din cauza vecinătăţii unui 

EI 

r sau m (cf. II $ 72).': | SE 
%as daja trebuie îndreptatîn daje(=dâic).—je mev, Tone] . 

Punctuaţia bună €: je, mev Tone. | E 
'9/ag Pune virgulă după toc.—arae=are (âre).—foku= 

călduri (temperatură urcată). - - Da 
** 9lao pote «poate» are înțelesul de to duce cu sănătatea», cf. arom. 

„niputut «bolnav». A :
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N 

%/s: Pune virgulă” după interjecţia e.—li e neclar; bira trebuie 
îndreptat în bir e; şterge virgula după lu kra..:: A 
a mare...ka sibaejetate are=mărănke si beje 

„tă ce-âre «nănâncă şi bea ceea ce are. Sia . . A „9 noj alje îndreaptă în noj a 1j ce (= âl'pca/.5— lu boji 
si lu ojlor] Un caz interesant de contaminare între. dativul. mai 

”. vechiu oilor (IL $ 125) şi dativul mai nou lu oile... .. - 
îs maere En saki sev... trebuie îndreptat în mere sâki: 

ăn sev... o | 
- Wa Pentru na = ne, cf. Il $$ 137—138:(p. 159). - , 

1%, fac) Greşală-pentru fae=fe “fă. — După kasa trebuie 
* punct.—atovotuj De obiceiu âte vot e.—grajej, sinonimul 
lui kuvinta, deşi corespunde formal croatului grajati, nu are sensul de <a strigă» (germ. «johlen») al acestuia, ci a lui grăi dacoromân. - 

i Hasdeu... 
In Cuvente den bătrâni, IL 490 — 496 B. P, HASDEU vorbeşte despre | bucata «De la maje lui Sveti Petru, pe care o reproduce după Miklosich, dând și o traducere liberă. Cu această ocazie relevă asemănările - între rotacismul istroromân și cel dacoromân. şi crede că formele «aoristice» ca facaveit, daveit, câre seaseamănă cu frecventativele slave. de > tipul lui Aagată alături de aaa, ar avea acelaşi element — 2 — ca ver=- „bele albaneze de tipul lui erko-v-a, pago-v-a la aorist, - | 

, 
s 

"1880—1881 
| aa | De, e Ă a - In «Romania» X (a. 1880), p. 320—329, A. IVE face o recensie lungă la Miklosich WdR,., retipărind mostrele de limbă date de Ireneo şi citând „Câteva cuvinte românești auzite de el în limba slavă vorbită azi în Po-- - glizza, în Veglia, precum şi câteva din graiul Italienilor. Aceste-din urmă nu pot fi românești, cf; Bartoli, Dalm.. 1 68- și 69... 

4 
) , 

A | „De Weg. Sa 
Pe cele dintâiu A. IVE le reproduce, cu câteva adausuri, în anul următor, la ' sfârşitul studiului: său ' L'aritico dialetto di - Veglia;. pu- blicat în «Archivio glottologico- italiano»,. IX, p: 115—187, subt titlul de «rarități româneşti și diferite cuvinte din teritoriul Poglizzei şi Do- basnizzei, în: insula Veglia. -- ... „ Se pare că cei dela care le-a cules nu mai ştiau româneşte. Abiă un fragment de rugăciune, vreo două numerale și câteva cuvinte auzite An tinereţe, le-au mai rămas în minte, pe/care le amestecau cu forme N y
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slave şi, poate, vegliote. Dintre numirile de localităţi nici unul nu pare 
“a fi românesc. Materialul acesta al lui Ive trebuie primit cu. multă 

. precauţie (Bartoli P, 14 —17) şi, probabil, că şi traducerile sânt greşite, 
fie că cei dela care Ive şi-a strâns materialul nu mai cunoșteau înțelesul 
împărecherilor de cuvinte ce şi le reaminteau, fie că Ive le-a interpretat 
greşit. - Di | A Si 

- “Totuşi, documentele de limbă română din Veglia, fiind atât de puţine, . 
trebuie să fim bucuroşi și de puţinul ce-l putem extrage ca material 
util din această colecție. El confirmă părerea că Românii din insula 

- Veglia vorbeau același dialect ca Istroromânii. . Ai | 
» Voiu reproduce aici cuvintele din capitolul: Singole parole care ni se | 
par sigure sau pot fi privite ca românești: DR ae 

„are care—bejut «băut) —bou «bou» (remarcabilă păstrarea lui 
“au final, cf. II $ ş5)—[cinc «cinci» e suspect] —coptâru «cuptor» 
— devetşinopt nouă) (forma din urmă atestată și la Istroromâni, 
II $ 104) —mniclu «mielul» (trebuie cetit, probabil, mhelu, al 
cărui 4 nu reprezintă pe lat. N din AGNELLUS, -ci s'a desvoltat din 7, 
II $ 90) —(6ila «pecora», 'trebuie îndreptat în ojle, pluralul arti- | 
culat dela o je) —opt dop — pâtru «patru, — sapte (şapte) — 
s â s e: (şase» (remarcabilă e redarea lui ș prin s, ca şi în rugăciunile 

- vegliote şi în opoziţie cu păstrarea lui 7 pentru z în Zutâ, Zâce etc; 
cf.I $8r)—trei ctre —ur cun) —vâca:' vaca» —vigcl vițel) 
(remarcabilă menţinerea, lui 7 final, care pare a fi în legătură cu păstrarea 

- Aui I proconsonantic, II ,$ 79; varianta vitel e 'suspecti) — 2 âce : 
«zece» (remarcabilă redarea lui 2 prin-£, II.$ 81) —zâci ur, dei, 
trei cunsprezece, doisprezece, treisprezece», cf. II $:132. e 

In partea a doua se dau «singole frasi». Acestea sânt aproape toate 
obscure, Câco Zutâ? e tradus prin «come va a casa? şi dâgno 
o Zută prin cancora non [sei] a casa ?». Cuvântul din urmă este, pro- - 

„ babil, Zută cajuti, iar dogno trebuie, probabil, cetit domnu, 
„ deci sensul pare a fi (Dumnezeu va ajută). —€ € fâ ce? însemnează de 
sigur ce face î» iar nu (che cosa faiv—da câla fure «da quella [cosa] . . 
fuori»; al doilea cuvânt pare a fi câlg «cale», iar fure va fi fâre, . 
deci sensul va fi «din cale afară). —d râcu te-vla «il diavolo ti porta» 
e interesant pentru forma metatezată v la în loc de Lva «luă», atestată 
și la Nanu şi Maiorescu, II $ 99.—juv6j marunc â? tradus prin 
«volete mangiare ?stotastfel pa k cacâts marunkă a [a] mangiar. 
c ... .b Verbul trebuie mai degrabă cetit mără'n k e decâtmărămkâ 

„ (în loc dem u m k â), care formă analogică e însă atestată și la Istroromâni,. 
„cf. IL $ r7r.—juv6j cu dâmno wolete [venire] col;Signore?» 
„Vom ceti cu domnu (cf. II-$ 79).-—mersia caza cva acasa» 

„îl vom interpretă-mers-a câse «a mers acasă); nu cred (ca. Bar- 
"toli, P. 15) ca acest mers:să fie «internaţionalul m [e] r 3.—sor - - 
bâite lâpte, sparinjâte pira «orbite il latte, risparmiate la 
pecora»; cuvinte româneşti sunt lapte şi pira «pânea» (cf. Bartoli, 
P. 16, nota). e a i



- 
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Fragmentul de «Tatăl-nostru» l-am reprodus la: p. 9. Dintre numele 
de localităţi ce se dau la urmă, românesc pare a fi numai Valla «valea». 

1889 

Miklosich.R. U. 
| "MIKLOSICH DR. FRANZ, Rumunische Untersuchungen, 1. Istro- und 
macedorumunische SSprechdenkmăler (în «Denkschriften der kaiserlichen 

' * Akademie der Wissenschaften». Phil.-hist. Classe. 32.-Bd.), Wien, 1882, 
pe 1-92. | n 

Partea cea mai mare a: acestei, lucrări. cuprinde materialul lui Ive. şi 
Gartner, despre care vorbim mai jos. Dela Miklosich avem reprodu- 
cerea datelor statistice din «Ethnographische Karte» (p. 1), un «Index, . 
cu indicaţii etimologice, care cuprinde, pe lângă, cuvintele „scoase din 
materialul lui Ive şi al lui Maiorescu, și cele din publicaţiile anterioare 
ale lui Miklosich însuşi (p. 17—52), fără să fie însă complet (cf. Byhan, -p. 176). Se dau câteva note critice (p. 16—17) şi îndreptări (p. 52) şi în - sfârşit niște (adause» la cuvintele de origine neromanică din materialul” lui Gartner (p. 53—84), cu un mic «suplement» (p. 90), în care se sta- bilesc pentru întâia oară, în trăsături mari, etimologiile de origine slavă din vocabularul istroromân, atrăgându-se atenția asupra celor două „straturi de împrumuturi, diferite cronologiceşte,. Și cu ocazia aceasta Miklosich îşi menţine părerea exprimată mai înainte, că «Istroromânii nu sânt veniţi în Istria din est, ci din sud, dintr'o regiune locuită de Bulgari» şi anume relativ «foarte târziu, probabil abiă în sec. XIV» “(p. 84). -. NE a i | 

recensie conștiincioasă, îndreptând greșeli şi arătând lacune. şi „ inconsecvențe în materialul dat de Miklosich după Maiorescu şi Ive, s'a publicat în «Literaturblatt fir germanische und romanische. Philo- logie» a. 1882, col. 146—152. ME 
pă 

N 

ve, : 

Materialul cules de IVE s'a publicat la. p.:2—16 sub titlul «Auf- | „ zeichnungen des Herrn Dr. Antonio Ive». Acesta constă din 'Tatăl- „ nostru, reprodus după Ascoli şi în redacția culeasă de autor, reprodusă de . „noi la p.9—10, apoi Născătoarea, Cele zece porunci (reproduse la Gaster, Chr. Il 285), Crezul şi «Salve . regina»; urmează apoi diverse «fraze» şi un număr mare de «proverbe» (din care câteva au fost reproduse de. - Gaster, Chr. Il 285—286). Atât frazele cât şi proverbele sânt întovă- „Tăşite de traducerea italiană. Toate sânt culese din Berdo (o singură . frază e din Jeiăni,p.. 6). Bartoli, P. 100, remarcă că multe din'prover- - bele date ca istroromâne nu pot fi considerate ca proverbe originale, . : căci au fost traduse din dialectul istrian (de. Rovigno) sau venet. . 
.
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Ca toate lucrările lui. Ive, și aceasta e lipsită de o reală valoare ştiin- 
ţifică. Se.pare chiar că textele n'au fost culese de el însuși, ci de un om 
şi mai puțin deprins cu transcrierea fonetică și îndreptate» numai de 

- ve, Azi, când avem alte texte, culese bine, le vom utiliză deci rareori 
şi ar fi de prisos să arătăm la acest loc toate greşelile și neexactitățile 
lor. Numai asupra câtorva vom insistă, spre a preveni pe cei.ce vor 

. “lucră. cu acest material. a Aa i 
a) “Transcrierea lui Ive are multe neclarităţi, neconsecvenţe și greșeli... 

- Astfel, pentru € întâlnim un semn special numai în poziţie accentuată, - 
şi adică ac (în îndreptările dela p. 52 întrebuinţează totuşi semnul â,) 
dar adesea el scrie e: kadera6,besedaz,(e)ntreba8,zema8, 
pljerde $; la pers.:3 sing. ind. prez. a verbelor de conj. IV avem | 
„usa€, poida&, hvala ro alături de hvale, dure.8, etc..: 
, Greşit e kreda€ 14 în loc de kratde; dimpotrivă, am așteptă 
sperat în locde spatre-zr,r2(cf.și kaemasa, cu două ac- 
cente). Pentru Ive întrebuințează j (jer 4, oja 6, etc.), î(ie 4lui 
II, etc.) şii, chiar' și în. cazuri unde î e plenison (sliptzi). Un z 

„: „(sau m) nu există la Ive, care scrie dau,au d, dar tev,rev,prevt. 
Pe ș îl transcrie când cu ș, când cu $, pe dă cândcu £ (linge 10) când 

- cu g (plânge ro, alături de plânze 14). Dintre consonantele 
„- muiate,'e redatprin jj (galjira 8,etc.),w' prin mi (anji 6); deobiceiu _ 

însă prin gr (mugnit 11, skrigne 9, rumugnesko 6, etc.), ce- - 
ea ce nu _împiedecă însă :ca aceste două litere. să aibă și valoare de gr 
(digna€9). Cea mai mare zăpăceală o întâlnim : însă cu privire! la 

„sunetele ș, s şi z. Pentru românescul favem țz '(altzi 3, tzire 7 
etc.), c (damaraca 4, quâternica 6), 2 (zapunu 6) și chiar.și. 

's (fasolu ş, stramasu 5, în care exemple avem a;face, probabil, 
cu influența dialectului natal a lui 1ve, căci în Rovigno se pronunță ita- 
lienescul faccia şi stramazzo de: fapt cu s, cf.: Bartoli, P. 18 n.); pentru 
românescul 2 şi pentru istrorom. £ avem 2 (zlato, zupa 11) şi s,- 

„nu numai între vocale (tesâku 12, pesa 13, krisu 4, spesile - 
8, usae€ 10,musika-zz)ci și la începutul cuvintelor (sepovida€: 
8, saifa 11); iar pentru românescul s avem s nu numai la începutul 
cuvintelor și în vecinătatea consonantelor, ci și între vocale (kasa Ir, - 

_basatrika 3, Isusu 3, cerusa4 <terusa), alături de ss 
"(kisse:3, cessi 9) şi chiar z (ma €z-a 3, care pare a fi greşit). 

b) “Traducerea lui Ive e adesea inexactă d. ex. skrigne, este 
bine tradus cu «cassa») 9, rău cu (borsa) 14. —tesko 1o însemnează. 
«cu - greu», iar nu «tardi», pentru care Istroromânii au amenât 
3, tradus greşit prin «di buon'ora. — gura 12 nu-i dinganno», ci 
«gură», adică worbă. —lumele 12 e «numele», iar nu dil mondo». 
—mancta vota 13 e «data dinainte», iar nu «per una volta). — 

„mustata 13 e frumoasa» (fem.), iar nu «il bello» (masc.).—pre njeva 
„14 e 4de-asupra zăpezii», iar nu:«otto la neve. —mediku maj 
“bun face rana mai mare 13eccel mai bun. doctor (e cel ce 
face) rana mai mare», iar nu «il medico valente fa presto guarire». etc. 

/
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c). Autorul nu -a. pătruns. spiritul graiului istroromân.. Aceasta se vede cu deosebire din cîndreptările» — unele foarte curioase ! — pe care „ve le face în cursul tiparului (cf. p. 52).. Astfel la p. zo cetim: “karle ni lukra,eljidraku linze mârle ca chi nulla fa, il'diavolo lecca le mani»; ej i. este: dativ (Al' i»), deci n'ar fi fost nevoie să-l îndrepte în de je draku laenge (!) mârle (1).—: . .. . x. = s_ &y 2 . La p. 16 cetim Pomaitu katmatsa ba€. via, tradus prin pro- . . . . , 
„a . „verbul triestin «Giugno buta zo el cudegugno»; ce e acest baâtvia nu ştiu, căci el nu poate fi b e «bed». şi: nici — cum .conjecturează -Byhan (p. 193) — o formă venețiană care ar corespunde italienescului „ «batte», cf. Bartoli, P. 19; probabil cuvintele :acestea au fost rău co- ” piate de Ive, care la p. ş2 le. îndreaptă în i a, uitând că: Istroromânii „zic le. Miklosich' (42) a relevat: greșeala: de a scrie răsko pri 3: „şi raszatâ 5 în. loc de..reşcopri, reş zată. : | d) Ive, ca Italian, are uneori forme titalienizate» care nu sânt întrebuin- - „ “ţațe de Istroromâni, astfel pers. 1 din prez. ind. în -o:dorm 0, audo, vedo „5 sai gerundiile în -ndo (cf. II $ 152): (e)rdendo, plân-: gendo 1 (alături de plângându 2, mâncându 7 etc.) „sau (Etrebandu 8 după ital. «domandando», etc. Nefiind obişnuită | prepoziția da înaintea infinitivului (ci numai za sau: de, rar a) presupun că în: se dâu da ba€ I3 avem a face cu un simplu re- ” flex inconștient al ital. «se dă d a bevez și forma. kârele :5 încă va fi numai pe jumătate istroromână (cărele), iar pe jumătate italie- nească (il cane );incalte kanta 8 în loc de cănt ee pe deantregul „- italienesc. Tot italienisme par a fi și se pesa 13 «si pesa» (am aşteptă: se. peze), se spatra -13 (Si spera» (am așteptă: se spere). Văzând cum materialul lui Iye cuprinde atâtea neexactități, cu greu “vom admite că sânt exacte cuvinte şi forme surprinzătoare ca cele ur- mătoare: tajâ 4 (recte: tal! â, cf. însă II.$ 89), sam „5 (recte: “Ssăm), pluga 6'(recte: plugu, probabil prin cetirea'lui a ca z În manuscris) şi tot astfel ratuna 9 (în loc de ratunu, precum. „dovedeşte şi el: [= ă1] face următor) și cetatu g (recte: ce- tata), pluralele ne poti şi nepotzile.6 «nepoţii şi nepoatele» (recte: nepoți şin epotele sau nepotile cf. 11 $30), Zuka II (recte Zok e) etc,; neînțeleasă e forma: plateju 1 5 pentru pers. 3 plur., ca și kesegniu 1ș, apoi za posto:8 tschiop» (probabil Sepast cf. Byhan. 387 şi Bartoli, P. 89), zienu 16 '«Februarie» (probabil: si en u Bartoli, P. 90), etc. . a ae 

Gartner, .. ....: a 

La pp. 53-—84 Miklosich dă, sub titlul-a ) «Materialien zum Studium. des' Ruminischen in Istrien; 5) Italienischer Index zum vorstehenden * - “ Vocabular, materialul cules de Dr. THEODOR GARTNER, care a
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„călătorit la începutul anului 1880 la Românii din Istria, petrecând două „zile (3 şi 4 Ianuarie) în comunele Bellai, Brdo şi Cepici. Colecţiile le-a făcut în curs de șase zile ( 5—10. Ianuarie) în Albona dela Mateiu  Gla- vina, Istroromân din Susnieviţa, pe atunci de 41 de ani, care afară de iimba croată vorbeă și italieneşte (dialectul venet). După cum nețasi- 
gură Weigand (1 243) şi Nanu, care l-au cunoscut personal pe Mateiu Gla- - vina, acesta nu eră tocmai omul potrivit pentru chestionat, căci ipronun= ţarea lui se deosebește de a celorlalți Istroromâni» (Byhan, p.218 şi 178). Mărturisesc că impresia aceasta nu rezultă din studiul. materialului lui : Gartner-Glavina. Afară de întrebuințarea şovăitoare a sunetelor:s— $ (2.— 2), care se găseşte însă la cei mai mulți cercetători ai dialectului "istroromân (cf. II $ 81), de îs > s, de.] în loc de P (ÎI $77) şi de e în 
loc de. e neaccentuat (ÎI $ 29), graiul lui M. Glavina nu se deosebeşte : „aproape deloc de al.lui Belulovici. In- cât priveşte deosebirile arătate, e probabil că cele mai multe din ele nu provin din felul deosebit cum sunetele acestea au fost rostite, ci din felul deosebit cum au fost perce- „pute de Gartner la.M. Glavina şi de mine la „A. Belulovici. Granițele între două sunete învecinate nefiind precise şi pronunţarea aceluiaşi “sunet diferind în deosebite împrejurări, cu greu se vor află vreodată doi . - cercetători care să le noteze în același fel, chiar auzindu-le deodată dela acelaşi individ. Greşeli: de scriere sau cetire a manuscrisului sânt: tolalăts 520 (în 'locde tobolâts, cf. -Byhan, p. 360) sau: “posini 576 (în loc de porini, cf. nota lui Miklosich la p. ,8 

şi 14 (în loc de p in ei), carese explică prin faptul că urechea unui „ German chiar cu' școală fonetică, nu distinge totdeauna exact conso-: nantele fonice de cele  afonice (cf. și Bartoli, P. 17 D.:1 şi observația .: similară ce se va face la studiile lui: Weigand). . 
- A 

- 87. bole p. 15 (în loc de.k o 1 e),: apoi varde, p.'78 (în.locde far. de = făr, de), pljaera€ 14 (în loc de plja:z-), pineşi6. 

eci Mateiu Glavina pare a'fi dat un subiect bun de anchetat, 'iar Gartner eră în deobște cunoscut ca unul dintre 'cei mai conștiincioși dia- . lectologi, cu o pregătire științifică și cu o pricepere pentru astfel de studii ca puțini alţii. Dacă totuşi nu putem aveă încredere desăvârșită în tot „materialul ce ni-l dă, cauza.e alta. Precum ne spune însuşi, Gartner a terminat, lucrând întețit, cu Mateiu Glavina chestionarul său vast în- tr'un timp foarte scurt: în 9 Ianuarie a lucrat într'o singură zi 10 orel .. (pag. 53). E evident că'o astfel de'muncă forțată oboseşte pe cercetător, dar oboseşte mai ales pe chestionat. Dacă Gartner ar fi cules texte, lu- | crul n'ar fi fost așă greu, căci un povestitor bun poate la rigoare povesti 10 ore neîntrerupt, iar un fonetist experimentat poate reproduce cele auzite. Dar în colecția lui Gartner avem un singur text, o anecdotă de „câteva rânduri («Trei frats», p. 78 reprodusă: și la Burada, p. 120.și la Gaster, Chr. 11 286—287); restul e un vocabular de peste 1300 de cu- - vinte (pp. 54—74) şi forme gramaticale (pp. 74—]8). Spre a află cuvântul 
istroromân, Gartner numeă corespondentul italian, pe care Glavina — 

„care vorbeă numai: dialectul venet—trebuiă mai întâiu să-l înțe- 

4 s. Puşcariu: Studii Istroromâne, III, 

7



. -«Hinterkopf», ap. Bartoli P. 85). 
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leagă, apoi să caute în memoria sa corespondentul istroromân. In astfel 
de împrejurări nu trebuie să ne' mire dacă s'au strecurat greşeli; ne 
surprinde chiar că ele sânt atât de puţine, de ex. faimosul deyely 
«figliuoli» 666, pe care Miklosich îl derivă din alb. djelj «copiby, plur. 
djăllje (p. 88), etimologie acceptată şi de Weigand, Byhan, Bartoli P. 
111 n. şi Densusianu, deși acest deyely, precum a arătat Popovici, nu-i 
altceva decât de ie Il! cinşi» (II $144). Tot astfel e ryaii 388a cărui tra- 
ducere «acuto» trebuie să se bazeze pe. o neînțelegere, precum dove- : 
deşte și etimologia (cr. rjav brun», cf. Miklosich p. 86, Byhan, p. 301), 
„apoi tsafe 750 tradus greșit cu «cranio» (Marotti îndreptează : coafa 3 

„* Și mai greu eră când Gartner, în tendinţa, de a fi complet, voia să afle 
dela Glavina formele flexionare ale ctivintelor istroromâne: Dela un om 

- fără cultură gramaticală e foarte greu să afli astfel 'de forme; Maiorescu 
bunăoară — care firește, nu aveă experienţa lui. Gartner — se plângeă 
adesea asupra dificultăților de neînvins ce le-a întâmpinat voind să afle 
formele declinării și conjugării istroromâne. Cum omul nu e obișnuit 

siguranța absolută a limbii îndață ce e pus în situaţia de a-şi da seamă 
despre formele unui cuvânt rupt din împrejurimea sa. Aceasta cu atât - 
„mai mult, cu cât o limbă e mai păţin gramaticalizată, cu cât există adică 
mai multe forme posibile pentru exprimarea aceleiaș nuanțe gramaticale. 

„ Dacă.ne dăm acum seamă că Glavina a avut să facă. într'o singură zi 
" în curs de zece ore exerciţiul acesta greu, ne putem închipui că răspun- 
surile sale nu puteau fi totdeauna exacte şi sigure; e deci probabil că, 

„în curând atât la el, cât şi la Gartner, se va fi format un fel de. gândire 
“mecanică, care numai eră. supusă controlului sever al uzului limbii, - 
ci va fi repetat în mod aproape schematic aceleași forme pentru toate 

„cuvintele asemănătoare. : - | 

„„. să lucreze cu cuvinte izolate, ci numai cu propozițiuni, el își pierde ușor. . 

„De fapt, dacă cercetăm materialul lui Gartner, dăm de forme flexionare |. 
cu totul neașteptate. Ele nu se potrivesc nici cu legile fonologice şi fle- 
xionare ale limbii române, nici cu materialul cules, de alți. cercetători ' 
din dialectul istroromân; Şi deoarece acest material al celorlalți. cercetă-, 
tori constă mai ales din texte, în care cuvintele au fost rostite în mod 
firesc, așă cum s'au format în frază, îl vom socoti de cel bun şi ne vom 
îndoi- de exactitatea datelor lui Glavina-Gartner. Neputând avea deci 

" încredere în aceste date, nici nu le-am utilizat în partea gramaticală, ci 
- voiu arătă la acest loc: ceea ce mi se pare greșit: - _ 

Cu privire la conjugarea verbelor am observat, în vocabular, următoa- 
rele greșeli: kuteze zor (recte: kuteze), lege: 567, (recte: 
lege), kaze g5r, (recte: câde)zub ate :6r3 (recte: -zubati, 

3 - 
cf. Bartoli P. 91); greşite sânt și formele radu, radi (VW, rade. 
dela un verb rade i 1007. | Ca 

In notele gramaticale dela pp. 75—77 e de sigur greşit conjunctivul, 
pentru care Gartner -dă următoarea . paradigmă cu totul neobiş-. mută: E a
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conj. I conj. II conj. III “conj. IVa . conj. IVb | conj” IVe. 
Sing. 1. pârte  sede : krede: - minte fin€, prove „2. pârte:- sede  krede -. „ minte - . “fin€ : - prove. ». 3. portsi sezi *  krede = kred. minți: fini -  Prâvi Plur. 1. porten sedân  kredân .  mintsân - finân provân » 2. portets * sedâts. kredâts. mintsâts finâts  provâts ? . » 3. porte  sede  - krede „minte fine . prove _ 

Gartner însuși recunoaște. că între aceste forme unele vor fi greşite, 
deoarece conjuctivul la Istroromâni «nu e obligatoriu» (exact 'ar fi fost: conjuctivul are aceeași formă ta indicativul) şi că el (Gartner):a avut - mai mari dificultăţi să le «scoată» din al său yoauuareic: âpygăuparog, sugerându-i-le în parte (p..77). ..:. Se Ir 

Greşit e imperativul 2. sing. sede, minte, fatse, tatse şi suspect imperativul 1 plur.: port âtsme,-sedetsme, kre- 
detsme, mintsitsme, finitsme, proveitsme, tot ast= . 

„fel: fiyetsme, arctsme: Presupun că la formele acestea curioase “Gartner a ajuns în următorul mod: In textul publicat la p. 78, iepurele „al treilea zice către vânători: «tăiați-mă, mâncați-mă, beți-mă !) în istro- 
româneşte: talyâtsme, munkâtsme, bey €tsm e.. Deoarece întreaga bucată e o glumă (al cărei haz stă tocmai în nonsens-ul că.trei. - - vânători, dintre cari doi sânt orbi și unul nu vede, împuşcă cu trei puşti, „dintre cari două sânt sparte. şi una fără țeavă, trei iepuri, dintre cari ' doi scapă şi pe al treilea nu l-au putut vână), Gartner a interpretat greşit . cuvintele citate, traducându-le prin: «lasst'uns schneiden,'essen und -..'- trinken» (p. 78). Se pare deci că din textul acesta el a făcut deducţia . greşită că pers. 1 plur. . dela imperativul verbului. zalyă e talydtsme 
şi după el'a construit astfel greșit şi pe portdisme, etc. din paradigmă. 
Intrebând pe Glavina dacă se zice cumva Portătsme, el va fi dat un răspuns 

"afirmativ, căci de fapt forma. aceasta există, deși nu însemnează «să - 

Je dis ă mon hâte Scrobe: mnunkatsme pour Pinviter au diner, il me rit 
au nez».). ai „ - a o Sa 
- Pentru imperfect dă Gartner următoarea paradigmă: - 

“conj. I conj. II conj. III conj. IVa conj. I Vb conj. IVe aaveây fo 
S$.1. portă[v]u sede[v]u krede[v]u mintsi[v]u fini[v]u provâi[v]u ve[vluyeru . 

2. — — — — —— —  .vevi "Yeri 
3.portâve sedeve - kredeve mintsive finive proveive veve - ycre P.1. portavân sedevân kredevân mintsivân finivân proveivân vevân yerân 
Za „vevâts yerâts vel yeru 
Deși unele din aceste forme 's'ar putea explică istoricește și nu sânt a 

priori suspecte, existenţa lor e de-adreptul negată de Weigand | 247—248 - 

. Ă - - . - 

purtăm», ci «purtați-mă» (cf. Weigand 1.247, care adauge: dorsque ...



- tivelor: 
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găseşte nici una din formele acestea, - 
” şi de Popovici 1 78. In nici unul din textele publicate până acum nu se 

Acelaşi lucru se poate spune despre plusquamperfectul v e[v]u vu t 
„șivelvu fost (po. | 

Suspecte mi se par în marea lor. majoritate şi. pluralele substan- 

a) Pluralele în -ure lipsesc cu desăvârşire, chiar la cuvintele pentru 
"care se dă -urle în forma articulată. a 
„_8) Afară de Stvar .349 (pluralul lui Stvar), sor 682,(alături 

de sore, pluralul lui. sor)și ma y.665 (alături de maye, pluralul 
lui mâye) nu există nici un feminin cu pluralul în -(5). Și aceasta nu 
nurmnai la cuvinte în -e, care, pe cât se pare, la Istroromâni n'au o exten- 
siune atât de mare ca la noi, ci şi la cele în -e. Iată câteva exemple (în . 

". paranteze dăm formele atestate în textele noastre): erpe. 1168 (rpi 
9), baserike. 1302 «biserici, betsve '443 (băţvi. %,.), 
"kase.21 (câs“/,2): acase-căși,: kemese 415. (cămeşi), k6ze 

746 «coji (piei), furnige 919 furnici», galyire go2 (galir 
3/6) «găinb, limbe .229:dimbiy, lipgure 84 dinguri), me- 
sure 728 «măsuri, mâ'reke 411 «mâneci, muske 916 emuşti», 
nuke 1038 nuci), vake 829:(vâţ 2/1) waci);—bandele: 
795 (bânzile 4/4), butilye 77 «butelii, kale 1183 «căi, 

_ kovatsie 146. «covăcii», folye. 1018 (fot! 4/7.) «foi», lusiye. 
- 427 deşi», morte 710 morţi, -mulyere 653 (mul'er 27.) 
«muieri, nopte: 1267 «nopţi». (îndreptat în nop ţ. de Marotti, ap. 

„Bartoli P. 62), oye 830 (oi 15/,5) toi, o5tarie 46 tbirturi»,. ploye 
1098 «plob, secure xz1 (securi), tsetate 1198 «cetăți», ur e- 
klye 758 «urechi» etc. Tot astfel măre 791 «mâniy. Cât: pentru 
formele articulate ale acestor plurale, aflăm exemple curioase ca: oăta- 
“rie, 46 «birturile» şi ziyele 1258 zilele: . 

„€) Mai neobișnuite sânt însă pluralele. masculinelor, în. majoritatea 
cazurilor identice cu singularul, şi anume nu numai când tulpina se ter- 
mină cu labiale şi 7, 2 (simplu), 7 (în împrumuturi streine), * şi s (s < $), - 
care rămân nealterate și în textele noastre (de ex. lup 7: dup, go-. 
lub 904 «porumbi», korb; 9o5 «corbi),' lyerm 925. wiermi); 
fetsor Go feciori), ku r. 818 «cururi», asir 855 casin, arti- 
“Zân'9,skartsin 110 qşorice», yelen 875 «cerbi, kadtel 43: 
«casteluri, spităl: 45 «pitaluri, mul! 857 «catâri», pu 1y .88ş 
«pui==păsări», va s “438. (vase), Os 737 doase)), 'ci și când tulpina: se 
termină cu sunete care se schimbă înaintea terminaţiunii -i a pluralului 
(ÎI: $ 113), de ex.: O Ia E ae 
„st art 18. arte, pemint: 41 pământuri, kort 63 «curți, 

pat 122 «paturi, kutsit 169 «cuțite», tat (alături de tat s) 306 
«hoți», fet (alături de fets) 676-deţi), frate (alături de frasc'- frats, p. 78) 681 (frați), kunyât (alături de kun yats) 605 
<Cumnaţi, zet 699 «gineri», gut' (alături: de'gut s) 785. «gâtur, kuvat (alături de ku vats) 790 «coate», ar €t (alături dearet s) 

4 

“e: 
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„833 careţ, kok6t gor «cocoş,:furminănit 1133 «chibrituri», . 3 

pr-evt 1327 «preoți», etc. . 
„d: fund 62 dfunduri», zid 66 aziduri»,: skand. 116 «mese», | 

did 686 «moș» ,susecd 702 «ecinb,: medvid 873 urşi): . 
- -k: dimnyak. 65 chornuri», ak 385 dace», amik: (alături de: 
amits) zor amici, burik 8r7 «buricey, b &k 842 «tauri, pork. 
856 «porci», bre k „869 «câni, ra k' 879 «raci, pavuk 9og. «păian- , 
geni»,: nuk 1037 nuci) ,oblak 1116 «nouri», | 

-g: Strug 127 «ridele», med eg'308 «medici. DIR Ca 
-zi-trbu 815 «burte), gra 1045. emăzări». IE 
-n (din lat. NN): an 1230 can, e 

> [Il: fats6 (alături de fats 61) 416 «cârpey, apoi: kal 852 qcaiy,. 
masStel 447, mlyel.835 amiei» (alături de:vitscly 844, por-.: 

„tsely 860). cc 
"» -olă]: otr6ă 323 otrăvuri, pokroti 439 acoperișuri», bo 843 * 
«bob, oii 8gr două; cf. și:neu 1099 «zăpezi. - 

-u: sokru (alături de sokri) 657 «socri). .. .. 
-» —: substantive cu ă caduc, (II Ş 114 e): zlib $ ts— plur zlibes: 
(alături dez li ptsi) 85 qigle», banak—plur. banak (alături de 
banki) zz21: bănci, sămEny—plur. sămEny 347 «târguri» 
(sEmnyi = târgurile), k e s€1ly — plur. kescly.317 atacuri de 

. 

tuse») (keslyi= atacurile de tuse), dvoyek-—plur. dvovek. 
683 «eemenb (dv.oitsi= gemenii), udovets—plur. udoves: 
706 wăduvi», pum en —plur. pumen.(alături de pumni).796 
«pumni», skopets—plur.:skopes 834 «berbeci 'scopiţi», re- 
bets—plur..reb es 908 wrăbii» (reptsi= vrăbiile).. 
» Pentru aceste forme curioase, se poate totuși găsi o explicare. Gartner . 
voiă să știe bunăoară care. e termenul istroromân pentru “italienescul 
«oldo». Glavina răspunse: so1d (158).-Voind să ştie pluralul acestui. : 
cuvânt, va fi întrebat: cum zici când nu ai un sold, ci doi? Glavina va fi 
„răspuns: doi sold, întocmai precum în textele noastre aflăm-trej 
sold %/,, căci, precum am văzut în II $ 217, după:numerale, Iștro- - 

.. românul poate întrebuință singularul în loc de plural: Deci formele 
acestea pe care le dă Gartner drept plurale sânt de fapt singulare. Dacă 
apoi în forma hotărâtă întâlnim plurale ca bre ki (alături de bretsi). 
869 etc., iar, la -adjective,. plurale. riearticulate ca surd 988 . «surzi», 
kur ât: (alături de kurâăts) 1174 «curaţi), bet (alături de bets). 
500 «beţi» (cf. și exemplele de sub d), formele acestea sânt numai o ur-. 
mare inevitabilă a întâiei greșeli, fie că ele sânt formate în mod mecanic 

” de Gartner şi, poate sugerate și lui Glavina, fie că Glavina însuși le-a 
format în mod mecanic, pierzându-și siguranța limbei materne prin - .. 
întrebările continue și obositoare. In unele cazuri, precum în fu r m i- 
nanti 1133 (în textele noastre: fărminânti 11/,), formele cu z,. 
d, k,. g sânt exacte (II $ 113). Faptul că dela cele mai multe substantive 
ambigene avem şi forme în -2, deci câte două, trei şi chiar patru variante 
pentru forma pluralului articulat (d. ex: kutsiti, “kutsitsi, ku-
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tsiturle, kutsitele 169) e o dovadă indirectă despre nesigu- 
ranța lui Glavina. o N a e 

" d) Greşite sânt și pluralele nearticulate în i după consonantă simplă 
(precum probabil: e și pluralul articulat în j:artizani 19) d. ex.: 
butigari (alături de butigâr) 345, pe kiyari (alături de pe- 
klyar) 659 «cerşitori». Și greșeala aceasta e explicabilă din sintaxa istroromână. In II $ 209" am văzut că Istroromânii pot întrebuinţă, 
după numerale, forma hotărită a-substantivelor. Gartner citează însuși 
la p. 78 exemplul n6i smo dâi postolâr sau: dâi postolâri; 
numai cât el greşeşte când din astfel de exemple face deducția că pluralul nearticulat dela postolâr e poştolari.. Greşeala se continuă “apoi, când el dă astfel de forme și dela. adjective, d. ex.: dreti (ală- turi de drets) 128 «drepți= netezi», reskiniti 398 «zdrenţu- roș, largi 412 dargi,5trinti (alături de 3 tri n t s) 413 «strimţi, siromaxi 638 “Sărmani» (în textele noastre siromăs 4/5), slabi (alături de s la b).722 «slabi, profund citi 1163 cafunz, skasi I164 (piezişi, repezi... pa " e) Şi de la adjectivele în -e se dau forme neprobabile, fie că femininul singular se formează în -e: v er de, fem. v €r d e 103, fie că femininul plural se formează în -e (câ Ja substantivele citate sub b): verde:103 „Verzi, tare. (alături de tar) 723 «tari. Dimpotrivă, dela adjectivele cu două terminaţiuni pentru cele două genuri, se dau forme neobişnuite ca: beter (alături de beter e) 679 «bătrâne, mike 716 «mici» 

5 

(fem., în. textele noastre: miț %)- | „ Vedem deci că în formele flexionare date de Gartner s'au. strecurat - greşeli, în parte explicabile, mai ales dacă ținem seama că lucrarea lui e, precum însuşi mărturisește cu modestia care-i face onoare (p. 84), un studiu «greu, pripit, fără pregătirea necesară şi necomplet). Dacă facem însă abstracţie de aceste forme false, materialul adunat de Gartner are o. valoare ştiinţifică mare, ca de altcum toate lucrările dialectale ale acestui savant, _ . e | a „Transcrierea sa fonetică e exactă şi consecventă şi face uneori dis-. tincții pe care alţii mai târziu le-au trecut cu vederea. Astfel la Gartner „se însemnează și 'scurtimea vocalelor (mai ales 41) și e), pe care nici Wei- gand.nici eu n'am putut-o remarcă; el distinge afară de e (e deschis) “un sunet, între a curat și e deschis, transcris prin a cu două puncte dedesupt. O lipsă de preciziune e la el: notarea sunetului d prin a simplu, căci. acesta. numai când e accentuat,, nu și în poziţie neac- centuată e identic cu cungurescul a, deci nu „departe de o deschis» (p. 33). Pe h el îl transcrie prin x,: considerându-l ca o: spirantă  velară “(cAch-Laut»); cred. mai degrabă că 'h istroromân în majoritatea cazu- rilor e «piritus asper). Cu » însemnează el un ciot - dental, puţin deo- 

  

3) Din cauza lipsei de caractere tipografice, în citaţiunile noastre nu s'a putut face această distincție între d (transcris prin €) şi d scurt (transcris de Gartner prin. acelaşi e cu semnul Scurtime: de-asupra). me .
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sebit de voc. î, ca germanul 3). Cred că diot» istroromân e mai puţin - 
* consonantic decât cel german (i a istroromân e deosebit de germanul ja), 
cu toate acestea se deosebește precis de vocala î. Deci, în loc de a scrie, 
ca Gartner: viai (dar: may 653|), articulat viayu 1185, mai exact 
e a scrie viai, viaiu; tot astfel profundeit,iarnuprofun- 

„-deit 1163, ostariie, iar nu ostarie 46, viiu wiwșinu viu 
954 (îndreptat şi de Marotti în viyu, ap. Bartoli P. 88), iar pluralul . 
“nearticulat krai se deosebește de cel articulat kraii (la Gartner 
„pentru amândouă k rai 8). Lucrul se complică prin faptul că uneori 
Gartner întrebuințează şi semnul 7 (d. ex. oi 891 două, artizani 19 
plural articulat!) şi că la el P, m, d'-(, n, d muiate) se. redau prin .4y 
(zmuly 76 etc.), ny (dimayak 65 etc:) şi dy (ândyel 1332). 
-Dar pe vy so k 1159 dânalb» cum trebuie să-l cetim ? — Celelalte semne.. 
sânt clare: ş = d (scurt, când are de-asupra .şi semnul scurtimei), 
-e = e (e deschis), = (n velar), d= (ca la Serbocroaţi), k=ă, 
Is=p, 5=ș, 2=] (românesc, franțuzesc) şi, prin urmare î$= &; 7 
însemnează 7 silabic accentuat; semnul = deasupra vocalelor” arată că 

„sânt nazalizate., — Accentul acut. (”) se pune totdeauna când cuvintele 
au mai multe silabe. i 

Cifrele care urmează după un cuvânt citat din Gartner însemnează 
numărul cuvântului (însemnat din 5 în 5 cuvinte) în vocabular. Când: 
cităm pagina, punem un «p.) înaintea cifrei. . , 

1888 ii 

-Arehivio storieo.. - 

„Bartoli. P. 9 reproduce cele trei propoziţii istroromâne tomunicate 
de un “giovane filologo istriano' în aricolul 1 Ruzneni del'Istria, publicat 
în «Archivio storico per Trieste, PIstria eil Trent», vol. II, Roma 1883, 
pP- 95 ş: u., în care cetim buscrika în loc,de baserika,rem şi: 

_n-ârem (cu. m final păstrat), si= şi; perdutsi=p/erduţi). 

  

1) Ştiri despre Istroromâni, Cici, Uscoci și Morlaci, fără probe de graiu însă, utilizate , 
„de noi în parte în vol. 1]; se găsesc în următoarele scrieri apărute între anii 1883—1891; . 

1. BIDERMANN, Serben-Ansiedlungen în Steiermark und Warasdiner. Grenzxgeneralate 
"-în eMitteilungen des' historischen Vereins fur. Steiermark» 31. Heft, Graz, 1883, pp. - 

45 — 47; — Dr; KARL LECHNER, Die Rumânen în Istrien, în «Petermanns Mitteilungen», 
vol. XXIX (1883), pp. 294—299; — FRANZ SCHUHI, în cArchiv fiir Heimatkunde», | 
Leibach, 1884 şi 1887; —- O. BENNDORF. şi E. BORMANN : cArchaeologisch-Epigra- 
phische Mitteilungen aus Oesterreich-Ungarn», Wien, X. Jahrgang (1886),pp.51—52;— 
ERMANNO NACINOVICH, Un tantino di Rumeno, în revista «La Pennav din Rovigno, 
1887, No. 6—9, 13, 15, 18 şi 20 (citat de Burada 8) şi în anul 1889 (citat de Bartoli,: 
P. 10);— Burada 124-—129 reproduce în traducere română un articol allui A." COVAZ, 
publicat în anul 1887 subt titlul Dei Romaniei d'Istria în «La, Penna» din Rovigno, No. 
10—11, Pp. 120—121. (În acest articol se cuprind observaţii despre felul cum trebuie 
făcute studiile dialectale arătându-se câteva erori ale unor cercetători și vorbindu-se 
cu căldură despre studiile 'toponomastice); — VICENȚIU NICOARĂ publică în 4Iri- | 
buna» din Sibiiu anul 1888, No, 236—238, o dare de seamă — cu traduceri după ga- 
zetele italieneşti din . Istria — despre mişcarea Istroromânilor pentru obtinerea unei 

7
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1887 

- Marotti. 

- Parohul G. MAROTTI a .trimis d-rului Giacomo Lius, notar în 
Albona, împreună cu o scrisoare. datată 28. Il. 1887, nişte mostre de 

„ graiu istroromân şi adică (după Bartoli, P. p. 32 n. 2): I. 42 de propo-. 
„ ziţiuni (numerotate), parte italieneşti, parte germane, traduse în istro- 
„românește; II. 75 propoziţiuni istroromânești (nenumerotate), în parte 
traduse în slavă și în italiană, în parte: netraduse; III. câteva adause 
şi corectări la materialul lui Gartner (în parte trimis acestuia de Marotti. 
însuşi), făcute într'un exemplar din «Rumunische Untersuchungen» de 

„„ Miklosich. Grafia e când italiană, când slavă (semnele'de-asupra literilor 
c şi s sânt adesea: greu de recunoscut), când. românească . (deoarece 
Marotti,posedă Gramatica română de 1. Massimu, pe care i-o trimisese 

„lui Lius), când fonetică. St, a 
Bartoli, P. 92 ș. u. a dat câteva mostre... a 
In cele următoare reproduc mai întâiu cele '42 de propoziţiuni nume- 

rotate şi apoi, continuând .cu. numerotarea,. celelalte, precum au . fost 
transcrise de Bartoli (în parte utilizate în adausele făcute de acesta la 

Glosarul lui Byhan), oc gi 
In privința felului lui Marotti de a transcrie cuvintele istroromâne 

sânt de făcut următoarele observări: - a 
ă e redat de obiceiu prin a:amnatam2, mukata2, ca 3,in- 

-trebat 7, tatac ro,tata 10, la 13, ruga 13,tagliata sr, - daje 17, tate 18, da 19, kljemac 20, etc.; - Se 
mai des aflăm au și au: au vde 20, auv 23, 35,nauv 23,auljc (= âl'ţ) 25; ai .. ii: 

" odată aflăm și e: Ev 35; Pe a îi că Mar. își dădeă seama de calitatea sunetului â, deosebit de a, re- zultă din îndreptările ce le face lui Gartner la p. 66 şi 69: froatele 
mei, cal, Pferd, oam,oai,a, am, oats,a. . i. 

ă e redat mai adesea prin:€. (scris uneori £): sem 1, menatrn, 
€Ens 12,cns16,Emna 14, SkerbI7,mâre 27, gerson qr,etc.; : mai rar prin e (cf. II Ş 20): obernit ş, ke tra 5--(cf. ketra 41), posendi 7, cns 14, 2;: a a 

uneori prin ă (scris și â): păre 2, 19, păre, 15, 19 (cf. II $ 5); la începutul cuvântului chiar şi prin a: an 52,:69, deși în această: 
-. Poziţie. scrierea mai obișnuită e i: intreba 5, in 20, istiji'(=: 

- 7 

  

şcoli, Acelaşi dă în «Transilvania» XXI (anul 1890), No. 1, din 1 5 Ianuarie, date statistice „despre numărul Istroromânilor (cf, II, p. 40 ş. u.);—In vol. X al marei. publicaţii «Die: Osterreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild», Wien, 1891 nu găsim despre Istroromâni decât câteva date în. articolul lui ALOIS SPINEIC' despre, «Vieaţa po- Porului slav din Istria? (p. 211—a212), a o aaa



19, kljemac 20, kalji dopeljejt 27, etc.; 

MAROTTI - ” 59 = -: 
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pe redat de obiceiu prin-e: me 2, intreba 5, tremetes, 14, « 

„se 12, more 13, fete 18, de 19, zvone 21, mere 69, ete. 
dar și prin €: kuteza 13, fală 1;. i: 
mai rar prin &: tremăte 58, vrăme Go; 

„: odată prin. ie: tremiete 56; . 
“ „chiar și prin a: ceraj (= ţe rei) 40, rafi (re % 66; 
„n puteri şi dacă a în exerople ca ju va 3, intreba 5: kuteza, 

"13, Emna 14, etc. trebuie cetit a sau e (II -$ 21). 
* ke redat deobiceiu prin k: mu kat! 2, ketra 5; kutâz za “13, 

etc. ia 

dar și prin c (care are şi valoarea 9 cole 1 cuvintu 5, cum 
para 24 etc.; a e 

odată chiar prin ch: lock: po i, 
V e" redat sau, după model slav, prin y: pli erduta 8, celj ad 

sau, după model italian, prin ai: tagliata 15; 
odată chiar și prin Î: vesel. (plural) - 32. 
n” € redat prin 1: mnja 72, etc, - .. i 

„Ş apare scris $, £,.s.și s (II. $8r):5kerb 17, nostri 29, selis ce 
30, ni 55,cestez,etc.; Si 10, niS22,moresSti3r, potesta- 
tu 40, -Si-trei 42, etc;; Si 5,8, Steptan 34, etc.; si 5,.66 
lasi 16, dvaiset-si-ur 42, sti (ceştb). 50: istiji 54, mo- 

ţ e redat de obiceiu, după model slav; prin e (care are şi Valoare de k): 
toc 6, kljemac o, cije 24 n- meca25,auljc25,nmestic. 
26, frac 28, arec pacencije 39 (tot astfel în 'cazurile când ț 
derivă din €): ceraj (> ţe rei) 4e, face 67, ce mo, ceste7z, ceje. 

7 ete. ) 
+ mai rar e redat, după model italian, prin a (care de obiceiu are va 

loare de 2): zva (= va) 48, toz.66. 
ze redat de obiceiu prin z (care are și valoare de ep: ku tez a 73, | 

aze 49, ete; -:.. | 
mai far prin si gărson 4 kapusuzs., 

“Mostre de graiu, stroromân ' 

Torziet. am pre lume si. nasta. verit am. 
1. Chi € la? sonio —r. Cirej col&?. săm: jo. : .: Ra 
2 Camminando io înangiai il mio pane —.2. amnatam si hat 

"am me păre. 
3. Ella se ne andă' riangendo [sic] —3. mesa ca, tire stije. juva. | 

4. I fanciulli i imparano Biuocando e ridendo —4. fetori se n-mecu' 
a igrenda si ardEnda; : 

5. Si-voltă ame domandandomi perchă non parlo— 5. obernit, se 
ketra mire si intreba me za nu cuvintu. 

ÎN 
: 

    De 
, 

aie ar 

resti 57, pletesti 72 (cf.: şi în. textul, slav: 'ti mores..: po-. 
sljusat 5. a
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men — 12, verita ku se gospa (domna)? ne je Ens verita, 

  

6. Gli scaccid tutti dicendo: via | — 6. âm zdrenit toc covintănda: 
de ca. - SE Si „77. Non avendo del danaro, ne ho preso in prestito —7-:nam vut 
-pinez, intrebat am, za posendi. 

” 8. Essendo ammalato, io mandai pel medico— 8. stim “bolen; 'si . 
nam vrut din. medigu tremete. ae 
"9. Lrappetito viene mangiando — 9. apetitu .vire mukenda. - . 

10. Tacete, ho taciuto anch'io — 10. taâac, voi tata îi jo. 
„11. Es ist spăt, gehen wirl'— 11. mEnat, mezen!.- 
-12. Ist er mit seiner Frau gekommen? Nein, er ist allein gekom- 

13. Ein Kind darf sich nicht nehmen was es braucht, es muss darum 
„bitten — 13. ur feâor nu: kutăza la Celj fal&,-more.za &a ruga. 

14. Schicke Niemandem (sic |), gehe selbst hin! — 14. nu 'tremete 
nidur, Emna ens cole. e ” 

15. Er hat sich ein Stiick Brod abgeschnitten — 15. je tagliata un 
cus de păre. Su a Iu Aa Na 

16. Warum lăssest (sic!) du mich allein? — 16. za& me lasi îns? 
17. Diese Frau giebt sich viel Miihe — 17..Gesta domria. S-daje 

" Cuda Skârb. . - 
„18. Die Schwestern haben. ihren Vater verloren. — '18. Gesta fete pljerduta sev &aâe. Da aa e 

19. Gieb. uns Brod, Vater ! — Meine Kinder, ich kann Euch keines geben — 19. De na caco părel— me teljad nuva pok.păre da.- 20. Îhr ruft dem (sic!), aber er hărt euch nicht — 20. voi kljemac.. - „cesta, ali je nuve auvde. . : 
21. Die Glocke lăutet, eilen wir zur Kirche! — 21, klopotu zvone, | - târlin in -baserika, 
22. Es war schon Mittag und wir hatten noch nichts gegessen. — . „22. fosta vece podne noi: nam ni mukat. . - 

Mire nauv. 
23. Er hat sich geărgert, nicht mich — 23. je auv, ens sire jadit, 

24. Warum kauft er Dir Kleider und nicht sich. selbst? — 24. zaă „je cije roba cumpara, e-ns sije ne. 
„ 25. Er soll sich belehren, nicht andere — 25. .. je neka e-ns sire - n-meca, ma ne auljc 

26. Kinder, hier gebe ich: Euch die Kleider, ziehet sie an! — 26, Fetor anta ve davu-roba, nmestic va. E 

welche bringen — 27. “A-steze na faze Ealji dopeljejt măre vava vruri 

„+27. Heute hat der Vater uns Pferde gebracht, morgen wird er euch 

dopeljelj. . - 
28. Essen. wir schnell, denn wir miissen nach Hause fahren — 28. munkan .vreda, che morejmna' casa tra. . 

- 29. Unsere Briider sind gut — 29. nostri frac sku bur. | „30. Ich war bereits vom Bette auigestanden, als der Arzt eintrat — 30. Jo n-fost diboto din-pat. skulat, kâna medigu nuntru verit. 
e
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ar. Es ist gut, du kannst: chin, — 31. je . bire; ti i moresti” mere. 
"32. Hier habt ihr zwanzig Gulden. Kinder seid heiter — 31. „anca 

arec dvajset fijoririni fetor fijec vesel. 
33. Ich sagte ihm, er sollte zu Hause bleiberi, wenn “die Mutter - : 

kommen _wiirde — 33. jo-ljam zis. neka casa: ramara, se maja E 
_" verire, 

34. Er befahl uns, dass wir zubig „seien, und: in ervwarteten— 
34. je-na zepovide, che neka fijen na miru, Sije steptan. | 

- 35. Er ist am dritten Tage abgereist; am vierten ist er wieder zuriick-" 
„ gekehrt — 35. je treja zi &v partit ca; patra zi auv verit nazda.. 
+36. Die 'Thiir ist verschlossen, brechen wir sie auf! — 36. Gesta use-j 

zakljisa, resbinvo. : 
37. Ich fand ihn einen Brief schreibend - =— 37. je lam flat un list 

-„_pisenda, E 
-* 38.:Ich habe îhn nie arbeiten gesehen — 38, jo nulan' vezut nigdar 
lukra. 
„39 Habet Geduld, es wird bald besser wwerden — 39. arec pacen- . 
cije, va fi vreda mai-bire.: - 

40. Als er mich beschinfte (sic!), schlug ich in. — _ Du hast Unrecht.. 
- gethan. — $o? was wiirdest Du an meiner Stelle gethan haben?— ; 

Ich wiirde ihn beim Podestă verklagt haben — 40. kEn ma poka- 
„rejt, l-am stulit. —tuj falit — aia? Ceraj fost: tu n-me lock face? 

jor-laS. fost lu potestatu tnîi. ; 
41. Ich erlaubte dem Lehrling.zu mir. zu kommen, wenn der Meister 

ihn fortjagen wiirde.— 41. jo-lj. dopustesk Cesta gerson ketra mire veri, 
sel mestru ca z'drenire.. 

42. Wie heissen auf walachischr die Zahlen:-21, 30, 33 40, 50, -60, | 
70, 80, go, 110, 20002—42; kum.se kljemu po vlaSki €eăci. lumer — 
Dvajset-si-ur, trideset, .trideset-Si-trej, kvarnar, pedeset, Sesdeset, se- 
damdeset, osamdeset, devedeset, s sto- Si-zete, doj-miljar. . 
43. pipt — 43. fuma, a 
44. fumescu. — 44. la fumi. e 

45. skolte — 45. alzati. - | a 
46.. „amna Ca. —, 46. e va via. 

47. amna dormi — 47. va dormire. 
„:48.-n0 fumei tuda ke. zva slabo face — 48. non funiare, troppo . 
perch& ti fară male. 

49. mai bire aze, nego mere — 49. meglio' oggi: che domani. 
50. din kara &elisce sti tu — so. da che villaggio sei tu. 
51. kum se kljama te tate —: gr. come: si chiama tuo padre. 
52. kez de elj an casa — 52. koliko vas je va kuti. 

"53. je anka brun sused — 53. je jos kakov tvoj sused. . 
54. îstiji tu domnu rugo, po hervacki — 54. sai tu pregare per rvato. 
55. tu nu stii nişă — ti ne zna5 niă. , | 

„36. cire mubat &a svice, se nu toj da triska: a 

v 

"57. tu moresti mire skuta, se ver fi meu prijatelj, se se nu a vojte tremiete -
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ku draku:—.57.: ti mores mene  posljusat, ako ces bit moj prijatelj, 
„_ako ne cu te poslat.s” vragom. 

”.. 58. ielj nam mire ku draku tremăte, kijo noj skuta 'se riu mije fu sere 
“volja — 58. oni nimaju mene s vragom .poăiljat, da ja necu poslusat 
nego kada.bude mene volja. ... ..-. - 

59. tu ai.kapu de vice-tu'— 5g. hai la testa di vitello. a 
„60. se nuri skuta vate domnu — +60. ako'ne bude posluisalj ce te 

61. se skutari nute va domnu. Skuta te' domnu, pak nuta va draku— 
62. gledaj se da te katka ne uji — 62. kauta te se nute katka mutka. - 
63.:sarpele — 63. gad. a a 
“64. jo te pozdraves Domnu ku tire.. 
65. zatuti €aylicu. an zid — 65. zabji &aval va zid. Sa 66. hvala: Domnu si lu Majke' Bozje kam bejut anta toz skupa ur mizol de vir — Domna.na da duais i kletu, rafi senja . ke 'smo vi. 
67. tat, tac, ve maj bire face se meri dormi — 67. muti, muti ces " bolje storit ako greă spat. -. 

"da cred. că. trebuie 'cetit igreinda sau 

68. mut e tate — sada muti. | N a e „69. sera Domnu da mere tiha vreme, rem .n0j doj mere an lug — 69..ako Bog da tiho vrime . jutro, cemu mi. dva po€ na lov va lug.. 70. ce tu-lukri — 70. ta dela, ! n i 
71. pletesu facolu ku ako' —' 1. ja pletem facol s'iglom.. . 72. nu istina ke tu pletesti facolo, ma i pletesk,: ce Ste zile mja (în- “„dreptat în mnja) fost rate premer — 72..nije istina da -pleteă fazol | ma ja pleten “Le dni mije bilo zima na ruke. 

„73. €0j vajo spura | ceje novoga.  ........ „74. tuda fume pre lume — 74. tuda glada po svitu. Die 75. tantu me kapusu verita Pira ur de ce la kapus noj mori de fame 

„ 

| — 75. dokle imam  tega kapuza necu imrit od.glada.. ;. 
ț- 

4 

Ea SI _. Note -! 

Torzjet am din ven. torziâr dandar Vvagando» - nasta]. pare a, fi o variantă a lui nâzat înapoi, iară»; cf..nazda 33 „_2-amnatam] amnât-am,; perfectul compus e adesea. scris impreună: mesa 3;.verita 12, tagliata 15, fosta 22. Peste amnatam.e scris -m-nanda=mnănda. «mergând. : mu- kat] Tot astfel mukenda 9: mukat 22. alături de mun- Kan 28. Şi la Micetic-Ive: mu kă 9/.5 (cf. Bartoli, P. 61); se vede deci că nu e greșeală de scris, „1 O rostire exactă, pricinuită de . disimilarea "completă a lui 2 față 'de nazala precedentă, ca în arom. măc mânoy. “3. riangendo ar putea fi o greșeală de scris în loc de: Piangendo | “plângând», dar atunci nu se potrivește traducerea istroromână. -. | 4. n-mecu trebuie cetit nmeţu, cf.n-meca: 25  '-igren- 
igr cinda; tot astfel
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p isen da 37; Mar. redând pe eprin e! (cf.- nota .1) nu putem ști 
“dacă verbele de conjugarea IV-a au terminațiunea -eș sau e (II $ 149) - | 3 A 

la infinitiv şi deci -ei n da sau -ein da la gerundiu 'ardEn- 
da cred. că trebuie cetit ărdănda (cf. nota 1); tot -ânda în: 
covintEenda 6, mukendag,m-nandaaz, i 

5. se] Am aşteptă s-a. .: : i 
13. la celj] lâ ce-l să iace îi. a 
17. Skerb] Sc(ă)rb cer. .skrb «supărare» (cf. moldovenescul |! 

«scârbă»). A SS 
27.vavalwăva dopeljelj] Din dopeljej cu asimilarea 

“lui 2 față de I' precedent. : ÎI a i 
28. morejmna casa] Trebuie, despărțit morejmn acasa;: 

cât pentru finalul un, cred că Mar.a scrismai întâiu morejm, apoi 
a îndreptat.pe 7 final în n uitând să-l șteargă, cf. nota 37. 
30. jo'n-fost]io-m fost; pentrum> n cf. II $62a. 
kena] căn a «când a. e II Se 

32. tjorinini] Greșit în-loc de fjorini . vesel] Am aşteptă 
veselj. - N Aaaa 

34. Sije] Si ie qi pe el. ... ine 
36. resbinvolrezbin'vo es" spargem b , i 
37. lam] e îndreptat în lan =l-an dl amy, cf. II $62a. 
38. nulanjnu'l-an mu lam. . o ci A 
40. tujjdu ab -jor-las] cf. II $99  tnâi]. Bartoli nu e. 

sigur dacă nu trebuie cetit cumva tu 2i (care ar corespunde croatului | 
tuziti); cum însă verbul e atestat ca tă n Zi, cu același sens, și de Wei- 
gand (cf. Byhan 362), lectura tn Zi va fi cea bună. |. -.. i 

3 

41. gerson trebuie cetit, probabil, gărzân, cf. Bartoli, p. 48. - a 
44. la fu mi]. Va fi forma de politeță ital. «Ella. -: i 
46. Unele din frazele lui Mar. le-a controlat Bartoli cu Francesco . 

„Pezzolich din Brdo; le. vom da cu scurtarea Pezz.:: amna câ 
_Pezz, a aa Re n 
„51, te]-fusese scris m e, iar deasupra lui s'a 'scris un £, fără ca m. - 
să se şteargă, a a 
52. căţ de el'-ăscu ăn căsa Pezz.!* « e 

„53. brun] Greşeală de scris în loc de vrun: je ănca vrun 
„suse€d Pezz. -:. II II RI 

54. istiji] Ceteşte ăstij, cf. II Ş:173: :  -rugojrugă. 
„55. «Ține bine ((frumos») lumânarea ceea, căci dacă nu, am să-ţi 
dau o palmă: țire musât ca svite, snu ţ-oi da o trisca 
Pezz, n eri ÎN RE a N a IER 
„57. tu moreăti mire:scutâ s'er:fi me priatet... - 
voi te tremete cu dracu Pezz . -  - : A 
„58 ielj nam mire...] ie! e pluralul politeţei (II $.240).. . 
n a m] Scris greșit în loc de n-âru ,. kijo] Asimilatdin ke jo 
fu sere] fusere: «Dumneata n'ai să mă trimiţi la dracu, căci eu nu | 
voiu ascultă dacă nu voiu aveă poftă): je n-arumirecu dracu
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tremete, ki jo n-oj.Scută, să (sic!) nu mie fusese 
-vol'a Pezz. i e 
_.. 59. ai e îndreptat în ui; poate subt influenţa lui 4 precedent sau 
"poate că Mar. a vrut să scrie uai pentru rostirea îi . vice-tu] 
“viţelu, | : 

60. nu ri].pare.a fi o formă contrasă în vorbirea repede din.nu 
vruri; Pezz. dă: se nu vruriscută, adăugând caltramente mai 
e -€. : 4 x € minogointesoy .vate domnulva.te domnu, subînţeles tui 

„sau castige'j; Pezz. de asemenea nu simte nevoia dea mai exprimă 
infinitivul, subînțeles în' acest caz (cf. II $ 267) şi traduce pe «se no ti 

- sara ubidente Iddio te fară male» prin: se nu fuscriposlusăn, 
va.te Domnu.: o NE Na 

. 61, se scutâri, nuteva Domnu Pezz.-dacă vei ascultă, nu 
te va bate Domnw : nu'ta va]. Va fi greşeală de scris (pricinuită 
“de aurmător)în loc de nu te va (cf. nute 62) scuta te 

(= il tuo) domnu, pac nu va'te drâcu Lâ Pezz. | 
„62. câvta se nu te câtca mutcaPezz. : 
164. pozdraveS] Dacă nu e o greşeală de scris (Pezz. dă jo te 
pozdravlesc), ar puteă fipozdraves, cu amuţirea finalului c 
în sufixul -esc (II $ 95 a) şi $ în loc de s, cf. șipletesuzr (alături de 
pletesk 72). Fraza întreagă pare a fi începutul trunchiat: al rugă- 
ciunii cAve Maria», care în varianta Bajăic este:-] o pozdravlesk 
tire, Maria, kare Sti pljire de milost, Domnu tu tire. 

65. Zebg' tâvelu ăn Zid Pezz. (care observă că Zatuti “se 
“in slavo”). - 

„66. mizol] cf. Bartoli, P. 59  duais i kletii] Bartoli, P. 
'74—]5, ceteşte Si k-le.tu, care ar corespunde croatului s& Jetu; Pezz. 
propune: domnul a dât âi Si k-letu rafi senja] re fi: 
senăâ car fi semn». - vi] cu acest cuvânt trunchiat se termină. pa- 
gina, fără să se continue fraza pe cea următoare. : 
„67. ve] greşeală de scriere în loc de ver: ver mai bire fâte 

Pezz, e Cs 68. mute tate] Vafimotetâte cacumi'tacey;-scrierea mut 
e influențată de mu &i . (croat) din aceeași propoziţie şi din cea 
„precedentă. . IE A aa - 69. sera Domnu da mere] sere Domnu dâ'măre 
«dacă va da Dumnezeu mâne» mere] mere «merge).. : | 
“7I.pletesc faţolu cu âcu Pezz. . - SE 

„72. mja îndreptat-în mnja. Dau fraza întreagă în transcriere, „ astfel, ca să fie ușor de înțeles: nu-i jistina ke. tu pletesti 
facolu. — ma jo pletesc. — ţeste-zile m-a fost race pre-măr.. . a, - 

73. Pentru vajo cf. II-$ 160.: a 
74 fume în loc de fo me, greșeală grafică din pricina lui lu me următor: uda fome prelume Pezz: (e o frază foarte obișnuită, ca un proverb), . | E i 7
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„75 pira ur de ce lajpira vur de ela «până vom aveă .: 
“ din. aceă (varză)). ' Construcţia obișnuită .este, după Pezz.,itantu . 
me: capus verit-a,-pira-l fusere, n-oi muri de 
fome fa me] “în loc de fome: poate fi un italianism,.dar șio 
scriere inversă, căci pe d îl scrie uneori cu 0... Ra a [i 

1890 
a Tomâsin.. o a 

Intre diferitele studii ale lui Dr. P. TOMASIN despre populaţia '- 
Istriei şi a provinciilor învecinate, de origine românească, cel publicat subt . 

„titlul Die Volksstâmme îm Gebiete von. Triest und în Istrien, Triest 1890, 
II. Rumânen (pp. 42-—44), dă, după o scurtă descriere a Istroromânilor," 

“ şi următoarele probe de limbă: io, tu, lui, noi,jegl (ich, du, er, 
wir, îhr, sie); cesta, cella, ceschi,cegli, casta, ca;celli 
(dieser, diese, derjenige, irgendeiner, dieser. da, jener dort); fi (sein), p 
„av (haben). Conjugarea: io lucro, tu lucri,'je lucra, noi 
lucramo, voi lucraz, jegl lucră, jam'lucrat, jo vi 
dlucrăt,jo res fost lucrat (ich verdiene, du verdienst, er ver- 
dient, wir verdienen, ihr verdienet, sie verdienen, ich verdiente, ich 
habe verdient, ich werde verdient haben). Cuvinte de origină latină:, 
amblă (ambulare —gehen), basalca (basilica — Kirche), b ou (bos: 
— Stier), call (callis-— Strasse), cargna (carro—Fleisch), cassa 
(casa — domus — Haus), ca ss: (caseus—Kise), do mno (dominus — 
Herr), clama (clamare—rufen), compana (campana — Glocke), . . 
copra (capra— Zicge), filie (filia —'Tochter), fratogli (fratres 

„— Briider), jualba (alba-— weisse), lapte '(lac—Milch), lucru 
(lucrum — Gewinn), m a '(meus—mein), matre: (mater— Mutter), | 

„ muli&r (mulier— Weib), muliara (mulier mea—mein Weib), 
„ochiu (oculus— Auge), ova (ovis—Schaf), patre (pater— Vater), - 
rogă (rogare—bitten), secura (securis— Hacke), sorăr (soror 
— Schwester),-urra (una —eine), vetruona (vetera—alte), vin u 
(vinum—Weimn).  . . a ae Se 

__ Am reprodus întocmai aceste probe, între care sânt, alături de forme 
şi cuvinte istroromâne veritabile, altele evident greşite sau rău traduse, ' 
unele italiene, altele vegliote, iar altele: reproduse fără control din dife- 
riți autori, începând cu Ireneo della Croce. aa 

9 
| e "- Gaster Chr. Si 
 «Crestomaţia lui P. GASTER nu cuprinde nici o coritribuţie noul 
cu privire la Iștroromâni, ci textele date pe pp. 282—287 ale volumului 
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64. e o WEIGAND Li 

„al doilea sânt reproduse „din Miklosich. şi adică: anecdota «Securea 
găsită» şi fabula «Greierul și furnica» după Covaz, «Tatăl. nostru» şi «Cre-: 

 zulb după Sajovec, «Legenda sfântului Petru» după Micetic-lve, «Tatăl 
„- “nostru, «Decalogul», «Frazele» şi câteva «Proverbe», după Ive, iar: după 
„Gartner «Trei frați, i. e i. : 

„În partea gramaticală din Introducere se dau, la Pronume şi la Verb, 
„Şi forme istroromâne, reproducându-se și toate erorile lui Gartner. 

IE 
o Weigană 7. 

“ „După călătoriile sale în Peninsula Balcanică, G. WEIGAND cercetă ”.. şi pe Românii din. Istria și o parte din rezultatul studiilor sale le co- 
- munică în studiul Nowvelles recherches sur le roumain de PIstrie,. 
publicat în' «Romania», XXI, pp. 240 — 256, Paris, 1892. Inainte de a ajunge în Istria, Weigand petreci mai întâiu câteva săptămâni în Fiume (p. 241), unde cunoscui:pe V; Nicoară, Român din Ardeal, profesor 

„la liceul de acolo, .câre s'a ocuapt mult cu Românii din Istria Şi» care îi „„dădu informaţii bogate: despre Istroromâni. şi: limba lor.. In Fiume întâlni ocazional şi femei din Jeiăni. Plecă mai apoi la Susneviţa, unde - se opri o zi, apoi la Brdo şi la Noselo, unde rămase opt zile (din 25 Iunie „până în 2 Iulie), la negustorul Scrobe. Acesta, fiiul său Nestor şi bă- „trânul Franz Ștroligo i-au fost învățătorii (p. 24) 
„După ce ne dă câteva date interesante despre Românii din Istria Weigand vorbeşte. despre limba lor, îndreptând . unele greșeli ale lui . Gartner . şi completând unele. lacune din studiul înaintașului său, pe. care îl luă de bază â scrierii sale... Se ocupă ' mai întâiu.- „- de. «sunetele» : istroromâne (p. 242-—244), dând. pentru. .unele din ele precizări fonetice, care -nu sânt totdeauna . identice cu observările mele şi. ale altora. " Aminteşte apoi câteva din. trecerile „ fonologice căracteristice dialectului istroromân, care de asemenea nu sânt totdeauna la fel cu. constatările noastre sau nu sânt precizate exact, d. ex.. «n între vocale devine „P» (p. 244) sau formularea lor nu e „.. tocmai fericită, d. ex. «/ e intercalat între consânante și ia, ie» (de fapt: „ P se intercalăază între labiale şi 7 următor). Urmează un capitol despre «pronume» (p. 245—246), în care se citează şi forme îndoielnice, precum „_masc.'lo şi fem. la ca acuzativ singular și 1ii = lo r; ca dativ pluralal „Pronumelui personal conjunct, apoi forma k garle-tăe ca pronume - relativ indeci., -tşăăta ca formă pentru masculinul singular al pronumelui demonstrativ al apropierii și tăeli a pentru masculinul plural al pronumelui. demonstrativ al depărtării. Că lipsesc unele forme şi variante nu e de mirare într'un articol scurt că acesta; totuși cred că în paradigma pronumelui personal de pers.: 2 se potriveă mai degrabă. ? pentru dativul conjunct singular. decât tii (Cal nostra), "care: apare 

N



  

WEIGAND 1 | o ! 65 

„. numai în anumite condiţii. Mai bogat e capitolul următor (p. 246249), care tratează despre verbul istroromân. Și aici întâlnim unele forme care se deosebesc de cele date de noi, d. ex. pluralul verbului: m re (p. 246) şi formele pentru pers. 1 şiz a singularului imperfect (p. 247). . " In paradigma verbului e nu se dau, la plural, formele verbului ajutător. . 
e Unele din formele date de Weigand şi o parte din aserțiunile și expli-, 

„cătile sale sânt de sigur greşite, astfel fraza: 3 t.e ptu,-pirea fiie: finit (p.246), căci un conjunctivfără neka saus e, după pirea - nu-i uzitat; greşite sânt şi formele pentru gerundiu (p. 248), explicarea - 
imperfectului (p. 247) şi a «plusquamperfectului» (p.. 248); precum 
şi aserțiunea că imperfectul se poate formă dela toate verbele „- (p. 247) şi că dela verbele în -47-nu se pot derivă forme în -vţș (p.249). „_- În capitolul următor (p. 249—250), despre substantive, aflăm câteva 

. forme de plurale care “se deosebesc de cele notate de mine. Aceeași. 
observare despre unele prepoziţiuni (p. 250—251) şi unele adverbe (p. 231). : , i . ai . . . . a. 

„ Partea cea mai importantă a acestui articol sânt cele trei texte care ur- 
-  mează, dintre care cel dintâiu e Legenda Maicii sfântului Petru, publicată. "şi de Miklosich WdR. după Mi&etic-Ive şi îndreptată de Weigand cu aju- torul lui Scrobe (reprodusă de noi la p. 38 ş. u.) apoi o traducere făcută de tânărul Scrobe după o istorioară italienească şi în sfârșit o autobiografie po- vestită de Franţ Stroligo. I] cele următoare vom căută să îndreptăm câteva |: „greşeli în afară de cele arătate/la p. 41):.2%%/ Glavi ga] Glavina „— "le ko'azpa] ko'asea—2i!/: kgali] kgali—2:% tat3] „tgat3—:%/. n-afakaveait] n-a fakavgait—%1/, râsitse] roz- sau roz- cf. Bartoli, P. 17 n.—*51/% skand ujskgand—2%%/, şi: | 25.3 kgalea e dacoromâfiisa în loc de koala —25%/, ăntreabea - trebuie tradus aici prin «priem (nu «demander») —254/,; kand] kăn d — 95%aa tSitata] tăito/ata (cf. 255/425) — 255|, prohu pare a „fi greşit în loc de proahu (cf.. Gartner :1093) — 355%, yene realul yenergalu-— 55/45 dende nu-i cot, ci «d'otu —255/ Verit-am va fi dacoromânism în loc de Verit-an—355/.5-40 katsg'ato aw ku ur. telada ton avait frappe ... avec un 
couteau» îndreaptă în katsoat-aw kultelada «a primit o lovi- ' 

7 

tură de cuțiv)-(cf. Byhan, p. 259, Bartoli, -P. 18) —- 25%, și 251/.p koasa : «ă la maison» (Citat şi la p, 25/.,, între adverbe). Am aşteptă: koasea— .. dupea ku va fi-o greşeală; Istroromânii zic: ănsurâ du pa,. „ Dacoromânii: a însură cu (sau. a 'da după); se pare că avem a -face 
aici: cu o contaminare a celor ”dotă. construcții — 25%/,, mot$iha] Auzit “sau transcris greşit! în loc de moati ha —25%/,, poklea recte: poklega.. . .:.- ! . . „TD . . . a pia Transcrierea fonetică a: acestor. texte nu e cea obicinuită în studiile dialectale ale lui Weigand. Sunetele 4 şi e (transcrise de el mai târziu 
prin 9 şi €) sânt redate prin ga şi ga; sunetul d (transcris dealtfel prin 9) 
are semnul; palatalele sânt: s (dar şi ș: d. ex. și), 5, 15, £. şi € (şi pentru d: 
tgaro); un singură; dentalele.muiăteel le redă printr'un i următor: . - ia , m | i DE iati ” 

-s. S- Puşcariu. Studii Istroromâns, III. a 

N 
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o i=Pni = (însă m gari, care nu trebuie cetit cu r muiat, ci cu ri 
scurt); neconsecvent e în întrebuinţarea lui ș, pe care-l transcrie când prin 
2, când prini (care e şi semn grafic sprea arătă muiarea unui L.și n 

„precedent şi uneori e întrebuințat pentru 7. şoptit) şi când prin >, 
„cf.. II $ 42. Tot neconsecvent e și în întrebuinţarea accentului, care 
ni e însemnat în cele mai multe cuvinte, scriind bunăoară: porto'a, 
veri, dar Sedea, poveai,:246, porto'an, dar portgoats 
246, vide'aia dar daveaia 247, etc: . Sa N 

, 

DN a 1894 i: 

| a N Weigand II.  - | 

* In 1894 a publicat G. WEIGAND un articol despre Istroromâni în 
«Beilage zur alilgemeinen Zeitung» din. Miinchen:No. 252 (Beilage No. 
210), din 12 Sept., care a apărut și româneşte în «Enciclopedia român. 

In acelaşi an, subt titlul Istrisches, apar în «Jahresbericht fiir rumânische | 
„ Sprache», vol. I, Leipzig, Barth, 1894, pp. 122—155, douăsprezece bucăți 
„_— dintre care unele se aseamănă cu cele publicate de mine, d. ex: 1 cu 4 
-“11 cu 26, III cu 13 — culese în vara anului -1893. Dintre acestea cele: 

„două dintâiu sânt comunicate de Nestor .Scrobe din Susnieviţa, iar 
celelalte zece de bătrânul Fr. Stroligo . din Villanova (Noselo). Felut : 
de transcriere nu mai e cel de mai nainte, ci cel obișnuit în studiile 
dialectice de mai târziu: î=9, d= 9, e = g; deosebeşte între 3 

„ (semivocală) şi  (consonantă); tot astfel între £ și $, îşi X1£ şi 1; 
apoi între 7 şi w (bilabial); introduce semnul: c şi deosebește şi un z. 
Accentul e notat (ca în textele noastre) când nu este pe silaba penultimă; . 

| uneori însă s'a uitat a se notă, mai ales Ia verbele în -g'j Sau în cazuri ca: 
 fiorin Sfp-grinetu-7/p,kole ete. i. 

» „Limba textelor. e aproape aceeași ca a lui. Belulovici, afară de. câteva 
„deosebiri de amănunt, d. ex. lorgu 1/j=lârgo; meroâku;, 

“komere, hlapetsu, el', koder II $.20; murei, porto, 
* "kunoskiăt, 'surg'r,potut, Skapoleit,u,morire II Ş 48; 

drgcu Il $2,tsuda?/;j=tsud e (și Nanu 38:t Su de);sridne, 
„9 nyeluII $-74;:mborebit 2/, = borbit;(amin)d6âu ÎI 

"-$ 98; beutIII $170; onnozat,ombatilIl $I82; pos kapei 
II $149;moâko',IIŞa23;hrast,kraitsarIl $3; mâimun 
II S$$ 67cşi.ro9; lu gospodgr. II $ 207; kasipork II $ 208; 
ăr, ur II $$72 și4o;priatelu II $$76 şirog;po'rotu- II $$. 
I4 şi 112a; pos5tefi,poănit.Il $74;zoliku he = zâlic(a); 
preste, dela II $ zo; zmiluit II $ 149; zekl'is seaw.: 
II $ 98;plivindg' II Ş1s2;t5cl'ada; nigdg'r II Şrog;ure 
II $ 134; tfdo '/,=tărdo; pokle'4= pocle; tăuda 
ha=ţude; vendut,zmeslitIŞ38.. e
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1 torică) cu înțelesul lui «cât (de: mult)». 

alineatul în care se găseşte cuvântul citat. , 
|. : , . - 

WEIGAND II | - 67. 
IE 

. 

Iată câteva forme care ni se par greşite și câteva îndreptări în' tra- 
ducere 1): . ae zi a. 

i 1 ke .se re maritg; am aşteptă ke. se se re m;, sau, 
mai probabil, ke se re maritg-se, primul se fiind conjuncția |. 
«dacă» iar al doilea pronumele la acuzativ. a a 

1/; Schimbă punctuaţia: doj 3erp,efetăori pus law. - 
1/, no fi zakoristeseinichthart» e greșit. Byhan p. 387, pro-, 

pune: ng, fi za korist, «nun,esmâgezum Nutzen sein (croat. slov. 
korist «Nutzen»); interpretarea lui Byhan. cu privire la za ko rist: 

„e de sigur cea adevărată, dar no nu trebuie schimbat în ng, căci nu 
e interjecție, ci dativul pron. pers. absolut (II $ 225) deci «să ne fii de 
folos; am aştepta, adevărat, mai degrabă fije sau va fi. AR 
Aa pireverir (sic!) kose. «bis er nach.Hause kommen. wiirde»; 

în traducere verbală ar fi: «bis ich... kommen wiirde», căci, verir 
„este de sigur pers. 1 din singular, nu a treia, precum pare a-l. in- 
terpretă Weigand, judecând după «sic. Avem a face cu un fenomen 
destul. de des la Istroromâni (îl avem de ex. la Weigand II 2, 4): . 
trecerea. dela vorbirea indirectă la. cea. directă. O construcţie identică 
la Popovici 1 2/9 DE Ra -Mopednajistdon]lLanoiosndăn(cf.I1$5).- .. i i: 
Ap vodetgtsi] 'Tercovici,:ap. Bartoli, P.88: vodefiâku sau . 
„maj musâv: vodeiâta =.biscia Vacqua (v. stâje entre -âpa dul&e, - 
kăza ribele si Zăbele). . a a 
Valeillejidea. . .- -. Da 
1/„, «Was scheint dir [von dem] der dichy] «Was meinst du, wer 
wird dich pe Sa 

1/;s Schimbă punctuația în: re meritej obisit e fi şi tra-. 
„ducerea în: «dass sie verdicnen wiirde .. a 

1/3 «Weil sie ...» îndreaptă. în: «da er) (precum dovedeşte masculinul 
adjectivului predicativ). Propoziția 'k a fo5t coro sramoti t 

-este cauzală şi depinde de:e tsesgru zis a (1/4), ar trebui deci tre= 
cută în alineatul precedent, iar punctul după k a's ti n schimbat în virgulă. 
. 2/. «ie haben sich zusammengenommen und haben sich verheiratet»] : 
«und sie haben .einander genommen (=geheiratet) und haben s. v). | 

2/, stepte oyobe moâce uwarte ein. Weilchen vorher), tre- 
- bue îndreptat. în: stepte, oiiobe m. tivarte, ich werde,vorher ..: 
„trinken» (cf. Byhan, p..234; care propune: jo v]oi b e— ceea ce nu 
corespunde cu topica. istroromână, și Popovici, II, p. XV, care .pro- 
pune o iâ be do ea be (sic!) — ceea ce n'are niciun sens). Despre un 
alt caz de 9 în loc de o cf. mai departe nota Mg... e i 

2/3 tSe nu e.pronume relativ dependent de iu v e, deci nu-trebuie -: 
„tradus prin «wo» sau «was», ci e pronumele interogativ (întrebare ora- 

  

1) Fracţiunile arată în numărător, ca în textele noastre, numărul bucății, şi în numitor | 

se . . .? Ie . | -.



  

  

  

- et 7 
"pi? ” - , 

pi, e n  OWEIGANDII 
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“i uv Ecole lemne = tăind lemne. Remarcabil e singularul 

  

9jre „lşşi-subiectul e j e I. Sau avem o fotmă veche în -€ şi la pers: 3 
"din plur. 7 tSe t3er tu cwas willst :du» 'cred-că e greșit, mai întâiu 

. *pentrâcătăer e nu are înțelesul de ţa vrea» ci de «a căută», apoi fiindcă 
ge în Bers. 2'sing. ar trebui să avem forma tăeri (II. $: 41). Presupun 
o" fobavema face cu: t5-er tu?'='cevrei tu? pe_care “Weigand îl va fi 

„.î * «findreptaty în te tăer tu. pe 
0 AiaASg-vea beletsa] trebuie cetit a3gve b. dașă frumuseţe), 

„ “deci traducerea «hatte niemals eine so „schâne Pracht» e greşită. De 
A asemenea e'greşită-forma v g daved», ca imperfect al verbului dave, 

„reconstruită de" Weigand din acest exemplu şi din alt exemplu rău 
„înţeles (m-asive.5/). .: : SR ati Sa 

 „îh, tSirgt aw beut'si mofkot:overlangten Trank und 
"Speise»; îndreaptă traducerea în: «sie speisten zum Nachtmal, tranken 
und assen». E evident că tSirgt a w e perfectul verbului ti TO 4a 

. cină» şi nare â face nimic. cu t5 ere (care la Istroromâni nu însem- 
nează «a cere), ci 4ă căutâ»); tot astfel bet și moâk 9 t nu-s parti- 

>... Cipii-substantive, ci tot perfecte fără verb ajutător ca' în cazurile arătate 
„în II $267a. | SI a | 

“/,seyezdg' pe care Byhan (s.v.) propune să-l cetim sei jezde' 
„trebuie îndreptat în zeyezde:(cf. zeiezdi în -glosarul nostru); 
pentru urechea unui German e foarte greu a deosebi între s și 2 iniţial. ACE 

= ! î/a Lipseşte, în traducerea germană, după ckânnen»: tdenn sechs 
>. “Pferde k&nnen” nicht: herausziehen . . „». DR a : 

Va snapol'u timvollen Galopp», trebuie îndreptat în:na pol'u, 
dauf freiem Felde» (cf. Byhan, 312). - - ae 
| 4/> «Sie fragten, ob. er [es] ihnen 'verkaufen wolle (wirde))] «sie 
baten ihn, er măge [es] ihnen verkaufen, denn ..»... - A 
î/şvut aw] Am aşteptă: vrutaw. .. DE 

„is kuvinte' (tot astfel 4 9, )] ku vinte ('/o, 7/5). Verbul "fiind de conj. I, accentul e pe tulpină; greşeala se explică ca o analogie 
“după multele verbe. de conj. IV. . | a aa 
: * îs «da wurde es der Mann»] «werwandeltă er sich sogleich in einen 
“Mann; omu are forma hotărită nu'pentrucă ar fi definit mai de- 
„aproape prin propoziția următoare — precum pare a interpretă. Wei- 

o
i
 

A 

3 

gand — ci ca în exemplele citate în II $ 204... 
Msorpelorpe. i Ş fa ma Si ve «war (hatte) auch] masive «las-die Messe» (dela 

verbul maSivei «a sluji liturghia»). E: 
:.Sfa Nu cred ca gîi katsgt a w să însemneze «hat ergriffen», şi că 

„ avem a face cuun schimb de prefixe, în loc deakats ot aw (Byhan 
s. v.), ci trebuie mai degrabă tradus cu .«zog [die Schuhe)] an» deci cîn- 
călțat-a» (II $ 79), precum reiese şi din continuarea: m € s a'w co on (nu: ku) 'opint3ile lu Zuponu.. Astfel devine îndoiel: 

> Die şi. a : a:
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% 
Weigand putei fi influenţat de forma aromână afikats, nhatâg e». 
““/a tr'do nu însemnează «schnelb, ci «stark, fest. AR 
“la purtot aw nu se poate traduce cu cer hat geworfen». Cred că» . subiectul propoziției: nu e feciorul -cel 'prostănac, ci berbecele căruia -! 
i-a căzut o pară pe corn și de spaimă a luat-o la fugă «conducând» Ciletag 

“în groapă. | Da E Sa, 
1-0 kade] kade' (cf. %,). nai 3 2hn"7]ug Wveggefiihri)] «gebrachty. 
8 i 

S; aîkatsgt cergriffen» (în locde oîâkats Şt), m) Tales că - 

p 

ş «sind alle zusammengekommen»]. «machten sich alle auf den: 
Wep, cf. Byhan, 29. e. Pa 
„9, visi însemnează ciiberhangen», nu «krumm wachsen»; —re fost 
kadg'= eră cât p'aci să cadă. a o 
- 9/5 setariteseawlsetarites (= ăs cf. II $ 20) a w. Deşi. 

- Verbul setari corespunde croat. satariti, cu acelaşi înțeles (Byhan 
s. v.), ne întrebăm dacă Weigand l-a însemnat exact. Am văzut anume: . 
mai nainte (*/,) că el scrie seyzde' în loc de ze yezde (cf. şi 2/5 
şi tot așă S'ar puteă să fi scris setari în loc de zetar i, după 
cum l-am auzit eu (1/5, 15.5) și după cum .l-a însemnat şi Popovici . 
(II 167). Chiar şi trecerea lui a > e, pe care o găsim tocmai la prefixul 
za->ze- (II $ 6) ne întărește în părefea aceasta. Rămâne însă a explică ” forma zetari croat. satariti.: Popovici (I. c.), o explică ca-o” : 
«posibilă contaminaţie din zatirati+-satariti. „Cred mai: de- » ” “grabă următoarele: Istroromânii au prefăcut pe satiratiînzetari: 
printr”o apropiere greșită de verbul tari (< croat. trti, tarem) ca șterge» 3 

(cu compusul o ta ri %/,, Popovici, II 1 32 «a şterge, a curăți»). E adevărat. 
„că înțelesul e depărtat, dar nu trebuie să uităm că în regiunile cu popu- 

laţie bilinguă, precum în. parte sânt Istroromânii, se poate uşor întâm- | 
plă că se plăsmuesc cuvinte în limba streină după. fel de fel de analogii, 
al căror. proces psihologic nu-l putem urmări totdeauna. Ea 9; setekeit-va fi zeteke'it, din'za-ktekati 'croat (nu,' cum 
crede Byhan s.v.,. din *satekati < stekati), cu acelaș s în loc dez iniţial 
ca în î/, și 9; — preste trebuie tradus cu «diber), nu cu tin)... -: „1% kond(0) sa] kond (osa.: e 

„ H/, w or.fotăe nu poate fi explicatca wo vor: f., căci topica - - istroromână e vor o f. (II $ 264 a). Se pare deci că- trebuie scris 
vor şi deci z nu-i îndreptăţit (cf. II '$ 61). . a _12/, dinje nu însemnează «on den seinigen “(= ihm), ci. umi 
zu holen» (cf. II $'179). —.După nosi! pune virgulă în loc de punct. . 
— €9] co. .— 'După-. Strinta. kgle : pune punct în loc de 

virgulă, cc De 
Indreptări la textele culese. de Weigand dau Byhan,. Baroli P., 1. 

“"Urban-Jarnik în - «Zeitschrift fiir romanische Philologie», XX: (1896), 
pp. 104—105 şi O. Densusianu în «Revista critică literară», a. 1895. 
Reproduceri în Candrea-Densusianu-Sperantia, Graiul nostru, Il 157. 
—160 şi în O. Densusianu, Antologie dialectală. 

A



po 2 NANU! 

e Nam ae 
Elevul lui Weigand, ST. NANU, ajutat de ministrul Take Ionescu, face o călătorie la Românii din Istria, pe care o descrie întrun articol - întitulat O cxcursiune la Românii din Istria, publicat. în «Tinerimea „română VIII (189), 25 ş.u. | Se , 

“Soseşte în Istria la Paştile anului 1893, după ce în Fiume întâlnise pe V. Nicoară şi pe 'Th. Burada, care tocmai: se întorcea din Veglia. La 21 Aprilie pleacă la Sopiane. La școala croată din Mune «vine și o parte din tineretul din Jeiane» (p. 31). Jeiănenii pleacă cu. cărbunii "Vineri noaptea și 'se întorc Duminecă, să asiste la miză. în Mune (p. 31), de unde se întorc acasă, fără să fi schimbat nici o vorbă cu Mu- nezii. Copiii până la 13 ani nu “merg la biserică la Mune. -Preotul din Mune face. adesea slujbă şi în biserica din Jeiăni. Jeiănenii, descriși - „„ -. ca nişte oameni «zdrenţuroși, cu ochi rătăciţi și. nesiguri, cu mers legă- „nat, ar dori să aibă școală; casele lor sânt pline de fum. | «Ei trec de la vorbirea lor românească la cea croată aproape tot- „deauna când, în cursul „conversației, sânt nevoiți. a se servi de două trei cuvinte croate pentru care le lipsesc adecvatele” în graiul lor matern; și, contrariu, revin la limba: lor, când dau de cuvinte româ- neşti, fie prea frecuente în vorbire, : fie prea Puțin expresive în cea croată» (p.: 34). Dintre numerale,, cele .dintâiu opt sânt de: origine „latină; vipturle sânt produsele pământului ; între vas.şi seliște „e, deosebirea, că cel dintâiu e'«satul în care locueşte. preotul»; iar cel ' din urmă qorice. cătun lipsit .de preot Şi şcoală». -In rostire aude mai mult â decât d - (p. 33). O fetiţă, : care'i se adresase cu'«tu) e mustrată de mumă-sa, care'6 învață să zică cieli» (p. 34). „Locuitorii din Letai — cu casele «aruncate la' diferite distanţe în - grupuri de 2—3, sau chiar și izolate» — merg Dumineca la biserică în Susnieviţa, unde preot e: fanaticul propagandist slav Flegar. Un Sus- nievițan îl roagă să imite pilda lui Burada. şi săzi ducă copilul în România (p. șI). In Gradigne, așezat la mare. înălțime, casele sânt una lângă alta și au grădini mari. Locuitorii -acestui sat curat cultivă viţa. de vie şi sânt cu dare de mână (p. 54): Dimpotrivă, Grobnicul, 

* 

e Berdo, lipsit -de comunicație cu celelaite :'sate si păstrând nume - :. „românești ca Dinul, Viadul, Stanul, Banul, Copiii până la 10 ani! știu numai românește, încât preotul: croat trebue să le . înveţe: “limba (54). In cătunul „Costărciani. grâiul e mai asemănător cu cel din Susnicvița decât cu'cel din Berdo. In “cătunul Rotto se găsesc «forme asemănătoare cu cele dacoromâne)» :(p. 55). In Iesenovici—al- Cătuit din patru cătune mici, așezate unul: lângă altul pe coastele lui Monte Moggiore — locuitorii nu spun: bucuros ' streinului că sânt «laşchiy. Comuna e curată şi casele îngrijite, dar satul e bântuit de 4! _ , E - |.
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* WEIGAND III. NANU, 1 i ” ȚI 

fiiguri şi bora suflă cumplit (p. 55). Noselo are. case. dese, aproape 
toate. zidite de asupra stâncilor (p. 55). In Cepici— spun Croaţii—ar 

: mai fi câteva familii care vorbesc «vlaşchi». Tot un Croat din Căr- 
bure, îi spune că știe ceva românește, căci contactul cu Românii de acolo 

„l-au silit să le înveţe graiul. Istroromânii vizitaţi nu știu însă nimic de exi- 
stența acestor Români în satul depărtat cale de trei ore de satele lor (p. 55). 

1895. - 

O Weigand NI, i 
_Subt titlul Istrisches II (Fortsetzung).- Zum Wortschatz, G. WEL- 
GAND dă în «Jahresbericht des Instit. f. rum. Sprache» II, Leipzig, 

* Barth, 1805, pp. 215-—224, o critică scurtă a lucrării lui Nanu şi câteva 
întregiri lexicale și etimologice la materialul lexical publicat de Miklo- 
sich, Gartner și Nanu, utilizate și de Byhan. Unele din chestiunile. 

y 

abordate de Weigand. au. mai fost discutate dela 1895 încoace (d. ex. 
etimologia lui codru, arătă, vătămă, căută-cătă,ete.)și:. - 
nu aparțin numai gramaticii istroromâne, ci celei române în general. : 
Deşi Weigand scrie (p. 224) a3g9 wu, a5owe asigurându-ne că avem a 
face cu un (nu cu 2), noi am adoptat explicația lui Hasdeu (II Ş 191), 
admisă şi de Nanu, căci fără analogia modelului slav nu ne putem explică 
naşterea acestui adjectiv. Indreptarea ka ur telada propusă la 
p..220 nu poate fi.bună, căci Istroromânii cunosc numai ca și. nu şi = 

simplul. ca. Interpretarea bună e kurtelâda,: propusă de. Byhan, 

a 
P- 259 Da 

a 1808 ” 
te 

y 
» 

| : a Nanu Li 

„Intors din călătoria sa la Românii din Istria, ST.. NANU, a prelu- 
„ crat o parte din materialul de limbă preţios adunat în Istria, în disertaţia 

sa de doctorat: Der Wortschata des Istrischeu, Erste Fascikel: Einleitung 
und Buchstabe A. (Inaugural-dissertation), Leipzig, Pries, 1895,pp. 1251. -- 

In Introducere se dă o apreciere a studiului dialectelor; se trec în 
revistă lucrările despre dialectele româneşti, și în special se apreciază: 
just valoarea lucrărilor anterioare cu privire la dialectul istroromân. 
Urmează din vocabular litera 'A (lipsind cuvintele începătoare cu d);. 
utilizându-se materialul publicat de predecesori și materialul strâns de- 

„autor la fața locului, care e important fiindcă Nanu.a fost cel din- 
tâiu Român care a cules texte din Jeiăni. Ca - cele mai multe lucrări 
ale filologilor începători, cari concep planuri prea mari, astfel şi in- 
tenția lui Nanu de a da un vocabular istroromân a rămas. nerealizată. . : 

"EL ar fi adus un serviciu mai bun ştiinţei dacă s'ar fi restrâns la dia- 
lectul istroromân și ar fi lăsat la o parte comparaţia cu celelalte dialecte. . 
„In general lucrarea e făcută cu pricepere și conştiințiozitate. Totuşi 
nu 'sânt rare cazurile de câte un . «lapşus calami» şi de neconsecvenţă
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  N pa - NANU II..ZANE. BURADA: 

în-formele citate. Mai dese şi:mai supărătoare. sânt însă «dacoromâ- „nismele» lui Nanu, adică formele construite de el după limba română | — de sigur în buna credință că ele se găsesc la Istroromâni — sau influențate .de formele dacoromâne. , o TI „In vol. II al lucrării'noastre am relevat unele dacoromânisme (d..ex. kafe'Il $ 112, kotre II $ 15;.uru cu gtu II $209c, purto'm II $. 17, neka kgdell $ 154, Cf. şi potikni 27 în loc de:po- tegni). Adevărat că graiul din Jeiăni are unele particularități mai apro- piate de limba noastră decât cel din Valdarsa; totuși cu greu vor fi exacte forme ca fatgt-a. : E Si a. - In sistemul de transcriere avem următoarele. deosebiri față de tran- scrierea noastră: d =. 9 (odată: avem și e: tSel, alăturide tâgl'i 32); d = 9 (odată avem și g; stoje alături de st Qi e 23); e = g (dar avem! și e: r en 17); se întrebuințează şi pentru i (4 final șoptit, după conso- nante d. ex.: mori 32), iar la începutul cuvântului găsim și y pentru i (yuve3i);c=7(t932= câ); pentru palatale avem £, &, £; 1=15; Nanu face deosebire între v și w MS) cc 

a | | 
e a . i Nanu Il. e Edi 
Notiţele manuscrise ale lui NANU, neutilizate în disertația sa de. doctorat, pe carele însemnăm cu «Nanu II», au fost în parte utilizate „de Weigand și 'Byhan.: E a i 
o „2 1895—1912 

Zanne, e 
“In marea sa colecție de Proverbele Românilor vol. I—X, Bucureşti, - 1895—1x912, IULIU A. ZANNE utilizează şi proverbele traduse în dialect istroromân (cf. pag. 46) şi publicate de Ive. In volumele cu glosar - (I—VI) se „explică — un totdeauna exact — cuvintele istoromâne. 

„1996 - 

a | Burada... 
„_ Neobositul cercetător al urmelor de Români în țări străine, T.:BU- " RADA, a întreprins o călătorie în Istria în anul 1890, cutreierând în două luni toate satele locuite de Români. Rezultatele „călătoriei sale au format mai întâiu subiectul unei conferințe ținută la g Martie 1892 'la Societatea Geografică Română, tipărită în: «Buletinul» acestei Societăți pe anul 1894 (XV), pp. 52—77. Augmentată, "a apărut apoila Iași, la „ Tipografia Naţională, în 1896, subt titlul O călătorie: în “satele românești " din Istria (cu figuri în text şi cu o hartă). AER IE Neavând pregătirea filologică necesară, datele lui Burada asupra limbei Istroromânilor, — câteva dialoage, diferiți termeni tehnici, două bocete
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-(p. 53—54), precum și cele două rugăciuni (p. 66—67 Tatăl nostru și 
Rugăciunea sfintei Marii)—trebuie utilizate cu mare critică, căci cuprind 
dacoromânisme. patente. Nici: numirile de: persoane- şi localități citate . 

„de Burada nu pot fi utilizate fără critică și mai ales sânt suspecte cele 
" în <escu şi -esco (de ex. Zădresco, p: 19). De asemenea este neexactă! 
transcrierea celor două texte ale lui Covaz din L'Istria, anecdota Securii 
aflate şi fabula Greierului și furnicii (p. 68-—70), despre care am vorbit 
la p..14ș.u. -. Sa e 
- Cu toate acestea, scrierea lui Burada aduce contribuții importante 
pentru cunoaşterea Istroromânilor, prin descrierea celor văzute și au- 

- zite, prin datele bibliografice şi statistice (uneori îndreptate în favoarea 
„elementului românesc), descrierea obiceiurilor,-a muzicii şi danțurilor 
" populare, precum și prin publicarea documentelor care dovedesc ce 
„sprijin cald au dat deputaţii italieni-din Istria Românilor în năzuința - de: 

a întemeiă o școală -românească în Susnieviţa (p. 70—84). 
La sfârșitul cărţii se reproduc în anexă, în întregime sau fragmentar, 

articolul lui Asachi (v. mai sus, p. 12), o scrisoare a lui Maiorescu I. către 
redacția foii La Provincia, din anul 1872 (v. mai sus, p. 25),: Raportul 
lui V. A. Urechiă către Academia Română (v. mai sus, p. 37), articolul 
lui A. Covaz din L'Istria din 1846 (v. mai,sus, p. 12),. snoava Trei 
fraţi, culeasă de Gartner (v. mai sus, p. 49), mostre de graiu istroromân 
“din gazeta L'Istria din 1851: (v. mai sus, p. 18), Pater noster şi Saluta-.. 
zione angelica în limba română din Veglia (v. mai sus, p. 6ş.u.), articolul 
lui A. Covaz din foaia La Penna din.1887 (v. mai sus, p. 55.n.) și Scri- 
soarea lui G. Asachi către Covaz din 1846 (v. mai sus, p. 12). În sfârşit 
Burada arată roadele încercării sale de-a aduce copii la învățătură în - 
România și începutul făcut cu Andreiu Glavina. . e 

Se mai dau câteva ilustraţii, cam primitive, şi o hartă a Istriei. 
„ “Transcrierea lui Burada e. cea cu alfabetul român, cu toate incon- - 

„secvențele lui de pe atuncea (d. ex. ea şi oa sânt redate când prin ea, 
- oa, când prin € şi:0). 

Celelalte două studii ale lui BURADA: “O călătorie la Vlahii (Ro- 
'mânii) din Kraina, Croaţia și Dahnaţia, în «Arhiva» din Iaşi, XIX (1908), 
281—293 şi Cercetări despre Românii din Veglia, în aceeași revistă, VI 
(1895), p. 409 ş. u. au fost menţionate de noi în vol. II, p. 4-şi 17. 

i 
| Byhan. IE 

După culegerile de material linguistic relativ bogate, dar răspândite 
prin fel de-fel de publicaţii, din cele două decenii din urmă ale veacului * 

„trecut, se simțeă nevoia de o lucrare sintetică, care să strângă tot acest 
material, să-l cearnă în mod critic și să-l dea cercetătorilor într'o formă 
“uşor de utilizat. Forma cea mai potrivită eră cea a lexiconului, cu ordinea 

+
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__ lui alfabetică. Miklosich dăduse un «Index», cu explicaţii etimologice şi "de filologie comparată, dar acesta nu eră complet nici chiar pentru ma- + terialul cules până. la Ive şi “mai ales nu cuprindeă materialele bogate ale lui Gartner și Weigand. Nanu s'a apucat, e adevărat, să prelucreze „ “tezaurul lexical istroromân, dar lucrarea sa,' pornită în dimensiuni prea “mari, s'a oprit la litera A. e e - Cea .dintâiu lucrare 'lexicografică : fundamentală, indispensabilă - și astăzi, asupra dialectului istroromân este Istrorumânisches Glossar a lui Dr. ARTHUR BYHAN ; publicată în «Jahresbericht des Instit. f. rum,. „ Sprache», VI, Leipzig, Barth, :1899, pp. 174—396. .: . . Lucrarea începe. cu o bibliografie critică. Din nefericire : scrierea “rară a lui Maiorescu n'a fost utilizată decât în părţile reproduse de „Miklosich și autorului i-a rămas necunoscută și cartea lui. Burada. In' schimb i-au stat . la dispoziţie notițe inedite de ale lui Weigand și: Nanu, în care sânt cuprinse câteva contribuţii lexicale preţioase. - „.» Felul cum și-a alcătuit Byhan glosarul “e următorul: în titlu se dă „.— cu literă spațiată — cuvântul (substantivul la nominativul nearticulat - singular, adjectivul la masculin şi la fem. sing., verbul la infinitiv, cu indicarea participiului și a pers. 1 din sing. ind: prez.) în forma pe „care Byhan o. crede cea adevărată istroromână și cu, ortografia lui Wei- gand. După această formă-tip se dau, cu indicarea cărții și paginei (une- ori și a alineatului sau a rândului), cuvintele în forma. pe care o găseşte atestată în textele sau' în culegerile utilizate „Și cu grafia acestora; C » iar când.cuvântul e din Jeiăni sau Schitazza, se indică şi “proveniența . -. lui. Autorul caută să dea cât mai multe citaţii, iar la cuvinte cu declinate "Sau conjugare” interesantă sau neregulată: se dau cât mai multe forme 

găsesc — și etimologia. Adesea se fac și expuneri critice şi” observaţii „explicative gramaticale. Consecvenţa cu care e urmată: această ordine „clară şi lipsa aproape desăvârșită a greşelilor de tipar sânt binefăcătoare şi dau o deosebită claritate Glosarului, ' .. a Evident că o-astfel de lucrare vastă, bazată pe datele. foarte neegale ale cercetătorilor anteriori, „nu puteă fi lipsită de 'erori de amănunt. „ Bartoli în critica sa amănunţită (vezi mai jos) a arătat numeroase greșeli Şi a'arătat mai cu seamă că Byhan nu aveă pregătirea necesară de roma- nist ca să distingă just împrumuturile din dialectul venct, Și noi vom arătă alte greșeli -sau lacune ale lucrării acesteia. Toate acestea însă „nu împiedecă ca Glosarul lui Byhan să fie și azi o lucrare de informaţie foarte valoroasă. 
NR | " Am spus că autorul dă în titlu, ca vorbă-tip, în transcrierea fonetică 'a. lui Weigand, cuvântul istroromân subt forma care i se.pare lui cea „mai .verosimilă. Când cuvântul e atestat în :mai multe izvoare, el se alătură izvorului celui mai bun, care, pentru Byhan, e Weigand și în, al doilea rând. Gartner (ținând seama de. particularităţile . pronunțării lui Mateiu Glavina) şi Nanu, şi numai în rândul al treilea ceilalţi (ve, 

.
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Maiorescu, SI. EI., WdR.; Ascoli cuprinde prea . puțin material: 
lexical). De sigur că Byhan are dreptate crezând mai mult lui Weigand 

şi Gartner decât celorlalți și ne miră de ce bunăoară la pă kă nu citează 
- în titlu forma aceasta, justă, atestată de Weigand, ci construește, din 
p (e) k€ al lui Ive,un pg k € neexistent, sau de ce dă în titlu pe gnil 
al lui Ive în loc de gnyi(v)u lui Gartner. Mai adesea însă autorul 
dimpotrivă, e aplecat să jure pe cuvintele maestrului și, cu puţine excepții, 

_“ crede prea sigure toate datele lui Weigand, fiind nevoit să dea uneori inter- 
pretări cu totul neverosimile spre a putea explică unele forme neobiș- 
nuite din Weigand. Acesta. e bunăoară cazul la cuvintele beut, con-.. 
siderat drept supin, Qâkats g cergreiffen, n 9, seyez de interpretat 
ca sei iezde'; lipsește verbul maSivei; pentru trd se dă înțe- 
lesul «schnell», se dă ca tip forma pokgt în loc depekgt (cf. obser- 
vările noastre la. scrierile lui Weigand). , 

In general însă spiritul critic sănătos, cunoștința legilor fonologice și 
morfologice istroromâne şi consideraţiile etimologice îl ajută pe Byhan 
să reconstruiască în mod fericit forma-tip ce o pune în frunte; cer- 
cetările ulterioare ale lui Bartoli: și ale mele de cele mai multe ori.au-" 
adeverit justă forma aceasta reconstruită. Fireşte nu totdeauna. Astfel. 
Byhan știe că înaintea unui z, a accentuat nu se preface în î. Crezând 
că această regulă e generală, el scrie kâjer, frâiaritse,deşi datele 

-. lui Bartoli şi ale mele cer k gi-, froi- (cf. II $ 4). Alteori el ignorează 
unele legi fonologice, precum e menţinerea lui e (neprefăcut în d) după 
labiale (cf. II $ 19) sau metafonia lui e în ea >-e (ÎI $ 35) sau prefacerea - d 
lui d final după palatale în -e (II $ 21), şi 'deci-el dă. în titlu forme ca 
po kat, foto (înloc de pek-,fetg) sau ontsele2e,plerde,.: 
parete în loc de -le2e, pl'e-, -rete (2), apoi vetâerte, 
tut Se în loc de -ne,-tSe. Lacunele în cunoştinţele sale morfologice 

„- fac ca să sealeagă în titlu. forme-tip greșite precum: de în loc de dg 
a do, 2akut (după Maiorescu) în loc de zatsgt.(deşi:e atestat 

de Gartner și explicat: de Meyer-Liibke), tot astfel takut:înloc de 
_tatsgt, tsire în loc de'tsire ca ţine», tâelîn loc de tSela 
(II $. 79), ete. ' Adesea criteriile pentru reconstruirea cuvântului. din 
titlu i le dă etimologia, şi de cele mai multe ori cercetările ulterioare 
i-au dat dreptate. Totuşi uneori s'au strecurat. și greșeli. Astfel B. ştie. 

- că verbelor 'slave în' -ati le corespund infinitive istroromâne în -e7... 
In ÎI $ 149 f am văzut însă: că regula aceasta nu-i fără. excepțiuni; RE 
de fapt în glosarul nostru întâlnim.obeţi (precum dă Ive) şi nu 

„o.betâgi, deşi avem cr. obecati, ruți (precum dă Nanu)şinu ru- 
t& gi, deși avem cr. rugati; sopi (formă care nu e în contrazicere cu . 
exemplele citate de Ive şi Nanu) şi nu so p e i, deci vom alătură cuvântul * 
de cr. sopiti și nu de paleosl. conaru (mai apropiat ca sens). Tot astfel, 
deşi avem la Croaţi -kasliati, ar fi .trebuit să creadă pe Gartner, 
care dă infinitivul ka slyf şi nu trebuiă să-l îndrepteze în kasl'€j. 

„* Deoarece şi "verbelor -venete în -ar. le corespundela Istroromâni 
infinitive în -e'î și nu în d (II $ 146), e reconstruit greșit tu k o în loc 

7



N 

, 

. 

N 

” E ” . ” . 
4 | , PI , , E 

76. .- 4 ri , 
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BYHAN : 

.. buieîndreptată:în t 8 ifă 8 $, fiindcă Croaţii au'tinga, căci, precum 

cin ka.'Totastfel forma h'la petsu, aflată la Weigand, trebuie 'cetită. „cu accentul paroxiton (căci la Weigand numai paroxitoanele n'au accent) a 

dovedește Bartoli, P. 84-85, nu numai Istroromânii, ci și Croaţii zic și - 

„şi nu trebuiă îndreptată în hlgpets din cauza croatului hlăpac; - “în textele noastre avem hlapăţ, care corespunde exact variantei „croate hlâpăc (cf. II $5b). 
Nici alte interpretări şi îndreptări ale lui Byhan nu sânt tocmai fericite. “Astfel;forma preide « pierde», dată de Gartner,:nu trebuii so în. lăture cu un «falsch» apodictic; textele. noastre „dovedesc că ea există (cf. II $ 153); forma-y azer nu e suspectă, ci mai degrabă jezer pus de B. în titlu:(cf. II $ 35); for de Weigand II 23.7 (nu-l găsesc însă la acest loc) de asemenea nu-i «Druckfehler», ci foarte obișnuit la _Istroromâni; 6dupel «simplu al: lui Gartner nu trebuie să fie 

„ dMissverstândnis» e dejel! (= de.jel!), iar enigmaticul b a€ via e îndreptat de Ive. însuși la „P. 52 în ia, ceea ce, dacă observă .Byhan, 

"«Missverstândnis», ci sar puteă explică în felul arătat în.II[ $ 134, ci 

„nu aveă ocazie să facă greşelile comise cu explicarea din batte re. Dimpotrivă nu eră tocmai greu a ghici ce însemnează va € în “pro- verbul lui Ive 14: pinesi faku tuda va€, uda vas face "legria «i denari fanno brio, il brio fa allegria». Traducerea lui Ive _€ şi de astădată diberă» și neexactă; căci va £ = v = ave şi sensul e: banii fac a aveă multe (= cu banii poţi dobândi orice), iar a aveă multe „ face veselie (= iar cel ce are tot ce voeşte, are şi veselie). Mă îndoiesc de asemenea că strukl! i, notat, fără traducere, de.Nanu, să aibă. „ceva a face cu cr. struk «Stock, Gestalt, Leben» sau cu ven. struco „ «Ausdruck, Saft»; cred că e identic cu strucl'i din textele noastre (37) «un fel de gălușcuțe» (== it. '«gnocchi)) < cr. Struk] ji; cf. şi . Bartoli, P. 8o..... | ra | , “Transcrierea fonetică a lui Weigand nu este tocmai. cea. mai potri- . vită pentru o lucrare lexicografică, cu al său 9 şi oprea depărtate dea, cu "care stă în veşnic schimb (de ex. foc—fo kit şi fakit). Prea marea - economie de spaţiu îl face să omită unele Tetrimiteri necesare (bună- „oară lungura din Ive trebuii notată și la locul ei alfabetic, cu o „strimitere la lingure, unde e înregistrată). Deşi, în general, Byhan reproduce cu multă meticulozitate cuvintele găsite în diferiți autori, totuşi nu e totdeauna exact în citarea formelor flexionare din Gartner, “substantivele masculine dându-se subt forma articulată, d. ex. tsâ- volu, motovilnyâku, tarversu, furminântu cet. “De fapt la Gartner găsim ts âvel-u'(139), mot ovilnyâk-u (383) etc., adică forma nearticulată- fără -u şi cea articulată cu-u. De asemenea Gartner dă Stvar, -ra; -r, -rurle= -rele = -ri (349), iar nu cum'scrie Byhan, la care lipseşte forma pentru pluralul nearti- „culat. După bots v e din Weigand, el scrie «Grt, 443), deşi forma dată de Gartner nu-i identică cu a Îui Weigand, ci e betsvg; tot. astfel -
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"se dă numai forma 'g îi ko1€j din' Gartner, deși acesta scrie [ep]kolei 
(144), indicând astfel că e uzitată și forma fără prefixul ân-. Neexact: e şi 
atunci când corectează formele citate. Astfel el dă din Ive forma. spe ra&, | 

„ deşi la Ive 11 şi 13 se dă — greşit—spatra; din Gartner se.dă formele 
porini şi slab, deși la. Gartner 576 cetim posini (greşală de 
tipar) şi slab numai subt 188, pe când subt 7722 cetim'sla be; din 
Nanu Î 38 se citează demoretse, deşi acolo cetim demorets 9 
(dacoromânism); la Weigand I1.7/, găsim kade, nu kade, cum dă - 
Byhan; tot, din Weigand se dă formaplivin do, deși la locul citat 
Weigand scrie — greșit probabil—plivind i etc. Neexact-e de | 
asemenea a scrie că la Ive 3, 5, 11. se găsește forma lui în loc de lu.: 
La p. 5 Iveare lu (himelelu domnu), iar lui la'p.3 (filjualu i) 
şi (nu se lui guarâ 6) 11 nu e particula genetivului, ci e genitivul 

"şi dativul pronumelui. personal 'ze. De asemenea forma âr.dată de 
Weigand II 4/,, */4; 7/, nu trebuiă corectată în g r (fără a se cită măcar 

„forma âr), cf. Il $ 72, iar forma pristrazit după care urmează - 
«Wed. II 6, 9» e o greșală a lui Byhan, nu a lui Weigand, care la locul- -- 
citat are pristrasit; nici.tSeva nu există la Weigand. [I- 7/3 
Supărător e şi faptul că la unele cuvinte lipseşte indicația izvorului, 
astfel la:gî kargei,kaltsete, kismi,kopestru,klgfter,.- 
gondi, oStaritsg, pain, paunitse, pekurgr. 'Toate 
aceste cuvinte sânt. din Maiorescu, însă la' Miklosich, de unde le are 
Byhan, fără un «Ma, prin care să se indice izvorul. Acest «Ma.» există însă 
la cuvântul prinde, ' care la Byhan arămasfără citație. Tot fără | 

indicarea izvorului (fără a fi însă din Maiorescu) e-m gt Sihg (atestat ! 
- şi în textele noastre), portâ€,.skutSe'i și Sliop; cele două din 
urmă trebuie să fie din manuscriptele lui Nanu, deci «N. II. 

De altfel materialul linguistic e extras de Byhan.în mod foarte con- 
ştiincios. Singurele exemple pe care nu le-am găsit. înregistiate în Glo- 

„. sarul lui sânt potikni (probabil dacoromânism.în loc-de p.ro- - 
„_tegni) din Nanu, 1 27 şi zgkni. «Schiiler» (probabil o'formă ro-; 
„romanică-slavă corespunzând lat. pIAconus) din. Weigand, II 5/,. Ii 
schimb însă au rămas. neînregistrate câteva. forme interesante, precum 
dou Weigand II 2/, (la Byhan se dă din Weigand numai: formele . 
doi, do), jel“i (pluralul lui je) Nanu I 46, opt şi la Nanu I 35, . 
ontSe Nanu I 43 (cf. II $ 33 c);, kuke «sich niederlegen» Nanu: 
Î 41, etc. i Ri ina i Pi PL IN N Mi 

- Deoarece Glosarul e o lucrare - lexicografică, el nu trebuie să: ţină | 
seama numai de: forma, ci şi.de înțelesul cuvintelor, Părţii semantice 
Byhan nu i-a dat totdeauna atențiunea cuvenită. Din textele extrase el 
puteă. preciză înțelesuri şi nuanțe de-sens cu mult mai înulte decât ni 
se'dau în Glosar şi mai ales putea. să releveze cazurile în care cuvântul '- 

- istroromân are alt înțeles decât cel dacoromân corespunzător (cf. II - 
$ 197). Astfel bunăoară ontrebo nu însemnează numai (frageny, 
ci tocmai în unele cazuri citate de el are sensul de «bitten». Tot astfel , 
-kutezg se traduce prin «wagen», trimiţându-se cetitorul la Gartner 201, 

d 

„.
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unde ni se spune tocmai dimpotrivă că ku te z â însemnează «diirfen», 
- . A. . Ei - [4] .. | 

iar pentru «wagen» ÎIstroromânii'zic ve yirime. Cuvântul fur- 
“minânt e tradus de - Gartner -1132 prin «fulminante»,. ceea ce - 
vrea să zică «chibrit) (Bartoli, P. 47) iar nu «Knalb;-tscr[e] la 
Gartner 776 e tradus prin «ciera», adică, pe. nemţeşte, „«Aussehen», * 

iar nici decum «Wachs» (== ital. cera cf. Bartoli, P. 84); legă în exem- 
plul dat de Ive 7 nu însemnează «binden» (cf. II $ 197), rosa la Ive 
14 e tradus prin (fiore» — și de fapt cuvântul istroromâna are.şi acest 
sens general —iar amenât la Ive 3 e tradus prin «di buon? ora, 

„ceea. ce e o .greşală,care însă trebuiă cel puţin înregistrată de 

“pustii). p. 324. 

-Byhan. . - 
Prin citarea formelor corespunzătoare, celor istroromâne, din cele- 

Jalte' dialecte Byhan ne-a dat o lucrare foarte folositoare şi meritoasă 
dacă ținem seamă că'la 1899 nu erau publicaţe încă Glosarele lui Pa- 
pahagi şi Dicţionarul lui: Dalametra. Numai rare ori formele acestea 
se compără greşit, -precum e cazul lui paritâei care are tot atât de 
puţin a face cu al nostru «părechiâ», ca şi «preparâ» cu «păreche». Notez 
şi câteva forme românești neliterare sau greșite ca: grâiă (recte: grâl) 
p. 225,:surdi (recte: sorbi) p. 345; peară (recte: parâ) p. 305, pusti (recte: 

Meritul mare al lui Byhan e de a fi stabilit etimologia cuvintelor. de . - 
origine slavă din dialectul istroromân. In privința aceasta lucrarea lui 
e. de tot personală, 'căci Miklosich dăduse înainte mai mult indicații 

“folositoare decât o lucrare completă etimologică. Byhan: nu. se. mulțu- 
meşte cu citarea cuvântului slav înrudit, ci, cârd cuvântul nu aparține 

” împrumuturilor vechi din slavoneşte, el caută în dialectele slave din . 
Istria cuvântul corespunzător ca formă: şi înțeles şi ne'dă o mulțime 

"de observaţii instructive, care dovedesc cu câtă scrupulozitate a lucrat. 
Cuvintele recente de origine romană: le urmăreşte deasemenea în dia- 

"lectul venet : (Fiume, Albona, etc.), dar greşește crezând că ele pot : 
derivă şi din dialectele tistriene» (Rovigno, Fasana, Dignano), care nu-s 
în contact cu Istroromânii, ceea ce-puteă află și dela Gartner .(p. '53). 
In romanistică nefiind atât de tare ca în slavistică, Byhan. face câteva 

"greșeli (relevate de Bartoli). Cu toate astea etimologia: cuvintelor de 
„origine 'latină e de cele mai multe-ori justă. Fireşte că azi câteva din | 

„.„ aceste etimologii ne par învechite. Putându-le află oricine în dicţio- 
'narele etimologice apărute în anii din urmă, nu vom mai îndreptă 
aceste greșeli, :care-s ale .timpului când lucră' Byhan. Rare ori lipseşte 
etimologia din scăpare de vedere,-d. ex. la cuvântul dinte. . . 

În sfârşit o mare calitate-a acestei lucrări e şi grija cu care e tipărită - 
“Greşelile de tipar sânt rare și inofensive, precum: 6 fle (recte: $ fe) 
p. 183 r.11,durnut (recte:durmit)p: 211,jedenlalls (recte: 

“:jedenfalls) p. 214, fregei (recte: fregci)p. 219, 219 .(recte 
220) p. 230 şi 259, mâroîk (recte: morâk) p. 282; natezali 
(recte: natezati) p..287,.Form (recte: Form.vino)p. 382r. 
2 Ordinea alfabetică e greşită la cuvintele: p o pi, porini, (pork).



Recensii: S. Puşcariu: în «Convorbiri Literare», XXXIV (19oo), p. 
„419—426; I. Popovici, în «Romania», XXXII, p. 329 ș. u. și «Studj 
„di filologia. romanza», IX, p..714 ş. u.' Despre recensia vastă a lu 
„Bartoli va fi vorba mai încolo. : .. ie. 

ie SN Ea 1900—1908' 
"i 4 Bartoli P. 

Ferventul apărător al cauzei istroromâne, M. BARTOLI, a cutreierat : 
în repeţite rânduri, cu deosebire între anii 1900—1908,. ţinuturile lo- 

BARTOLI P, e 179. 

cuite de connaţionalii noştri din Istria, făcând temeinice studii dialectale. - 
Ca nimeni, altul, el aveă pentru aceste studii “pregătirea necesară. 
Originar din: Albona, cunoaşte dialectele vorbite! de Italieni, . Slavi şi 
Români în Istria; -ca romanist, el e un bun “cunoscător al. filologiei. 
şi limbei române; elev al lui Gillicron, el a întrebuințat în anche= 
tele sale metoda. neolinguistică. Că DR | 

In anul: 1gor a publicat întâia sa contribuție importantă: Pubblicazioni Li 
recenti di filologia rumena (Estratto dagli «Studj di filologia romanza», vol. 
VIII, pp. 517—628), Torino, Loescher, 1gor. Partea principală a acestei. 
lucrări o alcătueşte, critica 'minuţioasă a. «Glosarului» lui Byhan. Ca: 
în toate lucrările eminentului romanist dela “Torino, . găsim o bogată 
revistă. bibliografică, prin care completează Bibliografia cam: sumară a - 
predecesorului său. Cu această ocazie el elucidează câteva pasagii ob- 
scure . din textele primilor :cercetători ai dialectului! istroromân ŞI 

„arată câteva erori generale ale lui Byhan. Urmează apoi :bogatul 
său suplement la Glosar,'cu o mare bogăţie de rectificări de amănunt 

„şi de completări. Cu' ajutorul câtorva țărani istroromâni, mai ales al 
lui Martino - Tercovici și "Francesco . Pezzolici,: apoi al lui: Giuseppe 
Bercarici, Antonio Ballacici. (toți din Berdo) şi Giuseppe Micleus (din 

S 

Noselo) el controlează : cuvânt. de .cuvânt Glosarul: lui Byhan după ! 
ce-l completase cu cuvinte scoase 'din Maiorescu, Burada, Papanti și 
din manuscrisele inedite ale lui Marotti. În „aceste întregiri e, depusă - 
o muncă îndelungată şi devotată pe care n'o va puteă apreciă după justa 
ei valoare decât cel ce a avut ocazie să utilizeze — precum: am făcut-o 

“noi în vol. II — multele și bogatele. date cuprinșe. în fiecare pagină. 
Insemnătatea acestei lucrări. a: fost relevată de .Griticii O. Densusianu 
(Revista Română, I 154—156), H. Tiktin (Archiv f. d. Studium der 
neueren Sprachen u. Literaturen, Bd. 126 — 1911 — p. 478: sîndrep- 
tări. şi întregiri deosebit de bogate şi preţioasere (și J. U. 'Jarnik. 
(«Zeitschrift f. rom. Philologie», XXXII, 498). E | 

La pp. 92—97 (= 608—613) Bartoli dovedește — şi această dovadă 
e primită şi de Tu. Capidan, Dacoromania IV 1410—12 —că Weigand 
a avut în Ascoli un predecesor în explicarea: «condiționalului» românesc 

"şi dă însuși o încercare nouă de -explicare pentru -ș din «cântare-aș».
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La pp. 08—112. (= 614-628) 'se vorbeşte despre două lucrări. 
“istorice care se ocupă. cu originea - Istroromânilor, a .lui Camillo 
Franceschi și a lui Vassilich, cu. care. ocazie se dă iarăşi preţioase 

„ date bibliografice despre chestiunea aceasta şi se arată cât de puţin 
„sigure sânt deducerile ce se pot face din nume «româneşti» ca cele 
. citate de O; Densusianu în «Rev. crit). IV, 260. 
„Greşeli de tipar: p. 23 r. 31 Betten (recte: Bitten); p. 35 r. 27 poarta 

(recte: poartă); p. 38 r. 20 e foclu. (recte:. e focul); p. 45 r. 27 gată 
_(recte:-gata); p. 47 r.: 30 Giorgio (recte: Lucia); p. 49 1. I4:împre-. 
mut (recte: împrumut); p. s2 r. 2. Bhy. (recte: Byh.); p. ş2r.8. 

„_klor-(recte: klor); p. 56 r.3 kurdă (recte: hurg'â); p. 6o-r. 17 flue . 
(recte: fluer); p. 112 r. 3—4 respund (recte:: respunde), 

” “Transcrierea lui Bartoli e cea întrebuințată în «Archivio glottologico». 
(h=bia=pit = a: francez; d 18; = [57 $=ș; s== sune > . 

9 între $ şi 's; j=fiî=yi l=l;â=fiu = iie= di; de; =; 
f = r Silabic accentuat). : - a a 

= 

, 2 Bartoli Ir, i 

„In vol. II al «Studiilor istroromâne» am avut adesea ocâzia să cităm “” cu scurtarea (Bartoli Kr.» un raport asupra lucrărilor relative la dialectul „ istroromân apărute în anii 1902 şi 1903, pe care BARTOLI îl lucrase 
pentru «Kritischer Jahresbericht iiber die: F ortschritte der romanischen - Philologie» al lui K. Vollmăller şi care s'a şi: tipărit (în 1905), dar, la " intervenţia lui Weigand, nu s'a publicat. Inel se fac câteva obiecțiuni „ judicioase la lucrarea lui. Fr. Streller despre Verbul auxiliar în remâ- neşte, se. vorbește; despre lucrările lui G: Vassilich, I. Popovici şi Ber- - nardo Schiavuzzi (Cenni storici sul!” etnografia del! Istria ), se stabileşte filiațiunea mostrelor de «Tatăl nostru» şi «Născătoarea» despre care am vorbit în acest volum la p..6 ș. u.-şi se dă o replică judicioasă la obser- vaţiile lui. Weigand din «Kritischer Jahresbericht, VI 168.  -.: .. 

„* Bartoli, _ 
” Bogatul material cules în repeţitele sale anchete în satele istroromâns, prelucrat în parte, și cuprins în 25 de caiete, mi l-a pus Bartoli la dispo= - ziţie: în anul.rgzo, spre a-l utiliză în aceste Studii istroromâne. lată descrierea acestor caiete, din care: voiu: reproduce tot ce mi se pare important pentru cunoașterea dialectului: -.. - 

a Nr 

„Caietul 1 cuprinde 6-coale de hârtie de. Scris: și. două coale de hârtie “de scrisori pline cu materialul cules dela Martino Tercovici, Giuseppe Bercarici, Antonio. Ballacici, Francesco Pezzolici, plugari din Berdo şi
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dela Giuseppe Micleus, plugar din Noselo. Acest material fiind utilizat 
- în cea mai mare parte în adausele la Glosarul lui Byhan, nu-l mai reproduc. 
Caietul se sfârşeşte 'cu frazele transcrise după "Marotti, care -au fost re-. , 
produse mai sus (p. 57-60). -- | 

B i : e a - - “Nr 2 Es po i pia 

ta La : 
LIRI „Caietul 2 constă din'58 de pagini și cuprinde:. .: : 

a) Trei texte istroromâne:  . .. . -.- AI De 
I. Povestea. săracului“ nerecunoscător față de Dumnezeu şi Sf, Petru, binefăcătorii săi: (pp. 1-—3),. 0 variantă a poveștii «Die Strafe des Hartherzigen» publicată de Weigand, II, p. 132; - Io 

i 

2. Povestea lui Trientin, un fel de Păcală al Istroromânilor (pp. 5—11). . „3. Descrierea unor obiceiuri de:nuntă (pp. 12—15), asemănătoare cu cele culese mai târziu de Belulovici (Studii istroromâne, vol. I nr. 49). Aceste texte sânt culese dela Scrobe, care nu eră -un siibiect prea : potrivit, căci el trăise prin Pola și Fiume, eră '«sindaco» ŞI aveă:un birt, încât graiul său suferise foarte multe influenţe streine. Pe vremea aceea - Bartoli. eră: încă -dialectolog începător, nu “apucase să cunoască. bine dialectul istroromân şi 14 culese textele acestea şi cele următoare cu gândul. „+ să Je publice în originalul romănesc, ci numai traducerea lor italiană întrun . | Studiu despre tradițiunile populare, italiene şi streine, în Istria. Totuşi | ca. mostre „de graiu istroromân ele: sânt destul de ' interesante. "Firește . că cu, cunoştinţele. actuâle, Bartoli ar fi putut uşor «reface» aceste texte, „cum fac.cei mai mulți, spre a îndreptă unele locuri rău înţelese sau rău transcrise întâia oară. O astfel de refacere însă le-ar falsifică. De aceea. am preferit să reproduc, mai mult pentru interesul"folcloristic. ce-l. pre- zintă, bucata 3, dar aceasta întocmai, cu inconsecvenţele de trânscriere, - provenite din feluritele sisteme întrebuințate: pe vremea. aceea și .cu . influența ortografiei dacoromâne şi italiene. Am dat la sfârșit” câteva “note explicative; în care intră și glosele lui “Bartoli din manuscris. : : 3 
* b) Povestea lui -Sveti Martin. (pp. 29—33),: transcrisă: după: Martin . „ Tercovici (pe atunci de. 48, de ani). şi Iosif -Tercovici (pe atunci de "- 57 ani), amândoi din “Berdo. O .reproduc întocmai Subt 4, până la-ali-:. ,; niatul 39 (inclusiv) scrisă după "povestirea lui Martin Tercovici — voiu |. da, însemnând cu ], în note, variantele lui Iosif (Joze) Tercovici — iar dela alineatul 40 până la sfârşit, după povestirea lui Iosif Tercovici. Urmează apoi (pp. 37-—52) aceeași poveste “spusă italienește. și transcrisă fonetic de Bartoli. Dintre cei doi. fraţi 'Tercovici, Martin,;:care. n'a fost soldat, a învățat italieneşte în Fiume, Albona și Pola (la “Trieste a fost o-singură . dată, două zile), iar Iosif: «mi me go veză a Pola parlar taliân;. cuando ke vefio in Albona, parlo o taliân o slavo, come. ke-l,vol cualkeduno, . 
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e cuando ke semo a caja, parlo in rumano.. Novaltri parlemo rumano * -o rumafeje.. | IE E c) După câteva mostre scurte de limbă (pp.53——54), urmează(pp.ş 5—37) o seamă de cuvinte istroromâne, împreună cu corespondentele croate. - și italiene, culese de Bartoli tot: dela Martin 'Tercovici, pe care le 

“6! S. Puşcariu, Studii Istroromâne, III.
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reproduc subt 5. Ele nu sânt importante numai ca document pentru cu- 
„noștințele de limbi ale Istroromânilor, ci arată pe de o parte cum rostirea 
„particulară în cele trei limbi se menţine. chiar când cuvântul e același 
în: mai multe limbi (d. ex. bârba—barba,oarie—ârjaj, 
pe de altă parte însă cum forma graiului părintesc influențează formele 
limbilor învățate mai târziu (d. ex. ital. durmir în loc de dormi r); 
uneori influența aceasta este nurnai: parțială (d. ex. ital:: jarba în 
loc de erba, însă cu a netrecut în d ca în graiul 'părintesc). 

1. 

Obiceiuri de nuntă. +. 
. es 

1. Fetu maere iuva pieză I' fata... - Pe 
2. Vire sara, ntreba: «bura sare, iom verit întreba se veţ da vostra 

fiVe dupa mire, ke iom me ras insura. dupa ia». DO a 
"3, iel dicu — cace şi maia —: «fetu me; sesti tu cuntenat, noi smo 
cuntenți. Cân mislesti tînsurady i 

4. ie cuvinta ke:se vor însurâ în Martiii. 
''5. pak mergu.la prevtu Klizurle pisai. -... - i 
„6. cân stecescu  klizurle — trei dumirez se klicescu — feţoru. cum- 
"pâra kolaku şi pura duce și duce pâtru hlep de pere, și duce la nevasta. 

7. .pak 'facu o bura cira.. -: Sa aie ia 
8. akmo, 'dupa cira, ducu kolaku pre scan, pak fezor (oZena) coace 

kolaku' şi amindoi prikinescu-l paca' poidescu tot scupa;: o. 
- 9. ura alta sera vire din bainke cu vozu la nevesta sfidaru za stimai 
„.roba şi cu folele sopinda un fet rence ?ntre voz;: a 

I0.; potle'mergu'toț cu bainca la .oxena, potle' mergu “munca . la : 
„.oXefa şi dormu la ozefa diveru.. .. îsi Ma 
„= „11, damareța se scolu toţ, facu rudenia, pak mere ozena cu se! svaț 

„ catra nevasta, pak dzocu la nevasta şi bevu, pokle: mergu'n baserica 

e 4 , 

cu sopâțu, n | . 
12. pak mergu “intre oltar.Klekni, pak akmoce prevtu întraba ne- 

vesta: cesti cuntenat tu ie'la?y ie'dice ke ja... 
13. pak prevtu lice lu sfidoți: ca avdi-aţ voi doi ?) sfidoți dicu: ani'av 

" avdib, E | au o 
ip prevtu are la. o scatula perstenele, pak prevtu la ie” prestenele, 

„pure pre voltar, pak blagoslova perstenele, pak le daie la ozefa şi: pure 
„lu nevesta pre gaze (pre desna mâre). zi i 
„15. pak mergu din basarica ca, mergu 'la: prevtu za konu plati. : 
„16. potle mergu la o coase do ure dupa podne, pa potle;mergu tota : 

„.soaca. la nevesta: la merindu, potle zocu dupa merinde. .:-..... 
„17. pak sara cân se opravescu nevăsta şi ozena,. Kkleknescu, pak ze- 

„„ “Brenescu cu raknizu, pak le dau — cace şi maia — o kikeriza de vir şi 
"pere 'de grâv. DI a Dia 

„15. akmo mergu ca la ozefia e fecoru sopa e svați hitescu, 
"19. pak viru la ozena'la use, pak kuharu dzeklide ușa. 
20.-pak kuharu ice: «ce rață . a 

+
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21. — noi .verit-am ke anț ren durmi. :. -, ă 
22.—anca nui loc, i: 
23. cei de fara dicu: tanca noi am verit ke vedem svit 
324. — noi arem anca o mul'era ke se babe 
25, —neka se bab€, ma noi vam durat:0 golobiza; 'samo (?).noi morain veri în nuntro. ! .. ae 
26.—nika kov nu putem ve lasa. :. ._., N ae 27. — ma i scuro; noi nu puten oato mere nikoamor. . -:ii. . i 28. — akmoce steptaț un hip ke ren skunde cesci nostre stvarure. ce aț-ne-durat? i e: Sai i 29. — noi v'am durat o ptiza prepeliza. |. .- PRR 

„30. akmoce resklisa usa. kuharu. ..  .. ii... IRI "31. moce verit-a maia lu ozefa la ue cu rakfizu şi vo zeghernit-a .. ozena cu nevasta. a a a 
32. akmo mirat av. la foc.amindoi. .. - : - 
33+-pak Kolaku hitit-av intre ole.. ERE * 34. pokle dignit-a kuharu kolaku și akmoce mes-a asa nevesta reskruna. “ 35. akmo mes-a cira — fare de crune nevesta — e potle mes-a scupa. durmi. - E N a a 

d 
lost in coase»... 

7 

7 
IE Nota ae 

p. .. 

“Pentru obiceiurile de nuntă cf. bucata lui Glavina la p. 226—228 şi “bucata 40 din vol. I al acestor «Studii istroromâne». RE 4 1. piezăâ !] De-asupra luip e un:semn al întrebării, Cred că tre-: buie cetit piaze-l' i place» “fat a] feta tot astfel cua pentrug: 2. sara] sera, glosat prin «la: sera, iom:me.ras'in sura] o me res (â)nsură aș vrea să mă înson,'cf. nevasta II, ntraba 12, Da o - 
„3-iell ie! d sesti] se sti “dacă eşti». Pe 5—6. klizurle] klițurle, glosat prin <annunzi in chiesa», cf. klicescu (din croat. klicati, da strigă) pisaijpise'i, cf. stimai (Se e 6. stecesculcf.: croat, steci, stetem ca agonisi, a primi». ! - pura «curcan»? (cr. pura dcurcan)) hlep: glosat” prin «panetto». 8. scan glosat .prin «tavola»; de obiceiu: scând  -- coace] 

a
e
 

Dacoromânism pentru cote «coace» prikinescu-l, în'glosă: 
prikini «onpere). E NE Rt 

g.altalâte  bain ke]bân ke '(cr. banjak. cf. Barţoli, P. 42; . Miscell. Hortis, p. 917. n. 2, glosat prin (cassa» .- di n = «după», deci «croitorul vine cu 'carul la mireasă după lăzi, spre a preţui hainele». 
rence ntre vo] ânaintea carului, în frunte». IN Io. diveru, glosat prin (compare, :  - “e 11,. uefa, glosat prin «colazione» - sva ţ, glosat 

2 

prin" '«parenti, 
amici; 15 e pi). - sopâţu, glosat prin -«suonatore». Si 

12. cuntenat] Am aștepta:contente: cești mulțumită să-l: 
„iei pe el»? | ia i a 

6e _ Ls



„-.glosat prin «pranzo». 
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fect: daţi auzit? av avdliţ] av avzit.. . .: SI 
„14. la iejlâjeda . daze] zâzet cdegeb; . mâre] măre-_" 
mână cf. II ŞI6. cn 

-.'15. za.konu] zaconu, glosat prin :«matrimonio).... ..: ă 
16. do ure glosat prin «fino alle 2» . soaca, glosat prin «la 

„compagnia» cf. svaţi î/,g (cf. cr. svâttvo «cumnăţie»)  merindu,: 3 

_ 13. avgi-aţ] Pare a fi imperfectul avzijaţ cu. înţeles de per- 

„17. kleknescu, glosat prin tinginechiano»  .zegrenescuj 
zegrnescu, glosat prin «coprire» (cf. zeghernit-a: 31) 
raknizu, glosat «tovaglia) (cf. cr. rakno «cârpă. purtată de femei - 

la gâv, Bartoli, Dalmat. 1 293, IL 430 ş..n., 453), cf. raknizu 31. 
„18. hitescu, glosat prin «tirano colle pistol». .. „. .-. 
23. svitlost, glosat prin duce, . o o O ii 
24. se bab £] Cf. croat. babiti se «a -naşte».. . 
25. vam] v-am am (adus)..: . .. DR RR ae 

„26. nika. kov], nikakov, glosat prin (nessuna maniera. 
putem] îndreptat în puten.. "Tot aşă mezem î/., e îndreptat 

în mezen (Cf. ren %/, vedem %/zz, arem %/, morain 3/05). 
27. nikoamor, glosat prin tin nessun luogo», cf. cr. nikarno «ni- 

căiri» (-mo < more?), e 
“28. hip, glosat prin «momento», ii 
29. ptiza, gloșat. prin  cuccello»::. -prepeliza,  glosat : prin 

«pernice» (cf. cr. prepelica «prepeliță)). i 
„+30. reskVisa] resclis-a a deschis. „.-, ,.. - i 
«34. dignit-a, glosat prin calzare» asa] a se «a sa. reskruna; 

glosat. prin «a discoronar).. . DR e DE 

* 

i 

0 Sfântul Martini 
„1. Sveti Martin lucrât-a totu ânu, pa Va prirodit'o' ticva de.vir. 

„2. pak je gang ke re râda popi-v-o cu .un prijate..... -. 
3. Je mes-a.pre. lume; trefitu s-a cu un 6m.. ...-€. 

: 4. je-l ăntreba ke juva mere. DI II 
„5. tunte jel a odgovorit'ke V-a prirodit o ticva de vir in lui canpâne 

Si ka re râda popi-vo scupa cu 'n prijate/'. cae 
„6. Sveti. Martin l-a tunte is ke ăire je je? 
„7. .tunte je fis-a ke je: domnu. . . ERE 
8. tunte je jis-a ke n-or vo popi scupa. ;.:'. . 

9. Domnu I-a fis ke &e va [ize-ke n-or vo popi scupa.. ; 
10. Sveti Martin l-a țis ke je nu pravo.lucra.::. :. - 
11. Domnu I-a odgovorit ke ceva fiăe? , . : ii 
12. «Tu uri slagezti ăn-păcă, â/ţ ăn prgatârie e treile slageăti ăn râi, „tel'i cârl'i scu jinca poserit, poţi toț pure ăn râi. si ujime de câ-nu vom popi scupa». .: | IE e pe 

,



- BARTOLI E "83 

13. — Martin, tu meri far de băt-pre lume. jo &-oi dă un bătic€; te 
coli tu vruri, vrer fâte cu je». e RECE aie 

14. s-a trefit juva pâăte udile o betăra bâba. .:-. : Ia 
15. Îite ke'neka Zocu tote tale uoi şi bâba 'scupa. e nu s-a “putut 

sculă. tot a zucât scupa. | | e Pa 
16. tunte je stivut-a ke-i prâvo ke l-a scutât cela bătic. o 

aura? 

17. tunge je mes-a &â, pre câle. 
18. docle s-a trefit cu ât om. îi N 
19. Îis-a: «bura fi». — «Domnu vo dă. juva tu meri, Martine ?y | 
„20. — pre lume, ke j' âm lucrât totu ânu, pac fi-a prirodit o ticva: 

"de vir Si jo-n mes pre lume ke se me trefir cu-n me bur prijate!', ke rem . 
vo' popi scupay. i a a _* _21.—popim-vo noi doj 'scupa —câre &ti tu,. s-er fi me prijatel” ? 
„22. Îite: qjo săn morta), . Da i 

* 23.— be, căn ăsti morta, popim-vo scupa, che tu pravo lăcri.: tu 
„nu câvţi ni betăr, ni tirer, ni bogât ni siromâh, nego tu tot lâ, i 

24. —ben mezen ăn hlâd de mjelovăţ. o +. i 
25. bejut-a-vo scupa ăn 'hlâd. *: . IE Da 

„26. «tu ke &tiji ăn saca Scule mere, &e rei 3ti mere i ăn asta scul'e 
de ticvad o i 
„27. fis-a ke ja, ke neka:mere. i 

„28. căn a jă mes nuntru, tunte je-vo fetepit-a nuntriu Si je-vo legât-a - 

+ 

a 

CI a 

“de-vo grâna de mjelovăț. | _ N a 
29. Si je: mes-a câ. Si tunăe Sâpte âA n-av nitir murit. II 

„30. Verit-a un vint, rejbit-a mjelovăţu și tune s-a rejbit ticya Şi - 
tunte mes-a morta fâra. o... a 
„31. mes-a la domnu lefej-se, c-a vo privarit Sveti Martin căn a bejut. 
„„32- Domnu fite: (ul estante ămna din je: 

1.,+33- căn a jă verit din je, je lucrât-a copa de slâma.. -. RA 
: 34. — ala, Martin, Zos, Subito ! — fât? — tu moresti mere cu mire.! 
- 35. — te rogu, docle copa de slâma nu finir, nu poc mere cu tire. 

36.. fite: «ma ja mânte fâce, ămna tu nuntru, e jo meg ios. 
„37. Si sveti Martin fahiteit-a-vo' cu slâma şi vo prins-a. 
„38. tunte vo tota o palit-a focu, plâmnicu. '-. -., 

„39. Si tunce jâ scotit-a fâra şi terlit-a la Domnu. . - 
„40. e Domnu tremes-a morta din Martin, 
"41. căn a morta verit, Martin muncât-a. 

- 42. — acmote ămna cu „mire. — Stepta c-oj. [vâdi, capotu. pa 
- "43. căn a verit morta cu Martin la Domnu, Domnu Îis-av ke (jo nu 
te pok jasă ăn râp, ..-. ii PC RR 

44. —— pa |ât ke n-er me lasâ? — perke nu-m-ai vrut dâ be, e pocle .. 
facuț-aj Zucă ta betăra Si oile, pac ai facut morta ăn ticva mere, pocle” 
ai facut ăn copa mere, ce 
45: Martin hitit-av capotu ăn râi.' A Aa 
46. Domnu l-a is: <&-aj facut?» —capotu mi-a cațut. lasâţ-me 

mere din js, lasăț me ke meg ăl lây.: i 

E 

4 . s. , ua 

-
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47. tunte s-a cucât..pre sev, capât:. «jo făc pre a mev capât, jo fâc 
pre a mew»: a ra E 

48..s-a cațăt rde. cc. i 
„49. paca-i Storia. finita. 

. 

N . 
A . . -. 

„ Sfântul Martin (versiune italiană). . 

„1. San Martin levurava tuto l-âno in Suva. campania, 6. ga pripară 
una zuca de vin.  :... Di 

".. 2—3. ma lu-l dize ke-l va per mondo ke te trovarâ un bon cunpaiio 
„ke beveră cuesta zuca de vin inseme. lu Se ga intcuntră cun uri 6mo. 

"4. cvesto omo el dize: cos ti porti Martin? . A E 
„5. el dize: quna zuca de vin. — acoă tivol con cuesta zuca de vind el. 

„dize: &e trovo mi un bon cunpâfio, un bon mico, ke lo bevtzimo 
- inseme». a e 

„8. el dize: «bevemolo inseme noi duve. . 
6. e cvela volta San Martin ga resposto: «ki, Son ti?) 
7. cvela volta Dio ga da reăposto ke Ze Sihor dio. . 
9 — no. bevemolo noi duve inseme, — percoia no? . 

: 7 y : 12,.—— per via de cvesto ke ti Son un dio. uni ti meti in forno?), altri 
jin pergatoria, e altri ti meti in paradiZo de cuei piculi ke Ze ancora 
Zmerdâi, noi duve no-l bevemo. [va bene]. .. 

13. Dio el dize el San Martin: &apa cuesta 'caladindia; de tuto cuel 
ke ti volesi pre mondo, te ăcoltarâ», el die. San Martin ga tapâ cvesta . 

* 

„caladindia e ze andă via uno de(l) altro. . . . a 
14. cusi andando 5e ga trovâ una veca ke dove ke pâtcula le pegure. 
„15—16. lu Se ga recordă de cuesta caladindia ke ga dă cuesto &ihor. 

- 1 wvedaremo se Ze la justa cuel ke me ga dito-cuesto Sifi6r). cuela volta 
„“lu vol ke tute cueste pegure ke bala. e cuesta veca lu vol anca ke ela 

bala. e no se podeva alzâr, ke jera Sai veca. e tuto inăeme balava; 
18; 5e ga Scuntră cun un altro omo'veco.. . . -- i 
19. el dize: «bon jorno, dove.ti va, San Martin d. | E 
20, el dize: «tuto-l-âno levuravo in canpafa e no go vadătâ se no 

cuesta zuca de vin. e &e trovo un bon cunpâno, ke lo bevtimo inseme». 
„21. «bevemo ineme noi duve», cuesto veco el dize. —aki 3on' ti. - a > paid 

22. cuesto veco dize: «mi Son la morte». : a . 
„23. — bei, cuanto (sic!) ke ti Son una morte; noi 'duve bevemolo 

inseme.. o Da ' 
24—25. Ze andadi Soto un âlbero, ke jera Sai grando in l-onbra. 

„28. lui ga cavă cul calastrazo cuesto Strapo. | 
"23. el dize: «mo ti gvardi ni'veco, ni piculo, ni. rico, ni pSveri; tuti 

ti €ogi in tio derito via». el dize: «mi vado in tuti i buăi, în tute le coze» 

  

„7 -3) Forno = inferno, cu etimologie populară după forno tcuptora: ae 

- i 
.
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_. 26. San Martin ga dâ resposta: «coa? ti savarâ andâr. anca in cuesta . 
zuca ?9 a AER Mu IE Le . 

27. el dize: &. .: ..- i e, | | 
28. cuela volta cuesta morte Ze andada drento, lu ga 3trapă, ke 3ta 

- drento. e no podeva andâr fora, Kuanto ke jera 3trapă, cuela volta lu 
- ga legă cuesta zuca e l-a legă cuesta zuca Sun cuesto âlbero. 

29. e poi lu Ze andă vija. Sete ani (sic!) nisun.morto. . aaa 
30. Ze vefuda dopo una bora ke ga tuto-5cavă fora tuto, insuma 

„ke ga Scazavă cuesto ârbero (sic!), anca cuesta zuca. . ... .. : | 
31. cuela volta cueăta morte jera magra de nisun murir e Ze andada - 

de Sin6r Dio, .el dize: dove ti jeri, tanto tempo, ke no ti m-a dă niătân ?» 
— «cuesto cojon de san Martin portava una zuca de vin e mi go domandă 
ke dove ke-l va e lui dize: mi go vadinâ cuesta zuca de vin. e mi go 
dito: bevemolo noi duve inseme. e luj dize: ki Son ti? mi Son la morte.. 
bei, cuanto ti Son la morte, bevemo inseme noj duve. cuanto ke-l ga ter- . . 
menâ-l bever cuesto vin, el dize, San M. come ti pol andâr drento 
cuanto ke ze cuzo tuto. belisimo mi poo andâr. ti podară andâr anca . 
in cuesta zuca ? prova andâr. cuela volta San Martin me ga 5trapâ drento. 
me ga legă su-n cuesto âlbero e jero ete ani, fina ke je vihuda una 
bora trementisima ke ga Scavază cueăto albero, anca la zuca. e cuela 
volta son andada fora. e prima no podevo.. i NR 

32, — bef, cuanto ke ze San Martin cuesto_cojono -deio va prima 

Cor 
33. cuanto ke ze; venuda cuesta la morte, cuesta' morte, San Martin 

fateva una meda, ma no jera termenada ancora. e la morte jera bato . 
e San Martin jera Su la meda, come ke fatemo noj altri in campafia. 

34. — Martin, la3a la meda e va ba3o!-— per cosa? — per andâr 

-35. — no, per l-amor de Dio, no 3e pol fina ke no e termeni cuesta - . 
la meda, cuesto levor. ..  :.. ci a 
„36. — ma cuant oke ti Son la debula, vadi ti 3uzo ke faremo piju presto 
pac andaremo inseme en 

37. la morte Ze andada Suzo in la meda ke fazeva. cuanto ke mizijava 
torno, la inpizava cuesta meda. | Ea 

38. „cuela volta tuto-l fogo la mafava tuto-l' fogo jera grandisimo. 
„39. e la morte Saltâva fora e Ze andada lenarse de-l Sin6r Dio. 
40. el dize: «mi te dizevo ke-l Ze un cojân. bizota ke te torni indrio». . 
41. la morte tornava indrio de San Martin e lu trovava ke no aveva”- 

niSun levur 3e no maftava. - „ . A 
42. —ti deso bizona. ke ti vadi.cun mi.— Şon deo pronto, ke-l 

'câmbio-l capoto, ke vado cun ti. - CE 
43. cuanto Ze vifuda la morte in prezente de Sifor Dio, cuela volta . 

"el dize: «mi no te poăo lasâr in paradizo». Da 
44. — per cosa n6? — ti ga fato tanto, ti ga fato cun mi, cu la veca, 

- ti ga fato cu la morte. e no te poto laSar drento. m 
45. e lu ga butado cuesto capoto in paradizo. 

a
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46. e Dio dize: «cosa ti ga fato?y — el capoto 'me: 
radizo. laseme ke vâdolo cor cuesto capoto mio... | RE 

1 +47. e cuela volta lu Se ga bută Zâzer Su-n cueăto. capoto: «mi 'ZaZo 
- Sul' mio), aaa i a e 

Ze cascado in pa- 

4” 48. i. Ze restadi cusi in rider, . 
49. e Ze la Ştoria termenada. ... aa 

a n Nota) 
2. cu un] ].cu'vrun. ae 

„ro.' lucra] a' subliniat, deci nu lucr â,: 

. 

(12. slagesSti] cașezi» (cr.slagati) . 'poseriţ] cr. siriti Gn- 
> chega». Sensul e: ce-i ce ai încă lapte pe buze. : ujime de &â] ]. traduce «per via de kuesto». 

„13. ce 'coli.:..ie] torice ai vrea -(dori), vei (poţi) face cu eb; cf. . Byhan 243 (5. v. koder). - 
"15. e..+ sculâ] [baba așă eră de bătrână încât] nu se puteă sculă ”.. ÎŞI] totuşi a jucat împreună [cu oile]. 

> „17. căle “qrostit aproape: koâle; tot aşă de ]. .:.. : „20. $'âm] La Belulovici contracția obişnuită e jo-m, cf. mai de- „Parte jo-n mes pacmuzio ..- prijatel!]J.priatel; tot aşă 4/4... Sa a a 23. tot] J.toţ.. 
24. mjelâvăţ] Mai nainte fusese scris fi elovăţ, şters apoi. ]. traduce (lonbra Soto râvero» şi rostește melovă [A 

A ” după 25. lipseşte o propoziţie (cf. traducerea italiană), în care Moartea se laudă, că ea intră pretutindeni. ia 
„27. Ja] Şi J.' face deosebire între ja «si» şi jâ «ella». 
28..jetepit-a] cr. zatepiti (astupăy 

vu 

de-vo grâna] «de o creangă» (cr. grana); vo: în loc: de o < UNA e, neobișnuit, deoarece numai 0 <ILLA apare sub forma vo, cf. II $ sq c. Dă 
30. re[bit-a mjelovăţu] Jerejbit-av melovăţu. „31. lenei-se] ca se plânge», cf. în redacția italiană: leharse 39. - "92. Sul estan te] Italienismul acesta e înlocuit de ]. prin văVe 

i 

«pleacă îndată după eh. Ma 34. jâtja te cde co, tu i A 37; vo prins-a]-şi'a aprins-o». “In limba slavă din Fratta plamik «ampa». 

. 

. 

38.0 palit-a] opal it-a cer. opaliti' ca arde, a! cuprinde : cu flacăr.. a SRI 
"48. să cațât rde] scil. Domnu: «Dumnezeu i început a râde». 

ada ea i ai (RE IO E Cuvinte istroromâne traduse in limba croată Şi italiană 
. Y ' i: po | m de M, Tereoviei, pe | 

Istroromânește .. „Croaţește, : „+: Italieneşte (dial, venet) bârba „barbar + "barba 
>
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2) Am aştepti plir; poate că /! s'a prefăcut îi în. Î ef. AL, -$ 30. 
3) Nu: bettie! 

„durmi. -spat'. a „, durmir , 
„Zice " pravit; re6.  : : :dir DR 
-„măra (tota măra) ruka ali lakat . -: : man (= braccio) 
Umeru -- rame -* bratso (= spalla) 
ăn brăţe? “narâcaj . „în bratso 
un brâţ de lemne 1) -  jedan nârutaj driva :-:un bratso de lene 

“Ioaket . lakat i „(non sa, indica solo il 
a i | gomito) 

“cur i ei guzitsa . . :. -': culo.. | 
de fler. ..:: -od Zeleza a de fero; e anche del: fero 
jărba Aa trava! aa N - : iatba (nu d), ckako po nasi» - 
aa i (deși Bartoli întrebase: erba) 
uri jedân: si - Uno, DI 

"perde 1) - “zgubit - „a tii perăo Vi. AR a 
o ungl'e “i mohat i si, ungla .- : 
be, e anche. se nepi pit, se napojit, 'se napit ga bevi bastanza | | 

pir 2) pun it  pijen * a | 
uos : - kost _ uoso . Ia 
“nopte - ngE N „ngte .. 
musca „muha : „2 moăca 
foc ogââ pp fogo 
dul'te slatko e dolăe, e anche dolze! i 
că, câlu . „ koâ: a IE cavâlo, e cavăl, e e cavajo 
bur. dobar _- .: “bon: .: | 
oac . jigla  ... “ago DR 
cață „ubitit 0 capâr sii 
cela 'onâga - vel Ea a 

“cole. tamo 142), la o 
_h*mote „sadâ! n deo ti 
dapă -napojit. (ke bevi. le estic DE 
duce .. donest  . - --portâr Ni 
dură ' doreni - 2 tor A 

„ fâra vanka RI fora , 
“află” sam nasa “trovâr i e 
oârie. . e: âria 0: o la âria 
oal'u luk E ajo. i 
Vure "drugdi . -. in'altro! logb 

- Zută pomoti: :: -- *jutâr Sta 
oab - “belega (aces) “bijanco. * 0»: 
celiţa Staso (= idem) celitsa * celitsa ... 
largei „largât. e „ Rrgâr (- (= aloitanare) * 

) Am aşteptă Lemne, pr grde ps ,
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oat O. o: dugo .: - altro. 
mendula. „ mendula „„  nozela | 

- cam a _“ djiman gg co 
Zuc o „Zuk - Maro - 

mănăt kasno „To tardi 
oan E leto  -:.: . :. . .ano 

a 

Caiotul 3 (pp.. 24) cuprinde traducerea în graiul croăţesc din Blato 
„= (nu departe de Albona). a celor dintâiu patru basme — cel din. urmă 

„ numai pe jumătate — din colecţiă noastră, traducere făcută de un Îstro- 
:„ român bilinguu. Din aceste texte, pe care. Bartoli n'a ajuns să le 

mai controleze cu toată scrupulozitatea la faţa locului, public cuvin- 
tele care mi se par. de un interes deosebit Şi care, fiind subliniate în: „text, însemnează” că au fost auzite mai exact. După cuvintele -slave „dăm, în paraenteze, traducerea italiană (cu. litere drepte) sau core- 
spondentul istroromân .ori dacoromân (în cursive). - - 

1. 

. sina (figlio). Sa 

."0kr6 (furâ) — jiglo (ago). ... | e 
. Teka (detto) — dobro (bene) — Rrpat (krpt, kose). - * „don (zi) —joje (ovu).. e o e. i. i 
. Jes (pozdi). a i a 
„Hica (pulu), o. Di a 
„ stori (făcut)... ae 
. sori (lucrăt) —. slabo (male) — navadi (insegnato). . - Drisa.veli (verit mâre) — so (7nes) — svetu (mondo). !. | “ nr 

D
O
N
 

Î
n
 

P
o
 

D
u
 

RI
 

„10. stori (verit-a). E IE „II. da (ke) — videt -(vedg) — pride: (vire) — nosă (âfle) — stgrega (betăr) — pobira kamehe (pobirg rp1). E a 12. delas (lucri) — 'stgri (o vecchio). a, 
14. Hedinega (nițiir) — pomoce (sută). 

„> 15. 7n€ (vu). a : 
16. zokle (pac, apoi?). a 
17. moga (putut) — navadit (ânmeţă). 
18. ot€ (vrut) — poslusat (scutâ). 
19. hodi (pâs) — oni (ela) — i (si). -. Daia 
„20..3na (ma) — movit = (mahnuit, Stesi = lo stesso).: 21. hodi na (pâs la) — naj mâhega (maj micu). | 22. malo (zâlic). Aa Să Sa 
23. Jos (înkg). | - Sa 25. obit (tuţi)— porezat (tal'â) glovu (câpu). - i 26. Ze (lât) — put (câla). | o e 

+
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| po 2 

2. ca (fe țe). - | 
3. va (prin) — Hodt (mda). sa (tota) — ide (vede) - — a erat. 

"4 poli (la) — kuci (casă), Con te aperto — ludi: (miri). + 
5. postit spat (lasă: duri). a 
6.:su rekii (dissero) — mi (noi) — stot (604). N | 
8. kuhat (cuhg) — -veiera (ţira), non veceru.: 
9. lozi ogon (nelozg focu) — stavi (pure). 
10. cun pas (câdu). 

12. nogi sloveha,,€ crni (piţorle de om, meg). 
13. Pokle (dupa).. | - „i 
14. pade (cadi).  -.: a 

„15. Slovek (uomo) —  glovă (esta): — mu i) 
16. pokle (ropdi dupa).  - .. 
17.'anke (si) — glovă (testa). - 

"18. vel. slovek €rni (grande uomo o nero) - — sto. (si săie) — poli. (la) 
— ked€ (îuve) — kuha (cuhg) — muci (tâţe). 

19. na stol (pre skând) — do (ddşe) — = ahke nenmu (si ui) - — es (man= 
_ giare). 

:20. muci (tâțe). 
21. skuha (cuhgit).. . 
22. porioc oprat (zuza spelă). i 
23. muci (tâțe). - IE Și 
24. ki (fire) — pojă “(muzică — pere [2 

„125. Ze (ldze) — igrat (ierg, uk?) 
„27. Jegro son (org. âns). ” 
"28. 'prisla (veri) — uon-mgrt (fela mort), c con un'e afonico' aperto - — 

do sadă (pira cmo) — tzoja (la „tua) — Je mojă (& la mia). i 

"31. zapra (zecl'îs) — odpre (read îde)., 
32. pojîn (mangio). ț 

29. poslusa (ascoltato) — men€ (me) — dun fa tebe (voi si jo zir6).. | 
30. hodi napred od ment (pâs ântru mire) — aotpri e vrota a (resel'ide usa). 

33. pojes (poidi).. -: | 
34. poteze, (irdze) - — dragii târe) — = tite (gat). 
36. ne-ces (n-er 
37: vuțdi (fut) — mapred (anrej — druge (la ate). 

„38. teiste (fâsta ista). 
40. kad si tako. (RI fusto său) — — se tri. „(ee ti, ron tote) — ID 

„ 

na prve ti je (ân proe c-e). 
42. “vonka 2 vrot (fâre. la us6): 

“ 44 dobro (bene), non:den. 
"45: Pokozd (râte) —:; mu je me da a je 2 dă). 
48, kuntena (contento), non -at — dan zi dat ti dară); — bar | 

, . “fil'a) — kuca (câ). 
47 ozeni (nsurât). -
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i „2, EZ unrât (za muri) — dobar (bur) — prosim, pridi (rogi, viro) — 
Zo .noc (ţa nopte o ndvițu). .. : | 5533 
„+ înbanti (inkontr0) — Slovek (om). : |, i 

4... kamo (juve) — liska (corylus avellana) —- zri (tre) — zokle (pocle) — - rastegni (netegng) —-sto:it (lucră) — kontra “(câtra) — prit (ver) — Pitat (ntrebâ) — pita- (ntrebe) — alora “(zunţe) — red (spure).:: " 
„5. oni (fel'î) — vragi (Zraț) — obuc 'va -ona. koia i (ânmesti dn fa 

_hoze si) — kam[o] (zur). 

î 

4 
1. jedan put su bile tri (una volta c'erano tre). . : 

v 

ră), 
4 

. VEcer (sera) — jend 2 drugo (una-'con altra) — pttale. (ntrebât). mnlaja Je rekla (la minore disse) — bi se od:nila (7naritâ) — krol'a” anche fesâr. — sin (figlio). NI a N a 
je poslusă (udi)... . .. ..- 

„$» pokle (poi) — je so (andd). 
6. zvat (chiamare) — hiâe mu (ântru sire). a 
7. one (quelle) —.sron (rusire) — delat (fare). .:.. 
8. sinoc (ieri sera)... e 
9. ni-je znala (non seppe) — re (dire). IE 
II. ces agobit glovo (t-oa mere za Blâvu) — sron (rusire) — pravi (spure) — ozenit za. (maritarsi con)... i 

„13. 
7 T4e 
„15 

16 
197. 

18. 
19. 
20. 

21, 
„22, 
23, 
24. 

25. 
26. 
27. 
28. 

- 2 
(si ra 

"starija (la . maggiore) — bi se oJenila (si mariterebbe)... . ..-.. 

b:n, dobră-je (va bene). e 
sadă. zove (ora - chiama) — hăe-mu (ntru sire) — pita (domanda). sron prauvit (vergogna. a dirlo). . ERE E N ai 

. 7ec (dire) — ce zgobit glovo (va za glâvu îi): e 
Sron. (vergogna). 
slabo (sabo). e n... NE 
Je rehlă (disse) — se ozeni (maritarsi). DI Pa slabo (male) — ce bit :(sară) — ozenit (maritare). : .-. . .-. z0%€ (Chiama) — maro. (la minore). : - - i Da ae pita (domanda). — sinoca- o 'sinoc (ieri sera). =. jos vec (maj mund), ei 
glovo (la testa). 

N 

LI 
slabo (male). | DN Ca a aa se ri (tute, non..tote) — za ortolin (per ortolano) o za vrtolona. malo (poco) — je. stola (stât-au) — Je.prisa (giunse) — gre (ada). 9. Je zostala doma placed (rimase a casa a. piangere) —'se je pojala ttristava) — obit zuza (uţide omu). 

30. od dome (da casa) — Je rodila (partori) =— :ufjdo (ste) — na “cold (pre frunte).
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“31. Je rodila (av rodit).— 'so ga hronile -ono -otrocița (le nascosero, quel bambino) — zidi (veda). . oo cr. pe 
„„ „32 200 (pre șâ) —' hdir, (figlia) — țoețdo : na. cele '(una “stella in - _fronte). Io adi ei SID 

33. otrocăța (bambino) — so stavile (misero) i ( fiumere). Sa „- 34- stori hristion (un vecchio), oppure stoi siovek —. lovit ribi | (ovi mie), es pa 35. kontra (cintro?) — je vide (vide)... . (2rnţit-a) — ...,. (fiumere; „—:Bog anp (Dio sa): — dokle: (dokle — drzât (tenere). A „86. pokle '(poi) —oko' (dâro) — îi. da: je rodila: (si k-ao nascut). . :- 
.„. 37- Stroh (Câro) — .rodila (nasciit) — simid (scimmia). - .: ... 
„39. Je 'ceka "(aspettă) — de prit (arriveră) —.som' (îns —'ta roba 

(questa cosa),. oppure za stzor. : Ia ae 
40. doma (a casa: — oremena (oreme) —ji prisa' (giunse —poc ndzat 

“ (andare di nuovo). i m aa 
42. Je rodila (partori) — brekă (re... e RE 
43: Je bila oZenila (s'& maritata) - — stroh (câro). —:brekd. (cane). . . | 

_ Me ss se. (tot-uro.== tutt'uno) —je bi prisa (viraveia) — je ceha (as-" 
petto). NR Rae a: a, 

45. Je tornd (nâzat veri) — je nosa (trovo) — senpre. o vajka. . . 
48. neka jo 'staui 3ioo - (nec v-0: Buru viu) — mesto (loc) — pada voda (cade Pacqua);  .. i ..... - A 

"49. Je tornd (torndj — smiro o senpre — more (pote). 
50. £ se Je sto (si s-a pus) — prisa (giunse) — vonka .(fârej —..... 

(lume de pa), e. a 
51. otrok (feţori-— na vodo. (în acqua) — ribar (ribâr) — Capo si E 

tri (polovit tustrei) — je do (diede). . 
52. on (egli). 
'53. Je Prisla stori (fost-a 'betă'r) — se je obolă (obolft-a»).- Da 

No a 
- Caietul 4 (pp. 24) cuprinde corespondentele slave şi istroromâne din - 

„Acest material se reproduce în:notele date la. aceste texte. a 
Caiotele 5 (pp. 28), 6 (pp. 22) şi 7 (pp. 24) cuprind diferite notițe, 

mai ales relevarea deosebirilor. dialectale (și cu privire la graiul Slavilor) 
şi câteva liste de numiri topografice, aproape exclusiv slave. Si 

comuna Berdo. (Briâni) a unor cuvinte din textele publicate de mine... 

No. 5—35 o = 
Cuprind chestionarele şi răspunsurile, obținute, care, prelucrate, ur- 

mează mai jos. Dintre acestea:  .  -:: II 
Caietele 8 (pp. 24), 9 (pp. 16) 10 (pp. 12) şi 11 (pp. 20) cuprind . 

„chestionarul. De obiceiu după cuvântul dacoromân „urmează cel croat 
sau propoziţia întragă croată pe care aveă s'o traducă în .istroromânește 

„
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„"cel întrebat ; uneori se dă și traducerea -italiană. Din. răspunsurile. pri- 
- mite, aşă cum le-am redat mai jos, cetitorul poate ușor: să-și ima- 
'gineze întrebarea, încât am crezut că mă pot dispensă de. reproducerea 
acestui chestionar. Totuși uneori l-am putut utiliză cu folos pentru cu- 
noașterea formelor dialectale croate. Cuvintele pe-care voiă Bartoli să 
le: audă sânt în primul rând elementele! latine ale vocabularului istro- 

“= român, Au fost căutate cu deosebire cuvintele, atestate de cercetătorii 
precedenţi cu o formă sau cu un înțeles nesigur sau chiar dubios. De 
aceea uneori întrebările sânt puse anume astfel încât răspunsul primit 
să servească de control. Așă bunăoară I. Maiorescu: dă" propoziţia 
căzut-a şi.s'a abătut pre mână; spre a puteă controlă forma şi înțelesul 

“cuvântului abătut, Bartoli a pus chestiunea astfel ca.să poată primi 
răspunsurile ce se găsesc. mai jos înregistrate sub «bate». Numai când 
„răspunsul nu cuprinde cuvântul dorit, ci alt. cuvânt (de. obiceiu sino- 
nimul slav), Bartoli rosteă însuşi cuvântul, suggerându-l. Istrianului 

- chestionat, care îl aprobă, îl admiteă sau îl.negă. -: 
„ Răspunsurile primite sau le-a reprodus întregi sau a însemnat numai 
cuvântul care-l interesă. De obiceiu răspunsul întreg 'se dă numai din 
„două sau trei sate, iar din celelalte numai, cuvântul. - a 

Aceste răspunsuri: sânt curpinse. în caietele: 11-—23 și adică: ..: 
”. Caietul 12 (pp. 24) dă răspunsurile lui 7iva'Stambulici, de 22 de ani, 
din Jejăn (Sejane), care, știind şi nemţeşte, a putut fi chestionat şi cu 
ajutorul acestei limbi. Eră de față şi își da părerea și Matei Doricici, 
de_23 de ani, din Jeiăn, fiu lu Martinina). .. o... i: 

„_„Caietul 13-(pp. 34) dă mai întâiu răspunsurile lui Tone' Rogutici 
“din Jejăn, «sesnâjst âr, apoi ale lui Mâte- Turcovici, de 68 de ani, tot 
din Jejăi, apoi ale fiului bătrânului Martinin (care avusese contact. cu: 
Dacoromâni). * =. De | Sa Ra 

Caietul 14. (pp. 24) cuprinde tot răspunsuri primite în' Jejăn dela 
Blâz Sancovici, de 7ş de ani. Si a a 

> „Caietul 15:dă răspunsuri din Susfeviţa (Valdarsa) .și adică ale lui . 
Sipe Belulovici (poreclit Piţgn) 1) de 84 de ani, împreună cu răspunsu- .- 
zile lui Sipe Belulovici «&el tirăr), - puse. p6 două coloane, apoi ale: lui. 
„Josip Belulovici, de 12. ani (din părinți susneviţeni: «tate de la Pitân 
si mâia de la Sevulo») şi ale surorei acestuia, Jesipa: Belulovici «jeţe. 
AB, . RE ED . PI , Ra R i; Da NE Nara E . 

:Dela bătrânul Sipe Belulovici a auzit şi notat: saki paiz âre se vialet: 
== dialect) fa gangi. Nu se cunfescu (= it. «nori si confanno») bese- 

-dele justo, cu hrvâtu, ku .. .»; iar pentru deosebirea între singularul și 
» pluralul cuvântului Zile wână i s'a spus: «Zila-i ura ănsg; Zi-: 

7 

lele mai munde». | - E 
Caietul 16, tot din Susnieviţa, cu răspunsurile lui Pere Baco (poreclit 

„Fusco) 2), de 30 de ani, și ale Mariei Belulovici, de 17 ani. 

  

) o] , 

„2) CE. "Textele publicate de mine 41 (No. 16), 
5) Did, No. 36... p
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„La sfârșitul caietului se dă următoarea traducere a unei -poezioare .. . 
croate, făcută de Giuseppe  Belulovici, de 22 de anii “ 

1 

„Vetseros pasal sam optse, ' ..- Sere jo-m mes oile paste 
“pogubil sam vonțe; - . :*.::. : popl'erdiât-am cl&potele; . _ 

. prebiral sam travu, . . ” +: Jbirejt-am iarba, - Da 
nosal sam od moja brata glavu.... .flat-am câpu lu fratele ... 

Dela o bătrână, care chemă pe fiul său să vină acasă din cârciumă, . - 
B. aude fraza: Suidie (== ital. fa -presto) -n ca5a veri. i 

Caietul 17 (pp..24) dă răspunsurile din Grobnic (Grobenico), culese * 
dela Tonca Crujila, de 6o de ani, şi Domina Runco, de 24 de ani; la sfârșit . . 
câteva paradigme de conjugare. aa Sa 

Caietul 18' (pp. 24) cu răspunsurile din Grâdina (Castellania),. date . 
de Giorgio Gracie. DR 

Caietul 19 (pp. 24) cuprinde răspunsurile din: Berdo (Briani), cu- 
lese dela Silvestru Tercovici, de 71 de ani. - Do 

Caietul 20 (pp. 24) cuprinde răspunsurile din Costerceane, o atenenţă -,: 
(20 de case) a satului Berdo, culese dela Frane : Libicici, de 63 deani.. 

Caietul 21 (pp. 10) dă răspunsurile din Letâj (Letana), culese dela -. 
Pepa Contuş, de 14 ani și Frana  Contuş, de. 16 ani, care. de: obiceiu 
vorbeă «cu tate hrvațki și cu mâia vlaski. - PE 
„Caietul 22 (pp. 24) dă răspunsurile din Sucodru: (Senovic), primite 

dela Maria Carlovici, de 33 de ani şi Ion. Trdoslavici, de 80 de ani. 
Caietul 23 (pp. 46) cuprinde răspunsurile din Noselo (Villanova), 

primite dela Antonio Zgrablici, de 18 ani, Antonio *Contuș, de 23 de 
ani și Frane Carlovici, de 44 de ani. O 

Caietul 24 (pp. 48) curpinde tot răspunsuri din Noselo, date de: | 
Giorgio Micleus, de 66 de ani, confruntate:'uneori cu datele Marie . -* - 
Salamon, de 26 .de ani, din Sucodru. ?.: . .... e a: 

Pe primele patru pagini ale acestui caiet, Bartoli reproduce frânturi 
” din conversaţia unor jucători de cărți şi de «mora» din: Noselo, auzită 
într'o cârciumă din -Susneviţa. O transcrim âici ca document despre 

"vorbirea simultană în mai multe limbi (istroromână,: croată şi italiană 
şi chiar germană, ca reminescenţe din vieața soldățească).. In parenteze 
dăm traducerea italiană 'sâu '- explicările. gramaticale. ale lui: Bartoli. 
Cuvintele istroromâne sunt tipărite spaţiat (deși uneori e greu:să spui. 
ce e istroromân și ce fu, ca în exemplul de supt'38, unde înainte : de 
acel se cazure curat istroromân avem pe ki fn a (= cine ştie) pe 
jumătate italian şi pe jumătate slav, pătruns însă şi în graiul istroromân. , 

, 
* 

« 
a 

, „. Socul în cârți ” 
1. aţ |dignit?,(= avete levato?), ..  .:::-. i 
2. me se:dorme (= lo sonno). a .. 2] 

- 3. igrăliuve?:(= impossibilei cf. dacorom. de unde?). 

- y
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„no [e vero. tovare! govori (infinitiv). . -. 
; cos te me brimboli? cos te me. câcoli? aa 

ti ti Ze un 3enpijo! ki te dize rfiente? macarân de mona! -. 
tre cuatro (2), un tsinkue, un sej, sete sară (== saranno sette). 

8. tsincuanta -tsincue vemo “(= abbiamo). €emo canbiăt? N 
9. sada imamo par (= ora abbiamo pari). 

„70. .tre.ponti, Martine, n o (italieneşte ar fi: “novaltri). 
“11. petdesct i ubsan. ţesti trei potle am pus. 
12. re fi bire alora. ura, doi, trei. Aa 
13. alora arem noi.tot.uro..: NE 
14. ţinţ punț. se :no arivo. ....... ” a 

s
a
 

a
t
 

-1$ (într'o pauză :) strâţo. (= ven. stra(t)so = = it straccio). 
116. melde georsa (în gura unui soldat: «Melde gehorsamst)). finiă 
soldâţ despre Arţiduca Carlo (= soldati della corazzata „A.. C. ) 
„17. tincue, Sie, Sete, oto, nove, dietsi (diefe dalla stessa bocea).... 
8. suva (= sua) duve, va bene. ta 

.1Q. tresete. : pm Ca 

„20. ura,:do, tre, sâpte; o osan.... „. . : 

„2r.:ura (bal'eit-ai. n-am. ni, samo tre de Dastoni. 

22. trei dvoiţe,trejitriţe....: 
"23. tot uro. o mora o tresete o briăcola. 

"24. punti (mai nainte zisese punţ.și ponti). taco me . .: inceputul 
„unei imprecațiuni. nemțești: Ja SO Mir. iu 

„„ 25.-boh pomoga!, fanţ(= fanti). 7 
".... 26. capoto.. daj. sp âde..tuţi:(= battere). | i 

27. va capitâ.:nemiga tot.'tre tre 'migo (= amic). 
28. cosa':me manca? mi go tre, copo, no? . “ 

'29. tre ă 5, lke.no vedo de kope,5i trej: die ke no vedo de sp ade. 
una costi... [rimasto i in -sospeso]. 

30. trei, pâtru, ținț punți! spâde voj n- -âreș? io 
„samo trița'de cope.. 
„3 dejgratsijato omo | capoto. co „tute nostre cartel: 
32. ti vederă Martin, se no fe capoto. : -. .-. E 

'-33. alora dime::va te far Cavâr.: modite. lu joga. :.-. . -.: 
+34. mi le go fato deo: [le carte]. pac ti ga bati bastoni.. a 
„35: a caţăt de ăs (= ha 'pigliato coll'asso). . 
:36. po svetoga Boga! manu poc! ras. pute, rasi i potresti 

si! ;potresti |). ve de ţl.. 
37. alalpâtru, jâpte. frig. l 
'38..ma ki-Îna se cafure? 
39. trei-s de acuzu (= tre.sono de actuso). ! 

40. &colo. poco lo steso. cuaranta tre:'no fe altro! 
41. se no jbal'o ... se no jbal'o, mi digo. 
42. d6diţi (apoi:) dâditi. cuaranta nove. si, go, “fbaado'! 
43. venti uoto (apoi în croăţeşte:) ceterdeset i i devet. justo | € ce bit. 

tetrnaist. tri i d eset Siur. cuaranta sei, contro 'cuaranta nove.
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44. una madona je (= tutto .lo stesso). nesuna malitsja. mi-e tot-. 
-uro. a ae ae 

45. eins= 1)... tsen (= 10). va ben. sei (= 6)..migo mi (= amico 
mio). lu ga dinari. lu ga becâ (= pigliato). casca bato. . i 

46. Stiu ke âţ batut. (mai nainte zisese: tuţit). 
cuanta. sej | ae 

47. ja, hărtele l:se n-or.veril: DI 
„„48. jo âm Spâde... justil...'un:litro,.... un litro! piju (= 

„ piu) de un litro!... porco dio.... maj mint. 

dietsi.: cin- 
- 

a ! -* Jocul aMora - - Ra 
„(Numerele sânt spuse în italieneşte, numai din: când în când: câte. 
un pătru între ele). ViS ca; Sei: virobe (= bevi). mora: no te.me 
cuki mora, odtia ! juăta. do. ie. uoto. Cuvatro. sei.meg rente(2).. .-. 
uZantsa ! mora-ie. ete. maj mind. jo-Stiu. 3ei. saca'vota. 
cum se jite..nove.. mora. Jozo. ăetec, neve& Setec -ala, „Joze., - 
fermei! nu: se ntende.; Joga! sal 3ete cl/amât-a.je?: 
nu-ştiu.: ae Re e “4 . po e NR A 

pe zii 
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„Caietul 25 cuprinde vreo 250 de cartoane. pe 'care Bartoli începuse . 
să transcrie în modul următor materialul adunat: sus la stânga se..dă 
“forma dacoromână,: aromână. şi. meglenită, iar sus .la dreapta. numărul 
subt care cuvântul e înregistrat în Dicţionarul meu etimologic. Urmează 
apoi formele istroromâne, după sate, de sus în. jos, iar dela stânga. spre 

- dreapta se fac următoarele patru. subîmpărțiri: a) «sponte», adică forme | 
„care i-au fost comunicate în mod spontan; b '4spinte»,: adică forme 
care i-au fost comunicate numai după ce însuși a rostit. cuvântul istro- 
român sau: în urma suggerării: prin alții sau după. chibzuială. înde- 

-. lungată;.c) “straniero», adică formele :de origine 'streină care înlocuesc . . 
de tot sau parțial cuvântul vechiu, şi d) «negato», formele a' căror exi- 
stență a fost contestată, . .. i i. Ea 

In cele: următoare voiu da lista completă -a' cuvintelor — aproape 
toate de origine latină -£ notate de Bartoli, în. ordine alfabetică. După 

„cuvântul din titlu se dau formele culese în: cele nouă sate — sau: numai 
în satele în care au fost: culese — în .ordinea următoare:... ci: 

| v=eiăn: e ep mi 
S. =Suseviţa . e SE 

[a 1 "Gb. Grobnico .:.:: e i a 
i Gd,=Grâdihe, ie. Ea 

i B. = Berdo _- - Ei 

2 S$. Puşcariu, Studii Istroromâne, III 
) ” -
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" Re: Costerceane !-: 
_L. = Letâi a „ 

pm Se, =Sucodru .. 
Da . N. = Noselo: -- „. 

Deşi Costerceane nu este propriu zis-un sat de-sine-stătător, ci apar- 
"ţineă «comunei censuarie» Berdo, totuşi graiul vorbit în această parte se 
"deosebeşte uneori în.mod simţitor de cel din Berdo. .-:.  ... . 

Metoda urmată de' Bartoli în prelucrarea materialului am continuat-o 
"şi eu, numai cât am crezut că nu mai e nevoie să introduc o rubrică se= 
“parată pentru formele «negate»; parentezele colțuroase [| ] însemnează că 
existența cuvântului din titlu a fost contestată în satul' respectiv; când 
e: vorba numai de-o formă anumită a cuvântului care'e necunoscută, 
atunci în parenteze se dă această formă, mai adesea împreună cu indi- 
cația neagă. După formele auzite în mod spontan urmează, după o ste- 
luță, cele numite de Baitoli «spinte»; de obiceiu un adin., apr., suge. 

„ „înaintea lor precizează că forma citată e cadmisă», taprobată» de subiectul 
_ anchetat sau'că ea i-a fost «suggerată». In sfârşit, după două steluțe, se 
dau formele streine, care au înlocuit pe cele vechi, sau care există alături * 

„de ele, ca sinonime sau cu un înțeles deosebit. ” 
Când în listele lui Bartoli am găsit numai cuvântul, l-am dat pe acesta, 

totdeauna cu forma de acolo, .care la substantive uneori e articulată, 
alteori nearticulată, la verbe adesea: la infinitiv, dar uneori şi la parti- 
cipiu sau în altă formă. Când am găsit o propoziţie, am dat-o pe aceasta. 

- De asemenea am dat, în parenteze rotunde, :și. corespondentele. italiene, 
„croate sau germane, de câte ori le-am găsit însemnate” la Bartoli, sau - 
am dat mici indicații (precum în graiul bătrânilor, sau articulat etc.), 
acestea în.românește şi tipărite cu cursive. Un alt. (= caltul» sau calta) 
înaintea cuvântului e-pus atunci când într'un sat au fost chestionați 

: mai mulţi inși, iar răspunsurile date de ei prezintă variante. 
„_+Răspunsurile constând, precum 'am spus, adesea din câte o propo- 

ziţie întreagă, ele au putut fi utilizate în acelaşi timp pentru mai multe 
"cuvinte, Astfel am putut da corespondentele istroromâne pentru peste 
„650 de cuvinte vechi româneşti, la care se adaugă, după cele două ste- - 

luţe puse. înainte, o mulțime de împrumuturi nouă, în parte neînre- 
gistrate în glosarele existente: Fireşte “că atențiunea lui Bartoli fiind 
ațintită mai. mult asupra cuvântului pe care voiă să-l audă, restul pro- 

„poziţiei eră scris repede, încât în el s'au putut strecură unele scăpări 
din vedere. O rectificare ulterioară a acestor forme nu m'am simțit însă 

“în drept s'o fac. In general, Bartoli, urmând preceptele lui Gillicron, 
n'a revenit. niciodată asupra unei forme odată notate, în convingerea 
că numai astfel se poate obţine o imagine justă a unui dialect,. chiar 
cu riscul unor scăpări din-vedere şi lacune, explicabile mai ales când 
ținem seama de ostilitatea parohului slav, care căută cu toate mijloacele, 

"să zădărnicească . anchetele, ce trebuiau făcute în unele sate pe apu- 
cate... " aa i
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Numai în privinţa transcrierii fonetice a trebuit, în parte din cauze: 
tipografice, să introduc unele modificări, apropiind cât mai mult si 
stemul lui Bartoli— diferit, în parte, de cel întrebuințat: în lucrările - 
anterioare — de transcrierea adoptată în textele publicate în vol. I al 
„acestor «Studii istroromâne». Modificările introduse sânt următoarele :. 

_a cu două puncte dedesubt a fost înlocuit prin e. 
a cu cerculeț dedesubt a fost înlocuit prin î;:. | i 
e a fost înlocuit prin 6; 
ja fost înlocuit prin ş;. o . a 
n cu punct deasupra a fost înlocuit prin p;, ..:, o 

„__2 cu cerculeț dedesubt, foarte rar de altcum, însemnând.-o . variantă „puţin deosebită («cu o articulaţie foarte slabă») a lui n dental obici- 
nuit, a fost înlocuit prin z;:" Na - i 

k a fost păstrat numai înainte de e şi , încolo a fost înlocuit prin c. 
„Din transcrierea întrebuințată. de Bartoli am păstrat pe-s, &, £; două 
semne diferite pentru = și |, care reprezintă două sunete diferite (primul 
fiind un sunet care seamănă cu z toscan din orzo şi se aude .des la 
Românii din Istria şi. la vecinii lor, cf. și Archizio. Glottologico XXI - 
96);pe. h- (= spiranta velară afonică, dĂch-Laut») cu corespondentul ' 
fonic g; pe n, 7 (n şi r silabic) și 7 (r'silabic accentuat); pe 4 şi pe w; - în sfârșit pe i (£ plenison înainte de vocala cu care formează. hiat, -de 
ex. violinu). . . m 

„Bed. âcu SS. âcu Za crpe: GB, Gd. B..âcu  C, oâcu - IL. Se, N. âcu. . e ia acasă JI. a câsa S. paztiru vadură blâga câse; me-a câş e; 
ăi câse Gh; dâra boi: câsa .Gd: casa... B.-câsa. 
0. coasa -L.casa. Se.N, câse (mișcare :și stare). 

acăță JI. acaţă l'epuru, plâca, bola S$. cață un l'epur, plâţa, 
bol Gb. Gd. B. 0. caţă .. L.Se. cață N. caţă l'epuru, 
“ploca, bola. i : e 

acel, acea J. tă; de atâle chige; âdoot atela plâden 
$. tela âtu; câ(2). Gh. Gad. B. £â  :C. cela L. ta 
«quello» Ne câ. IE aa Pa 

acest, această. ]. tâsta;. vie tâsta” . S.'ţesta-i me; 
sve ţăsta fler : -Gb. Câsta  . Gd. tasta  B. &âsta 

„__ O. tasta  L. ţăsta (aquesto)): N. Găsta.mladic. -. 
aci J. **departe denă (dontano,da qui); denta (şi den); 

păr la ânta.  S$. noi staitn ţia —**Stepte-me ânta _ 
„Gb; **io sam ant. : B. *tie-i canta, : C. **ânt săm 
L. **ramâs ân€ . “Se, *tâncai. -.,: a. 

(a)ecm5 v. acuma. A i „o 
(a)colo, (a)colea JI. ămna cole, du cole («porta in.lă); 

cela-i cole .. 8. mna cole și col6,du cole («porta in:l);. y 

“colg-i,.-i colg' și col6 „Gh...mega cold; ie-i cols 
B. mna cole';ie-icole'. _C. mna cole, ducole;ie-icolg 

ze
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Lu .ni colo ni ot [coLg, totuși:] păre cole i Se. cole mns; ie-i 
cole; — "adm. mna col6,. îi: col6: N. cole (nişcare şi 
stare). : Ă : : | 

| (ajcoperi J, cuperi; tasta câsă i ie e de pocuperi—-tola je 
"de ogrni: '$. coperi. câsa—*fjagrni ola; ogrni; tasta | 

” ola je deogrni  - Gb. coperi câăsa:: Gd. coperi-: B. 
câpera câsa: C.. IL 'coperi Se. cuperi. - 

_ acuma (a)em6 JI. acmb,altulâcmo -$. acm 6 şi cm 6 
Gb. hmote. -Gd,. acmote, 'altul ahmotei. -“B.' cmote 
nu-i C, „hmote. i Î,. cmo (ora) . nu-i emoăe], 
Se, cmo'.--N. acuma, cmo. .- 
adăpă s, am gonit boji dapâ (întrebuințat mai des! de copii) — 

**am gonit boii be; neca bevu  . Gh.*apr.dapâ—*fnepoi 
Gd, apr: dapă. B. dapă - C.-*adm.: dapâ—**be. 

„Lu *adm. ămna . boi ' dap' â — **ămna nepoi boj .:" Se, 
“dapâ i: N. mes-am boj dapă. Se 

adevăr J. []—*%i istina [săi jistina. 
-: aduce I, âdo o € (porta in qua) acela plâden; a du &e. (por: 
tare» iar niz «condurre)):. aduteţ. ânt. 1. S.tâdo : L.:âd-o€. 
“adună ÎI. adurâ SS. durât-a- câse. boi, -cile; voiu, firu; 

_ cunpir, turkihe;, pastiru va dură! blâga- câte — *adm. duritn 
| scole —- *tmiră t l-a n scole de măr .:. Gh. “dura, boi câsa 

GA, Yapr. dura boj . B. “durât-a (uni bătrân) — 
**mirât-a (un' tânăr) "0, fadm.. dura-l. (după ce. negase mai 
nainie) —**d o pele-l n scola, zepele-l ..L: *dure-l ăn câle 
—**zepele-l . Se. dura-l—**dopelg-l, mira. . N.du- 
rât; dure n "Scolg (=cr. «dopel' 2j ga) —** trăze-l n 3colg.. 

” aer. ajer bur(2) —**bura ârie ăn codru;.: (deschide: ferea- 
stra,'ca să intre»:) | frâcu .. S$; %**n boăca bure ârie friske; 
neca vire bura ârie; vintu; bur jrâc? - N: %neca „vire 
vintu nuntru [neagă aria, frâc]: | 

ajară JI. mes-av și je a. fâra - S..met-av şi iefâr. e. Gh. 
făra GA. fara  B. fâra CL. fara: Se, mes-a 
fâra și je fâra N. tremeteșiie fâra.. 

- “alfă d, aflât-am 8, aflât(2).- Gb. B. flac. C, 
flat-a LL. flă t Se: pterdut--am flât, N. FI: ât. 

aici v. aci. 
diu dă. 5. at (= cr. dula) — și tesân: ca. ar 
B. âl() 0. bal Se, N. âlu. 
aiurea d.. [] ein (0ât loc: (=er. cărugoj neste») $. 

"lu re— *altul. sug. je Lurg (n at loc:.-6b, Gd..a lu re 
B. alure, (vâna) lu re []—**n ât, loc.- "Se, 

alure și lure. AN petale a t lo c. Ea pa 
ajută J.: Saca” “5. -Zutam,” altul “iteme Gb, 

GA. B. ztita-me'  'C. Zute-me  L. Zuta-me.. “Se, Zută 
N. Zuta-me, all zuteme. : CA
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alaltăieri Se, âter. a fost etrtăc N. âter (=it aaltră 
ieri). ' 

' alaltăseară se, itersera. Nara mânte sere, v. ascară. 
„alb J. âbu : S. âbu ca ăi lâptele.. Gb. âbu Gd. ab, 
âba broda BB. âbu, âba - C, oabu IL, âbo Da 
Se. âb....N. âbu. a 
- albină J. albira, 'plur. albirle. | S. []—msteliţele E 
Gh. **teliţe ,„B. 1]— — celiţele, c. **teliţe ke medu | 
fâcu . N, [1— **z elițe, a: £, 

alergă J. [] —trlinda. s$. [1 — Semesa, îrlinda 
N. []—** trlind-?. , 

alt (cf. celălalt) J, Gb. “Ga, ar B, un at oatu, n 
"ăt loc '..L..âto Se, N ât, | 

alun(ă) J, alura S.[]—listac, altul lisnac, altul 
liSnhac (sl. desfiak») . N. []—*lisnac. 
amânat dtârziw d, amnât  S. amanât, amanât.. 

Gh. jer amanât Gd. . “apr. amanit—*casno:. :B. 
âstesera măn ât, sere; amanât (ieri sera : tardi»): C. iam ă- 

nât (atardb) . . L. [ ] —**câsno Se. 'amanât (ctard) — 
cf. zecasnit-am. „(«ho.. fatto, tardi) N, manât, apoi: 
amanât, -.: 7 RR 
amar J. []—“zuhco. s, (]— “sau co, anl ju ko ca Si 

- pelenu” (Artemisia absynthium) -- X, [ ]—*Zuco-i. 
an J. căț ân; bur ân; un ân ăntreg,, ntre ân:$. că: â n; 

bur ân;  ţeu în; petnajst an 0. căț an. LL, ân.: i 
apă J, âpa câda . 8. âp. a,. far de - îpe âpa: plagoslovita. 

Gb, far de âpa; apa.  Gd. âpa: B. apa apoi: 
âpa răte 0, L. „apa Se, N. âpa. Ia 
- apără S.[]. i 
apoi J. *juinul neagă, . altul. admite] apoi; adm. mai apoi 

—**datunte, pac: -Gb. Ga. *adm. maj ap6j—**pocle : 
:B. *apr. mai apoi—**pocle voi mere . 6. m-aj 

"apoji—*taltul: pocle, pac Se. *jite-se 5i maj apoi—: 
**p ocle ---N, *adm, mai apoij—**io-j 'veri.pocle. 

, aprinde J..aprinde . ':8.[] (ănprinde, nprinde— 
*sugg. prinde Gb. nprinde—*prinde. GA. aprinde 
“focu: B. nprinde svica—*sugg. de altul nprinde focu—  . 
**s tecng focu -C, prin de-— fad. prinde svita—**stăc-. . 
ne" focu, naloze. focu.-.-. L.. nprinde— adm. prinde 

Se. nprinde— “prinde, N. „Sugg. de . „altul oprinde 
—"*stăcni, nelozi.. a 

aproape . aprope . s. prope de câse. RD a 
“ară JI, ară, arât.  S..am: arăt o five Gb. arâ 

Gă. arâ .- B.arâ: i L.arâ.::Se, âre.. Ni ară, . 
"arbore 3. hârbur(= albero della nave) —%* lemna! (talbero») 

s. **măre hrâst; ijârbulu. de: brod («albero della nave»). 
7 

1 

„s 
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"are Ş:: [je seriralişa S. [sect din prăsce 
(«fionda). | 
“arde  J.8. Gb. ârde..: -.Gd, arde. B oarde GIL, 

arde „ Se, N: ârde. 
arete J.arete («Schafsbock») - S. aretu ? (umaschio. della 

pecora)), altul aretu Gh. Gad. oretele: BB. argtele 
„C, -aretu,, unul înai bătrân: aretele.. |, 'aretu. "8. 

aretu, mai târziu: aretu, 'altul:' aretele: L. arcetu 
Se. aretu, maitârziu: aretu, altul: aretele. N. aretu., 
argint J; 8. [ ] — **'srebro . Gh: [= slebro 

Gd. [|] B. 0. Se. N. []—** srebro. 
"armar S. un armâr. LL. rmâru Sc, rmâr—**o 

„Skritne N. n armăre se pure Zmul'ele, n id (=ven. 
darmereto)) —** n bu rolu se pure . robe, pre. 'vâle. n. câmare 
(= it. carmadio).  . a 

: aşa JI, asă. Na a 
“ascultă. -I. -ascu cât. S. am. sScutat “la use; altul 

scutât. Gb, scuta: -:. Gd. ascuta B.  scutu 
- C..scuta-me „LL. scută E Sc. scutât-am - N. 
“scutât, | a | 

ascunde Gb. 04. 2. scunde- me 0. []—*scunde- 
m e Se. L.[]—scunde -.. CI a 

ascuți Sc. — **nebrosi: secura. _ 
p-. 

ascuțiş (la.secure) N. ** vstre,. _:. 
"aseară . dieri sera... asera'cu Scuro  S$. sere, altul sere. 
Gb. asera-. B. sera amant. (cr. «sino6) - 6. sera 

| Se. sera —** senote? N. sere (- e). 
aşeză v. şedeă. . . a e 
asin $. âseru, altul âsiru: Gh. âsiru Gd. asir B. 

C, âsir L. oasiru  -Sec. âsiru. - 
“asină ' $. * adm. âsera - |. oasira. i : 
astară . «astăseară» Gb. as t âra («questa sera) „Se stăra 

ren tiră. 
„astăseară (astăzi seară) «questa sera) $. ste ser e Gb. âs- 
tesera (cr, «veteraska») .  B. âsteser a (er aveteraska») ; 

| „sera 0 oastejsera (equesta sera) X. oâstejere 
- şi ăsera. N 

astăzi (cf. azi) N. âstej. pi e 
aşteptă J. aStepta- me. colt  S. 3tepte-me 'ânta, 

alt. stepte-me- Gb. Stepta “Ga, astepta B 
“Stepta „CC. Stepta- me L. Stepta: „Se-N. 
Stepta-me 

aşterne J. a3terne pâtu, mija, fetina —* altul adm. numai 
„aSternepâtu —%* încob: rastehni.: -8$, “adm. Sterne - 
pâtu —** lucrâ pâtu.- Gh. []—**neprave pâtu : Gd, 
[] B.* apr.sterne—*tneprave, fe. pâtu - „0, 3terne
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— 9% restegne patu Le apr. sterntt—mfacur pâtu 
Se, Sternapâtu. -. a E 

“aţă JI. âţe de' fa crpi. S. âţele Gb, â ţe. Gă. . 
âțele. B.. 0, oâţele: :“L. aţele Se, N. âţe.. 
„atunci JI. atunte (alora), datunte „(unachheri) —** p ac 
N, [je alora. 
aur I „LI pila de Ilcos Lâna vita S.Î]—rera 

te, flate?, jlate Gb..:[]—** [lata - 04. [] 
- B []—**zlâta . [ ]— ** de Mata Se. [-1]— 

** de jlâta. 
auzi J.avijit.S. avzit, altul av jit . &.. -Gd, avzit 
B. avzit- am C ai- avzit: li: avjit- aj Se. 

N. aviit. ! 
__aveă JI; âm facăt ; noi. avEm a nostru portiân [neagă arem]; 
-rem fât (= (faremo)) ; âm (=.«ho») $..am facut; oâren. 
[neagă a v em ] Gb. jo îm —**ima pâredăn oclu Ga, noi 
aremo; nâre  . B.'-arem [neagă avem.și-aren], n-âv - 
(= «non ha) "0. arm, altul aren; n-âri . L.. aren; 
oare somihu. trd - Se. am: facut; ăren N. vâren dosti 
[neagă avem]; n-âri frike. - -. 

azi (cf. astăzi) C. aje, acelaşi: oațe (= doggii). i 
- azi dimineaţă $. **segutra .B. E tra am verit 
(= cr. csegutra», it. aquesta mattina, prima. di mezzogiorno»). - 
baie J, fite.o bâie.. $. bâta (== bbagno) Nobâne 

am facut, | 
baier J. *bâ ier (4 poartă numai i băânele) 8. “i âieru. 

(după multă răspândire). Si Pa a 
baltă S. bâta. SI 
barbă. JI, âba bârba: (= 1. barbă; | 2. barbie). S. *adu. 

bârba (= barbă) âba; bârba. (= bărbie) — ** tela. stâraț 
âre brodo (= dbarbă)) âb; s-a trupit pre broda (= (bărbie) 

Gd.. ** âbabroda (= «barbă); pre broda (= «bărbie») batut 
Sc. âba bârba (= cbarbă»); „pre bârba (= (bărbie) - 

bârba (= barbă) âbe; pre: bârba («bărbie»): — pre br ro d 
(= «bărbie). ” 
'bărbat (cf. om) J. [tom -s, [] ** voma, crsțiănu 

| [] Si A pomul --C. []'**omu -- NI 
se crstiân, adm. uom - Se. [] *erstiânu, om.. : 
[]*crstianu. 
bărbuţă S. barbuţu (2 barbă). N. barbuţ. 
bate 3. bâte; nu me abâte şi nu me bâte(= anu mă bate») 

$. abatut m-am (=. «m'am lovit) — adm. bâte,—**tuţe, 
alț. toci fleru - Gh. bate Gd. * adm. bâte, alt. aba-. 
tut m-am—f**tuti B. bâte; batuţa (=batutes-a. 
= 4 caduto e să battuto») [abatej—*ktrupit (= «lovit») 

C. fleru bâte; batut m-am—**m-am trupit-.
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„Se.[abatut] batut/s-a (= s'a lovi) —* adm. fleru bâte. 
**trupit s-a, altul (un copil): trupe'it s-a (= «'a loviv); 

„"fleru tuti, al. prikini (un copil: prikine'i), alt. tucă, 
» adm. fleru bâte  . N, -abatit s-a -(=.cr..«se. je udrib) pre 

„căpi—* adm. bâţe cu bătu — ** fleru tuti.. . 
“bătrân I,betăr (= cr. stari); un betărom(=cr. «starac); 

teli betări.zicu: “*. S..betâr—**tela stâra ț, âre brodo 
„ăb ., „Gb, betăr —**stârăț  Gâ,. betâr  B.- 
„betăr—**stârăț  . C, betăr.: LI, betăr—** apr. 
stăraţu Se. didu betăr; teli betări jicu —** stârăţ, 
- bea.J.be—**loti (= cr. dlokaty, despre câni), su r b i (despre 

"““câni) - S, am gonit boii be-sau neka.bevu; beint. .6b.. 
jo bevu B.be . 'C.be; dupa tea bejit L, Sc. be. 
i" "berbece (cf. arete) .J. berbete (= «capro non; castrato, germ. 
«Ziegenbock») . . 8..[]—**aretu (= «maschio della pecora»), 
părtu (= «maschio. della: capra»). : -...... a ÎN 
„bine d. S. Gh. B. O..bire  “Libire-i : Se. bire.- 

„ biserică ]. besereca, alt. bestreca . S.n bascrikg, 
alt. baserica Gb. B, baserica Cura b aserica 

;.. W, beserica . Se. n baserica N. n baserica; ua 
de baserike.: . :::: IRI Da 
“blăstămă $. [] —**suji, ee 
bou J. S. bo,.articul. bovu ::.::Gb. un bo: (acelaşi zisese) 

ur bovu; dura boj câsa. B.un.bo.: (; bo..: -Li.un 
bo, flur. boi „Se. bo,.bovu “N n bo. i 

 brânduşăS[].: : ID Da 
braţ J. numai în expresia: ăn brâţe. [neagă - braţ, “dar. 

zice:] n brâţ (= «bracciata») de brstine —**măra (= «brăccio») ; 
tot de la umer ăn Zos: 'măre; mărle 'pl'erdut, samo. civetele 

„av _ramâs; pre: măr = pre ctivete (= “în braţe» - despre 
copilul dus la botez) - : S, porta ăn br âţe —** porta pre măre 

„.. (= dn - braceio); măra=ctvâ tu. (= «braccio»); tota măre 
„(arătând brațul) - Gd..—** [cuvet] :C. n braţ—**măra, 

tota măra Se.n brâț(= in braccio) —**mărle N, 
ăn brâţ [neagă braţ]—**măre; pre măr. . ....:... 
brâu S. 'brău, brăvu: (= «fascia») .. Gb. []—**oprta : B..brvu, posănde :un brv: 0,—**conopu N. brău 

„fa purtă âpa (= cr. «oprta» = «cinghia di lana rotonda)) — ** pr a - „Scenița (= «cinghia di lana piana)). 1... ! 
„bucată JI. **:un.cus de:cârne. DIC II si ae 
bumbac J. bunbâc: S$. bonbâcu  Gh..bumbâcu 
B. bumbâc. CC, bumbâăc:: -Se..bumbâcu. i bun JI. bur (om,: an), bura: hrâna; buro-(și: bire) 
S$. vom bur; bur ân; o păre bure; bure ârie: Gb. 0d.B. 

0. L. bur : “Se, N. bur.(om,: an, mâncare), -.... : .: 
„ bunătate S. [ ] —.**o mâre dobrote.
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buric J. buricu  . S.buricu,ak. burigu.. Gh.bu- ric—**pupăc Gd.B.[ ]—**pupăcu : 0.—**pupăcu D[].**—pupăcu Se. burigu -N.buricu. -- butoiu JI. [ ]—** mic putrih. $.[ ]—** o mike bătviţe. 
„ca d. ca:Si corbu. -S.:ca' Si lâptele : „Se, ca: 5i nevu. „Că d. [neagă că], ke (== «perch&) tu nu mez acâsa? —** neca „(= «dass) ... S. voj ke tu mărănăi ... Se..voj ke ie... . N. ke. căcă I. S. Gh. cacâ Gad. cacâ  B. L. Se:N cacâ. 
cădeă ]. cajit-a:  S. cazut-ă, alt. cazuit-a :.Gh. cazut-a -  Gd..cazut'.: B. C, cazit-a.: LL. Seica- - jut-a' N. cazut-a. . PE PI cal], câlu, un câ. i: :S.-un-câ Gb. câ Ga. câlu B.uncă C.coă' L.ca .. Se.câ Ni câlu. : 0 

"călar(e)  -C. **conaru; a RR ae - 
"cald d. câd,. âpa-'câda: : S..âpa câde Gb. câd! “Gd. cad -:B. câd ăi: 0, coad:;. il. cad. Se, : câdo. Ncâd.. ....:.:. EI e 
„» căldare S.. cadinele de cadere: . C. cadinele pre: cadera 
vise -  _L. cadina+de 'cadera::: -N. 'târtele de cadere. . 
cale JI. japel'e-l pre prâva câle; ăn:câle : : IL; ăn câle. 

cămaşă I. [| |]—**o cosule S.o kemese, kemeăe?'ak.. 
kemese Sc. N. kemesa. - .: - Aa a 
câmp d. []—** pole (= campo»); bur, de pol“a lucrâ; mezem ăn cânpâie (=din campasna) : S$.[ ]—**un pole; -..“ 

lucră pol'e: (= «lavorare il campo)). : -: EI EU i Ie 
când ]. cănd. S.cănd ver mere;căndaj: .Gh.căn i 

aj fos . : Gd. căn aj: -B. căn; căn: aj fost :: C.:cănd:aj':tu 
„lucrât,, L. cănd. . Se.căn;cănaj .  N.cănd.:.:: 

„  “câne I.căre,cărele—*tbrecu.::: S.[]—**brec.-B.. ...: 
0,—.** brec ' L.:[]—**brecu... Sc. —**brecu.--: 
„cântă Î, căntâ—**sviri (ni cantă ni-Zucâ). :8. 
„cantă-—**sopiviolinu (ni canti nizucâ) "Gh.căntât . 

Gd. cânta. .B. căntâ C.căntâ '.L. căntâ;'io- 
căntu Se. cantă:: N. cantâ—**sopi,:zucâ... , 
“cap Ie câpu—**[glava]  - S. me dore câpu . Gb.:B. | câpu—**lelava)..::.-0.capu: :Licăpu—*t[glava]. 
Se câpu. - si SCI IE Ea 

„- căpăstru-I. []—**cavete ...0bh. C.[]—*fcaveta 
„Se [ ]—Y**cavetalucâ.- N. [i] —**caveţe.. 

capră ]. o-câpra: S,—*câpie—**ali'o coze. Se, 
— * adm. icâpra—*tcoza N;—% sugg. câpra—*fcoza. "căprar Se car I. []— voi" S. []—.**voţu, altul. crței : vo zu. 

Gd. **vozu: L.[]J—vozu. OO. 
cărbune JI. crbir de lemne; crburi de ărpe, de fosine : .'S, 

*cărbure; sugg. cărbin de lemne. N. carbirile. 

NS
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care I. cârle de doi (= wvelcher von beiden») ; de cârle o 
“tire-[neagă care] .. 8. cârle; de câre farire - Gh. câre 

_- Ver [neagă carle] B. cârle . O. carle. Le cârle 
de... . Se cârle. . - 

II carne J. cârne (de bou, de: om) -- s, cârne de bo. Gh, 
cârna Gd. carna:. B.cârne' 0. coarne. Le 
“carna, alt. cârna de pictor Se N, fârne (de bou, de om). 

carpin $. [ ]. 
- carte J. —** de mie aeăle ciige (= cdâmmi quel libro»). 

| 'caş JI. S. Gb. Gdcâi  B. câsu .. t coasu e Le 
„cas Se. câs,câs  N.câsu. -.: - " 

__ casă I. —**n e ca $.—**voj ke. tu: mărănăi, . voi ke 
mărănke: : Se. —**voj ke je... ON —**ke... 
„casă (acasă?) S$. prope de câse ..Gb.câsa Ga. casa 
B. câăsa: O. coasa, câsa:. „.l. casa. i ” 

„ câtJ. căţ âh av lucrât ! S. căț ân Gh. căt 0d. 
_B.căţ C.căţani L. Se. N. căţ. a 

"către I. cătra sire — *%şi vrde : :-:Gd. netez€ cătra sire. 
ce. J. t6-ver -.:-$. ţe ver  Gh.&e ver : “Ga. te B. 

terei ..C.te: . L.ce'ver Se. N. te. . 
, ceaţă 3. —""măgla Se — "m ăgla (= mebbia) 
măgla. ” NE 
„celalalt 'J. o' măra ăspelavg Ea â ta. 's. cela. î tu. 
celar I. — **n conoba. 8. [se conobe; co- 

nob a-i 'Umidne . &. Ga. — *n conoba. B. L. — **ăn 
conoba. .-: o - 
cenuşă J. ceruse si puţin de țeruse &. B. c. L 

cteruăa: Sc. N. ceruse. 
"cer «cielo» I.—*Zer (zic: unii) —**ai sup nebo. ni. pre pemint 
*S.nu-jănţțer ni nu-i ăn pre vâle Se. ter. N. cer (în opoziție” 

cu: pre pemint). Sara 
cer? J. glinda de ţer e hianda) 
„cerb 8. []—*riclen.: 

„„cerbice: Se. terbice lu bovu (= «collo del buc) 
„cere (cerşi) J.. cersi (= «suchen») -- $. țersit .'Gb. 

+ L. tere „i Se. târe AN. tare (iti acercare)). 
cetate J. tetâte-— altul adm. cetâte—**fin loc (ss. 

". Vreka je jeno lepo mesto) S. [ ]—**Rika-i un musât grad 
„See—adm.tetâte—**grâd N. — "suge. tetâte—**grâd. 
„ceteră I.. [] — **ţindra (= slav. «tamburica)) .. (. []— 
*volariţele: e sopelele N. []—*%o sopele.: 
_“chemă Î. cP'âma-loă S.cl mel uoț . Gh. cl'ema-l, 
alt. cl'eme-l . Gd.C. cl em a-l, L; cl emelot - Se. cl'e mat 

N. cl am ș-l. - 
„„ Cicer (senz'acqua). J. —*kiter. vir, lapte (=: (senz 'acquan) — 
ăntreg. vir, lăpte . Gb. []—*tarde, âpa :Gd. []
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B. | ]— **lâpte- fâr de âpa  C.—”apr.titer (dar. neagă. 
că s'ar întrebuință în C.) L.[]—**far de âpe: Se.-—- 
*apr. lăpte fier  -N. lâpte tiger (= «puro, senz'acqua))— **nu 
se jizevir ticen, se noir jgdlen. E 
„cină J. tirât; sera se tira SS; ţiră . Li sera se tira 
Sc. cirâ;serasetira;stârarentirâ N.tiră.. . 
cină J. tira S.-ţira Gb. B. 0. L. Se. cira.. . 
cinci d. $. Gb. B. C. L. inc Se. tin€(i)? N. cină. 
cine (cui) J. tire şi cârle; de tire și de cârle; cu tire? (în- 

trebător). S.lucujătifi lu? e Su 
- coace ]. cote (pâne, "pește, carne) — *altul adm. cote — 
**şi preferă: speti păra, ribe, cârne; nu-i jdriu (=. «copty = «ma- : 
turo») $.— *sugg. cote (: tot uro-j)—**speţi păre, ribe, | 
“cârne; țăsta măr nu-i -jinkejdrivu  : Sc.— *adm.:cote —. 
„**păra ribe, cârne: speti N. — *sugg.- cote —**speti 
păra. a i „. i pi RI: - 
coadă JI. coda lunga S. code :: - “Gb. Ga. B.-L. Sc. 
N. coda. '. ;:--: i Da Ra 
coase .J. — *înțelege c ose—**crpi betăre brageji :  S.cose 

"(= «cucire) —**crpi (= crattoppare))- .. G. cose [a novo— 
**crpi ja staro Gd. cose ' B. cose—“**ecrpe cu âcu 

0. cose : L|']—*tusi  Secose. : i: 
coastă (cf. os) J. costa (== dcostola». și:tossa»); costa (i=4berg- 

auf) —**uosele (= tossev.și '«costola)). : -$. costele (= de 
coste» «Rippen) — *sugg. coste (= tossa) —*tscâs (= «riva») 
N. costele(= ccostole). e e e 
codru v. munte, . .,. .- ; Aa a 

“colea, colo v. acolea, acolo... ..: . - i... 
comanac ]. cumarâcu  S.coromâcu («pălărie rotundă, 

care se purtă odinioară, corespunzând lui klobuk în Chersano etc») 
—**crilăs («pălărie care se poartă azi»)... Gh. coromâcu—. 
scrilăsu . Gd.coromacu.... B.coromâcu—*fscri- 

-lâsu  'L.coromâcu («pălărie. în general, şi cea purtată azi) 
„N. coromâăcu (pălărie care se purtă odinioară») — **scrilâsu. 
„(pălăria de azi)... . .: | a aa 
” . coperti v. acoperi. 

corb d. ca Si corbu :S.—*sugg. corb—**negru ca îi 
g6vran  Se.N.corb. DD a d Si 

corn, coarnă J. cornele, cornu (= sl. adrehuli») : S.câr- 
nele : Gb.Gd.B.cornile 0.L.cornele :  Se.corn 

N. cornele [altul neagă corn] —**drnul'a. : CR 
cot Gd.—lăcătu „Se—**cuvatu, cuvâtele .. B. 

—sS*lâcătu, lâcăt (poate şi lâcat) .. C.—**lâcatu L 
—**]lâcătu Sc. N.—**cuvatu. a 

crăpă S. nu vacrepâ (= «non creperă)), . : : 

crede Sc. jo cred; necacredo.



  

og "LISTELE LUI BARTOLI 

„creşte d. iârba creste  S. creste. (iarba și copilul): : Gb. 
„.Gd. B.creste.:. O.creste—sipreze. LL. creste Se. 
„creste (iarba și copilul) — **preze' - N. creste (iarba și copilul). 
“crud d.[ ]—**presno,nu-icuheito ănca S$.[ ]—**presno. 

„cu d:S. cu. Gb. 'spelă cu Zajfa; cu ţire. ! Gd. B..C. L 
BON | 
„cuc d. []—** cticoviţa: S.. []—**cucaviţe:. N. 
[]—**cucaviţa..- . i SE 

„cuib d. colubu  S.cuib (bisilab; silabizând 'rosteşte) c o i i b 
(= «nido)) Gb. Gd.B.cujibu.:: C.culibu L.cuj ibu, 
„Be N culibu. o... .. DRE 
„culcă (coricarsi sul letto e per terra) J. cucâts-a pre pât, pre pod 

„ S.—*sugg. m-am cucât.ăn pât, ăn pre pod, ăn pre vâle—**h 1 ti 
„(= cbuttato»?); :m-am. restegnit "(= adisteso»?) ăn pre -vâăle 

„Gb. cucă .: Gd. —*apr.ctca-te - B.cucâ: „0, cucâ— 
**şi hiti npât - L.cuca-te Se. cuca-te:n pât, pre pe- 
mint * .N.cucât n pât, pre vâle, - zi Sa 

„ culege J.—**pobere (= craccogli) $.[:]—**.poberi 
țe a cațut pre vâle; poberi grău. Sa a E 
„cum (come fai? come vuoi?) TI. cum lucri;-cu m ver '. 8..Gb. 
OB. C.I. Se.N.cum.. ae, 

cumătru, cumătră, 3. [JL *tcumpâru (= «compare; 
me cum .(vocativ); —b o tra (= «comare»). . S. ame cimatru— 

- %**cume: (ocatio) — bo tre, cu vocat. botra. Gh.:cumătru 

"“suva. creste jârba). 

—"**me cu m (vocativ); — b o tra GA. ctmatru—**botra DB. cumatru, altul, mai iânăr: câmătru—t*cu me (vocatie); —botra ' N, cimatru—**cume (vocativ) — b.o tra. 
cumnat, cumnată I. [ ] — cumnâta —*tcutâdo (plur. 

-â|) —cufâda.: 8. []—[]—*cuna do, alt. cunâdo, art.-du—o cunade,:alt.'o cufâde L.—*tcunada N. []—** cufado,—cuiada: a 
„cumpără J. de cunparâ, alt.cumpară.. 8. cunpari. Gb. Gl: cumparâ. . .DB.cumpară : (.cunparâ „1. „cumparâ . Se N.cumpară. . AD ED a aa 

_ "cunoaște I. cung'sc “8. cundăc : Gh. cunâsc : B. condsc.. 'C.L. Se. N.cunbsce. ae i 
cunună J.— **cron a.:lu-ţesâru, crona (di decorazione).- - $. []—**cruna [. coruna (fot .așă.: în.-croaţeşte = pemintu 

cur J. pre cur . Gh. curu: 'Gă. cur. .B. curu C.cur'  L.curu. .: Se.N.prestecur.. NI 
curat J.ie curât. “S$. curât. Gb. Gd. B.C..L: curât. 

Se. N. curât, a - 
_cureă $. []—**juţne..- a aa N cuscru J. -cuscri (== sl. «svati) = germ. «die... Zeugen) _. 8. 
[]—**sfidoki, altul sfidoki -: Gb. [ ]—**sfidoti --0d. 

s
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[]. B.(]—diveri (= ccompari») - C. []—sfidosi 
(== ctestimon), diveru (= «compare») „Se. [ ]—**sfidok, i î 

"altul sfid6ă e -: Ne 
„„cusutură S.[ ]—moleitun săv.. ... .. i 
 cuteză IJ.nusecuteja furavei. : S.furânusecuteze... N. 
cu'teje furâ.. Sai Sa i aa 
“cuțit I.Se. cuțit stricât, , N A? 

cuvânt ]. []—**o beseda : N. []—**besede. . 
cuvâniă d. cuvint; nu âvdute miri cuvin tu—** [neagăd: 

vorbi] -- S.[?]—**gane'il[neaăvorbi] .  "Ghicuvintâ * 
—**şi gangi.:. L. cuvinti—**i ganeij - Sc. — *c u- 
vintâ—**gane'j - _N.—“apr. cuvintâ—**gang'i [nea- 
gă vorbil.:. Se E a 

da d. nu mi-a nâjat dât; de mie atâle kiige ...- S.:de-m. 
C. de că L.dât-am; demo cc 
dăsagi |. —**bisâge [neagă bisaăa] . $.—**bitâgele 
N.—** bisâge [neagă bisaze], .- - e 

“de JI. de dire, de cârle; mutcât m-am de limba ..S, lâptele d e 
uoje —** lu cuj &ti filu? + Gb. lAptele deuoia -. Gd. de .B. 
Zăzetu de măra; lâptele de uoie; nascut ăi.de mâiu... C. de - 

I. lâptele. de (do?) oie : : Se. lâpte de uoi: N..lâpte:de 
poie. ai 

_ degeră J. tesci zâzete dezeru. . Sie DR 
deget ]. Zizetu; cesti zâzcte; ăntru-Z âze te ţirim-pena * 

„ 8. Zâzet Gh. Zâzete ' Gl. 'Zazet  : DB. jâzetele 
de măra -. C.zâzetu'. L.zazet - Se..N,ăâzet. 

_ deochiă, deochiu S. m-a: oduclât (= «mi ha! stregato»); jo 
m-am oduclât Gb...[]—**ima poredăn oclu 
B.—*nducl'ât m-av— și: uretitm-av: : Cnduclâ... 
Se.odocl'ât m-a. - N. m-a oducl'ât, oduclâ t-m-e. .. 

departe J. -depârte. den (= «lontano da qui) —**[dargo 
ist italienischy]  $. —**loc lârgo,vila-i lârgo (= dontano», ad- 
"derb) -... Gb.—**lărgo (adverb) -. Gd. —'**lârgo. :. B.— 
**lârgo (adverb) .: : 0. —**câsa-i lârgo. Se, — *egrâd, 

câsa lârgo . N.—wielârgoi: ve e 
“deschide J. rasclide, al. rasclide.  S. resctide 
ouse . Gb.Gd.:B.resclide. 0.L.rescl'ideuia  Se.res- 

„clide.  Nresclideusa i. ; - Me 
„-. desculț. Se. resctiţ (= ital. «scalzo)). .. | 

desculță Se. rescuțâă. .. ec... | 
deslegă J. rațiegâ; rațlega-me (neagă. dejlega]. S$. 

rejlegă, altul rezlegă, altul rejlegâă (neagă dețlega] 
Gb.rezlegâ . Gd.rejlegă  B.reflega: . C.rejlegă 
L.reflegă „Se rezlegă [neagă deflega]. ... : 

„despărți I. — **rasparti . (= averteilen)) - *. S.—*tres-- 
parti, altul -resparti :. Gb. —*tresparte.. . .. Gd.. 

, .
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B..C. L.: Se, — xx resparti. „N. —reldeli, adm. re s- 
“arti. : 
-despoiă J. rasputa „_S.-respolă  G6b.: respuli 
Gd. respul' â' BB, respol- te; altul respolte „-C 

respul'â  .L.Se.respul'â. i... 
dimineaţă S$. damareţe , (mai nainte zisese damareţa) 

“măre - Gb. damareţa(=cr; djutro)) .. Se. domareţa-i 
dumireca (= ît. «domani e domenicar) : N damarețe 

» (= it. «domani mattina»). - 
dinte J. n dinte e. «n dente») . s. GI. Ga. B. C. X. Se. N 

dint. :. 
 doagăI. []—%o: duza, phir. duzile, -s, = 

duge. . | i 
doamnă J: —** gospa(=. (ignora). 

"doi. doi “s. doj; do nopţ .Gh. Ga. doi B, doi; 
" do-măret -. C..doi +. L.doiom; "do(?). Se. N. doi, 

doisprezece N.—dvaniist.. : 
“domn «Dumnezeu» ]. $. domnu stie „GB. Ga. n. C. domnu 
LL. domnu 5tie .. Se. N.domnu., 

dor S. []—*jâlost. e Da - 
dormi 3. meziem durmi: 5. Gh. aa. durmi - B, dur 

- mi, dormi * Cs; durmi IL. durmi, je dorme „Se, 
“durmi . N. durmi, dorme. .. -: , 

" douăzeci (şi doi) 1 —* doi și dvaiset sau. dvai- 
seti doi. . | 

drac (cf. tău) J. drâc Gb, drâcu „Să. dracu B. 
drâcu C. dracu .: Se.drâcu: . N.drâc. 

duce I. du. cole” (= germ. «bring him). acela pl den; duteţ 
“cole = 8. du cole”; du cole -. C. du cole Li, dute cole! 

N. dute-ln 5cole. . :: 
dulce J. dulce, Plur. adult , S. 63. Ga. B. C. L: Se. N. 

dulte. . 
_ duminecă I.: “dumireca | S. dumireke. Gd. D.C, 

*., dumireca:: Se. dumireca;, *damareța-i dumireca 
„ N.dumireke (= er. «nediljak»). . 

după JI. dupa o ura; dupate av “facăt; dup a':măre (= «poi- 
mâne»); dupa |id (= germ. «hinter. der Mauer) ; dupa merinde— 
** vrde,cătra 8. (pocle) dupa bole; dupafid (=> it. adie- 
tro il muro;) — *admn. “dupa'bole'  Gh.—* dupa te . Gad. 

— *apr. dupa te  DB.dupa te am muncât; măredupa podne 
» C.dupa te Pet pa maj apoi Se. dupa te 
N.dupa te a mugjcât. -. 
„dureă ]. dore-me câpu :. 8..me dore câpu Gh. Ga. 
„0. dore '. L.. me dore . Se. 'd dor: N. dore-me. 
el]. 8.6). GA. B.0.îe.. L.ievă; Se. N.ie. 
eu d. 8. Gh. GA:B.6.jo  L.io moi; me dore Se. N.jo.:
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„“Țace (1. am făcu; 2. «albinele fac miere»; 3. am făcut patul; | 
4. dam visat un vis urît); 5. «bine făcut = bine gătiv); 6. «fata e bine 
făcută = crescută); 7. «nu-i încă făcut = matur, copt»; 8. face = naşte) 

„d. bire facuta (5 și 6), [7] —**nu-ij driu (7 = cmaturo)) . 8. 
amfacut (1); a facut un grumb Sân: (4); [5]; fete—nu-i 

„iinke facute (7) Yadm. fete bire facute (6) — ** pripravit 
bire (5); bine jrastite (6); țesta măr nu-i iinke jdrivu- (7). , 

Gb. fe pâtu (3); feforu fâcu (8)—** și neprave pâtu-(3) . 
„0. &clițe ke medu fâcu (2): L. facut pâtu (3) Se. am . 
facut (1);facut-a grumbo somnu (4). . i “ 
fag S. []—** obucve. - pa _- 

„Țăină d. tarirae âba? de câra farira lucripăra? de âba farira: 
„8. decâre farire? de farireâbe -. Gb. Gd.farira B. . 
zălic farira;okila defarira .: C.I. Se:farira -  Ncâra .. 
farire?. . .. a ÎN A i 

- ân d. fir (=it.fieno)) -S$. fir Gb, firu: Gd.fir.B. 
firu C. fir L. firu, făr Se. fir. N. făr, alt. fir. 
Țântână 19 puț 20.J. făntăra (= sl. «studenao)); [2] —**3 ter- 

na (2) S.[1]—** sterna (=cr. sterna), put altul pu ţ. 
(= cr. puă god), vrtăcu (= cr. vrutak); grul (= cr. căurek») 

Gb. —** Sterna;put. Gd.—*sterna Ce —**sterna: 
juva se âpa cals';put;vrul'e(= cr. cvrutak») . Sc. [1]—**ster- 
na; putu; vrtăcu, - N. [1]—** sterna (=ecr. (Sterna)), : 
scul'a (= cr. Skul'a), put (= er.pud).:.. Sa n 
„fără «senza» J..far de mire; far de măre - : S.farde mire ; 

far de'âpe.: Gb. far.de mire; far de âpa Gd. far de 
„B. far de mire; altul fâr de îpa.. C.far - L.făr - Se; 

far Nfăr. i Da SIR 
“Ţărâmă JI. —** o mrviţa de păre (= germ. «Brotkrumme») - ...: 
„Se —** o moline . Gh. —**met : Gd;—**metu (=it..: 
emollica»); mrva (= «briciola)) B.—**metu de păre; mf- - 
viţa 0.—**metu de păre; o mfviţa . Se.—*mo- . - 
lina (=it. «riciola)); unibobi€ N. —**mrviţele (=it. -- 

„«briciole») . A Nae e “ 
_"faşă d. fâse—**şi ăn pâvoji - S. ăn fâse (=sl. «povoj) 

- „be n fâse  . Se.—*şi fâ5e—**i n rubina. -. 
“Țăt d. []—**. fer, musât fetor, fetorit, feţoru 

$. —*fe tu Gh... Gă. 0. []—**fezor . Se.—*fet—   

**fetoru N. cela micu se fie fetitu—“*fetu. | 
- fată I. feta, mutâta feta, fetiţa, fe'tina—*t[neagă 
otrotița) . S. fete, fetițe, fe'tina : Gh. feta 

Gd. o feta C. feta : Sc. feta-me N. fete. i 
faţă J. fâța- (it. eguancia)) — **spela-ş-va obr âfu (= germ. _ 

«Gesich), altul o braju  S.fâțele(= it. «guancie)) —%*Spe- 
lă obrâzu, altul obraţu (= «faccia») N. fă ţa (= «guancia»), 
—**o brâju (= faccia); lâlotele. 

4 

_
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". fecioară J.[] : 8. [J—etete fetisefetinai Gh 
[]—**feta Se. [] L]—**fete. E 

fecior J. deătru fetor. S fetoru, fetoricu. : Gb. 
Gd. C. fetor . -Se.fetoru-me. .. 
“femeie J. —"Gamiţa) Zenska (= donna»). 
fi d. va fi : S.fi Gb. fi; căn aj. fos. dar: ier . fos t-aj 

jo sam ant Gd. fi;:prilăjdemut -.-.. B. cmoze-i mort; 
* nu-i (= non ); câd-ăj. 0. L.Se.N.fi. 

fier I. abâte fl'eru:  S.tuţefl/'eru “Gb, FI eru . 
"Gd. fleru B. fier „i Ce fVeru bâte Le Sc. fl eru 
Xe tuti fVeru,. Aa 

» fiere S. [ ] —** fuco ca îi pelenu. A Se 
„ Țiu fie, d. alu ie filu  S.fil';fila'- G. cir „Ga.. 

. Bi fil/u 0, fir 1. filu Se. N. fil. 
: ” nămând 3. flamuind . S.h:lamănd. Gb. Gd. B. hla- 
mund .: L. h'lamund Se. hlamund: N. Ha 
"mi nd. 

floare 1 [so roze | S. 1 deblele ș priie « de 
rof.na mlâdo-leto,. a . | | fos. [|]. n m „ 

 fiauiertul piciorului) Is, țipela s; i— Selneagă. ţi- 
"pelal.: | : 
. foaie.S. o fo. de hrâst, folele de hrâstu — 5ko. frunie 

de trs G.[]—frunza : GA. — adm. fole—**frun- 

e 2 

za --B. o fol'e (=it. foglio) —*i: o frunza: 0.1 
3 Se. o fol'e—%*și: ofrunza... N. fol'a de hrâst,: de trs— 
„**şi: frunza de hrâst, de trs: tot uro.: .. 

« oale, foiu d. fole (= germ. «Bauch» şi. UBlasebalg der Schmie- 
„de: fâlele ja: 5opi și. fa : posi. — **trbuhu (=. 

apancia»). Gh, []—** trbuh. (=i it. centre) B. []— 
**sopelele.: | - e) 

foame 8. c-e fome, ti . a 
_foarfeci JI. — ** razcroi cu seârele s, —sacu Scârele 

0. —**cu Scârele voi tol'a Ne—**scârele. 
„= foarte JI. []—*ăco bire; ănca mai bire (= germ. «sehr 

aut»). 3 
: foc I. foc; focu Iu sveti Jivân” “s. foc; focu de sveti 
Jivan Gd. foc; aprinde focu : od. B. C. 1 Se. N. foc. 

' frământă 8. []—cuhe' bi - 
„= Prasin-d. frăsir, pur. frâsire perie sea, alt. 
„iesen.  B. [ ] —*iesen! „G 2 s%] i6senu.:-N .[] 

—iesen. , ” a 
frate I, S.frâte Ga. Erate a „B.frătele.. Li tra 

"tele Se. N. frâte.: : - : 
" frâu Sc. —**uzda (=it. „eredinap) x. —tuzda. 
_*rică, v, teme. A |
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“frig, V. rece. e Ă 
frige J. | ]—wmcoze: copte ribe 5. []—**spraji: 

*spralit-an ribe.- Di DR 
_ friguri d. — **tremură de febra. PE i N 
friptură J. [ J-tri ta de ribe, d de osore $. []—**o fri- 

tăl'e de ove. | ai 
„frumos, cf. mușat. .. a | 
frunte JI. S. frunte : Gb. Gd. frunta. 3 C. L. pre 

frunte Se. frunte N. pre frunte. o 
frunză, cf. foaie. . 
frupt S, [ Ji (= ît. «rutton), i 
fugă J. [|]: [unul neagă: ea, altul) dat l-a “fu_ 

N. — *cațât. S fuge — **caţăt un: iâd (du g a-i ta- 
lianski»). - 
jugi Î.—*tuzit—e *şi: trlit, scapât $. fui ca — o 

**şi trle. că Gd. fuzeci—e apr..împerat fuj că. 
fum JI. []—**dim (= “fum în odaie, î în bucătărie); dim... 

„de pipa. . | 
 fumă Ii [] —eiada pip$ ali dim e ali cure s.[]— | 
**câsa dim e e cure; pipei n spatolet; sugp. fu me i Gh. 
fumă, AR 

fund (Wondo» del bucoe del bicchiere) JI. fundu: de glâzu 8. 
fun du de Zmul' Gb. Gl.fundu „B.fundu de miză - 

„0. LI. fund Se. N. fundu. 
fură I.fură;furave'i nu se cuteța S. fură. nu se cuteze E 

Gb. fură Ga: fură B fură: CC. fură, L fără 
„(cu u scuri) N. fură. - / RI E 

furcă J. furca ' “8. ofurke a. Ga. furca BC 
cu furca IL. furca. 

furnică J. furmiga. şi furniga. : S. furnige Gu 
[]—**mravinăţ,  Gd.[]—*mravinăţu: B.fur- 
niga, C. frniga L. |] mrav „Se furniga | 

N, fruniga. - | 
| fus. J. S. Gh. fus“ Ga. fusu: B. cu fusu COL 
„fus Se. fusu N. fus. i Si 

fuşte S. []—**băt. | 
fute d. S. B. L. fute.. cc Da 
găină I.gal'ira S. gairg. Gh.o galire  Gd.ga- 

lira  B.ogalire . C.I. Se. gal'ira N. galire. 
galben J.gâbir S.[ ju to - N. [ = rezu to: 

(= agiallon). - 
geană JI. Zâne (=it. asopracciglia») “s. o zâng, Zânele 

(= it. «iglia)) —**o b roviţe (= it. «sopracciglia») Gh Ză- 
„_nele (=it. «opracciglia») — sa brve (=it. «ciglia») + DB... 
(bătrânii) 2 ân ele, (un tânăr:) Zărele,: (adu :) Zanele (= it, 
«sopracciglia») . €. Zâne (= «ciglia 2) — și Shroviţțe: 

8 S. Puşcariu, Studii Istroromâne, Iu E
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_ tot ur 1. Zânele (= «sopracciglia») Se. Zâna (= so0- 
“pracciglia) ?) —*to broviţa (= «ciglia»?). Sa 
genuche J. S. Gh. Gd. B.Găerunctu L.zeruncl'u 

„Se.N. Zerunclu. Ia i 
gheață S.de gl'atţe. . 
ghem S$. gl'emu de lăre. A 

ghindă J. glinda de ţer (= it, eghiandav) S$.o gl'inde— 
**adm. dar cu alt sens: boboske, SiSke. „Gb. Gd. gl'inda 
„O Bo eliade, (același, mai târziu:) o glinda, (tinerii:) o , 

„glinda C. L. gl'inda Sc. o-gl'inda N. 
glinde—**bo b oăca (= it, «bacche „dei roveri come le. pipe, 
cr. &iSka»). ” 

ghindun ă d. g/ in d ura la (2) gut (zi glandele), dar şi (2) 
8 indura (= e. «ghianda). | 
ginere d. [ ]—**ijet “S. []—zet, altul ţe t = cel ce a 

verit na robu» (= «care se stabilește în casa miresii)) Gb. — 
*tl et Ga. Al zee B.: []—%zetu meu. a Se.[ ] 
—“*zet. []—"**fet, zet. . 

gingie 3. iai it. «dove crescono i denti»), .. 8 fi n- | 
“furinele (= ţăsta file de cârne) Gb. Zinzirina, altul 
zinzirele(?) Gd. Zinzure: B.C.Zinzirele  L. 
—**zerenu = it, «gingiva», cr. id.)-. se. Zinzire N. 
zinzirele.. i e 

grânar $. LI. > 
gras]. grâs ca i porcu 8. grâă. “0. Gd. B. grâs 

0. gras. IL. Se..N. grâs. Pi 
grâu d. :grău (=it. «frumeno»), grăvu (= germ. dW eizen, 

sl. «Senica:) S$. poberi grău. 
grăunte JI. —**o frna (=it. «granello») "de mel”, de grâsca, de 

frmentin (: nel veneto di Vittorio: „formentin); farira se fâce de . 
îrne  S$.—**o frne de grâd, altul o ărn (2), o ăirne de . 

„grâd "Se. —**o îrna de pos N.—**o Îrnede.. _ 
grec d. [ ]—**ie-i un greg, doi gregi 8. []— greu 
L.—**gregu  Be.—*fgrc. Do a 

greier S$. grul'a (articulat = cr..€ &urak»). : 
greu J. grevo (=it. «difficile» şi «pesante), gre a limba 

$. volu grău (adzerb); limba-i grăle. 
gros A ros pâr (= it. «palo grosso); gros potplăte;, gr rosa 

sucna S. gros, gros; altul gros, grose Gb: 00. B. 
C. gros! Le grosa _ Se. gros. (= it. 4rosso)) - N. 
gros. 
gură I. gura  S.gure Gb. Gd. B. c. L. Se. N. gura... : 
gust J. tâsta n-âre bur gu S3t—**slast (= «gusto») s. 

gust, altul gust . Sc.[]— “în u-i bur (= are gust bu) 
N, gu 3 t.
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 gustă J. tota ia n-im gustât (= : germ. «den ganezn Tag habe 
ich nichts gegessen», sl. «celi dan ni sam niă jiv)); împer. gusta; altul 
gusta—* gusta (= «gustare ,se ti piaces) — **pocu s e se te 
-piaze' (=, sl. «pokus ko te: pai) S. []—**pocusg, altul 
pocuse . Se.N. []—**pocuse'. | 
dapă d. — suge. jăpa—*cobila S. iipe Se. x. 

iâpa. 
iarbă i ârba (odată și) iâtva: S.iârbe. ap. iârba. | 

! Gd.iarba B.iârba. CL. iarba * Secjârva 
N.iârba. i 

iarnă I. ăniârna - s. n' iărna,iciârna “ C.iarna 
L. n iarna Se. N. jârna. Si 

iască JI. în graiul. bătrânilor: jasca (= it. desca per i fuoco») 
$.[]—**cresila L.[].. Se..— "iesea N. 

—**i eSca (=it. desca»); cresila (: di ferro). a 
ied J. jed S.:(]— „**cojlicu. Ra Na 

.dederă $. [ ]—**b rsl'ân. 
iepure, iepuroaică J.. lepuru, mic p e p u r mezi bătrâni ic : 

V'epure;: Vepuriţa,. mica - lepuriţa.: s./ 

B. O. L.Se.N. repuru. 
ierbos $. [ ]—**pl' ire: “de iârbe.. | - 
ieri d.jer a fost luri S; ierafostsredu'.. Gb. ie r amanat; 

ier'a fost sămbata::  B.'jer afost sămbata |. C. ier. petăc 
L. jer Se. jer a fost; ieri (2) .N.ier. 

ieşi J. icsit—**mes-a de la use afâra  S.-—tadm. 
esit-a—**a- mes  S6.—*adm. je Sit—**mes- -a Ni d

i
 e

 

—* iei t-a — “mai des: m e s-av. . 
“îmbrăcă JI. — **, musât ănmestita o 
îmbucă $. | ]. E 3 a 
împăcă $. LI: j Ra 
împlântă JI [ ]— ass. a di edi, p os a ai i t-am doi mer 

8. [ ]—**sa di „asădi. 
împrumută I. — **ăasta -am a. lui. Î: a imi t (= it. «prestato»), 

ma nu mi-a nâzat dât. - 
în I.—**o mâie de lăn . s. []—lin. 
în I. ăn conoba,ă n bestreca, ăn câmbra,ă n plăţa, ăn câle; ăn, 

Sufit, ăn pât [neagă pre pat]; ăn'ât loc, altul ăn r ât loc: 
$. ăn conoba, ăn plâțe, ări vâle,. ăn cămarg —“**pre.pât 
Gb. n conoba, n pât [neagă pre pât] Gd. n conoba,'n pat (= «a 
letto»)  B.'ă n conoba, ăn pât (= da letto)) —**șipre pât (= ca 
letto»).  C. n pat—“*pre pât (pat) (= «a letto») L. ăn co- 

„noba, ăn pât (= «a letto»). - Se. ăn conoba etc, ăn sufit, n 
„- brâţ—“**pre pât (= «a: letto»), și pre Sufit (= ven. «in soffitta) 

N. ăn (caneva, chiesa, valle, camera, piazza, strada), ăn ît 
loc, ăn pât (= letto») — *p re pit (= „lettov), pre Sufit. 

ge . Pai 
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epur, mic 
!epur, lepuriţe, mike Lepuriţe' | Gb. Ga. Lepuru, 
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înainte JI. şi așă rente. . : 
înăuntru: JI. „viro ăn untru. S. “neca vire -ăria'runtru;! 

mn nuntru.: 
- încă J, ămca; va îi ca tuda zivi; ănca maj bire [= germ. “«sehr 
gut), $. jinke . Gb. Gd. jinca' -. B. ănca, (zinerii 

zic): jinca : C.iinga :- L.Sc.iinca * N.ijinke.. 
încălecă I. L]—av clu jajețăit, 8 []—wseiel- 

dit-a câlu. | 
încălță J. je av postălele ăncaţât. (it, «ha calzato le scarpes) 

$. ncaţă postâlele Gb. ncâţa-te Gd. ncața-te 
B. ncâța-te —%%şi: pure sus  : 0. ncaţa postolele - 

"L. ncaţă postâlele  Se.mnate nca ţ â (=it. «va a metterti 
le scarpe), ncâţa-te . N.ioncâţțu postâlele. ACI 
încălţăminte JI. S.C. L. Sc. N. —**p ostâlele. 
încântă S. L ]. | | 
încărcă d. ăncrcă (ie. dcaricare “sul dorso») — “n alozi 

(it. «caricare sul carro)) „8 ncarcă pre umer, pre spâte: 
-samo Zenske — **c r țe'1 vozu; crțe'i: pre spâte: muski. -. Gd.— 
apr. ncarcâ: t-a brentă —** joi pre vozu kerge o nekerge 
lemnele. '..: 

închegă S. vi s-a nc!' eg ât lâptele, n-âre âto lâpte' (: se zice 
după ce a fătat a doua oară și nu mai are lapte până la fâtatul. viitor)” . 
—**s-a 'poskutit (: sezice despre laptele care sa acrit închegân- 

  

„ du-se) GA. [] :: B.—* Sugg. ncl'ecât— **lâptele li s-a 
zesirit .: QC. — *adm.ncl! egât — ** zesirit L.[] 

| Sc. lăptele se 'nkl'ucât (: nella vacca).. . N. —* sugg. 
lâptele 's-a nclegât(=cr. mleko se „je pokparilo) — "laptele 
s-a preskutit, s-a scuarit.! .; 
închide I. zacl'ide: S.ăn cVide uda (neagă: jecliae] 

Gh. B. C. L. Se. N.zecl'ide. 
încotrâ (= germ. €wohin)) J. cotrsâ mei? —%*iuva 

$.—**juva : meri? - Gb. cotrâ meri? :. Gd. co- 
tr6 meri; cotro sti tu? B. cotrâ meri?  C. LI 
**luva' meri .'. L. cotră meri?” : Se. —iuva- 
—"**uva, o : 

înel I. are .:8..[]—**o vetiţe de mul'ere (= ven. avera 
„de matrimânio, seruiliel liscia); pfstenu (= it. canello con un 
pomo») Gb. B.—**pfstenu, vitiţa .:. Se.[]—**vi- 
tița, pfstenu':- N, []-—mvitiţa (sit «anello iscioo) ; 
prstenu (=it. «anello con ornamento»).- 

înfăşă d. | ] — **fetoru povit (= it. dnfasciato)); ;ănfasej 
“ măra ali câpu '. Ss. nfasă fetu — Ye g â (despre o rană) - Gh.. 

—**povi  “Gd.[]—**povifetoru  B.—*apr.nfa- 
Sâ—**povi,. (contrariul:) - sfascj, resfase; C.— apr. 
nfasâ—**mic -ren povi Le 'ănfasâ Se. —**po-. 
vit-i'n rubina 5 si-n fâse . :N.ă ănfasă—*povigi it. 

d
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îngheţă JI. — etapa s-a j m ci nit. (= it. «i € : agghiacciata) ; ; 
x „cesti zăzete dezeru (= it. cqueste dita sono agghiacciate)) 
S. LI ]— **po le dit (: bâta, adm. și: Zâzete)... - 

îngrăşă J. S. [] — "s-a po de b e li it. 
îngreuiă $. |]. 

, înimă JI. jirim a (it. ha buon. cuore ; cavare al cuore) $.- 
iirime „Gb. Gă, B. 0, L. Se.N. jirima.: - 

înnecă J. []—**utide; s-a otopit (= i a. annegato») 
S.[ ]—**uţide;: otopi.. 

înnegri J. []—woterni o negru fâze „8 = 
**o țrni 
îns d, se nu ver tu, voj io ăn s;ie av [is ins kesănă € ose e (= it. 

«solo ossi)) Ş. ze n€, voi ăns; căila-p ura ănse (= numai 
unw= ingulan),. &ilele» maj munde . Gb. GA. B. CL. „Se.N. 
ăns N. se.nti-ver;, voi fâte ăns.  : : 33 

: înşelă ta pune şaua» $. Pia cetate | : 
 (ân)semnă J. sămnă (=it. csegnare») Si []—tese- 
icit-am .. B. —**sebej „Se, []—escacit ” X. LI 
—se setei t-am. 

însură J. je s-a: nsurât—*și pozaconit: S. ie s-a. 
nsurât-(: fără preot, în mod. abuzio) —**| aconit, (: în mod 
legal). Gh. nsurât (despre bărbat) . ” B. je s-a nsurât., 

C. nsurat L. je s-a nsurât— [neagă |aconi] 
„Se. N. je's-a nsurât. : 
înțelege Î. âm nţeles:  $.: 1] — ai fecapit, 

fepametit, altul 'aj Zecapit, Zepametit a B. []— 
**rezumeEs + C.[ ]—*razume []—*rajumit, 
altul 'razumest.. o 

: întinde J. []—rastegni 5. ([]— sn etegni spâgu. 
întineri d. | ]—**pomladi - S. LI —**pomladit.: 
întră J. [jr viro ănuntru = S. []—*mae. nun: 

tru. ă 
între J. ăn tru (= germ. : “czvtischenn) și: ăntru dâzete ţirem 
pena (= it. «tra le dita teniamoila .penna») - .S. cu coda ntru 

- pitore; ntru Zăzete Gb. ntru Suma B..ntru L. ntru 
Sc. cu coda ntru... _N.ntru pitorle, altul ntru pitore. 

întrebă -I. ntreba-l. (=it. dinterroga) ;. n treb a-l foc (=it. 
" «chiedi») S. ntrebel că; ntrebel: 'foe 1. Gh. ntre- 

b a-l Gd. B. ntreba (.ntrebâ ::L.ntrebâted; 
ntreba foc Se. ntre b a (fântrebân şi «cere) . N.ntr r&- 
b e (întrebă şi acere»), - 

întreg JI. un în ăntreg; ăntreg în; întreg lăpte, vi 
(= it. «senz! acqua») * . 8. []J—**ţeu.. a 

întunerec I. —**asera cu 3curo. " 
învăță I. l-am nveţaveijt. bire şi je 's-a bire nveţât 
S. nmeţât (= it. dinsegnato»), s-a nmeţât,(=it. (imparato»)
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Gh. nmeţă (=it.. tinsegnate» și cimparare)) -- Gd. nmeță 
B. nmeţă (=. «insegnare» şi «imparâre») O.meţă  L 

nmeță -. . Se. nmețât;.s-a nmeţât: „. N. nmeţât 
bire... ; s-a nmeţât. 

învceşti J. s-av ăn âbo ănveştit, 
ie S. [ Ca Sa 
îuă ASI J. iuva .: S. iuva: meri iuva sti?. Gh. 

juva sti? (=it. adove se) + BB. juva sti tu? O. iuva_ 
meri; iuva aj fost și iu ai fost? L. juva-i? Sc. iuva 
ăste N, iuva. A: ' 
“joc JI. — * înţeles, dar ieşit „din “us: Zoe —** iigra (=it.. 

«giuoco») ; ples (= it «ballo») 8. —*zoc? —“*igra de 
hârte; ples. 
joi I. []—* stetrtăc : N — sat tre, a 
os (cf. vale) J. Zos; meg ăn Zos  'S. Zos, careta [brisejt-a 
nzZos (= cr. «nakla)) — * Sugg. | po Zos— +*pojdolu (= cr. 
«dole)), îdolu, poberi țe a cajut pre vâle. 
jucă d. zucă—*(în înțelesul ! sa -.cântă la un instrument) 

sviri [ni cantă, ni zucă], Îvoni cu 'cl&pote, armonigi 
"cu violinu, cu clopote -S zucâ—“*jvoni cl6potele, sopi vio- 

linu (= it. suonare il violino) , Gh. .zucă -B zucaă. 
C. Zucâ .. LL. Se. Zucăâ „N. Zucâ—sopi. 
„judecă J. S. N.. []—săndi. i 
jug ]. []—**ierâm - S. a asia ră Ga, [] 
BC Se. [ ]—**jarămu Ă NL] arm. 
“june. d. Zunc (: până la un. an). “S. Zuncu: până la 

"doi ani = cr. «junak», ven. «videb)). 
june d. zure (= germ. «krăftig, sl. sjunalu) —**tirer 

= it, «giovane», sl. «mlad))  $. Zure—** tirăr(=cr. «mlad»), 
iunăc (= cr, djunak); mladicu (= cr. «mladic) . Gb. [l— 

“**tirer; mladic,iunâcu Gad. [.] B. Zure (=ecr. 
«mladic?, juna) —*tirăr, mladicu C.—**tirara 
L. [ ]— *tirar, mladicu, junâcu .. Se. —**tirari 
N. Zure — ** cesta mladi€ ăi tirer; junăc. (i 
Zure: tot-ur).. ae 
“jură d. Zurât $. -oj Zurâ. Gb. Zură. Ga. Zurâ 
_"B.Zură Cezură : L. Se. N.Zură. - 
ta d]. la ie, de la S.laie- Gb. Ga. B. La Se. 

La (stare şi mişcare) “N. stâje.] a... 
“lac S.—** jâjeru (=it: dago).: Si 
lână I. lă ra “ S.lăre Gb. Ga. B. c. L. Se.lăra. N, 

lăre. 
lapte J. S. lâpie - Gb. lâptele. de uoia --B. lâpte; 

lâptele; lapte C. lâpte; lâptele; lâptele s-a zesirit 
L, lâptele; lâptele de oie ă Se. lâpte de uoi; lâp- 

„tele Ă N.lâpte, ES
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lăptucă. 8. o fol'e de latuke; (unul mai bâtrân:) laptuke.... 
Gb.[ ]—**salata? 60, []J—**spiritolu - B. []— 

. %**Spiridolu, altul 3piri3oru C.L. [] Se. latuca; . 
altul îndreaptă pe unul din Noselo: latuke ne laptuke 

N.laptuke. d n a e 
lard J]. S.[ ]—**slanina. aa e a 
larg 1. |ârg (=it. «largo» [sic?] dei vestiti) ” S. nu-i Strinte, ie 

“lârge; lârg Gb. lârg (adjectiv) -  Qd. lârgo (adjectiv) 
- B. lârg (= it. dargo», adjectio). : Ce camizola târga 

Se. N. lârg, fen. lârga. N aa 
„lăsă d. lăsa-l; lasât , --$. lăse-l;-lâă â'pre ăcând . Gh, 
lâsa-l - GA. lâse-l :..B. lăs.ăl.: C. lâsal -. L- 
Se.lâsa -. N.lâse-l. E E 

laț d. []—** Spâg (=it. «spago») $. []—**o:zanke. 
lătră d. lâtra $. litre Gb. latrâ *. GA. latră 

B. lâtra O L. Se. N. latrâ. ... - N E 
“dătări d. [ ]—** (platit ăuda pre spelave'it) - 8. []— 

** lujile.. SE că . | 
legă J. legă n bo,ruăile: .S.legâ:'bou, triu “GI. legâ-l 

Gd. lega:.. B.legă.  C.lggal: L.Se. legi : 
N.lege. - a Sa 
“lemn JI. lemna (= germ. Baum»); tal'ă lemne(=it. «legna |. 

grosse)) —**tal'â brstine (= it. «frasche») S.talâ lemnele 
—**frâske-(:piccole) . Ga. lemnele  B.lemne 

“0. tâl/'a lemna L. talâlemnele * Se.lemnetalâ.. 
N. tâl'e supţirelemne (= cr. «sec fraske»). : N a 

limbă (= germ. «Zunge» şi «Sprache») J. muăcât m-am de limba; 
Srea limba; limba (= germ. (Sprache) nostra  -S.limbe 
Gb. Gd. B. C. L. Se.limba N. delimba.. Ra 

linge I. []—** olijei  S. oblinze; ţesta bo oblink-a - 
țela 'âtu Gb. Gd. B. C.L. Se. N.linze. E : 

lingură JI. lingura : S. o'lingure Gb. 04. B.C. 
L. Se. lingura N.o-lingure.'.- , a 
linte.8.[ ]—** o |rmiţe de lee... .:. .: 

loc J. S. Gh. Gd.-loc: -B.locu  -C.L.Se.N.loc. 
luă JI. vle tâsta (= germ. «nimm das); vlă [neagă Lo a] 8... 

le . Ghb.lesaptin B.le sapunu : C. le : Î. le.sapunu. 
iucră (ca lucră» și ca face») I. bur depol'al ucr â;cățâfiavlucrât? . 

= germ. darbeiten»)) $. lucră pol'e (= it: «lavorare :il campo»); 
„lucră lucru de canpâte;lucrâ pâtu . Gh. lucrâ; jolucra, 
"noi lucramo Gd. lucrâ; jo lucra,.noi lucramo B. 
“lucră C. lucrâ; lucra; aj tu lucrât. . L. Sc. lucră 
 N.lucrâ (= it, davorare»)-pemintu'o canpâta. | 
„dueru S. lucră lucru de canpâfe.. - pi Se 
-. lume J. —* la cei bătrâni se mai poate auzi: pre lu m e — **mes-a 
pre svit(=it.«perilmondo»)  S.cumlu ma tâje (= it. «quanto 

* 

-
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il mondo & largo») ; am mnât pre totalu ma (=it, «per tutto il mondo») ; 
mes-aprelume _. Gb.Gd.B.C.totaluma.. L: omu-delu me; 
tota luma .: Se. tota. luma; pre lume—*fsvet :: N. 
(numai în expresia:) tota luma. - . a 
lumină - (lumânare) I. — **spuhne' svita; jeda (= germ. 

«Licht, Lampe») dime' $.—** spusi svita, atlul 3vita, altul 
sviţa.. Gh.-—**spuhne' svicu:. Gd.—**svica „de loj  “B. 
**mprinde svica. ' C.—** prinde svita : 'N.——%svica, 

„  tună d. plirălura(=g erm. «Mond» ; negat în înţelesul «Monat»)— 
„**doi miseț  . S.—*sugg. lura pl'ira— **și: miseţu pl'ir 
G tot-uro);: doj miseţ: Gh. —**miseţu (= it. «mese)). 

„ Gd.—**miseţ (=it. amese) . B.lura (= ît. duna») —**m i- „- seţu (=it. cmese)) , Sc.. 

«mese»), 
ung 1. lung; "coda lu 

lura plira—**mise ţ (=it. umese) 
N. lura plira—**alt. miseţu:plir; doi m iseț (=it. 

nga "s. lugg Gb. lung 
Gd.lungo.  B.lunga CL. Se.lung. 
„ tuni d. lur; ier a fost luri: N.—**ponedilăc...-: 

lup, lupoaică JI. lupu. 
Gb lup. Ga. Bi 

Se. N. lup,lupiţa. 

S.lup;lupiţe—**și ucodlâcu 
O..lupu  L.—**ucodlâcu 

„ ma «ci, dan J. poc, ma nti-voj — **poc, pac nu voi (= it. «posso, - „ma-non voglio)); ne io, ne 
ali va nka uda zivi  S$ 
şine io nego tu. N. 

e. 

to», sl: «sam samlio») - 8. 

h tu (= it, «non'io, ma tw)); ie-i bolen, 
« ne 10,.m'a tu; poc, ma n-0j —** adm. 
maatu;:pocma n-oi. i măcină JI. —*m âtirât—**şi: am smelit (it. «ho macina- 
maciră.. - 

măduvă 3. S.[]—**moţgu.. -. a a 
mai d. mai munt  S. maj mund GI. mai puţin . 

Gd. mai musat, mai p 
—"“maj apâi. - 

uţin .. B. maj puţin Se N, 

- Maiu J. S. miseţu de mâi  B. nascut-ăi demâiu. C. m aju 
„L. mâj Se. mâju : N. de mâi. „o 

mamă d. []—**mâje : S. —xo mâie, o mâițe Gh. „—**maja .: -B. 0. —**mâje . Li — cu mâjia. : Se... —**mâie, mâja - Ne *mâie. | a „mână S.mirât l-ans 
-**durăt-a (zic bătrânii) 

cole de măr . . B.mirât-a (zic tinerii)— 
Se. mira... . e 

x mână d. o măra ăspelave &a âta; cu mărle ăn zep s$, 

L. măra: Sc.omă 
cu mările n zep. 
„mMâncă d. măncăâ; jo 

o măr; mărle .B. zâzetele de măra; măru . 0, tota măra 
r; mărle N. o măr; art. mara; 

voi neca tu mărănti S..mne mu- 
câalimărăncă, tot ur; vaca: nu vamu ncâ— *sugg. vaca nu va mărăncă Gb.munc 
—"* pojdit-am doj jâbu 

.. 

â [neagă: măr ăncâ], vâca va muncă 
ke .B. vâca vamuncă; mărănca :
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C. vaca: muncâ; mărănca - L..vaca va muncâ; mă 

rănca' Se. vaca:mărănca;ămnamuncâ;semărănke; 
muncât-a; nu ț-oi muncă—*k apr. poidi: totur : N. 

„nu ț-oi muncă; se mărănke; muncăt-a—**nu ţ-oi poidi. 
mâne JI. măre-i utorac. S.măre-i.. (= cr. «jutro»); damareţe 

măre—**segutra .. Gb. măre (= cr. djutre); măre sera 
(= it. «domani sera) —**segutra (cr. id.): . B. măre dupa 

„podne (= it. «domani) —**segutra (=it. aquesta mattina») 
C.L.măre (= it. (domani)). : Se. mărei-i dumireca; măre 

sera — şi: domarețe-i dumireca (= it. «domani & dome- 
nica) . N. măre, altul (quasi) mare e it, «domani)); măre. 
sera (= it. «domani „Sera»). 
“mânecă J. o măreca; far de măret So măreke: 
Gh. []—maniţele: . Gd. mereca (un bătrân) 
B. do măreă C.- măreca . |. măreca 
Se. mereca? y, măreke. Ia 
măr (pomul) JI. stebla-de mer?  : S$. posadit-am un măr...do 

mere Gb. ; posadit meru.. doj mer—**iabuca? 
B. posadit-am un măr... do mere "Se. N.meru; doi mer..." 

măr (fructul) 3. n m'er, doj mere; frana pllira de mere N 
gremure de hrusva (= it. «alberi di mele») $. ţăsta măr nu-i jinke- 
jdrivu; o .deble pliire de mere; poidit-am doj. măr... un măr. 

Gb. poidit-am doi mă r— apr. poidit-am. do mere; altul sugg. 
„meru —%* poidit-am j iâbuke -. Gă. măr  .B. poidit-am A ” 
mere (= it. «due mele)...un măr 0. măru—** jâbuca: 

L. []—**ijabuca Se. meru pir de mere,; doi mer .N. : 
meru; doi mer: (= it. «due peri» e anche «due pere»). - 
mare (adj.) d. S. Gb. Gd. B. L. Se. N. mâre. 
mare (subst.) d. m â re (= germ. (das Meer), pre. m âre. Gh. 

mâăre B.premâre: 0O.mare : L.mâre Sc, pre mâr e- 
„N. mâra;premăre. 
mărită J. fetina s-a meritât— *tsau: pozaconit? [neagă 

“ănsurât] . $. jă s-a marităt—**sau: jaconit „Gb, 
ja: maritât. B, ia s-a maritât. . 0. maritât 
Îi. jă s-a maritât (22) —% [neagă: faconit] N. ja s-a ma- - 
ritât., . , N 7 
marmoră. d. []—se mrâmor.. ae a 
marţi J.—**utorăc: Se. — *utărăc. E a 
mărunt I. [-]—**mic - -.8.[]—**drâban.- 
masă JI. —**aşterne mila; sup mița(== it. otto: la tavola)). 
măsură Î. mesură (= it. amisurare lunghezza ete.» e. emirate) 

"S. me'sure (= «misura» e anche «mira con fucile») — — seg il'ei, 

mir ei (=it. «mirare») Gh. me sura (= it. «misura» e umira) 
B. mesură (it. emisurare» e «mirare»), împer:. m e sura 
0. me sura (= it. «misura» e «mira»)  L.mg'sura(=it. 

cmisura» e «miră» 2) —** şi: mere'-(=it. .misura di: lunghezza)
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Se. me'sura (= it. emisura»e «mira)) „N. mesurâ (it: emi- 
surare)) scându; me'sura (=it. mira). O: 

„măsură ].—** mera (= it. «misura» della tavola). 
maje J. mă țele (==germ. «leere Gedărme)—**b u dile (= germ: 

deingefiillte Gedărme) . S. []—** budile le: (= anche per la 
budella del vitello di latte) - d. [] „B []—**6litele.: . 
C.[ ]—**olitele . Sc.[ ]—**budilele ON []—%*bu- 
dilele [neagă olite]. . .: : a i i 

„mătură Î. []—**metla S. meture B. L. Sex, 
. metura. a IE ă SR 

- smeiu I. o Îrna de mel'. 8. mel _ N. — “unul admite, 
alții neagă: me — **pros. a - 
„merge.I. meze col6—**şi: ămna cole  S. mes-av fâre 

„Gh. mega ca; mega.col6; cotro meri? - Gd. jo meh 
şi megu .  B. voj mere; cotr6 meri?  C, iuva meri? 

» L..cotr6 meri? meri 0% Se. m e s-a fâra. a 
mic I. mic S. mic, mike .. Gd.B. mic: ..0. mic,: 

o'mica' ste. LL. Se. N. mic... - 
mie d. [ ]—** deset mil * $. Zet mil”. „N. ie lărgo = fete 

mil'e. IN ai Sa , 
- miel, miea Id. mVelu; ml'ăliţa. S.mV'elu; mVâla; 

alt. mie :Gb. mYelu;, un mVel „Gd. ml'elu, mielu 
„DB. un mie, un tânăr: mie; mlelu . -C. un mie, artic. 
ml'elu; fem. ura mi, artic. miă u, plur. miale: L.m/Velu 
Se. ml'elu,ml'ela :- N.ml'elu, ml'âliţa. 
miercuri Id. | ]—** sredu: : S. —**ier a fost 3redu 

N, — **ş redu (= cr. «sredak»). 3 - | | „miere d. ml'âre: S. mhâra— apr. ml.âre—**med 
Gh. []—**med Gd. — *bâtrânii: mVarâ—**med 

| „ B—*mhiâra—ttmedu: O. ml'are—**ăclițe ke m e- du fâcu_: :  L.—*%* medu. Se. N. m/ăre. 
mierlă I. — **c o su $. []—**cosicu... 

”mieu ]. amevo .'S. țesta-i me și mev şi-mevo : Gh. 'mevo B.mev C.me L. mevo (= it. unio»). Se. “me N. meg... ct - 
miez d. ml'efgu = hlebu far de scorţa (= sl.: «sredina») S. [ ]—** din podie (= it. «mollica»), o moline (=it. «briciolav) 

b.—“**met . GA. —**mesu (= it. «mollica»), Se, miezu, copiii: mlezu N. ml'efu (== ven, «molena). * 
„mincinos N.—** nu fi lazl'iv. | 
minciună $. | ]—**unlăj| (= it: cbugia). 

“mântă JI. |]. Sa po 
„minte JI. S:[ ]—**bur câp. o 
minţi $.— *suge. minţi—** nu lați . Gh. nu minţi! 

Gd. []—**nuloziţ B.numin ți—*“unul mai tânăr: nu. lăzi C.— apr. minţi—**nu lăzi I. []—**nu luji
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Se.[.]—*nu minte—**nulăzi - N. — "apr. nu min ţi, Ă 
-numinte—**nulazişinufi lazliv. .. Ie 

moale d. mole ca şi palenta  . $. Gh..6d.B.C. mole 
L. mole—“* altă soră zice: mehco  : Se. N. mole. _ 
moară d. mora '(=— «moară mare, mânată de apă»; amorișcă ” de 

cafea» 2)—*Zrn. (== «moară mică ' de : măcinat. acasă») . . :S.; :0 
morg-i mâre—“**jrni-smiț;o îrnoviţe (= it. amola) N, 
mora.(=it. «mulino grande) — — mii rni (= it. «mulino in cas); ; 
Zrnoviţa. 

moarte. J. morte i S morte. : &. morta-: , 
Gd. B. morte 0 Le morta . Se. de morte! N 

morte, o. a 
mort S. mort ăi; fem. morte Gb. Gd.— — apr. mort 

B.cmot-imort Sc.âimort. :: 
muche (de topor) $. o mucl'e -.Gb. măâct'ele ca. — apr. 

mucl'ele B.mucl'ile' --C.muicl'ele—**şiurecl'a: 
tot-ur - ÎL. — *sugg,, dar aprobat cu tărie: mucle de secure” 
“Se. micl'ele de secure N mucVele.. 

muiă S$. ie se va mul'â (= cr. «on de se motiv): Gh. fmuvă 
GA, — *adm. mul! at —**mai musat ăi:: Îm oi, maci 
B.[]. 

muiere JI. a luj mulara (= it, amoglie») — any ensca și sa- 
miţa (=it. «donna), gospa (=it. ignora)”. S. vetițe de 
mul'ere; mg mul'ere—**și: me: zenske;omâiţe: (= it. 
«moglie») . Sc. țița [se zice] samo de-mu!' er e. 
mult J. [ ] &eli betări zicu: mai munt—**tuda, comparativ: 

vise S.[] numai la compardtiv: maj mun d, "majmunde—*tbe- 
jut țude; țude- rame ; cârobire : Gb. []—%* tuda (sit. 
«molto»); previse.. . 'B.—**tuda ma n-âv prevec 
0. — cu da: 'sau caro. muncât [neagă cruto); prevec (=it. 

„ «troppo») muncât :  .S€.—**tuda,'cruto sau caro. mun- 
Ccât-av; preve€ (=it.: «troppo») - N.—**tuda pines; 
batut-l-a cruto alicâr o, dorme caro. = «ha il sonno duro» 2); 
previse (= it.'«roppo»). 
munte J. [-]— *ib rigu(= germ. «Berg) alt. brig codru | 

(= germ. «Wald») S$. []—**codru (==it. «monte. grande») 
 Gb.—**b ri g, plur. brigurle susnefske (= ital. «colline di $.); 
codru (= cr. «gora)); gora Gd.—**bri is u (= cr. «brig); 
codru (=cr. agora»); : vihu de: gora: . [ ]—**codru 

„(= it. amonte grande»): codru cu jârba, co az ru 80, Su codru;. 
"brig (= it. umonte piccolo)); vrh (= it. «cima): vrh de brig, de 
codru : L.—"*brig „0. Seu—*icodru, N. 
muri I. murit, murit-av . $. Gb. Ga. B. CL. So muri, 

murit-a N.muri, murit, - 
muşat = frumos) J. musât investita “S.musât! Ga. mai 

musât. | „ a ,
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„muscă d. musca S. musca;plirde must,al. musca, 
Plur. mu st Gb. musca; priopumăn demus€ . Găd.musca 
pril ăi de muSc€ - B. musca; pliru de musc€ -. C..L. Sc. 
"musca . N.muske . . :. i 
„mușcă d. mutcât m-am de limba; muscât(căre, Sârpe) - 
S..mutcăâ (brecu). : C.mutcâ L.N.mutcâ. .: 
„mut d; []—**mutast 8. []—**surdo 3i muto, fem. 
mute; mutast, alt. mutast,-fem. mutasta. - N. []— 
**muto; mutast. - , a - . 
“mută S. []—**prebaţit şi canbigitișiprominit-a 
cuartiru.. E i 
nămaie (cf. vită). S. []—**o blâge. 
nap d. nâp (=iterapa). e... a 
naşte J. [| ]—**ie facut sau ie rodit ăn ânu desandeset îi 

Di 

trei: - S. nascut s-a—**[neagă în acest 'sens fact t] 
B. nascut ăi de mâju.. . a Sa 

mea: JI. plire de ns; ngvu: - $.— apr. ne—**âb ca i 
- 3mehu: G). Gad. neu: „De ne; 'vrhu de Utca. ca- 
zut-a ne. :C. ncu  : L.nevu Se. ca:iinevu N. 
de ne.. - e e - ae 
neghină S. [ ]. i | aaa 
negru J. negru, fem. negra : S. negru, plur.: negri 

_„_ Gdnegru * B. negru, Plur. negri  C.N. negru. 
„negură I. —**măgla (= sl; «magla)  S.—**măgla (=it. 
«nebbia),  N.—**măgle. o 
«nepot, nepoată:]. [ ]—**unuc (= germ. Neffe», sl. «nuk») 

| $. —**o bnucu =filu de me. fil”; obnuk e fila de me . 
"El; me bratân,'me bratâne (it. «figlio, figlia del fratello»), 
me Sestric, me Sestrițne (=it. «figlio, figlia della. sorella»). 
„-: Gb.—**obnuc, cdnuc B. —**o b nuc . (= cr. dob- 
nul) . C.Se.N.—**obnucu..- E 

» nimic I. []—**nis. S.[]l—**nis..:. . e 
“moapte J. tota nopte;donopţ S. totanopta;donopţ 

_ G. tota nopte? Gd. B. C. tota nopta.  L. tota 
„nopta. * Se. tota nopta N. tota nopta—**[neagă 
bura nopte:] lahco noă. Da 
nod d. []—**vezăi (=ven. «gropo», germ. (Knoten») . . S.: 
[]—**vejenu.. a e Ie 

noi I. noi $. noi Stajen : Gb. G4.C.noj. :. L.noi 
staicn Se. N. noi. i 
„nor d. []—**6blatele . S: [] — va veri. 6blacu: 

N. []—*toblac. E o 
nostru d. nostro. (neutral) -S. nostru Gb, stajemo 

pre nostro; nostru Gd. nostro.  B, stajen pre 
nostro C.nostru IL. nostru Sc. pre. nostro 
N. prea nostru. |
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nou JI. now SS. nou: Gh..nou;—**crpi ja staro, cose 
za novo : B.C.L.Se.N.nou. . ae ai 
nouă J. Gh. B. C. Se.N. devet.. i o 
nu = it. (non d. nu-i; n-a fost -— %*n e (= i it. (no) - S.—**ne. ! 

(= it. «no) -. “Gb.nu stiv,nu voi: „L. nu'va Zivi; jo n-oj, je 
vă N —*ine (= it. (no). | DI ie a a aie 

nucă N.nuke.: 
numai Î.—**ura ănsao cosul” e; merănca samo. pemint, 
Gd. samo uos (= it, «solo ossa)). 
numără (= numi) $. [| *imeneri i. 

număr I.numero ur: N. lumero ur. e 
nume JI, jis-av a sa luma.. S.lume N.ase:lume.. : 
nuntă J. nunțile S. vesele de nunţ—**și:, vesele de. 

“nsurâ Gh. []—**pir -  Gd. []—**piru B.. C. 
nunțile .: L. []—**piru .  Se.— *nunţile G „teli be-. - 
tări) —**piru N. —*apr. nun ţ—**pir. 

- oace $. ota viro, altul o ţ viro; altul du to € ta, altul ceme-l voţ; 
ânta-i Gh. viro o ... B. viro ot.a; ici oânta C. viro 
ot, deot;ânt'săm . L, meri o€. . Se. ota „Viro, altul cl mel, 
vota; ânca-i' x viro o€&. -* 
oaie ]. o. oje .:8S.0 wie: Gh, lâptele de uoia; boie 

Gd. voia: . B.o "oje, de je _- C. ura toje 
„L., 0 voie; lăptele de oie Se. vo je - N..uo' uoje, voile. 

oală J. ola "+8. o. tota, altul “ie Gh. 'wola... Gd. 
ola :B. wola C.ola L:ola: Se. vota - -N.-vola. 
„oaste J. oste (= germ. “Krieg, sl. «vojska) - 8. []—**voi- 

sca, altul voiSca; trupa de soldăţ , N. Î]—voisca;. 
trupa. .- ' 

ochiu J. oc. u, „S.. voclu Gh ca. Bocu li. 
Se. N. uoclu. - E 
om J.om; doj o miri tuda mir (= germ. aviele Leute») ; r nu âvde: 

te 6miri cuvintu — **şj: crstianu : S$. omu; doiomir; 
nu ăvde țe ganescu 6miri.' Gb. comu, doj om și 6miri—*și: 
cristianu  Gd.. om; doi omir -.- BB. „vomu — %*și: 
crstiân, altul crstiânu.: C.omu; doi om ali doi 6miri 

L. omu de'lume; doi om—*erstiânu. Se: vo m — 
**cristiânu: N. vom; doj 6mir—**cristiânu.. 
opt J. opt Gh. B—tosăin - C. Se. N.—**osăn.: 

orb J.—*orb pre un oclu — regi: torav) 8. Gb. “orb 
Gd. orb. -B.:uorb.. C.orb: Le wrb. .- Sc. — *adm. . 

orb— —**slip (Corav): N vorb.: 7 e i 
orz]. orz, altul orju . [|] micţmic: „Gb. []— 

cicemie B. 1] ieamie 26 []l— “ij etmicu 
Se. N „[Ll—*ijezmic.., 

0s J, uosele (= it.cossave anche, come pare, deoste») ; nu cârne ni 
ose; E uda os e mesâru ăns-ose = it. «solo ossi) $. puţin. 

2
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cârne, samo.u o 5e (= it. tossa); brecu mărănke vo Se; nu cârne ni 
„nui osi; slâbo cârne. ma 'grose oă e — și: coste  . Gd. samo 
uoă (= it. «solo ossa dă macellaio») . N. uda uose slabo cârne 
(= it. «molte ossa, poca carne»). 

ou (ouşor) I. n uo36r, plur.o5ore (= it. “uova») [neagă « o v] 
S$..un ov; de ove; un mic o v.[neagă oSor] Gb.unuov . 
Gd. ou B. un “ou; (cei tineri ) ur tou (șî) un “ov 

C.urou  . L.-uov;altul micov Sc. ou neagă o5or] 
N. uov (=it. wuovo»), altul mic ou [neagă osorl. _ 

ouă I. galira av ovât—**si: av.osor facut. : 
păcat I. pecât &. pecâtu—%* și: grihu Gb. pe- 

cât Ga. pecât B. pecât: - 6. pecât. LL. Se. 
N, pecât.. MS 
păcurar. (cf. “păstor) J. pecurâr (: di pecore, buci, capre ecc.; 

mangia ora in una casa ora in un' altra) —**ovtâru (= pastore. 
* che si nutre da se): S. []—**pastiru (: păzeşte oile); op- 
târu (: păzeşte oile), volâru (: păzeşte. boii şi vacile); altul 
pastiru va durâ Ba za câse; [neagă: păstori: "Gb. []— 
**pastiru; optăru B.[ ]— **pastiru;volâru(=vă- 
car); optâru;cravâru' - C. []—pastiru;.: 'opcăru; 
volaru; cofaru (: păzeşte caii și iepele) Se. [ ]—**pa- 

ostiru; optâru” „N, [l—*pastiru (= er, d6ban»), o p- 
târu, cravâru. 
păduche JI: S$. Gb. Gd.B. 0.1. Sc.pedic/u II: N. samo 

“un.peducăl, art. peducăl'u, plur.peducli. - 
“păduchios JI. [ ]—**âre peducle;cf. peducl âr( = germ. 

«Lausbub») . ' 8. []—**senţiv. | e o 
pădure 8. —**n b o3ca. 

- palmă J. pâma “demăr  S$. Gh. Gad. B. GC, L. se. pâma 
N. pâme. 
pământ I. bur pemint; ni sub nebo ni pre p emint (= germ. 

«auf die Erde, it.: «per terra) — **pre- po d (= germ. tauf den 
Bodeny, it. «sul pavimento) - S$.col-iburpemint;pemin tu 
„roidu; a caziit pre p emin t (= it: «per terra) — *slustre”i i podu; 
„a cazut pre Zos, pre vâle (= it. «giti), prepod(=-it. «sul pavimento- 

di -legno») p. C. pre pemint “e pemintu; bur pe- 
“mint „Se. pre pemint i N. bur peminat; pre pe 
mint, a 

| pană J. ăntru Zâzete țirem p en a (= it, tra le dita teniamo la. 
penna) -. $. [ ] —**ănsa n'per (= it. «solo? una penna)). - 

până J. fetoru se scâda păr la ăre trej îi; dent(a) păr lâ ânta 
— **[ neagă: doci e] - S.păr la petnajst ân; de col păra... 
(= it. «fino») Gb. pira (=it. dfino) Ga. pira B. 
pira oă : LL. păre cole” Se. N. pira.. 

“ pâne d. păra—*i: hleb (=it. «panetto) 8 păre 
| altul păr e bure “Gb păre - Gd. Be-păra: 0. păra» 

e 2
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- “de păre L. păre 5 Se.: păre — hlebu (it apa 
netto>) N. pare. e rr. 
„pântece I. —*%*3 ti mihu. | | 
pânză JI. pănța. 8. pănăa, alţii: pănța, pănze— 

*tali faţolu Gb, Ga. B.C. L, Se. P ănza Xpănfe(=ii it 
«tela)). . 

par J. gros p. âr (= it. cpalo grosso»). : 
păr, pară -$. — *stăble de păre(=it. „ptroi) — _ sido deble de 

 hruSvi(=it.cpero) .. N.[]—**hrusvia (= (pă şi (pară). 
păreie S. [ ]— tre mej u (= it. «parete»);un pare d.(: per“ 

far la «nonbra»: de lemne şi de f6l'ele de hrâstu). 
partie I.—pârte gi: cu s (= germ. «Teib)), un tâl! (= germ. 

«ein Teib) - S$.n pârăt,nu tot [neâgă pârte] D.pârăt 
[neagă pârte]  C.pârăt : Se. un pârăt [neagă pârte] | 

N. pârăt.[neagă pârte]. -. 
păsat'J. [ ]—*scrob (= sl. «ka3a).  S.[] —**scrob 
b.B. —**scrob.. C.|]—**scrob SI cropu 

= cr. «kasa)) N. []—**scrob. . o 
paşte S. paste oile - L.'vaca nu va pâste. | Ea Pe 
Paşti J. | ] sv afâm e măre prâjnik.. . 8.— *pâstile! 

—**şi: vozemu [LI —**v azămu Gd. — **y a-. - 
z ă'm BD. SP ile al zau . C. — *adm. pâstile . 
—**văzămu LL —*tvazămu Se, bătrânii: păstile .: 
—*“*vazămu . N. păstile, ăi un măre blâgdan.. 
păstor v. "păcurar. a N 

_ pat d. ăn pât; aterne pâtu S. lucră pătu. Gb. 
nepravg' pâtu „-Gd. n pat B. ăn pât:.-:C. n pât 
L. ăn pât, pre pât :  S6 n. pât Sterna pătu, N 
pât. . i 

patru I. Gb. B.pâtru patru Le Se.N.pâtru. i 
„păun d. []—**pavin : S.—**pavunu. 
pescui Gh. —**ribei - C.—**peăkei [negat de alții], lovi. 

ribe Sc. []—ribeis lovi: ribe N. e 
„ribe. 

peste S. preste. Zid —sepi piei zid (= it. «oltres) . 
„N.preste: cur. . 

peşte I. []—**riba;-speti ribe  .'8. []ribe Gb. 
—**riba BOC. []—*riba Ne ktriba 

picior d. pitoru (= (gamba e piede insieme» e anche cpiede . 
solo»); âre samo bedrile, samo pitorile -n-âre:-. $..âre-sâmo. 
bedrele (= it. gambe»), n-âre pitor: (=it. «piedi») ;---ntru. 
:p itore; pupa de pitor(= it. cpiedi). ... Gb. 0. riba dep i%6r | 

L. cârna depitor N.ntru pitorle,alulntrupitore; 
pupe de pitor. . 
piept d. cleptu - ş cPepiu—E*și: stâmingu de 

om, de blăge = it.. «petto») Gh. []—**stimigu (= germ.
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«Brusy, cr. prăa). | L. — sas tumigu (= it, epetton) Se. 
N.cl'eptu. | 

piepten J. zâptiru $. ţâptiru Ga. N. saptiru 
pieptenă N. — — **&aptiru la tesit. 
pierde J. plerdut-am 3oldi jigrenda; pl! erdăât-âm vol” a; 

“plerdut pre : câle - $. pl'erdut :(per la strada, soldi, 
„voglia)  * Gh. preidu t-am SI pre du t-am B.pler- 
dut  C.L.plerdut Se..pl'erzut-am , altul pl'er- 
du tam (= -dut 5[i] am) flăt N. plerţi t-am (per. la 

” strada, soldi, voglia).. 
piersec J. [| ]—**o briscva S. []—**o briscve, 

„briscue. | 
'pisă 8. []—mestupei, pestei. _ | 
pişă d.:pisă (=sl. cpisat) S. pisă - Gb. pisâ?— 

„**pisei? Gd.pisă B.pisâ O.pisă L.pisă. 
Sc. pisâ (=iit. «pisciare») N. pisă. 

plăceă JI. — **pocuse' se te piaig (= sl. «pokus ko te piazi»). 
Dlânge I. S. 6b. Gă. B. c. plănze Le Pplănze, Se. 

Nuplănze.! | Aa 
plecă S. — tm aa ză GQ. — **m e ga câ OG4—) 

**mna ta B..C. L. —**mna- a - Se. —"*mnaa câ 
N —"**mna €ă, ” 

plin J. plir, pltira; plira lura ş. un “pumăn plir 
“demust . . Gh, prio pimia de muz; altul p ri Lo (neutru) Gd. 

p ril-ăj de mute: B.pliru de muze , C. L.pl'iru 
Sc. plir; lura plira N. pVir, plire. 

N 

ploaie I.—*fi va ploia (spun bătrânii) — „F*vire, g Sdina 
(= germ. «es kommt Regen») S. o ploie—**[neagă. kiSa] 

| B. ploia C.. L. Sc. ploie N. ploi e — "neagă 
godinal.  -.- 

plouă J. [ ] — **acmo li ve, partie. 1iv q it. 
poartă (v. uşă) J. [ ]—*tuă e de basereca, de câsa, de: țimer 

Gb. Gd.—“*u3a S.[]>**o use - B[l-usa 
Lu = îtu Se N. — *ku 5 a de base'rike. 

"po mâne d. []—**du pa măre,preste măre, €a. ata: ji - 
S.[]J—**ţâte zi. 

“porc, poarcă ]. porcu;porca; alu ris ca 5i porcu Se 
s. Gb. porcu, porca -Gd. porcu a 

BP. porcu, altul porc i O. porcu: L. porc. 
Sc. porcu, de porcu : N.porc. : 
pre (cf. în) ]. pre pemint [neagă p e] — **n conoba, n pât 

[neagă pre pât] .. S.pre tota luma (= it. «per tuttoil mondo»); 
a cazut pre pemint (= it. «per terra) pre vâle, pre zos' Gb. 

| stajemo pre nostro B. pre frunte; pre pemint;-pre vâle 
C. pre: frunte | “Le zăce pre pât „Se pre N. 

_pre.'pemint. 

4 

4
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primăvară J. ăn primavera. S$. []—*mlâdo leto 
N. []—**proli€. 

„prin J. prin id [neagă pin] - S. — *sugg.: P rin zid- "ss c ro-, | 
zi de Zid (= it. cattraverso»),. | 
„puiuJ. pul'u (=it. «pollastro» gerin. Vogel) _ Gb: a. n; 
0.L. Se. N.pul'u. - - 

pulpă JI. | ]—**ca grosa cârne (= it, „upolpaccio») - S. 
o pupe (=it. «polpaccio»); pupa de pitor —**kiţiţa. (= ven, 
«pomela. del pie») [neagă. țepel <]. Gh. []— **riba de 

 pitr  -Gd.[]—**apr.riba C.[]—**riba de pitor; . 
„kiciţa (=ven, «pomela») La *pu pa (= ven. «pomela)) — . 
-*tcârna de pitor (= «polpaceio)) : Se. pupa—**ki- 
tiţa . N.. pupa de. pitâr — Ski ci ţa (= cr. -«kitica)). 
pumn I. pumăn,' artic. pumănu (= it. «pugno)) —**o- pune 

(«colpo») - S. un pimăn (it. «pugno, acolpo b) — **o pune 
(it. acolpon) Gb. _prio pimăn: :Gd. pumăn. (=it. «pugno», . 

„- «colpo) . B. pimăn (=it. «pugno»); o pumăn (=it. «colpo») ; 
C pimănu L. pimănu (=it. «pugno»); - dât-am pt- 
mănu—*și: dât-am pundu Se. pumăn: (= it. «pugno»); 
un pumăn (=it. „«eolpo») , Y. Ppiimăn (= it, «pugno» « e  olpo 
col „pugno)). 
“pune JI. pure-l ânta sus; pui (it. «pohgo5) s. jo pung 
(it. «pongo») B. pure sus ( = ncâţa-te) -- - N. io puru. 

„ Îneagă pung, SE . 

purcăl J. TI . S, []—porcu N [I.- i 
- purece J. n pure, (bâtrânii:) purete $. pureş GD. 
pure Gd. B.0.L. Sc. puretu * N. purec, 
purtă J.-porta brstine pre timer ::  S$.porte (imperat.) | 

Gb. porta (împerat.);.;jo porta .ceu port). * .Gd. B. porta. 
(imperat.) 0. purtă 5 L. Se. porta (imperat.) | N. porte. 
lemne pre timer... :.:..: 
„put (cf. fântână) g. [ ] stern S o megterna; putu; 
vrtăcu. Gb. —**5 terna, putu „n Gd, mg terna 

C. — ss terna iuvase âpa calg'; pu&, vrul'e. 
“puţă N. puţe (=cr. «kurac»). 
puteă J. poc, pac nt voi (=it. «posso. ma non voglic) n nu pote 

"8. poc, ma n-oi; pote. (andre, parlare) . -Gb.jopoc; 
pote io nu poc;ienupote „Se. po c; ma n-oi; pote 

N.nupoc ămnă. a 

zi 

J 

puţi L. pute: - 
puțin J.. []—3%0. mrva. (de) cârne - : s. puţin: de ţeruze 

[altul neagă, admițând numai comparativul) maipuțin—**zalic; 
slâbo; compar. mai zâlic .-Gb. majpuţin—jalic 

- od. maj puţin—*slabo B. maj puţin — 
*zalic, altul zic aria „mai, puţin—**zâlic : 

„muncă; compar. mai zâlic .: [neagă puţin, admițând 

9 ' S. Puşcariu, Studii Istroromâne, LII
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numai comparativul] maj puţine alic, . slâbo Xe 
[]J—wzălic. 

| 

- vâde J]. rde se; altul se ărde Su “Gh, Ga. B. rde 
os CL, ărde Se.rde N. arde se, altul rde-se 
„vâie S. [ ]—** decraste. 
vâios JI. | ]—**ie. crastav.. 

. râmă v. vierme, . 
rămâneă J. râmara ân€ (=. it. «imani qui), : av ramâs sol- 

dât ali ja soldâta S. râmare (=it. aresta») ; ramâs-a uțţiș, 
ra m â-a Za Soldâta neagă ver t-a uţis] . Gb. Gd. B.râmara 

C. remara IL. ramâs ân€ : Se. râmara N. 
râmare (=it. cesta); ieramă s-a utis (neagă: ver i t-a uiis]. 

rânză I. —*rănj a (= germ. «der Magen -beim Lamm, Kalb, 
noch în der Zeit wo es Milch trinkt; damit macht man Kăse») ; 

8. — “adm. răni e de porcu — ** maj. mund: țmâru de porcu; 
„stumigu de om si de blâge GP. Gă. B.—**tmăru L. 
[] Se. răn za de porcu —**ali. tmâru N. []—%* ămâru. 
râpă I. rpa: : 8. ărpe Gb.'ărpa Gd.. rpa -B. 

ărpa,. altul rpa.. 0. răpa „L.-ărpa Se. rpa 
N. ărpe -: 

răspunde. I. []—modgovori. s. []— sto dgovorg 
Gh. —**odgovori. B Se. L]—odgovori . 

N.—**odgovori. .'î : 
rață, rățoiu S. raţonu: (= it. “ amaschio delPanitră») 

L. [neagă ra ţ6 n] Sc. râța; raţon  -N.raţsn.. 
rău d. —*rău (= «diavob,-zic numai: bătrânii); altul r vu. te 

vlă (= germ. «der Teufel hole dich»: sagen die Uralten) — **tasta 
„„zema e je tămna (= it. «cattiva»);a luj mezetămno(= it. «male») 

— *adm. sugg..r ă u, altul teli betări jicu rev (= it. «male», 
"dar. numai în. funcțiune adoerbială) — **păre poredne (=it. 
«cattiva)); stau poredno (= it. «male»); sa b o am dotkejit 
Gh. —*apr. revo (=it. «male») —"**poredno (=it. «male»), 

„pore dni (=it. «cattivi)): Ga; —**ima poredăn ocl'u 
* Be—Y*l-e rev (= ît. male»); rev stâje—**%şi: poredăn 

(= ît. «cattivo»); slâbo 0.—Y*rev am do&keit (= cr. «slabo 
sam. dotekal», :ven. «mal je per mi») —**poredăn (= it. ccat- 
tivo)), poredno; sl a b o Se. — re v (Bătrânii) = it. male» 
—>** şi: slâbo.. - []—**poredăn (= it «cattivo)), 
poredno (= it. cizal, 

_ rece d. râte (:apa); râte (= germ. dheute ist alt) S. 
âpa râţe; tremure de râte "Gb. trpe (de) răâte, tremur de 
răte: B.râce .L. tremura de r âce - „ Se.r ât e (cacquz» 
«fa freddo»)  ' :N. âparâte;râte (frig). | 

roade J. vâca ro de (= germ. (frisst»). s. văca nu va rode | 
—**văca.... muncă Gh. | ] — ** vâca nu va muncă 

Ga. [] :"-B. []—*vâca va muncă : C. [] L:(]— 
7 

?
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„Se. .vâca rode—** și: mărănca. » N. — a 
*apr. rode—“**muncâ.. 

roată $. [ ]—**o cole. 
roşu J.:rojiso; meru je rojsu s, — *apr. roi3u, altul. 

„roi5ă—*crvâv „Gh. roiăo Ga. roi5o, altul rojzo 
B. senze roisu: : C.roisu.:. L. roizu(=it. 4ross0)) ' 
Sc. (tinerii), - roiso, Cinâni) Troizo . N, rojs— 

**crvâvno, 

ruşine JI. 
să JI. se. | $. Se se, „6b. Gd.. C. se... „Le se n-er ui 

Se. N. se. 

„rugă d. rogu-te (= germ. bitte); "ro g â „domnu. (= germ. 
«bete)  -S$. .te.rogu; rugâ:.” Gh. jo ve'roga-.- „Gad, 
roga  B. rogu .:C..rog. Li Se..rogu N. te: rogu 

"(= germ. «bitte» şi «bete»). , 
" arom. PUD «prăpastie -S.ăn ru 1p € e it. «nella fossa [per-. 7 

pendicolare])). : E j. o 
rupe d.. pribi. Da 
ruptură J, [.] — **(&ela fid ie ie jrusi 9. 8. LI. a a 

S. „6b.. Gd. B. C L. Se. N. ru Sire. p 

: sac JI. []—**o b rsa ' ' $. sac (ie. cuna: rete 'di pesca»); — pe 
**brsa (= it. «sacco») 

salcă.J. 
“N. săcu fa ribele lovi — **' brsa! 

[]—svrba „S LL]. beke (=er. beka 
 4Salix purpurea»). - | 

sămânță. seminţa S. seminţe. „Gb. Ga. B. C, 1 
_„seminţa N, seminţe. 

Sâmbătă J.. sămbota s. sămbate.. Gh. Ga. B, c. 
sămbata Se. sămbota . N. sămbate.. i - 

sân (= it..«seno)) . J. n sir. pure; siru musât. (: solo delle a 
donne) ::: S.ănsir(: degli uomini), siru (: delle donne):: : Gd. - 
n sir,siru B.n sir e n sir (= it, din senov), sir. 
LN. siru. o Pe 
sânge J. sănze; art. sănza; sănza trle. afâra, „8. Sănze,: 

altul sănze. -! Gh. sănzele. , Gă, senze „Bsănze; 
senze C.. sănzele. L. sănzele: ", Se._N, sănze.. 
„sângeră 3 | ]--mssănza tele! sau Vrve. afâra SL] 
*sănze trle. : 
„sân[t] J. wsveti Antân 3 s. Il oveti Iivan, " 

_Antân, Luca: . "N. [ ]—:**s veti Luca. - 
+ Sapă J. []—**motica 
Gh. — **le sapun DB. IL, — fig sapunu. -. 
săpă Ş.—** c'ope'i 

Ga. sapă 
- şapte J. 
săpin JI. 

"zaita 

N. [] 

ge 

S.[] — îs apunu fa sapă 

S. fa sapâ—i: zecope i. 
C.—tzecopti. 

Gh. B. Sâpte 0. Sapte 1. Se. N. sâpte. „- 
[ ] **Saifa Gh. **spelă cu Zajfa Be B. [] 
C. [] **Zaifa - Se. **Zaijfa (=er. sapun, Savon). 
aie, o .
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e 

sără J]. sară; sarâta (adjectiv = it. «salata») — **și: posoli 
8. Gb. sară Gd. sarâ:- B.sesâra(=it. «si sala) 

„GC sarâ - | N.sară. A a 
- sărbătoare ÎI. —**prâjnic : - N. — **pâstile ăi un mâre 
blâgdan.. 

sarcină S. Sârtira [neagăsartina] . Gb. sarta—*apr. 
sârtira. : Gd.—*âpr.- sârtira: B. „sârcira—*și: 
sârtina. i - a SR 
«sare ]. o mrva (de) sâre !! $. Sâre Gh.sâra Ga, 
sara . B.sâre :. O.sara L. Se. N.sâre. 
. şarpe d. sârpe .; S.urSerpu, doi negri Serp;Serpu (:ine- 
gru, cel mai lung şi cel mai gros) —**câțca (=it. «bisciay; îl 
piu sottile); pavugu (alb, mai gros decât câțca) . Gb. Serpu - 
—**câtca Gd. srpu: (și srpure?) B. Sarpeleși 
serpu; doi negri Serp și doi negri Serpel' —**catca; pî- 
vucu și pavicu (=it. 'cbiscia bianca? molto grossa)) -C, 

“Sarpele—%**catca; pâvucu ... L..5erpu (= it. «biscia 
nera, piu grossa che il paugu))—**ca&ca (=it. «biscia cenerina, 
piccola, corta»); paugu (== it. (biscia bianca) Se. Ser pu: 

“maj negru —*tcâtca (: «bianca») Zâlic nepinge'ita; -p âvu gu: 
„negru, altul pâvugu :: N. Serpu. 

răt Se. saturâța (=-rât s-a). 

“ase I. Sâ3e  0p.B.0.L. Se.âse. N.sâse.i 
-„ sătul'I. “satu (cu u deschis) S$. satu. - Gh. satij, 
“fem.satula : Gd.B.C.satu L. sati—**și:saturât 

Se. satui (cu u deschis) N.satu... a 
” sătură S. m-am Saturât. . 0. saturâti-a. - IL. satu- 

+ său d. a sevo (=it. dl suo) . S$. sev, sevo, sey altul Se: 
și Sev—**şi: lui Gb. se? - 'B. sc, sev—*și: a lui 

0. sev  : L. sevo (=it. 4suo») Se. saki se (=iit. 

  

«ad ognuno il suo)) . N. seu-—**i: aluj, o 
scăldă J. fetoru se scâda-păr-la âre trej âf, kănd mâja-l fâce 

—**(de la 3 ani încolo. se zice:) fâte o bâne.ali spelă . 8... 
se scâdu'.teli tirări păr la petnajst âhi—*tbana - „B. 
— “apr. scadă Gd. []—**bana.: N. mnât m-am scadă 
(si dice di giovani e vecchi) —**și bâne am facut. .! E 
scăpă «a o luă la fugă d. scapât—**sau: tr] 

v. i. 
it sau 

  fuzit „8. —*adm. scâpa (imperat.).  .: : „ 
scaun I. pre scân d (=it. «sul tavolo»): mic, cu trej pizore —**pre 

mif:a (= it. «ul tavolo»): mâre -. -S. pre 5când (it. «tavolo 
piccolo di tre piedi)), altul su scând Gb. scând Gad. 

“scand BD. scându ,C.prescand,suscand 1. 
scându (= «scanno» e anche «tavola») Se. scându - N. 
un scând. .. 

„: şchiop Je. sVop “5, [] —*sepast (altul sepast) ali 
cronpav: nu pote mana N. []—3epastăi. 

. 

e
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scoarță I. hlebu far de scorţa.- a Sa 

scoate J. []—*iv adi (un dinte $. N []oeefvaai un. 

” dint. 
scrie J. —pisg' i, (=it.- „«serivere)) 6. B, — pis ci. 

Se..N.—**pisg'i.. - : : 
__ sculă d. sculât s-a  $, sculât Gb. Ga. B. e. scu- 
lât. î L. Se. N. sculât; -.: E a 
seară, seara (adv.) J. sera se tira 's, sera . "Gb. măre 

sera (=it.. «domani sera), altul sâra Gd. sara. L. 
sera se tira . Se. sera. (=it. «di sera)) se.tira; săâra ren 
tiră (= it. «Stasera ceneremo»); măre sera (= it. «domani sera») 

N. sera (= it. adi sera); măre sere (= it. «domani sera»). 

  

' sec Ş. L[]—**uscâ to 8. []—wruscât:: 
" secară J, secâra (= slav. «2 - S. secâre:' Gb. Ga. B. 
secâra C. secâra (= zorbind italienește zice: 3 e gala) 
L.Se.secâra --N.secâre(=it. vorbind italieneşte zice : Segala). 

secure L. mnucl'e.- de. secure. „Se. „mucl'ele de secure; 
stricât-a cruto secura. , : 
şedeă JI. seţ :. S. n-am loc Za. seg —mtusne -te (= it. - 

- «sieditin) Se. 3Sede: (= it. «siedi», împer.) — și: tutne ! 
N. —**tuSn e'-te (= it. «siediti»). Lo 

„+ semănă d. semiră, S. Semirâ. .. "Gh. 'scmirâ: ca. 
semirâ : B. semirâ . C.semiră  'L. Se. N. semirâ- 
semn Jd.sămnu (=germ. «Zeichen») —**ţ r ta (=germ. «Strich») 

$. []—**fâțe un sene (= it. cun segno))  B.— - **s e- 
nâlu  C []-—*sen Se []— ... un; sehăl! N 
[]—**sen. Do - 

sete J. sete 8, sete „Gh, Ga. B. 0. L Se. N. sete. | 
seu J.desew  S.5evw, altul se v (= it. dego) . Gh.—*de: 

se v—**svica deloj?:_ N.2—*de sey—*mosc (= it. icera»?). 
i "şi I. S.Gb.B.L, Se. X,Si.! i | 

Simţi-I. | ]— **trda ijirima; nicacova vol'e: ni dore ni vele (=it 
«non 'sente)) S. []—pati vele; pati piaţer. , - 

sine Gd. cătra sire. . | a 
“soare ]. sârele- 8. ore Gh. sgrele „"Gd. s6- 

“rele :B. C. sore -L.. sorele „i: Se. s6rele N 
srele.  . E ie e 
„şoarece d. - sâret, art. Soretu, (bătrânii) s6rete..  $. 

„S6reţu Gh.-B. s6retu -.C. S6retu L.. sârezu 
Se. sârete (plur. 2) N. sâretu. | 

„soacră, socru J. socra (== sl. atasta)); socru (sl. dtasb) 
s. Socrg;: Socru: Gb. 6G4.B. socru, 0. L. socra; 
socru . Sc. socra (=cr. «sekru»), socru Ne „socre 
(=: cr. «tasta)); socra (= cr. tast)). | 
soma I. somnu :. S. Somnu Gh. Gă. somnu, B. 

somnu; altul: grumb n somăn = grumb mis 0, arumb. 

„e 7
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somnu IL. somnu tră Se.somnu . „N. âre somnu 
trd,. dorme 6âro. ....: e N i e 

sorbi d. surbi (despre cânt) — și: loti. 
spătă J. spelăâ: altul spela-S-va obrâțu; altul măra ăspe- 

ave ca âta S. spelă obrazu GP. spelă cu Zaifa. 
N, spelă.. - SE 

sparge d. s pâr Z e postolele, cosul” a; apa av s P â r t canâlu 
S. [păstrat numai în forma participială:] postolele spârte,altulSparte 

Gb. spartăt-a scându —**rajbi n glâz (=it. «rompere il 
. bicchiere» ?) L.—**resparei . S6.— “respare i 

Ne postolele sp â r t e-s — — voi respare i (= ven. dbregin) 
şi rejbi?. 

spate. $. crțe'i i pre spâte; altul pre 3pâte purtă (= cr. «na - 
„ rameit. «schiena superiore») — **ă meru (= cr. «rame», it. «omero»); - 

* lopâtiţa (=ecr. «lopatica», it. «spatola»); Zivotu (= cr. &zivot)) 
Gh. spâtele (=cr. «plece)) — **1 o pâtiţa (=cr.: plece») 

„B. spâtele (= cr. pleca) —**lopâtiţa (= cr. «lopatica)) 
0. spâtele: toțcupa (tot scupa) —*ti meru; lop& : 

tiţa -- Sc. spătele (= it. dla schiena) —**imeru! (: la parte - 
o superiore) ;. lopâtiţa (: la parte inferiore) N..spâta-i lo- 

pâtița şi umeru scupa, e 
spin I. spir . S. 3pir Gb. spir .0A. BC. LL 

Spiru Se. spir N. spir = osu de ribe; spiru "de. ru- 
„bida -. e 

spinos J. []—vare spire: $. [je de spire. | 
„+ splină JI. Spl'ira (= amilza») S.—**slezZena.. - . 

-spiezece J—**jedenajst . S$.—**petnaist ân B. 
„—"“jedănâist Sc. [| e e-s i-u r. pote-se țize,. ma nu se fite] 
—** jedanâjst.. N. diţa(= it. i ragazzi) jicu | €€e 5i.u e... 
“6săn—**jedanăjst, dvanaist. 

spune d. spure . $. Spure, altul spure (= it. «contare) 
— **iiţe (= it. «dire)) „Gb, „Spure; spuremo, Gd. 
0. L. Se. N. spure. , | 

sta J. dim-de pipa stâje sus (= germ. «steigt hinauf») ; stâi; 
ste .8.5tâu;noi Staienţia; Stâje(=it. «sta» îndic.), stâu 
poredno' Gh. staiemo pre nostro B. staien.pre nostro ; 
stâi 0. staien  L. noi stajeni;: stâje. Se. 
stâi - 
- “stea J.. ste S.. Stau jesit-a; o Stem vezda „Gh. 
[]—**jvejda Ga. []—**zvezda B.— apr. o ste 
la—**o.zvezda âba :- C..o mica ste. LL. Se..o stela 
N o musate s te sau stele; o ste n frunte; steu. 
şti I. domnu 5tie;nuătiu. :: S.nu-Stiu Gb. nu tiv; 

jo stiv- - Gd. nu Stiva BB. nu 5tivu, (finerii:) Stiuu : 
C. nu'ătiu -.L, stivu, altul domnu Stie. Sc. .nu. 

Stivu.? N. nu $tiu..
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stinge i. stinze focu —**spuhn e! svica $. stin- 
ze, altul Stinze focu — **spusi svică, altul spusi vita - 

Gb. [] — **pogass'; opuhng Svicu : Gad..[]; 
—**zemuri  B. stinie . stinze—spogasit: 
L. [] — pogasi focu; resparei?_ Sec. stinze —, 
“sresparg 2 N — Sam. stinze. focu — **pogasi; 
spusi svica .. i e 

. stoarce C. []—*uvi. Se | 
strâmt d. —*strinta—**și: usca:'se poate. fite cum se, vâ 
8. nu-i Strinte ie lârge-—Pii: usca = Gh.strint 

Gd. strintu .B. strinto. []—wscurta =er. 
«uska)) Se.strinta: -.N. Seriei . 

strică JI. strică (= cuţit, lâpte); stricâta: secure —*kr o- 
vine'it: om - 8, [7] —*rovine it  Ghi—*apr. stricât: 

Ga. []—acbrosit B. stricât—*ftămp. Ce 
stup) 0. — *adm. stricât—**rovincit; nu-i cătru;.z e- 
tenpit Se. [unul neagă, altul:] cuţit stricât nu va tal'ă; 

> 

„stricât-a cruto „ secura, - potriba-i. nebrosi.. vo — **r ov i nei it 

za vâvic. - 

su,sub(t) J. ni sup nebo ni pre pemint ; su p > miţa (= it. «otto la; 
. tavola»); su p.sie, pot siu $. su scând.: ' Gh.su „scand . 

Gd. B. su C. su scand! Le Se. N. su scând.” , 
suflă I. [numai în înjurâtura] su fl a-me ăn. cur sefncolo:. 

puhei S8. []—*pusi; puse-m n cur .; Gd.—** vintu 
pute. 
suge d. suie. $. suze (neagă: suptâ] Gh. suzei “ca. 

suze—%suptat-a „_B. suze; supt-a, [neagă suptat-a] . 
C. Suze. 'L.Sc.N.suze. 

“ sulă J. sula (=-ven. . «ubiay, . it. “desinan) — %%5 ă ela: (= sl.. 

«kanela») -, “S. o sule N 0). Gd. sula. B. sula — 
** (neagă: surlia] 0. sula. ÎN „Se. sula „No sule 
(=er. ăilo). 

sună JI. | ]— ss viri (=it. «sonare un istromento a ratan) 
$. []—*j vo ni clspotele. 

sunet J.—**ţ von S. gl â s de cl&pots, de fâlele. | 

-supțire J. | ]—**droben. 3 S..âc, hârta supt ţire (=it. 
 «sottile», cr. «tanka») . Gh. sup ţ ir—**tănc - B.supţire 

C. supţire: (femin.) Le — *adm. supţire (> ce. ata- 

nah) —**tesna ..* Se. N. supțire. - 
“surd I.—*teli betări țiku: surd —**glu h S. sur d, altul 
surdo şi muto, lut o Sur de şi o mute —"9și: gluh Ne. 
*surd—*%i: gluh. . 
= supă J.. []—*riacopei: 
pei;puresu pemint bete genei Ga. []— 

**zecopeij - i [] -emzeed ope i Se N |] szeco- 

pei i 

i 

Ş. []—*facope i şi zeco-. 

“
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„Sus d. pure-l ânta sus; trla ăn brig sus (= germ. «hinauf» și 
„doben) ... S. sus ăj (=it. « suv) [neagă ăn sus] —**mnă po 
Îgoru - B.puresus(=ncâţacte), -. 
"“tăceă JI. tât (imper) : S.t â ţ (împer.) Gb. Gad. B.C.L. 
„Se, N. tât (împer.). i a DE 

“tăciune I. taturu (=it. atizzone).- . S. [.] —**ogârecu 
Gh. Eaturu și taturitu—*fugârac Gd.-tatur 
—**și: ogan... ..B. taturu — *%i: un ogârăț,: plur. 

„ ogarți:: 0. []—*ogârăcu .L: []—**ogâre 
Se.—**ogârăc :  :N.—**ogârcu. a ; 

tăiă J. tal'â lemne, brstine;:tal'â un cus de. cârne, un. cus de 
spâg—“**razcroi cu Scârele (== it.. «tagliare colle forbici»); pri- 
sete un cus de spâg , S.tal'â: spâg, cârne—**rascroicu 

„cârele pănța, fațolu  - Gb, ta/'â cârne —**și: peste i cârne; 
rescroi e (:colle forbici) . Gd. tal'â,tat' esrpu m-a tal'ât— 
**pestei' și pestei ..B. t al â—*trescroje (= cole 
forbici)  - C. tal'â lemna; cu. carele voj tal'â . L. ta/'â 
lemnele -: Se. lemne ta/'â; nu vatal'â N. tal'â cu Scârele 
pănia —**și scroi cu Scârele pănța.. o a 

„n. tânăr de-tirer (=it: giovane», sl. emlad) —**zu re (= germ. 
„. «răftig», sl. qjunak)) : $. tirăr (er, imlad»); &li tirări; tirar 

(2—**mladicu (= cr. «mladio);junâc Gh.tirer—**mla-: 
d i€ (= germ. «Jiingling», cr. amladic); junâcu. Butirăr, (Zinerii zic:) tirer (=it.: (giovane) —**mladicu (= germ. 
«Jingling) - C.tirara * L. tirar—**mladicu (=germ. «Jingling)); jun âcu : Se.-tira N..€esta mladic ăi tirăr. - țară I. []—**pemint, i 

tare (adverb) J. [ ]—**iâco bire (= germ. «sehr. 'gub) : - 
$.— **Câro bire [neagă: crutol.  .  --, ae 
tată d. []—**câje -..8. []—**ţâţe, altul câte, altul tate 

„1 Gh.—wăate. . :B. Curate „li —**cu- date hrvaţki Sc. —** Câte N.:[]—reâte.. -. Da 
= MGțăI. țiţa  Sţiţe: Gb. B. CL. se ţiţa.. N. “țiţe—**u Zeru: samo de blâge. aie y 

"tău L. tevo. NES ae | 
"teme JI. io-me temu'de morte: .S; []—**am frike; ca- 

-ţâătam frike. Gb. []—**nu-se boji, n-are frica. : 
„Gd.—**nu se.boiji, nâre frica... B. [']—**n-âre frica 

C.[]—**n-âri frica. Se. []— *altul adm. nu :te. t e m 
:—”* nu se boi, altul nâri frike  -. N.[ ]—** n-âri 

"frike. 1 , - ei , .. p. ” , E ” . Pa 

__esător I,—**câleţu  S.—**câlaţu - N.—*colă ţu.: 
„„fese ]. țese, țesut. . S.—*apr. ţese - N. []—*sco- 

„lâţu cale. 
"pineă J. ţire; ăntru Zăzete ţirem pena (= it. «tra le dita te- 
niamo la penna) .  S.Gb.Gd.B.0.[.Se.N. ţire.: : 

' 
- > > 

7
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tineret J. ] ]J—**milâdosta din -scliste- - $. []—*toţ.-. 
mladici.. .. .. „i Sr pe 
toamnă J. ăn tomna” S$. []—**pojimac, altul pozi- 

mac N.[]—**pojimacu. . o. i 
toarce J. torte .cu fusu — **(vărti 'svărdelu) .:.$. 

torte samo cu furca —**(vrti = cr. ovrtit; neagă învârt i) 
B. C. torte cu fusu, cu furca. .: Se. torte samo cu furca 

“Si fusu N. [unul neagă, altul dă] torte cu furca îi fusu — ** e: - vitam, i: cc Re a IP şi 

" toartă $. —*sugg. târtele de cadere —**cadinele de ca-: - 
dere. : Gh: Gâ;.—**cratunu'  B. târtele- (=it. dil.ma- 
nico della caldaia) —**(cadinele)  -:C. :târtele. (=cr. 

„ dkratsun) —**procrovu: - L. []—**(cadina de cadera, de 
lave&) Se. — *tortele—**cadinele ver-de. (= it. 4sopra) 
foc:  N.:tortele: de cadere (it. «il. manico) —**cadinele 

“(=it. de catene, cr, wveruge). . ce: 
„tot I, totaluma; to t-ur (== germ. cgleich); toti le svitu (=it: 
«tutto il: mondo») . .:S. totanopta;.am mnât pre'tota luma | 
„Gb. totaluma;totanopte : Gd.totaluma: B.tota. | 

nopta; tota luma: - (. tota măra; tota.nopta; tota luma :, . 
L. tota nopta;totalume  : Se. totanopta;totaluma ! >. 
N. toteluma. ::: i . | a 

„trage ]. traze un voj—**netezie de ăâsta(= it. «tira dă: 
„ Questa parte») ' , $. —adm. trâze—**poteze, -:.Gd.— 

» “apr. trâze—**neteze'- cătra sire : „N. trâze; trâzeil 
n Scole (= cr.'wpelâj go) —**i: netejg. .- -. 
ramă Și 
tvece J;: trecut printre: bescreca (== gefm.. «vorbeigegangen») 

$. trete printru .baserikg (= it. «passare 'davanti alla :chiesa») 
„a Ghetrectt-a- - Gd.—“apr.:a trectit  B.C.trecat 

i 

y 

“Le trecut-a.. * Seitret N.trete. 
trei d. Gh. B.O.L.Se. Ntrej.. i ae 

tremură J.'tremurâ de febra, de râze . : $. tremure . 
„de febre, de'râăe +: Gh.—apr. tremur. de râte;tremura—- 
„**i: trpe de râte -. Gd. jo tremur, je tremura.  B.: 
tremuru, ie tremura—**și: ie trpe” C; tremuru, ie: 
tremura:. IL, tremura de râ.:: Se.tremura -X. 

/ 

„N 

—*tremuru kemierite—**trpi ca şi verga. ... :: a pi ca și verga. 
drimete N: tremete.. e 

„tu d.joătunu. „C.mis-amisâtdetire O L.mis-amisât 
_de tire. e . Ea 

„turnă d. nu mi-a nâjat turnât— **sau: dât: $.- turnă : 
(= it, «restituire) . . Gh..iturnă. :-Gd. turnâ.-B. tor= 
na-l'  C.turnă (cuu scurt) 1. Se. N. turnâ.. [ 

turtă S. | ]—wetosta, „n Se ra. ul 
turiureă J.-S. []. 

2 
/ :



. 

- da) —** [neagă: u d a t].. 

  

138 a LISTELE LUI BARTOLI - 
  

ie . . 
ucide (cf. înnecă) J. uzi de (și cu sensul înnecă»), je a fost uis 

(= cr. don je biv ubijen») $. uţide, fost-a utis—**otopi: 
= dînnecâ»). N. ie ramâs-a utis. Na se | 
ud d. udo; om ud; tasta je ud—"*%și: udât (= germ. (ganz 

"nass)) sau | motit.. S.josămtot ud, ie-i ud(=cr.ton je mokan) 
1—"*[meagă în acest sens: udât]. Gb. ud—**[neapă: udât] 

Gb. udu B. ud—**[neagă: udât și. mul'ât]. _C. 
udo—** și:udât.  L.udo:.: Se.ud—*i:udât N. 
jo am fost totu d (= it. «tutto bagnato»); conoba je u d e (= it. umi- 

„udă d. [neagă verbul u d î, dar are partic.-adj.] u d â t (= ud») 
a Se [ ]—**io.m-oi îmoti - C udât (sud). 
“Se. udât (=cud)).. .: DI a 

- uger N. uzeru: samo de blâge—**țiţe: 'samo de mul'ere. 
uită J.utât S.utât-am .. Gb.vutât  .Gd. vutâăr 

BD. io-m.vutât Cutăt :- L.utât  Sce.utât-am 

umăr (cf. spate) JI. pre umer.: S. imeru; ncarcă pre 
umer. Gb. umeru. (=ccr. drame) . B.timeru . 0. 
purtă pre umer, Se. umeru(=it. «da parte superiore delle . 

„spalle)). - | N Ia 
umblă J. ămna cole [neagă: îmbla] S. ămna cold ; drito 

mnăâ;.am mnât pre'tota luma Gb. mnâă  Gd..mna. ta 
__„B. mna că; altul mnă [neagă: umbla] C.mna 

"l. mna, altul mană; ămna boj dapâ [neagă ămbla] : Sc. cole! 
mne;altul mna câ. N. nu pote ramno mnâ [neagd:umbl â]. 
umbră S$. [ ] —**hlad,hlâd. A PRI . 
umed JI. umidăn—**și: faitno (= germ. «feucht)) ...$. 

condba-i umidne N. — **conoba-i u d e (= it. cumidâ»); u m i- 
dit. 

umflă ]. ănflât: fole Gb. []—**oteti -.Gd. [] 
B.[]  C.—nflât—*%şi: netezi.  L.—*ănflă 

—Ynetedi  Se.nflât . Nenflât—**-a netetit. 
un d. legă n bo; n dint (=it. cun dente);pre un oclu; un tâ/'; 

-numero ur; ur, doi... S. ure:stg; n pârăt; o voie Gb.un 
„bo șiur bovu; ura urecl'a şi o mâre urecl'a . .. Gd.o urecl'a 

B.-o urecl'e; u n: uou. (Zineri::) ur ou ; ura ungl'e; ur, doi... ... 
0, ur ou; ura.baserica; ura urecl'a; ura uoie; ur, doj...- - 1. 
un bo; ur, doi..; o.voje : Se.un pârăt;ur, doi...; vo voje .. 
Nur. Sa a ea 
unchiu I. —**u jăţ (= sl. cujec)). E ea 
unghe d. ungl'e: S.o ungl'e Gh. Gd.o ungl'a. 

“B-uraungl'e. : (.o unglia  L.ungl'e:- Sc.o ungtle 
„„ N o ungle. ae a 
unsprezece J.—**icdenâist , B.—*tiedenijst 

C, Se. N. —*tiedanijst. A | SE Me
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unt J.unt. S. []—*mâs tu (= it. grass00) a NLI—= 
**mast. . . | 

ureche Ii urecle; altul urecle 8 o sect e .:6H. 
“ura urecl'a,o mâreurecl'a.... Qd.o urecla .B..o'ure- 
cl'e 0. ura urecl' a. “L urgcle Se. urect'e 
.  Niurecle. NE u a | 

uvât 3. —**grumb vis Se un grumb. aă Gh. 
—**grumbo mi s-a nmisat . B. —**grumb n somăn, grumb 
mis  : C.—**grumb somnu :  L.—** o erumb.| sâi 

Sc. — **facut-a grumb's.somnu; grumbo s-a "misât; -. 
ală]. []—**(bou) ruke. 8. | Î—*bovu ruke'.: î 

__u78, ursoaică d. urs, - ursiţa: [o ea cd viau, 
'medvidiţe „6. "me idu . 5 6,'Sc. [ ]—**me d- 
vidu. ., AI pe 

uzi d: 5. []. Ra a N RE 
»urzică d. Llica. Da ii E aaa 

. uşă (cf, poartă) d. use de besereca, de căsa, de ţimer „8. o use. 
de beserike, de câsa, de câmare Gb. Gd.B. use: C. o use. 
l.use .. Se.u Sa. N. uda de baserike. : : 

uscă d. pure u'scâ.fazolu afâra; uscâto (= (sec) —*kjo | me 
voi osusi' S. uscât, altul uăcâ _ Gb.—Yapr..uscâ— - 
**osusi Ga: usca. . BB. uscâ—%*(copiii:) ususi. ... 
C.uscâă .L. uscă- „Se uscâ—"otare! =i it. vasciugare») 

- N.uscă. : 
vacă d. vâca . -s, vakei | Gb. Ga; B. vâca 0. vaca 
munca . 'L.Se..vâca .:N. ovâke. IE CI 
-zăcar Î. [.]—**cravâr - 5 —davolăru 'B. t- 

**volâru  :.-N.[]— mora vâru. 
“vale I. vâle—**ali zVib.- 8. VâLe; altul ăn. vale altul 

nu-i ăn ţer.ni:nu-i ăn pre vile „Gb. — “apr. văle—**lug- 
| Gd. — *adm. văla—**lugu  : B.'[neapă:.vâle] — apr. 
pre vâle—**lugu; (.—*lugu „IL. vâla, altul n pre 

„vâle *: Sec vâla “N, o vâle, altul pre vâle:n câmare, N: 
vână 3. []—**zila 8. Gb; - 0—*ăilele II 

—**o Zile, altul Ziliţe... RE 
vânăt I. tru ie viret (= it. «celestino)) — *%și: plavast” . 

5. []—*blâw N. [.]—**b Law (= it. «celestino))... ...; 
"vânt I. vint,vintu.. - S.vint; neca vire „untru vintu— 

**bora „G-:viin tu (tradare cr, «vetar) puse N. []—*%o | 
mârebore. , 

: vântos I.—**un craj vintliv; o costa vine iva : 82 
[ ]— [neagă vintl'iv). aa Si 
„vară d; în vera.  S.vere. Gb. că, B. c. 1. vera 
Se. n vera N. vere.... | 

- vargă I. ver ga (=! germ. (Rute) - “s, verga.. Gh. ci. 
D= âtsiba BOL, Se. verga... Y. o: verge



  

"140 i "- - LISTELE'LUI BARTOLI 
- - + N = 

varză I.-v erța (=—sl. ckapuţ») — ep roskvi (= sl. «broskveo) 
pp - S. verze Gb. verzele.: Gd.B..verza C. ver-. 

- zele LL. verze Se. verza .N. verze (= cr. «broskve»).” 
vas: I.:[]—**sud ali tebâr (=sl. ctabân) S.—rvâzu 

„_de.roz (= it, avaso “di fiori).  N.:[]—*rola.. . Sa 
vechiu J. S. [] **betăr , - Gb. — **crpi îa staro 

cose [a novo - : L. betăr, apr. şi-stârațu . Sc.[]. 
  'vedeă JI. se te vrur. vede:.:  Gd.veztt-aj; jo vedu—*adma.. 

și:io veda. - o a 
veghiă J. vegl'â (germ. «wachen»)  S$. []—**nu durmi. 
venă. J. je vire utis (==sl. «on pride ubijen) .  S.:oţ vio; ? 

cume, veriț oț; neca.vire; vingu [neagă: verit-a uţis): 
Gb. viro o; jo vina : B.C. viro,; verit-a . L. verit-a 

Se. viro; viru; verit-a.: Nae: 
- venin JI. S. [ ]—**otrov.. - E i .- 
„verde J. —*adm. verde—*tjelen: iârba ie jelena : 8. 

—%*apr.: verde—tieleno:. . Gh.Gd.B. verde.  L. 
*zeleno  -Se.N. verde a . 
veșmânt I.-[]— **musâta roba S&. 

  vie, [ ]—**vrt de vir 8. []—**un 'sâd, = 
„dle (=trăi] I. 8. —**zivi [neagă: vivi]:  Gh..GA. BO. 
De Be N Zi 

„vierme J. un germ, (bâtrânii:) gl îrme; glermi marencu 
cumpir —**glistina merănca. samo pemint $. Vermu 

„(3 «piccolo, nel formentân)) — **g Pi sta'(:sotto la terra) : Gb, 
Yermu Gad. iermu: -B. Vermu—**glista . C. 
Vermu”  Li.jermu—tgVista Se. lermu N. 

„Vermu (grande) —**g lista '(:piccolo), . a 
vin I. S. vir-. GD.Od.viru: . B. 0. L. Se. N.-vir. 
vinde J. S. GD. vindit-am!:  B. vinduta .C,vin- 

dut LL; Se.'vindut-a N. vindut, - , 
vineri d. virer. “8. []—**petăc: - C. —*petăc 

„în Se *fier a fost-petăc - : N. [] —**petăc'(=er. 
„«petak)). De iai i 

vioară I..[ ])—**o .crizul'e, plur. crizul : $.:[]— 
_**o violițe.! Sai a | 

vipt Î..vipt (=it. qgrano in genere», sl. căito)) = *ttecu 
= ît. itto)) : $. viptu Gh. —*sugp.vipt—*tintrâda. 
„GB viptu Cevipt " “Liviptu Se.-N. 
vipt. _ . ia Ea i 
„tis d. grumb vis . $. — *suge. mis — **a făcut un grumb 
Sân Gb. [] 'B. grumb mis—**şi: grumb n somăn | 

- 0 []: —**grumb somnu: : L. []—** o grumb sâă. 
„Se. []—**facut-a grumbo somnu N. mis. 

-"disă I..visât mi s-ev - -S. mi S-a misât de tire . Gb. 
grumbo mi s-a nmisat D.' mie s-a misât de tire : C.
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IOSIF POPOVICI a întreprins, în 1899. şi în . „1905, două călătorii de 
studii în Istria! şi a scris o serie de articole în periodice româneşti 

„şi: streine: un articol despre numărul Românilor. din Istria în «Tri- 
buna».No. 161 din anul 1900; Les noms des Roumains d'Istrie în (Ro-! 
mania» > XXXII (1903),. 123124 ș și în același an și aceeași revistă, pp. 

. 

A 
A
.
 

mi s-amisatdetire: L.mis-amisâtdetire  .. Se. grumbo, 
s-a misât N. mi s-a misât: cu: tire. CR 

= vită d. [ ]-**o blâga S. []—**blaga; altul pastiru 
“va durâ. blâga câse N.—"**uzeru de blâge. . 

vițel]. viţe  . S.viţe, art. viţelu, Pr. er Gb. 
ur viţ6, viţelu B. un viţe, viţelu “0, viţelu. 

L. un viț6 viţelu, doi viţeli N vițel. 
"diud. viiu.: -Gh.viu.. Nvii. „a 
voi]. voi. - C. Se. N, voi. A A 
vosiru (.vostro -. L..vostru + Se.-vostro.. 
„reă . poc, pacnii-voi(=it. «posso, ma non voglio»); io voi [noagă: 

„vol' u,. Yreu]. . $. voi; n-oi,.ni-voi [neagâ: vreu]: „Gb. 
nu-voji; & ver, câre ver [neagă: vreu] - Gă. nă-voi - 
B. te rej, nu-voi : CC. n-oi i le jo. n-oj; & ver; je vă 
[neagă: vreu]. Se. poc, ma n-oij; ni-v oj; nu vresu u [neagă 

vreu]. N. ni-voj [neagâ; vreu. : Aaa 
vreun: 3. se te vrur.vede.... '$. 6. B. 6. vrur „Li 

se-i: vrur.,. N. vrur.. | - | i 
vulpe, 'vulpo oiu J. LI Mlisia s. [ e Hisiţa ie 

zensca, Li5 fă cu je musti . Gh.B.C. []—lisiţa ». n 
Se. []—**lisiţa, N _eelesița, altul lisiţe.. î- 
vultur ]. [ ] —*** piuzena,: “8. [1] —oragur u 
zăcea Ii Zăteăn pit (= germ, diezt, auf dem Betty) . 
|âţe pre gât B. zâte C Zate:. |. zâte -- Se. Să 
zâce . 
zadă J. | eda ( = germ, Licht, Larnpo) dimg/.:. 
zbură JI. []—**iletit. - PPE ca, 
zeamă J. casta Ze m-a je tămna. o 
zece J—**deseţ ur fi dvaiset, sau dvaisetur 8 

jeze mil; altul ete mil :; Gh.B. zete. Le | âte 
Sc. jete N. jete—tdvajset. ! 
„zid tota ia; tetrnâist jile” 5 S. tota,. [ia — **petnăise 

ăn. - 
zice JI, av fîs * s. ție (ie adie) — ss put e: (3 în. 

«contare») -. Gh. Gd. zite CC. zi.(=it. cdi») IL. zite 
Se. zice, altul. [i Ee-se! N. jice -- Pa 
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325—332. o recensie da Glosarul lui Byhan; apoi - Nuove postille al 
- Dizionario delle colonie rumene d'Istria în «Studj di filologia romanza» 
“ TĂ, 714—719; diferite articole informative apar în €[ransilvania» 
XXXV (1904) 161—177 (Dialectele-.române) şi în «Luceafărul» VI 
(1906), 143—149 (Românii din Istria). 

Din unele din aceste arțicole am putut utiliză î în vol. 1 câteva date. 
Despre articolul din «Studj di: filologia» și despre recensia- la. Glosarul 

„ lui Byhan, Bartoli Kr. se exprimă astfel: “«Postillele au. meritul de a fi 
. fost culese în mare parte din dialectul puțin cunoscut din Jeiăni. E: 

important se'.să ştie. că ele se întâlnesc aproape exclusiv. în graiul din 
acel sat. Ion Ţurman, din Villanova, de 44 de ani, chestionat de mine 
în 1904, cunoaşte dintre aceste cuvinte numai pe cele importante (la- 
tine) mucl'a,'tortele și pe cele de origine străină frâjer 
(germ:), frminânt (ital), live! şi 'oștra (serbo-cr.), Dimpo- - 
trivă, române, suflâ, pe care: Popovici le dă din Val:d'Arsa, 
mi-au fost negate de Jurmăn. Tot astfel panza "«ragno», care tre- 
buie să fie o greșală; probabil că Popovici voia să scrie păn fa: «tela». 
— Cu privire la transcrierea fonetică e de observat că Popovici scrie 

1 d (= a accentuat), preferabil, din punct de vedere fonetic şi istoric, lui 
* 9.E o scăpare din vedere. scrierea a în loc de d în cuvintele b lega, 
harambâsa, crnât, lâcom,; pol'âna, Sprât şi — înainte 
de i—înfrâjer (cf. râj).: Dimpotrivă trebuie o (în loc de d ca la . 

„„ Popovici) în bora, incă și sora. Tot astfel a- în.loc de e (pe 
„care Popovici îl auzeă influențat de.rostirea sa bănățeană) în ăn fată, 
cadere, paritu (cf.și păstoru în articolul din «Romania»). 
— Nu am întâlnit. iepiţa, ci proparoxitonul jâpiţa. Și bâlega 
şi pricâli ţa. sânt, cel puţin pentru mine, proparoxitone; paro- 

_“xiton e g6 bast şi scutec: (Romania) XXĂII 330 şi 332), iar - 
..oxiton potop şi, bineînţeles, ze pu ş i. Afurisitele de; accente! 
* Dacă nu se pot imprimă de asupra lui â, treacă-meargă; dar 'de ce atâta 
zgârcenie când nu costă nimic? lar Popovici e, în privința aceasta, prea 

„de tot parcimonios. In britva și stăcni eu aud v.şi c,iar nu 
Ş şi g ca Popovici. Cu privire la s, impresia mea 'coincide cu cea avută 
de Popovici, deşi eu am auzit Strigon şi Sco f Şi, pe de altă parte, . 
trs. În sfârșit: pric, nu pricu, şi taste, în loc de „caste, 
care'e o greşală de tipar. : -. 
„Mai lung e articolul critic despre Dicţionarul lui Byhan.... Popovici 
distinge diferite feluri de e şi de s. In âs şi ânsa el întrebuinţează 
semnul s pentru un sunet nou, neobservat de alţii, pe care ar fi tre- 
buit să ni-l descrie. Presupun că e vorba de un sunet analog cu c în 

" dice al 'Toscanilor.: In sfârşit se pare că Popovici aude două vocale «ne- : 
distincte», £ şi 7, pe când până acumala Românii din Istria fusese ob- 

. servat numai d! Cu privire la «postillele» ce urmează în ordine alfabe- 
tică observ: as e ra — de care s'a 'ocupat: şi ]. U. Jârnik:în «Zeit- 

„schrift f. rom. Philol» XXVII, 409 —e o formă pe care Jurman n'o 
admite cu nici un sens; pentru el: se ra însemnează (ieri sera»; «questa 

D
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sera) se zice âsera (cu d accentuat), iar «domani sera» "e redat, prin. 
măre sera—baieru de'furcă îlemendez în câjeru de f.Cu 
privire la.baserica (cu €) Popovici susține că a aflat «une foule des : 

" formes» și:ne dă numai două nouă: beserica şi besereca, 

+ 

născute prin asimilare, probabil individuală,. izolată. In tot cazul în-; 
dreptarea pe care Popovici mi-o atribue mie, e a lui Marotti. — Cele 
două articole bec şi .bic :trebuie rezumate astfel: nu. există nici - 
una 'din aceste două forme (necunoscute lui Jurman), ci. numai băc 
«aur. Cel mult se: poate adăogă beco «marito cornuto). —cl'un 

"nu e tinconnu de M. Byhan, care-l înregistrează s. v.—mârkesc,. 
«coitus extra-naturel(?!) des moutons». Eu am notat înțelesul propriu 

“natural: aretu o1le m(e)rke€. — Şi eu am auzit pastiru și 
nu pastiru,-cu atât mai puţin păstoru, care în nici un caz nu 
are d. — sco f.. «demnitar eclesiastic) e o greșală“a lui Maiorescu. şi: 
nu-o (faute-de M. Byhan»; eu am notat Scof (mitria). .. -. 

: ” “ Ea . . + DI Ă 

2 "Popovici I—II - -- - 

„Lucrarea principală a lui .I. POPOVICI a apărut la Halle în două - 
volume 'şi se numeşte Dialectele române (Rumanische Dialecte) IX, Dia-" 
lectele române din Istria.-Partea I, apărută în 1914, are: subtitlul «Re- 
ferinţele sociale şi Gramatica), iar partea II, apărută în 19og, are sub- 
titlul (Texte şi Glosar. . SE ” 

Scrierea această — însoțită de ilustraţii frumoase — poate fi utili-. 
zată cu folos pentru materialul bogat folcloristic, onomastic și topo- . 
nomastic și pentru datele etnografice strânse la fața locului. In ceea ce 
priveşte încă partea linguistică, cele două volume trebuie întrebuințate cu 
multă rezervă. O spunem din capul locului, fiindcă autorul lor trece 
A . . se A - . va . ..- . . ge i 

” în deobşte ca singurul specialist în fonetică între filologii români și, din 
cauza aprecierilor mai mult decât favorabile. ce i s'au făcut din partea - 
unor critici complezenţi, cei ce consultă lucrarea aceasta sânt ademe- 
niți să ia drept sigure datele lui Popovici și când ele se deosebesc de . 
ale înaintaşilor săi... : pe _ 

Popovici pune preţul cel mai mare pe o transcriere cexactă, cu re- 
darea tuturor nuanţelor pe care o ureche bine educată foneticeşte le 
poate distinge. Din punct .de vedere teoretic, principiul transcrierii 
fonetice cât mai exacte e de sigur cel mai: îndreptăţit.: In practică însă, 
el nu e posibil, decât în cazul când ai la dispoziţie aparate mecanice 
(gramofoane, fonografe, etc.), care! să fixeze vorbă: rostită pe placă. 
După placă, acasă, în liniște și odihnă, având posibilitatea să repeţi de 
nenumărate ori cuvintele pe care urechea nu le poate prinde dintr'odată 
în mod clar, se face apoi transcrierea cu un. sistem de litere. și semne. 
care să poată redă și cele mâi subtile nuanțe de sunete. Dacă totuși ai 
greşit, auzind sau transcriind rău, placa 'se păstrează și ai posibilitatea 
controlului. Când însă” aparatele îți lipsesc și. textul pe care-l culegi îl”
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'auzi povestit prea repede ca urechea să prindă exact toate nuanțele de 

sunete şi mâna să însemneze toate semnele diacritice ale transcrieri: 

fonetice, când acest text îl copiezi pentru tipar abiă după câtăva vreme, 

deobiceiu departe de cel ce ţi l-a povestit, atunci orice.tendință de a fi 

exact până în cele mai mici amănunte devine iluzorie. De aceea e bine 

să renunți dela început a fi prea minuţios, să te restrângi la redarea 

exactă a sunetelor celor mai caracteristice; neglijând subtilitățile, îţi 

„vei puteă încordă atenţia cu atât mai mult asupra sunetelor pe care. . | 

le-ai recunoscut: ca fiind particulare dialectului studiat și le vei putea 

redă în mod neîndoios. e e a Se 
P., deşi a lucrat fără aparate mecanice, întrebuințează, în alfabetul 

său fonetic foarte multe semne, merite să fixeze cele mai fine nuanțe 
de sunete; în . corpul lucrării găsim chiar semne ca g cu semnul scur- 

-timei de asupra (*2/so 3/21), $ (/2), j.cu un' circonflex (15/24, -1%/3), 
"pe care nu le explică în «Introducere».- Când cetim însă textele, vedem 
că în tendința sa de a face distincţii prea fine, el n'a notat sunetele cele 
mai caracteristice istroromâne, că din câuza prea multelor semne dia- 

- critice cu.care și-a îngreuiat ' alfabetul fonetic, s'au strecurat o mulțime 

- de greșeli de scris şi erori de tipar. ; 
' Spre a ne convinge de acest lucru fiecare pagină din cartea lui P. 
ne oferă zeci -de  exemple.. Vom scoate la acest loc-de pe cele 

__ dintâi trei pagini (din două texte comunicate” amândouă .. de. Mateiu 

- Glavina din: Susnieviţa) numai acele cuvinte care se repetă de două 
sau de mai. multe ori subt forme diferite, asemănându-le une ori şi: cu . 

forma dată în glosar. (Numărătorul fracțiunii indică pagina, numitorul 
"arată rândul; când nu se dă și cifra romană, se înţelege : volumul II, 

cu textele și glosarul): :. -.. Rai A 
s-ș-6-8: . “hraşt1/,, —bhrast 1/1 — hrâstu 1/23 a. 

: Ia misliț 2/9 _— miști 2/23 E - . .. 

şmocvă 2/10. 2/1, — smocvele 2/19: 
gospodin 2/, — gospodinu 3/2 . . : | 

stuţ 1/3 —ştut 2 ” 
„Si 3, ete. —și 3fag * : 

pulse 2/„,—pucșe (los) - 
„- prestresit 2/, — pristraşi (glos.)_ 

e-t-e(e), c(i)-ţ: ucis 2, ucis 2/2: 
a “cela 3/.p —ţela 3/10: - | 

potucita 3/, — potutit-a 3/, —tocit 3/pa. . . 
băcfă 3/j, —bătile 3/ă III 

i petnajist i/,s — petnaist. 1/,g: 
fiorin (glos.) — fiurin 1/ş ! E 

„u-u-[şi w]-v-f: preftu 2/, — preutu 2/; — prevt (glos.) 
Lp lovţi 2/2 — louţi 2/22 a 

3 

> 

= 

„ bă&vile dup — băttă 9, — bă€fvă 2/aa 
a-ă: ganti. 1/15 — găneit-a */a Sa 

părtescu 1/; — parti (glos.)
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-  neştăvit-a pu. neștațita 2/20 a 
batut jus bătea 

">. + * zahrsteit-a 1jg-— zăhgsteit-ă 1 a -. 
a-â-ă-Q: daje 1/5 — dăje 3. a m 

- 2adetu 1 — 2âdetu. 9 sa De - 
ontrât 2/3 — ontrat 1/,ş' Da 
respârti 1/; — resparti ?/, (resparți glos.) - ma 
mai î/p— Măi 2/9 - E asa 

| | "lât “(elos.) — lot Ze 
ă-c-e-e: . . vâcă VL, —vâke 1/20. RR 

ăntrebă 1,3 — ântrebe ha E Da 
pliră "pi ire' (glos.) * Aa 
pukse */2, — pucșe (glos.). pi a 

”cerbice. î/.„ — cerbice: (ele) e 
juve 2/19 — juve 21.5 DE a a 

„sani 1 —găneii-a aj i Ş 
i hrsteit-a- "Îs — zăhgstejt-a. di 
date paie Wy i -.-. | 

je 2, —ie. 1/.3 Pa 
smocvele î] 9 smocvele 20 DR aa 
mers-au 1/7 — mers-a 3 - 
mărănke “ap —— mărănkg “la etc; 

In limba vorbită întâlnim une-ori variante de rostire. Neconseciențe 
în redarea lui (s şi ș venev) e un fapt: adesea remarcat (cf. vol. II Ş 81); 

„tot astfel găsim . une-ori -șovăiri între î. și: z sau între a și Î. Și. . 
în textele publicate de mine se găsesc tinconsecvenţe»; mai ales obser- - 
văm. 0 oscilare între 7, n silabic şi ân-,:dr- sau între a şi d în cuvinte 
neaccentuate în frază. Mai ales lipsa de accent, dar și imprejurimea, 
apoi emfaza, mişcarea mai repede sau mai trăgănată, precum şi alți 

. factori, pe care nu-i cunoaştem: totdeauna, fac ca același cuvânt să fie 
pronunţat, uneori de același individ, în diferite feluri. Dar 'cazurile acestea 
sânt totuși mai rare şi de obiceiu ne surprinde regularitatea aproape ui- 
mitoare cu care se rostesc neschimbate mai ales vocalele subt accent. Când 

| culegătorul de_texte de repețite ori a dat dovadă de conștiențiozitate şi 
exactitate, inconsecvenţe de felul celor citate le vom consideră ca fapte lin- : 
guistice cu care trebuie să contăm; când însă avem în fața noastră o 
scriere care cuprinde și în alte. privințe” inexactităţi, atunci aceste in- 
consecvențe le.vom pune. 1 mai de grabă î în socoteala. autorului. decât a 
graiului studiat. - - - E 

. Popovici: distinge nu numai un î și uG, u),ciși une şi « o consonantic 
(e, 9). Adevărat că în texte pe aceste două din-urmă nu le-am remarcat 
niciodată — decât doar în cazuri de greșeli evidente, ca în fâre. 12 — 

- darșipez,uel le transcrie aproapec onsecvent cu , u; tot ş scrie în loc 
de i (d şoptit),. la sfârşitul cuvintelor, după : consonante, ca bunăoară 
în fiurini ae Mă îndoesc că pluralul nearticulat al lui: fi jurin 

10 S$. Puşcariu, Studii Istroromâne, III
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se deosebeşte de singularul nearticulat; P. are totuși, pe lângă forma 
„citată, şi: fiurini %/p, fiurir is fiurini 1/p. Mai supă- 
- rător este că pe 3 îl redă şi pe prin 3 (de ex, laje vol. Ip. 148), a 

deşi în vol. II p. XVI ne spune.că această literă trebuie cetită ca 
franc. j.(= 3). In urma acestei întrebuințări echivoce nu mai știm 
dacă o formă ca fuj 3/,, trebue cetită fuz (corespunzând lui 

- «fugi» dacoromân) sau fuj (cf. II. $ 155). 
Gartner, Weigand, Nanu și Glavina sânt de acord î în afirmarea că lui 

-ă (d final) dacoromân îi corespunde un e (e deschis), care după Weigand 
- are chiar națură. de diftong. ' Popovici :e de părere că vocala aceasta 
nue €ecie (vol. I, p. 57), care «se amestecă ( =confundă) cu â» (ibid). 

- Să ne fie permis a bănui că şi afirmarea âceasta izvorăşte dintr'un fel 
de autosuggestiune -pricinuită de : deprinderea de'a rosti. în dialectul 
său bănățean sunetul g. Uneori aflăm și la Popovici e, d. ex. ăniurbe 
7, ganile p. 112, dar dovada indirectă ne-o dă cuvântul.i u v e 2/,9: Po- 
povici nu-i cunoaşte etimologia (căci dacă i-ar cunoaşte-o, ar da-o în 
Glosar), iar Byhan, după care se orientează. în privința. etimologiilor,. îl 
derivă din UBI +- VELIT (p. 235). Popovici a putut deci crede că -e din 
acest cuvânt corespunde unui e latin; în tot cazul n'a ştiut că el core- 
spunde unui -d dacoromân şi că juve e egal cu zuă. vechiu-românesc. 
In toate celelalte cazuri — verbe sau substantive şi adjective feminine 
— Popovici aveă forma. paralelă « dacoromână cu -d și printr'o apropiere 
involuntară de aceasta i s'a părut că aude și Ja Istroromâni un fel de 
d (€); îndată ce cunoştinţele etimologice îl părăsesc, aude şi el, ca alţii, -e. 
"Adevărat că forma mai obișnuită la Popovici e juve (cf.: juva.. 70/1.). 

Dar aceasta nu vrea 'să zică mult, căci. forme ca ber e 2/4, se 
dvor 1/, ăntrebât 5/9, şi alte nenumărate, dovedesc că - *,. nu 
dinstinge totdeauna pe € de e...: 

Un „cuvânt despre accent. Cred că nu trebuie să imotivez pentru: ce 
în. tianscrierea fonetică 'a unui text modern accentuarea e necesară. 
Lipsa accentului e: o. scădere, care poate îngreuiă înţelegerea textelor, 
mai ales în cazuri ca miste "no care poate însemnă. «gând» sau (gân- 

| deşte», după cum e accentuat misie sau -misi€. Dar P. îl însem-: 
nează. uneori, (numai în cazuri de. lipsă», „Precum ne spune (vol. II, 
p. XVI), fără să știm de ce odată scrie sîmăi 2/79'şi altă dată. sî-. 
Mă n 2/05, etc.,. de ce uneori accentul: e acut şi alteori. grav. Nu înţe- 
legem de asemenea de ce: Popovici, :care-i așă de economicos cu accen- 
ele, ţine să. accentueze tocmai „cuvintele monosilabe (de ex. se 35/10 Sue, 

tă 41/.%0fi; mă 59, bă 51/as 51, jă: 22/,, — am aşteptă: j ă—ul” 
p. 162, etc.). De cele mai multe ori, dacă tocmai notează “accentul, 
îlpunela loc greşit (d. ex. iâpâ-n ştălă 1%, zerun cl'i E 
tornă 10 şti 2%, trejlă Sea SS treiiă 5/,, aur 89, 
aliat 89, băserice Qi, mr. cart 97, ămnă 117, meritei 
'124, etc.), fapt cu atât mai supărător cu cât accentuarea greşită o găsim 

„Şi la omonime ca: portă'"/g 31/35. 35/25 “Ie Seea ce -ar : însemnă 
«importă» — în loc de pârtă = qpoarti, vâle loa = «trebuie, în 

, 
7 

4
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“loc de vâ/e: (cf. 13/.-) = ândată», sau “în .cazuri. ca: vedt 36/ 
(unde ar trebui să: fie: vede) şi v ode e 12/,3 (unde. ar trebui să fie 
ved 9. : | 

B evident că din nişte texte transcrise: astfel, filologul ni nu poate scoate 
date pentru studii fonologice. Să luăm câteva exemple. Am văzut în vol. . 
II, $ 35 că, spre deosebire de noi, Instroromânii au pe e metafonizat - 
în -€ numai în cuvinte vechi. Din faptul acesta s'au putut face deducții 

: despre trecutul Românilor din Istria. Ce vedem însă la Popovici ? Cu- 
vinte vechi moștenite apar fără metafonie (d. ex. cere */, perde 

197 alături de pl'erde 166 etc.), tot astfel împrumuturi vechi din 
"limbile slave (de ex. vreme î/, alături de vreme î/„),pede - 
altă parte împrumuturi nouă de tot (de ex.iakete 7 etc.) apar cu . 

“eînlocdee. Este oare. vreo mirare că cercetători ca I. Iordan, voind să 
se documenteze, din cărţile lui Popovici, £ asupra «diftongării lui e» n'au 
putut ajunge, pentru: dialectul istroromân, la nici o concluzie ? 

- Acelaşi caz îl avem cu /. Păstrarea lui p ( muiat) e o -caracteristică 
a: dialectului istroromân, spre deosebire de'cel dacoromân. Totuși sânt 
cazuri, precum de ex. la articolul hotărât plural al masculinelor, în care 
Istroromânii au prefăcut, ca noi,:pe /! în ş. Ar fi: deci, din 'punct de 
vedere linguistic, interesant a descoperi cât mai multe urme de această 

„ evoluție a lui /'.. Dar: sântem îndreptăţiți să presupunem. că Popovici 
" a'auzit bine şi-a însemnat exact cazurile de ș c/ citate de noi în vol: 
„II $ 892:Nu vor fi mai de grabă dacoromânisme ca . şi văzut 5/p:. 
să 5 îl Ul pertă 1/ «poartă» (în loc de port), cf." şi: bâra 
(În loc de bora) etc.?. | 

“Tot atât de dezarmat, ca cel ce vrea să facă studii. fonologice, e lin 
guistul care ar vreă, din textele lui Popovici, să culeagă date pentru TnOr- 
fologia istroromână. 

Să alegem iar, din multele exemple ce-ne stau la dispoziţie, câteva. | 
Precum la noi se.face deosebirea. între mieu şi mea, tot-astfel se face 

"şi la Istroromâni o distincţie clară între forma masculină şi feminină - 
- a pronumelui posesiv; nu există Istroromân care să confunde pe 'se 

«său», cu s'e «sa». Dacă la Popovici găsim zeci de exemple ca se dvor 
1/; (pronumele atribut la feminin, substantivul la masculin), să credem : 
oare că distincția aceasta, necesară pentru înţelegerea vorbirii și îndrep- 
tățită și din punct de vedere al evoluțiunii fonologice a dialectului, nu 
se face la Istroromâni, sau că Popovici a auzit ceea ce nu există? Totastfel - 
confundă Popovici pe :ren'și ren (cf: 3/„jetc.).şi pe reţ şi reţ, 
încât nu se mai deosebește viitorul de restrictivul “prezent. | 

Sau să luăm" pronumele demonstrativ al apropierii. In «Gramatică 
"(vol. I, pag. 72) se 'dau, în paradigmă, formele: - 

Sg. [masc.j Cest-a, (tem. întrebuințat. şi î în sens  neuțal] câsta, 
„PL. [masc.] cest'”, [fern.] câste, . 
"Tată acum câteva forme din texte: - 
Se. „masc. Ceșta ha cesta 2i/,, țăsta zf 

10%: - 4
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ferm, . câsta 21/,, ţăsta 21/-a' 21la,, ţesta 23], ţesta 29 
PL, fem,. . țâste 21/. | 

Dacă formele acestea există de fapt, âtunci datele pe care Popovici 
le dă în Gramatică sânt incomplete. a a 

Una din. cele. mai caracteristice. fapte morfologice ale dialectului. 
istroromân, spre deosebire de toate celelalte dialecte românești, e da- 

tivul femininelor. “Terminaţiunea substantivelor. feminine (care pri- 
__mesc la dativ particula lu) e totdeauna .-e (II $ 122). Popovici n'a ob-.. 

servat acest lucru. In vol. I,p. 69 dă ca paradigmă forma lu mul'era. 
(în loc de lu mul'ere,.precum întâlnim -în texte 2/7). În texte 
alături de forme exacte ca: lu  bore îjy, lu mâie %/, lu 
crâlițe . 242, etc., întâlnim formele . cîndreptate» de. Popovici: 

"lubore î/; lu. mâie *2/u, lu gospodâriţă (sic!) %0/, 
ete. Pe aceeaşi pagină (61) -am notat următoarele forme morfologice 

„neobișnuite: V'a-€1/, (în loc:de 16 21/,) ia, -luât-a %/, (dar: 
lăt-a 5/5), galirile . 6/4 (alături de. galirele “1/s şi 

" regulatul 'galirle /s),iuve mi-câlu €!/pa (dacoromânism în 
"loc dejuve-m ie câlu?),.n-ân muncât *1/sg (ne-am mâncate 
“alături de fi-a remâs 61/,p «ne-a rămas). -: 

„ Inexactităţile de transcriere şi multele greşeli de scris şi de tipar fac. -- 
- adesea imposibilă orice. încercare de studii sintactice pe baza acestor 
texte. Să luăm bunăoară problema articolului hotărît. Foarte adesea gă- 

“sim la: Popovici feminine în -a unde am aşteptă, după toate câte le ştim 
' despre întrebuinţarea articolului „hotărît la Istroromâni, forme în -e 
* (sau, la Popovici, în -d), de ex.: n boșca :2/ 2/,02/s ăn voisca 
24), câsta bareta 7/4, o mirina %/pg, etc. Dacă femininele 
în -a le-am putei consideră la rigoare ca forme nearticulate — de felul 
celor notate. de Bartoli — ce :ne facem cu cazul invers: fetă foșt-a: 
jâlosne!?/pomăjitu V-aw gură'5/,l-a mulere nascut 
24/9, ete? Uneori din cauza aceasta textul întreg devine neclar.. Astfel - 
propoziția 3/24 —a are un înţeles numai dacă îndreptăm pe visita - 
(9) în visităşipe porta 3/2: în' portă; firește că cela 
capotină în loc de ca capotină (3/4) trebuie să fie greşit; 
fost-a.grele (2/1), fiind o propoziţie nouă, Popovici "trebuia să 
pună puncte. înainte şi după aceste cuvinte. : a e 

( N 

“In faţa unor 'astfel de exemple trebuie să ne întrebăm involuntar: . 
. înțeles-a Popovici însuși textele sale? De multe, foarte multe ori, ne 
îndoim de acest lucru. Vom vedeă mai târziu că explicaţiile care: se 
dau multor cuvinte în Glosar nu se potrivesc de loc. Dar mai sânt și alte 
două dovezi: despărțirea cuvintelor. şi punctuaţia. | 

. “Iată câteva exemple de cuvinte despărțite greșit. Și nu mă gândesc 
- la exemple uşor de îndreptat, ca: c-a d u-s î/; (recte:c-a dus),n-ăvut 
3/,-(recte: n-ă vut), plecnind-a 3/3 (recte: plecninda), ju- 
tă-re 32/s (recte: jutăre), cârl-ei 5/0, (recte: cârle-i),n-a- 
mnât +%2/23-(recte: n-a mn ât), ci la cazuri. în care o despărțire
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greşită poate schimbă întreg înţelesul, precum: potu Cita 3/,.(recte:, 
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“potucit-a), Ca 5-3 11/27 1/5 11/22 (recte: c-a), n oi $/, (recte: noi), 
“pusa 1?/, (recte: pu s-a), 6est-a 21/, (recte: cesta), sa 27j,.- 

7 

“ţi-a sosit), etc. . .. -.. 
te: s-a), vruta 3/, (recte:.vrut-a), Ve. 14 (recte: t-e îţi e,. 

« 

- Punctuaţia lui Popovici lasă mult de dorit.  Propoziţiile scurte, 
concise, ale textului istroromân se urmează adesea fără a fi despărțite 
nici măcar prin virgule; tot astfel propoziţiile intercalate, parentetice, 

- nu sânt despărțite de celelalte nici prin liniuţe, nici prin parenteze (cf. ! 
„- 1le=2); dialogul care împistrițează povestirea nu' e marcat de cele mai 

multe ori nici prin ghilemele, nici prin două puncte, când începe, nici 
„prin liniuță, când urmează răspunsul, nici: nu se pune semnul între- 
"bării după întrebări, ci totul se urmează în propoziţii chilometrice. : 
Dar, la rigoare, te poţi obişnui și cu felul acesta de punctuație și să-ți 

imaginezi virgulele, punctele şi semnele de întrebare care lipsesc. Su- 
„părător e însă că Popovici le așează adesea greşit, rupând propoziţiile, 

rectă: 

...0dgovorit-au cârli ăste? Noj ăs- 
"mo trinaist: (recte: 'trinajst) frâţ: 

'tot de un câce şi de o mâje; ş-acnio 
„ămnâț nuntru. Şi-l' ăntrebe ce voi 
 Cerşiţ. Noi cerşin a noștre lube, . 
„Noi ne ren (recte: ren) răda ăn- 
sura (recte: ănsurâ)” după: trinaist 
(recte: trinaist) surăr. ca. si. ăsmo' 
noi: trinaist (recte:' trinajst) frâț. 
Iel' zis-au bire. Iuşto jo ăm tri- 
naist (recte: trinajist) fil'e si ontrat 
pripravit l-a cira (1/,-6)- 

3 

ămnă jos și pobere (11/,6). 
Să nu zi€ niș. Ma 'cănd aj zis: - 

Vikeit-a lu iâpe (recte: iâpe) vezi-: 
vezi K'e-i ciia un musât per, iâpa 

"V-a zis ke'se vezuri. ceva .n-âri 
de, cuvintă, ma cănd, âi zis re- 
ziezde-me și le sus pure-n (recte: -: - 

7 
„Bure-n) zep ('h-9). . 

Iată două probe despre cum înţelege Popovici particularităţile graiului. 
istroromân: Pi 

+: “ pregătindu-te la un' dialog când urmează o propoziţie secundară și in- 
vers. Iată câteva exemple: Vom da pe două coloane la stânga textul. . 
lui Popovici, iar lă dreapta traducerea românească, cu punctuația co- | 

uaau răspuns: (Cine sânteți» ? — 
«Noi sântem 13 frați, toți [născuți] . 
dintr'un tată şi dintr'o mamă). 

"Și. atunci [au răspuns): «Intraţi 
înnăuntru»! Şi-i -întreabă:. - «Ce - 

- căutaţi» ? — «Căutăm iubitele noa-" 
stre. Ne-am însură bucuros. cu 
13 surori, după cum sântem şi 
noi 13 frâțy, zis-au ei. «Bine, toc- 
mai 'am şi eu 13 fiice».. Și îndată 
„le-au gătit cina: a e 

Și „i DE , 

4..ă nu vorbeşti nimic ! Dar dacă 
ai vorbit, [acuma] coboară şiculege b __. 

I-a strigat. iepii: «lată aici ai o 
pană frumoasă». Iapa i-a zis că: 
«dacă vei vedeă ceva, să nu -vor- : 
beștil. Dar fiindcă ai vorbit,de-: 
scalecă şi ridică[-oj; - pune-o. în - 
buzunar b- | 

!
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Locuţiunea . ce va: zice însemnează la Istroromâni «ce va să . 
„zică. O avem bunăoară în textele publicate 'de'mine (5/9) şi o avem 
şi la Popovici (24/1525). Cu'toate acestea ' Popovici.n'o cunoaște. și 
traducând-o verbal: cu' «ce va zice» interpretează greşit fraza urmă- 
toare: Ma, câco: Domnu a meu si a'teu ce va zice ke tu mire asâ mun- 
cești. După puncţuația lui Popovici, avem să traducem: «Dar, tată, ce 
va zice Dumnezeul. mieu şi al tău că tu mă munceşti așa?» De fapt 
însă, Domnu: a'meu':si-a'teu e o propoziţie . exclamativă; 
care trebuie pusă între virgule şi traducerea e: «Dar tată, pe Dumne- 
zeul tău și al.mieu, ce va să zică că mă munceşti așă!2). - N 
i La 1/s2— aş cetim: Omu spure lu mul'ere c-a;ucis.preutu ke: c:âre 

e 

 fâce, ănmestit s-a, portă preutu-l acesta la: ceştă, la cestă foât-a vozu 
cu ml'âre..,Cine e în stare să înţeleagă, această propoziţie? Cum 
să înţelegem .pe «preutu-l acesta», când ştim că Istroromânii n'au nici 
0 urmă de articolul '-I. la “masculine și . că: pronumele lor. demon- 
strativ . e. «Gesta», iar. nu. acesta»? Presupun că adevăratul texte 
“următorul: Omu. spure lu'.imu/ere : c-a ucis preutu. Ke c-âre fâce? P € preu 
Anmestit-s-a, portă preutu la cestă. La cestă fost-a vozu cu ml'âre.Adecă: 
«Omul spune nevestii c'a omorît pe preot. [Şi-i zice că] ce-i de făcut? S'a 
îmbrăcat [și] duce pe preot în, drum. In drum eră un car cu miere. 
Interpretarea aceasta se potriveşte perfect şi cu contextul întreg. Decât 

"ca să o poți da, trebuie să şti mai întâiu-că conjucţia K e la Istroromâni 
se întrebuințează foarte adesea (exemple multe la Weigand II, d..ex. 
3/s 3/0; cf. şi la Popovici 5/5, %2/4 „anal l nostru «că î - 9 “/o5 Cf. și la Popovici %/,, $2/, etc.), analog ca al nostru «că; în poe 

„ zia populară,- fără să schimbe cât de puţin înțelesul propoziției pe care 

P
i
 

o introduce. - pi | . | . 

- Asupra' Glosarului trebuie să ne oprim cevă mâi mult și să ne punem 
-.. întrebarea :, ce, rost are în generalun Glosar care se adaogă unei culegeri 

de texte dialectale?  . . --: Sa a 
„ Dacă. asupra extensiunii unui astfel de Glosar părerile pot diferi (și 
de fapt se deosebesc), scopul lui nu poate fi decât unul: să dea, în ordine | 
alfabetică, cu cea mai mare economie de spaţiu posibilă, tezaurul lexical 
cuprins în texte, cu citarea exactă a paginei (sau bucății) şi — dacă se 
poate — şi-a rândului (sau alineatului), ca cetitorul să-l poată află. Dacă. 
textele sânt întovărăşite de traducere şi de un studiu gramatical, Glo- 
sarul are mai mult rostul unui indice, care-ţi. dă posibilitatea, să găsești 
„repede cuvântul ce te interesează, Dacă traducerea lipsește, el trebuie 
să dea și înțelesul, sau mai bine zis. toate nuanțele de înțeles ale unui 
Cuvânt, astfel ca cel ce Citeşte textul să aibă putinţa de a controlă dacă: 
interpretarea ce a dat-o el unui cuvânt într'o anumită frază. e justă 
sau nu; în acest caz Glosarul devine unul .dintre cele mai importante 
lucrări auxiliare ale lexicografului, care pe baza glosarelor bune va al- 
cătui dicţionarul unei limbi. Când lipseşte și studiul gramatical, Glo- 
sarul nu se va'mulțumi numai cu înregistrarea cuvântului şi a traducerii, 
ci trebuie să dea și formele lui morfologice şi funcțiunile lui sintactice. 

y
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Cu cât autorul unui Glosar : are o experienţă î mai bogată, cu atât el va: 
şti mai bine ce trebuie să dea și ce poate lăsă afară din Glosar. Căci. 
economia rămâne una' din. condiţiile . esenţiale. Dar: cu o împărțeală -. 
“bună, cu' o utilizare clară și consecventă a scurtărilor. convenţionale, 
a diferitelor caractere. tipografice și lăsarea afară a a tot: „ce, e de prisos, 
se poate da uimitor de mult într'un -spaţiu mic. - 

- Să vedem acum cum şi-a alcătuit. P. Glosarul său, care umple Sr +7 
pagini de suplement, deci un spaţiu mai mare decât textele? Mai întâiu - 
în (Glosarul lui nu se arată — cu excepţia ă foarte puţine cazuri — locul 
corespunzător din texte, apoi foarte multe cuvinte nu se dau de loc, și .. 
anume tocmai acelea pe care cetitorul nu le „poate : află în Glosarele ante- 

. Tioare, 'citându-se' în schimb cuvinte care nu-s în texte, iar când gă- 
seşti — adesea .subt altă formă — un cuvânt: pe care“ l-ai întâlnit. în 
texte şi asupra. înțelesului căruia ai nedumeriri, de foarte multe .ori 

- nu afli traducerea. “adevărată. In schimb se dau formele gramaticale ale - 
cuvântului (deşi avem şi un studiu gramatical) — mai ales; greşit — 
se dau formele corespunzătoare din celelalte dialecte românești, se. 
dă etimologia — atunci când ea e clarificată. prin lucrări anterioare 
—şi se mai dă și traducerea germană, adesea inexactă. ' La. acestea. 
se adaogă o mulţime de greşeli de tipar” și de. -semne și .scurtări în-“ 
trebuințate. alandala, în mod arbitrar şi neconsecvent; Și Popovici își 
închipue că ceeâ ce dă el împlineşte condiţiile pe care nu. le găsește 
în Glosarul lui Byhan: dun glossaire doit, mon avis, representer fidă- 

* lement.]a vie d'un peuple» (Romania, XXXII, 327). * 
Jată câteva cuvinte din textele. lui P.,. care I/psese în Glosar: -. 

șupel!. 4; 3 (feminin . șuple: **hs) = scorburos, găunos (cer. 

Supalj, -plja, -plje) | 
probit l-a. Yu = = la izbit, l-a lovit € cr. robi cf: (E oi în textele 

noastre) . 
cărmit-a 2/,9 = a condus (« cr. krmiti) 
ăn spiie 2/2 = la pândă (cf. spiei ca sta la pan hi în textele noastre, 

it. spiare «a sta la pândă», ven, spia : până), E: 
sud î/, = judecată (< cr. sud). 

1 - ÎN 

7 

"- portuneru “na — portarul 
neca Spuște * [12 == să dea drumul. (e cr. „izpustiti) 
rescepit-a cepu “eg = = a scos cepul (< cr. razciepiti). 
s-a zăgrnit 3/sa = s'a "acoperit, s'a: a învălit. (<.er. zagrnuti, E “lo, %l, 

în textele noastre) 
„restăgnit-au î/,, = a întins, a aşternut te. restegnit în - testele: ha 

< cr, rastegnuti) o 
jepurle he => "buzunarele - (Byhan 289) : tă 
nicacor “aa (recte: nicacov) = în nici un fel, de loc (ec cr, „nikakoy, 

Cf: 1/49; 13|, în textele noastre) 
„ponoci 5/2 nu. e echivalent. (precum p: par a. indică parentezele) cu.pre! 

nopte, ci e croatul po(Ihnoci, la Istroromâni şi po de nopte (cf. 
Byhan 310) — = = (la) miezul nopții (cf.. ponăţ în textele noastre a ho) 

7
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“zel'ezăn . 2le - (ct. “je leză n ls) = de fier cai cr. Zeljezai, 
-a; -0O . 

au: ie î 2i au cetit. (dela Ş tesc, şt i t şti < croat. stii da cet, 
„cf. Byhan. 351) N 

“ki zna 21/„ = cine ştie (e it. chi și cr. znati ca ştin) Pa 
|  tradimenat. 21/.. (am aşteptă:-tradim enăt) = trădare . 
homo - 21/22 == să mergem | haide! (cf. la “lui în. textele noastre) 
noteito “jeg == notat, scris! 

„s'a nepraviat Za... 22 = s'a “gătit. de... (din cr. “napraviti, ef, Ss şi 
şi 38/,+ în textele noastre.) : A 

- s-a necinit 22/,„ = a terminat, a făcut. (< cr. matinit) | 
- ne daj bog'.2%/, = să nu dea Dumnezeu - - 
le... ni pomisli. slăbo */, = nici să (înceapă să). gândească (cer cr. 

pomisliti) ceva rău deea - 
câpo.2%/, = căpetenie (cf. 19% î în textele noastre) . 3 

„dopel' ejt-aw 23/, ="au adus (în căruță), cf. Byhan 389 zepere D 
stanieit 200 = = oprit .» -- E 
dopustiţ 23%/,ş = Isaia permiteţi, “dopustiru 3% = "vor. . permite 

< cr. dopustiti) - 
s-a pozaconit 2 = s'au cununat (« cr. pozakoniti) 

”oviziteit V-a 21/, = i-a căutat prin buzunare 
"cunseriejt-a 24/, = a încredințat 
câsă 27/, însemnează aici «ladă, sicriu» (cf. castn şi casa 2, 

casetu îns = = casete 4/3. din textele noastre), deci n'are a ce 
cu câse = casă, din Glosar - i 

" svitlo 25/2, = lumină (cf. svitlost: în textele noastre 0 22/a7%) 
” mărtvi Vudi 27/,p = oameni morți (< cr. mrtvi ljudi) 

scuh& 21/as = fierbe (c cr. skuhati). SR 
potreşit-aw cu câpu *%/,=— a, dat (mișcat), clătinat din cap (ca cr. po: 

"tresti, cf. stresi 1/5 1/n2 etc. în: textele - -noastre) A 
odpisejt-a 35/—:0 = răspunse, în scris (<-cr. odpisati) | 
zeigrejt-aw 3/2» == a pierdut în joc (< cr. zaigrati, cf. :8/; 15/, în textele 

noastre) 
potenje-te 31/, = plânge-te, spune-ţi păsul (cf. 37 î în textele: noastre 

si vol. II $ 199) 
s-a spotejt la şi-au bătut joc (< cr. Spotati, cf. 26/2* în textele noastre) 
na mjesto de je 3/., = în locul lui (< cr. na mjesto, c ct. 8/5 în textele 

noastre) 
pozvonit-a %/,g = a sunat (e cr. pozroniti, cf.zvoni: "fu în textele 

- noastre) 
se otpravl'escu 23, = se pregătesc (£ cr. odpravljati). 

„Alte: exemple: borebit 2/„»== poate (cf. borbi e în textele 
noastre 4/35* î/23 8/4), dihtoru */aa == doctorul, furmaru- ho 
(cf. germ. Fuhrmann), i â d 17/,,— supărare (c cr. jad, cf.iadi 4/2, 
i âdn 2/, în textele noastre), jdribăţ 3/= armăsar (< cr. Zdriebac),.. 
nejariţ: 12 = ardeţi (< cr. nazariti),nemur cit fo = amorezat
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(cf. namur€i î/,g în textele noastre), nerăncit-aw 24/, = i-a 
dat-o în seamă (< paleosl. napzunru «inandare», cf. vol II $ 199), nuşte 
18/.5=— oarecine, cineva, av obidit 2i/,=a privit, s'a .uitat ]a..: 
(< cr.obiti, cf, 9/.2* în textele noastre), omori 2%/,0 (ymorireţ 24/.9) = - , 
omori, omoţit-a 15/, = a cufundat,a băgat în apă (< cr. omotiti), 
_pasion 2i/.ş =. jale, petroluj %/2 = petrol, „pokosia. 

1f2s (recte: pocosiia) = coseă, tăiă cu. coasa (c cr. pokositi), 
posluşnă 15/; = ascultătoare (< cr. poslusan, -3na, -5no), pringe: 

2%, = pe lângă, pronte 18. = gata, protigng. 25/ = 
întinde (< cr; protegnuti), re: 1/ag = rege, av rezdrenit 2%, 
= aalungat (cf. zdreni în 'textele- noastre 1%/, 13. și vol. ÎL - 
$ 67 d), rum 22/. = rom, setgi:se 17/.„ (cf. se şetescu 3%/,) 
= să se plimbe (cr. Setati se, cf. 18/, în, textele noastre), skițit. . 
33/„a=—chelălăit (c cr, skizati da guiț»), sl âm ni ţ e2/,,=— săltea (de paie) . 
(< cr. slamnica), s-a smăcnit 25/. = a alunecat (< cr. smaknuti se), 
Sspeţit %/,=copt (cer. izpeci da coace), a sprajnît 27. : 

„> (recte::sprajnit) = au deşertat, au scos din buzunare (< cr. iz- 
prazniti), sproc(ă)lnită 1/5 17/ap, stâie 1, (ştâie 1/) = grajd. - 

" (cer. staja), studieit-a î/, ,suhotă2/,, = loc uscat (cer, 
suhota) ,ș cofejt-a 15, scofni/, şegeit s-a 1%, șepo 
%/sa = schiop (< cr. Sepo), şopot 2/5, șpil'e 2/, (Spi Le 2/4) 

„= Vizunie, peşteră (c cr.spilja), şt â ţ 34/,, = state, țări?, teca 2/, = 
teacă, tigra 18/, = tigroaică, na văr 1, vizita 20/, = vizită, 
viziteit-aw 2/, = a vizitat, zesnit 11/,.2%/, zlamena = 
= semn (< cr. zlamenje, cf. al nostru znameniec), etc. - 

„ Adaugă la aceste exemple (pe care le-am remarcat la cetirea celor - 
35 de pagini dintâiu ale textelor, fără să fi controlat decât cuvintele 
pe care mi se păreă că nu le văzusem în Glosarul lui P.), următoarele 
scoase din exemplele” citate în însuşi: Glosarul său subt alte cuvinte: 
neca cure 102,pecurâr 131,133,konhâru.134,0ua(ouâ?) 
138, preşa 140,0frişșkeir4r,passabrodarp,razumliiv. 
143, gunoiu (gnoiu?) 144, omult 1q4,.ruşt 145, svârte 
149 = sfredeleşte, stroju 149 (stroiă 153), sprăjni 1ș0, me..: 
nedijesc 151, nepiseiță(=nepisgită?) 164,turăn 168, 
etc., etc. a Na ae 

Dar chiar când cuvintele din texte se întâlnesc în Glosar, ele trebuie 
căutate subt altă formă, unde nu se: dau variantele, precum nu se fac 
nici retrimiteri. Astfel avem: . .. : 

4 Pi 

în texte:plecnin d-a %/a9 (recte: plecninda),. în Glosar: pl egni | 
gaștigeit 2!/. | pp castigi 
istina 2/5 d» iistina 
irima 2%. dp dirime 
zlăte2%/ app zlâto 
muncât%/, a 9.9 măncă » 
surbi „n: sorbi, etc,
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Foarte adesea, când găsim. și în Glosar cuvântul din texte, ni se dă 
un înţeles care nu se. potriveşte deloc. Astfel, dacă am. traduce bună: 
oară propoziția: lucrăcâlaăntrusire 2%/, după Glosarul lui P., 

-am aveă înţelesul, sau mai.bine spus non-sensul: lucrează calea între 
sine», în loc de; «face drumul înainte». Alte exemple: 

“respârti!/ ( esparti 2/,) = împărți; în Glosar: ca despărți» -. 
“scăpât-a d 13 = S'a refugiat, a fugit; în: Glosar da scăpâ»- 
tăntrebă:1:1/,= î cere, ăntrebât %/2o = rugat; în Glosar 

«a întrebă): | 
„prevă l e si e. zăverb şi înşemnează «jos; în Glosai numai vâle 

Ă ale 
cațât 5/20=. căpătat, agonisit; în Glosar «a ptinde, a apucă,a începe» 
vab& & */aa = = ttrebuie»; în Glosar: val gi =«preţui, are (1) valoares 

 căvtâț-vo 15/,= dîngrijiți-o»;, în. Glosar: cavt â=a căută cu 
“ochii, a privi, ='cu mânile» | 
“printre!'/s2 = «pe dinainte); în: Glosar «printre, prente e (sic bb 
„se va zemo ri Ii s= va „muri, se va i înnecă»; în Glosar a se 

obosiv. Ri 
* neca tor n ă ja (recte: târn n3)= = «să dea înnapoi» ; în Gloșer 
«mă-ntorn» 
'neca se: iobărnescui na... pa asă se prefacă în'..9; în: 

Glosar: obyni=a întoarce» De sati | 
“ma gari 2%/,2=— «chiar şi; în Glosar. «macan) 
trâgu-sc:%%/= «merg : cu căruța»; în Glosar: trâje = > «trage 

_acordeij 4 fag = «orientă»; în Glosar tacordâ» - 
ăţ. va rabi “lu = = câţi va fi de folos»; în Glosar ca lucră», etc. 

"Când cuvintele istroromâne au corespondente dacoromâne sau.când 
există la noi cuvinte care sună :cam la fel cu .cele istroromâne, P. le 
confundă, fără să „bage de seamă deosebirile adesea foarte mari dintre 
ele. Astfel prepoziţia- istroromână s u,. care de obiceiu însemnează, ca la 
noi, «subt», în construcția su voz au sensul «lay. P. cunoaşte numai 
sensul «subt»,: şi citează Chiar: «su vo z = subt car (p. 153). “Tot astfel 

" .peniş, care însemnează «n i mi c îl confundă cu «nici», deși exemple 
catu n-ari niş/ctu n'ai nimic», etc. din textele sale, ar fi trebuit 
să-l împiedece să 'facă această: confuzie. .- 

“Uneori traducerea e greşită chiar. când P. se referă la textele sale. 
Astfel cetim în vol. I,; p. 147: (Dispre.mire (Texte p. 11) și 
despre (Texte p. 27), despre, g. von». Lasă că și la p. 27 forma e 
dispre, iar nu despre, dâr de câteși patru.-ori acest cuvânt are, 
la paginile citate (1/, 1:/-5 2/5 2/2), înțelesul «de pe» și nu «despre». 

" Mai instructiv e cazul “adjectivului ghivu, la fem. gihile, care 
în Glosar se compară cu croat. gnjo, gnjila și se traduce cu «leneş», 
adăogându-se totodată. că în acest înţeles Îstroromânii «folosesc» (= în- ? 
trebuințează) și adj. len, -ă. De fapt numai le n însemnează «leneș», 
lar -ghivu: însemnează «putred, precum reiese limpede din Texte 

Î
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-%/s unde e vorba. de: si hi câ rn e adică de hoituri: de 3 vită” (e r e- 
pâtă blâga %/.). p. 
„Cum a ajuns P. la înțelesul deneş»? Iată: deslegarea enigrmei:, el n'a . 

„scos cuvântul din textele sale, ci l-a luat din Glosarul lui. Byhan, care * 
îl traduce prin «faub» (p. 223). Deşi -Byhan adaugă construcţia ver- 

"bală:.wveri gnyi(v)u = faulen» (ar nu «faulenzen»), din care ori-. . 
cine poate deduce că «faul), omonim. în nemţește, în -cazul acesta 
însemnează «putred, . P. traduce pe <faul» prin «leneş». „Acelaşi lucru 

„i s'a întâmplat cu. verbul vi si pe.care îl traduce cu <a creşte strâmb», 
deși în textele sale se găsesc exemple -din care reiese evident adevăratul 
sens de «a atârnă» (d. ex. 3/,ș). De ce? Pentrucă „Weigand a tradus . 
într'un loc prea liber și: neexact -pe acest cuvânt. prin: «krumm 
wachsen». şi Byhan a reprodus acest înțeles în Glosarul său. . ..:. 

Și tot Glosarul lui Byhan ne poate servi de cheie spre a înțelege multe 
din lipsurile și greşelile din Glosarul lui P. De fapt, de câte ori.un 
cuvânt, din textele lui P. nu se găseşte în Glosar, cauza e. că lipseşte 
şi la Byhan. Excepţie face ști = «ceti», care se găsește, la: Byhan, 
dar pe care. P.' nu-l primeşte. în Glosar, pentrucă-l ; confundă “cu 
celălalt ști «a şti», precum: îl confundase odinioară și Maiorescu. Dacă 

- cuvintele apar în texte subt '0 formă, iar în, Glosar subt alta, cauza e tot - 
Glosarul lui Byhan. P. dă bunăoară, după Byhan, ca formă tipmăncâă;. 
fără să citeze.. măcar. varianta muncâ: (precum face .Byhan), deși 
aceasta se întâlnește în texte (%2/,,) şi deși: pentru dialectul aromân 
se citează toate variantele existente. ..: 
“Deci P. nu-şi alcătueşte Glosarul din materialul cules de el; ci a alcă-, 

tueşte după Byhan, cu toate 'P; are o părere nefavorabilă despre lu=- 
crarea lui Byhan.. Deși :Bartoli a - controlat, odată cu ajutorul câtorva 
Istroromâni datele lui: Byhan și: a: îndreptat” greşelile” lui, inevitabile - 
dealtfel, P.. mai face odată această lucrare de revizie. El nu se mulţu- 

N 

„_meşte însă cu o critică,-care ar fi încăput pe câteva pagini, relevând. i 
numai ceea ce trebuiă îndreptat sau controlat, ci îl transcrie încă odată 
(cu o mulțime de greșeli vechi şi nouă), lăsând afară tocmai ceea ce face 
Glosarul lui Byhan atât de: folositor, citaţiile. Sau, ca să reproducem 
cuvintele sale: «Văzând însă marea „necesitate, ce ne-a ţinut într'o con- . 
tinuă agitație (!), necunoscând pedeo. -parte nici pronuncia. cuvintelor, 
pedealta nici forma cuvintelor și cercul lor de lățire, precum nici sensul - 
lor binestabilit; m-am : hotărît să revăd întreg . glosarul . dlui, Byhan - 

"din nou (|) și să presânt tesaurul român(?). din. Istria în forma lui ac-. - 
tuală. Am luat cuvânt de cuvânt (= germ: Wort fiir Wort) părerea (|!) - 

"a cel puţin 4 4—5 (= germ. vier bis fiinf) „Români şi Românce din '. - 
Istria deodată (!) în satul Susneviţa. Și aşă am îndreptat c cuvânt de cu- 

„Vânta. (Vol. II, p. XI). 
Cum stăm cu «tesaurul român în forma lui actuală» 2 am văzut din 

multele lacune pe care aveă posibilitatea să le umple cu. materialul le-: 
xical din "Texte; cum stăm cu controlul «sensului bine stabilit» am văzut 

„din exemple ca 'visi,; giilă; dar. tot. astfel stăm şi .cu: «formele»
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cuvintelor. Astfel bunăoară în- Texte întâlnim pluralele mușt 1/, și - 
vâ €. 162; cu toate acestea în Glosar cetim: musca, plur. -kele şi 

vâce, plur. vâke, -le. De ce? Căutaţi răspunsul la-Byhan, care . 

„ cel -puţin citează .și numele autorului din care le-a scos și nu.le dă ca 

auzite de el... -: - PR a 

-. Avem dar dreptul să ne îndoim că P.-a luat «cuvânt de cuvânt» din - 
Glosarul lui Byhan și a controlat la fața locului existența, forma, sensul 
şi extensiunea cuvintelor. -.  .  : SE 

In Glosarul lui P. cetim: 4P aşi ţ e după Weigand cf. sudslav pasica; 
eu am notat ţinturinic,-u, g. Giirtel mit Schnalle». Adică: Byhan 

"+ 4ă, după manuscrisele lui Weigand, un cuvânt pasitse «Giirtel mit 
Schnalle» și îi dă etimologia: .croat. slov. pasica «Leibgiirteb (p. 303). 
P. care a «luat părerea» a:4—5 Susnieviţeni pentru fiecare cuvânt,.a 
trebuit să fi primit un răspuns negativ la întrebarea dacă acest cuvânt 

* există sau nu, deoarece ne asigură că a notat sinonimul ținturinic. 
Dar cuvântul există doar într'un text cules de el din Susnieviţa (:7/.)! 

:Deși P. nu ne explică nicăiri semnele .și.le întrebuințează în mod 
echivoc, presupun totuşi, din cazurica «păcât || pecâw, «sigil || peţăt şi. 
pecâb», etc. că semnul [|- vrea să arăte că cuvântul dat la locul dintâiu 

e cel din Glosarul lui Byhan, greșit sau necunoscut Susnieviţenilor și 
__pentru care el dă, după acest semn, forma corectă sau sinonimul aflat 

în Susnieviţa. Byhan dă cuvântul «a gu St = August) notat.de Nanu 
“în satul Jeiăni. P. îl reproduce în Glosarul său (p. 37), fără nici o obser- 
vare. Am fi în drept să credem deci că el l-a auzit în Susnieviţa. (căci la 
cuvintele întrebuințate numai în Jeiăn se pune ţifra 8), dela persoanele 
pe care le-a chestionat. Dar atunci de ce scrie şi el, ca Byhan, cuvântul 
cu 7, un semn pe care dealtfel el nu-l întrebuințează în transcrierea sa - 

.. “fonetică şi nici nu-l explică în Introducere, unde se dă lista semnelor 
fonetice, cu explicarea lor? - N, 

:„ Byhan, întâlnind în textele care-i stăteau la dispoziţie verbe într'o 
formă finită, eră nevoit să reconstruiască, pentru  Glosarul său, forma 
infinitivului,- pe care aveă s'o dea în titlu. De cele mai multe ori: re- 
„construcțiunile sale, făcute cu mult spirit critic, sânt juste; uneori ele-s 

greșite, de ex. la rutSei și iadej. P. însă, care: susține că a controlat 
cuvânt de cuvânt, dă totuşi, după Byhan, formele acestea greșite. . . 
„Dependenţa lui P. de Byhan se vede bunăoară şi la cuvântul istro-: 

român pentru «săpun». La Byhan se 'dă în titlu forma £ Qi fe, pe care 
o reproduce şi P. ca 2âife (p. 168), dar, deoarece pe Zel îl scrie de- 

- obiceiu f, mai găsim încă odată acelaşi cuvânt subt forma jai fe la p. 117. - 
„. “In Glosarul lui Byhan se întâlnesc unele cuvinte “care. pentru orice 
cunoscător al fonologiei și morfologiei istroromâne sânt cel puţin re-. 
„marcabile, iar când ele provin din izvoare mai puţin vrednice de încredere, . 
Chiar. suspecte. Astfel sânt cuvintele lipsite de rotacism jun = ajun 
(după Maiorescu), i in = in, apoi poşied, -de, poșezut (po- 
siezut) la Maiorescu, un dacoromânism evident, respărţi, -ţit,. 

„„ ţesc sau -part, tot la Maiorescu, în loc de resparti, ș. a. Având: 
N
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ocazia să se convingă despre existența sau neexistența lor, Popovici, 
în loc să le introducă în chestionarul său, .le-a transcris fără cri- 
tică după Byhan. Mai putem noi crede, după-toate câte le ştim, că 
P. le-a aflat de. fapt în Susnieviţa?: Să credem că Istroromânii zic 
președ' sau respărţi, când P. însuși dă în “Textele sale forma 
resparti 4 (şi respârti 1/p)? Popovici, care nu e în: 
curent cu cercetările mai nouă ale filologilor „români, derivă, ca By- 
han în 1896,.pefereca din *FERRICARE, în loc să-l derive din 
FABRICARE, precum dovedește tocmai. istroromânul farecâ (şi 
meglenitul faric) cu a după labială. Mai grav e însă că, ademenit 

“ de forma dacoromână și de etimologia eronată, Popovici dă în Glosarul 
său ca formă istroromână ferecâ, deși: în Textele sale cetim ză- 
farecâti joc | : 

Rămâne să ne ocupăm și de tehnica, de partea formală a acestui 
Glosar. . - 
Am spus mai nainte că Glosarele trebuie făcute cu cea mai mare eco- : . : 

nomie de spațiu posibilă, pentru ca să poată cuprinde un. material cât -. 
mai bogat de cuvinte, pe care cetitorul vrea să le găsească fără pierdere . .. 
de vreme. Deci partea formală nu'e o chestiune -fără importanță şi dacă 
ea e neglijată, ca în cazul -de față, Glosarul nu se. poate întrebuinţă.: 

Că la P. nu găsim cuvintele subt forma în care apar în Texte, am văzut. 
Dar nici măcar ordinea alfabetică nu se ţine. Şi: nu e vorba de o scăpare 
din vedere sau două, ci de o sumedenie de cazuri, d.ex.la arzint, anco, 
ănzdolu,gambiei, ose, scapin,ştrucăl'u,etc. Pe când în 
Glosar d urmează după a şi d, în Suplement cuvintele începătoare cu d 

„sânt aşezate între cele cu a. Dar şi în privința aceasta se observă de- 
pendenţa lui P. de Byhan. La Byhan cuvântul porini este dat, în 
_mod excepțional, greșit; greşala se găsește și la P. Byhan transcrie 
pe c prin k, deci ordinea: poreden, pork, porke,porkits, 
porini,post—cu excepţia lui porini—e cea alfabetică. P. însă, 
scrie cînainte de'a, o,u şi dă forma porăt în locde port, darpăstrează . 
ordinea din Glosarul lui Byhan: poreden, porc...,.porkiţe,. 
porini, porăt. Acelaşi caz cu:'nebi, nego, negru, neca, 
necârstit, neganiţi; numai că de 'astădată. mai urmează încă ! 
odată articolul nego. . Sa a 

Când vocala iniţială dispare în anumite împrejurări, ea e pusă în pa- 
renteze, d. ex. (ajcaţâ. De ce lipsesc însă parentezele la acâse, ar- 
mâr,ămbati, ăntrebă,ete.?  -: e 

Impotriva uzului comun, cuvintele din titlu se'scriu cu majusculă. 
De ce însă:.abâte, bâs, bâsta etc.? Tot cu literă mare. se.dau 
şi etimologiile, deci ((Carb5 Carbânem), dar «[Cornu, cornus), unde al 

- doilea cuvânt nu e o formă flexionară a celui dintâiu — ca la carbonem — ci 
un cuvântindependent.La etimologiile slave avem pe aceeaşi pagină: ([croat, - 
Raipa), dar: «croat. raca)». Exemplu pentru formele dialectate: «0ze . . , 

mr. Qae..:, megl. oatâ». În schimb avem literă mică la nume proprii 
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“şi de localităţi: «costele numire de loc», p. 101, unaria» p. 123, cf. și cu . 
„ Codru = la codrw, p. 153, oct 

„> Cuvintele din titlu se dau cu formele morfologice mai importante 
și adecă tendința lui P. e să .ne dea.la verbe infinitivul, participiul trecut 

„Și prezentul, la adjective forma masculină și feminină absolută din amân- : 
.două numerele, la substantive singularul. şi' pluralul absolut și hotărît, 
Cele mai multe din formele acestea morfologice: sânt. de prisos, căci 
în majoritatea cazurilor ele sânt «regulate», deci eră de ajuns, la începutul 

„„ Glosarului, o notiță scurtă prin care se arătă flexiunea regulată. Ajungeă 
„să se releve. numai cazurile neregulate, dacă tocmai credeă P. că ară- 
 tarea formelor trebuie făcută în. Glosar şi nu în Gramatică. Dar n'am 
-aveă nimic nici împotriva acestei risipe de loc, dacă: a) formele ar fi date 
totdeauna — căci dacă ele lipsesc la unele cuvinte, cetitorul trebuie să 
creadă că și în dialect sânt neuzitate — şi 8) formele date. ar fi ex- 
acte. , a e a a a 
„Vom vedea din. câteva exemple că nici una din .cele două condiţii 
“nu le îndeplineşte P., deşi ne asigură că el a chestionat! la fața locului - 
„cuvânt de cuvânt, întrebând şi de formele: lui. De.unde se ştie bună-. . 
oară cetitorul că o formă ca ș e g a o €%,„cu plur.şegali1/, (șegal 

'. %/a6), care are înțelesul de tistep» e același cuvânt ca-ş e ga v din Glosar, 
unde nu se citează nici o altă formă morfologică și unde se mai dă și tra-" 
ducerea greșită «glumeț» ?Sau cetitorul, care a cetit textele cu atențiune şi a 
băgat de seamă că pronumele. relativ apare la Istroromâni subt forma 
hotărită “(cârle, câ r e), va fi de sigur surprins să găsească în Glosar 

„forma cărei 
-- Dar să luăm numai cuvintele începătoare. cu a (dă, d) şi să arătăm 
cât de neconsecvent şi: cât de neexact procedează P. în citarea formelor 

y 

morfologice:  :: .: Aa 
„La verbe: Numai infinitivul se dă la abâte. . 

„ Participiul lipsește la ăncantej și ăncolei. : 
- Prezentul nu se dă-la acostei-și ămbarkei. = : E 

 - Când un verb e reflexiv, aceasta se notează cu un «refl.» la ă n iurbă, 
„cu un (se) laămbarkei, cu un e la acost ei, cu un se —» la 
ăncinde (alte variante: oijevise, -it—propavi, ss, -Lt) şi 
nu se însemnează deloc la ă m bati (tot astfel la: godi, etc... .... 

- La substantive: Substantive la care se dă numai. singularul absolut: 
ajer, apetit,apustol,arti? ân, avlât, âc,ârie,ayust, 
albire, aur (sich, arzint. .. ... CI 

Substantive la care se dă numai singularul hotărît: â Vu; ârbolu,: 

, 

x . 
ăria, armonica. : e | 

Substantive 'la 'care se dau numai formele absolute din: singular şi 
„din plural: alure,.arete, armâr, ân, âpe,'ârmă, âsire, 

ărp e. Pa INI y, id a a. DI . - | 

-” Substantive la care, pe lângă fo:ma absolută şi cea hotărîtă din sin- „ - gular, se -dă' pentru plural numai ;cea ;hotărită: alur, âcs, ârt, 'âs.: Ra E aa
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Substantive la care, „pe lângă forma absolută şi cea hotărâtă din: sin: 
gular, se dă numai cea absolută î în: plural: :a 1 t âr,arel, (a) vocă it, 
âţe: | | 

E Substantive la care în singular se dă numai forma hotărită, i iar. în“ 
plural numai cea absolută: armaricu.: 2: | 
„Pentru ca întreg şirul de posibilități să fie complet, mai cităm, dintre. 

substantivele începătoare cu alte litere pe «beca, pl: -kele, unde 
avem. numai forma hotăriîtă din singular şi plural, apoi wâcg, pl. 
vâke, -le», cu singularul absolut şi pluralul absolut şi. hotărît. 

La adjective: Numai masculinul singular : acăt, ăntreg. 
Numai masculinul și femininul singular: afund, aşâv, ărijav, 

ăns, âb (deși la acestea două din urmă tocmai pluralul ne interesează). 
Masculinul şi femininul singular, iar la plural numai masculinul: â t. 
Subt celelalte litere ale Glosarului există însă şi cazuri în care la masculin 

se dă forma absolută, iar la femenin cea articulată; acesta e aproape re- 
gulat cazul la adjectivele de tipul. lui «bolăn, fem. -na», Dar-avem şi | 

„celelalte variante, cunoscute la, substantive, precum: «blâ âzen, -u, 
fem. a, ete, - 

- Să trecem acum la formele. greşite, suspecte sau neintelegibile : 
Substantive: cărbur, -e, pl. -i (ca şi când că r b ure ar. fi forma 

articulată dela cărbu r): | 
casun, -u, pl.--urle (dar î în Texte. sp, avem: casunele) 
lăc, -u, pl. -uri (dar pluralele istrofomâne sunt în -u r e) 

„leig, -a, pl.-jile (adecă la sing. z,.la plur.j ?) - 
ml'alițe,-a pl.ml'ale L e (acesta e plur. hote dela mle- su) 
vrt-u, pl. tli 116 (forma pluralului e: de: neînțeles) . 
Adjectize: kise, -o,-la (nu se înțelege) 
mole, pl. -l, fem. "ap. e: (un astfel de plural femenin. « e suspect): 
Dar cele mai -multe forme greşite le găsim .la verbe.. - 
La conjugarea I se dau împrumuturi recente în -d, care-s toate su- 

specte (cf. ÎI $149), mai ales că se dă, ca la Maiorescu, în-prez. ind. ter- 
minaţia -ez, care lipseşte cu . desăvârşire la Istroromâni:.0 r n â, -at, 
orn;—sperâ, -ât, sper(ez) (despre acest cuvânt cf.. IL $ 95 a). 
Dar .se dau și infinitive î în -d, cu part. şi prezentul din conj, IV: gre- 
ben â, „Lt, -esc;—ruvinâ,-nesc. Cazul: invers, cu “infinitivul 
în -î şi prez. în -ea îl avem la: divăni, -it, -ez;—stari,-it, -e z 
şi zeleci, -i t, -e z. Dintre verbele de conj. II—IIIT relevăm:strinje,. 
strins, strîng (prezintele e dacoromânism) şi ţese,.ţesut, 
-țes (sic 1). La conj. IV se dau ca forme infinitivale: gan ej p. 111 
(gani p. 165), glod& (p. 145) și usuș€ (în:loc de:-gj), minte 
(în loc: de minți; P.-și în,limba literară.: întrebuinţează infinitivul 
minte), apoi glorieia (p.. 112); infinitivului m igei'îi cores- 
punde, după P., participiul mi gnit, iar infinitivului rad ei pre- 
zentul râdu (tocmai ca la Byhan p. 325). Dacă avem un verb cu “forme 
neregulate, și căutăm informaţii la P., de cele: mai multe ori nu găsim 
nimic.. _Aceşta e > bunăoară. cazul verbului «mulge», care după Weigand
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are formamuiz e, după Gartner m îi i ze, iar după Nanu munze. 

P. dă forma. lui: Weigand şi adaugă, după Glavina, formele muige 

şi muji(mujesc), remarcând că el a notat în Jeiăn forma mu zes; 

atâta tot..Dar la p. 161ne dă el însuşi un exemplu cu forma mu2e. 

__P.a văzut în alte Glosare că, din economie, nu se mâi repetă 

cuvântul întreg din titlu, când se dau formele lui morfologice, ci numai 

- terminațiunile, precedate de o .liniuţă orizontală, deci: ascută, -ât, 

'-u, ceea ce vasă zică că înaintea liniuţii trebuie să ne închipuim tulpina 

cascut-9, saa, mai clar: ascută,-tât,.-tu,o scurtare care are avantajul că 

arată și schimbările consonantei finale a: 'tulpinei înaintea  terminaţiilor. 

Iată acum. câteva exemple din Glosarul lui p.: e 
acaţă, -ât, tu N PI . ii 

ascunde, -ns, -du SI 
ăncarcâ, -ât,-cârcu 

ănclide, -s,-u. 
imprinde, -ns;.- 

“ărde, -s, -u- 

O singură, dată scurtarea e clară: ăn. cin d e, - -n s, -ngu; dar ne 

îndoim că forma infinitivului- e (reconstruită exact, “căci am aşteptă 

ăncinje.. ă a 
"Chestia se “complică la. cuvintele care în , diferite forme : flexionare 

schimbă vocala accentuată sau consonanta finală a tulpinei,. d. ex.: 

(a) fl, -ât,. -u (vrea să fie âflu). | 
“(ajrată, -ât, -u (vrea. să fie (a)r atu). 
arete, pl. -ţ. (vrea să fie areţ cu e mediu) 

"aşterne, -u t, -u (vrea să ficaşternut,aşternucă e mediu). 

âs, -u, pl. -i (vrea să fie aşi) . E 
“ănfaşă, -ât, -u (vrea să fie in fașv)” 

„ieşi, it, =s. (vrea să fie ies). 
Alte ori avem: 
pâste, pascut, pasc (în loc de p îsc) 
remarc, -mâs,-mâru (înlocderâmaru, cf. râmărg 55). 

„In general. P. pare a ţineă deosebit. de mult la liniuța aceasta. E 
“ chestie de gust dacă cinevă o va întrebuinţă şi în cuvinte care se scriu 
numai cu două: litere (d. ex..ân, pl. A) dar e „puţin obişnuit -s'o 

"întrebuințezi și în cazuri ca:. -:? . 
ârde, ârs, -ârdu (deci ârd irdu)- 
(a) ve, =ut, -âm (deci (a)vâm) 
cote, -copt, -cocu (deci.cocopt, cococu) 
urlă, -ât, -urlu (dea urlurlu) . e 

| Găsim chiar şi exemple ca: Sâpe,-a, suflet, -ar.e, adică: istrorom. 
“sâpe însemnează. «suflet» sau «suflare»... . . . 

Un alt seinn întrebuințat de lexicografi e: = „care substitue cuvântul 
din titlu şi numai pe acesta. Iată câteva exemple de întrebuinţarea acestui * 
semn la P.: La p. 97 el înlocueşte cuvântul «căută» din textul românesc. 
La p: 126 cetim: «Mise, -a, pl. -e, slujbă, preftu mașe sau - lucre Misa, 

. U . 

e 

„i
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"unde în locul semnului = avem să cetim cuvântul «preftu). La p. 151 
vem: «izpuniti şi na =», ceea ce trebuie cetit: zapuniti, etc. Dar și alte 
semne și scurtări, neobicinuite la alți autori şi neexplicate de P.,:se 
întâlnesc foarte adesea. Astfel în textul românesc întâlnim scurtarea 
franceză 420 fs.) (p. 149), adică: t20 de franci», sau «balk. Wor» .(p. 
114), adică «cuvânt balcanio»,'etc. Cu totul de neînțeles sânt uneori - 
semnele || şi: Iată două exemple: «Alâr, -u, pl. -e || de olzâr, âltâr, infl. 
cat. germană, g. Altar). Am vrea să găsim un înțeles în acest articol 
şi să admitem că. || desparte forme paralăle, variantele. Dar atunci ar 
trebui să presupunem că P. crede că forma: altâr s'ar fi desvoltat din 

„ forma paralelă: oltâr subt influenţa - catolicilor” germani (!); și nici așă 
“nu ştim ce să ne facem cu forma câltâr» (tipărită necursiv). Sau: «dc: 

, 

oc(a) : oța». Ce să ştim alege din enigma ce ne-o dă P.? Există formade?.. 
A auzit-o P. sau o citează fără control după Byhan, care o dă după Nanu? . - 

Uneori ne întrebăm -miraţi, de ce citează P., întrun Glosar al.dia- 
lectului istroromân, forme romanice, când ele n'au nici un:rost? De 
ce se dau corespondentele' romanice la cuvântul caur» sau de ce se 
citează francezul «crâte» la cuvântl «creastăy? Ce rost au etimologiile 

“ungurești ale unor cuvinte dialectale dacoromâne ca (fedeu» sau ca 
croatul zika,-din maghiarul zeka (tipărit greşit:-vek'a) p. 163, sau | 
explicarea că magh. szdblya derivă din slav. caganja (sic!) .p.. 146? 

Spre a se vedeă ce lucruri de prisos ne spune P. în Glosarul său mai 
- citez din articolul. Mşelovăţ: «eu am notat în ş hrâstu și-n 8 mi-a spus 
Val. Marmilicu de 85 de ani în 1899, nu știu dacă mai trăește şi, azi, 

- (subliniat de mine), krabru, ce nu poate fi, decât stejar în -: 
Tot de prisos sânt și corespondentele'din celelalte dialecte românești, : 

transcrise după Byhan, cu câteva greșeli. Iată: de exemplu câteva forme, 
meglenite tipărite: greșit: an vărtes p.145; feric .p. III, 
frânti p. 1ir,- frândză p. Ir, puip. 142, zinucilu.: 

„p. 117. Corespondentele dacoromâne, aromâne și meglenite ale prepo- 
ziţiei istroromâne la ar fi a p. 119, istroromânului seriei îi -core- 
spunde arom. sinine d, derivând din-ital. segnare p.148. Dar i 
cum P. nu întrebuinţează consecvent cursivele,'uneori nu mai ştim care . 
e cuvânt istroromân, ce e text dacoromân și care sânt corespondentele 

„dialectale, cf. articolele coje, urlă, etc. : 
Etimologiile le-a luat P. de asemenea de-a gata „dela | Byhan şi din 

dicționarele noastre .etimologice apărute dela '1899 încoace. Când dă 
de un cuvânt care nu e semnalat în acestea, el nu-i ştie originea, nici. . 
Chiar în- cazuri evidente, cum e d: ex. câibe, urmașul (direct sau : 
prin mijlocirea altei limbi a) lat. câvia: sau gâbu (p. 111), urmașul 
lat. GALBUS.: Sau, când se depărtează dela izvoarele sale, el dă greș, . 
ca în cazul lui arată, pentru care. nu admite vechea ctimologie a lui 
Cihac * ARRECTARE,. admisă şi de Byhan și în sprijinul căreia am adus. 
în repeţite rânduri dovezi nouă (mai în urmă în- Dicţionarul Academiei), 
ci admite pe. YARRATARE al' lui ::Candrea - Hecht. (fără. să-l - 

12 S. Puşcariu, Studii Istroromâne, SIL. i - ! indie
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pentru ca mai târziu să-l mai dea odată subt forma ratâ—ca şi când 
ar fi alt cuvânt — crezând că derivă din “ELATARE, fără a-l cită, ca 

- autor al acestei etimologii, pe: Meyer-Liibke. Greşeli în scrierea cuvin= 
„telor latinești deasemenea avem destule,'d. ex. umbilicus 95, lingua 120, 

investio, -îre şi *-ro (1) p. 125, primavera p. 140, sanquen Sau sanguis 147, 
sitbulla p. 153, .digilăre p. 163, pennis p..:142 etc. Impotriva tuturor - 

“legilor. fonologice el. derivă pe istrorom. caligo <lat. cALIGO, pe 
"leie. CLEX, -GEM,; pe pati CPATIRE, pe.urdin < ORDO,-INEM 
"(deşi verbul urdinei îl derivă din ven. ordindr). | ei 

Valoarea părţii etimologice a Glosarului lui P; se vede însă mai bine 
».. la cuvintele de origine slavă.-Știm că tocmai în privinţa aceasta lucrarea 
„Dai Byhan are meritul de a fi stabilit, printr'o.critică minuțioasă, originea 

exactă a cuvintelor istroromâne. Byhan nu s'a mulțumit să înșire for- 
“mele slave: corespunzătoare, ci el a căutat, după: criterii semantice și. 

„ formale, să deosebească, pe cât eră posibil, cuvintele slave împrumutate 
„de mult, pe când Istrienii' nu, erau despărțiți încă de ceilalți Români, 

- de împrumuturile nouă din limba croată sau slovenă. Mai mult decât 
atât, el a consultat lucrări, speciale din domeniul dialectologiei slave 
“spre a află forma dialectală croată sau slovenă cea mai apropiată de cea 
istroromână; Astfel lucrarea lui Byhan nu ne dă numai date exacte, 

... ci şi posibilitatea de a face „deducții paleontologice interesante. P. nu N 
observă toate acestea și luând din formele citate de Byhan una, adesea 
o alege tocmai pe cea greşită, sau când Byhan dă o etimologie cu rezerva " 

„„. cuvenită relevând și dificultăţile, P. o dă ;ca sigură, fără -să arăte și 
„« . piedecile pe care un cercetător scrupulos nu e voie:să le treacă cu vederea. 

“ lată câteva exemple-(între ele și câteva de origine italiană): 
Byhan:-kolp «Schlag cit.'ven. colpo — P. co Lp -dovitură» [ital. - 

- colpa]. Dar it. colpa, însemnează «vină». - a 
-Byhan::-kosir  «Sicheh < croat. slov. kosir, -pe: când rom. cosor. 
< paleosl. kosori — P.: cosir [kocopb]: -. - : a 

»  Byhan;.ko2e «Hauby; din cauza sensului < slov. koza — P.: co je 
(Koma). - i e 

Byhan:.g o «nackb < kr. go—P.: go [vbulg. Golu]. - ... 
-.._ Byhan: mu stafe «Schnurrbart» se compară din punct. de vedere 
„formal, cu ven. mustafă, 'care însemnează însă altceva — P.: mu - 
stâfa: «mustață» [ven. mustafă], deși Bartolia arătat etimologia adevărată. 
_Byhan: otrovi. wergiften», otr6w «Gifby < croat. slov. otroziti, 

„„. o0trov, pe când rom. otrâti, -otravă < paleosl. otraviti, otrava — P.>. 
„» otrov [bulg. otravp], otrovi [vbulg. otravit i. 

„ Byhan: respi «verstreuen» < croat.-slov. razsipati, pe când a nostru. 
„ -7âsipi < paleosl. razsypati —P.: respi [pasemaru (sicb]. 

Byhan: strai «drohen» < croat. slov.. strasiți — P.::st ra şi [sud- 
„Slav. Strasiti (sicb].. . -. . Ia ti a 

„. Byhan: 'svet (i) «heilig» < croat. slov. szel(i) şi se trimite cetitorul 
la un alt articol, unde 'se arată că sfânt al nostru derivă din paleosl. 
soetii — P.:«sănt după Nanu, eu am notât sveti [vbulg. svetb»]. . - 

A
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Byhan:. su; ji “Eluchen, “Tăstern» € croat. . slov. piocati, perjem: — Pi 
„sui. [sudslav. provati, Prujem (sic )].. - 

Byhan: zori (a da zor»; ar puteă fi croat. slov. 2 zoriti (a se coace», 
dar. sensul face greutăţi — P, zori «zori [serb. Zoriti] (Dar serb. 20- 
viti se însemnează «a se făli)).. | | 
„Mai iată vreo câteva explicări etimologice de. ale; lui p.: por ini i 

== a se-mpăcă'(sic!), deriv. dela vbulg..7nirb = pace cu pref. po- pre- 
făcut în verb»; «p o to p == potop, inundare, se derivă (sic!) din vbulg. 
topiti + prefixul. po = inundare; pr igrifi prefectiv (sic 1): dela 
gristi, -zem). 'Tot astfel sânt greşite ș şi explicări ca: b o £ ătă î dimi- 
nutiv (!) dela bogat, « etc. Sa : Si e 

Tot de prisos eră să dea: în Glosar traducerea” română şi cea ger- 
mană. 1) Una ajungeă, numai:să fi fost completă și exactă. 

" Mai întâiu ne supără faptul că traducerea germană 'apare adesea . 
subt altă formă decât cuvântul din titlu sau decât corespondentul I0- 
mân, d. ex.: . ic 

(2) scunde, -n s, -d u,. ascunde, &. “verborgen. | 
bovân, pl. -ele, pietri mari, g. Steinblock e 
b ruske, -e, pl. -le, petricele,- g- kleine Steine” i 
Ye. pur, iepure, g „Hasen :... : Ma - 
„ogâru; pl. -ţi (sic 1), tăciune, 'g. Rohleă. ” 

, 

"primure || âmâe (sic!) preșa, obosit, & Eifer, Anstrengune + - 
rojiţ e, floare, g. Blumen 
„scucei,sughiţă ( 1). când:îl doare, g  jammern,; achzen, 
spârje, spârt, spârgu, sparge, g. zerbrochen... 
'zbavi, izbăvi, mă scap, g. befreien, etc. - - 
Mai: supărător e când traducerea “germană nu corespunde cuvân- . 

„tului istroromân, ci vreunui alt cuvânt din textul românesc, sau'vre-" 
unei forme dialectale sau chiar cuvântului slav sau latin din. etimologie. 
Astfel pentru istrorom. codru se dă traducerea «Berg, Hiigel, Plata), - 
„pentrucă la Aromâni codru are și înțelesul de «piața din mijlocul satului». 
Alte ori, dimpotrivă, se dau omonime -subt același articol, iar nemţeşte . 
se dă un singur înțeles, d. ex. (corn ="1..corn, 2. lemnul. corn, g. 

- Horn». Substantivul gl'indâr e tradus! românește prin «ghindav, 
iar. nemţeşte prin ceicheltragend», în loc de «Eiche», pentrucă la Byhan 
a cetit: «om lat.. glandarius = eicheltragend».. “Tot astfel cetim la sub- 

„stantivul cu c traducerea germană (Kuckucksingen» ete, 

7 

Dar traducerea română și cea germană se deosebesc uneori cu totului 
„tot, d, ex.: coșu (sic!). carului, g g.grosser Korbwagen p. 101; — ciarșaf, 
g. Leinwand P. 99; — coasta dealului, g... Bergseite (2):p. 101;— ied, 
8. Ziegenjunge [= băiat care păzeşte caprele] p: 101; —a ajunge, în. | 

1 

> Nici în privinţa. asta “Popovici nu e însă consecvent, Astfel” traducerea rordână DE 
lipseşte la abun d ş, afund, clumate, intrigei, maştel, etc.; la-gră- 
bru.: Şi: la “cele mai 'multe: cuvinte: din. Suplement traducerea se. dă-î în italieneşte. 

* 
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„conştiinţă (2), g. im(!) Gewissen auftauchen, Î, p: 147 ;—păzitor de pădure 
= Foârster p. 114; — încoaci, g. hierzu p. 115,;—a se înşelă, g. sich betrii-" 
gen (recte: sich tăuschen) p. 115;—iască, g.'Espe p. 116;—a 'direge, g. 
gerben, p. 132 ;—a tăiă în bucăţ (sic |) g. zerstampfen p. 135 ;—a se hotări, g. 
“sich einschliessen p. 151 ;—talpa ghetelor, g. Sohle, Fleck p. 137;—a scăpă 

_"de.tot, g. entweichen p. 138; —a încrucișă, g. „bekreuzigen.p. :140;— : 
a schimbă obiecte, g. walten I, p. 145;—a zminti, g. abschieben p. 150; 

IE „— bancă, g. Weberstuhl p. 152; — muiere, g.. Einsame, Weibchen -], 
p. 151;—a se obosi, g.iiberdriissig machen (werden) p. 156; —vedenie, 

„g. Schein, Erscheinen p.. 164;—zgură, g. Rost'p. 167, etc: 
Dacă ne întrebăm de unde provin aceste traduceri nepotrivite, aflăm 

mai multe cauze. a . 
Cauza: dintâiu: e copierea fără critică a Glosarului lui Byhan. Iată 

câteva probe: Byhan :dă după: Gartner: coboli = sich grămen; 
P. care ştie că acest cuvânt însemnează la'Istroromâni «a se îmbolnăvi», 
îl traduce în româneasca lui prin <a:se boli, betegi», dar: copiază. din - 
Byhan pe germ. «sich grămen». — Pentru propadi Byhan citează din 
Ive: face propadi=iital. «consuma» şi-l derivă. din slov. croat: 
propasti, -padem = «zu Grunde geheny; la P. cetim: pro padi, it, 
-e sc,a .consumă ('!), g. zu Grunde gehen. — Pe, stoble îl traduce 
Byhan, iar după Gartner, prin «Baum», ceea ce corespunde și cu slov. steblo 
«Baumstamm»; P.-află însă. la. Istroromâni cuvântul acesta. numai în | 

. înțelesul «loze de fasoale (sic!)»; cu toate acestea îl traduce în nemțește 
prin «Baumstamm», adăugând și «Fisolenstăbe» (adică: araci 1). — Despre . 
zevisi cetim la Byhan «abhingen (după Gartner) < slov. zaviseti = 
hângen  bleiben, abhângen, croat.. zavisit = ver-, um=, zuhăngen». 
P., deși îl traduce românește prin <a .spânzură», totuși dă traducerea. 
germană (zuhăngen» (= a acoperi acăţând cevă deasupra) şi abhângen» 
"(=a depinde). aa DE e 

A doua cauză e că P. nu cunoaște înţelesul precis al cuvintelor istro- . 
" române. Despre acest lucru ne-am convins mai. nainte, când am arătat 

că explicările din Glosar nu se potrivesc cu Textele. Iată câteva exemple 
„ scoase numai din Glosar: acostei nu însemnează ta debarcă), ci da 
„acostăi; —mora igrei nu însemnează ca se jucă de-a moara»,.ci a 

„ Jucă jocul «mora» (se joacă cu degetele); —na n ca = nu încă (recte: 
nici chiar), g. nicht einmal (corect, după Byhan); —neca== ca, că - 

„" (recte:'să), g. dass, damit (după Byhan); —niş= nici. (recte: nimic), : 
g..nichts (corect, după Byhan);—nuşcârle = nu ştiu care (recte: 
oarecine,: nişte), g. ich weiss nicht wer  (recte: irgend jemand); — 
nuşcăt = nu ştiu cât (recte: câtva), g. ich weiss nicht wie.viel (recte: 

» etwas, einige); —p opi= a.se îmbătă; dar sensul acesta îl are 'numai 
forma: reflexivă (cf. Wiegand II 19/,) pe când cea transitivă însemnează 
«a bea tot, a goli: sticla» (cf. Textele lui P. 9/„), etc. . 

Altă cauză e că P. nu e preocupat de nevoia clarităţii. De aceea găsim 
uncori la el explicaţii şi definiţii din care nu putem alege nimic şi ne în- 
doim că P. are însuşi o idee clară de spre ceea ce spune. Deex.: condbla. 

SI 
+
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= legătura de lemn a clopotelor la oi, g. Glockenhalter. aus: Holz; — 
corun = păreţii gropilor, care sânt pieziși, şi se folosesc în economia 
săracă (tip. sarăcă); —sajete, -a strela ucide, hitit-a în 5 piștolejt-a, să- ; 

__geată (ucide, a lovit) [ven. sa(ijtta], g. Blitz; —scutec..: în ir.e. 
.cătrința ridicată cu. colțurile .. .în frâmbie când se sprijineşte ceva în ea; 
—ștăru.are 4 stari 6, tot laolaltă'e doi meţi (kg. 100) de:origine 
slavă (star), g. Mass von zwei Metzen; —vu ci, -it, -e'sc: ke pârtă 

„(= porte?) se lâie lupu oia, galira (recte: gal'ira) lişița, a duce [croat. 
vuci], g. schleppen; —zebodi||colţi, mnerzeâ-(=:merzen?) brâidele. 
colți, a plantă, sădi. . : ec dai 

-. Altă cauză e că P. nu.ştie nemţeşte. lată câteva. exemple dintre care 
unele foarte hazlii: Eselsattel p. 92! (recte: Saumsattel); — berbece = 
Bock p. 92 (recte: Hammel) ; — despre găină nu se zice nemţeşte «krâhen» 

p. 95, ci «gackern»; — nu se; zice «gebackene» (p. 101), ci «gebrannte 
Erde», nu (Schmiedstătte» (p. 101), ci «Schmiede» sau «Schmiedwerk- 
stătte»; — nu «Unkraut vertilgen» (p. 114), ci qjăten»; — «Hundsfott» -p. 
115 nu «Hundsfluty; — «Hacken (recte:.. Haken) zum Heu heraus- 

„ziehen» traduce pe: «cârlig de smuls fânu (sic !)» — acoperământul va- 
* porului» e «Decke» p.. 100; — «geschnittene Hânde» p. 99 în loc de «Arm- 
strumpfy; — «a închide ochii de somn» se traduce prin «die Augen zu-, 
machen vor der. Miitigkeit (sic!) des Schlafes» p. 118; — ca străcură» e 
«durchsieben» p. 149 în loc de «durchseihen»; — «Sechsely p. 165 în loc 
„de «Sechserh; — a fătă» nu e causbriiten» p. 168 (= a'cloci), precum nu 
se poate zice despre oaie nici (gebăren» p. 131, ci numai «werfen». Mai 
frumoasă. e însă traducerea verbală a lui ca căută în 'cap» prin «jeman- 

: dem im Kopf. suchen» | P.:93. .: i DCR d ) i 

j 

-* Dar, nu ştie nici româneşte cum se cade.. :: . -: 
„Astfel; în. loc”: de a: traduce "cuvintele 'istroromâne prin :. cuvinte 
literare, cunoscute de toți Românii, le:redă mai adesea prin cuvinte 
bănăţenești, tot atât de necunoscute pentru cei: mai-mulți dintre noi, 
ca și cele istroromâne, de ex. «fedeu» (p. 103) = acoperiș, «măndulă» 
(p. 124) = migdală, «a .piciură» (p.. 155) = a ciupi, a pişcă, «penițel» 
(p. .158) = briceag, ca :zdrăvănă» (p. 162), care, judecând după tradu- - 
cerea germană (niessen» (recte: «niesen)) pare a însemnă ca strănută», 
«megreală» (p..04) = cerneală, . ccămiş» = ţeavă, «sângerece» (p...98); 
«elaustri» (p. 98), «zar» (p. 98) = lacăt, «cocie» (p. 99) = trăsură, «chely 

_(p. 96) == varză creaţă, «chiciu» (p. 102) = șold, coapsă, «a făliy (p: 108). 
= a lipsi, flastru» (p. 100), «cerusă» (p. 119) = creion, «slaină» (p.:119.. 
= slănină,. «ploier». (p.,121) = umbrelă, «miolă» (126), «flueră» (p. 136) . - - 

„= fluier, «peţier» (p.'151) = farmacist, «șpargă» (p. 155) = sparanghel, 
«şpin (p..155) =? ete.— Cf. şi forme dialectale ca: «muran (p. 122)= 
morar, «beşină» (p.141), «cățăl» (p. 93), «dobă», «reutate» (p. 97), «ştrang» 
(p. 100), «paş» (sing. p. 100), «pierină» (p. 104), dar «pele» (p. 99), «feru» 
(p. 161, etc.), «cuțât» (p. 104), «dător, dătorie» (p. 108), «peară» (p. 115), 
şi «measă» (p. 126), «eftică» (p. 117); dar «ofticos» ibid.),. diău» (p. 117), 
«sum» (? p. 109), «fea (= fel p..110), «reci» (p. 141), «cafeua» (p. 149), 

. 
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«respunde» (p. 131), «sâtă» (p. 149), «fasoale» (p. 151), «supțâre» (p. 153), 
«pita (p. 155), :qţăs» (p. 160), «păpuci» (p. 161), .cciştiga» '(p. 167), 
tobiciai» (I p.. 152), wițăb (p. 163) etc. Dialectul se resimte chiar şi 
în formele gramaticale, d. ex. în întrebuinţarea articolului -z în loc de 
-ul, d. ex. caieru (p. 94), cârlig de zmuls fânu (p. 98), curge izvoru 
(I.p. 149), bou se-ntoarce (p. 132 şi 154), voi propti zidu (p. 137), şefu 
lucrătorilor (p. 146), inelu furcii (p.: 112), chitu de geam (p. 156), a 

"fini cu măcinatu (p. 150), laţu de prins iepurii (p. 166), apoi: bucăţ 
(p. 135), cepul de sus a vasului (p. 96), părţile... . a vaporului (| p. 146), 
infinitive: a pute (p. 113), a minte (p. 125). Curioase sânt formele unor 
neologisme: contrat (p. 100), coștiență (p. 104), januar (p. 116), a pro- 
vede (p. 141), infigt-(p. 152), învidia (p. 168), îndefinit (p. 162), înte-. - 
stine (p. 163, dar: insemnează p. 165, injură p: 107), apoi formațiunea: 
a nepreţui (p. 129: = nicht schătzen k&nnen), etc. = A 

- In, sfârşit vom relevă câteva exemple din care se vede cât de sărace 
sânt în limba maternă cunoştinţele lexicale ale lui P. (care trebuie să 
întrebuințeze: circumscrieri stângace și traduceri. din nemţește ca să 
"exprime noţiuni din cele mai obișnuite) precum și câteva curiozități, 
care nu-s lipsite de haz: «20 decalitru» -(p. 91); — ficiorul fratelui» 
(P. 94 = nepot de frate); — «măiestru de făcut zaruri» (p.98 = lăcă- 
tuş); — «creițar). (2 fil]») p. ro ((filer». cu doi 11); — «catrida = scaun 
de'un om» (p. 97, vrea să zică: scaun pe care se poate așeză un singur 

“om, iar etimologia nu-i «ven. cătedra», căci forma venetă e karga); — 
«ucurikei = cum cântă cocoșul» (p. 102); — «deobiceiu fetelor se 
zice curva» (p. 104,. vrea: să zică: curvă, li se zice numai fetelor, nu şi 
nevestelor); — «grea = însărcinată» se dă ca o particularitate a dialectului 

- bănăţean (p. 113), ca şi când n'ar fi o expresie comună tuturor Româ- , ţ p. 113 Ş Xp 
„ nilor; — dkiciţa = noâda la picior (p. 118); — armonica de buze» 
(p. 148 =. Mundharmonika); —provâje se.traduce românește 
prin. cabort) (=g. Abort) în loc de. «privată; — umârkei...e 
coitus. natural 1) (!) la oi, la 'capre» (p.:126), — ccatar “de nas. 
(I p. 149) = guturaiu; — despre vaci P. crede că tzbiară» (p. 146), etc. 

„* Spre a ne puteă face o imagine completă despre valoarea științifică 
a lucrării lui P. ne mai rămâne să arătăm câteva din multele greşeli de 
tipar şi greșeli evidente de notare. Cele de transcriere şi cele de 
punctuație nu le notez: _: -- . e 
“Sp. ansurâţ] ănsurâț — 5/ăns] am aşteptă ăn; dacă 

„Cuvântul e auzit bine, sensul e: «singuri», nu «d-însu» (sic!), precum 
„se dă în Glosar. — 5/, I-o] io—€/, nu Y-ie] nu-l je (cf. 

II $231)—€/,dă. n'are sens; am aşteptă dâț '(cf. €/), formă 
„de politeță (plur.) — €/,; M-am. ca] ma-n ca ânsă în ceea» 

2 — "ho=uam aşteptă: jel, cesta istu: cu mut'era, 'se 
_ gan€ (Cf. 7/22) — he se] re—8/, Dămăreta]Damareţa 
  

_4) In articolul din Romania scrisess sextra-naturals, 

! 
4
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= —9/,, ăi n'are sens; am aşteptă: j o (cf. îl) — hanega] neca 107. 
iăpeliâpe—192, se câ! are acord greşit;-sau se câ, sau sel. 
câl'—12/ ke-j....be n'are înțeles; sau ke ie... be, sau ke-i.. 
„.„.„bet—12/kyCrâlu-Y] Crâl'u-l—215/, după €-a lipseşte că 
—33/ cănd.jo se zehihizdei (lipsește în Glosar) trebuie să 
fie greșit; am aşteptă, atât după cănd cât şi după se forma restricti- 
vului viitor; înțelesul” pare a fi: «când eu voiu necheză —24/s„ văl] .. 
văl (€)—'5pnumtrujl.nuntru—2/jcârle-l] cârle-l/— 
20, câtele] câcele—22/„antru] ăntru—2%/29 talât] ta- 
|” ât—2%/,_» spelavui] spelavei—2/, l-en zecopeli 

'- presupun cătrebue îndreptat în:l-ren zecopi—27/„coreniparea .: 
_fi greşit, în l6c de coren; la P. găsim adesea, probabil subt influența 
„grafiei dacoromâne, '-i la pluralele nearticulate masculine şi -la pers. 2 

plur. dir ind. prez. — 5/5 ie] je—2/ gane€l] gane-l —31/4 
_s-er va n'are sens—5l/, fureri] fuseri?—%/2, rebâţ]” - 
rebăţ—S%jcir-ţ] cire-ţ—3%/pa să] s-a—%/2g şi lâie] - - 
şi-l lâje—5/y tucnit=a] ţucnit-a (=cucnit-a)— 4/5 
renjren—f/grugâverjrugă-ver—/palijăli (:ufă-i-te 
luiy = să-i apari) —42/ș; căt-a] căta —%2/ag specit] speciț— 
42, ăV.-â m nare sens; presupun că e greșit pentru ăl'-â w — 1/13 
ă m] îm—47/, brăţ) brâţ——/, ke ie] ke-iie.—%/„ tu.de 
că misli n'are sens — 5079 și 50%/j iuve. iejiuve-1 ie —, 
50| âm-ăm] ăm-âm—stju nopţi] nopţ—“/s Zla- 
tânul zlâtănu (cf. zlatănu 5/6) —5%/us a seră] aseră— 
dâţ-voi] dâ=ţ-voi—S/,jâle]iăle—/,, mușât] muşâț— 
15/.- jel] jel! —5:/,p dovote]'do vote—5%5/4 zecl'is] ze- 
cliş— 5 girei] tire-j —58/, - kâ] K'â —5/, înaintea “lui 

“ mesere pare a lipsi cănd—5%/,:le]:l-e—5%/ și %1/s ăn- 
Ă i 5 30_% . 

trăt-a şi ăntrât-am] ăntrât: a (zecl'is), ăntrât am. . 
(cunoscut), căci nu avem a face cu perfectul verbului ăntră, 
ci cu adverbul ăntrât=ontrât codată,: îndată) — 5 l-ăm]. 

l- âm—%/,, ăn]. âm—€2j, trymanc'e suspect; în Glosar cu- -. - 

vântul nu-i explicat. După poșnit-a am aşteptă un infinitiv — %/10 

N 
pe 

câpu-l] nu câpu-l'?—62/,g cel'a] nu cela? —%5/,g pus-a] nu. 

pus-0?-—55/j, nu şte] nuşte = ceva—%5/a3 sa] s-a—tj,văt]căt—. 
5 ămnă] nu ămnă?—j, clemâiă-l] nu clemâia-l?— 
sculați-vă pare-a fi dacoromânism în loc de sculâț-ve—. 

-s/cel.â] nu cela?—5/y ălte] nu-âte?—%/,: fil= 2— 

“59/, cl'tma] cl'emă—%juusnajit-o] usnajit-a— %las şi: 
«|; cuvintaj cuvintă (cf. 0/,4)—70/„, casa wo] cas-aw-o— 
2/84 dai nu A S-a Ă 

2jstotine însemnează «sute», nu 4900.-— 75], şi” 39 zbutit-a] 
zbudit-a, (Cf. 74/15) — 7/5: muniescita] muniescit-a — 

14 kă] kâ-78j5 ke] ke-V —79jg necal' ] neca-l —%f 
Tel] jel— In Glosar: Banac în loc de Bânac, cum pretinde și - 

„ordinea alfabetică — 96 caruță] căruță —98 țăpus] ţăpuș 
— 103 acuperejacopere—08.ven. durăr(2) — 112 dupul - 

7 

, 
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du pă-——126 m âre] măr (cf. 2/4) — 127 a mişcă Ja mişcâ— 
128, Drange] Orange—134 ped'epsa] pedepsa-—138 

“ mpăcă] mpăcâ—147 eroat] croat—147 scanu] scaun 
- aşi a măsură]o măsură. 

„ «Partea întâia», publicată cinci ani după «partea a doua», dă în Capi- 
tolul I un «Raport despre călătoriile» lui Popovici în Istria, din care 
„aflăm că a vizitat această ţară în două rânduri, în anul 1899 şi în 1905. 
In întâia călătorie eră la 3 Octomvrie în Susnievița, unde stătu trei zile, 
având întâia oară a face cu jandarmii, pe care îi aţâță asupra lui preotul 
șovinist croat Iosip Flegar. In 6: Octomvrie vizitează satele Letai, Gra- 
digne şi Grobnic, în 8—g9 Octomvrie e în Berdo, în ro Octomvrie în 
Noselo și Senovic, în 17 şi'19 Octomvrie lucrează în Jeiăni, după ce 

“trecuse prin acest sat și în ziua precedentă. ! . . .: 
„ Mai lungă a fost a doua călătorie a sa, deși din cele şase săptămâni 
petrecute în primăvara anului 1903 în Istria, partea cea mai mare a 
timpului trebui s'o piardă cu alergături pe la dregătorii spre a scăpă de 
mizeriile ce i le 'făceau agitatorii croaţi, asistați de autoritățile locale. 

La lucru ajunse abiă în 11 Aprilie în Susnieviţa, unde stătu până în 
19 ale aceleiași luni. In 26 Aprilie. viziţează Costărceane, «canton dela 

„ (sic!) Berdo»,în 27.Letai, unde însă abiă pe ascuns a putut culege câteva 
forme fonetice; în 28 Aprilie a fost în Senovic şi în 29 Aprilie în Grobnic 
şi Gradigne. Dela 4—16 Maiu a petrecut, cu mici întreruperi, îm Sus- 
nievița, . - - - i Da a 

Urmează descrierea «Locuinţelor Românilor din Istria». (p. 9—Ir3), 
câteva notițe despre tipul şi numele lor (p. 14—15), despre cocupaţiunea 

"şi vieața Rumerilor» (p. 15—17) şi despre «biserica și școala lor» (p. 17—33) 
făcându-se, cu citațiuni lungi din discuțiile şedinţelor dietei provin- 
ciale, istoricul şcoalei româneşti ce eră să se înființeze în Susnieviţa, . 
istoric cunoscut în cea mai mare parte din cartea lui Burada (p. 70—84), 

.-  nemenționată de P. . E a e 
In capitolul III se dau «Materiale: filologice» și anume terminologia . 

- aparținătoare «rotăriei și covăciei» (p. 34—35), o colecţie de nume de 
botez, de familie şi de batjocoră (p. 35—39), apoi nume de animale. 
(p. 39—42), de localităţi (p. 42—48) și în sfârşit cobservări» asupra 
acestor nume '(p. 49-—50). Este cel mai folositor capitol al cărții, | 
bogat în material nou și nu totdeauna uşor de adunat. a a 

„ Îndată ce Popovici începe însă să publice materiale de limbă, dăm-iar 
de greşelile supărătoare pe care le-am cunoscut în partea II a cărții sale. . 
Vom relevă numai câteva: ..- ..... DR IE 
"* Cuvântul vin ta se explică la p. 34 prin «cheia şurubului de împie-: 

- decat»; iar la p. 35 prin «sfredelul de şuruburi». Cine-și poate imagină 
cevă cetind aceste definiţii? Presupun că 'vinta Istroromânilor e: 
acelaşi cuvânt ca «ghintul (gvintul)» nostru, în ultima-analiză germanul 

. «Gewindey, şi nu-i nici «cheie», nici «sfredeb, ci șurubul însuși al opri-: 
„torii, sau, precum îi 'spune . Popovici; al' caparatului de împiedecat
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““carub (p. 34). Când avem lucrările lui Dame şi. Pamfile, care 
ne dau și ilustrațiile obiectelor acestora, nu se „cere decât'o mică 
jertfă de timp spre a găsi corespondentul: dacoromânesc pentru toate. 
aceste cuvinte ale terminologiei: populare... Cu definiţii greoaie şi! ne- 
clare sau cu vorbe bănățenești ca. «chesăr» şi (ferkedew» (p. 34) nu faci 
cetitorului nici un serviciu. În ceea ce priveşte cuvintele-istroromâne, ni 
sedă odatănăcovală p.34,altă dată năcovâla p.35,apoimâiu 
care poate fi ven.'7majo - p. 35; şestele cele (am aşteptă: .... 
câle sau cel mult cele) gubaste;35, apoi folu -ele p. 35, ca 
şi când folu ar fi forma absolută şi folele cea hotărită.! d 
Intre numele de botez întâlnim: un Bârtoline'p. 35, al 
cărui ş o greşală de-tipar; în loc de cÂndreiu» se tipăreşte Avdrei 
p. 35. * N a i e aa a 

Numele de familie 'sânt întovărăşite de o cifră, care indică numărul 
„satului unde au fost culese» (p. 36). Adică: Popovici a adoptat sistemul : 
lui Weigand, şi în loc'de a repetă mereu numele satelor din care aceste. . 
cuvinte au fost culese, dă numai câte o cifră, fiecărui sat corespunzându-i- 

altă cifră. Cu acest sistem se face, fireşte, foarte multă economie de . 
spațiu şi cetitorul spre a se orientă, n'are decât să caute «cheia» în care 

se dă lista tuturor comunelor, cu cifrele corespunzătoare. Dar această: 

«cheie» n'o găsim la Popovici nicăiri, în tot volumul. "Tot astfel după .. -" 
nume el. scrie în parenteze «(bast. din Triest)» sau '«(bast. d. 'Triest)»- 
p. 36—37, fără să ne explice nicăiri ce însemnează scurtarea neobişnuită 

" «bast») (== bastard?). Ea Ra E 
Exactitatea transcrierii acestor nume de familie şi de batjocură nu . 

o 'pot controlă decât întru cât ele sânt din Susnieviţa (pentru care Po- 
povici dă cifra 4), căci ele au fost culese şi de Belulovici și s'au publicat 
la sfârșitul vol. L-al «Studiilor -istro-române».: După Belulovici,' Giu-". | 

seppe Basici are porecla Z fi i da r (adică «croitor)), iar nu Șnidâru,, 

precum dă Popovici p. 39.. Nu înţeleg, de .ce 'crede Popovici că: numele - 

“Surian are «tipul clasic român ca formă» (p. 49). In tendința lui de 

a creă legături între Banat și Istria el explică (p..50) pe: Istroromânul 
_Beneţano'prin.(Bănăţanu»! uitând că în Glosarul său notase exact, 

după Byhan, că Beneția (?) la .Istroromâni'e Veneţia. ,. | 
„La pag. 49 ni se spune că «numele de ânimale de orșice soiu se face (!) 

mai mult după colori»; cu: toate astea-la numirile citate la: p: 39—42 

nu ni se spune ce culoare au animalele. Acest lucru ar fi fost necesar, 

căci avem nume ca Roşo, Ruşin (p: 39), care dacă se dau la boi 
roşii, se deosebesc de adjectivul r o is (roi ş), iar altele, precum Mu ra 
(vacă p. 40, căţeă p. 41), Lâia (oaie p: 40) ar. putea fi numiri vechi 
de colori, pierdute; de altfel din graiu; altele, - ca “Cu fu (cocoș p- 41), 

cu fa (găină p. 41), amintesc de asemenea un cuvânt românesc, pierdut. 

de altfel din graiul. Istroroinân, și însemnează, probabil, «zbârlib. Nu- : 

mele.N e gru (porc p. 41, cocoş p. 41) e de sigur rău reconstruit (în 

loc de Negru) din femininul N eg ra, iar numele de câne Țiturle 

"p. 41 e suspect, căci face impresia unui plural articulat.
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Intre: numirile de localităţi aflăm Vytâlu p. 44, care presupun! 
că e tipărit greșit în loc de V ştâl'u. Curioasă e și forma Virhu (de 

“trei ori) alături de v ph, în Jeiăni (p.: 46). A e: 
“ Capitolul IV începe cu descrierea «sunetelor și explicația transcrierii 

fonetice. Lista acestora, dată în volumul II,se mai repetă odată cu ex- 

_ plicaţii ca cele următoare: SR i - 
RkR=k' muiat: 
P=Vmulat- i o ICE 

n = n muiat (recte: k' = k muiat, LI! = Î muiat!) . 
$ = un sunet între $ şi ș (dar s'nu se explică) 
'1=— t aspru (ce va să zică daspru)?).. „i 
Urmează o. serie de.8ş de cuvinte, pe care le-a întrebat din sat 

în sat. E sistemul «cuvintelor normale» ale lui Weigand, «care. prin 

consoţii (1) săi voeşte să conducă destinele filologiei române» '(p. 124).: 
. Preocupări sintactice, derivative şi lexicografice lipsesc şi la: Popovici, 

" care e preocupat numai de rostirea cuvintelor. Fonologia istroromână 
cuprinde însă în parte alte probleme decât cea dacoromână și deci Po-: 

. povici .făceă- bine dacă alegea și alte «cuvinte normale» pe lângă cele 
chestionate de Weigand pe teritoriu dacoromân. Același lucru se poate 
spune despre. formele morfologice (care sânt citate, ca și. în Glosar, 
"când subt forma absolută, când subt cea articulată, fără nici un sistem); 
ele nu se dau. tocmai unde le-am așteptă. (d. ex. la adjectivele âb și 

“Tcâd, ale căror plurale masculine: sânt «neregulate»; aflând pluralul 
muşâă! ţ în textele sale, nu eră firesc ca să introducă şi acest cuvânt 
în chestionar?). „n e i 
„Dar să luăm câteva: exemple. Faţă de formele șase, șapte și. 
kV ag găsim în satul .8' (Jeiăni), formele: jâjet, iâpe, iârbe 
(probabil tipărit. greşit în loc de jârbe), tâptiru, vâle,râte, 
jâne, ât,âb,câdşiml'âre. Ar rezultă deci din aceste însemnări 

_ că Jeiănenii pronunţă şi ei d, ca ceilalți Istroromâni, însă nu în toate: 
cuvintele asemănătoare. Cum se potriveşte asta cu enunțarea apodictică 
dela p..58: în dialectele române din Istria orişice d-[= a accentuat] 
'e egal cu d» şi cu formele date la p. 74 pentru numeralul ordinal: șă- | 
sele—șâsa, dar șaptele:(cu zl) —şâpta? - Da 
“Dacă comparăm datele lui . Popovici: cu ale lui. Bartoli, vedem că. 

acesta a auzit în-Jeiăni âbu, SâSe, Sâpte. Știind că datele lui 
".. Bartoli sânt de-o exactitate exemplară și că Popovici uită adesea să 

pună cerculețul. de-asupra lui a, cred că sântem îndreptăţiți să stabi- 
lim regula. despre. prefacerea lui a accentuat în d așa cum am: făcut-o 

“în vol. IL $ 4,.nesocotind pur și simplu datele lui Popovici. | 
Sau să luăm cuvântul m!/'âr e, citat mai sus. Despre acesta ne spune 

Glavina p. 69 «wmnieare, formă secundară pentru mlicarey. In 
vol..II $ go am văzut că de fapt Istroromânii au tendinţa de a preface. . 
pe /' după 2 în 4. Fiind aceasta o trecere fonetică negeneralizată încă, . 
ca ar fi trebuit să fie urmărită de Popovici cu deosebită atenție, spre 
a-i puteă fixă hotarele: locale. Dar Popovici — în opoziție cu Bartoli —
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dă pentru toate opt satele numai forma m ! â re. Un cuvânt cu fone- 
tism asemănător e m!'e «miel. Ca formă hotărită a lui ml'e se dă 
mI'el'u pentru cinci sate. Dacă ar fi notat-o incidental, în „graiul unui 
individ, am puteă crede: că avem a face cu un fenomen de asimilaţie 
progresivă (m! eY'.u în -loc de mlelu). Dându-se însă ca formă «nor- . 

mală» (în contrazicere cu 'm!'e, -lu dela .p. 59), avem tot .dreptul să 

credem că: asimilaţia- progresivă în acest cuvânt .nu există în graiul 

Istroromânilor. ocne 

__ Şi aşă am puteă continuă cu cele mai multe dintre cele 85 de «cuvinte - 

normale», arătând lipsuri, forme suspecte (cf. grăvur, gl'emur, - 

gVindur dar f/erure, cl'epture sau: vâle, plur. vâlele .. 

-p.'54 dar văVele-p.60, apoi: bâserice, sera, wiţewa,:care. . 

la p. so setipărește viteana) şi erori vădite. In schițarea ce o dă 

(p..57—60) despre vocalismul și consonantismul istroromân, Popovici 

susține că d «trece .în: e: mediu» și. dă ca exemplu: «per c<păn : 
(p. 57), ca şi când în desvoltarea istorică a sunetelor româneşti d (n 

pâr dacoromânesc) ar fi stadiul anterior: şi e (în per istroromân). cel” 
ulterior; tot astfel el crede că istroromânescul bevu-s'a desvoltat din 
Deau printr'o formă intermediară. beu (p. 58), pe când: ştiut e că daco- ” 
“români beau e nou și analog, în locul vechiului bez < B1B0. P. își închipue 

că bissilabul aid «s'a prefăcut în â v.d u», pe când, dimpotrivă, formele 
dacoromâne add și meglenite dt .(din. arid): sânt mai nouă. Alte. . 

“ aserţiuni la Popovici: ge, gi trece în j, sau în ş; exemple leja = legea 

-(p. 60), ca și când cuvântul Jeje ar :fi:.urmașul latinescului LEGEM. și 

identic cu Jege al nostru.— Sau: îi şi zi. trece în ș d. ex.ţ in, darpati: 
(p..60), ca şi când acesta ar fi urmașul latinescului PATIRE și identic. . -, 

cu pâţi al nostru. —- După P. lat. îr dă r d. ex. betăr (p. 60), ca şi când -. - - 

n'am aveă trem ete și alte cuvinte, care trebuiau să-i arăte că amu- 
ţitea lui 7 în betăr..nu se datorește lui 2 precedent. — Popovici -. + 

crede că difțongul ea s'a redus în e «subt influenţa italienei» (p.: 58). .. » 

Dar în: majoritatea, cazurilor în care cuvintele româneşti se aseamănă cu . 

cele italieneşti, în italieneşte. avem doar e şi nu € (d. ex. sera, nera etc.) .. 

căci pronunțarea deschisă a lui e în italineasca' literară ( W-e condiţio- 

nată de alți factori: decât - trecerea românească â lui e în ea. —- lată 

şi. câteva specimene de explicări fonologice vrednice. de relevat: «i iniţial 

desvoltat” din a lab. (adică: labial) d. ex. : anima < înimâ» p. 58, sau: 

«La pd pronunţat şi ua armonia sunetelor e mai mare și trecerea lor. 

în o e foarte ușoară și explicabilă». Adevărat că spre documentarea acestei '.. 

aserțiuni se citează exemple cu au (şi nu cu 44), dar nu înțelegem de ce 

imediat continuă: «De ce.însă ... se reduce... ..pd la o mediu nu-pot . - .- 

explică», Adică: trecerea. lui-oa în o.e la. p: 58 «ușoară şi explicabilă», 

dar la p. 59 «nu o poate explică). Da 
In capitolul V se tratează despre Morfologia istroromână, în acelaşi 

fel superficial, cu devieri fără rost 'şi: cu aserțiuni. curioase, d. ex. «a 

dispărut declinaţiunea pronumelui peste tot» (p. 62), deşi ne dă (la p. 72) :. 

“ paradigmele acestei declinări. El crede (p..63) că în numele Bucovinenilor - ...
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Onciul, : Tarangul etc. se: menţine, -l al. articolului și nu ştie că 
aceste forme sânt artificiale, create în şcoala lui Pumnul. Vorbind de 

„ articularea femininelor, nu amintește tipul reprezentat prin s t e-s t evu 

(P. 43) cinarea substantivelora susține că «cazurile au dispărut» (p..64), 
| fiindcă 'el nu a observat că dativul femininelor- are terminațiunea --e - 
"- "(UI $122). In paradigmele ce urmează (p. 64—65) se citează şi formele 

„_ corespunzătoare meglenite (cu care ocazie el se miră de vocativul iuli, 
care-i de tot normal, corespunzând lui fiule al nostru), cele aromânești 

> (dându-se ca exemplu de un genitiv al substantivelor masculine: dup-a 
„ duz fil!) şi cele dacoromâne (unde lipsesc vocativele din plural şi se dă: 
ca dativ dela fiu forma al fiului). Urmează apoi, pe mai multe pagini, 

exemple despre declinarea . substantivelor în textele vechi româneşti, 
care nu aduc. absolut nimic nou, pentru forma cărora el nu dă nici o 

"- explicare (necunoscând problemele morfologice pe care le arată această 
„“ declinaţiune), decât doar curioasa aserțiune că în.forme ca case ei avem 

a face cu greșeli de tipar (!) la.vechii scriitori. Ca model de claritate a 
expunerii citez '(p. 70): «terminaţiunea. [neutre]lor. la singular e cea a 

„masculinelor (-cons.), iar la plural e latinească -e respec- 
tive .-ur(e)» şi între exemplele cuvintelor «de origine lâtinească» se dă 
cuvântul u dor (p. 70). Pelemng, plur. lemne îl numără între 

"neutrele istroromâne (p.:71). . . e m 
Comparaţiunea adjectivelor . după el '«nu. presintă nimic deosebit) 

şi superlativul ar fi cel, ca mâi bur, -€. (nearticulat!) p. 71. ăi 
In paradigma. declinațiunii pentru: pronumele. personale (p. 52) nu „ numai că lipsesc o mulţime de forme (precum mii, ţii e etc.).și va- riante (cf. în. texte: ăt-ie 27/,.t' e 21/, "pentru: dativul pronumelui - conjunct de persoana a doua în legătură cu verbul i €), ci se amestecă: 

„ formele conjuncte cu cele absolute, se tipăreşte greșit (1 o r la acuzativ „şi le I' —amaşteptă! le— la dativ) și se citează forme curioase, ca acel „x ăi dela coadă (în loc de / 2), pe care nici el nu ştie să-l explice. Pe această: - pagină nu e rând în care să nu fie o formă greșită sai o eroare de tipar. - Dintre «numerale» (p. 73—74) citez: : N a 
„devetprejâce(cu] -... .: 
“dovotăzăce(cudşiz i 
„idovotezâte şi.ur (cu eşi a: e 

cvărnaru, însă cvărnâr82/p :  : | 
“zădănu (cu â). —zădiha (cu d) Ei a 

„treju ar fi. formaţiune «regulată» dela treja.. .. :... 
zălic (-u, -a) e-dat ca adjectiv care se acordă cu substantivul ur- o mător (cf.însă Il Şa3p. i a i -  votă, -e ar corespunde dacoromânescului «căte» şi ca exemplu se dă: trei vote trej fâce devet=3x3=9.: | 
Tot așă neîngrijite sânt paradigmele verbale (p. 74— 100). Nu voiu. „relevă la acest loc toate greșelile mărunte din acest lung capitol, ci voiu scoate la iveală. numai trei puncte. caracteristice: : - RE 

„1 

mp 

Li
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-La p. 78, după ce ne dă formele de conjugare ale verbelor auxiliare, 
Popovici scrie: «Aceste sânt formele obişnuite.. Și nu pot să înşir şi 

„. celelalte forme, căci n'are nici-un înțeles». Mise pare dim- .. 
potrivă, că în Gramatica unui dialect, bazată pe o culegere bogată de. 
texte, nare nici un înțeles a se da numai paradigmele, mai mult sau 
mai puțin reconstruite în mod teoretic, ci tocmai formele care se găsesc 
În texte, cu indicarea locului și cu toate variantele... i 
“Dacă Popovici îşi culegeă datele sale despre conjugarea verbală din 
textele, ce le-a publicat, nu puteă scrie la:p. 86 despre conjunctivul . 
verbelor de conj. I: «Pres. conj. e egal cu cel din indicativ, cu deosebire . 
că la persoana a treia (formele 3 și 6) se termină în -e d. ex.jo-j zicu 

„ne ka [de ce scrie-pe zicu cu c şi pe neka cu k?],secânte= 
eu îi zic să cânte î» Propoziția aceasta, pe care e imposibil să o; fi cules 
Popovici din gura unui Istroromân,.e un dacoromânism patent. Con- 
“junctivul istroromân la verbele de conj. | se deosebeşte de cel dacoromân 
«tocmai prin faptul că nu păstrează formele: vechi cu terminația -e 
la persoana 3 din singular şi din plural, ci e identic cu indicativul, având 
terminarea -e (< d) la persoana a treia din singular și.terminația -u la 
persoana a treia din plural. Dovadă următoarele exemple. din textele 
publicate de Popovici (care, în 'loc de e final, scrie, precum văzurăm, 
ge sau â)învol. Il: neca stepte/,, neca-llâsă13/,, neca-l 

_TOgă 9, neca jute %/, neca mărănke î9/, etc.,. neca - 
“se-nsoru £/y, neca mărăncu 16/,jetc.: a 

La p. 100 Popovici remarcă formele scurtate, -precum -i în loc de 
jaste, care, după consonante, devine ă j, ca şi la pronumele personale - 
conjuncte.. lată cum exprimă el acest lucru:. «In cursul vorbirii for- 
mele gramaticale se netezesc şi din acest motiv am pus în paradigme și 
formele. tocite, care se reparează din now. PI 

In capitolul despre tadverbiu» (p. ro1-—r03) ni se dă o listă —ne- - 
„completă —a adverbelor istroromâne, făcându-se distincția între ad- .. 
verbe de loc, de timp şi d6 mod, cu obişnuitele greşeli de traducere 

“(d.ex.k'a,t'a = detot), detipar(vâleînlocdevâ!' e), de transcriere 
"“(incâc€= încoaci, căn (9) cu $, a cârui valoare. fonetică e neexpli- “ 
cată în:lista semnelor 'sale fonetice) și de explicare (astfel el. crede” că 
dosti, luat deadreptul . din limba croată subt forma aceasta, s'ar fi 
desvoltat din dosta tanalogic italienei, cf. tardi pro tarde»; mai sus- 
ține că adverbe ca «ziua, noaptea» 'sântforinate ca fuga şi bănăţenescul 
zuta, în loc de iute). Incolo, capitolul acesta e umplut cu generalități,: 
precum: «Adverbiile pot să . consteă. dintr-o' singură vorbă” sau 

- se pot” formă cu ajutorul prepoziţiilor, în ce (1) caz se numesc + 
adverbiale. Ele-şi păstrează firea (1) şi în acest caz şi se. pot. compară 
ca adjectivele, . etc... (cf. întregul -alineat dela începutul acestui 
capitol). or a DR i, 

La «Prepoziţiuni» (p. 104) se dau între cele «simple» din și după, 
iar între cele compuse p îr,:pir şi se traduce neexact ăntre prin 
«între, ăn tru prin întrw, cătra prin «cătră șidespre,dispre 

ii . , . . 

a
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„prin «despre» (cf. II $ 179). Tot astfel, la «Conjuncţiuni» (p. 104—105) 

ni se traduce prin-«nici (nimic), mw. e 

= Și capitolul despre «Formarea cuvintelor (p. 106—107) începe cu 

“generalități, în cea mai mare parte 'ncexacte. Intre prefixe el numără 

pe a protetic, care «nu se foloseşte. Nu se zice acoperi, arăta, 

aştepta;aşterne,cicoperi,rată, șteptă, şterne [recte:. 

şterne], etc. Subt infuența acestei evoluţii a amuţit a- și din cele- 

lalte-'părți de vorbire, d.. ex. vocât (avocat), prope (aproape), 

cmo ce (acmoce), fâreg (afară), .care au fost derivate cu ajutorul 

prefixului a-.din lat. ad-». Am citat acest pasaj întreg, căci el e caracte- 

ristic. Eră un timp când filologii, în loc să dea explicări, întrebuinţau 

_termeni tehnici gramaticali. Cuvinte ca epenteză, epiteză, sincopă etc. 

“erau un fel .de formule pe care, întrebuințându-le, filologul se credea. 

scutit de a mai da vreo explicaţie, asemenea celor ce cunoscând numele 

latinesc sau grecesc al boalei lor, cred că-nu mai au nevoie de medica- 

mente. 'Tot astfel și «proteza» e un termen tehnic, care nu explică nimic. 

„De ce apare această proteză a lui a în anumite cazuri și în altele nu, 

e o problemă care pe Popovici nu-l preocupă. Confundând noţiunile, 

el.citează între cuvintele cu a protetic tocmai forme ca.acoperi, 

arătă al căror a derivă din latinescul AD-, iar între cele cu 'AD-' latinesc 

dă pe acmo ce, al cărui ac- derivă din lat. ECCU- sau ATQUE-, în nici 

un caz însă nu din.AD-. cr, 
"_-«Observările sintactice» (p. 109—113). pot fi une-ori folositoare. Dar . * 

„ Popovici (p. 112) -consideră .conjuncțiile. ke de în. propoziții ca: tu 
„ver zițe ke de rej fi mutastă... (în'care avem cazul explicat 

- de noi în II Ş 254: 'ke:după verba declarandi, chiar când . propoziţia 
“următoare e introdusă printr'o conjuncţiune condițională), ca o tinte- 

- resantă inversiune a lui de+-he» (p. 112).  Constatând influențe slave 

- în sintaxa istroromână, el sfârşeşte acest capitol prin următoarea pro- 
- poziţie: «Natural 'că din punct de vedere 'subiectiv pare-un ce curios, 
„dar viaţa şi firea limbii se condiționează de fapte obiective şi nu subiective 

„păstrând aranjamentul logic moştenit din bătrâni» (p. 113). . ... 
După partea gramaticală urmează un capitol despre «Raportul, dintre 

dialectele istroromâne şi celelalte -dialecte române» (p. 114—121). 
In vol. Il, pp. 348—349 am arătat. pe scurt care e părerea:lui Popovici 
despre originea Istroromânilor şi am combătut :argumentele sale. La 

“acest loc vom relevă numai curiosul fapt că Popovici: foarte adesea dă 
diept document: ceea ce trebuie documentat. . Astfel, voind să arăte 
pentru ce «spaţiul (1) dela sec. X—XVI» eră potrivit pentru ca. Românii 
să-şi părăsească patria lor primitivă, înșiră: venirea Maghiarilor, năvă- 
lirea 'Tătarilor, pustiirile turceşti, migrațiunile Slavilor (cari ?) şi: migra- 

"- țiunile Românilor (adică Românii au emigrat .pentrucă . ... au emigrat 
_ Românii!) «şi, ce ne interesează mai mult, s'au format dialectele limbii 
române» p. 127). Mai întâiu: de unde ştie Popovici. că dialectele române 
s'au format în «spaţiul» dela sec. X—XVI? Apoi, până acum se credea 
că “formarea celor patru “dialecte 'ale limbei române sânt urmarea
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despărțirii Românilor în patru grupuri fără legătură geografică între ele. - . : . 

Popovici ne învaţă însă acum că din cauza formării dialectelor, Românii” 
au început migrațiunile. .: a IE 

“Cu un capitol «Note despre Românii din Istria) (pp. 130—143); 

în care se înşiră unele din părerile înaintaşilor despre originea Istro- 
românilor şi se reproduc, după «Foaia pentru minte» din 1857 rugăciu- 
nile notate de Covaz, urmează câteva «Intregiri» (p. 144) şi Suplementul 

la' Glosar (pp. 145—152), despre care a fost vorba mai sus, _. -. ; 
_. Singura recensie scrisă cu: competență despre - cartea 'lui Popovici 
este cea publicată de H. Tiktin în sArchiv f. d. Studium d. neuren: 

Sprachen u. Literaturens, vol. 126 (1911), -Pp.. 477-438. 
y 

19041999 i _ i 
"Glavina îi 
SU, 

, 

| 2 Două articole. | 

ANDREIU :GLAVINA eră întâiul Istroromân care a învățat carte la 
noi, pregătindu-se pentru cariera de dascăl şi redeșteptător al conștiinții - 

' naţionale Ja compatrioții săi. Din scrisorile pe care le trimiteă din Sus- 

nicviţa şi Jeiăni fostului său profesor. A. Viciu la Blaj, se vede cu câtă 
sfinţenie ţineă el-la.misiunea sa de apostol, cu cât entusiasm ştiă să vor- - 

“bească connaţionalilor săi despre şcoala pe care aceştia, la îndemnul lui, 7 

o cereau guvernului austriac, dar în același timp cât de zadarnice-'erau . 

intervenţiile sale la Bucureşti, unde nu. obțineă decât promisiuni. 
La 1004 publică în dUnirea» din. Blaj (anul XIV, No. 9 din .27 Fe- 

'” bruarie),subt titlul O doce, un articol informativ despre Românii istrieni, 

vorbind despre deosebirile, lor. dialectale, despre port, ocupațiunea. şi 

conştiinţa lor naţională şi mai ales despre planurile sale de răspânditor. 

al cărţii românești. Face un călduros apel ca să fie ajutat la întemeierea” 

întâiei şcoli naţionale în Istria, arătând în cuvinte mișcătoare primejdia . 

slavizării,. pe: care o credea atât de iminentă, încât orice acțiune de sal-, : 

vare naţională .ar fi venit prea târziu dacă mai întârziă 3—4 ani. 

Doi ani mai târziu el publică în aceeaşi foaie (anul XVI, No. 20 din 

12 Maiu) subt titlul Rumerii şi şcoala naţională croată, un nou articol, - 

“în care” semnalează “iarăşi primejdia de slavizare, arătând “încercările ... 

1 

Istroromânilor :de a -obține şcoală cu. ajutorul. doctorului Scampicchio, 

şi - propaganda protivnică croată, în frunte” cu societatea „din ; Zagreb ă 

«Ciril şi Metodiw. tc Ta ai | | 

Abiă răsboiul cel mare a adus şi pentru Glavina realizarea visului . 

din tinereţe. In Istria italiană, Românii au obținut în sfârșit $coala 

. naţională, în fruntea căreia ajunse Andreiu Glavina.. Cu moartea lui, :,, 

'a murit și școala românească. 
TIR 

Ta 
2 . - .
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Glosar româno-istroromân. , 

La îndemnul şi după indicaţiile lui A. Viciu, GLAVINA, reîntors în 

mijlocul compatrioţilor săi, începe să culeagă date şi material de limbă, 

pe care le trimite. fostului său profesor. Subt titlul Dela. fraţii români - 

istriani s'a publicat în cUnirea» dela Blaj, în 1904, p. 23; 35, 47 —45, 

57—58, 67—68 şi 770 un Glosar româno-istroromân, singurul de acest 
fel până astăzi, +. i o” 

' Gazeta blăjană fiind inaccesibilă celor mai mulţi cercetători, reproduc 

acest material, cu atât mai preţios, cu cât ne vine dela un Istroromân 

şi fiindcă cuprinde unele cuvinte necunoscute: sau rar. atestate de alţii. 
Reproducerea lui mi s'a părut necesară şi pentrucă Glosarul acesta 

- fusese tipărit cu nenumărate greşeli şi, pe cât se pare, şi cu unele modi- 

ficări făcute la Blaj. Intr?o scrisoare (nedatată) Glavina cere lui A. Viciu 
să-i trimită corecturile «ca. să nu se întâmple atâtea greșeli ca în cele 
publicate în Unirea», iar în alta (din Bucureşti, Aprilie 1904) el îi reco- 

__mandă profesorului său «dacă cumva nu înţelegeţi destul de bine dia- 
“lectul nostru, atunci mai bine faceţi. oarecare românizare». În corespon- 
denţa pe care d-l Viciu mi-a pus-o la dispoziție se arată câteva greşeli 
pe care le relevez.în note. . .. E , „i . 

__* Cuvintele reproduse mai sus arată că materialul de limbă dat de Gla- 
» vina nu poate fi utilizat decât în mod critic.. Tendinţele de cromânizare» 

şi influența inconștientă a limbii dacoromâne, fac ca tot ce ne-a comu- 
nicat Glavina să se înşirue în seria acelor lucrări—cunoscute în de ajuns 
din literatura aromânească — care au fost scrise cu cele mai frumaose 

- intenţiuni, dar care, din punct de vedere filologic, trebuie primite. cu 
„rezerva cuvenită. Ele au însă o importanță deosebită. din punct: de 
„vedere linguistic, căci ne permit,: urmărind influenţele dacoromâne 
asupra. unui .Istroromân, să vedem care. fenomene. anume . înrâuresc 
cu deosebire graiul în cazuri de bilinguitate şi unde se produce mai 
întâiu- nesiguranța. în rostirea 'sau în construcţiile graiului părintesc. 
De aceea voiu insistă la acest loc ceva mai pe larg asupra dacoromânis- 
melor lui Glavina. . . SO i a 

EI scrie kal, iel, gol, vicel, mnjel în loc-de câ, ie, go, viţe, 
mie (cu 7 final amuţit); tot astfel, alături de. forme adevărate, fără 1 
final, el are adesea articolul: masculin -u/: paizul, merul, prev- 
tul (şi preotul), guvernul,lucrul,plugul,pamintul, 

“cerul, vicelul, lapisul, bovul: traze vozul ku. 
firul;. , E îi a : 

alături de genetivele şi dativele adevărate, construite cu Ju, el scrie 
- adesea lui: lui fratele mei, lui vake, lui Domnu, lui) 
kalu, lui sorecu, lui bovu,odată chiarkoronaAvstriei; 

3 

pe fratele; pe maja, pe fecori;, 
întrebuințează prepoziţia p e înaintea complementelor nume de fiinţe: 

N
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„. formează .persoana a treia dela pluralul prezentului: indicativ al 'ver- 
belor de conjugarea I în -d (-6,-e) în loc de (-u):toc lukră,breci 
cari 'latră, omiri se roge, omiri':sape, muljerile 
spele,profesori:invecepe.fecori (alături de înmec); 

__ “alături de formele adevărate în -g (scris -€ şi -e), îi scapă destul de 
des dacoromânisme în -este la persoana a treia a . indicativului prezent 
singular dela verbele:: în -esc: me:ljubestepe mire, potko- 
veste,ielse misleste;.. _-:*.. m ! 
"persoana întâiă dela. plural: se termină de obiceiu. în -n; găsim totuși 
forme. ca nkacam,mănkam, mereni; dela verbul-av e. întâl- 
nim formele am şi an; „i 
pronumele relativ «care» apare subt forma nearticulată: io ljubesc 

peofeticăcare.:...,breci cari latră, cari ganesk; 
în loc de e întâlnim a după labiale: fata, nevasta, vargă, 

varsă (=verze);. :.. 
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: în loc de / întâlnimz în pui, și trifoi; acesta dinurmă — suspect — 

suspectă; -: .. 

"e dat alături de ditelină; și forma kuib în'loc-de cul'b. este 
4 "a ARI 2. 

alături. de ljepuru, sorecu, întâlnim și forinele dacoromânizate 
ljepure,.soarece;i: aaa : a 

subt influenţa grafiei, dacoromâne, el scrie:-i final: a kur i, breci, ! 
batuni, fraci (alături de frac), frazi (alături de. fraz), sol- 
da ci,etc,, alături de forme adevărate ca .a'stez,bur (plural),,de-m; 
“alte dacoromânisme — dintre. care. unele. par a fi simple greşeli: de | 
condeiu sau de tipar —.sânt: meu. (mei) în loc de mev; —gunoi, 

- alături : de: adevăratul gnoj;—preotul (alături- de :prevtul, 
pevtu);—venitalături de veri;—dau, beu=dâvu,bevu;. 
— d6re, (ceteşte doare) =dore;—mja şimia=mha;—eu 

„me ărd, el se ărde=jo...„,je..;—ieste=ie;—noibem.: 
= bejen;—dea=dâje;—septe în loc de sâpte (pe la Blaj 

-se rostește epte şi se scrie șepte); —pe uskat şi pe'apă în loc 
de pre..;—de 8ani în locde ân;—Andreiu, fruct, sânt - 

” dacoromânisme patente; —harta ..ca aba «hârtia cea:albă» e o 
construcţie dacoromânească; ::.. i. N 1 

interesante -sânt' următoarele cazuri: dacoromânescul „totravă”. se 
traduce” bine cui.otr'ov,; dar în exemplu “urmează: se otravesk 
ku otravă;—lui dizvorăşte) îi corespunde istroromâneşte. zvir,. 
precum aflăm în exemplul dat: apa zvirca din pamint; totuși 
Glavina dă corespondentul z vo rea;— în loc despelă (cf:spel€) 

'el scrie s pa la, care nu-i decâto istroromânizare a lui spălă al nostru 
(după modele ca fâcut = facut), întocmai precum:merze— ală- 

- turi de mg re— pare a fi o istroromânizare a lui merge al nostru 

„(după modele ca sparge = spârze); de aceea, dacă alături de pe- 
mint întâlnim'pamint (și chiar pămintu), îl. vom: consideră 

_mai de grabă ca o istroromânizare din. pâmântul dacoromân decât ca. 

„o formă existentă (deşi posibilă); tot ca o. istroro mânizare a.lui atâta 

“2 S. Puşcariu, Studii Istroromâne, IL
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(după modile ca efă = = fâre) al. consider pe. t ata, neatestat 
aiurea. - ; 
„Uneori e greu a spune: dacă. formele: date de Glavina sânt: veritabile 
sau sânt dacoromânisme.. Astfel - pluralele articulate koleturile, 

snopurile, muljerile trebuie, probabil,. îndreptate în cole- 
turle, 'snopurle, muljerle.— In loc de instrument și 
turn am aşteptă instrumenăt şi turăn.— In loc 'de mut 
am aşteptă muta st. — Pluralul feminin lunge e dat şi de Ive, 
încât nu trebuie să-l corectăm în lunz (=lună, atestat de alții), 

„dar large în înţelesul de «largi» (nu de «departe)) are nevoie de confir- 
mare. —nvărte cânvârteşte» e.dat și. de Maiorescu, dar kroat 
(în loc de hrvât?) şi mai ales-ctimp înlocdevr eme e suspect.— 

" Cred că şilelică(=leliţe) e dacoromânism. . | 
Interesant e a.urmări și influenţa dialectului istroromân asupra limbii . 

- dacoromâne întrebuințată de Glavina. In: privința aceasta vom găsi 
multe exemple în .bucăţile următoare, astfel în echivalentele româneşti 
'din «Glosarub din ' Jeiâni (relevate, în note) .şi mai ales în traducerea: 
dacoromână dată .de el la textele istroromâne. La acest loc notăm numai 
confuzia pe care o face la cuvântul:Lă cat (== lacăt), căruia îi atribue: 
înţelesul: de «cot» al cuvântului istroromân lăcăt. 

“Trecând la transcrierea lui Glavina, trebuie .să spunem că aceasta 'e 
plină de neconsecvenţe și echivocuri (datorite de sigur şi tipografului), - 

“iar deslușirile din fruntea Glosarului nu sânt destul: de clare. 
Ca și în alte lucrări (vezi mai departe), Glavina distinge între d şi â, 

"însă nu în mod. consecvent. Astfel el'scrie: kârpă dar kărpi,, 
spârtă și spărtă,. bâcvă şi băcvă,.âns şi ăns, ărpa şi“ 

-ârpi, kănd şi kînd (tipărit şi kind), lâre.și lăra,. plânze, 
și plăng, vârti și vărte, mârănkă ȘI mărănkă, ăi şi îi! 
etc.- Prepoziţia ăn o. scrie deobiceiu. i n. Uneori —- la 1004 se scriă 

" încă în ortografia noastră şi & — întrebuinţează şi semnul. € pentru 
d: br ăw gr Ev (Şi grăwrsărk i sărk). 
“sunetul d se redă prin a... mi 

. Pentru e avem diferite semne; mai rar e transcris prin ea şi da: svi- 
r €a; intenţia lui Glavina eră a-l redă prin € (și în poziţie neaccentuată), 
care în ortografia română pe care o' învățase la: Blaj avea valoarea dif- 
tongului ea: bur, boske, frike, oljacă,. gre, kuheit&, 
musate,porte,;spele, stale,vak e etc. Adesea însă el scrie e: 
de (alături de de), kresta (alături de -kresta), măgle (alături 

„de măgl€), muljere'(alături de muljere), piaze (alături de 
“piaz€), verde: (alături . de: verde), apoi::muljera, cude, 
fete, bure ape; kamesa,; spărţa.plire, akase, zece, 
abe, inke, imi kice, mârănke, cesta nopte, etc.: În toate 
aceste cazuri e e scris greşit în loc de £ (= e). Numai la verbele în | 
-ei, grafia -ei corespunde, precum reiese din observarea expresă a lui | 
Glavina (cf. mai jos, notele 150 şi 154) rostirei din Berdo; i inconsecven- 
ţele nu lipsesc. însă, d. ex. zekopti dar zekopeit,probirei și -
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- pobirei,svikei şi svikei, stimeitşi stimeit, presentei 
şi presentei, etc. In baserikă (consecvent). pare că avem de - 
fapt rostirea e (II $ 35), iar invers, rostirea-e e sigură în rev şi, poate, 
în grev (cf. I1:$ 29). În tendinţa sa dacoromanizătoare, Gl. redă adesea 
pe -e final prin să: pravică,bocă (şi boce), kurată,deblă, 
krelută,scră, acă,barkă,bată,biră,baserikă,brazdă, 
“tikvă (şi. tikv€), britvă,. bacvă, baretă, kamizolă, 
ciafă, mikă, spârtă, “zokă,.mărânkă,reslegă, trekă, 

__ete., deşi într'o scrisoare către A. Viciu (din Septemvrie 1905) el scrie . 
“dă la finea cuvintelor totdeauna se aude ca c€(ea)). Uneori avem și gre-. 
“şeli de tipar ca-mărănka (în loc de mărănkă=mărămke), 
vred (în loc de vred); forma te: «ceaiu» e o istroromânizare a: lui 
te (ardelenism). Dacă alături de va k € întâlnim lui (= lu), va ke, 
aceasta corespunde. într'adevăr rostirii.-(I1 $ 122). Glavina însuşi :nu 

„aveă o'idee clară asupra valorii lui. e istroromân precum. reiese din 
următorul pasaj dintr'o scrisoare adresată la 14 Sept. 1904 lui A. Viciu: ă 
«Deosebirea între € şi ea este foarte puţin.. Dar cu toate acestea; în 
dialectele istroromâne : se :observă diferenţa destul de mare ....d. ex. 
bliskea, nu-i tot aceea'ce ar fi bliskă, pentrucă în . cuvântul 
blis kea se aude destul de bine acel a din urmă...; morea ftre- 
buie” nu s'ar.puteă scrie mor€..., tot aşă purtea,portea etc. 
Jar € nu se poate scrie cu ea pentrucă £. al mieu este egal la £ rom. 
[= ea accentuat în -vechea ortogrofie, rostit prin: părţile Blajului '€), 

- d. ex. lukr&,iarni lukrea, ku h 6, iar. nu: kuhea. etc. E. „po- 
sibil ca oarecare cuvânt să aibă și greşală .. . - : i 
“Transcrierea lui € şi f îi face lui Gl. cea mai mare greutate, el fiind 

dintr'o regiune, în care aceste două sunete — ca și s.și ș, și I—se 
confundă. ÎIntr'o_ scrisoare 'către A. Viciu, „din Aprilie 1905, Glavina 
scrie: «Este adevărat întru câtva că ce şi ţ se confundă puțin, din cauza 
limbei slave, care, precum se ştie, a: influenţat foarte mult asupra dia-. 
lectului nostru. Dar cu toate acestea, dacă. e: omul. cu băgare de seamă. 
şi de omul întreabă de' mai multe ori, cum trebuie, € sau f, de. sigur 
va obțineă rezultatul dorit și favorabil limbei româneşti. 
Tot așă e şi cu afacerea lui s și ș. Eu, într'adevăr, vă'spun drept, am fost. 
foarte încurcat și influențat [în ortografie] de limbile croată, slavă, sârbă, 

- bulgară şi maghiară, încât aproape n'am fost în stare să fac deosebire 
între c şi £, ş şi s,] şi 2 ete: Acum, mulțumită: Bucureştiului, par "că | 
nu mai există aul acel negru înaintea. ochilor. mei în: privința orto- 
grafiei: române». In face şi subţire el aude acelaşi sunet, pe, care 
îl redă, după model croat, princ (= ţ) și nu. numai înainte de e, î, ci 

- şi înainte de consonante, de vocalele d, o, z şi de zero. Vom avea "deci, 
să cetim în toate cuvintele următoare: acă,anca,băcva, bicv. i a. 
bocă, breci, 'c' (= îţi), ca, cace, casta, casti, catezi, 
cel, cele,celice,cerşi,ceruşe, cest(â), cesta, ciafă, 
“cimiter, cira, cire,cude, cudesc,cuke, cukor,;dinci, du- 
ce, duljce, face, fecor, fetică, fraci; gljaca, gnoienică, 

> 
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înmec,. invece (=.nveţe),. io-c dau, kanconeta, 
kucitu,lastavica,lancun, lelică:macka,.naranca, 

-mkaca, oblacno,oc;ocisti, placă, picor, praviică, 
puc,.puric,ruci,seminca, skafunice, :skerc,:sker- 
cei, soldaci, sorecu, subcire,.sulacei,:-Susnje-. 

“vica, taca,.t oc, udica; vicel, etc.:Supărător este numai că; 
„“ deşi rar, semnul c are şi valoare de k (transcris deobiceiu prin k): a d- 

vocatu (alături de advokatu), brec (care trebuie cetit uneori 
„bre k,iar alteori:breţ), capu (alături-de kapu), codru (şi ko-: 

„ dru), cu, fac, kontract (şi kontrakt), lucrul,:pipesc, 
trecu t.. Odată el întrebuințează chiar pe 7 âl nostru: toţi (alături - 

„ detoc); mai rar găsim transcrierea cu € croat: a n &a (alături dea n ca), 
„€ia, tude (alături decude),:kljuăt, ot (alături de oc). Lucrul 

se complică și mai mult prin faptul că sunetul <.îl redă uneori prin € 
(explicat ca «y. unguresc): bu cile, caro, mace. «pată) —altă- 
dată prin ce:-cearoj— altădată prin €: butile, taro,cepiă, 

» klopotiă,:vet, —mai adesea prin c: bătic, beutic:(cetește 
bevuti€),:gârlicu, kokotic, lakatic, mikic. Indoială 
„cum trebuie cetit c există la două cuvinte neatestate.de alți autori: ha r- 

„ daca «perie (de.lustruit ghetele) şi ca vli:«cuie»; cred: că în amân- 
două cazurile avem a. face cu un'ț.din €, întâiul cuvânt fiind înnidit cu 

„germ. Kardătsche,. iar al doilea fiind serbo-croatul cavăo (€avla) «cuiu». 
"1: La celelalte. sunete avem transcriere aproape consecventă: 1 redă 
pe [. (numai odată întâlnim volie alături de volje),:mj pe. de: 
ex. munjit = mufit. (numai -ani::trebuie 'cetit. ăi :.și mj ca 
m î; "odată. găsim scrierea angjel -alături de anjel=ânel), 

a 
+ mai far prin î-+ oc. .dar avem şi. transcrierea 3 (maia și 

m aja), iar pe ije'cely îl găsim redat odată prin e; z are valoare de 2 

„ge este 'g(h)-+e (d.: ex. bragesi), ze. redat. deobiceiu prin '3, 

” (5 fonic): fazol, fraz,zut, stanză «potecă», numai. în varsă 

prin s.- ERORI IE Ic Si a a n 
„. Inconsecvenţele: nu lipsesc nici .la forma. unor cuvinte. . Astfel: 
previseşi previse; casta şi cesta; ditelină șideti-. 

(=verze), pais (alături de.paiz) şi::skusei(=scuz€j) e redat 

zegresi și zegrist;petroljo.şi petrolja. -: a 
„ In. reproducerea ce urmează a Glosarului am restabilit ordinea alfa- 
betică neobservată cu rigoare în original şi am îndreptat câteva greşeli 
de tipar,. utilizând corespondenţa lui Glavina către A. Viciu. De altfel, 
în note se arată aceste îndreptări: a S  aie 

“(p. 23) abandonă = abandoneit: muljera Pa abandoneit 
„.: ac = ak, pl. akuri::i0 am: kumperat astez cude akuti  - - 

„ acel= cel. eri e 
acele = cele, cele: fete. 

lină; brăgesi și bragesi; race și rece; vârh şi verhu; 

. .. bă 
- Ss
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acest = cest: 'cest om nu ie 'bur, zato ke je roisu 0. 
“acolo = kol5: kolS s-a dus el în osterie . i. Sta 
- acoperământul unei căsi acoperită cu slamă 1) = strihă DI a 
acoperi = koperi: astez voi coperi casa me Ce a 
“adâncătură în „pământ: skulje, skulie 2) 
adevăr = pravică: io am avut pravică, nu-tul.- : îi | 
„adevărat = pravo: tu ari pravo Ia 
aduce aminte =-pameti, rikordei: rikoide-te de i mire bu 

- adună = pobirei, pobirei ) oa 
„adunătură = kup, pl. -puri: noi avent) mare kup: de kumpir 
advocat = advokat: csatezi 5) va fi advocatu meu:N. N... ..., 
aer = arie: aria” de la €) Susnjevica e kurată . a a 

„ afară = far€: âmne fare “du-te afară” 
- aicea = anta, ot, ăia 7): viro oc, ste anca, duce anca pâre şi vir 
ajută = zuta: *c va zuta Domnu “ţi va ajută: “Dumnezeu”, .. | 
alaltăieri: catezi: catezi va veri cace .kas€ . DIR 
alb = ab: io-s mai ab nego'tu aaa 
albine = celice: anu cesta are cude celice. . - ae 
alt =-at: pl. aljes: at om, cela 8) e un at.om; cesta e ur. 'at brek de 

mance 9) “acesta este un câne altțul] decât cel de] înainte! ; ; astez ay 
mers (sau: s-av dus) aljcs omir la Fiume i 33 i 
amar = zuk, zuko . ÎN O CI a 
'an = an: anu cesta a fost" buc ap pa 
apă = apa: apa de la €) noi e bure ape Ea 
“apără = apara: io aper 1i) pe fratele Meu. ii 

__aproape=prope  .. E II E 
apus = zveidit: sorele 2 a zweidie Mă Sa 

“ ară = ara | Sa Ea | . 

arătă = arața” - - Da 
arbore = deblă: debla cesta je mai mare ego ca ata. ar 

_arde=arde - e. aa 
aripă = krelută ..-: a SI a 
armă =arma a eg 

2 

1) istroromânism: slâme = paie.” Da 
2) cred că numai skul'e e exact. .- e 

3) cu observarea: te curat şi ascuţit». _. - 
1) probabil rău cetit de tipograf în loc de aren, precum se dă de zepețite ori. . n: 

5) astfel corectează Glavina în scrisoarea adresată lui A. Viciu greșala de, tipar cater; 
- țătezi = poimâne (= cealaltă zi). , | 

*) am aşteptă: dila, . ta a | 
"79 cu observarea: & croat: ne 

9) tip. cele. , po i fi ie o ai 

9) tip. manc€, : m | ” ! 

10) astfel :corectează : Glavina î însuși exemplul tipărit greșit: este'z z av mer dus aljo: 'orir 

Fiume; în loc. de Fiume am aşteptă Rika.. „a 

15 în manuscris va fi fost apăr: Giabina serie: şi. “arăta. ete.: am  aieptă zparto): ef 

nota 32,
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„aruncă = hiti Aaa 
_asară = seră Di 
ascunde = skunde - : 
asin = asir: asiru cesta are mare oda | 
astăzi = astez - _ A RE 4 
aştept = stept Ia 
asudă = spoti, poti A DN 
asudătură = pot . .- SD a ai 
aţă = acă | a a 
atât == tâta aa. î.C i 
avariţios = lakom Ia a. 
avut = bogat. 

baie = banj i, Ca 
* balsamă = balsama 19), balsarmi ie 
bani: pinez, soldi * A a 
„barbă = barba E 

„= bărbatul micu: omu 'mev . : -. '.. a 
“+ barcă = barkă 14) e | 

- băutură = beutic! . | - 
„baza la o casă — fundamenăt Ea 
bea = be ... 
beat = bet, opit 
bere = biră . . e i 
biserică = baserikă | a | N 
bolnav = bolăn - : - - a | 
bostani = cuke. Aa A | o 
brâu = bră&v DN Da 
brazdă = brazdă : _ a 
briceag = britvă | E | 
brumă = mraz ! +. IN II a 
“bumbi1€) = batuni  .- a A 
butoiu = bătvă ' 
buzunar == zep. 

„(p. 35) căciulă — baretă Da 
cal = kal, pl. kalj . N e a Di 

  

12) poate dacoromânism istroromânizăt (prin aferaza lui + a iniţizd, “sau influență din 
partea ital. tanto. Nu-l găsim atestat „de alții. Pa 2 
13) formă dacoromână. - ” ” 
16) urmează cuvântul istror. bată [=baltd] explicăt prin: un loc unde curge în continuu 

apă de anoj-[== gunoiul, iar apa aceasta se numește gn oi e ni c ă. 
15) urmează cuvântul istror, bedră : = femurul: piciorului. .:. 
19) == nasturi, : - 

.



„ cină = cira  . E 

„7 21) citeşte brek! Pta : ” 

GLAVINA. III 

călcâiu = peta 
cald = cad | 
calfă = garzon . . 
cămaşa = kemesa tii. 
când= khând . . e 
câne = brec 17) Da 

- cântă = kanta 18) a 

cap = kap': 
căpitan = Vapitan - i 
căput = kamizolă -. ma 
car= Voz Si i 
“cârciumă = osteria - ” i e 
carne = karne II E 

cârpa = kârpa - i. 

cârpi = kărpi e a a 
"carte == libăr că ; 
casă = kasa: .--: . a A 
cât = kât. e 
câte ori = kâte vote E Ia a 
căută = cerşi ia a 

„caut pe mama = cavt pe maia. 
cazarmă =— kasarma 18 2). - au 
ceaiu = te: noi bem - sake | ser€ te. 
cenușă = cerușe te 
cer = cer E 
cerc = kolumbar -:": 
„cercei = urekine 19). .. 
certă = sfădi 20), svadi SE 

_cheie= k]jut cc 2 
cheltui = spendei-... . a 
chemă = kljema - 
ciafă — ciafă “ 
cimiter = cimiter, . giob. 

' 

- cine = cire 
"cioban = pastir . : 
cioc =kljun . - 
ciocan = bât, diminutiv bătic 
ciorapi = = strinfi 20), bicvi! | 

  

_15) greşală de tipar pentru: kânta. „i : . 

ia) Dacoromânism (ardelenism). Citeşte kazarma. . 
39) Glavina adaugă: de la „ureklje. . 
20) dacoromânisi. 

„21) cred că strinfi (= germ. Sirmplle, une. strimnfi) e 

la Blaj pentru “ciorapi” . , 

cuoâtul dacoromânesc auzil.
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184 e GLAVINA „III . 
  

", ciorapi de lână = skafunice 
“clădi = Kladi -. s | 
claie = kopa 
clopot = klopot, dim, Klopotie: oile porte la noi clopote 
cloșcă 22) = kocka . 
coadă = koda, pl- art. -dele: ljepuru are: mnikă kodă. „ 

coaja 22) ce se ace pe o tăietură a: corpului = = krastă pi 
„coastele = kostele:: kostele lui fratele meu îs prekinite Ia 
cocoş 21) = kokot, dim. kokotic, pl. kOkoci N Ia 
contract = : kontract: cace -mev vet a fakut kontrakt 
copt = kopt,.fem. [pl.] -te: merele îs vet: kopte, ” a 
corn = korn: kornu de kapre ie mare - i 
coroană == korona: korona Avstriei je musat€ - .. -:: 
coșarcă 25) — spârtă, pl. art. -tele: spărta pljire de smokiz 5 
cosi = kosi: anu cesta noi am kosit &ude fir.  . aa e 
cotul mânii = Kuvată 27): kuvatu mev-are mare os.“ 
'covertă = koperta: koperta de vapor se. spele sala 2 zi 
creastă == kresta: kresta: lu kokotu ie roise  -. A 

" credință = vera: vera nostra ie ca mai bure . -..:: 
” creieri = mozljan: mozljani de oie îs bur: 
crește == kreste: omu tirar kreste vred (= iute) . 
cruce = kriz: noi avem î) akase ur kriz betar 20). 
crunpene 2) = kumpir: noi mankăm 5%), cude” Kummpir -. 
cucuruz = trukinje: anu cesta a fost crude trukinje - . 
cufăr = kufer 31), baul: cu voiu kumpera 3%) ur baul şi 
cugetă = misli: fratele mev misle kude 33). . | 
cuglă 31) = bute: fecori la: noi se zokă ku buzile 

„ cuib = k îb (de pasere) 3%): la noi îs tude 'kuibur 
cuie = cav i: la noi se vinde 26) tude cavli aa 
cumpăra = kumpăra: eu am: kumperat%) | o ur6.: | Mita 
cunoaşte == = kunoste , a E 
curat == kurat: mie-m pieze 27) kurat o 

  

22) zip. closcă. IE: Aa a Ai 23) tip. câra. 4 Ia IP a . pi 24) țip, cocos. - i - a 25) tip. cosarcă, : e 
*%) probabil dacoromânism - istroromâniz zat: am aşteptă smokvi, 
2) tip. greşit în loc de Kuvată, , ia a 25) citeşte betăr. aa a 2) = cartof. , [ e ! | | 30) recte: munkân s, mănkân,» | Ls 
31) dacoromânism? . ! A 32) zipărit greşit în loc de kumpăra (corect urpară); cf, nota II: a. 23) greșală de tipar în loc de cude (= fude). . AR 

31) =,popicd. - - E RI Id 55) cred că kuib în loc de kuljb e duzaromâism; cuvintele din parentezul următor sânt . tot dacoromâneşti. | , - 
| '3%) dacoromânism pentru: vindu, ! 

37) Probabil, greşala: de tipar, în loc de piaze (= = . place). 

«



  

GLAVINA. III. 
. . N 

N , - DN a - 

curăţi = ocisti 38): postolele lui fratele mev îs ocistite n 
curcan = puric: saki 40) om are la noi purici . ...: 

curechiu = kapuz: la noi omiri mârănkă: cude - “kapuz; a 

  

„_39) tipărit greșit: acisti, 

    

curge = tărli: apa târle 41) musat în boske 2): 

cuteză = kuteza: omiri av:kutezat fura” . : .: -.....-: 

- cuţit = kucit: ku kucitu se talje porku | 

Di a 

da = da: de-m, „pâre., IN a 
deal = brig . E 

-. de- asupra == vârde, sârh- de a 

deget o zazet 
dejună = răci A a N 

de mine = de mire. : - Pta Ă 

deslega: reslegă: reslegă pa 
desperat = desperat 43) p e ai 

destin = destin E 

dimineaţa = dimireța “); 'bura dimpire cță “) tg E 

“din = din. : ti N 

dințți] = dinci: dinci maelj : as mai aljb pego' telj! ÎN Ra 

direge — opravi, popravi:. am .opravit lukru. .. :... A 

doare = dore: me. dore capu, DC e 

_ dobă= bubăn OO ae 
„doctor = dotor n: ee pt ps 

doliu = zalost SI a e LI i 

domnul casii = gospodar. E i | | 

"dop = cep, dim. cepit. . 

„dop “mai mare = kalkun: kalkun de. A €) Dacă PE 

_ dormi = durmi: cesta 'nopte am durmit: &aro bire | NE 

* drac == draku 45): fi-re 'draku în tire .,. 

„duce: duce: io m-am dus la baserikă : ... . 

dulce = duljce: viru cesta îi duljce, kași mljara a - 

Dumnezeu = Domnu 48) Su E 

39) tipărit greşit kurate (ocisitt€): evident că kurate & cuvântul dacoromân care ex- 

plică pe ocistite. : . : a i i aia 

«) explicat prin:. tot... i: Do e i 

4) tip. greşit: târl€ apă kurge. EA SARE | 

12) explicat prin: pădure... 
De 

43) neologism format dacoromâneşte; am aşteptă: dispertit. DN 

i) tipărit dimineaţa, care-i cuvântul, dacoromânesc. 

15) zip. dimirctă, - : 
*5) zip. drakui,." 
47) explicat prin: mierea. - î - | , ps 

45) urmează: articulat Domnul, ceea ce e un dacoromânism. : * 

po „ 4
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econom = agricultor 8): .: e. 
elemozină ==-lemozină: astez am dat. în baserikă lemozină . 
epistolă = list:.astez am primit din Fiume 19) ur 50) list -- 
etate = dobă: el are o dobă de zece an. ia 

7 i 

AF 

“(pag. 47) face = face: io am fakut astez ur musat băt | 
făină = fariră: farira de 'grâv je mai abe nego de sărk:. 

„fân = fir: anu cesta firu je mai mare nego anu trecut : 
X farfurie = piat Me A 

„.. fată = feta, fata, fetica, fatina 51): cesta fetică je musate . 
» fereastră == oknă: okna cesta je resbită 512) Bi 
fierbe = kuhei: kuheite-i cira?..  - - 7 
fini = fini: am finit lukru mev . - 

„flămând = hlamund: io-s hlamund 
„ floare = roza cesta je caro musate . | o 

: » fluieră = svikei: io stivu mai musat: svikei nego tu 
foale 52) = trbuh: me dore caro trbuhu 59) m 

„„ foalele 54) degetului = folele: lu zazetu a 
foarfece = skare: io am kumperat 32) din Fiume 10)'skare 
foc = fok: în 55) paizul nostru astez a fost mare fok 

„ frăgar 5%) = murgvă: am mănkat murgyi 
fragi = fraz: am aflat astez. cude frazi.. ii 

frate = frate: io am patru fraci inke 57) '. De 
frică = frika: iel are frik€ nopte se trekă 58) pe la cimiter -. - 
frig = race: iarna casta va fi race. : a 
frumos = musat: fetica casta” je caro. musate Na 

- frunte = frunte: frunta 5) lui ie mikice !. e 
„frunză = frunza: porku rada 5) mârănke frunze. ! . --. a „frunză de laură = lavrikă ._.. - a i a IE 

pf 

N 

7 19) dacoromânism, - Ie | a. 
5% tip. nr, . ! E | 

„bi)urecte: feta, tot astfel fetica (= fetiţa), fcina; dacoromânism: fata, . 51 2) citeşte: rezbite. a e | 

Pat 

52) =pântece, +: a - în » 59) urmează: f6lele [= cimpoiu] = un instrument cu care se sfiră [= cântă] cân- tece ge joc la Românii din Istria acel instrument e 'din piele de oaie. cf. Bartoh 

"54) = buricul? 
LD tipiin, -, .. 
139) = dud, recte: dudă, : 

52) în parentez, tradus prin încă.. .. 
- 2) zipărit neclar, ar pute fi: trekă, 

53) tipărit frunt. EI . .- 
*) tradus, în parentez, prin bună voie = bucuros, 

Y



s 

fuma = pipei: eu 'nu pipesk; fratele“ mev . pipe 

  

GLAVINA UI ” IE 389 

frupt 6) = frukt: imerul nostru anu. cesta a avut musat 62): frukte 
fulgeră = mige: casta nopte a caro %) 'migcit E 

fumă hornul1] = dime dimnjaku Ga 

fura = fura: ieri mja furat o vak€: din: stale 65) :  : 

fura pe nesimţite = okini: Maricina $) mia okinit kucitu 
furca de fier =. furka: ni aven 4) sapte furke de fljer $) . 
furcuță 6) = pirun:  pirunu cesta ie Caro musat - : - . 

fusaică 6) =—-fazol:.anu, cesta avem zalic fazol 

găină = galjiră: mai bur€ ie astez galjira negomâre kokotu - 

galbin = zut: meru cesta 7) ie zut ca şi maranca E 

gard = gard: gardu nostru ie mare-ur metru a - 

gândi — mislă: iel se misleste previse?!) . . . ...  s- -. 

gât = gutu: gutu 12) lui, frate mev ie. caro.subcire. aa 

găurit = probit: noi am probit astez o mare ârpe%) 
găvălia 74) capului = tikvă: iel are mare tikve: ” 
genunchiu = zerunklju: me dore-zerunklju 
ghiaţă 75) = gljaca: la noi ie zalik 76) gljace .. 
gingaş = delikat: fratele. mev ie caro 7?) delikat 

îi) = fruct, | : Sata 

62) probabil greşală, pentru musate, sau musat frukt, căci adjective întrebuințate ca. 

__ adverbe în forma masculină nu sânt. obișnuite în îstroromâneşte. 

93) tip, Ceaco, NR N ECE „i 

x 

sau, scris în limba istroromână tkaer,. 

sc) zip. dimujaku. | 

45) tradus, în parentez, prin grajd. . .- N 

s6) tradus, în parentez, prin Maria. _: - . Ra i | 

3) Pentru furca de tors, se dă, 'la începutul literii E următoarea terminologie: 

bâtu furcii, care de ordinar [== de obiceiul] “este de lemn; !. .. . 

gârlicu, care de asemenea este de lemn şi care are ornament [e] ;. 

bota sau cârpa care învălueşte lâna ca să nu 'cadă jos; . i 

cordela cu care se leagă bota ca să nu cadă bota de pe lână;. 

“fusul, care este făcut ca să se învârtească lâna; dă 

crumpenele (krumpiru)] împlântat în fus ca să meargă mai uşor; NR 

toată“lâna c&'se află în botă și în cordelă, la olaltă, formează aşă numitul er? 

A 

s) ţip. fărcuţă (rostirea fârcuță se aude. des prin Ardeal), « 

„69) = fasole, 
70) tip. sesta, : | . 
71) tradus, în parenteze, prin prea mult. 
22) tip. gutn. i 
13) tradus, în parenteze, prin piatră. 
18) = scăfârlia. | _ | , 

15) zip. ghiată, Da ÎN - - 

75) tradus, în parentez, prin” puţin E | ai 

3) tip. Care. - 

- , ! - 7
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“ glajă 18) î— == bocă: eu am o boce de cinci. litre e): 
glumă = skerc | 
glumi = skercei, sulacei: ftatele- .mev skercă. cude ku fetele 3 
gol = gol: iel are kapu gol ka şi sorecu : . ... .:: : 

- grădină = iardin: noi aven î) musat iardin: 
„ grajd = dvor: noi: aren' cude oi în 81) dvor 

ă gras = gras: omu gras ie săr ,. .. bai, 
grâu = grâv: pâra.de grâv ie caro; bure. at 
greblă = = grablji:. la noi firu pobiresk cu grabljle E 

greşi 8) = fali: preotul nostru a falit kând 82) n'a lasat la noi skola 
greu: grev: sarcina 3%) de lemne ie gr€ 
griji = veglja: fratele mev veglje oile nostre | 
„groapă = gropa: la noi se afle tude : grope în 82) kodru 

„ groapă mai mare = skulje . . ae 
„guler = kolet: Koleturile î îs tote abe 
gunoiu = gunoi: gunoi je bur în 81): pemint - 
gură = gura: gura lui vake ie. mare Aa 
gusta = gusta: io am gustat viru nostru negru ! - 

" guvern = „Buvern: guvernul” nostru ie la. Wiena i 

halop 8) = = galop 80): kalu 87) încre în a) galop! - | 
“hârtie = hartă: harta ca aba ie: bure za pisei o, 

. heftică 88) == ietikă, consumando -. , e 
horn == dimnjak: dimnjaku 5) nostru ie nov. 

„hoţ =: tat: cesta nopte. tatu ») a: furat do oi 

4 ÎN “ Ţ 

iarbă = iarba: iarba j je verde i 
iarnă, = iarnă . Mia | 
icoană = propelje: propelja lui Doranu . Sai, 
iepure =  ljepure: “Ijepuru: ku ureklji: mari 

„* eri = ieră: ieri am mâncat galjiră 

  

2) =sticlă,. : ” a E !. "-.. 33) pare dacoromânism: la Nanu; litru, din eiani ' IE 80) exemplul e tipărit după cuvântul Precedent. , E IE Ă .) tip. in. - , a 
83) Hip. gresi, - : : i i - 8%) tip. kind, “ „- 
iu poate: sarcira, cuvântul fiind rău tipărit. 
s) = galop. , a ! se) tipărit de doud ori. . „ N 57) zip. kaln, ! - ! 
55) == oftică, 

"89) tip, dimnjak, . . _ pa i Pip tata, a



DN 2 

  

GLAVINA II  -. A 
y . : . 4 , ” 7 7 

ieși = iesi; preotul : a iesit din baseriă 
împărți = = resparti 
împleti = = pleti: io stivu pleti spagu. E 
în 8) = în 8): în ină Susnjevica 8) 's, cude. rumeri 5 cari  ganesc 

limba rumeră : II E 
“înainte = mance.8) -. -. 
înalt = visok: noi aven n'% o kas€ visokă . ii 
încă = inke: noi aven 4) case inke cude vir negru, i 
încălță = 'nkaca: iarna ne;'nkacam bire - 
începe = = posni: noi am posnit lucrul 
încet = pomalo: omu betâr âmn€ pomalo 
“închide = înkljide -: pinezi « se „ikljid %) în * ase 
închis = înkljis %) . RE SIR 
îndărăt = nazat : pi Ş Di e pe 

„ îndată = subito | e 
industrie = industrie - a 
înger = = angjel: tot omu are anjelu-s sev: ..- 
inimă = irima; omu ku irima 'săr€ ie săr : 
întăuntru = nuntru 

+ 

înmormântă = zekopti: ier „preotul: a  zekopeit, a fetice 
înorit 97) = oblacno | i e 

a instrument = instrument 38)... - aaa 
însurat = însurat %%): fratele ! mev ie. "nsurat 
înțelege =.razumi -:  -: a a 

“întreb= treb -: i aie Sa E 
învârti = vârti: kola de la mor€ se vărte | Ii 
învăţa = studiei: fratele mev 'studiie lase 
învățător = = maestru: la noi ieste bur maestru 
invidios = = nenavidăn e 
ispită — napăst - 
iubi = ljubi: io ljubesc pe o * fetică | care me.  Jjubeste pe mire. 
izmene = mundante * *) a pe 
izvor == zvorea: apa zvirca din pamint. 

Ni 

„ jucă = zuka:-la noi toc fecori stivu zuka - . 
- jura = zura: îo ink€ n'am  Zurat Să 

„90 tip, Susnjnevica. NU ! . 
„92 evident, rcînviere voită a termenului atestat de renco. 
3) tip.-manc€. a E a CR 
*) zip, inhljide, - * E i ID aa 
5) zip, inkljid. | , . 
”) tip. inkljis. a ! 

„„.92) == înmourat.. IN a ai 
3) am aşteptă: instrumenăt, 
%) tip. insurat, : 
% a) citeşte: mudande (aceasta e forma veneiă a ital, mutande) 

e 

i



„190 - GLAVINA IV. 

N 

  

"la la: la noi a fost astez prevtul ' 
lac = lak: în 8!) kodru nostru 's cude- lakur, 
lacat = lakatu, dem. lakatic 

„ladă = kasun: noi aren pljiru 1%) kasunu de farită 
laibăr = kuret: noi aren kuretur 1%) de lâre. Pa 
lămâiu 101) = lemun: apa ku. lemun îi bure.. i 
_lâmpă = lampa: noi aven î trei lampe în 8!) kase 
lână 192) = lăra: lăra de oi abe îs musate n) 

- lanţ == kadine: kadinele de la voz 104) - - di 
laolaltă == skupa: noi am mes 195). la Fiume 20) Skupa: 
„lapte = laptele de oie ie. mai bur nego de vak€ 
lătra = latra: la noi îs zalik breci kari latră - - : 
lăsa = lasa: rogu 105)-te lasă-me se merg kas€ 
lebeniţă 1%) = angurie: la' noi îs zalik angurii 
lega = lega: astez am legat: snopurile de grăv :.. - 

“ legătoare de păpuci 9%) = = zuznje:.zuznja de koze a 
lelică = lelică 1%) Ă 

“ lemne = lemne: la noi îs cude lemne: 
lemnușe 119) = fărminanti - 

"-lepedeu 111) = lancun: lancunele se fac din pănze 
limbă = limbă: limba rumeră 92) ieste musate; limba de bovi ie bură 
lingură == lingură: noi mănkam -ku. lingură de lemne 
loc.= lok: lokul nostru se kljemă Susnjevica 
lucra = lukra: omiri la noi toc-lucră pamintu: :.:. 
[p. 48] lucernă = ditelină :detilină ie verde ae 
lui = lui 12): EI 
lumea = luma: luma cesta, ie  musată . aa 

» lumină = svice: la noi îs svice: de sev 118) | aa 
luna = lura: lura 114) i ier fost-a Plire oc, 

e E e , fa 

N 

ze 

a plivi. - - IE 
„19a) despre. kuretu d. Bartoli p 45. Sa - ă 
201) zip. lâmaiu, A . Ă 

102) ţip, lană, . Ă 
„103) construcție greșită în loc de ie musat€ 

1%) tradus, în 'parentez, prin car, : , RR 
- 1%) tradus, în parentez, prin metis. i i NEI 

108 zip. rugu. „7 | o. De 
107) = Bostan, Ă iu - : Ma i Sa 
108) == curea de legat ghetele. - 
199) citește: leliţe; explicat prin: este o muiere „măritată de puţină vreme... 

„- 110) == chibrituri, - _ | „ | : 111) = ciarșaf.: i . a 7 : . 
113) cu adaosul: a Lui nu se află la Români [ din Trial, dar = a se zice. tot 1 ui. 

De fapt forma istroromând e lu. * . 
H15)- tradus, în Barante:, prin seu. a 
114%) zip. Inr€, i - e Ia po



- - GLAVINA ÎI -. a or 
Sa . | E Ț: 
  

luntre = barkă: noi mierem pe. lak ku barka : . 
luptă 115) = gveră : : gvera. ku. turki, gvera cu talijani 

[p. 57] magazin = = magazin: 'noi aren magazinu de. cukor. 
mai mult = mai mund aa 
“mamă = maia: maia me a murit de 3 ani. î « 
mămăligă = pulentă:. pulenta se face din farire - , 
mână = goni 116): noi am gonit pe vaka în 81) kodru . 

- mântui = skapuli: fratele mev, m-a skapulcit de morte: 
- măr = mer: la n6i se fak:cude.mere .. ..: | 
margine = krai: luma n'are kraj tai 
mărita = mărita: sora me s-a maritat . n 
martor = svidok: cace mer a fost cude vote. svidok A) 
“masă = skand: skandu nostru ie-de lemn ..- . 
maslin — ulikă: la noi se afle cude ulike . - 
masline = ulike: ulikele:îs verde 
mâţă = macka: macka nostre ie rois€. 
mătură: = metură 18), Da | | | 
memorie == memoria, rikord, Si e 
“merge = mere, merze Bă | 
mergem !| = homo 119) 
mic = mik, dem. [inik]ie: noi aren ur r pork mmikicic, 
miel = mnjel, dem. [mnjellic: mnjelu lui Domnu. 
miere = mljare: mljara .ie. duljce 
minut = minut: io voi veri în 81) ur minut 
mira se = cudi: io me' cudesk kum ie luma 
mirosi = disi: rozele 120) caste disesk musat 
moarte = morte: 'io am frik€ de morte - 

„i moașă 121) = baba: baba ie ka si ur. dotor - A 
morcovi = merlin: la noi se mărânkă merlin.. -  :- - 
muiere = muljere: „muljera me ie-caro bure . ” 
mulge = muize: noi muizen vaka - 

“munte = codru: noi aren- ur mare! kodru kare se e Hjemă «hoăru 
- Maggiore», aprope de Abbazia | Re = 

„muşca 122) = muska: breku a: muskat-. ur. fecor NI 
musteţe = = mustafe: la noi aru toți omiri mustafe Ia 

o 

: î T - 

  

. N - .. 

115) == 7ăsboiu, A i IND REE 
116) tip. goni, . Ă , E Ă a. 

7) tip. svivolk. -” 
A | . E | 

118) înaintea cuvântului s'a, mai ipâri, odată mătură, care e forma dacoromână.: 

119) formă. de imperativ. , , ACE 

120) țip, rosele.. .-. i, ia N 
131) ţip. moasă. o > i 

129 zip. muska, O : a . a Da



192 , , | - GLAVINA III 

mut = mut: omu mut nu stie nis: ' 
. muzică = muzika 123): la noi ie musate muzike 

_ nădragi 126 = == brăgesi: omiri “de la' noi aru , brăgesi: de lare AI 
“-nap = nap::din nap se face cukor . - 

nararice 1%) = naranca: naranca ie musatt ' 
nas = nas: omu kare beie cude -vir are nasu:'roisu - NE 

„" “naşte = naste: fratele 1 meu s'a naskut ku:6iani: „mance: ENA 
nebun = munjit: omu munjit nu stie ce! face : a 
negreală 125) = tintă: ku tinta se pisc 127) - 
negru = negru: pamintu este negru: 
negură = măgle: iuve 1%) -i. ape îi și măgle! , | | 
nevastă == nevasta: fata casta mâre va fi nevastă !:. -  --:: 

„nici odată = svoini: svoini nu voi uta pe maiă' me: a 
nimic = nis: tu sti un nis!129) n 
noapte = nopte: casta nopte a, fost. 'grumbă vreme 
nori = oblak, pl. oblace:: cude' vote la noi îs- Brunibe oblace- 

"Oros = oblacno _ Ni 

„. 

“nostru = nostru ) e i 
nu=nu, ne e 
nuc = nuk: nucile î îs bure za i ă mânka. ” 
numai = samo - '-- | 2 
număr = numer 2) e , N 

- număra = numera: feciori tirari nu:  stivu toci numera i: -: 
nume = nume, art. nuriele: numele, mev este > Andreiu E 

a. ee că + 

oaie = oia: noi aren oi ab ; şi negre: aa > a 
oală = ola: noi aren ole de pamint... 
oare = ure EL) kăte ure? patru, ure!. 

  

12) tip. musika,. au , . - 
+12) = pantaloni;. tip. năeragi. o Ma N a 

125) = portocală. ai | | 
126) == cerneală. Pa 
122) tradus prin scrie. : 
12%) tradus prin unde. Di , ; 

- 129) notat ca şi un proverb, . ” . a 
330 nota: a nostru nu există. : i 
131) tradus prin pentru. Da 
132) urmează numerii istioromâni u r (),doi (2), trei (3),patru U), « cinci (5). 

sase (6), septe (9), osăn (8): acesta dejă este croat, precum și 9, dar zece (10) se 
zice zece. Ceilalţi sânt croaţi, numai 1.000 se „zice miljar, 10.000 zece: mi 
ljar, 1.000.000 se zice ur miliun. - - 

133) zip. nre. | Sa a



. 

  

GLAVINA III a 103 

A 

ochi = oklji: fata kare are oklji și - perul negru ie rausate 
oglindă = spegălj . 
oltar 134) = oltar: oltaru lui Domnu RE E 
oleiu 1%) = ulje: ulje de. ulike | | Sa - 

om = om: toţi omiri vor: morei ) muri: 
onorez = casti. a 

opincă = opinka: la noi. omiri i port opinci ). AI a ae 
oraş = grad... -: E a A 
orb = orb: omu care ie orb i mai: bire e se. more Dina RR 

“ ordine = ordine: mire me piaze: ordine. * .: :: - 
„ori = vote: kăte, vote-ai fost la baserikă ? | | 
"orologiu = ură | _ | N e a 
orologer = urar a] i e a 
os = os, pl. ose: breci mărănka ose . -..-: 
"otravă = otrov: cude omir se otravesk ku otravă 

- ovăs = oves: -kalji mârănkă € oves : ii 
, A E 

Ma Sa ap DN e Ra 

“păcat = pekat: pekat ie fura . -: .: i: 
„păcătui = zegresi: lo 1%) saki om zegris€ . . is 
pădure = boska: noi aren-cude boske  :  .::: SRI 
pahar = zmulj: din :zmulj.se beie viru şi: apa 
paie = slamă: grăvu are, cude slame . -.. : 
pălărie = krilas: fratele mev are musat krilas- - Ne 
palton = = kapot: kapotu ie bur kând ie race p 7 
pană de scris= peru: ku -peru se pis6 139) - a 

- pâne = pâre: pâra de grtv ie bure 
papuci 1%) = postole: cu, iarna se porte postole : :- :- 
păpuşoi = = trukinje: la noi se face cude. trukine ri 
“păr = per: fetele:aru lung per -. i - 
parapleu 141) = lumbrie: lumbria î ie bure: kând ăi ploie. 
părăsi = lasa, abandonei: omu a lasat muljera ! - 
părete = zid: zidu se face din ârpe 
Paștile Domnului = Pastele: noi ren ave  vred: di) Pastele 

Baa, Ra Si Di 
135) = uleiu, | E De . 
13€) tradus prin trebui. a = 
157) urmează: opgnjiste: se chaamă locul “unde fac. Românii” foc. 

133) Probabil că începuse să scrie Io zegrisescu şi apoi a schimbat propoziția, care 
făcea impresia unei confesiuni, în impersonalul saki om zegrise' 3 uitând să şteargă 
pe Io. , - ŞI 

139) tradus prin scrie: : Aa . 
140) = ghete,. -. i A ” 
0) —<umbrelă, o o Ş 
112) tradus prin iute. a — 

13 S. Pușcariu, Studii Istroromâne, III : ” , - 

4
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pat = pat: tot omu are 2) patu sev 
pată = = made 
pază = strază MÂ), veglja 
păzi == veglja, gvardiiei 
perie 145) == hartacă: ku hartaca se lustre postolele. 
pește = ribă: la noi ie cude ribe- 
petroleu = petroljo: petrolja arde: 

- peste mijloc 145) = = preste podie; preste Maggiore ren mere în Fiume 10) 
piaţă = placă: în 81) placă se vinde karne i 
piatră = ărpa;: la noi e cude îrpi 

" piatră-arsă =— iapnă | . i 
| piatră-preţioasă = = ârpe drage. a o 
picătură = kaplje 
picior = picior: picoru lui kalu ie lung: 
pictură = piktura 
piele = koza pl. kozile: koză lui bovu ie grost; “koza de Ijepur i ie 

musate 
piept = Hljept: io am kljept săr E 
pieptene = captir: ku captiru 117) :se oces€ 0) 
pierdut == pljerdut: io am pljerdut soldi . 

- pipă = pipa: ku pipa pipes. omiri betăr pi 
piper = = popăr » 
pipirig = palud: paludu lreste î în n 8) 2p6 Di 
pivniță == konobă: în 81) 'konobă- noi aren bur vir .. . - 
plânge = = plânze: fecori tirar cude plăng - 
planta = sadi 
plăti = plati 
pleu 149) = lată 
“plimba = setei 

, 

„plin =pljir: ovu cesta ie pljir i 
plug = plug: :ku. plugul se ar€ pamintul 
poartă = usa: saka 150) casa are usa. 
poate = pote, porke10 4) - 
pod = pod: noi aren poduri de lemne 
poezie = kanconeta e 
poftă = apetit - | 
poiană == poljană: ce miisate poljane aren 0) n noi -: 

343) zip. an, i 
180) probabil trebuie scris: pază, strajă =  vealia. aa 

„145) tipărit perire. - | | | E N Ie 
„145 zip. mizloc,. î : 
„49 di, kaptirul, | La . , . , Pa E 
„_145) tradus prin piaptănă, i Aa - 

133) = tinichea, : . . . 
150) tradus prin toată. MN a 
159 a) probabil greșit din cauza lui poate precedent, în loc de borke, 
231) ţip, are noi. . ÎN a Ia



  

 GLAVINA. III i Ă - 195 

pompă = pumpă a 
porc = pork: porku are lung nas... Dr 
porni = parti | DEE : 
poştă = posta: în 81) paizul 2 nostru ie posta E 
potecă = stanză . . o 
potcoavă =  potkova: Kalu se potkoveste ku potkova. 

- povesti = spuravei: muljerile la noi stivu cude spuravci - 
praf = prah: la noi nu ie prah; - RI 
[p. 58] prânzi = merindei 15) . 

E 

“pre nimic = pre nis: am dat libri pre nis; a e e aa 

prezenta = presentti 15%) , DE a aa 
principe = principe: principele i ie caro bora RE 
privi = Kavta . . . 
profesor = profesor: profesori i invece - pe fecori bire o 
pui = pui. | : 
„purta = purta 
puşcă 155) = puksă 
puț de apă = puc. 
putea = pute . | 

“puţi 15%) = ihni; pute = ihn€ CITI 
puţin = zalik | : e, 

Re 
. . "a pa Ia « 

[p. 67] rădăcină = = zila: iarba are cude zile. :: i 
râde = ărde, eu me ărd, tu te ărzi, el se, ărde etc, ME 
rană = rana: io am la mără o rană p aa 
rândunică = lastavica .. -. :: . iN e Di 

- răsări 157) = iesi: sorele i€se' Pe 
răsufla 158) = = zdihei: omu kând more nu zdihe a a 
rău = rev: mie mi s'a fakut rev. aaa 

“ râu = potok 
rece = race: iarna casta va fi rece, e 
ridica = digni - a 
roată = kola: kola de la voz 159). se nvărtă - = 
rochie = brihan: “brihanele la fete î îs large 

„7 

152) tradus prin satul, a II a a , 
353) cu adaosul: şi merindei, cu e curat, Acest e curat se foloseşte în dialectul dela . 

Bărdo, un sat în care se vorbeşte destul de binișor româneşte, mai cu seamă cu acest 

e ascuţit, | | | 

154) cu adaosul: și presentei (cit. prezentei) cu e curat, o ii 

155) zip. puskă, | . : Pa , 

156) ip. a pute, 
157). ţip, răsare, 
155) ţip, retufla, Ia 
155) ţradus prin car. - - II DR CI 

139



Ia schimba = gambiiti Da i a ae 

  

196. o i GLAVINA III , 

roditor = rodăn: pămintu nostru ie rodăn-. 
roşu == roisu: kănd cerul ie roisu'va fivint ..:,. î. | 
ruga = ruga: omiri se roge saka zi lui Domnu! a 
rușine = rusire: lu fetele i ie rusire: gandi ku fecori i 

sabie = sablje:. ku sablja se talie lupurile - ce: 
 * sae= sak, bărsă 1%): noi aren cude bărse de fariză 

salată = salată: salata ie săr€! ! -. . iii ai 
sănătos = săr: omu săr lukre bire  . i ei 
sânge =  sănze: omu are sănze kad: “ CI aL 
sapă = sapun: ku sapunu se sape pamintul DR 
„săpă = sapa: omiri tota ziia sape pamintul + 
săptămână = = setimana - 

„+ sărac = siromah - Su 
>: sat = paist paisurile de la 'noi.îs musate: .:.: i 

- săturat =>.saturat: io m'am saturat de narance E 

  

“scândură =— dăskă 162). DI DI ae 
" scară = skale, art: skalele a SL a 
„scaun = kantridă O O O: . 

.şcoală 1%) = skola: în skole înmec fecori sti 10 
scoarță = = kora, ljupa | 

scula = skula 165) a 
= scuza = skusei; skuseic 166), te: n 'am' venit” ier la voi , 

secera = mlati: anu cesta noi: an milatit - ÎN a 
şedea = = sede: omu stde kând 1%?) mărânkă 
semăna = semira: tota seminca de e, am semirat 

„senin = vedro. ...- - 
seu = sev: din sev se fac svice î8) ED N 
şi = "şi: și io voi lukra măre ku voi - e 

1 sicriu = kasu 160) Da 
singur = ăns: tota zi 's âns în kate Da 
smochine = smokvi a pi 
snop = snop: noi am fakut cude snopuri de grăv 

Da 160) zip. barsă, 1: IE A 
135) urmează: săr k = = este. un fel de sernână din care. fac oamenii pâne neagră, 

„dar foarte dulce. , 
1182) urmează: . skudelă = “acesta este .un 'vas .de pământ. din « care se mănâncă, 

163). ţip. scoală. ' n IN 
1%) tradus prin ceti,. - i i 

165) urmează: -skrinje = un fel "de. ladă mare. la săteni, ! 
16) cit. scuze'j: scuze “ip o | _ - 

„a 199) ip. kind, . » . i 
- 258) tradus prin lumini. -, - ” 

î*) greşală de tipar în loc. de kasun s. lasa?
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-soarele = sorele: sorele svite 270)! lu toci omiri ....;: 
- şoarece = sorece: lui sorecu n piaze, grăv e 

soldat == soldat - A . m 
soră = sora: sora me ie musate. Oe ee 
spăla =:spala: muljerile spele kamesile da DD 
spate = hărbăt:. me dore hărbătu.. e 
“spital = = spital: în spital î îs cade bolni Aa 
sprâncene = zane * ...: tut PE 
spune = spure, spuravei : | E Ra E 
sta = sta: omu cela staie ka și asiru în pode kale : 
stea = ste: ieri a kazut tude stele: - | 
stejar = hrast: am vezut hrast € Caro *) betăr as 
„stradă ='strada.. .... -:: - pu 

" strâmb = gobast: am! vezut ur. om " gobast a a 
strein = furest: omu furest nu stie bire kala pu | 
striga =: vikei - Ş 
struguri = grozdă: anu cesta ren ave ude grozdi. 

- student =- student | a Erie 

subzsu 0 e 
subțire = subcire: Oe 
suflet = suflet : O 
suna = zvoni: klopotele zvonesk la baserikă a 
supărare = zalost. e N 
sus = sus e ce 

e. Li ; 

e ŢT r rani = 

tabac = tabak: omiri .pipesc cude tabak 
„tabelă = skrilă, tabelă: pe tabelă se pis€ | 
tăcea = taca - » - N 

„tânăr = tirar: omu tirar ie musat: ct 
tare = tare: fratele mev ie tare Sai 
tată = cace: cace mev mie ie bur” pi 
țâță = cica pr Ei Ati a e 

“teamă — frikă: eu am frikă de lup | a | 

[p. 68] timp = timp: astez am timp: za. skada ă 
tină = lut: la noi nu-i lut : Sa a : 
toarce = torce:.muljerile tork lu furka lără - DI 
topor = sekura: ku.sekura se talje lemnele : : , . 

„trage = traze: bovul traze vozul cu firul -- : p 
trăi = zivi E II a a A a i 

170) ţradus prin luminează, : i AIE 

„ 111). tradus prin tare, - ” 
.
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trandafir = = roză: roza 172) dist 22) musat 
trece = trece: timpu trece 'vred : 
tren = makina: makina âmn€ vred m) 
trestie = tărstikă - 
trifoiu = ditelină, trifoi: “ 
tulbure = mutno: apa mutne nu-i zdrave no; apa mutne€ nu-i: 'bure 

„za skada _ 
turbat = turbat: breku turbat muske rada 176) 
turn = turn:. turnu de la baserikă ie. visok 177) 

p. 97] ucide — ucide: io am ucis ieri un ljepur! Ru vurefăji lunge 178) 
uita ='uta: îo am utat se ganesk franceski 
umăr = umer 
umbla = 'mna: asiru pote mna cuăe 
umbră = hlad pr a 
unde =iuve. - | | - 
undiță = udica: ku udica se kace 179) ribe” 

| unghie = = unglja: unglja ie otrovn€ . 
unt = unt: untu se face din lapte . 
untdelemn = ulje : ia 
urât = grumbo: fata grumbe nu me piazt  -.--: 
ureche == ureklje 18) lj-am taljat ureklja ku sablja - 
urs = medvid: medvidu je: mai tare nego! “lupu 
ușă = usa: 
-uscat = uskat:' mai bire i ie pe uskat nogo pe ape 
uşor 181) = lăkko 182) . | 

va 

? Pi . Di . ze pt . i . 

Va: , : ci a ti i N 

. vacă că 183) =— = vaka! “vaka daie cude lapte! 
“vânăt = blav pi 
vânt = vint, bora: mâre va fi vint 
vârf = = verh: io si fratele mev am. fost î în verhu de kodru. 

- 

” 172) tip, raza, IE , , 

13) jradus prin miroasă, E a 
124) tradus prin iute. e 
:5) tradus prin apa tulbure nu-i sănătoasă, . 

. 176 tradus prin de bună voie, în. loc. de bucuros: (= simte nevoia de a mape). 
„+ 117) tradus prin înalt. | , 

178) urmează: ugo di == a face pe voie. 
119) tradus prin prinde, - ! . 
150) tip, urklje, - N . | LE 
15:) zip. usor. i 

„182 greșală de tipar în le de lăhko ? 
„13% zip. vaci, Ă



i „0 GLAVINA IUL Pa | 199, 

vargă = vargă : i 
vârză = varsă: varsa kând 18:) se face bire e bure. : 

- vag 185) = vics, patină | 

vedea = vede 
- veni = veri, vinjaveit: 186) fratele meu a verit de la soldaci 

„verde = verde: kodrul ie verde .. - Si 
veseli — veseli: mire me piaze se me veselesk ku fete 

„vie (arbore 'de vie) = târs . Ai 
vierme = ljermu: ljermu mărănke kumpiru'1%) A 

' vin = vir: viru negru de cude sânze .. .: e: 

violină = violină. i ID a SE 

viorele = viole,- violice: violicele disesc:158) musat .-- 

vițel 189) —- vicel: karna -de vicel âi bure i 

“voce glas: io am bur glas za 1%) kânta 191) > - 

voie = volje: io-c dau volie se vinzi vicelul -.  --- 

vorbi = ganti 1%2):. musat âi cire stie cude limbe ganti : ;,- 

vulpe = lisică: ne poide 1%) cude galjir . Ii 

i 

u , , . : ÎI pe 

. 4 

„5 

„Z 

zar 194) = kljucanica 195) : a 
zbură = letci: kokotu şi galjira nu pot bire letei 
zer = zer: io beu rada zer 

zi = zi: bură zi se de 1%) Domnu; s'a fakut zi, meren lukra 197). . 

  

, . - a , Ea 

186) ţip, kind. | ! . 
195) vies (ardelenism, din germ.). _; . tă Pa 

185) zip, vinja vâit; vinjavâit e participiul iterativului vihavei...  - N 

187) zip. kimpiru (== cartoful). a _ a 

"159 tradus prin miroasă. . - aa E e 

139) ţip, vicel. . i Pa 

150) iradus prin pentru... a Se 

"191) urmează: vr ulje == locul de unde izvorăşte apa în o pădure; vrutăk = 

izvor: noi aren bure ape race din vrutăk, “ - a „- - a 

192) tip, ganei. a - | ” 

133) tradus prin mănâncă; în exemplu lipseşte subiectul lisica. - 2 

194) == încuietoare la ușă. SD . Ma DE 

.1%5) înginte: zato = pentru aceea, - , .. 

1%) dacoromânism, în loc de neka dâje. ..-. pa | 

"197 urmează o mostră de Tatăl nostri, pe care Pam citat la pag. II şi următorul adaos: 

„«Datica şi latica (tipărit greşit Catica) = a dă și a luă. Fraza aceasta Românii 

o in ca şi un proverb vechiu şi o folosesc la un astfel de om, căruia îi place să promită, 

sau să deie, dar ceea ce dă o şi cere iar înapoi; de aceea se zice: dai şi iei (înapoi). Se 

. foloseşte şi ca batjocură; rai cu seamă se poate află la copii expresiunea aceasta, — În- 

jură Românii istrieni încă de prezinte în limba română, ca: Draku va fi ku tire — Drak 

ar fi în tine — Draku c-a maja la (= lud) —strela (== fulgerul) bate în tire — saeta 

(= fulgerul) în tire —prokljet ar fi (== să fi. aforisit) — du-te la draku —fijlu lui 

draku — draku t-ar la (= luă) etca. » E 

a 

7
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IV | | 

'- Glosar istroromân-dacoromân.. - 

Din Jeiăni, unde petrece câtva timp, îi trimite GLAVINA lui A. Viciu 
un mic Glosar (scrisoarea din urmă poartă: data 26 Septemvrie. 1904), 

“inedit până acum. Il reproduc la acest loc (îndreptând- numai! căteva 
stângăcii evidente) cu ortografia originală, care nu se deosebește mult 
de cea din Glosarul! reprodus. mai -sus. Atâta doară-că el distinge 
de: astădată une-ori pe d, însemnându-l. cu un q.: Despre acest 

„sunet el scrie către A. Viciu (Aprilie 1905): «Și în Jeiăni se aude 
sunetul d [= oa în ortografia noastră mai veche]. sau -zia, nu oa cum 
zice Weigand în scrierile sale, de ex. maie = miiaie).. Pentru su- 

„netul în care se confundă € și ș el scrie de astădată — după ortografia - „” ungurească — cs, iar pentru consonanta fonică corespunzătoare: as. 
„Am arătat în' note de câte..ori se. găsește. în manuscris c îndreptat 
“în cs și 2 îndreptat în zs, sau forme cu c adăugate în parentez după „cele cu cs. PE 

„„ Observările făcute sub III cu privire la dacoromânismele lui Gia:  - vina sânt confirmate și prin acest Glosar. Le relevez uneori în note. . „Câteva “file din manuscrisul: lui : Glavina lipsesc, ceca ce explică de » „ ce unele litere ale alfabetului sânt atât de sărace... ' 
, . 

, - 
"2 

A. a | 
Abrei, pl. -rei = păgân (care.nu crede în Dumnezeu) 1) |: albiră, pl. -re = albină Dai a a alur,.pl. -re = alun: anu csesta va da Domnu csude alure 2 ahtei, -teit, -tesk = a se grăbi. - PI ICPE 
arde, ars, ard == ard: kărburul nostru dela Jeiăni arde caro' bire 3) 

N 

“ arel, pl. art. -lurile = inel . 
armaru, pl. art. -rurile = dulap AR NR 
ârt, pl. art, ârturile = naşul 4) opincei |, a | asir, pl. asir = măgar: Ljepuru „csesta are ureklji mar ka şi asiru nostru Ss a E o a a 

. a... ' E E - - 

“. 

Si Bi r n i 

Babă, pl. art. babele = "babă: baba. nostre vred va muri * | | -baieru, pl. art,. baierele: este. o legătură de, coloare roșie, făcută de fetele române; cu legătura aceasta se leagă fetele și muierile peste mijloc; | este de lână, de coloare diferită, în grad mai mare roşie sau verde: Mai 

  

') La Grigine, desigur devrew. . 
2) cauzit dela un cioban din Ja. a 

3) «auzit dela birăul din Jo - 
*) = nasul, adică. “urguiub, i



“. şi verbul întreb, 

x 
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mușat bajerul lu'csa fet€.5), Femeile bătrâne din ]. își fac î în vârful ca- - 
pului un fel de înfăşurătură care se-numeşte baieru.....:.:; 

baticsa, la Rom. din Susgneviţa macsola, este un fel de' ciocan 
scurt de lemn, cu cap gros; se foloseşte la baterea unei plante cu numele 
scrk: Cu baticsa dela fratele mev, ren tucsi,strkul $), 

băzdă, pl. art. -dele = = hamurile la trăsură: băzdele csaste av “Kostăit 
csud€ pinez - 

becsug, -pl. art. -gurile = = bumb: „Becsugu vostru ie de oş i: | 
 benevreke pl..= cioareci: de kâcs anj arecs ) penevrekele csaste ?. i 
— Ei, vec de. trei anj de zile. . E 

beri, -rit, -resk = a ceti Ta 
„bet, pl.. becs 9) =— beat: " 
-_betăr, pl. art. «ri = pătrân NR IRI 

bilj, pl.'art. -ljurile: un fel de acoperământ de at, de lână albă; se 
face sau de Românii din ]., sau se cumpără: Csest bilj i ie "caro de burea Ă 

lâre. e 
bliskea, -Keit= = fulgeră: Casta. nopte cserul caro; „bliskea. 

“bob, pl. art. -burile = bob - -.-.. 
bocsă 9), pl. art. -csele = glajă: Bocsa csasta ie i de stikle. 
bovanti, -ncit, -nesk = a aruncă” după, cineva cu. pietre. 
'bovonă, pl. -ne = bolovan, pietrele 'cu cari se: “aruncă după: cineva: 

Bovânele cu kară (!) am. bovoncit. pe neprijatelji nostri, a- fost mar... : 
: bracsu, pl. art. -csurile = 1 metru : - Tae n 

"- bragheşi = pantaloni: | - 
brukvi și brukvics, pl. art. -csi = cuie în talpă la păpuci - d 

- bunar, pl. bunari = fântână - 7, „ 
„busi, -sit, -sesk =a lovi. : - - i 

| i po 
. _ i a Cs i 

“Csată (5, pl. art. csafele = = = partea dindărăt a capului 
"csaia 1) = tată . - 

“ esare, cserut, csar 12) = a căută: T am ântrebăt (1); dela atele n mev 

„neka-m daie be. vir, - a 
sep, pl. art, csepurile = = cep aa AIE aa ae 

5) duzit dela un june din Ja. IE ; 
2) sauzit dela un cărbunar». . | E re i 
7) cor. din areţl. | + . NI 
*) dîntrebare pusă de mine». ps 
) cor. din bei, ..-. . pe 

_ 10) cor. din boţă. ” “ : 
11) nesiguranța lui Gl. e mare: mai întâiu dă formele: pl. sacsi, sing, csacse, art. csa- 

csele, ex. csacse mev e mie caro bur; apoi dă o formă cesai, plur. csajurile. -. * : «. 

13) în scrisoare dă explicarea: Verbul esar 56 foloseşte la Jeiăni: prezintele e: io 

csar,tu cseri, ie(iajcsare, not csaren, vol csarecs, ielj (iale) 

-csaru: ex. io am csarut dela fratele mev, neka-m daie be: vir: la Jeiăni e cunoscut 

Di 4
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csepelă 15), pl. art. -pelele = partea piciorului de sub genunchiu. 
cser, pl. cseri = un fel de stejar ce creşte drept: câtră cer (1)14); 

„Csesta cser ie drit. ka și ielva 15). . 
„ cser, pl. art, -rurile = cer: Godina 16) kadave din cser. 
„eserbicsă, pl. art. -csele == partea “dindărăt a gâtului: Ma are jurele 

" »-esela cserbicsa grosea ! 
. cserta, -tat, me csert = certă. - | 

csespi, -pit, -pesk: se zice ,despre arbore când; cr 
posnit csespi. . . e „i , 

„ "cest = acest: Csasta polje 15) se va se obikn€ cseva? 19) 

eşte 17) : Alurul a 

csicsă, pl. art. -csele = țiță: Ma are fata csasta mușate csicse! 
» esigan 2), pl. art. -nii = țigan: Csiganii aru koze 
csigar 21) = țigară: Lu fecsori din Zeiăni le piaz€ car 
csikur 23) == mai multe alune când se ţin laolaltă. - 
csindra = violină ...- -:: 

" csip6, -peit, -pesk = tăiă .. | 
csitorile = un instrument din “care cântă ciobanii . 

negrea. .: . 
o pipei csigare 2) 

din Zeiăni 2), de 
forma fluerei ciobăneşti din 'Transilvania, numai cât csitorile-s duble 
şi mai groase. | | 

“csizibe = struguri uscați . .:.:  -. 
„csukar, pl. art.'-karurile = zahăr: Csukărul ( I) ie- caro duljcse 
csur, pl. art. -rurile: este un obiect; pentru curățirea grâului sau a 

celorlalte bucate: Csurul csesta ie ab ka și laptele. . : 

Ca = acasă 25): kând vecs i 2%) ca 27) 
„ Cicotina 28) == drac 29) Sa 

  

13) cor. din ţepelă. , . 
11) etimologie populară interesantă, ' 
1) explicat prin pinus. : 

_1%) tradus: ploaia, 
11) cor. se întufoşează, - 
18) tradus: câmpie. a 
19) cauzit dela un fecior tânăr, 
0) în parentez: ţigan: e 
21) cor, din ţigar, ID 
*2) dauzit dela birăul (== primarul) satului». “ 
23) cor. din icur. Pentru etimologie cf. II $ 199. 
3%) cor. din Jeiănt. . DI 

- 25) esste făcut din a acasă 3, 
19) sacest -i este făcut din merge prin schimbări pe care ru le pot şti, dar se. zice şi merge (|... 
3) esau kas&, -. i. ae 
i în Parentez: tyityotina, * ” 
„5) teste un similar de a lui dracw, 

,



1 

„- 33) astfel se'numeşte la Susnieviţa spinul, N, 

x 
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„ “Dăhne (|), -nit, -nesc = miros - . i: i, a 

dăresi, -csit, mă dăresesk=fug' e 

 dăresje 2) = rubidă 31), un fel de spin, numai cât dărcsje e femenin: -. 

De dărcsje se .pote facse bure graie 52) - a 

 dărse, -sit, me darsesk (!) = mă dau pe ghiaţă (fără patine) .- 

„ dărzală, pl. art. -zalele = partea de lemn.de unde se ţine; cu mânile: 

de oarecare obiect, coadă: dărzala de sekure nu-i grosă AD 

de csa=de acea îi: : ... ae i 

dende — de unde: dende.viri? 8). eri. 

- decsin = dincolo: Fracsi 34) nostri âs dincolo (!) de Ungărie ... - 

“ derupoii == din dărăt - Pa e, : 

deşartă = desartă (!), golă(1. ii. Ea 

_ dezelă, pl, art. =zelele=ţinut, regiune: Vi se obikhea dezela nostre 3) 

dim, pl. art. -murile = fum 5): Dimul de, karbure ie negru caro %) 

= 

« 

N DE: 
E 1 

dimnjak, pl. art. -kurile = horn - si. 
Dor: Nume de familie: Numele meviie Dor .: -. a 

dur€, durut, dore = dureă: me dore aro: mâra, picsorele și kapu%). . 

" Facsol%9) pl. art. -lurile = batistă: Fetele (1) din-Zeiăni aru mușate 
facsole %) - - _ 

faglă, pl. -le = faclă - 

faglea, -lcit, -lesk == taiu în cărbune |. a rs 

fântâră; pl. art. -rile = fântână: în kraiu 40): de Zeiăni se. află o“: 

betâră fântâre 0 N 

farlenjaku: un fier cu care se taie în' bucăţi faclia, ca să apuce: 

mai uşor foc. -- Ia aaa 

fetă, pl. art. fetele = fată: Fetele din Zeiăni se portă musat 

- feticsă 41) pl. art. feticsele = fetică; Noi aren csud€ mușate feticse 5) 

“fir, pl. art. firurile 22) = fân: Anu csesta va fi zsalik fir) 
e daci . 
ca ti 

4 

  

30) cor. din dărcsle.'.. - a 

32) tradus: gard. o. 
33) cauzit dela un cărbunart. 
3) cor. din Fraţi, . 

" 35) qauzit dela un bătrân cărbunars, ÎN | | pa 

" 36) în traducere s'a dat tot dim. ti i 

-37) gauzit dela un bătrân2. ! 

32) cor. din faţol, în parentez facol. .. .:'-:? - 

9%) cor. din faţole, . De: 
. 49) tradus: ţinutul. Pa - 

41) cor. din fetiţă, în parentez f&tică, 

12) scris greşit fururile. N n | , NE 

43). dauzit dela un păcurar?.- i, Da



204: A - = O GLAVINA IV! 
  

firtuh, pl. art. -hurile ='un brâu larg cu care se leagă femeile, peste 
„ jumătate $):. Fetele din Zeiăni portă firtuhuri. î 

„:f6le, pl. art. f6lele = foale 45), un instrument muzical. Toţi 1%) Românii 
din Istria «sviră). Se face din coaja 17) de oaie. După ce belesc. pe oaie, 

“ “6-rad bine, după aceea caută ca să n'aibă nici o gaură pe corpul ei, decât 
la cap, şi coadă. După ce se uscă bine, la coadă.o bine.leagă 15) ca să 
nu meargă aerul din ea: La gaura Vnde.a fost: capul, acolo ei. pun o 
canelă de os, pe care suflă în «fole», până ce se umflă, iar când se umflă, 
îndată începe (|!) «folele» să deie un glas muzical puternic. O parte a 
«folelui» se ţine în. mâni, la capătul căruia se află misnicsele; 
misnicsele este (!) de asemenea un instrument de os galben, ca și csito- 

“rile, numai nu-s așa de groase şi sânt mai fine şi mai frumoase. Pe. : 
ele se află nouă găuri, pe o parte cinci, pe cealaltă patru. Cu ajutorul 

„acestui instrument muzical se «sviră» bucată ce'se doreşte. 
„»"fraiar = iubitul unei fete . :. o. e e 

fraici, -ieit, -iesk = peţi. * i 
„. frasir, pl.iart. --siri: un fel de arbore . : A o 

frisăk == proaspăt: Se vecs 19). munka, noi:aren kaş frisăk 
“fundarilj = lapte acru. -:. es 

> furkă, pl. art. furcsile = furcă; Ku 'furka se torese lâra 
fuş, art. fusu (!), pl. art. fușurile = fus: Fâră de fuş nu se pote 

D 

a 

torcse. .. 

2 ps G: 

„+... Gambă, pl, -art. -bele: un lemn în formă de U, cu ajutorul căruia se leagă boii la jug: Kapu-lu.bovu se pure în gambe... - -- E 
gardu,. pl. art. -durile = poartă împletită, împletitură: Gardu se facse din lemne uskate,- : o ! gârkjan, pl. art. -ni = osul. ce iese din gât înainte 50 
gărmi,- -mit,. -mesk = dudue:. ân 'vere csude gărmea  ...., - glaz *) pl. art..-zurile = pahar: ku glazu se be vir;. .. 
“gljevaricsă 52) pl. .art. -csele =, claia' de 'cărbune. e gmaină, pl. art. -nele= saraia=omeicsi: un.fel de grădină * mare în apropierea unei căsi, în care se află spine și iarbă, pentru vite: : Okold de Zeiăni se află cude omeicsi. | - a 

v 

  

1%) == mijloc, . 
15) = cimpoiu, NE . 
î*) scris îstroromâneşte: toc. IN 

'45) istroromânis, în loc de «piele (== burduf, 
*5) topică istroromână, 
4%) enuz veţi»! IE a . Ă - 50) = laringe, îi i i 
*1) cor. din glaj.. Ie : , 52) în Parentez gljevarică, . - , , i



+ 
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graiă, pl. art. -iele = gard: Graturile 29) se fak mai mund din spire ;. 
grașkă, pl. art. -Skele = = = grindină: graşka csudea facse skodea 54) 

lu omiri | ERE 
“grom, pl. art. -murile = grom 55) 
grosi, pl. art. -rile: un fier ce stă după £ Be: La sală ( ! kasă ( ) dup ( ) - 

fok more fi grosi Ă : 
grotă (]), pl. : art. -tele = 3 bolovan 

7 

, ; H a - De i 

Haljă, pl: art. ljele = = capot de iarnă DE 
“hartă, pl. art.-tele = hărtie 
hârbăt, pl. -turile = spate | , 
hitea, «tit, -tesc == aruncă : a | 

“ hlapăes 56) pl..art. -csi= slugă ,. î.en 
" hljer, pl. art. -ri = un fel de şoarece ae 

„ hodină, pl. art. -nele = ploaie . .. e , 
„hram, -murile = odaie “: - - 

N 

Iaketă = un fel de sac ce-l! cumpără Rumerii. - | 
- iarăm, pl. art. -murile = jug! Ia i 
“iezdi,'-dit, -desk = călări : .. -.-: E : 
 încseleze 5, -les, -leg = zetămpi = = = înțelege: Zeiăneani încseleg 
i vorbi taliianski - „o 

înkărka, -kat, înkark = încărcă: fetele înkârcate' portu. kărburu + 
înkocs = încoace: viro înkocs feto Dai 

, _ . 
Bind . 4 înkolo = încolo .. 

iopă,. pl. art. -pele = un fel de Iaibăc de lână 
„ irimă, pl. art. -mele = == inimă | 

Kart, pl. art. -turile = cârt 3) ce sapă i în pământ a - _ 
kurazăn = == curajos: io-s: kurazăn E 

53) îndreptat: graiele. 
53) tradus: stricăciuni, 
55) = tunet? . 
36) în parentez: hlapăc. 
57) cor, din înţelege. , a LL 
58) istroromânism pentru scârtiăa, Ra . .
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 Laibacs, pl. art. -csurile = = jileteă. de e pânză 
lâră, pl. art. -rile = lână - A 

- dati, -tit, -tesk = străluci: Ia Da 
lazanj: un fel de mâncare de forma taicţeilor a 
ledit = om neînsurat NE 
leşă 5), pl. art. leşele : un fel de poartă împletită 
]juspină (!), pl. art. -nele = coajă 
lopă, pl. art. -pele = șură 

„lopată, pl. art. =tele = lopată . 
- lui = Luni : | a 

“Meriz, pl. art. -zurile = = = umbră Aaaa 
„ misnicse v. fole-, 

N. 

Nată, pl. art. «tele = frunza” verde de crumpene “) sau de nap 
| neberi, -rit, -resk = adună | 
-neginje, -njeit, -njesk = atârnă 

- nevastă = pl. art, -vestele=nevastă. Dar la Românii din Istria are şi 
- alt înţeles care se. foloseşte foarte mult: fratele: oarecărui . s”a.. însurat 
după o fată; după ce fata vine în casa tânărului pe € care . ka luat, toți 

„din casa aceea o chiemu £!) de nevastă. 
nucsei, =cstit, -csesk = a folosi 

„nuk, pl. art. -csi = nuc. 
„ nuntru = înlăuntru 

Obikni, -nit, -nesk = place. 
obri, -rit, -resk = = rade “ 
ognjiste, pl. art. -tile = locul unde se i face foc... 
olă, pl. art. olele = oală. . - pi oplecs, pl. art. -csile: o cămașă scurtă la fete, „până  subt. ţâţe 
„opucsi = a pune ceva bine : | | orb = orb 
os, pl. art. osurile = os 

  

y 

39) îndreptat din lesă, 
40) = cartof, 
€i) conjugare istroromână Geb clei emu): înțelesul „e € o numesc, îi zic,
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- 0IZ, pl. art, „zarile = = 0rz . . 
osljopavi, sljopit (!), sljopest = şchiop - .. 
„osnazi, -zit, -zesk == a curăți a a 
oste, pl. -stile . — oaste . a 

P 

Pâjj, pl. art. ljurile = =— un obiect de pleu $2) cu care se ba a apa 
„ pama de picsor = talpa piciorului. 
„„pâre, pl. art. -rele ="pâne 
Părprenicsa v. zărnţ - |: N d 

„parte, pl, art, părcsile = parte CRC 
-pârtu = un acoperemânt. de masă | 
parun = beat tare | Ma ', 
pasă, pl. art. -sele = păşune o 
pat, pl. ar. <turile = pat 
peană, pl.-ne=peană _.. ce ce 
„peduklj, pl. art. -klji = păduche. , SI 
per, pl. art. -ri = peri Ra N RR 
peta = partea dindărăt a piciorului 3 - Se 
petijti, -ljeit, -ljesk = cerși : . o 
pisk, pl. art. piskurile = cea ce se ține în gură când se suiră din fole. 
"'piskelicei (1), -cseit, -csesk = a. fluieră | ei 
pladănj, pl. art. -njurile = un tier *), de. epemint 
plavei, -veit, -vesk = notă : 
pobăiăcsu: cu ce se bate în un butoiu, Când e încă nou; spre. a sta 

bine pe el cordele 64) ce le are, iar peste. pobăiăcs se bate cu macsola 
pocsărnjenka: e cea mai. nouă și mai modernă rochie la fetele din 

Zeiăni , 
popă, pl. art. -pi = = preot . 

- POpăr, pl. art. -rurile = biber . a Si „- 
„ popisti, -scit, -sesk=a înscrie . ..... Da 

__ Popovies: nume de familie. | ” 
„ portea == interesă: ce-cs csie portea ke îel i ie bogat ?: 
posenicsă %), -csele = sâmburele din nucă .... ..: 
potecsi, -csit, -csesk = a-şi trage originea - .: 
potplat, pl. art. -turile = talpa dela un papuc ”). 
prencs 88) = pe aici 
preză, pl. art. -zele = lâna, după ce s'a tors. 

  

8) =tinichea, îi - 
„_%) = farfurie. 

€î) == cercurile? 
5) “cor. piper, II , - 
s) în parentez: posenica. - aa 1. 

5) = pheată. | E 
5) în parentez: prenc.
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pridivăk: un fel de n nume de care se folosesc toţi Românii din tra; 
ori și care casă are un pridivăk*) SERI : 

prost, pl. art. -sti = prost Da e 
provărea, -rit, -resku = deşteptă (|). . i 
pruzi, -zit, -zesk = ridică - 
„puhn€, -nit, -nesk =—a suflă N | | 
pumăn, pl. art. -mnurile = puma E 

-  purecs, pl. art. -csi: purece . i 
„putea, putut, pot 59) = putea '..:-.: 
„Putrihu: un vas de lemn de 3—6 litri, în care Românii, câna lucră 

sau cosesc, ţin apă sau vin sau u alte băuturi. 

? E | | R. - - | | i . | , | 

Racsă 70) = rece: mnja fost racse .., îi, 
'-rada: rea rada = bucuros, io râs rada = aş dori; io am “rada 
“reskucsicsei, -cscit, -csesk =a desbumbă :;  .: .:-...- 
rolu de 'sporget = gura hornului RER 

- roz de hnea= florile unui arbore: : .. i: E 
„rozsa de kokot = creasta cocoșului - ': >: = 
rozse, -zit, -zesk = înflori ::-. -. . - Iu ae 
rubă, pl. art. ruhele = lepedeu11) ia 
rukei, -keit, -kesk = a:urlă *2) din corn după vaci... 
ruze, pl. art. -zele = viţe de vie | m. | 

"ruzsdi = a culege struguri: . -..:: n 
ruzeditu pl. art. -turile = cuelsul strugurilor SI 

„7 . : : Ati Ss 

S Pa SI 

Sai, art. saia, pl. art. saile = ceea ce rămâne, în: horn de fana za). 
saiav: tot hornul şi casa unde este ceva înegrito *) de « sai se „chiamă 

saiavo aaa E 
sakdir = în tot locul NR a a iai Aa EI 
sâmburu, pl. art. -rele = saribur 2: a 
Sanka: un nume de fată : i .:: e 

„sapa => săpă i 
sară, art. sara, pl. sare (1) = sare: ae e 

  

63 a) == poreclă < cr. pridavak, 
6%) probabil dacoromânism $ am aşteptă pok. 
20) în parentez race, . 
71) == cearşaf, - . , | Du 
22) == sună, buciuma, _ | Îi IEN 
23) = funingine. 
74) îstroromânism Il $ 219.



  

a , 17 GLAVINA IV E , 209 

sâtu: bucăţi de.miere 5) -. o e 
- sea = şa 15) p entru cal a ! 
senkti, di -kesk = ada?) » 
sărk, pl. art. -kurile: plantă de coloare verde închisă, înaltă de pa m.;- 

trunchiul îi este gros ca şi un bât mijlociu. de plimbare, Fructul lui este * 
- în forma pumnului și se află pe partea superioară a trunchiului, cu o 
grămadă de bobiţe negre roșietici, pe cari bobițe, după ce-s uscate bine, 
se le 3) macină și astfel se capătă o făină foarte albă, dar cu toate acestea 

„pânea din ea devine neagră-roşietică, de un gust dulce, pe care pâne 
Românii o mănâncă cu: mare poftă. Partea superioară a. corpului, de” 

„unde s'a luat fructul, se foloseşte la facerea măturilor ku bațiesa!) 
de la fratele mev, ren trecsi sărkul 8). pi _ 
șine = șine de fier (Do sa 
sită, pl. art. -tele = sită - | ” 
sivast = încărunţit ! Aaa a 
skadănj = coteţe a e e 
slkorcsa = scoarță O: Au 

- skrelub: ceea ce se face de:asupra laptelui, după fierbere o 
skuta: este conținutul din.zer. după ce se face cașul 
slanină = slănină _ 
siiă, pl, art. siile = bancă țărănească pentru a şedeă; un fel de atbore 

„care se află în apropierea apelor „2 a 
sipăk: un fel de spin, care are flori roșii, precum ş şi fructe roşii, e care-s 

bune de mâncat şi de un gust dulce - a 
skioriță, pl. art. -ţele = poveste -  : pa 

__smrika: un fel de brad sălbatic, mic ) i e 
„_smutlake = draci DI aaa i 
sore, art: sorele: = soare - i 

„ sopăcs 82) = omul cel ce zice din fele: sau din surli . 
„sopi, -pit, -pesk=a zice din fole .. _: . a 
spara, sparut, spar =.spăriă Ia i 
sparzse, spart, sparg = sparge 
spate, art. -tele (fără plur.) = spate ” 
spikeit: este un desemn făcut pe bâtele ciobănești 

- spir, pl. art. -rele = spin | 
spuravea, spus (1), spur (1) = “spune | i 

„ spurget, pl. art. -turile = sporhert 8), coptor *) pentru” fierbere 

. 

N 

< 

  

i: i 
15 = fagur < cr. sat «idem». 
76) scris sea. 
71) în înțeles de ca dărui, precum arată. originea - (aer. elene). 

15) istroromânism. , 
- 29) cor. din batiţa. Ă 
80) qauzit de la un cărbunan. 

- 31) Yuniperus communis, c£. smrit sc. “la Byhan. 
3) în parentez sopăc. , 
%3) ardelenism (== germ. Sparherd). . . 
21) jstroromânism ca formă, ardelenism ca sens. 

! - . 2 . 
= . , , 

14 S. Puşcariu, Studii Istroromâne, III 

e.
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Ii stâklă, pl. art. -klile = stâclă 
stakoru: un fel de șoarece mare -: i: 

„„stanjga = = lemnul cel mare de. la car 85) de unde e se înbaznă boi s sau Cai : 
-stavă, pl. art. -vele = claie A Sa 

" stâza = poteca . 
- - “stremb = strâmb . | 
". sudra = grindină mică | N . | o 

sui, suit, suesk =sudu . | SI 
sulacsei, -cscit, .-csesku = glumi 
surlicsci, -cscit, -csesk =—'a fluieră . e 

„-. surlile:-un instrument muzical la ciobani, 2 20 cm. . lung; are 6 găuri 
sutka, -kat, sutk = sărută . . . 

„O sviici = înfășura 86) - 
„svikei, = = keit, --kesc = fluieră . 
sviri = sopi= a zice din' fole. (Soia) 
svit€, -tit, -tesk = strălucea (D 
'svzale = jegători de papuci :) 

-p 

“Tari, ie, -lesk = = a curge E 
« tarniţa = şa 88) a 
târzijak = = “miel ce se naşte târziu: 
testa, pl. art. -tele = aluat 
tifa = vârful capului 
tikvi == un fel de bostani: 
tomazzu:-un fel de vas de sticlă, de 2 litri, împrejur împletit cu sălci, 

ca să nu se poată sparge; se folosește la ţinerea oţetului, vinului și apei 
totura = tot una . ED 

trupa; pl: art. -pele = un lemn gros, pe care se taie carnea . 
““Tukovics: nume de persoană | ap 
troslsit = : că va fi ceva i? DRE Ca j 
trusă %) pi. -sele = = locul între %) uşe ă 

Udno = = greu: “mnja a fost udno 
| ulistele = tot laolaltă unde merg albinele. s2) 
Nu -ureklje, pl. art. -kljile = = ureche 

< N 

85) = ruda, -- î) ! : „ SEA 

'8) scris înfusura,.. - . 
5) = ghete, ” a 
+5) scris sea, o | 
&) 3 + 

_20) scris şi truşă, : N | | : | 
- 91) istroromânism, cu sensul de « tinaintea», i a e 
») == uleiu, stup „ ÎN = ' : :
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urzi, -zit,.-zesk = urzi : Sa Ea 

usoi = umbră: după casă . . a | | 

 UŞOr, pl. art. -rele = mic ou 2), ouşor i N 

tinut = = mai cu. seâmă . DI a 

n De ! si , pt s : - - - Ă . po 
Sa 

Da IE „mexto i din Teiini. 

“Ia toamăa. anului 1904. GLAVINA îi trimite lui A. Viciu. la! "Blaj, | 
câteva probe de graiu din Jeiăni. Materialul acesta: preţios şi din punct - 
de vedere etnografic, pe care .profesorul -Viciu mi l-a pus la: dispoziție, 
îl public în cele următoare, cu ortografia lui. Glavina, care e întrucâtva 
deosebită de cea întrebuințată în bucăţile precedente. E 

Astfel, el scrie semnul.g pentru sunetul d, fără să-l întrebuinţeze 
însă consecvent (bracs dar bracse V/p farc şi fare€ Va 

„etc.); deobiceiu punctul supt a e adăugat ulterior, la recetirea manu- 
scrisului, cu creion roșu. Sunetul e îl „explică: «are a se ceti oa), iar la 
cuvântul ' ate 'V/,sa face nota: «sună ca oate, 'dar! nu chiar întreg 
oa, ci pe jumătate»; ! E 

pe € îl transcrie, deobiceiu prin că i (€ richea ete.), dar întâlnim 
destul de des şi € (cele, âmne etc.); -ă finăl î în loc de € e mai rar 
(mărâncă. etc.); | 

“nici pluralele în -i-nu mai sânt atât. de: dese ca “înainte; mi 
sunetul în care'se contopeşte £ şi ț este redat sau prin ce, ci (ce a, 

încins, ciudit; acmoce etc.) sau, mai “des -— după - model 
unguresc — prin: cs,:Chiar și în cuvinte în care el corespunde unui f 
dacoromân (csire «ţine», brac s); uneori, avem 'amândouă ortogra- ' 
fieri (cincs); sunetul fonic corespunzător” €,—alături! de mai rarul z : - 

- şi 25—j (osnajeă: ete .), care însă uneori: are: şi valoare de z (vije 
alături” de vie); Pa a 

pe k îl redă, în bucăţile din urmă, decbiceiu prin ki dâr'şi prin e 
(înainte de a, o, 4, cons. şi zero), ca în bucata dintâiu; înainte de e şi 2 
avem k sau ch (£ richea); acest semn are însă și 'valoarea . lui c 
(chiaro), care! “sunet mai e scris și € (mance), (mantye), și . 

i (eestia); i 
: Își & sânt scrise deobiceiu li (i ili 2) şi în; pe mâ îl scrie mi (ni ie ). 
* Dacoromânismele nu lipsesc nici în aceste texte. Le relev deobiceiu - 

cu prescurtarea dr. în note, deși ele nu sânt totdeauna uşor de recunoscut, 
mai ales că asupra graiului din Jeiăni, unde se păstrează mai bine fondul 
vechiu de limbă, nu sântem atât de bine informați ca asupra. „celui din 
Valdarsa, 

e 

4 

  

2) topică îstroromână, ” . | ai RI 

aq | A - - | . SE „ _ | _ . e



p 

x 

- 212 E _ 

N 

  

GLAVINA V , 

Multe sânt istroromânismele în traducerea dacoromână a lui Glavina. 
„Ele sânt de natură. fonetică (plânze == plânge etc.), morfologică 
„(dae, lae = dă, ia; cântu = cântă etc.), lexicală şi mai ales sintac- 

tică (perfect compus în loc de imperfect şi mai-mult-ca-perfect; infinitiv 
în loc de conjunctiv; așezarea cuvintelor etc.). Și acestea le relev în note 
cu prescurtarea 7r., dând în locul lor, în traducerea alăturată, cu litere spa- 
țiate, formele corectă. In parenteze rotunde () introduc cuvintele de prisos 
în textul dacoromân al lui Glavina, în parenteze colțuroase [ ] sunetele 
şi cuvintele care lipsesc şi le-am adăugat, cu; în note se tipăresc cu litere 
drepte ce.e dela Glavina, cu cursiv ce e dela mine, Pentru înlesnirea 
citațiiloi n'am început cu. 1 numerotarea frazelor şi a notelor pentru. 
fiecare bucată nouă, ci am continuat cu numărul următor până la sfârşit 
pentru toate bucăţile cuprinse în acest capitol V (deci Va. însemnează 
fraza întâia din bucată «Pastirii din Jeiăni). -. 

Bucăţile «Maia și filiu» până inclusiv «Funtâra» au traducerea în româ- 
nește a lui Glavina; pentru rest lipsind această traducere, am făcut-o eu. - 

Maia şi fila x 

Poveste: auzită dela “Anton Tur: 
covici din Jeiăni). 

1, Fost-a 0 _votea o: „male + şi 
maia cea vut-a un filiă. 
“2, Maia cea fost-a chiaro siro- 

„mabă şi mes-a pe! lume cu. filiu - 
"sev se rea află za jivi. 

3 Pe cale într'o “boşchea maia 
n'a putut renche: fost-a bolnea. 

parte” pe o michea cale, aflat-a 
filiu o pucşe, pe. care fost-av, cu- - 
vintele: «Cire vruri, 10 voii 5 ucide». 

5. "Lat-a=vo cu sire şi mes-a mai 
departe, pîra ce aflat-a8 o pașiţea, 
"pe! care av fost: cuvintele: «Cire. : 

ta. 
Ş 

“Mama și Pra 
pi p ÎN ii 

TI A “fost Odată o mamă şi mama 
licesai a avut un fiu. 

: Mama aceea a fost tare să- 
racă şi a plecat în?) lume 
“cu fiul său ca să afle) « ceva 

pentru a trăi. 
„3 Pe drum, într'o pădure, mama 

“ma putut înainte: eră 4) bolnavă. 
4. Filiu- lasat-a-vo, şi,'nu de- : 4. Fiul a lăsat-o, și, nu departe . 

de un mic drum, , a aflat: fiul o 
puşcă, pe care era uS. cuvintele: 
«Eu voiu..ucide pe ori- 
cine vei vrea”. . 

5. A luat-o -cu sine și s'a dus 
mai departe, până ce -a aflat o în- 
cingătoare, pe care. erau) cu-- 

pa 

1) am aşteptă: pre. . .. i 
2) sr. mers-a pe. 
3) în. se rea afla, 
4) ir. a fost. ind 
3) dr. voi. 
€) ir. a fost. 
2) «cine dorești io voi ucides, 

"2 ) cor, din a aflat,
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_se legare cu ia, va fi tare. 

6. Acmoce tiraru filiii s'a încins 
cu paşiță preste podie. 

7. Dupa cea s'a legat preste po- 
die, valie fost-a 11 tare-cât a vrut.. 

“8. Tuncea mes-a din 12 moşie ca 
ses nu 'o lasea însea. ;:-:; 

i - 
aa 

9, Când le-a vezut maia, chiato 
s'a ciudit che cum a: putut așa 

„ red se face tare. -. : : -- 
10. Dup'acea mes-av 1€ 'amân- 

- doi? pe) cale pîra ce av verit la 
o mare iazvină; iazvina cea avut-a 
doișizace 18. columbare. . . - 
„7. Filiu cel tirar pe 2 tote cele 

'doişizace - columbare hitit-a 2! pro- 
vale şi a mes: nuntru cu maia sa. 

12, Nuntru aflat-av %. o babea 
betirinea, care 24: l-a zis, che.neca 
scapu din' iazvina cea. che nuntru 

“stavu 12 leoni 25 și che cmoce nu-s 
casea, ma se veriru, che-li va a ucide 
pe % amândoi 17, Ste CR aaa 

- 
! 

9) ir. cine se legare: cu mine, 
„10) jumătate. - - , 

' 11) cor. din a fost, A Stă ia 
12 edi n se foloseşte la- Istroromâni An înţelesul “dupie, 
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vintele: :. Oricine se. 
legâ-cu ea%),. va fi tare». 

6. Acum fiul [cel] tânăr. s'a 
încins cu încingătoarea peste mij- 

“10 c10). i pa 
„.După -ce- s'a“ încins" “peste: 

mi joci), îndată a ; fost tare - 
“cât a voit. ” 

8: Atuncea a - mers. dup 2) 
„mană, ca să:nu.0o.. lase LS sin- 

ră. 
"9. Cand. la văzut. mama, tare 

s'a mirat, 'că cum: a: putut aşă. 
iute a se face tare. II E 

va 

10.: După. aceea au ICIS. amân= or. 

doi pe drum până ceauajuns1) 
la o mare prăpastie; prăpastia-aceea * 
a avut 12 înconjurături (de ziduri). 

71. Fiul cel tână r.?2) pe toate 
acelea. încunjurături- le-a răsturnat 

"jos şi a mers înlăuntru cu mama sa. 
- z2.: Inlăuntru: au aflat o . babă 

bătrână, care le-a zis casă'fugă 2) . 
din „prăpastia “aceea, că înlăuntru ! 
stau 12 -smei și că acum nu-s 
acasă, însă 'dacă o-să: vie, că-i va 
ucide pe amândoi. e 

Na. 

  

d. ex. | oile. se află “la 

„ pășune în munţi. şi 23 zile .n'au venit acasă; atunci ei zic: Amne€ din « oi = = du-te - 

“ după oib. 

13) ca se “ca “să nu se “ îmbrebuințează. la Istroromânii sudici, care au ne ca: în 

asemenea cazuri, şi face impresia unui dacoromânism, ? 
„1) îr. din. , 

15) în, lasă. 
18) cor. din av mes. a 

32) dr. amindoi. E 
18) = 

119) n. venit. y 

12, formă uzitată mai i puţin p decțe slavul d Y a naisb. 

: + 

9) întrebuințarea * lui pe ca semn al acuz zativului e un dacoremânism ” obicinuit 

la Glazina.. 
21) cor.“din a hitit. : i 
22) tare, a 

3-23) cor. din aflat-a. , - : 
:'24) forma pronumelui ! zelatid la GL. 

$ 209 o); 

29) în. scape cf. 1] $ 197. pr 

p. a 

totuşi - uneori aflăm şi la el pe cea articulată, cf. nota 224 şi 264. 
„25) dleon = leu: aici cu sensul.de: un fel de drac, smew». 

. e 

. - 3 

4 

“mearticulată; * ca la: Datoromâni e n 

as 

A
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13. Tiraru zis-a lu baba 27. cea 
„betârina: «Noi n'aren frichea, samo 
scunde-ne iuveavă, . 

14. Baba dupa volia lu: tiraru 
l-a scuns în conobă. - 
15. Când av verit celi doişizace 

eoni, valie: ihnit-l-a 25 cu carne 
de om.  . 

„216. Leoni întrebat-av pe 20 baba 
che cire are nuntru?.. 

17. Baba l-a zis che n'are pe 20 
niciur, -ma leoni' nu-'li-a crezut, 
nego cu forța: vrut-av 3 ști, cire 

„ie nuntru. «i 
'18. Când baba a vezut che nare .: 

ce face, tuncea morcit-a spure. che . 
“ nuntru ie:ur tirar și o muliare. 
"19. Leoni s'av ciudit şi av zis 

" lu baba 27 che moreă fi tare tiraru . 
cela, 'când- a putut :zvârni. celi. 

„ doişizace columbare, .pe 2 care 4 
 Xeli doişizace“ (leoni) nu'potu... 

'20. Maia n'a vrut bire 34 lu: fi- 
“liu sev și zato s'a facut bolnea.: | 

„.- 21. Maia zice lu filiu: cÎmnea 
“fura dila % leoni do mere, che mi. 

se chiaro mărînchea». 
22. Filiu scutat-a pre 20 maia sa 

şi mes-a la leoni che va fură dila 35 
| ieli' mere. - 

23. Leoni l-a vezut ŞI I-a zis: :.- 
«Ce te segheşti tirare 2. 

. N 

  

22) Am așteptă lu băbe, cf. nota 4o. 
'28) cor, din l-a ihnit. 
29) îr.cu. - N 
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13, Tina. a zis babei bă- 
trâne: noi nu avem frică, numai 
ascunde-ne oare undeva... 

14. Baba. după voia tânărului 
i-a ascuns în o pivniță., 
„15. Când au venit cei 12 smei, 

îndătă le-a puţit a 2) carne de om. 

-16. “Smeii: întrebat-au .pe babă 
că [pe] cine are 3) în lăuntru? 2 

17. Baba le-a zis că pare pe 
nimeni, însă 'smeii n'au..cre- 
zu t-o 32) decât. cu 'forţa au voit 
să știe% cinee înlăuntru, .. 

18.. Când baba a- văzut că nare 
ce face, atuncea a trebuit să spună 

- că înlăuntru e un tânăr şi o muiere. : 
19. Smeii s'au mirat Şi au zis 

babei, că trebuie să fie tare tână- 
r[u 1] acela, când a. putut răsturnă' 

-acele 12 încunjurături pe care iei 
12 (smei) nu [| e] pot[răsturnăl.: 
„20. Mama n'a voit bine[l e] fiu- 

lui său 33) și. pentru acea s'a făcut 
bolnavă. . 
- 21. Mama zise fiului seu: Du-te 
fură dela smei două mere, că am. 
tare poftă». 

.22. Fiul a ascultat pe. mamă-sa 
“şi s'a duslasmei ca să i fure) 
+ dela ei mere. | 

23. Smeii l-au Văzut s ȘI î- au zis: 
"ace „plănuești tinere Luci - 

5) sar putea ca aici are să aiba. înțelesul frane. tiryrae şi deci "traducerea 
exactă să fie: «că cine e înăuntru». 
a cor. din av vrut... | 
32) în. nu i-au crezut, 
33) în. şti, 
34) ca 

e laei, după + toată probabilitatea, 
d. 51. 
„35 «nu e. | i 
3) ir. că va fură, 

la Aromâni, vre bure î însemnează la Istroromâni și ea iubi (CI $ 197), “dar. 
un decalc după îtar. voler bene şi voler male:
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ia 

24. "Tiraru. La. zis: (Maia mea 

hi-e bolnea și rea. rada munca 

„mere, se-m.reaț da b 

25. “deac, zis-aY. leoni, «noi 

ştim che tu şti tare, ma maia ta 

" nu-ţ vrese bire». : 
26—27.. Acmoce : lat-a % 39, pliire 

"+ faţolele de mere lu: “maia 0, neca 
_mărîncă cât li-e: "volia. 

x 

28; ateâ-zi nazat s'a facut bol- 

nea maia lui și li-a zis: «Imnea la - 

guzu și fure ai. hruşvi, che mi se 
mărîncă chiaro.: .... 

29. «Bire», zis-a' tiraru şi mes-a 

la -guzu întrebă hruşvi, che li-e | 
maia bolnea. „e 

.. 

“30, Guzu - l-a zis: «Ce te se-.. - 

“gheşti, tirare? io ştivu che tu "şti 
chiaro tare, lea-ţi -cât vreşi, ma 
maia, ta 49 nu-ţ Vrese! “bire., - 

„31. Tiraru dus-a Tu maia sa 49 
şi hrușvi, muncat-a din. iale, ma | 
toturo! 'bolnea fost-a, | 

E „ga. Atea-zi . tremes-a pet 20 filiu. 

  

37) în. mâncă, 
„..38) în, reaţi, : 

33) cor. din a lat, - 
40) am aşteptă lu mâie, cf.: nota : 27, 
40 în, pline. batistele. 
«2 mamei. 
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24. 'Tânăru leza zis: «mama mea 
„mi-e bolnavă şi ar dori [bucu- 
ros] să: mănânce) înere, . 
dacă mi-a ţi %). da». 

25. «a-ţi», zis-au smeii, «noi : 

ştim - că tu. eşti. tare, însă mama 

“ta 'nucţi voeşte bine[le]. . 
26-27. Acum tinăru(i] a luat b a- 

tistele plineî!) : de- mere 

“pentru. mamăf?), ca să, m ă- 

nânce4) cât îi e voia. 
„28. A doua ziss)iarăşi s'a fă- 

cut bolnavă mama şi[i] zice: «du-te la 

guzuli] 45) şi fură-i pere“) că 
am.poftă mare de ele“). 

| 2,29..Bine | [zise tânărul 
ş i sia dus la guzull] ca s ă-i 
ceară pere), că îi e mama 
bolnavă, a: - 
„30: Guzull]. i-a zis: 

nueşti, tinere? Eu știu că tu eşti 

foarte 50) tare, ia-ţi cât vrei, 
însă, mama ta 45): nu-ţi voeşte bi- 

nefle). ” 
31. Tânărul a adus * mamei şi 

pere“), [care] a mâncatii) 

(din ele], dar totuşi a ră- 
mas”, ) bolnavă. . ă 
"32. A doua zi) e a trimis 

«Ce plă- 

43) scris mănanţe *subt influenţa rostirii sale istroromâne., er 

: 41) am aşteptă fure-l. 
45) explicat prin tun fel "de 

5) deşi Gl. traduce - prune? şi mai dă. 
drac în forma şarpelui. 

şi. explicarea tun - fel de corcodușin, e 

evident că memoria îl înșală şi e. vorba de «pere, 

47) îr. mi se mănâncă tare. 
„45) in. să-l întrebe, . 
4) dr. pentru te se: în traducerea română aan, 

*.5) mult, ! ! 

-51) dr. mâncat-a, : 

52) fost, 
53) jr.altă zis 

e 

dimpotrivă, ir; tea. 

,



la i tigra neca-li furea-li lemune. 

| Biteă fură lemune. 
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-33. Tiraru mes-a la tigra se rea 

a 

34. Tigra l-a vezut şi l-a : zis 
şii i-a zis ca şi smeii și ca guzull). cași leoni şi caşi guzu. . 

35. Lat-a. lemune; cât a vrut. şi 
„dus-a lu maia neca "mărîncă. 

36. 'Toturo maia fost-a bolnea.. 

37. Atea-zi la: tremes. la . “Hu- . 
doba, che neca-li furea ur purman. 

| 38. Mes-a Ela și “da Hudoba - 
seili rea da „ur purman, ma şi . 
Hudoba li-a zis: «Maia ta nu-ţ 
vrese bire). 

39. Dus-a tiraru şi purmanu lu: 
maia sa, ma toturo maia ma. os- 
dravit. AI - 
40. Acmoce leoni, tigra și guzu * 
s'av facut smari priateli cu tiraru; 
care a. fost chiaro tare. 

4. Ovotea mes-a top trei cu ti- 
„raru în-lov, - -... | 
„42. Lat-a pucşa și pașiţa, :mes- 
av... mes... pîra ce av dat de ur 
mare palaț. ... 

43. Nuntru, în palaţu cela, 1a- 
"trat-a ur mare .câre. ” 

„44. Lat-a tiraru - -pucşa și l-a 
ucis... - 

43. Mes-a nuntru în palaţ, colo' 
flat-av o - muşată fetă, care s'a - 

_chiaro prestrâșit, -ma guzu şi celi- 
aliți:- leonu, guzu și tigra, Îi-a zis 
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„pe fiul la tigrozicăti) ca să-i 
"fure lămâi. 

33. Tânărul a - mers la ti- 
g roai că 54, ca să-i poată fură 
lămâi. 

34 Tigroaicas) l-a văzut 

35. A luat lămâie) cât a voit. 
şi a adus mamei ca să: mănânce. - 

36. Mere ru). “mama â fost 
bolnavă. 
“37.În ziua următoare) 

l-a trimes-la Hudoba ) ca să-i fure 

-38. S'a dus fiul şi „la Hudoba, 
ca să-i dea?) un curcan, dar 
[ş i] Hudoba i-a zis: «Mama ta nu-ți 
“voeşte bine[le). 

39. Adus-a tânărul : şi curcanu[I] 
„mamei sale, dar totuși [mama] 
nu s'a însănătoșat..- 

49. Acum. smeii, guzul. și ti- 
groaica5t)s'au făcut mari amici 
cu tânărul care er ră %) f oart e) 

„tare. 
“41 Odată : s'au dus toți trei, la 

vânat cu tinărul. 
42. Luat-au pușca. și încingă- 7 

toarea, dusu-s'au... dus..;; până ce 
„au dat de un mare palat. 

- 43. Inlăuntru, în palatul acela a - 
lătrat un câne mare58). - 

44. Tânărul a Luat) 
[pu șc a] şi l-a ucis. | 

. S'au dus în lăuntru în pa- 
lat, acolo au. aflat o fată'-fru- 

„moasăti), care s'a înfrico- 
şat tare“), î însă guzull] şi cei- 

„24) tigră, cu explicarea: tot, un fel de drac de: forma - tirului, + un fel de smeu. 
5) ir. tot una. 7 , 
54) explicat prin: 'Tartarul dracilor.. . 
57) ir. rea da. | „ 
53) în. a fost, : : 
55) ir. mare câne. 
6) Luat-a tânărul. 
61) ir. frumoasă fată. 

_€2) ir. tare înfricoşat. 

.. 

4
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Ss 

che neca n'are. frichea, che și ti- LI 1 
râru care e'cu eli e cași ia. 

- 46. Dupa. ce av ucis toț draci 
- din palaţu cela, av mes-toț la feta 

și li-a zis tiraru' se se va: marită 
dupa ie. ” E 

47. Ia li-a zis che va.. i. 
'48. Dupa cea %5 av lasat feta în 

palaţ neca face ordine $ . şi neca 
osnajeă tot curat cași cum le.piajă 
lu omiri. i a 

49. Eli toţ patru lasat-av pe 20. 
fata $? . şi. mes-av cătrea casea, 

50. Când. tiraru a. verit . casea, 

_ maia li-a zis :neca mere % în iar- 

din pocini che-li va ia bisti în cap. 

51. Tiraru mes-â: cu :maia în 

> iardin și ie n'a-crezut che-li va 

“maia lui rev. aa 

"52. Maia li-a poşnit biști în cap 
pîra ce tiraru zădurmit-a 
rele lu maia sa 4, . -.....- 7 

- 53. Când maia vezut-a che filiu. 
sev dorme, tuncea maia lat-av ur 

"pirun de flier şi li-a zvadit amîn- , 

doi? oclii din cap. Ia 

„- 54. Tuncea maia li-a lat 'pucșa 

- „şi paşiţa -şi mes-a în camera sa *%, 

53. Potle tiraru 'mes-a în boş- 
1 

  

€3) adecă om. 
66) sn. le-a. . . 

5) corectat, rău, în dup'acea. 
- 4) jtalianism sau dacoromânism? 

„799 dr, pentru feta cf. 48, 63 etc. 
c) la mama tânărului, 

+63) în loc de mere, 
70) ir. odihni. 

- 23) ir. ea căută, 
12) în. n'a crezut. 
13) voeşte mamă-sa rău. : 
24) cu capul în poala... . 
15) scris fărculiţă (ardelenism). 

A 

pe! picio= : 
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" lalţi smei i-a zis,.ca să nu aibă 
- frică, că şi tânărul care e cu iei 
e ca și ea 65).. ÎN 
46. După ce. au ucis pe. toţi 

_ dracii din palatul' acela, s'au dus 
cu toți la fată şi i-a zis [=a în- 
tre ba t-0] tânărul, dacă se va 
“mărită după iel. i. 

: 47. Ea i-a 64) zis că voeşte. 
48. După acea au lăsat pe fata 
în palat ca să. facă ordine și să 

“ "curețe tot (curat), (ca şi). cum le - 
„place oamenilor. -: Si 
49. Ei toţi patru au lăsat pe: - 
fată şi au merscătre casă). 

50. Când tânărul a venit acasă, 
“mama i-a zis ca să meargă în gră- 
_dină să se odihnească%), 
că-i:va căută. ea?!) în cap. 

51. Tânărul. a mers cu mama 
în grădină.şi el nu credeă??) 
că-i poartă mama sa gând 

rău, 
+52. Mama a început să-i. caute” 
în cap până ce tânărul a adurmit 

"pe picioarele 74) mamei sale. 
"53. Când mama a văzut că fiul 

i 

său doarme, atunci mama.a luat .- 

o furculiță 75) de fier şi i-a scos 
amândoi 'ochii din cap. -: . 

„54, Atuncea mama i-a luat pușca 
şi încingătoarea şi s'a dus în că- 
mara sa. . e. 

"1:58. După aceea tânărul s'a dus 

A E i ă i i, 
p..
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_chea -plinje, che ce va face: ie 
„cmoce. 

56. Cum a plins, 1- a avzit pria- 
„telii lui”7: leonu, guzu 'şi tigra. 
Când a verit la ie, l-a întrebat che - 

„ce-i cu ie? - 

57..Dupa ce lav spus tiraru |. 
che ce li-a facut maia sa 4, lat-l-av 
cu sire pâra la feta ce-av scapat. eli ! 
de draci din palaţ. 

58. Cand a vezut seci pe. 20 ţi- 
raru' fără 81 oclii, chiaro s'a prest- 
raşit,.. iN 

59. Dup'acea priatelii, lu tiraru 
rugat-av pe 20 feta,..neca-l ţire la 
sire, borebit. îli va 82 trece 8 ocliii. 

60. „Prope de castelu lu cea fetă, 
fost-a ur maie lac. 

61. Ovotea feta mes-a la lac; se 
şeteai, şi cum 's'a şeteait, 'vezut-a, : 
pe 20 ur puliu care avut-a za 'jo- 
blii ocolo de apa, ma n'a vezut 
joblii.. | „i 

62, Potle vezut-a pe % puliu cela, 
che ș'a pus capu în apea ș şi potle a 
vezut joblii, 

63. Mes-a' spure feta lu. tiraru 
cel orb ce a vezut şi neca proveă 
și ie, borebit va vedea.. 
„64. Tiraru, li-a zis: «lo ştivu, o 

, 16) ir. plănje, 
11) în parentez sell. 

73) ir. a plâns, 
79) îr. alui. _ 
80) jr, ce au scăpat. 
81) dr.? am aşteptă fărde. 

+ 

în , pădure. plâng an d), că ce 
o să facă el acum. : 

56. Cum plângea 78) . l-au] 
auzit prietiniţi] Lu i 72): smeul,gu- 
zul şi tigroaica5t). Când alu] 
venit la el, l-a[u]. întrebat. că ce e 
cu el? 
"57. După ce le-a spus tânărul 

ce [i-]a făcut mama lui, l-au luat 
cu sine până la fata pe care.o 
-scăpaseră ei 1) de dracii] din 
palat... 

58. Când a văzut fata pe tână- 
“rul fără ochi, t tare s 'a înfricoșat. 

59. După aceea prietini[i] tână- 
“rului au rugat pe fată ca să-l ţină 
la sine, poate îi va 82) trece ochii. 

60. Aproape de castelul fetei | 
[a celeia] eră: un lac mare. 

61. Odată s'a dus fata la” lac să 
se preumble, şi cum s'a. preum- . 
blat, a văzut (pe) o pasăre, care: 
trebuiă să măn ân cet) în 
jurul apei, dar.nu vedea să 
ciugulească':). 
„62.' După acea a văzut pe pasă- 

- rea aceea, că s'a pus cu capul în 
„apă, şi 'după aceea a văzut să! 
ciuguleascăs. 

63.S'a dus fata să spuiet?) 
tânărului cel ork ce a văzut și,să 
încerce și el, poâte să vadă. 
64. Tânărul i-a zis: «Eu ştiu că 

„N 

IS 

6) acest anacolut, dacă mu e dacoromânism, s'a născut, -ca şi: ia noi, din | cauza 
schimbării construcției . "unipersonale'* (eîmi trece) în personală (cochii, îmi trea). | 

53) în loc de trece. 
56) ir. a avut pentru a mâncă; joblii însemnează propriu zis ta ciuzuli». 
£5) ir. n'a văzut ciuguli, 
8) ciuguli. . 
“) ir, Mers-a spune fata.
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che tu “şti ștufea de mire, me 
vei 83 duce pîra la apea și me vei 88 
porini în lac ca se 1% me otopesc, . 
ma io nu: vedu niş, mie rhi-e 
toturo). - 

63. Feta l-a 

dupa cea vezut-a bire cași manche. 
66. Dupa cea tiraru a lasât pe 2 

feta în palaț și ie mes-a la priatelii 
seli: leonu, guzu și tigra. .:! .. 

: 67. Dupa: cea 8-'li-a. flat: pe 20 
priatelii seli, mes-av toț patru la 
maia lu tiraru: şi li-a zis neca-li 
daie. pucșa şi paşiţa. o 

68. Dupa cea 8? li-a dat pucşa 
şi paşița, potle toț patru av scocit 
pe male şi ucis-a-vo. 
-69. Dupa cea' mes-a tiraru la 

.f&tă în palaț şi cu ia s'a însurat și 
se: mav murit închea, şi astez-: 
jivesc. aaa 

Pastiri din Jeidni 
(Auzită dela Tonin€ „lu Csone). 

„70. Pastiri mergu la oi .mestics 
bire în lâr€; pe kap porte 2 ko- 
maraku; pe 5 picsor are opincs 

_cu nași mare şi ku: svărzalele 
„sviicite okold de picsore. a 

71. Kând mere. la 'oi, laie ku. 
sire bâtu ali krevlja, tote spikeite 

3) dr. în loc de ver... - 
„%5) =dupăaceea, : . i 
„%) ir. cu ea tânărul s'a însurat.. 
ir se, 
2) Subiectul subînțeles de aci înaiute e 
2) am aşteptă pre. | - Eta 

2) 4 nush, 
%5) învestiţi, 
9) îr.. nas, 
97) în. lae. ! 

Di 

tu. eşti sătulă de. mine, mă vei 
aduce până la apă şi mă vei îm- 
„pinge 'în lac, ca să mă, înec, însă 

cu nu văd nimic, mie mi-e totuna». 

A lat cu sire şi l-a" "65. Fata l-a luat cu sine și i-a: 

spelat oclii cu .apea din lac și - spălat ochiţi] cu apă -din lac și 

după acea a văzut bine ca și înainte. 
66. După aceea tânărul a lăsat 

pe fată în palat şi el s'a dus la 
amicii săi: smeul, guzull] și ti- 
roaicasi), o. 

“67. După ce iza aflat pe amicii 
săi, s'au dus toți patru la 'mama 
tânărului şi i-au zis ca să[-i] deie 
-puşca şi încingătoarea. 

2109 . 

zi 

bă 

„68; După ce le-a dat pușca şi 
încingătoarea, după acea toți pa- 

tru au: sărit pe mamă şi au ucis-o. . 
69. După. âceea s'a: dus tânărul 

la fată în palat, şi tânărul's 'a 

însurat cu ea) șidacăt!) 

n'âu “murit, şi astăzi trăesc. - : 

! „CGiobanii din Jeiani 

„70. Ciobanii merg la. oi îm- 

brăcaţi %) bine în lână; pe cap 

[ciobanul] poartă "pălărie, .pe 

picioare -are - opinci 
guiu 
fășurate împrejurul piciorului. 

"71. Când merge la oi ia) 

„cu sine bâtu[i] (cioraagul!]) sau 
. , . . . ! 

4 

singularul pastiru. ,: 

cu: gutr-— 

3%) mare şi cu legăturile-îfi” 7 

4 e
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mușat. ku figure. 

| ma. Dupa csa lavu ku sire fo- 
lele ali șurlile 54 za sviri la oi şi ” 

"za trecse mai vred vrema. 

73. Potle mere ku pastiru și kâ- | 
rele, za _turnavei oile și 'za kav- 

„tale. - 
..:_ 974. Ku oile 

stiri; vrovote nu viru pastiri mi- 
secsu de zile kas€ ku oile; kolo. 

şi le şi: 
> Strize lâra de .pe% iale...  - 
„7.5. Pastiri noștri 9 fak în. ko- 

dru în vro kotanje stânaria 105 de - 

le muzesk,: fak. kașu 24. 

lemne, 
76. În. stâhă se afle ovgnjista, 

iuv€ se facse foku; vărde ognjiste 
se afle ur lok fakut de -lemne, 

„_ iuve se pure kașu 9! şi skuta uska. 

* “7 do grede pe %3 kari se sede la fok. 

78.. Dupa csa în stână se afle ' 
„.. skadera za facse kaşu %, o torbe 

“zi; golida, dende 'se muzesk oile. 

7 

- za csir€ kljagu 195; dupa csa se 
afle kikericsa, dende se: mârănkă, 

„Si lingurile ku -kari se mârănkă; 
kikere, iuve€ se pure kașu frisăk o 

  

=> 138) bâtu încovoiat. 
59) == încrestată,  *. aie 

10%) frumoase, 
192) ş7. lau. 

„192 în, căuta. 

mergu departe pa- 

„pe cari se, şade la-foc. .': 

_caţa%), toată tăiată 9%) cu figuri” 
frumos1%), e | 

72. După aceea. iau 10!) cu 
sins: «folele» : sau .«surlile» pentru 
a zice în ele la oi și pentru a trece -. 

2 

mai iute vremea. 
„73. După aceea merge cu .cio- 
banul și .cânele pentru a întoarce 

„oile-şi pentru a le păzi102).. 
:%74. Cu oile merg departe cio- 
banii; câte: odată nu vin 'ciobanii 
acasă o lună de zile cu oile; acolo - 
le. mulg1%), :fac. caşul şi le - 
taie 10:) și lâna de pe ele. a. 
175. Ciobanii noştri fac în „vreo. - 
vălişoară «stânăria» de lemne. 

176. In stână se află cognjista», 
"unde se face focul;. deasupra. tog- 
njistei» se află 'un -loc unde: se 
pune, cașul și «scuta) 1%) la us- 

Cât, 
77. Okolo de ognjiste se afle 77. In jurul «ognjisteiy se-află | . 

două lemne groase pentru șezut, - 

„78. După aceea în stână se află . 
căldarea1%) pentru a „face 
cașul în ea, o straiță: pentru a 

„ţineă în ea sămânța: de caș; după. . 
aceea se află un. fel de vas de pă- 
mânt copt, de unde 110) se.: mă- 
nâncă, și lingurile cu. care se mă- 

, y 
La . 

13) ir, muig, cf, nota 114: e interesant că Gl, traduce pe jeiăneanul . muzesc prin : susnizvie anul muig (II: Şah). 
108) == tunde : 

103) despre stânarie şi stână cf, II $ 2. | 
„19) cuvântul. se explică mai la vale (86. cf. 

- 

şi nota 262): e italianul scotta cil, - siero non rappreso che avanza alla ricottav, primit, probabil, prin mijlocire slavă, . . Azi 4. i 107) in. uscă, = 
100) glosat prin semincsa. de Eaş. 
109) ir, cadâra. - 
110) := din care, 

' - ja



„79. Dupa csa se afle șara. 91 kar6 
„se “daie lu oile mounkg. a 

80. "In stână se afle ink& patu 
tu pastiru şi. roba lui: kumaraku, 

opincsile, benevrekele,: kruzatu. și 
„kemesa 117, potle folele şi -esitorile 
za sviri. 

"8. Oile se miuzesk în 'strungă, 
de lemne fakute; dormu în mio- 
sun6i2, i | 

82. Laptele se. muze în eolide 
de lemne. 

83. După 125 cse pastiru a finit 
oile muzi, „potle” pure : laptele: în 
kader€. şi în stână: îl skvar€, ke 
pure în ie e Ele ali « semincsc' de 
Ra 

„84. Dupa « csa facse tok ș Și: pre | 
4 

-1n) primiitoul lui kikeriţe, . din “croat, 
întrebuințată la țară», iar "acesta! din ital, 

_ciotoletta per. lo piă di terra» (Rjecnik). 
112) glosat prin: un'vas de scânduri (== 

leata? noastră -în formă slovenă (g olida), 
113) ir. de unde, cf. II $ 178. 

214) ir. muigle), cf. nota 104 :: 
119) în, dae, ." 

216) ir. mâncă. . , 
117) am aşteptă kemesa. Ie 
318) cf. eberneveciit noştri. - 
113) din croat. kru Zat. daină scurtă fără n mâneci, 

 Jagii.Festschrift 2. 48 (n. 35). - 
„120) cimpoiul, | 
1: cavalul. 
122) Explicația lui GL.: : dîn stânărie se - fierbe. laptele şi „se. face caşul; în moşună 

în stână 'se” muig oiles.: 

-e croatul mo Su n (a) «locul de dormit al oilor 
(sic!) dorm oile peste noapte; 

„1%) jr. muize. 
124) ir, golide de leamnă. 
1:5) dr. pentru dupa, 
129) j7, oile muize,  - 

127) în. cader€. ! 
1%) ir; între e, 
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nâncă; akikere». a), unde se pune. 
caşul proaspăt o zi; «golida» 112), 
un det) se. mu Lg îi) oile. 
+79.. După aceea. se află sarea, 
care „se dă 1) oilor de: mân- Ei 

care Li), : 

'8o. In stână se află î încă patu[i] 
„ciobanului și: hainele lui: „pălăria, | 
opincile, cioarecii 118),. ; un 'fel 
„de “haină de iarnă 11?) și cămașa, 

- după acea «folelen%) și «citorilent*:) 
„pentru a zice în ele. -- : 

31. Oilese mul gr) înstrungă, 
“făcută din lemne. 

83, Laptele se mul. ge123) în 
găleata de lemni%).. 

-83. După ce ciobanuli] a finit: 
de muls oile1%); (după aceea | 
pune). laptele în .căldare a) şi 

“în stână îl închiagă, că-pune în 
-el chiag sau) "sămânță de 

caş 

De 

, 

„84. După ac aceea „face foc şi pre 

zi kara: (ei kara) cun fel de. ceaşcă Ă 

chice he era avaso piccolo a fornia. di 

oase) a are cam 10 litre e li): e ad ! 

MR) 

st sa. mt 

e. 

osună (moşună) 
cf. N Sr 199 (p. 225). 

i, o. 

a, Byhan 223 şi Bartoli în 

7
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GLAVINA V 
  

' 

2 

fok puru kadera ku laptele. 

| 85. Dupa cse av fakut kașul, îl 
„puru uska vărde- fok pre - ure 
lemne. . 

86. Csa cs-a remas 151. dupa cse 
s-a fakut kașu în kadere se kljeme : 
Zer; zeru se pure:pre fok și se-l 

" kuhe; csa ese vire sus pe 53 zer, 

2 

“berbecsi, ali 

de peri, tuncsa 

kași kașu de kolur ab, se kljeme 
skuta; skuta ie duljese și mai bur€ 
nego kaşu ; skuta se ali poide zaino 

"ali se o pure-în o torbt uska ku 
kașurile. . . Se 

87. Oile saki an 'aru: mnjelj; 
mnjelji se vindu; kari mnjelj nu 
se vindu, din : cselja se :fak oi, 

I.153 kum se kljeme 134: 
arecs muleş.  -.. 

„+88.. Pastiri -nostri davu: lu. oile 
„nume. kum aru peri de pe % sire: 
se ie ab€ se kljeme belușa, se ie 
negre se. kljeme& moricsa, se ie 
abe si negre se kljeme șkornja 24, ' 
se ie amestekate 15 de tot felu 137 

etc. ” 

89. Paşa la noi, pe la Jeiăni, ie - 
caro bure, boșkele 21 şi vărhurile * 
pliire de iarbă davu lu oile bur€: 

  

129) în. cadâra. - 
330) ir uscă, e 

131) grafie dacoromând, în loc de ramâs.' 
132) ir. se sau, 

se: Kljeme şivastă, 

foc pun[e] căldărea1%), cu 
laptele... - 

85.. După ce s'a făcut cașul, îl 
„punle] să se usuce 13) de-asu- - 
pra focului pe nişte lemne. 

86. Ceea ce a rămas după ce s'a 
făcut cașul în căldare12 se 
chiamă zer; zeru[l] se pune pe 
foc şi se(-l) fierbe; ceea ce vine 
de-asupra zerului, ca și. cașul, de: 
coloare albă, se chiamă '«scutay; 
«scuta) e dulce şi mai bună decât 

„cașul; «scuta» sau se1%). mă- 
nâncă îndată, sau se pune la us- 
cat1%) [într'o traistă] cu 
caşurile. PC 

87. Oile fiecare an -au. miei; 
-mieii se vând(u); cari miei nu 'se 
vând(u), din aceia se fac oi, ber- 
„beci. .sau, cum [se] mai chiamă, 
areți «muleşi» 155), . -- 

88. Ciobanii noştri dau oilor 
nume, cum au coloarea părului de 
pe.sine: dacă1%%) e -albă,: se 
chiamă «beluşa»; dacă 138) e nea- 

”gră, se chiamă «moricsa» ; da că 138) 
„e albă şi neagră, se chiamă «scor 
nja» 15); dacă 158) e amestecată 
cu 110) tot feliul de păr, atunci se 
chiamă «sivastăy 141), etc., ete; . - 
- 89. Pășunea la noi, pe la Jeiani, 
e tare bună, pădurile și vârfu- 

„rile 112), pline de iarbă dau oilor: 
. 

- 

13) scrisese mai nainte dacoromânismul sau, . 
134) corectat în klem. 

„135) eadică fără coarnes, propriu: de felul catărilor. _ a - na | 
13) face impresia unui, dacoromânistn. -. 

132) dacoromânism. “ ' 
138) şp. se, , 

139) cf. croat Skor 
140) în. de. 
141) asure, din croat, si vas t, cu acelaşi sens, 
142) ir. vărhurile. 

njav cîncrețin, s kornjast âcorțon, -..



  

 GLAVINA Vu. - 

“ paşa și oile nostre davu csude€ 
lapte, și kaşu de oile nostre ie 

caro bur. e 

Cărbunarii din Teiăni . 
(Povestită de Andreiu Doricici)., * 

"+ 90, Kărburu se poşne 114 pali în 
zecse 115 și csincs Septembre și se 

„pale-l pâra când se -fin€, misecsu 

Luniu. - a 

91. Kărburu :se pale în. kodru, 
departe de Jeiăni trei: patru ure 

- în «Muncsi Popilorm.. . 

“ga. Kând -vresu pali kăcburu, 
tuncsa merg “mai. mund omir ur: 
cu at şi de bukve uskate.fak în o 
tnală o gljevaricse de lemne .us- 
kate. N Ca - 

93. Gljevaricsa se facse pâra la | 
. doi-trei “ bracs . visok€; large. se 
facse .sașe pâra 'sapte bracse; 

94. Gljevaricsa.. se 'facse . așa: 
“ Mantye se. pure ur stozer în: po 
de gljevarics€, pok se pure. ocolo - 
slame și lemne uskate, ke kând 

“se o prinde. ku fagla,. neka. laie ' 
Ps „cu “fagla», să prindă foc mai iute. 

fok mai vred. 
-95. Dupa csa 'se pure pre pe- | 

mint, dila stozer o. faglă ku. kare:. 

  

243) în. bună păşune, 
144) cor. în posnă, 
145) am aşteptă zeţe. +: 
145 ir. Cărbunul, 

149) ir.'se începe păli.. : 
„48) în. pălea-l, - 
143) in. finea. : 
150) îr, palea. 
5) ir. a pali, n, 

' 252) in. de bucvă uscată; bucv € 

- 153) după desemnul dat 
jurul unei prăjini mari (estozerul). 

».1126) în, jumătate gljevaricsă. - 
155) jr, jur de el slamă.. 
156) în. dae, 
5?) explicat prin făclie 

o ezadăd: din desemn reiese că această 

„trei-patru ore,. în: 

<sldv. croat. bukva fag, ie e 
de Gl. gljevariţa are forma unei clăi mari conice, clădite în 

[ii Ea pp 1- EI .. 

utorul căreia se aprinde gljevaricsa, i 

zadă se vâră subt paie şi: uscături, tocmai 
de lemn cu aj 

- 223 

+ 

păşune bună14) şi oile noa- 
stre dau mult lapte şi caşul della] . 

„oile noastre e tare bun. - . E 

Cărbunarii din Jeiâni:. -... ;, 

| m 
-go.. Cărbunele 11%. începea. 
se arde1*?) în 15 Septembre și * 
se ardes)pânăcând se sfâr- 
şeștelidluna luniu. . .-. 

gr:. Cărbunele1*6).se ar- 

d € 150) în munte, departe de Jeiâni 

7 7 

pilon». 
„92. Când voesc. să. ardă 151) 
cărbunele118), atuncea: merg, , 
mai mulți oameni uriul cu altul şi 
“din fag uscat152) fac într'o vale! . - : 

“0 «gljevaricsă!53), de lemne uscate.- 

'. 93. 4Gljevarisca» se face până la 
doi-trei metri [de] înaltă; largă se 
face [d e] șase până [la] şapte metri. 
“04. Gljevaricsa.. se: face „aşă: .. * 

înâinte se pune un lemn în mijlocul 
gljevaricsei'54), după aceea se pune . 

înjurul lui paie!'55) și lemne 

“uscate, ca când i se dă15%) foc” 

95. După aceea se pune. p(r)e 

„pământ, dela «stozer» o faglă» 157) 
zi 

pi 

oi 
adecă 

4 

dMunţi(i] Po- - 

i



  

a 224 

” a, o. ! . e ” ._: 
„se prinde gljevaricsa dupa cse ie 

finite, -..... ui 
96. Dupa csă: se posnea. kladi 

lemne ure pre ate, dokle gljeva- 
1 Aricse ie dosta large... -3 

97. Pokle dupa cse gljevaricsa...” * 
“ tote ie finite, se pure okolo .de 
” gljevaricse, ârpi ku pemint, ka se-- 

nu r€ veri foku far€; pe! tota 
-- gljevaricsa se. pure bire pamint (!) 

ka se nu re veri foku far€. a 

98.. Kând tota: gljevaricsa e fi- 
nit€ ku tot lukru, tuncsa se zvade 
fagla far€ din gljevarics€, pak :se 

„0 faglă, Da 
„+ 98-a. Dupa csa se daie 
„„.„„fagla şi--se' prinde 1% gljevaricsa 

pre skulja 1%, prende am  zvadit 
mantye fagla. din  gljevaricse, 

ricsa, arde -cincs, saşe zile. 

ste tyaro; kând se finive arde, tun- 

de gljevarics€.. .: C |: 

  

, SN în fața pământului («se pure pre pemint»), 
- ” stozer»). a .- AER 

15:) finităz 
po „188 a) in. se începe pune. 

.. *- 159) ir. une pe alte, 
„- 1%) în. pemint, o dovadă 

165:) ir. rea veni afară. , „- 
1) în parentex se dă: facl6 =a tăia. 
163) ip, lae, a 
15) explicat prin: un fier ascuţit, cu 

ieie fagla mai ușor foc: de aici a şi 
E -- 165) cor, din aprinde, care, în Jeidni, 

- - 1%) cor, din şkulja, - -. : Di 
x 1 162) ir, dae. " 

Ri 
e 

si 

„aie -farlenjaku și se :faglea 162 în: 

fok: lu 

„99-a. Dokle arde gljevaricsa, la-. 

"esa nopta 'se vede departe lastitu * 

* GLAVINA V 

; gljevaricsa, 
„după ce e terminată 158), . - 
__ 96. După aceea începe::a 
se puneisa) lemneunulpe- 

„ste altu'115) până 'ce gljeva- - 
ricsa e destul de largă. .:'.* 
97. [Apoi] după ce gljeva- 

ricsa e isprăvităi)[toată), 
se pune în jur de gljevaricsă pietre 

„cu pământi$),casănu ia s 161) 
„focul; pe toată gljevaricsa se pune 
bine pământ!), ca să. nu 

-cu' care se aprinde ” 

iasă 16%) focul.! . 
98. Când -toată: gljevaricsa e | 

“isprăvită 159) cu tot lucrul, a-: 
tuncea se :scoate: afară fagla : din 
gljevaricsă, după. acea se ia 183) 
«farlenjakiu» 154) și se taie în faglă. 
“ 98-a. După aceea se dă 147) foc la 
“faglă şi se dă 167) foc gljevaricsei + 

it pe gaura, prin care âm scos înainte 
fagla. c „3: fagla” din gljevariesă. -.- i: 

„4 +99. Dupa csea kacsat fok gljeva- . . 99. După ce s'a aprins gljeva- 
ricsa, arde cinci-șase zile. * | 
“99-a. Până când arde gljevaricsa, 

tează delt8): a arde, atuncea! 
- noaptea16) se vede: departe 

strălucirea gljevaricsei. . : a 
x 

până în mijloc, adecă până la prăjind (odila - 
.ș 

p 

mai mult că forma pamint în textul istroromân e falsă. . 
Da 

. 

care se taic în faglă spre a o zdrobi, ca astfel să 
venit zicerea; cu farlenjalu se fagi (1) în faglă. 

pare a fi forma mai obișnuită (IL: $ 12). 

„497 a)'tradus, greşit, prin fumă, precum rezultă şi din redarea lui lastitu prin ostră- ” lucireas: e vorba de lumina strălucitoare 
ndtoare celei date de cuptorul de var în 
la Stiti ca străluci». Ă 

| „în 198) dn, se finea, .- 
145) în. noapta. | 

Be care o,dă masa incandescentă * (asemă. 
Vremea arderii): verbul lasti vine din croat. 

“lucește14a) tare; când înce- * 

S



  

GLAVINA :V 

- 100. Dupa cse a zgorit. gljeva- 
ricsa bire,. potle pe 1.iă:se pure 

“ink€ o vote. pamint: tot okolo, ka 
- se se r€ mai bire stinze kârburi din - 

nuntru, . -:. : 
„101. Kând omiri! vedu ke. kăr- 

buri sav stins bire, tuncsa ur. din-.. 
tre 11 ielj merze..kas€, din fete, 

i. fâte,. ca să vină să poarte1%) neka viru purta kărburi la -kale, 

se facse Kârburi, ,. :.., -.. et. 
“ke kala ie departe de tnelele iuve -. 

i „drumu l!74):e departe: de văile 
a PR 

> 
"102, Dupa tse -fâtele “av -verit, .: 
tuncsa posnesku la . pemintu: de 

-- 'pre 175 gljevarics€ şi 175: potle:mu- . 
șat kârburu. de 
cse 'se. fine. * 

- 103, Zaino kând 
- "buri de pe gljevaricse se «le 

în bârse. | iN 

“-. 104, Fetele se înkarku. ku :bâr- 

po - 

pure 

pe 1: kârbur pâră 

se lavu kâr-... 

1225 

-:'"100..După ce a ars gljevaricsa bi- 
„ne, după. aceea pe ea se.pune încă 
odatăpământ jur împrejur.) 
ca să se stingă mai bine cărbunii 
din lăuntru;;-... 

zor, Când oamenii văd că căr- 
bunii s'au stins bine, atuncea unul * 
dintre ei: merge acasă, du p ă!'2) 

cărbunii la drum!4), căci] 

'unde se fac(e) cărbuni[i]...- .. - 

tuncea încep [a] luă pământul de 
“pe .gljevaricsă [şi] .după. aceea. 
[i a u] frumos cărbune de pe căr- - 
„bune,pânăceseisprăveşte!!?). 
1.103. Liu ân d 1%) cărbunii de pe 
gljevaricsă, în acelaşi timp 

“îlpun1%9) în saci. -: 

" sele de kârbur. aşa::saka fete are | 
ur brâv de lâr€ fakut de kas€; cu . 
csela brâv lege bârsa :pre 175 spate . 

“şi o ducse pâra'la kale,. 
105. Kând av finit -ducse tota . 

gljevaricsa la kale; potle viru. ku . 
-vozu 'şi boi din kărbur. . 

106. Dupa -csa îl duk :kase,. îl 
puru mușat în lop€.:.-- 

107. Kând aru zecse 
şi cincs bârse de kărbur, mergu în 

  

110) în. tot în jur.  . i 
111) acest dintre, mneatestat de alții, 

1 românii zic de în asemenea„cazuri. i; î 
n ir. din... , 
123) -îr. purtă, 

145, zecse 145. 

;: 106.. După „aceea 

„îl pun: frumos în şură. . | 

La) 

. 

DN A Io ANII 
1:53) corectat din pe. 

116) corectat din si. 
127) în. finea. . e 
118) Deodată când lau. 
172) în. se'le.pună. :- 
180) 7, o (scil. bărse). . 
181). finit, | IE 

152 jr. şi, 

, 4 

15 S. Puşcariu, Studii Istroromâne, 

„î: 104, Fetele se încarcă cu sacii de ” 
cărbuni aşă: fiecare. fată. are .un 
brâu de lână făcut acasă şi [cu] 
“acel. brâu' leagă 'sacul pe spate şi: 
î1180) duce până la drum174). 

105. Cândâu isprăvititi) a 
„duce toată gljevaricsa la d ru m114), 
“după aceea vinu) cu 'carul cu 152) 
boi.după17?) cărbune: ... 

îl. aduc acasă, 

„cărbune, merg, în orașele 
ia [E 

-102,. După ce. fetele au venit, a-. 

178) | - 

-107.. Când au 10—15 saci. de 
iume, 

- ” A i. 7 ” 

DI . , e NE -. N 

“face impresia unui , dacoromânism: Istro- 
4



y 

„ Noastre. 

226 
AI 

„ radurile 103 Triest, Fiume ! 184 „Ab- 
„-Dazia ku kărburele, Pljir vozu deie, 

"108. Pak îl vindu. cum potu. 

109. In grad: megu ku ărburi. 

7 
omiri, fetele şi juri 186, 

““Numesile . 
(Auzită dea Tonina lu Csone)- 

II0. Ur zsure când se vrese în- 
„sura, tuncsa' mantye se mort ve 

„ drag ku 'kareva fete din paiz.. 

111. Dupa cse ticaiu vede je. 

GLAVINA .V 

| Ti rieste, Abbazia cu carul 
plin185) de cărbune.. - 

108. [Apoi] îl vand(u) cum 
(1) pot. . 

fata 18 îl are drag, tuncsa fecsoru, 
-spure lu csaia și maia se: âs kun- 

- tencsi ku feata kare are ie drag. 

12. Se csaia şi: maiaîlj daie - 
blagoslovu, tuncsa stabilesk 189 ziia 
kând se vor csir€ nuncsile. 

| 173. La Jeiăni Vavik posnesk 
__nuncsile -luri şi csire pâra sredu 
"sara 192, 

114. Dumireka sară 192 viru tocs . 
kuskri la fata 188, kare se kljeme 153 
«nevasta» 1%; tota nopta kântu: şi 
sviresku din fole şi _mârănku și 

„bevu. . A 
» 

  

„curea sara. 

109. În oraş mesg(u) cu cărbu- 
-nele, oamenii], 'fete[le] şi junii. 

DN Nunta 5) 

110 Un june, când voeşte să se 
însoare, (atuncea) înainte trebue 
să se aibă drag cu oarecare fată 
din sat. 

111. După ce tânărul vede că 
fata îl are; drag, (atuncea) feciorul 
spune tatălui sau mamei,. dacă se . 
învoesc cu fata pe care el o are. 
drag[ă]. 2 

112. Dacă tatăl şi mama îi: 
d au 1%) bunecuvântarea, atunci -: 
stabilesc?!) ziua, când o să 
se țină nunta18). 
„113. La Jeiâni totdeauna încep 

nunțile Lunea şi ţin „până Mier- 
. AȘ: 

114. Duminecă « seara vin, toate 
neamurile 195) la fata, care se chia- 
mă «nevastă», toată noaptea c ân- 
tă 195).şi sună din foale 197) şi m ă- 
n încă) şi i beu. 

122) addogat: se. poate zice şi cetatele, e a 
184) Cf, Rica. 
385) ir, plin carul, 
19) cor. din zuri. . 
337) ir, Nunţile. "- “ 
155) dr. pentru feta, ca mai departe în: aceeaşi frază. 
189) dacoromânism sau italianism. 

„499) în. dae, 
* 191) întăresc, 

192) dr. pentru sera. 
193) am aşteptă kl'eme, 

> 

7 

196) dr, pentru. nevesta. Pentru sens, d. mai încolo nota la 75/49* din, Textele 

195) cu adaosul: 
_29€) ir. cântu. 
397) == cimpoiu, 
„18) ir, mănânc. 

-4 
atât ale junelui cât şi ale fetei respective.



  

GLAVINA V - 227 
  

“115. Kând vire - damarecsa de 
„lur, tuncsa diveri lu jurele 1% kare 
-se vă' ânsura înkacse „ postolele lu. 

- nevasta 200, 
"116. Muljezle csale betăr o me- | 

stesk î în csarze€ ali modrin€. 

117. Dupa cse se spravesku tocs 
. kuskri lu neveste și lu jurele și 
dupa cse mârănku şi bevu bire, 
se puru ur dupa at, mande ne-. 
vesta (]) ku diveru sev, potle ju- 
rele ku diveru sev şi potle cselji 
“aljesi kuskri, ur dupa at, 

RR 

118, Rentye mere di de ielj: ur... 
“unul . cu ' «foalele» celălalt(u) cu: ku -folele, csela atu ku surlile şi 

sviresku pâra la bascrikă. 
119. Kând-mere nevasta 194 “ku 

jurele 199, diveri si cselji aljesi ku- 
skri în baserikă, tuncsa remâră 209 
kâcsva 210. zur. far€ şi kând îlj daie 
jurele 1% arelu lu nevaste 2%, tuncsa 
posnesku hitei din pistole. A 
;120. Dupa cse s-a finit tot în 

bascrikă, megu la prevt; kolo îlj 
daie lu prevtu ur kolak mare și 
hitesku din pistole. : 

193) cor, din zurele; tot astfel mai jos (129 rândul 5), unde, totuși a rămas neco= 
rectat pluralul zur. * 

200) am aşteptă lu neveste, 

- 121, Prevtu le daie şi lor vir. be 

II 5. Când vine „ dimineaţă. de 
Luni, atunci «diveri» 201) junelui 
care o să se însoare, încalță pe! 
„«nevastă) cu ghetele 22). 

-116; Muierile [cele] bătrâne o. 
îmbracă 9), în dcsarzăy?%:) sau 
în «modrină» 205), 

117. După ce se adună to ți 206) 
«cuscri» nevestei şi junelui şi după 

„ce mănâncă 1%) șibeu bine; se - 
pun unul“) apă altul2%), 
mai înainte nevasta” cu «diverul)» 

- său, după aceea junele cu diveru[l] 
său și după: aceea [ceilalţi] 

-«cuscri) unul după altul. - 
118. Inainte merg doi in şi 208): 

«surlile» şi sună până la biserică. 
119. Cândmerge 2!) nevasta 

cu junele, adiverili şi ceialalți 
«cuscri» în biserică, atunci rămân 
câţiva juni afară şi când îi dă 190), 
junele inelul!) nevestei, atunci! în- 
cep săîmpu şt e 212) din pistoale. | 

120. După ce s'a finit tot în bise-.. 
rică, merg la preot, acolo îi d ă 1%) 
preotului un covrig 215) mare 
şi împușcă 214) din pistoale. 

I21. Preotul le d ă 1%) şi lor vin 

, : Cai _ 

. 
x . 

201) explicat prin: cei mai .buni amici ai junelui, care şi i conduc > pe | fată înaintea 

altarului; atât fata cât şi junele au ediveri?, - 
202) păpucii nevestei. 
293) șr. îmbrac, ' 

N | Ă a. 

204) croat, carzaţe tradus prin ssorta di soprauveste ai lana grizia (Partit je 

205) croat. modrina; e tradus „Prin specie di veste. azzura da „donna (Par. 
ci). NR a: 

20%) ir. toc, ea 
202) sr, un... alt... - 
208) jr, de ci, cf. II ş 144. 
203) în Susgnevița Sar zice râmaru, 

NS 

219) face impresia de dacoromânism, în. loc de vrur,. 
210) în. merze, : 
212) sr. arunce, . 
213) n. colac, 
314) în. arunc. 

15% 

2
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'228 e _ GLAVINA V 
  

  
: 

şi i le csire ali le vorbeşte 215. 0 pre- .'s ă.bea 215) și le ţine .sau .le vor- 
dikă, ka se'r€ zivi bire. . .:: “-.  beșteo predică, ca să trăiască bine. 
"122, Dupa csa megu kas€ și se :: 122. După aceea merg acasă și se 
-veselesku trei zile Skupa, ku diveri  veselesc trei zile împreună cu «di- 
şi” kuskri. - „veri[ih şi acuscri[i]». . - 
„x23. Fata 188 "bogate are - - pâta. „123. . Fata. bogată - (avută) are 
doizecse. kuskri,  feata . siromah€ . până [ a] douăzeci de «cuscri), fata. 
are zecse si doi pâra zecse şi patru... săracă are 12—14. _ A 

| " Omiri din Saiâni Da - Oamenii din cidai 
_(Povestită . de Sandre. Marmelici. | a 

„a Pikes), ep e 

„124: Omiri batâri 'av' spuraveit a 124; Oamenii bătrâni povesteau 
'şi se spuravea şi astez între noi. şi se povesteşte şi astăzi. între noi * 
în „Jeiâni ke de multă, multă 217  Jeiăneani[i], că de multă vreme şi 
"vreme şi anji a verit din Romanie [d € mulți] ani au venit din Ro- 
“ur strics şi doi fracs, în loku -de * mânia un unchiu 218 şi doi. fraţi 

: : kmocse, cum se 'kljemă Jeiăni. . în locul de astăzi [numit] Jeiani. 
125, In loku csela av aflat o: . ' 125. În locul acela (se zice că) 

fată 219 ku kare de tuncsa av. pos- au aflat o fată cu care au înce- . 
nit jivi. o. “put să trăiască [de atunci]. | 

126. Av. fakut musat€ asc, av . 126. Au făcut o casă, fru-: 
-lukrat pamintu, av. paskut oile și „moasă?% au lucrat pământul, | 
-av fakut mult kărbur, a au. păscut?! -oi]l e] 'şi făceau 

| “mult cărbune. 
127. Aşa Ia, macs bire 1ukru: şi :* 127. In modul acesta le-a mers 

'pamintu.'! . bine lucrul și pământul. 
„128, Bila za “cestia: „omiri se -- 128. De: la. aceşti(a) oameni se . 

“zicse ke: av. remas 2% -omiri de 'zicecăaurămas oamenii 225 
astez kari (]) âs kmocse 8oo de su- . de astăzi cari îs acum .8oo de su-: 

„fete, kari (|) vorbesk inke€ și as-  flete, cari vorbesc încă. şi astăzi - 
“tez limba kare (!)..vorbesk. fracsi ; limba care o vorbesc fraţii noștri - 
nostri din Rumanie şi ku karlji 224 din România și cu cari sântem 
smo “fracs. şi tot de: ur sânze. !.!: „fraţi și or]. de un n sânge. 

  

215) în Susgnevița s'ar zice pane'. a 
216) in, bea. - . iN E3 - 
„512) dacoromânism. în loc de ţude. „i : - IN 

218) stric,:explicat prin: fratele luată) mieu, acela mi-e, mie stri c iar fratele 
lu mama mea, cela mi-e mie ui cs (ui c); din croat., slov. stric, cu acelaşi. Sens. 

20 dr. pentru. fete... 
220) jr. frumoasă casă, 
pet) cumpărat. 
22) ci nueb. . - 
233) ortografie dacoromână pentru ramas. , . 
254) întâia oară întrebuințează Gl. forma — adevărată — articulată a pronumelui re- 

A ES 

p i we 

: __ Iativ şi spune chiar într'o notă: larlji nu . kari, adăogând totuşi: . dar se. uzează și 
cari, "dar mai rar, cf. nota 24 şi 264. : 

25) se trag Jeiăneani(i). | IL Mi 

N



  

"GLAVINA..V 

—Funâra* 
(Poveștită de Andreiu Stambulici) 

129. Funtâra, cum. o: kljeman' 
noi, omiri. din Jeiăni, se afle de- 
parte po de ur€ de Jeiăni. 

„130. Omiri. cselji betâri av zis 
şi spuravesk și astez inke€ ke din 
Kodru Popilor vire ape vie în 
funtâră. î. a 
- 131. Tuncsa.. omiri - cselji be- 
târi 227, borebit de tavzănt de anji, 
av trimes din Talie 22 din trei 
omir, ke neka .zvadescu apa csa 
vije şi neka le facsc o funtâră za 
be apă. -. 

132. 
verit şi av sapat o mârvă vreme. 

133 , “Dupa csa nu preste miultă2? 
vreme a verit la funtâră o babe 
jeianskea ape 23, -: î 

134. "Tuncsa omiri cselji din 'Ta- 
lie av ântrebat pe.2 baba jeianskea 
ke cse vorbesk omiri din paiz de 
ielj? . Na 

135. Baba l-a zis ke omiri:vor- 
besk şi av zis ke se-nu zvadiru 

_apa pâră mâre, ke-lj vor oimiri 
tuncsa obisi de iesike. 

  

Bire! Omiri din 'Talie ay 

sn Fâmtâna es 
. 

„»-129. Fântâna, cum .o chiemăm 
„ noi oamenii din .Jeiani, se'află la 
depărtare de 226 jumătate. 

“[dejoră de Jeiani.  : . 
130. Oamenii cei -bătrâni. zic 

„şi spun și astăzi încă că din (Mun- . 
“tele Popilor» vine apă vie în fân- 
tână. Ia - 

- 131: Atunci oameni cei bătrâni, 
poate de o mie de ani,au trimes. 
“din ILtalia?2% după?% trei 
oameni, ca: să scoată apa. cea vie 
şi ca să le facă 'o fântână pentru. : 

abea: apă. o. 
- 132. Bine! Oamenii din | ta- 
„lia 229 au venit și au săpat puțină: 
vreme... i Ia 

; 133; După aceea nu peste multă” 
vreme a venit la. fântână o babă: 

-* din Jeiăni"?'după 2%! apă. 
134. Atunci oamenii cei din ; 

“Italia 2%. au întrebat pe baba 
„din Jeiăni%2, că ce: vorbesc 
oamenii din sat de ei?. :.... 

- :135. Baba le-a zis că .oameni 

vorbesc şi au zis că dacă. nu o să 

scoată apa până mâne, oamenii 
atuncea'îi vor 2%. spânzură. 
det plop, i: 

fântână din - . - - . - + | . . En . _ 

* Povestirea aceasta Gl. o întovărăşeşte de următoarea notă: Această 

'“apropierea satului este foarte mare : şi” veche; înlăuntru vine apă din. Muntele 

Popilor, aşă zisă tapă vije». Fântâna aceasta este jur împrejur încunjurată din 

lăuntru cu un mare zid vechiu,: iar de asupra-i se află. un mare arbore foarte 

bătrân, căruia-i zic-tiesik). Acesta-i un arbore foarte sănătos cu flori mirositoare, 

din care se face medicină sau se uscă pentru bolnavi spre a se face ceaiu. .. 

226) ip, departe, ” | i DI „- 

227) dr. pentru ţet'i betări, ca mai sus (1 

228) enu lalieb.. sv: ul , Mă 

e) în Talie, ce 

280) în. din, o i a 

231) lipseşte un 'cuvânt; aș întregi sau din: âpe 

23) în, jeianscă, Er 
233) în, că-i vor oamenii atuncea. 

294) din, 

335) jesică; trebuie cetit, probabil, iezi k €; 

i 

30), cf. II $ 209. 

upă ap, sau îpe: be. «să bea apâ;. 
e. Da EI IAR Ea IT SRI . - 

  

. . 

„cuvântul. vine: din. - 
a? i. 5 , = 

cum. dă Nanu;



_230 
  

136. Dupa csa omiri din Talie 
s-av zboit şi cu nopta av fuzit, 

137. Şi asa apa vije staie şi as-. 

„2 astăzi închisă în fântână, tez „ânkljisă î în funtâră, 
> 

Kasa ku tot cse -se aflg în ia 
(După povestirea ț ţăranilor: Mateiu 
Doricici şi Anton Sancoviei). 

: 138, Pre ușe se mer€ 205. în 
kas€; “partea csa de jos 2% de 

„use se kljeme pragu 'de ușe. 
+ Pe 249. fundu de kas€. se 

afl skrilele de ârpe 241. 
1 40.: Kasa .betăr€. ie 'Salizeite 

pre fund ku skrile de ârpi; -ate 
kase betâre îs pre fund samo ku 
pamint; lu cselji mai bogacs îs 

ku dăske podite 242. 

+ 

“141. Loku: unde se facse fok - 
se kljeme. opnjista; ku lemne se 

„= facse .foku. 
142. Kând lemna -a' ars podia, 

„tuncsa lemnu 212 se  klj me ta- 

Pa
 

csure; kând lemna (1) a ars tot 
bire, din ca 'se facse cseruşe 244; 
cserușa 24î se pure. dupa fok, 
cserușnjak : 244, 
1 143.-Pe 240 “komostri? 15 se kuhă 
tot cse se mârănke în kase, 

slov, ja zi ka 
teiu. 

236). jr. fuzit, 
237) în. stae, 

* 238) am aşteptă: mere, 
„_239) construcție dacoroinână.: 

20) am aşteptă pre. | 
241) scrile de ip, îxplicat de 

luni și subţiri; cf, croat. 

au pe poditi: ca pod. 
2:53 Nanu (ap. 

„249 eşnu si 
25) traducerea lanţ de fier e a lui Gl; e vorba de 

croat. koomstre (komojtre): «Kesselkette), 

Glavina prin: 
kamena Skrilja dlespede de Piatră». 

„2%2) cuvânt neatestat de alții, nu trebuie să fie dacoromânism, 

„GLAVINA V 

136._ După aceea oamenii din 
Italia 22 s'au înfricoşat şi [o- 
dată] cu noaptea au fugit, 

137. Şi: aşă, apa vie stă? și 

ÎN) 

„Casa cu tot ce se află în ea 

“ A 

138.- -Pe ușă se intră în casă; 
partea din josul ușii se chiamă 
pragul ușii. 

139. Pe partea de j jos a casei se 
află lespezile de piatră. . „, 
140. Casa veche e pardosită pe . 

„jos cu lespezi de piatră; alte case 
"vechi sânt -pe: jos numai. cu: pă- 
-„mânt; ale celor mai bogaţi sânt „po- 
dite cu scânduri. . 

„141. Locul unde se face foc se 
chiamă' cognistâ». (= vatra); focul 
se face cu lemne, 

142. Când lemnele au ars.pe ju- 
mătate, atunci lemnul se chiamă 
tăciune; când lemnele au ars de 

tot bine (= complet), din ele: se 
face - “cenuşă; cenușa se pune după 
foc, în lada cu cenuşă. 1 

143. Pe lanţul de fier 3245 se 
fierbe tot :ce se mănâncă în casă. 

Rae 

«plop». După descrierea lui Glavina e mai de grabă vorba de un | 

un fel de “pietre largi, 

mai ales că și Croaţii 

Byhan) dă forma lemnu: (nearticulat lemă n). 

lanţul de care atână căldarea 

*



  

" GLAVINA V 231 
  

144. Omiri kuhesku în la- 
vecs 2452, stanjade 215 si kaderă (!). 

, . 

jade şi kaderă, lu porcsi din lavecs. . 

146. Dupa cserusnjak "se afle | 
letya 21? de lemne, în kare (!) se 
pure (!) lingurile (1) ku kari 22 se 
mârănke şi pinjaru 21% . ku kare se . 
be ape. : . 

147. Din zdile 242 şi zdilics€ 20 | 
şi kikericse 112 se mărănke, - 

148. Okolo de ognjiste. se afle 
Kutu 21, pentru kumpir. 

149. In spărte 252 se uske 
“'şul 253 de oi și de vacs. 
„+ 150. Din csăbăr se daie lu porku 
munka, : - pa 

151. Pe! mize 251 se mârănke. 
152. Kumpiru din -kampanje se . 

ducse kase în bârse.: 
- "153. Dupa uşe se pure kosa pen-" 
tru kosi iarba, motika 2% pentru 

- sapa pamintu, pila pentru pili lem- 
“nele, metura pentru metura kasa, 
bâtu şi krevlja pentru a'256 mere 
dupa oi. 

145. Lu omiri se kuh€ din stan- 

a- - 

144 Oamenii giitesc (fierb), în 
oală, în vas de zaetal sau în căl- 
dare. 

145. Pentru oameni se. găteşte 
(fierbe) din vasul de metal și din 
căldare, pentru porci din oală. 

- 146. După lada cu cenuşă se 
află «letva» de .lemn, în care 

“se pun lingurile, cu care se mă-, 
nâncă și! căușul (?) . cu care. se) 

„bea apă.. - 
147. Din blid şi blidişel şi 

„din ceaşcă se mănâncă. - 
148. În apropiere 250 de vatră - 

se află ungherul 351 pentru cartofi. 
"149. În coș se usucă cașul de 

oi şi de vaci. . .- 
"150. Din 'ciubăr se. dă porcului . 

să mănânce. o 
151. Pe masă -se mănâncă. 
152. "Cartofii se aduc din" câmp 

acasă cu sacii.. * 
-: 153e După uşă se pune. coasa 
pentru cositul ierbii, sapa pentru 

: săpatul pământului, ferăstrăul pen- 
"tru ferăstrăitul lemnelor,: mătura 

„ Pentru, măturatul casei, băţul şi 
„caţa pentru a merge - -după oi. 

245 2) cf. croat.: lavez (ăia îtal, laveggid coală de fier) ; forma cu =ă se. 
găseşte şi la Slavii vecini, de ex. la Pisino vecchio luvet (și la Neo-greci daferti), 
<f. Bartoli, Jagic-Festschrift p. 40 ($ 30). 

- 216) din ten. stahada (ital. stagnata svas de cositor) cuvântul a trecut şi la 
Sloveni: statada  şsecchia» (Baudouin, Materialien 2 2, sădsl. Dialekt. I 892). 

247) explicat de Gl. prin: un obiect făcut pentru a pune înlăuntru linguri ete.; ; 
probabil în forma unor gratii de laţi, cf. croat. letva tab, 

24) greşală pentru pinjata? În dicționarele care-mi stau la disboz ziţie nu găsesc « cu= 
vântul slav corespunzător, care însă trebuie să fie derivat” din verbul piti ta bea (cf. 
croat. pijenje sbăutură?). 

4) explicat prin: 
- jela şi zdijelica, cu același înțeles. 

50) propriu: în jurub. : 
251) din croat; kut aunghiu, colț. 
252) din croat. sprtva. coș. ' 

253) «ş nu sb.. ” 
254) cuvântul mi ze. din croat. slov. miza tmasd) e atestat din Jeiani și de , 

un 'fel de tier (= farfurie) mare de pământ; din 'croat. z di- 

+ 

" Maiorescu, Nanu (ap. Byhan) şi Bartoli. 
253) din croat, moti ka, cu acelaşi -sens: 

256). pentru a e. dacoromânism; dacă în Jeiâni există pentru (atestat numai de 
" Maiorescu), desigur că nu existd a înaintea infinitivelor, deci am aşteptă pentru mere, 
precum avem mai sus pentru kosf; construcția „obicinuită „istroromânăd e. za mere, 

1



  

232. 

154. Dupa fok. ie și feralu, 257, 
kând se mere în dvor, se nu 'se 
re opali dvoru; potle i ie zeda.: 258 și 
svicsa 259, 
155. In: kut dupa umple se .. 

- csire kopanju: 260 pentru spela fec-. 
“sori mics din-nja.. 

156. La.zid se csire skrinja, în E 
(de mâncări), în care se ţine za- 

„hărul, cafeaua, „pânea, „sarea, pi- 
„kare, se csire: csukoru, kafeiu, 
pâra, sara, popăru, fazsolu şi ate 
lukruri ( !) ari (?) portesk pentru 
kuhei.: 

157. Dupa fok se: csire inke 
furka pentru torcse, kând portea 

lu muljerle'şi babele. 
158. Su grede 21 se pure șia? - 

kaşu şi skuta 262. 
159. Kasa ie koperite cu. slame 

"şi dvoru « cu slame. 

„Door 

160. Dvoru ie koperit la omiri( ) 
siromaş. ku slame,. la omir bogacs 
ku zlipesi 268, .-: 

161. În dvor stavu: boi, vacsile, 
-vicselji, oile; mnjelji, - arecsi; ber- : 
becsi, kaprele, iezi, kalji. și ate 

„blage-,de- kare are omu potriba. 
„162, 
dende blaga, mârănke fir şi iarbe-: 
ali slame. 

163. Pe! podul de dvor se csire” | 
„fiu și slama.. „Si 

257 din croat. izie: cartii, 
(Rjeânik). 

25) zede e explicat de GL. prin amp; 
ca tzada» noastră, 

€ elinan 

O GLAVINA V 

“1 54. După foc (vatră) e şi feli- 
narul, când se merge în “grajd, 
ca să nu se aprindă grajdul;. apoi 
e lampa: și opaițul. . 
„155. : In ungher,. după cartofii 

se ține copaia, spre : a spălă copii 
“MICI în ea. 

"156. La părete se ţine dulapul 

perul, fasolea şi, alte lucruri: care 
"trebuiesc la. gătit. .- 

157. După foc (vatră) se. mai 
ține furca de tors, când le trebuie 
femeilor și babelor. - 

-158. Supt grinzi 'șe pune la 
uscat cașul și urda. 
i: 159.: Casa e acoperită cu paie 
Și Bras cu paie. - 

- Grajdul 

:160. Grajdul e acoperit la oameni 
săraci cu paie, la oameni bogați.cu 
țigle. i 
.* 161. În grajd stau: boii, vacile, 
vițeii, oile, mieii, areții, berbecii, 
caprele, iezii, “caii şi alte vite de 

„care oamenii au nevoie, i 

În .-dvor se “afle: iaslele, -- : , 162.-In grajd se află ieslele, din 
+ care 'vitele mănâncă fân, şi iarbă 
“sau .paie,... 

163. In podul: raidului se ţine 
 Fânul și i paiele. e a 

iar . acesta din ital, ferale 

te aşă la Bartoli; e acelaşi cuvânt 

25) svițe e explicat de Gl. prin to lampă - veche, de aceea l-am. tradus prin 
topaiț»; alții îl traduc prin (lumânare), sens pe care-l are şi croatul s vi ca (Byhan). 

„2%0) «din ea» următor indică genul feminin; deci copâtie, din croat.- ko pan ja 
(cf. copaie "al nostru); acuzativul slau în. "ui Mi S 127) se explică prin înterpre- 

- tarea lui se ţire ca ţiru. 
261) explicat prin lemnele : cari ţin casa “ca să. “nu „devină mai strimtă (sic?) şi cari 

taie casa de-alungul. - 
- 1262) explicat prin ceca'ce se' face după aşi e de gust „dulce, d. nota: 107, 
263) singularul e „zlibăs (ap. Byhan).:



  

- GLAVINA V 

'“Lopa 

164. Omiri în lope csiru: vozu 
ka se nu-l r€ ploia strika. 

165. Potle în lopă (1) .se csire 
bârsele ku kârburi (!), vilele, | gra- 
bljile, kosa. . -. 

fir şi ate lukrur de karlji 264 omiri 
aru potribe. 

Shadnj | 
167. în skădănj se “esiru 4 kitele 

de fazo, slame, lemne. 

Hliou Di 

168. Hlivu se facse din lemne; 
„omiri bogatsi faku-l din ârpi. -* 

169. In hliv se csire porcsi. 
„770. Poresi. mârănku din golide. î 

? Expresiuni dela Românii din Jerâni 

171. :Are gura mare ka și asiru. 
"172. Se ârde ka şi asiru. : | 
173. Arate dincsi ka și asiru. 
174 Dormi bire, misle la mire, 

175. Cs- -oi'şvikni preste dincs o 
trisk€, 

176. Se-cs davur o „triske, te 
vei 2%5 svărni ka şi notiru. 

: 177. ACS avzit 2 266, 
"178. Csesta=i .omu:' "de draku. 
179. Kârstu melju 267, 

„0 Expresiună 

233 

ura: 

164. In şură țin oamenii. carul, 
ca să nu-l strice ploaia, iN 

"165. După aceea în . şură se 
țin sacii cu cărbuni, facile, gre- 

, bla, coasa, - 
166. Pe 1 podu de lope se csire . - 166. În podul şurii se ţine fân. 

şi alte lucruri. de care oamenii” au 
trebuință, . 

, 

| Set i 
167. “In şop se ţin legăturile de 

„fasole (uscată), paie, lemne. 

” Coteţul 

168, “Coteţul se face din lemne; 
+ oamenii bogați îl fac din pietre. 

_169. În coteț se țin porcii. . 
170. Porcii mănâncă din găleată. 

m 

“171. Are gura mare ca măgarul. 
"172, Râde ca măgarul. 
173. Arată dinţii ca măgarul. | 
174. Dormi bine, cândeie-te la 

mine. ..... 
175. Ti-oiu plesni peste dinţi o 

“palmă. -. 
"176. De-ţi voiu „da o palmă, te | 

“vei răsturnă ca noatenul. : 
177. Aţi auzit? | 

- 1978, „Asta-i omul dracului. - 
„179. 2 Se 

- 26) GL. face nota: trebuie li adăogând pentrucă e plural 0, d. nota 24 şi 224; 
245) Am aştepta t-er, cf. nota 88.. 

111266) cu nota: termen întrebător sau provocător ce. se epetă des. : 
__247) nota lui Gl: In Susgnevizza: korne borne, se zice când porţi pe: cineva . 
pe umeri,. de atârnă cu picioarele pe pieptul purtătorului, - d. ex. părinţii pe copii 
sau copiii când se joacă, .
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“Salutări la Românii din Şeiăni: 

180. Bură damarees€ 1 
181. Bură zi! 
.182. Bură seră. - 
183. -Bură nopte! 

- 184. Bire acs verit!' 

Bire! 
186.' Domnu neka ve daiie bute 

kale |! — Neka daiie Domnu 268, 
„187. Domnu neka ve daiie: bure 

- sricse | A: 
188. Domnu' ku volt 269, 

N. 

185. Rum ve: jute Domnu? — - 

N | N umerii. 

GLAVINA V 

Salutări | 

80.. Bună dimineaţa ! 
181. Bună ziua! 

„ 182. Bună seară! 
"183. Noapte bună! 
184. Bine ai venit! 
185. Cum vă ajută Dumnezeu? 

—Bine!. * 
-186. Dumnezeu să vă dea drum: 

"buni— Să dea Dumnezeul 
"187. Dumnezeu să vă dea noroc 

“bun. 
„X88. Dumnezeu ci cu tine! 

a ur 2 doi 3 trei 4 patru 5 csincs” 6 șase 7 șapte 3 opt 9 devet IO 
zecse n) II ur. și zecse ) ş.a.m.d. 210), 

Să Lumile a 

Ianuaru, Stesinu, Marăcsu, Aprilu, Maiu,. Iuni, Iuli, Augusta, “Sep- 
tembru, Octobru, Novembru, Decsembru. | 

pa 

e. Zilele Da . n 

Dumirelă, Lu, Utorăk, „Sredu, Csetârtăk, Virer, Sâmbată, 

„Setimana, an, ure, minute, 
Pa Pe 

„Vremea - i 

Arini 
! 

Vara n) Pozimăku; ara, Proleto. 

Să mai amintim că Giavina i-a comunicat și lui 1, Popovici două 
basme, câteva proverbe ș și o bucată mică din Jeiăni, pe "care acesta le-a 

260) mota 'lui Gl: La fiecare “salutare se “răspunde cu: Domn a ien da sau? 
Neca daiie Domnul sau: Neka ve daie, şi vo Domnul. . , 

263) Acest salut se explică la Zstroromâni prin influența bisericii catolice (Dominus 
". vobiscuna), cf, croat. s Bogom. 

270) notd: Alţii, dela 10 în i Sus, numără în limbă slavă, 
221) dr, pentru vere. 

7



  

transcris (cu multe greșeli) și “le-a. “publicat în vol: I (pp.: 72—83) 

al lucrării sale despre care am vorbit mai sus.  .. : .. . 

- Bartoli i-a cerut lui: GLAVINA să-i trimeată din cât mai multe sate 
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istroromâne traducerea istroromână, după textul italian, a pârabolei Fiu- 

lui pierdut. Glavina îi trimite în 22 August 1022 două variante, una-. 

din Susnieviţa şi alta din Berdo, iar în 26 Septemvrie 1922 :0 variantă ' 

“ din Jeiăni 1), culeasă din gura lui Andrei Doricici, pe atunci de 78 de ani. 

Cum aceeași parabolă fusese culeasă în. 1887 de N. Densusianu din ace- : 

- leaşi trei sate, o vom reproduce de asemenea, —.cu. notele lui. N. 

Densusianu în subsol — pentru ca să se poată face o comparaţie între ele. - & 

Am crezut că nu e nevoie să reproduc parabola întreagă, ci numai în- 

ceputul ei (versetele 11—16 din Evanghelia lui Luca, cap. XV), păstrând 

exact felul de transcriere al celor doi culegători, cari nu aveau pregătirea - 

filologică necesară spre a ne da o transcriere exactă şi «neîndreptată». | 

cu dacoromânisme. | 
In schimb cred că merită a fi.reprodusă. întreagă scrisoarea lui Gla- . 

vina către M. Bartoli. E cea din urmă din câte -cunosc şi ea reflec- . - 

tează bine preocupările. apostolului românismului în Istria, care din - 

depărtare urmărea cu impresionant interes, încoronarea întâiului Rege : 

al Românilor. Ea este “şi un interesant document pentru felul cum 

Glavina încercă să se. servească de dialect — cu: reminescențe din limba - 

dacoromână şi italiană — spre scopuri literare. . -. .. e 

iu nostru Profesorel . .  -. 

Cu mare piacer am primit Vostre cartolinea din Bogliasco. lo moresc 

Ve întreba scuse, perchă nu vam piseait şi nu Vam tremes «Filiu plier- 

duty. — Causa n'am fost io, ma fosta Comunu 2) noștru, carle mnia 

-dat mult de lucru.. lo am vrut Ve piseai dupa ce ren face eleţionurile 

- comunale și cia votea vrutam “Ve tremeate așa ceva ca şi.un Raport, 

:despre tot ce sa facut şi cum sa facut. Imi dispiacea che nu puteți și. 

voi fi cu noi cia zi. — lo ve tremet doi «Fili plierduţi»: ur din Valdarsa 

  

„3 Glavina adaugă la sfârşit; € În Jeiâni şcoală nu este, de preot nici habar. De tot 

„sânt numere 89; omir nu mergu d'acordu, furu. An rău, Au frică că guternul nu le 

-“a permite tăia lemne și face cărbure;. cărbunele se trage la Fiume 10 care pe săptă- 

mână: Au frumoase case. Oamenii aproape toţi lipsesc de acasă. Ferneile lucră și cară 

cărbunele. Pare că costumele: pictoreşti vin transcurate. N'am observat nici un pro- - 

gres de italianizare; tot e cum a fost. Se vede că depinde dela prefectura din Castel- 

. nDUOVO?, - : a e 

2) E vorba de Comune di Valdarsa, înfiinţată de Guvernul italian la insistenţele 

- - - lui Glavina, pe care Bartoli l-a ajutat din toate puterile :ca să învingă multiplele” 

dificultăţi ce se opuneau acestei înființări, 

ON AI . ii . : 

_ ai . - - Pa = 

*
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şi un ( 9 din Briani. Iam transcris din gura lu omiri.. Borebit voi: meare 
cista misec la Seiăni, tuncia si de colo Ve voi tremeate-l. De sigur cela 
va vi ( 5 mai muşat şi mai intereseait. Ma cu siguranță-nu ve pot zice 

. che voi meare colo. — Lu prof. Puşcariu, am tremes tot ce mnia în- 
trebat 1); ie mnia tremes Istoria literaturii române Vol. I. 

"Nu ştiţi când va fi încoronarea la Alba-lulia? Mi se veade, che şi 
românii dir România dorm şi se: bat ca și italiani ! ! Magari se nu rea 
fi şa! 

Când arec. potriba- de ceva, Ve rogu piseăicimm și io voi face tot ce voi 
" putea. Saluteaicim rnult Vostra gentilă Signorea și vostrea tirare filie e, 
Voi primiţi complimentele ; şi salutările' meale: căale mai mușate și dis- 
tinte, .. Ia E i 

„ Valdarsa, 22, 8. za. e Glavina. 

DI a Parabola Fiului Pierdut 

a 1. Din Susnieviţa | 

i 1. [Glavina] Un clacie 'aveita doi fili. 
(N. Densuşianu] Ur om avut doi fili „(s. doi -filă avut): 

2.. Şi zice cela mai tiraru din ieli lu ciatie: tato, deam parătu din 
imanie_cem meare. Și tiazie le respartea.. imania. . 

Și cela mai terăru 'dis-a lui ciace: Ciacio, da-m me parat ce 
mere, şi ie respartit (5. rEspărtit-a); lu seli filă. -. - 
13, Și dupa | cia dupa câte-va zile -poberea cela mai tiraru' fili a sev 
si meare largo în lume; și colS spendea cia-ce are (a sev) zivunda fraieinda. 

„După zalic dile cela tirăru filiu 2) tot a sev pobhităit, şi mess-a 
largo în loc și tot a sev poidit-a cia 3) și jivit-a cu curbele; 

14. Şi când a spendeait ( tot, posnea mare fome î în. cela paiz; și ie 
„se aflea în miserie, 

Când tot poidit, mare fome fost-a î în cela: loc. 
15. Și 'pus sa în cale, întrata în serviţ la. un gospodin din cel paiz, 
şi ie-l tremeate în Campania sea paște porci. : 

5 Şi mess-a, și s'a legat cu.ur om din celă loc (s. suji:aa cu 
ur om) şi trimes-la porchele pasce. - 
"16. Și Zelita nepuni-s folele cu gliinde ce. porăi muncata și nitiur 

“nu lii-lă daveaia: , 
Şi ie jelit-a cu mechine satura sev tarbuch (s. foleie 9; ce porcii 

muncat. (s. av muncat) şi nici-ur nu li-a dat. 

y '- Datele lui Glavina au fost utilizate î în vol, Ni al acesței lucrări, aa 
2) In: limba istriană poziţiunea adjectivelor este. de regulă înaintea substantivelor, 

lar Ja verbe formele mai uzitate pentru, perfectul compus şi Futurul: ] sânt cele cu. 
auxiliarul la "urmă, , | ! 
"acolo, nt Di 
"9 In Șușneviţa “cuvântul £ oale” se întrebuinșează numai pentru animale; iar 

” pentru oameni numai tarbuch. A i . MC 
” . N . - . - , Pai
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2. Din Berdo ! -:.. ... 

"11, [Glavina] - Un om avuta doi fili: i e ci i 
"-. ÎN. Densuşianu] Un (s. ur) om avut-a doi fili. a 
12. Și zis-a:cela mai tiraru de.ieli lu €ate:-ăato, deam-parătu de 

imanje ce mije vire (meare). Și cace le respartea .grunătu (campanja). 
: Și dis-a cela mai tirăru de ieli lu ciace: Ciacio da-mi porţionu de 
tot a tev (s. paretu.de te ave; de te imanie), ce mie mere (s.ce mie * 
.cade). Și spartit-a lor a sa ave. - i DO Pa 

13. Și dupa [ca] nuscâri zile pospravea seu (sev), filiu' mai tirar şi 
'meare în .at larg pemint; și ţija stresea sea imanje zivinda în fraj. : | 

Și nu după ciuda 1) dile poverit-a cela mai tirăru filiu. tot: a 'sev, 
şi mess-a în at loc largo (s. în ată provincia largo) și cole (s. colo) 
spendit-a tot a sev viiundu grumbo în pecați?).. : ci: ci 

14. Când potrosea tot, vire mare. fome (mizerie) în cela pemint; 
şi je se aflea în mare miserie. : - a 

Și după cea ce a consumeit, făcut-s'a mare fome în cela loc, 
şi ie îns pocinit-a pati. . .. . - E 

15. Și pus-sa în cale, meare in serviţ la un gospodin -din cela pais 
'(pemint), carle-l tremeate in se pemint porci: paşte. (s. neca pasce 

.-* Şi mess-a, şi s'a pus con un de celi ce în cela loc staie (s. conuur. 
din cetate, de cela loc); şi. La trimis - în.s€ vila che'ra pasce. porcii. 

16. Şi zeljea-s nepuni trbuhu de [coreane] glinde .ce porci muncaia; 
şi niciur nuli davezia. ..:,.. ci Da 
.. Și ie jelit-a sev fole ave plir de:mechine, ce.porcii muncaia (s. 
“şi ie jelit-a satura-se de mechine etc.) şi: nici ur :nu-li 5) daia. 

pi ARII LC 

  

. 3. Din Jeidni . 

II. [Glavina]. Un tiea avut doi fil, 
ÎN. Densusianu] Ur om av avut doi fili. ..:.: 

: 12, Şi:cela tiraru zice lu &aia: taio ! dea tu mie a mea parte.. Și taia 

le daie lu sachi pode (primozenie).:. .....: 

, 

- Şi cela mai tirăru av zis a lu cidia: Da-mi cidio, ce ie a me parte, 

de primojenie (s. ce ie a mev) şi cela av raspartit î a lor parte. 

13. Acmo dupa mica vreame poberea cela frate mai tirar tot a sevu, 

mearie largo în lume şi colo spendea tot [ămnânda tot poidea]. ! : * 

„După mârva 5 dile a sberit cela tirăru filii tot, şi „mers-âu in. 

” Ă at eu 
2) multe, a | | 
3) sing. pecat. IA « i. , 

_d)N=is lui. . II IER ca 

+) In toate trei. comunele, Bârdo, Şuşnieviţa 'şi Jeiani există o oscilație între a v şi 

a ă, chiar şi în graiul aceleiaşi persoane. —i-o raspartez, ... pa 

5) puţine. » - , : .
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departe dejelă 2, și anci a rastreşit totă a sa primojenie, jivit-a po ster- 
"țarit cu curbele 2). Ca | A 
"+14. Când poidea tot, 'vire în cela paiz mare fome și cela fecior se 
aflea în miserie . . : DI II IE e i 

După ce av tot zapravit, fost-a mare f6me 2) pre cea dejelă, și. 
ie a pocinit stradai. Me | a 
15. le îmnânda treace pringa un om; și cela om îl treameate paşte 
porci în campagne. -  . o . - 

„Şi mezs-a, şi ie s'a legat cu ur om din cea dejelă, și ie trimes-l'a 
a:sale în polie î) porchele 5) pasce. : ” RR iu 

16. Şi Zelit-av nepuni folele cu cia porci mâncat (corene) şi niciur 
nuli daveaia.. :: - Pe e 

„Şi ie au jălit $) che sev naponi 7) f6lele cu posii 8) ciale ce por- 
chele av muncat 9), ali10) nici ur nu li-av dat. e 

: Glavina 0. 

-In Aprilie 1go5 îi scrie Glavina lui A. Viciu din Bucureşti: «In prezent, 
„vă comunic, că mi se tipăreşte un Almanah numai în dialectul istrian, 
prima carte, în dialectul nostru; în câteva zile va fi gata. Când voiu 

„plecă în Istrie (1), o să vă telegrăfiez din Predeal, dacă mă veţi putea 
“aşteptă la gară, ca să vă dau şi d-voastră un exemplar sâu'mai multe ! 
Este cartea: ANDREI GLAVINA şi CONST. DICULESCU, Calindaru 
lu Rumeri din Istrie, cu figure, lucrat pîrvea votea de... Anu 1905. 
Stampeait cu spezele lu gospodinu Ion C. Grădişteanu, Ministru de 
lucrur. publiche.. București, Ștampa Gutenberg, Ioseph Gâbl, 1go5. . 

(pp. 79): Din necrologul lui: Glavina, publicat de C. :Diculescu în 
«Dacoromania? IV, ştim acuma care a fost partea fiecăruia din cei doi 
colaboratori la alcătuirea acestei scrieri. . ! | re 

Afară de câteva proverbe culese dela Mateiu Dorici din Jeiăni (p. 37, 
40, 49),. restul, constând din rugăciuni, cugetări, sfaturi, proverbe, 
descrieri, poveşti și anecdote despre "Țigani — streine Istroromânilor —. 
sânt traduceri. Deci Glavina n'a exprimat liber cugetări de ale sale, ci 

- a dat numai haina graiului istroromân unor gândiri exprimate mai 
cîntâiu în limbă dacoromână. î. . e 

* 1) ţeară. - 
) curvele.. . - 
3) Forma foamete nu există. 
1) câmp. Ă 

-%) ura porcă, o scroafă, | 
dorit, : 

_7) împlea, , 
" £) teriţe. . e „- - 
2 In Jeiani nu au forma imperfectului, care de atmintrelea există în Bârdo. 

insă, ÎS a - - .
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Cea mai: mare greutate pe care Glavina a. întâmpinat-o traducând, 
o greutate pe care n'au învins-o totdeauna nici alți scriitori; a fost găsirea 
expresiilor potrivite pentru noțiunile nouă și abstracte, în mare parte 
necunoscute poporului istroromân, pe care le cuprinde orice. bucată 
de literatură cultă. Cu alte cuvinte, Glavina se văzu în fața grelei pro-! 
bleme a neologismelor, care se iveşte pentru cel ce caută să întrebuințeze 
mai întâiu o limbă populară pentru scopuri literare... ..: . 

Dacă examinăm. neologismele întrebuințate de Glavina, găsim întro 
“ele termeni tehnici sau cuvinte în “strânsă: legătură cu cultura ma- - 
dernă, care nu puteau fi redate prin alte vorbe, precum:calindaru r, 
-apostolic3;'eredu (la crunea) 4 = moștenitor, princei 
-pesa 4, principi 4, (Maria)janunţeaita 7, substanţe-: 
I9, adoreait:19== adorat, catolichea 19, apostolichea 
19, graţie 20, vatea 22 = vată, naţion 23 = naţiune, nobil 
23, civilizeait 23; Francez23, Spaniol23,Portugal23* 

“ Bulgar 23, Grec'23, Rus 23, latinea=23 latină, valor 
23, 32=— valoare, etern, dezonoreă 25 = dezonorează, mize- : 
riele 25,:59, viziteai 27, ştudieai.27, regulea 28, 38, 
sentimente 29,proverbe2g,colonezr,marmurea zi, 
criştal 31,: ornamente: 31, probele 32, ministru. 
34, Rumanie 35 = România, se intereseă-de.... 35, - 
cristalizeait 41.= cristalizat, -acid-clorhidric 42, di- 
vin 52, decadenţa 53, umil 55, gust:58, providenţa 
59, comandanţi 60, miraculu Gr,:cauze 63, cauzeai 
63,64, viţu, pl. viţie 64=viţiu, comodea 64= comodă, etc. -. 
Asupra formei neologismelor găsim șovăire. Mai rar Glavina le ia din - - 
româneşte, precum: Sîrb 23, chile 54 = chil(ogram)e,.contra .- 
63, etc.,. mai des din-italieneşte, bunăoară: stampeait 1 =tipărit, 
-ştampa.I (îndreptat în: ştamparia 79)= tipografie, pen- 

- sier 20 = cugetări, -Ungarez 23 = Ungur, ricordurile 25 
= amintirile, gala ntom 45,portanţeaz29,ricunoscenţ 64 
= recunoscători, rispeteaite 65 = respectate, chiar şi:/canţo- 
netele 48 = cântecele, doinele. Acestea din urmă sânt mai potrivite 
cu spiritul limbei istroromâne şi unele dintre ele vor fi cunoscute; și 
poate şi familiare, acelor Istroromâni cari ştiu italieneşte și au umblat 

„prin lumea mare. De -fapt multe din cuvintele lui: Glavina care fac 
- impresie de neologisme sânt date şi de alți autori (mai ales de Gartner, 

care prin întrebările sale puse italieneşte, suggeră oarecum celuilalt 

Glavina. răspunsurile apropiate de limba italiană) şi între ele sânt şi 
expresii, pentru care noi avem și cuvinte vechi pe lângă terme- 

nii neologi,. mai mult sau mai puţin de prisos, de ex.: ofen di 15 

= a ofensă, a vătămă şi ofendi-se pe... 45 =a se supără pe... 
(la Weigand, III 219: ofendesk everbiete), secol 18 = secol, 
veac, glorieait 19 = slăvit, etern 23 = veșnic, liberea 24 

= slobodă, speranţe 24 = nădejdi, comandeai 26 (şi la Ive- 

no: comandej) =a porunci, uzanțele 27 = obiceiurile, con:



=
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“serveai 28=a păstră, divertimente 29. (și la Popovici)= 
petreceri, orneait 31.= împodobit, beiat 32 = fericit, marga- 
rete 32 = (florile) ochiul-boului, pericol 32 = primejdie, onoru 
33 = cinstea, risponsu 46 = răspunsul, potestat 5o= primar 

“ și la Maiorescu 110),delicatea 55 =gingaşă, consiliu s6 = 
siat, animalele 56 = dobitoacele, consolieai 58, 62=a mân- 
gâiă, reguleaite' :58 = orânduite, fidelea :6r = credincioasă 
acomodeaitea.63 = potrivită, pronţ 63 = pregătiţi, gata, pe- 
“riculose 63 = primejdioase, etc. Unele dintre neologismele între- 

- buințate . de Glavina .sânt .echivoce, astfel figureâ,. care  însem- 
nează şi -tilustrație» (1) şi (figură, față» (55), apoi spirit, care are 
chiar trei-.sensuri: «(sfântul) Duh» (19), «spirit (28). şi «spirb) (64); 
altele nu sânt destul de âsimilate din punct de vedere formal graiului 
istroromân, astfel cvadru 21 = icoană, tablou, monument 23, 
fundament 52, pentru: care-am aşteptă mai degrabă formele: 
“cvadăr.(cf, libăr), monumenăt, fundamenăt. 

Poate că Glavina ar fi găsit, căutând mai bine în tezaurul lexica! 
' istroromân, expresii, populare în locul unor neologisme.: Astfel, mi se . 
„pare că eră de prisos introducerea lui imperator'3 (spre deosebire. - 
de crali 3), când cuvântul populare ţesâr, întrebuințat de Glavina 
însuşi (cesaru 60); de asemenea el însuși întrebuințând verbul o d o- 
cheai 56, se dovedește de prisos. neologismul a observeait 61; 
tot astfel pentru a supereait 62 = aa învins,el întrebuințează aiurea 
pe dobîndi 52; De asemenea existând ţitei.şi ști, foze, ţeli, 

„fi nenavidn, medig, turnâ,.veri, frut şi zir, eră poate 
inutil a întrebuință  neologismele:' leiea 29 = citeşte, speţie 3r : 
= soiu, specie, se remediesc 41 = se vindecă (la Gartner, 1347, 

“remedyei' are înțelesul «maturare»!), invideait-l-av55=. 
l-au pizmuit, dotori 56 «dăctorii», s-a ritorneait 59=s'a 
întors, diventeai 20 ca deveni, a se face», și chiar neologismul.-luat 
din dacoromâneşte: f ru ct 20. Tot astfel e împotriva spiritului graiului 
istroromânesc cuvântul august, cu al său au-'(cf.: avzi = auzi), 

luat din 'dacoromâneşte, pentru care - Istroromânii: au "vorba populară 
apgust (azgușt). In Jeiăni s'a păstrat chiar elementul străvechiu 
avu st (cf. Byhan 183); introducându-l pe acesta în scrierea sa, Gla- 
vina. ar fi' urmat tradiția existentă la toţi Românii, de a păstră în limba . 
literară cuvintele regionale, când acestea sânt moșteniri vechi. Tot în 

„ consonanță cu această tradiţie caută el să reînvie arhaismul Ru mer (i), 
atestat de Ireneo; ar fi fost mai just a scrie Rumâăr(î), căci forma cu e 
pare a fi numai o transcriere stângace-a pronunțării :cu d (cf. II $.:20). : 
 Pe:'de altă parte trebuie să recunoaştem însă că Glavina întrebuin- 
țează adesea cuvinte populare când textul pe care-l traduce puteă ușor 

'să-l îndemne a alege un neslogism, d. ex. istoc:23, 72 = est, răsărit, 
zapad':23,:78 = vest, apus, occident, jivot = corp 24, 73, po- 
tribăn 28,78 = necesar, nesnanost 53, 74 = ignoranță, etc, sau 

„ formează însuşi cuvinte și combinaţii, de cuvinte care redau adesea în *
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mod fericit ideea cea nouă, bunăoară: înjivoti se 10), ase întrupă, 
a se încârnă», columbar de svitlost 52 caureolă, nimb»; aflăm | - 
chiar şi un a. 7.3 (=asa renche. 69) pentru cete). In consonanță 
cu legile derivaţiunii istroromâne sânt formate și abstractele cesarie 18, 
19 şi gospodaria 65 spre a redă. pe dîmpărăţie» şi «gospodărie» din 
textul dacoromân; dar când din adjectivele bogât și vese el derivă 
abstractele bogaţiea 25 și veseliea 29, uită că formele co- 

respunzătoare în dialectul său sânt bogatiie şi vesele. Lipsa 
unor mijloace 'de ' derivaţiune (dintre ' cele mai obișnuite .în limba -. 

dacoromânească) îi face, în căutarea: corespondentului istroromân, cele. - 
mai mari greutăţi. Astfel sânt înainte de -toate infinitivele substanti- 
vate, pe care el le ocoleşte uneori prin circumscrieri, precum în numirile . 
de :sărbători: când a zedurmit Maria 12, Când sa ta- 

liaticapul lu:sf. Ive 12 (= Tăierea. capului Sf. Ion), Când 
sa nascut'sf..Maria 13, [sus sa gambiait.lăobraz'12 

(= Schimbarea -la: faţă) sau Paul-ritorneait 5 (= Pavel: con- 

vertit = Convertirea lui Pavel).: Dar alături .de ele 'aflăm şi infinitive - 
substantivate, care sânt streine graiului istroromân (ÎL $ 193), precum: 

scapare. 19,:scularea 19, dignire 53 =nălţare, sculare, 

pripetire 59 = întâmplare, ohlădire 41 == răceală, oprost i-: 

rea 19 = iertarea, pe care însuși o îndreptează la (Errata» în opro - 

stitu 79. Tot astfel Istroromânii nu cunosc abstractele în -zurd (II 
$'184); cu toate acestea'aflăm beiuturile 64 = băuturile: Dintre: . 

_ diminutive lipsește Istroromânilor sufixul -icej, =icică, deci s € hio- , 

rițichea 44 distorioară» e o formaţiune după tipar dacoromân. Dintre 

prefixe, Istroromânii întrebuințează pe. 7es- în locul dacorpmânescului 
“des- (IL $ 183), decirespletit 55 corespunde lui «despletit» al nostru 

şi resgliaţat Gr ar fi să redeă pe «desgheţat», în înțelesul figurat 

de «depajat; dar cu totul alt prefix e în românescul. arăsfierbe», după 

care Glavina plăsmueşte- pe rescuheai:60 =a fierbe: peste -mă- 

sură 76 şi strein e des- în: descuraicaitu 29 «descurajarea». Foarte -- 

obișnuit e la Istroromâni . participiul, care 'formează; - şi: abstracte: 

verbale și adjective. Glavina cu drept cuvânt face în măsură mare uz: 

de el. Astfel, el întrebuinţează ' abstracte. ca: divertit; 29 = petre- 

cere (alături de divertimente 29), descuraieait.29 = des- - 

curajare, .a r s. 42 = arsură, etc. Participiile în funcţiune . de adjectiv . 

la noi nu au numai înţeles 'pasiv și trecut, ci şi activ şi! prezent" (deci 

şi înțelesurile «care este ...», sau «rednic de .. »)), iar când sânt com= 

„puse cu: prefixul ne:, ele: exprimă «neputința, de a.., corespun- 

zând deci în anumite împrejurări: sufixelor -abil, “tor şi -os (aceste două 

din urmă neobișnuite la Istroromâni).: Tezaurul lexical istroromân ne 

e prea: puţin. cunoscut. ca să putem; judecă dacă toate aceste sensuri 

sânt cuprinse şi în  participiile-adjective ale Istroromânilor,: deci “nu 

“putem şti nici întru cât Glavina.va putea fi înțeles just de connaţionalii, 

săi: când construește, după modtlele. dacoromâne; forme ca::ţuc h e-: 

reait 22 = zaharisit, îndulcit cu zahăr, largheait 24= înde-: 

_.16 S. Puşcariu, Studii Istroromânc, III. ' 

-
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1 

„părtat, care e departe: (dela “largheai se 33=a se îndepărtă), 

25): | 

„"” restrictivul în aș: se reaş:primi...mni-aşvinde g2. 

piajeait 29 = plăcut, vrednic de a fi plăcut (dela .p iajeai 77 
= plăceă), lumireaitea .:64 = luminată,: dar lumireait 28 
= luminos (format direct din lumirea: 73 = lumină), înfriș- 
cheait 25=răcoros, degradeaite: 64 = degradatoare, sti- 
meait 55 = stimabil, vrednic de 'stimă, și chiar nestimeait 63 
= nestimat. . 

Acest 'cuvânt' din urmă cu greu îl va: înțelege. exact un Istroromân. 
Şi mi se pare că Glavina însuşi n'a înțeles bine sensul lui în combinaţii 
ca «pietre nestimate, dar nestimat» (tradus de el prin regal nesti- 
meait), care.nu vrea să zică că:piatra sau darul nu e prețuit, ci că 
ele nu se pot (îndeajuns) prețui din partea altora (atât sânt de preţioase). 
Că de fapt Glavina n'a pătruns destul de adânc în spiritul limbei daco- 
„române -dovedeşte următorul: exemplu. Într'o. poveste din acest, Ca- 

” lendar e 'vorba de nişte oale care încep să se sfădească, voind fiecare 
să ajungă la foc. «Fă, tu cu buze mari», zise una, «dă-te la o parte, căci 

ai fiert destul». Propoziția aceasta o traduce Glavina: fea, tu cu. 
ușne mar, dea-te 'la obandea (p. 60); Dar dacoromâ- 
nescul «fă» aici nu e imperativul verbului «a: face», cum crede Glavina, 

apostrofarea - unei femei!.. ... : | a 
Despre dacoromânismele lui Glavina .am vorbit îndeajuns în cele 

precedente, încât aici ajunge să cităm câteva (cf. şi II $$ 15, 2ra,44,. 

ci o formă scurtată din «fată», acel cuvânt exclamativ cu care introducem. 

pers. 3 plur. ind. prez. dela verbele de conj.“ 1 cu '-e în loc de =: 
violițese aflea; e cc. | - pers. 3 sing. ind. prez. dela verbele în -esc cu -eaște în loc! de -e: : 
se pripeteaşte z;;.. a DO i 

D(r)e la acuzativ: duce pre noi 18,.pe ea 25, pe toţ.32, 
55„pe celialiiț34pre 'Țigan 39,pe sire,pemulieare. 
şi pe fili'47,;pe'se-camalier 59, pe cesaru 60, etc.. 
_vocativ în -ule: fecioriţule go;  .....-......... E 

„Câteva din formele acestea sânt de: sigur: simple scăpări din vedere,. 
astfel: mesură 48 (în loc demesureaj,că 45. (în loc de che), amîndo 23 (în loc de amindâ), scoaleacte 28. (în. loc de 
scolea-te), câpul r2.(în loc de capu),trâgeaia.62 (în loc - „de -trajeaia). Consecvența cu care:el. întrebuințează de. altfel pe ea în loc de & final, pe che=că,pes după labiale în loc de î, pe o în loc de oa, articolul masculin -z, în loc de -u7 pe'2 în loc de dă, - dovedeşte că'aici avem a face cu simple inadvertențe subt influența tex- tului dacoromân de 'dinaintea ochilor săi; sau cu erori de tipar. 'Tot astfel va fi de considerat și mu ș e aţ 42 (în'loc de mucicaţ) şi se - ea 38 (în loc de se lâie) «se ia, se lipeşte», căci la: Glavina găsim. regulat i corespunzând lui î din P, iar peisa vezut 30 îl îndreptea- „Ză la cErrata» în lii-sa vezut 79, 

A
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Un diminutiv din.bob, format cu sufixul -f (=îc), e bobiţ,; 
atestat de Weigand (ap. Byhan 193). Pluralul acestui cuvânt: b'ob- 

„ţur îl găsim şi în textele lui Glavina (p. 22).In Glosar însă se dă ca 
singular forma bobiţea 70, deși -Istroromânii nu: cunosc plurale în . 
-ur dela feminine. O .  .. i Da 
“Intre formele . morfologice avem. câteva. dacoromânisme la pronume, 

astfel: (porteă) şie 45, pronumele care 18, 19, 30, 59 (în loc de 
carle 19, etc.) şi pluralele car 63 şi cari 34 (în loc de carlii), 
cât(se,.pote) 64 (de obiceiu are şi el pe cîta = atât 29), cireva 
32, 39 (în loc de vrur) şi câteva22 (în loc de nuşcarlii 22), 
cf..şi cumvă 32. Pe cel ş6-îl îndreaptă însuși în cela:79.  : 

_* Dintre formele verbale, crea deţ 32 (în loc-de crede€ţ) pare a 
fi construit subt influență dacoromână. Conjunctivele, care au în majori- 
tatea. absolută a cazurilor conjuncţia se (şi numai foarte rar neca), 
de asemenea par a se explică din cauza textului dacoromânesc. Imper- 
fectele cele multe din text par de asemenea să-l fi făcut şovăitor, și în loc 
de a le redă de obiceiu prin perfectul simplu, el întrebuințează, mai des . 
decât se obişnueşte în graiul istroromân, imperfectul, de ex. paşteia 
30, ne zedurmiveaia25,zedurmiveai25,plânjeaia 58, 
se juraveaia 56, tradaveaia-v-o..56,.spuraveai 46, 
îl duraveă 39,.obriveă 39, britveă.39,ştiaveâd-3g.etc. 
sau perfectul formei durative, precum: lucraveait-a 34, plân- 
gaveait-a 34, ţiraveait-a la... 34, av trecaveait:s9, 
loviveait-a 59, s-av svadiveait 60, etc., sau forme care 
sânt de-adreptul :imperfecte. dacoromâne, precum: tăliă 39.. 
“- Mai dese. sânt dacoromânismele sintactice, dat fiind că mâi: ușor 

ne lăsăm influenţaţi de sintaxa limbilor streine, mai ales când traducem. 
Astfel dacă el construeşte.pe scuzeai când cu obiectul la acuzativ 
(p. 18), când:'la dativ (p. 13), probabil a fost influenţat de dacoromâ- 
nescul dâi» sau (Îl iartă». Articulări ca totea' zia 28 (în loc de tota. 
zia) 28, cela mai-muşat34 (în loc de muşatu), Carol.cela: 
Mare 5 (în loc de marele) sânt probabil dacoromânisme şi tot 
astfel-cea mai muşatea dintre... ş2.(în loc de de). Mai ales 
însă sânt neobicinuite conjuncţiile: case (ca se rea .face.32, 

che 46), formate după. «a să, «cum că). : 
Din tezaurul lexical î 

mni-ai dat ca se pot jivi), cumche.(li-a spus cum. 

întrebuințat de Glavina relevez acâle cuvinte și 
- construcţiuni, care nu sânt atestate la alți. culegători: de texte istro- 
române şi.sânt întrebuințate şi în dacoromânește: --, . 

fameia 3 = familia pare a fi un cuvânt plăsmuit de Glavina sau 

- Diculescu, care va fi ştiut că cuvântul nostru «femeie» derivă din lat. 

FAMILIA. Dacă cuvântul latin s'ar:fi conservat la. Istroromâni ar trebui 

să aibă forma *fameVe sau:*fumele (cf. arom. fumea I' e). 

In textele noastre.şi la Ive 8 întâlnim împrumutul nou (din cr. famila): 

familije;—vergura Maria.'19 e dacoromânism (învăţat la: 

Blaj); Istroromânii au fete fecioară»; —restignit 19, 52 «răstignib) ; - 

260 „
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nu e atestat aiurea; —tot astfel:: timp' 19, 20, etc. în loc de 
vreame 26, etc.;—suferi 19 (Istroromânii zic tărpij;—re- 
cunoscu 19 (neologism dacoromân); —vrovotea 20 (pare a fi 
alcătuit după «vreodatăy.al nostru); —meţat 20, 38 (învățav,, în în- 
ţelesul germanului «gelehrt» (în Glosar, meţat se dă ca substantiv 

„„ cu înțelesul de cînvățăcel, discipol) 73); —crepat' în construcția 
- miîrile crepate «mânile crăpate» pâre tot dacoromânism, verbul 
„. acesta fiind atestat numai în înțelesul «a crăpă (despre vite)» cf. Byhan 

» 254 şi Popovici II 5/2; —ur' dintre'ceale mai nobile na- 
_ţione 23: nicăiri nu aflăm dintre în această întrebuințare, ci numai 

„se svadi.26 în înțelesul dacoromânescului ca se sfădi» nu e atestat 
„aiurea (la Weigand II 4/, etc. avem un zva di cu înțelesul de cheraus- 
ziehen» din croat. izzaditi); — slabi 28. ca slăbi» (factitiv) neatestat 

“ aiurea, — tot astfel: suflă.zo a. răsuflă, —gustose 31 «gustoase», 
—spume 32 (la Popovici se găsește însă forma pumă);—puli 
de Țigan:34 «puiu de Țigan» e dacoromânism evident, căci pul! 

„ istroromân are numai sensul de «puiu de găină» sau «pasăre»; —stro pii 
„+38 neatestat aiurea; — tot astfel. obrazu 39,—tuli (farea) 39 

ca o tuli (afară), —linguriţea 41,—oparit 42 dopărity,—po- 
cloni se (3 dat.) 45 ca se pocloni față de cinevăv; —atfel.55 e 
plăzmuit după altfel al nostru; despre fel cf. II $ 199; —veduvea. 

„55 Ustroromânii zic odoviţe);—vrajit:5ş,—-molitve «rugă- 
ciune) e cunoscut şi din alte izvoare, dar, pe cât ştiu eu, are nuniai 

"înțelesul germanului «Gebet» şi -nu se : poate întrebuință și în sensul 
lui «Bitte», cum face Glavina la p. 56, unde molitvele sânt rupă- 
ciunile unei fete de a fi iertată de tatăl său;—iuveavă 58, 72, pare ' 

- a fi plăsmuit după al' nostru wundevă;—lucru e întrebuințat adesea 
(d. ex. p. 59, 60) și în înţelesul germanului «Sache», cu. toate că Istro- 

" românii în sensul acesta au stvâr;i—superb'e dat și de Nanu 
- (ap. Byhan) şi însemnează «mândru», dar; numai în înțelesul germanu- 
lui «tolz», nu și în sensul «schân»; ca în dacoromânește şi la Glavina 61; 
„—a cascat gura 60;—şea 62 (în loc de sedle)j;—lacom 64. 

La acestea se adaogă câteva cuvinte care sânt atestate numai la Maio- 
rescu p. 110, 113, 116, 120, 114, 84, deci nu sânt de tot sigure, precum: 
port-27 în înţelesul germanului «Trach, sapat 32 «săpat, 
„stinje 38 ca stinge, usturatu 41" «usturimea), sdrobit 53 
«zdrobib, s cote ş6 ca scoate), ai de Gr (haida, precum şi suspectul 
scripturea (la Maiorescu 114: scriptură şi scrittură). 
Dimpotrivă, avem şi câteva cuvinte care sânt atestate ' numai rar, însă 

de; cf. și dintr'o 31;—norod 25 tpopon va fi numai un lapsus: 
calami în loc de narod, cum se dă în Glosâr 74; dar el are și: ni-. 
covală 37 (Nanu, ap. Byhan.285 dă, din Jeiăni, nakovgle; la: 

" Popovici: 35 găsim: năcovâla; la -Bartoli-P. €!/, nâkovala);—. 

în izvoare mai sigure (cf. Byhan s.:v.) şi primesc deci.o confirmare. 
prin faptul Că le găsim şi la Glavina. Astfel: p ri n 29 (Nanu), torbea 
77» 30 (Maiorescu ; diminutivul şi la Weigand), turma. 30 (Weigand), 

4 '
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coperi 31 (Maiorescu, Gartner), puţurile 32 (Maiorescu, Bartoli și . 
Puţu lu Buhân în textele noastre 2%/,), ştearne 33 ca. aşterne»: 

- (Maiorescu, Nanu), ro d e 38 ta roade» (Weigand dă prezentul .ro du 
şi infinitivul rod ei), turbat 39 (Nanu), se vinturea 42=.- 

se usucă făcând vânt (Gartner dă înțelesul «wântură»), s p a te 55 (Maio- 
rescu, Nanu, din Jeiăni), deocliu.55 (Popovici), valu r::58 ava- 
luri) (Weipand). se: pi 
“Textele lui Glavina ne, dau însă şi un. bogat material lexical: veritabil 

istroromân. In. Glosarul. dela sfârșitul Calindarului (pp. 70—78) sânt... 

1 

adunate cele mai multe dintre ele și între acestea se găsesc destule cuvinte - 
- care sânt atestate întâia, oară. Cel ce va face deci din nou un lexicon 
istroromân .va aveă un ajutor mare: din acest Glosar. Aici: voiu .notă 
numai acele cuvinte din texte, care. nu se 'găsesc în Glosar, sau au alt 
înţeles decât cel dat acolo și lipsesc: în același timp și în. Glosarul. lui 

3 , , 

Byhan, sau au'acolo o:formă sau un înțeles deosebit:. “? ... -. 
ianuaru ş = lanuarie,.. februaru:6=— Februarie. (la. Nanu 

febrâr), festa lu, Ulichele 8= Floriile (ulichea =-ma- 
slină' 77 și la Byhan), pentecostele 18= Rusaliile, pohodu 
lu-Maria 11 (în Glosar: pohod = cercetare 75), iuniu 10 = 
Iunie (după Nanu::yu.n, în Jeiăni), iuliu-r1 = lulie (după Nanu: 
yul, în Jeiăni),'septembru 13:=.Septemvrie, octobru 14= 
Octomvrie, n ovemb ru 15=Noemvrie;,ziia lu Zadusnicele 

115 = (sărbătoarea catolică) Ziua. sufletelor! :morţilor, decembru .16, 
= Decemvrie, zaciechia-lu:Sv.. Maria 16 = (sărbătoarea ca-. 
tolică) Primirea sf. Marii, la sa -se 19 = a se lăsă,asecobori,utro - 
bea 78, 20 = pântece (şi la Feretic; la Byhan «plămân»), ciubăţ 

20 =:schilod?.:poşnitu 20 = începutul, tintea ,22.== cerneală, - 
lemun 22 = lămâie,:;pogutni 22= înghiți? ne.vire reav 
22 == ne vine, ni se face rău (după o mâncare grasă), ve.glia'22 = 

a păzi (în Glosar: că veghii» 78), cori st 22. = folos (ef. Byhan'p: 387), - 

coristnea 22 = folositoare, paiz 24, 63, 75 == sat, ţară (la Byhan, 

numai «ţară»), r o z e'a 76, 25, 32 = floare, roză (la Byhan numai «roză»), 

a legărat 25=—a legănat, mițeai'se 28=—a se învăță?. (cf. 

nemiţeait 29 = neactiv, nedeprins),. porte A .28, 32 = se cu- 

„vine, pocinitu:28 = odihna (dela pocini 29 = odihni, la Byhan: 

potseni), forţ 29(«piritu se face forț), prea 29=prea, - 
liuboste 20.= dragoste, vedeă: se 30 =a părcă (și în textele ; 

noastre), siromașni 31, siromașna. 58 = sârmani, ; sârmană, 

treace 3r'=a petrece (tu-ţitreci. timpw),rubidniţea. - 

32, 76: trandafir (la. Byhan 4mun), virutăc 32,78 = izvor : (la 

Byhan: vrutak); zeliubeşti 34 = iubeşti, ai- drag. (în Glosar: 

«mă amurzez» (sic), svi ri 77,37 = a fluieră, a şuieră (Byhan:sfiră), 

“câşleă'38 = tușește, lampea 38 = lampă, ne.tiţeain 36=ne .. 

atingem?-profumeaitea 38 = afumată, s-a îhamoreaitde.., 

e.
 

391-şi namoreait în Gr = (sa îndrăgostit de... bri se 39=: 

ase rade, britvinea-39=briciu, britveă 39=—rădeă, zecolii 40
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„= a sfâşiă (şi în textele noastre; în Glosar: «a junghiă» 78), sor bu 40= 

beau (din Jeiăni, la Byhan «sorb»), ţucor 41,77 = zahăr (la Byhan tsu- 

ko), se:smeaqI=sestoarce? ru m 41=rom (și la Popovici), lih chea 

42 = uşoară (în Glosar: lîhco 73, la Byhan: leg h on, în textele 

noastre: lăhc), pa 44 <er. pa «apoi, dan, şeteai se 45 =—a se plimbă 

(şi la Popovici), mea r e 45=ise cuvine (:conoru ce- li, meare) 

zesluji 45 = aa agonisi (în Glosar: da merită, a fi vrednic de cevă 

45), spieghea 46 = explică,-ioh- 48 = vai!, mladosta 48 = 

iubirea (în Glosar: mladost = tinerețe 74), festeai ş2=a săr- 

bători, trudnea ş6 = grea, însărcinată (în Glosar: trudăn= 
ostenit, ca la Byhan), za ni ş 56 = în zadar, de geaba, pre niş 39 

= gratis, de geaba, tradaveaia s6=trădă, în segret 56= 

„în secret, în taină, divlie 56 = sălbatice. (şi în textele noastre), ca- 

tram 59 = catran, pre.scuns 56 = pe ascuns; fațol de-meare 

58.= î peche:75, 38 = pită (cf; Byhan 306: pet8), uscat 58: 
"(subst.) = uscat, ramniţea:76, 58 = poiană (Byhan: şes»), s-av 
spravit scupa 59=au întemeiat un.traiu- comun (în Glosar: 
me spravesc=mă pregătesc 76), curai 54 = curaj (cala Bar- 
toli P. 56), larghinea 6o= largă? s-a:domislit lu... 60= 
şi-a adus aminte de... (în Glosar: domislesc = desmeticesc 71), 
“scuţeai 60, 72=a geme (la Byhan «a sughiţi»), mir Gr = linişte 
(în Glosar: «pace» 73), criv 71, 61 = vinovat, culpabil (la Byhan numai 
ve kriw ca nu aveă dreptate»), scuzeait,s-av Gr = s'au iertat. 
(la Byhan; skuzgi=a scuză), dostea 63 = destulă. (în Glosar şi 

“la Byhan numai adverbul dosta ='destul), cu grevu 64=cu 
greu,' grea 65 = grea, însărcinată. . .: - a 

Dar nu numai din punct de vedere lexical, ci şi pentru întreaga cu- 
"noaştere a dialectului istroromân, scrierea lui Glavina, dacă facem ab- 
stracție de' dacoromânismele ei, ne oferă un material preţios. Fiind și 
el din Susnieviţa şi având vârsta şi aceeaşi instrucție ca A. Belu- 
lovici, forma în care se prezintă textele celor doi e aproape identică. 

* Astfel cele două culegeri de texte istroromâne, cea cuprinsă în «Studii 
istroromâne» I și a lui Glavina, apărute în acelaşi an, independent una de 
alta, se confirmă şi. se întregesc una pe alta. O deosebire există aproape 
numai în redarea sunetului ș; în Il $ 8r se arată însă'că şi deosebirea 
aceasta e mai mult aparentă.  _. :  :. o 

___ Ceea ce formează o calitate de nepreţuit a acestei cărţi e grija cu care 
s'a tipărit. Greşeli de tipar n'am întâlnit aproape deloc, decât doar: 
ehe-l 5% în loc deche-l, veglia tea 58/,g în locdeveglia- 

“tea, siromașşi 5:/ în loc de siromași, Rateaţ 1/4 în loc 
de ratea-ţ. Că cele două proverbe din urmă, dela.p. 33,s'au mai 
dat odată la p.:26, 'sau că în Glosar unele cuvinte (precum: faleă, 
obresc,obuche,scupa,zaruţnice etc.) nu se dau la locul 
lor alfabetic, se poate trece uşor cu vederea. 

“Transcrierea deși nu e «cea fonetică, în sensul strict al cuvântului», 
(p. 69), e totuși consecventă, afară de a, şi nu introduce caractere nouă 

. . Y 4, +
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şi inutile, ci se ajută cu cele cunoscute din scrierile dacoromâne. Echivoc 
e.numai ch; o 'greutate pe care n'a putut-o învinge Glavina a fost. re-: 
darea sunstului transcris de Weigand şi de mine prin d. Astfel -avem. - 
pe che, chi întrebuințat pentru: . . '.: .: Se 
.. a) & (c înainte de e, î) în boșchea 3o-(cf.lunghea 38).. 

b) €: chiaro zo, vechi 34,renche 37,ch'e 37 ţi-o,:man- 
che 38, plache 39, Bojichiu 16.«Crăciunub. ... 

iar pentru sunetul € mai găsim afară de transcrierea che, chi şi: . !. 
a). tchi: ceştcehia:'24 şi probabil şi: DR 
b)ț:bobiţur 22, fecioriţule 31 i 

c) ci: fecioriciule zr,ciacep.i:... ai 

„1. 1905—1907. . -- 

a Tiktin. .... Da RE 

'H. TIKTIN reproduce în al său Rumânisches Elementarbuch (Hei- 
delberg, Winter, 1905), p. 186—188, după Weigand (Țahresbericht | 
140—142), Legenda sf. Francisc, împreună cu o traducere română şi cu 
un mic glosar (p. 225——226) şi cu. greșelile arătate de'noi:la p. 67 ş.u. 

_ ACELAȘI a publicat în «Zeitschrift fiir romanische Philologie», vol. 
XXXI (1907) .p. 226—230 o listă de cuvinte istroromâne din Berdo, - 

„ Susnievița şi Jeiăni, împreună cu traducerea germană 'şi: adesea și cu 
" corespondentul român, precum şi cu indicaţia etimologiei. Sânt numi- 
„rile obiectelor culese de A. Viciu şi expuse în «Pâvilionul Românilor : 
de peste hotare» cu ocazia Expoziţiei jubilare din 1906 din București. 

» 

1906 : 

a | Viei, a 
„Profesorul A. VICIU dela liceul din Blaj-a fost trimis în Istria, din - - 

„partea Comisarului general -al Expoziţiei. din 1906, ca să culeagă ma- 
terial etnografic. (Numirile obiectelor expuse au: fost, publicate de H. . 
Tiktin). Din Jeiăni trimite o scrisoare, datată din 11 Aprilie 1906, . 
care a fost publicată -în gazeta blăjană «Unirea» (Anul XVI, 1906, 
No. 17 din 25 Aprilie) subt titlul Dela istro-români. Cuprinde câteva - 
date. interesante — utilizate: de noi: în. vol. II — despre. locuitorii din 
Jeiăni, pe care, în opoziţie cu G. Weigand, Viciu îi găseşte muncitori 

-__ şi destul de sobri. - .. e a ' 

| 21908—1913 
a N Densusianu. a E Ia | 

“NICOLAE DENSUSIANU se ocupă în scrierea! sa Dacia Preistoricd, 
(cu o prefață de Dr. C, I. Istrati, București, Gâbl; 1913), şi despre Istro- 
români. Nu vom discută teoriile. sale -«despre, originea [pelasgă] și limba
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asi 
Ss 

"Românilor Istrieni» (pp. 554—577). Reţinem numai câteva date,. afară 
"de cele utilizate 'de noi în vol. ÎI. «Pe la a..1887.când noi am călătorit 

„.o parte însemnată a . Istriei, : mai vorbeau: românește. toți : locuitorii 
“din satele Bârdo, Șuşneviţa, Gradine, Letai, Vilanova; Jeiani (Zejane) 
„și numai o parte din locuitorii: dela -Senovic şi Posert»- (p. 563). 

* “Tradiţiunea despre Novac cel bătrân se pare că au avut-o şi Românii din 
„ Istria. Un cătun al comunei Montona poartă numele Sella di Novaco (Spe= 

cial Oztsrepertorium p: 147)» (p. 568 n-:3). La pp. 570—571 se dau în 
notă «câteva forme din gramatica limbei istroromâne,; astfel după cum 
le-am studiat şi cules noi înșine în Istria.la:a. 18879. Urmează apoi 
câteva texte istroromâne şi adecă: «Parabola fiului pierdut» (Luca, cap. 
XV) culeasă de autor în Bârdo, Susnieviţa și Jeiăni.. Variantele din cele 
“trei comune se dau în paralelă şi se compară cu textul coresian (Evan- 
gheliarul din 1560—61). In subsol se dau note explicative (pp. 572— 

. 577). La p. 394 din acest volum am reprodus începutul parabolei. A 
__doua probă este «Cap. V din Plângerile profetului Ieremia», în graiul 

din Brdo, după o traducere făcută de Părintele Ant. Micetici din Rozzo. . 
„ “Textul istroromân e comparat cu cel dacoromân după 'Biblia tipărită la 
„Blaj în a. 1705 (p. 576—577). Acest text fusese reprodus subt titlul 

" Originea şi limba Românilor Istrieni, în a. 1908,-în numărul jubilar al 
«Gazetei Transilvaniei» din -Braşov. Ca și formele, gramaticale, aceste 
texte nu pot fi utilizate decât cu mare precauţiune, căci N. Densușianu 
n'a avut pregătirea filologică necesară și se pare că nu a putut rezistă 
tentaţiei de a cîndreptă» dialectul, apropiindu-l de limba dacoromână. 

- 1908 —1915 . 
N 0. Densusianu. 

In cele două antologii de texte dialectale, Graiul ziostru (în colaborare . 
„cu L.-A. Candrea şi Th. D. Sperantia) -vol. II, Bucu- 

„reşti,' Socec, 1008, .p. 157—160 şi în Antologie dialectală, Bucureşti, 
" Socec, 1915 (No. 8 din «Publicaţiile Casei Școalelor, Biblioteca secun- 
dară), O. DENSUSIANU dă câteva mostre de graiu istroromân. In 
cea dintâiu- scriere se reproduc patru bucăţi după. Weigand (Yahres- . 
bericht | 132, 140, 152); în cea de a doua basmul despre «Soacra cea 
rea» după Weigand (îbid. 124—128) şi nouă' proverbe şi un basm după 
I. Popovici (Il 81—83 şi 2—g), 
Densusianu simplifică diferitele sisteme de transcriere, apropiindu-le 

de grafia românească. Cred însă că nu face bine introducând pe ă în 
loc de v sau w, pe ni în loc dei (vodeniâţii) şi redândpe /! 
“când prin / (mul cre), când prin 13. (iel'i), apoi transcriind pe î final - 
când prin i (vezi), când prin î (şi) şi când prin îi (perii, etc.), 
deşi în toate aceste cazuri se pronunță la fel (). Pe -d final îl: transcrie 
când cu e (meture etc.), când cu e. (iuve),.când cu €i(dupe,. 

- alături de pir €), chiarcu d (ocnă, cetărtă), iar cuvântul more 
Y v . +
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„ “moară” — deși. la Weigand este redat consecvent prin morg — apare 
"pe pag. 7a 2—73 totdeauna ca more, iar pe pag: 74 mereu ca mor &. 
Greșit e şi prichine î în loc de prichin e (= prikine”). Pe o al lui 
Weigand îl transcrie d, dar îm în loc de om. Accentul îl însemnează . 
la zacorişt, dar nula casun și alte oxitoane. In textele lui Po-. 
“povici caută să îndrepte multele greşeli şi neconsecvențe de transcriere; 
astfel introduce pe d în loc.de a, lăsând totuşi pe: cl'am a t:ămna 
şipe scapat-a-cua: “Eroare de tipar e a șă (în loc de a ș 3). Gre- 

'șelile 'de traducere şi, interpretare ale: lui Weigand (relevate. de noi la 
pag. 67 ş.u.) nule bagă de seamă, ci le reproduce și el în traducerea. ro- 
mânească ce o dă. Astfel:pe pire.verir.îl consideră: ca persoana | 

“a treia şi traduce pe. germanul «bis. er, kommen wiirde» prin «până ce el 
ar veni» în loc de până voiu veni». Pe zacorist îl traduce greșit, 
ca Weigand, deși în Glosarul lui” Byhan. (pag. 387) . găseă explicaţia 
exactă, Cuvântul lipseşte și în Glosarul dela sfârșitul dAntologiei». „.”, 

: In bucata' ultimă se fac câteva modificări în textul cules de Popovici,. 
care are 'unele propoziţii “obscure şi vădit greşit redate. Nu totdeauna 

„-în mod norocos însă. Astfel propoziţia (la Popovici 3/26), siromâhu. 
-vut-a-n , căpotină visita o -cetărtă de cârne pre 
cPu:ke însemnează: «sătacul aveă atârnată 'subt mantă, întrun cârlig, 

„o ciosvârtă de carne». D-l Densuşianu crede însă că sensul e: (săracul 
a avut o mantă; a văzut (= visite !) o ciosvârtă de carne într'un câr-. 
lig şi îndreptează textul: siromâhu vut-a,o capoting;.ve- . 
zut-a o cetărtă; etc. Dacă admite însă pe. o capotine nu 
puteă lăsă neîndreptat pe. ela capotin e pe. 779: e ' 

- Alte inexactităţi de traducere - sânt: : -. E 
«75/19: foșta' piseitu _(recte:" piseito). “che âre: za 
veri = eră scris că trebuie să vină (nu, «că el.va Vento); 
75]25 şi 28 sud -nu-i «judecător. ci: «judecătorie»; - 

m6[i3 scapat-a 'nu însemnează da scăpat (a sărit, ci «a tulit-o»; 
'76/22 ăntrebât-a che. neca-l' i dă âie nu e «a întrebat că. 

nu-i dă», ci ca cerut să-i dea»; 
"7626-27 hitit-a însemnează «a aruncat», iar nu «a deschis»; 
76/23 bă&vă însemnează «bute), iar nu «cepy;. | 

77/14 P lecnind-a mere nu poate fi tradus prin «plecându-se 

ca să iasă), căci: infinitivul precedat de a nu există la Istroromâni, De | 

fapt trebuie scris plecninda (forma obicinuită a gerundiului) şi. 
vom traduce deci: «el, plecând, iese...»; . . ua 
„7709: ât ân. nu e “altădată, « ci da anub. 

ae îi 1909 Ia 

7. : 1 Grămadă. aa 

 Regretatul 1. GRĂMADĂ a fost în anul. 1909 la Istrotomâni. O Scri-, 

soare a. sa (datată 16 Iunie 2909) din Abbazia a fost. publicată în, 
?
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(Junimea literară» XV (1926). 117—120, iar notele sale de drum în re- 
vista «Făt-frumos» I (1926), 102—105. De 

. a _- Sehiick, 5 Aa 
- Dr. AD. SCHUCK, în: tovărăşie cu fratele său, Anton Schiick, a - 
făcut în vara anului 1912 în comuna! Jeiăni' măsurători antropologice 
la 93 de bărbaţi şi băieţi (căci femeile au refuzat să se lase să fie mă- 
surate), pe care le comunică în studiul, întovărășit de 43; de tabele, 
„Uber die Istro-Rimânen; Antropologische Studien (în «Mitteilungen der 
anthropologischen Gesellschaft in Wien» XXĂXIII. Bd. p. 210-—234) 

“ Wien, 1913. Despre rezultatele extrem de: interesante; ale acestui stu- 
diu vorbim la alt loc al lucrării (vol. II p. 55). In mod introductiv vor- 
bește despre Istroromâni în general şi despre cei din Jeiăni în special, 
„dând câteva amănunte interesante pe cari deasemenea le-am utilizat în 
vol. ÎI. Ca probe de limbă citează câteva numerale: şi 45 de cuvinte, 
între: cari şi “ următoarele: 'jelen «Reh, m ast «Butteny, rika 
«Fluss,. K o sa . «Sense», kosiru ,«Sicheb.. - 

e 

| : : z iai -. -Lutia, +: pi . Na 

OLDA LUTIA-GEAGEA tratează în lucrarea sa Verbul la. Istro- români, temă. de licenţă, înaintată: Universității din Cernăuţi în 9 Oct. 1918 (manuscript păstrat în. arhivele „Universităţii din Cernăuţi), 
conjugarea verbului istroromân. E o lucrare serioasă, întemeiată pe un material bogat, scos „cu deosebire din textele noastre, consultându-se - „ însă şi. ceilalți autori, precum : Maiorescu, Weigand, Byhan, Bartoli, Glavina şi Popovici. In studiul nostru am utilizat une-ori lucrarea aceasta, - împrumutând din ea câteva exemple şi discutând câteva explicații date de autoare. : e N e 

„19992— 19928 
E au Morariu, . Sa e 

„LECA MORARIU a fost la: Istroromâni în anul 1910, trecând prin „Letai și oprindu-se la Susnieviţa. In 1927 şi 1928 -a întreprins câte & călătorie mai lungă de studii în Istria. 7 o 
Cu ocazia primei sale vizite constată că propaganda croată făceă pe: copii să se sfiască a vorbi în graiul lor părintesc. Frâne Scrobe, găz- duitorul lui: Morariu îi spunea însă: iel' ştivu; ma n-or ganei rumaneze. Acâsă -ganescu hrvaţki; samo cu: noi ganescu vlașki. Supt titlul Diz Istria ( Material. istroromân ), Morariu a publicat, în 1922, «Povestea unei fete şi a unui flăcău» şi câteva «Proverbe» şi «Expresii idiomatice» 

rc. 

z
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în. «Revista Moldovei» II, p. 1—6. “Transcrierea — chiar cu "mijloacele 

„tipografice imperfecte ale revistei botoşănene — e îngrijită și traducerea 
exactă. Dintru în: ămnă k'a dintru a mel' ocl'i însemnează mai 

de grabă «dinaintea (ochilor mei)» decât «din; fetiţă şi: fetița 

nu trebuie îndreptat în fe'tiţe şi fe'tiţa? O“ - 
In Decemvrie 1926 Morariu a ţinut la «institutul de Istorie și Limbă» 

dela: Universitatea din Cernăuţi o foarte instructivă Conferinţă, pe care 
a publicat-o mai întâiu în gazeta cernăuțeană «Glasul Bucovinei», apoi, 
ca extras, cu 6 ilustraţii, la Cernăuţi, Institutul de Arte grafice și Edi- 

tură Glasul Bucovinei, 1927. Tot în «Glasul Bucovinei» IX, numărul. 

“(de Paşti) 2076, din 4 Aprilie 1926, şi. în revista «Făt-frumos»: (1926), 

p. 80—82, a publicat nişte «Pagini de carne), intitulate Cu Istroro- 

mânul Ive. Claniaţ. .. Da OD a 

. Alte rezultate ale călătoriilor. sale sânt în curs de publicare. 

4 
, 

E 

=: Riegler, :- | 
js 

In două articole. vioaie, EMIL RIEGLER a publicat; subt titlul 
La Românii din Istria, în «deea Europeană» VII (1925), No. 177. şi 

178, notele sale de drum la fraţii istrieni. Intâiul ărticol a putut fi uti- . * 

 lizat de noi în vol. II. Din articolul II. reținem următoarele observaţii: 

" în Costărceani sânt 14 focuri: Se reproduc câteva frânturi din singurul 

cântec cu cuvinte -româneşti,-un “cântec de leagăn: dambitusul de o 

cvintă, tonalitatea frigică,. monotonia arhaică. a cântecului, îi 'atestă ve- . 

chimeay. Doctorul 1. Belulovici nu-şi mai aduce. aminte să fi văzut 

jucându-se dansurile descrise de: Burada, iar folele, sop< lele și 

-surlele, instrumentele pe cari Burada le găseă pe vremea sa şi-de 

care vorbesc şi textele noastre, abiă dacă se mai cunosc. Pe- drum. vede 

Ciribiri în cămașa” neagră a fasciştilor: «sentimentul: a evoluat dela filo- 

sloven la filoitalian».: Numele. comunei : Susnieviță ine 'dela 

“sosgna [suSnjav.= germ. «Gestrauch»],: care” însemnează “frun- 

zar”. Corespondentul italian fiind frasca, au şi tradus într'un mo-. 

ment dat cuvântul şi.. Susgnevizza.s'a numit. Frasca t(t)b. Intre. 

Ciribiri de azi «deabiă dacă vor fi trei oameni putând ceti o carte r0- - 

_mânească». Se dau şi câteva cuvinte istroromâne, din care menționăm 

pe cele mai puțin cunoscute din alte atestări: cope [ccr. hopa, Byhan 

246, cf. al nostru «căpiţă] de fir &stoguri de fâm;.pure [<cr. 

pura, Byhan 323] «cure; struc hini [de obiceiu trukine s. 

turkine cer. furkinja] «porumb, popuşoiw»; misi ca frământă 

(pânea)», ca în textele noastre (7]6);: mulița «un surtuc lucrat de 

mână); timon [cven. -timon; la Gartner:timun <cr. timun 

_Byhan 360] coişte»; fucina «cuptor» (auzit. probabil de la un 

„subiect care vorbea. limba literară italiană); nocova Lă «nicovală); 

7
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.bătu. «ciocan» “(cu acest sens şi în, textele noastre 31 (16); pila «ferăstrău» (și la Gartner, din cr. pila Byhan 306); cleşte «cleşte» | (atestat de Byhan 241 din Jeiăni);:treasc dălaşy (atestat de Byhan 
N A 

o Beluloviei — Puşcariu: . . a 

In Dicţionarul etimologic al elementului latini (Etymologisches Wărter- biuch der rumânischen Sprache. I Lateinisches Element, Heidelberg, Winter, 1905) am introdus, după Glosarul- lui. Byhan,. și formele istroromâne. Cartea aceasta se tipăriă.tocmai în timpul când l-am cunoscut “pe A, “ BELULOVICI. Am început — dela litera F. înainte —să fac cu el “controlul cuvintelor istroromâne şi să dau — ca pentru dialectul aro- | mânesc — la -sfârșitul fiecărui articol, în. paranteze, corespondentul istroromân. pentru elementele latine pierdute în acest dialect. Dar dela „.- tera G înainte n'am mai putut continuă cu acest control, decât inci- dental, căci adaosele deranjau tiparul. Iată lista cuvintelor. istro- „ „române — cele mai multe: ds origine, streină — care au înlocuit cu- vântul din titlu: 574. făinos: die farire— 583 farmec (subs.): _strigaria—'584 farmec (verb): strigesc—587 făt: otelesc „ Me—.592 făuresc: cuicsc-— 596. fereastră: o cn e — 599. 'ferice: sriţn — 602 fiastru:pastoră Cc — 607 fierb: cuhe€s Cc — 617 fir: -ățe (= aţă) — 620 flacără: plâm (n)ic— 622 flamură: b andere „— 623 floare: ţvet— 624. floc: per (= păr) — 625 fluier. (verb:) _» Svikesc— 632 foarfec: strizesc 633 foarfece: scâre.(plur. „.tant.) — 647 frec: taresc— 648 frig (verb): (s)pec,'inf. (s)peţi — 649 frig -(subst.):: r â ţe(= rece) — 652 frâng: lomesc—655 . frâu: uzde (plur. tant.) — 656: frumos-'musât— 666. fulger: strele— 668 fum: dim — 673. funie: spâg—676.fur: tât-— 684 arom. furnu: copt 7: (== cuptor) — 686 furtună: fortun â, „3 articulat .fortunâlu. (cf. it. fortunale) — 6go- fuște: . băt — 860 îngust: gust — 121 pântece: trbtih— 1384 întâiu: prvi— 1393 puică:. pul'e — 1466_rinichiu:: ţmar— 1573; secere—cosir — 1596 singur: ă ns — 789 mă uit: 'obidi— 1935 zgâriu: zgrebesc.- „Cf. și: 186. băşesc: părdesc— go: bășină: părdă ț— 257 călcâiu =pete. Cuvintele de originc streină din dialectul istroromân se-găsesc în ordine alfabetică la' sfârşitul Indicelui (pp: 231—232) la «Dicţionarul etimologie... . N 

> 
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NOTE LA VOL. 1 DIN STUDII ISTROROMÂNE. . -. 
„.- Voiu da în: cele: următoare o serie de note la textele publicate în 

vol. I din «Studii istroromâne», profitând de această ocazie spre a în- 
dreptă şi câteva greşeli de tipâr şi de interpretare. Notele au. de scop 
înainte de toate de a îniesni înțelegerea: textelor. In același timp ele 
cuprind. câteva observaţii și lămuririle pe care Belulovici mi le-â dat în 
legătură cu unele forme din texte: -- * : Da 

; Am dat — cu observaţia (în .ms.y — și variantele care - se. găsesc - 
în. manuscrisul lui Iosif. Belulovici. Cele.mai multe: povestiri: au fost 
culese adică de fratele: mai tânăr al lui A.. Belulovici, pe când eră-elev. 
a liceu (cf.'Introducerea la vol 1). Unele din ele au fost transcrise de 

A, Belulovici; altele mi-au fost dictate de el de-adreptul după manu- 

- gur din: spontaneitatea lor primitivă, şi multe variante pe 'care o ro- .. 

1 

scrisele fratelui său. Cu ocazia 'aceasta, A. Belulovici a modificat unele . 
forme. "Precum rezultă din variantele ce le 'dau, aceste: modificări se 
rapoartă în cea mai mare parte la rostirea fără d sprijinitor al lui r, n, 
Î, P şi d; uneori se înlocuesc italienisme prin. corespondente istroromâne; - 
adesea însă rectificările lui A. Belulovici-'se rapoartă la forme:sintactice 
(de ex. la întrebuinţarea articolului) sau la fenomene .de fonetică sin- - 
tactică. Am notat şi cazuti care sânt, după toată probabilitatea, scăpări 
din vedere şi inconsecvenţe în redarea sunetelor, cum e bunăoară s şi ș, 
7 şi c (cf. II $ 8) sau d din e după labiale în Bătâr și pânint 26/,3* 28/,* 
0% 27%. Sinaia Ie 

„Astfel am căutat să întregesc textele nu numai din punct'de ve- 
dere filologic, ci și linguistic. Prin faptul. că aceste povestiri au trecut, 
înainte de a.fi: publicate, prin “examenul critic al celor doi Istroromâni 
cărturari, preocupăţi şi de transcrierea textelor, ele au pierdut de si- 

stire fără autoobservaţie le produce întotdeauna; au pierit în expunerea: 
mai îngrijită. a fraţilor Belulovici. A :nega. însă, din cauza aceasta, 
veracitatea și valoarea textelor, precum sânt dispuși s'o facă cei ce 

„exagerează importanța textelor «fotografiate» după metoda gillicroniană, 
însemnează a nu recunoaște însăşi desvoltarea limbei colective, din care 
dispar cele mai multe particularităţi. individuale și "forme ale graiului 

- repede și neîngrijit, pentru ca să se aleagă. ceeace e comun sau'ușor 
accesibil tuturor; însemnează a exclude 'din preocupările : linguistice : 
însăşi limba literară, la :a cărei înfăptuire au ' contribuit,: de veacuri, 
din totalitatea indivizilor grăitori,: tocmai  inteligenţele cele: mai vii și 
talentele de artiști cele mai mari, spiritele. însetate de claritate și min- 
ţile cele mai luminate. | e Sa 

„Am  adăogat şi. explicările pe „care i le-a dat Iosif Tercovici lui 
Bartoli cu: privire la unele cuvinte din texte, şi,:tot după -Bartoli, 
corespondentele din dialectele slave ale sătenilor bilingui -din împre- 

 jurimile Albonei — scurtat A — și din Fratta d'Albona şi din Chersano 
(după Ivan Jakov&i€) —- scurtat Fr. şi. Ch. — corespondente care clari- 
fică etimologia celor mai multe cuvinte de origine .streină. . 

| 

7 p , 
e 

Z
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2 Se poate spuneşi je-v maj amâ”j ke furât un âc (rostit: 
u .n âc), dar forma articulată e de preferit, deși în cele-precedente nu 
fusese vorba de tacul furat» (cf. II $ 204 b). Tot astfel: ovu W,puliu 
14, colâcu 1/„, columbâru 24, zerunc! i fas etc.  . ne 
va rabi «ne va trebui)] țăsta rabe za mugk k â== it. «questo occorre 
per mangiare); în A. rabit = ital. '«occorrere, servire). 

3. ţăţe e. totdeauna nearticulat (cf; 8/,*), deci vire ţ iţca «ine 
, tata, precum zicem noi «ine Vodă» (cf. II $ 206) bire-ij sau 
"numai bire .. Pluralul dela âk este, după Belulovici, âcure. 

4, âte-zi' ca doua zi, mâne-zi». (ef. astă-zi) ; o: at e z. i “altă zi. 
5. bireil bire-j..-: | 
7. poidi] În A: pojest: (nu pojdit). 
„d.„.ţă e neutral (cf. IL:$ 219); traducerea” verbală e aceea tatăl rău 

a făcut-o pentru: sine». : 
“10. "Traducerea exactă e tajunse căpitanul hoţilor, cf. II Ş. 213—125- 
11..Șterge virgula după ziţe . .. ...si vire-n campâfte 

e rostit cu accentul frazei pe si şi cu un “accent mai puţin puternic pe 
-pâ-, deci los i, pi] Ca la Megleniţi (ropâ), 

v 

()rp ec RIPA «mah, are înţelesul de pistei (cf. II $.197). Belulovici 
"îl credeă de origine croată, confundându-l cu cr. hrpa «mulţime», care 
are şi înţelesul de «grămadă (de pietre). 
„12. Pune - virgulă după lucri. şi, în 'traducere, după “lucrezi 
„stâri] Belulovici mi-a dat următoarea explicare:. de vocativul dela 
stâr “bătrân”; prin deasa întrebuințare a acestui cuvânt la vocativ, 
forma stâri a putut pătrunde și în celelelalte cazuri:: verit-a 
stâri, lu. stâri etc.;. tot astfel zic Croaţii din .acele regiuni: sta 
radis, stari? “ce faci, moşule ?' dosao je stari “a venit moșul?, pe când. 
forma literară croată e starde». Cf. II Ş 128 c. ---.. IE 

13. snazesc] În A. snaţit =ital. «metter in ordinei. 
„14. ne corespunde, ca întrebuințare, după Belulovici, italienescului no; 

iar nu italienescului on, deci: veţ m$re?—ne! sau nu ren (mere). 
15. sa, la origine. afirmaţiune (= aşă < sro), introduce adesea pro- 

poziţia întrebătoare,: mai ales: când vorbitorul e cuprins de mirare . 
(sinceră sau prefăcută). 'Tot așă se întrebuinţează la .noi, afirmaţiunea 
da, încât propoziția istroromână am puteă-o traduce prin «da ce, nici 
n'ai avut 2»: Deoarece la noi. și adversativul dar(â) are această între- 
buințare — avem chiar. combinaţia aşa dară, în care așa are aceeași 
funcţiune ca. istrorom. sa — s'a putut: ivi, mai .ales în Moldova, şi în 
răspunsuri, un dar(ă) cu înțelesul afirmativului «da». 

16. aij ai :: 'Îndreaptă, ! în traducere, pe tam» în 4am; avut, căci 
istrorom; “ăm este aici, precum arată și, accentul lui (care preface pe 
a în d),.o. expresie eliptică de am vut, cf. Il $267a: - 'pacare 
aici înțelesul de «şi deci» sau qşi după aceea»; încercând să- l înlocuesc 
prin si, nu-i «ună bine» lui Belulovici. DI
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19. Pune virgulă după bei; bei şi ben, dar maialesben-bei 
spun, după Belulovici, toți locuitorii.din-Fiume .. .hrâst «stejar» 
se întrebuinţează şi cu înțelesul de «copac» în general; în Fr. nu se zice 
hrast ci grm = it. quercia strese€-l] În:A. stresit=ital, 

«scuotere). Cs i A Ia 
“20. măcni] În A. maknut = ital. amuovere)... .: 
2, zitej ziţe.. .. i. i i 
22. zâlicasau zâlic, . e ee 
23. colâc nu însemnează «colac», ci Belulovici îl traduce prin ital. 

«ciambella», deci «covrig», ca în 'Bucovina;: din Fr. . Bartoli notează - 

kolâţ (la singular). i, ei 
24. ţela hrâst] «Nu se poate zice *țel:hrâsvy.. Sa 

'2g. Pune virgula după eco... €âco e vocativul.lui țâţe; la 

Croaţii vecini vocativul e, după. Belulovici, caca. _:tep i-a rătăci 
„prin lume» < cr. tepsti — tepem se (necunoscut în Fr.). Lui A. Belulovici 

cuvântul nu îi-e cunoscut; Tercovici îl explică prin «camina per mondo 

senza utile» +: tu ţi] Tradus de Belulovici. prin: germ. «totschlagem, : - 

deşi de altfel verbul acesta. are 'sensul de ca bate», ca şi cr: tuci — 

e. _. 
Lai y 

PA 

tuten * mai-apoi. e superlativ, cu înţelesul de (în cele din urmă» 

(germ. «zu allerletz)), cf. II $ 222 a. mise zgo d €, unipersonal,. 

îl explică Belulovici prin «mi. se întâmplă»; cu'alt înţeles şi funcţiune 

i-a fost comunicat lui Bartoli. de Micleus din. Noselo: io V.-ăm 

zgodit= facut unpiaţer. „va si :ât mire] Subînţeles: tuți . 

cf. II Ş207.: ce E a 
.. + , E DI 

  

poor 

2. frika] frica... 

5. durmi]durmi. îsi EI E | 

3. cuhe-ţ]. În locul imperfectivului .cuh €i (cr. Rubati = germ. . 

kochen) star puteă întrebuinţă aici şi perfectivul scu h €j (cr. skukati 

= germ. auskochen). —. E N a 

9. nelozei focu, cr. naloziti. vatru sau oganj qa aţâţă focul, a . 

înlocuit pe *fâţefocu. _ -: ÎN RR a aie 

12. câdu piţorle lu.omu ar. însemnă (omului îi cad picioarele» - 

II $ 213—215, , Şterge ghilemelele după negri... i 

16. ropâisaurapoj (din now» cf. IL Ş 10. În Zur.. ekonstruktion - 

dis. Urrumăânischen p. 41 am arătat că această formă rotacizată se mai 

întrebuințează şi azi prin Bucovina şi Moldova de nord.: -? 

18. ţa fost-a. corespund 'germanului «das:wan II -$ 219: -un 

mârej:Rostit ă mâre.. ':; - : E RI II 

I9. priprav] . în A. pripravit=it. «preparare : 

dâte este. introdus. „de. mine în: locul . cuvântului “0 brn€ n- 

toarce», care eră în text. Schimbarea aceasta mi s'a părut. necesară: 

povestitorul, preocupat .de:cele ce aveau să urmeze («pune farfuria pe 

dos»), anticipase pe ob rn 6, uitând să exprime ps dăje.. nopac].. 
* 

n A. nopak=it. ca rovescio)..
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21. “zite] ziţe. EI E Ic i ea 
2s:un mâţ] Rostit d mâţ.: E i 

28. qela. *mort nu:se poate zice». - 
„30. ăntru mire dînaintea:mea» II -$ 196. Lui într aceea al nostru 

5 (= germ. unterdessen) îi corespunde la Istroromâni metemtoga, 
| din croățește, sau ăntru țâă, de ex.:io-m fostacâăs &; ăntru 
ță vire ţâţe teu eram acasă; într'aceea sosi tata». 
.32. Pune virgulă după c âpte . e. i 
34. trâze = (con)duce. .-. i Pa 
36 şi 39: justo] justo....-. a a 
37. Propoziția nu face parte din “dialog, cie o intrcalare a a povesti- 

torului; de aceea am tradus-o mai liber “ fuij] Belulovici. consideră 
acest cuvânt ca o interjecţie independentă de-verbul fuzi. Întrebându-l . 
care.e imperativul acestui verb, mi-a răspuns .că nu se întrebuințează. 
la ;imperativ (1).. Forma . fui: se: găsește şi la Megleniţi, iar un. fu 
(= fugi) se aude şi în Sălaj (cf. II. Ş 312). Se pare că alături de FUGI 
'a existat și'0 rotire. FUJI, cu aceeași prefacere a lui g în z înainte de 
vocală palatală, ca în nai, mdiestru, plaiu (cf. Meyer-Liibke, Mitteilungen 
p. 10), păresimi, arom. yinyit, arom.. amaje (MAGIA) şi poate şi în- dia- 
lectalul mnarne == margine (Jahresbericht- VIII 316) şi meri, mere = mergi, 
„merge: — Byhan- 222, citează, după Ascoli, un Verb istrorom. fu i i 
care însă pare a fi reconstruit din imperativul fui... : 

"38. ţăsta'ista cf. II $ 142 şi cr. teiste III gr. Precum a ară- | 
tat Miklosich. R. U. 32, şi acum în urmă E. Petrovici, “Dasoromania 
V 570, ţesta-istu şi ţela-istu sânt decalcaţi după cr. onaj- 
îsti, îaj-isti. - 
"40. săv dașa»] Sensul se apropie de atare» < lat. TALIS. De la (a) sâv 

pluralul e asâl' (masc.),. asâle (fem. ) cf. Il Şr28d am frike, 
ca franc. j'ai: peur, itat, „ho „Daura,. însă: mi-e fome:*/ 
prve scil. câmare + c-e câţi eo=cab. ; 'tutetrei] 
*tote trei «mu merge», zice Belulovici Nu se zice; *zlâto- (ca 
în Jeiăni), deşi se zice! srebro, deci zlâta-i burg. “ţă-i 
samo țiie sau tot. ţâ-i: țiie. 

42 damareţa] În text eră dumareţa (cf.: domâr e ţa Byhan 
„203), dar Belulovici, necunoscând această formă, a ținut: s'o substitue 
prin cea cunoscută lui.” Mi 

43. cum îi?]. Se zice şi cum a mere? 
"44. ver] wresi nu se potriveşte aici» cf. 2/,*. 

47. nsurat] nsurât; Se zice fila;se marite, fiu se 
nsoreiel se nsoru, întocmai ca la noi. Dar (4) nsură se 

poate întrebuinţă şi cu: înțelesul de <a: se mărită” & 15 Ss: — Me 
nsoru e. verb - perfectiv - de: la „natură,. deci. se zice şi m-am 
nsurât dova vot e “m-am însurat -a doua oară!. : «Forma iter- 
ativă m-am nsuravejt se poate. întrebuință numai când e vorba 
despre timpul între logodnă și cununie).. E
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Povestirea aceasta se întemeiază pe credința că oamenilor care în 
vieață au mutat hotarele moșiei lor, după moarte le jupoaie pielea dracii, 
cari, îmbrăcaţi în această piele a lor, se arată pe la locurile unde fuse-: 
seră mutate hotarele. i pi Ia a 

1. sluzesc (cu iterativul:sluzivesc):se construeşte,. ca în . 
limba croată, cu acuzativul (slu Zi ti gospodara) “luj, adecă a 

„stăpânului: cât a trăit acesta. Se: face totdeauna distincţie între “lui” . 
și “său”. Dacă ar fi fost vorba de viaţa slugii, s'ar fi zis tota se zi-: 
vl'efa.: - aaa e ” Da 

2. moru e verb perfectiv dela natură: Forma morivcit-a în- 
semnează “trăgeă de moarte”.. . ţe] «Nu se poate zice cârg.—ţe.. 
înlocuește tot mai mult pecârle,cărs, care se întrebuințează mai ales 
în funcţiune substantivală ca “cel ce” “ceea ce” și — în întrebări — ca “cine” 
al nostru: cârle (sau țir-a)fostcole,ştiie fcel cea fostacolo,: 
ştie”, cârle ştiie? “cine știe?" Substantivul la care se rapoartă ţe 
nu are articolul enclitic 'ci articolul precedent ţel, ţa; se zice deci: 
io-m vezut ţela om ţ-a fostcol€-'am văzut pe omul care 
a fost -acolo”. Lui “careva”. îi corespunde ţirevă sau vrur  -ze- 
copti a îngropă' (croat. zakopati). e perfectiv, cu iterativul' z e c o- 

3. pre nu e prepoziţia acuzativului (II $ 210), ci verbul imbati '- 
se se construeşte cu prep. pre (ital. imbattersi:in qualcuno) 
ţela] Sau țâ. : âfnelu] Rostit cu d nazal. | a 

4. meri] Rostit meri (cu e închis)  na-ţ] La plural na-ve 
țăsta] ţesta.: liskeg] Belulovici neștiind ce însemnează acest 

cuvânt, a luat informaţii asupra lui şi i s'a răspuns: lemna pre e, 
lisnăţi crescu. Liska e calun)—cuvântul alu r, dat de Nanu 

din Jeiăni, e necunoscut:lui B. — şi „derivă din croat. lijeska, cu 

același sens, iar Lis âţi este pluralul-articulat al lui lis fi âc,din' croa- 
“tul Bjesnjak : "colum bâr “cerc”; însemnează şi “horă”, unul din dan- 

țurile obişnuite. la Istroromâni, descris la Burada 54; cf. croat. kolobâr 
“cere . trei de jel' (iar nu'iel', cum s'a tipărit din greşală), 

propriu “trei:inși” Cf: II $ 144, aici “trei draci!. ŞI în traducerea slavă 

avem tri od fih '' oderi-“beli,.jupui! (croat. oderati) e perfectiv, 
fără o formă imperfectivă. (corespunzând croatului derati); iterativul e. - 
oderiveji : : coza] sau lupa». Pentrul'up'e ?piele' cf. croat. 

lupine plur. “coji, solzi” : netegnesc (Croat. nategnuti), tradus: 

de  Belulovici prin germ. «ziehen», ital. cattirare», e perfectiv —ne- 

tezei (croat. natezati—natezem) imperfectiv -  zeg ledesc „(eroat. 

zagledati) e perfectiv, corespunzând germanului ter-blicken ; un im- 

.perfectiv *g' e d € sc (croat. gledati) nu există, ci. se întrebuințează, 

- în această funcțiune vedu; 'nu se întâlneşte nici :iterativul Yzeg le- 

divi. “lucrâ] Sar puteă zice, și lui B. îi sună chiar mai bine: 

frike ţ-or fâțe . n-âri] Ca «n'a în loc de «nu aveâ» al nostru - 

17: S. Puşcariu, Studii Istroromâne, III „ a £ 

, , Ă . „23 

7 sa 
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n is] “Tradus rău prin «nici o» în loc de «deloc» + ntrebă are, ca 
ital. domandare și croat. pitati (oni ce te pitati kou) şi înţelesul. de “a 
cere”; în sensul acesta se construeşte sau cu acuzativ dublu (al persoanei 

şi al obiectului), sau'cu acuzativul obiectului și dativul persoanei, încât, 

_ în cazul de față se poate zice-sau ţ-or ntrebă sau t-or 

ntrebă vor] scil. fâţe. qe-vresu nu sc potrveşte în 

cazul acesta, dar se poate ziceke-ţ-or.jel'cu iâ?cf.2/p* 
mu li] Belulovici nu cunoaşte forma masculină un mul (atestată la 
Gartner), care corespunde croatului nul (ital. mnulo), ci: numai femini- 

“nulo mule (atestată de asemenea la Gartner, croat. nula, ital. nula) 
cu înţelesul de 'catâr'. Tot numai subt forma feminină (7muld) s'a 
păstrât cuvântul şi la Dacoromâni. În Fr. mu la ț.— Pentru construcție, 

„cf. «un braț de lemne, «un car de pietre», tun pumn de bani, 40 spi- 
nare de uscături» etc. și mai ales cun cal de peşte» (Dicţ. Acad. s.v. 
„cal), cu omiterea subînţelesului «plin» .sau încărca : pinez] În 
Fr.soldi. :_ _- . e Ie PI 

5. ie, adică gospodâru pomiţesc 'mut, schimb” (croat.: 
pomicati — pommicem) e imperfectiv—pomăcnesc (croat pomaknuti 
în Fr. pomaknut) perfectiv. Tercovici dă pomacni.. , 
_.6.ţa-=-i ie, neutral (II $ 219) ca croat fo je on (franc. c'est lui, germ. 
das îst ere. : 

Basmul acesta,-cu un subiect cunoscut aproape în toate literaturile . 
populare, și pe care-l găsim în alte variante la Weigand II 124—129, 
şi la Popovici I, p. 53 ş.u.;i l-a comunicat lui B. marinarul Glavina, 
originar din Susnieviţa, care în 1905 aveă 25 de ani. Influenţa limbei 
italiane la acest om umblat prin lume se simte din italienisme ca 
_perke, dispercit, pena, per forţa etc. și din introdu- 

"-. cerea «telegramei» în basm. DE a, 
1. sor] Pentru formele acestui cuvânt, Belulovici mi-a dat urmă- 

toarele exemple:-jo am. o sor;iuve €-e sora? jo am pâtru 
sor; juve ţi-s sorărle? sora mnh-averit; me sor sau: 
sora-me,luisorsau soralui sau sora-l'. Nu există o formă 

„*sorle (plural articulat),.care însemnează numai “soarele? - - siro- 
'măâskqg e femininul dela siromâh (plural siromâ's), ca croat. . 
siromah (plur. siromăsi), fem. siromaska  * zhidarițe] Pentru 

_zhidar ccroito (Tercovici: Zfidar) se întrebuințează în Fr. 
sivâț. . . | i 

„+ 2.pogovori (croat. pogovoriti) e perfectiv—pogovar&.i (croat. 
pogovaraii) imperfectiv ate] âte  zelesc (croat. Zeii) e im- 
„perfectiv—zezelesc (croat, Jazeliti) - perfectiv. Forma perfectivă 
e'rară; fraza “când. mi-a dat cânele, eu doream un cal' se traduce 
„prin căn a je mie dât brecu, io-m vrut un. câ: 

= 

(mai bine decât jo-m zezelitiun câ). i 

< 

-
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3. marit â] Nu se poatezicecala noi: *me dâje dupa je sau: 
*megu dupaie; în Fratta d'Albona:'0 Zenit se za jenega 
dosti] «Sau dos ta». IRI a 

"6. le fâţe clemă (nu clemă, cun: s'a 'tipărit din greșală) 
= ital. le fa chiamare  -„cătra] «Sau la: ure po urg (croat. 
jednu po jednu). «Nu se poate zice dupa în loc de po». 

8. sera = seara, sere = aseară. În traducerea românească în- 

x 

„dreaptă pe acasă» în caseară». - 

7 

11. glâve se întrebuințează numai în expresia luată direct din limba 
croată: za. glâvu; încolo numai câp; expresiei-ţ va mere (cf.". 
ii €/) za glâvu, pe care am tradus-o prin câţi va fi de cap» — mai 
bine eră să o traduc prin «te va costă capul) — îi corespunde în Fr.: 
ce tipoc glovâ:sau cespoc zâ-glovu. -..  : 
12.amlan.  sorăârlejlsorărle..  ., A 
16.ne-l] ne, l .. . - , i Sia 
“18. nis deslâbo «nimica rău», croat. nista ala (literar: nista 210), 

corespunde genetivului partitiv (nihil 2nali, frz. rien de mal). Rae 
19. si k-a zis] Lipsește traducerea «şi c'a zis. a 

2r.tiraraj tirara.. ce i 
23: Adjectivul mult 's'a pierdut 'şi afost înlocuit prin țude. 

(croat. cudo “mulţime”; pentru înţeles, cf. aveă bogății mi nu n e mare» 
- ="multe). La comparativ însă nu se poate zice *maj ţu da, ci se în-. 

poi desc) :Belulovici “îl traduce prin germ. 

şi germane,:o m în înţeles de 

trebuințează : totdeauna - indeclinabilul: maj -mund (= mai mult), | 

de ex.: a verit ţude omir, dar: a verit maj mund omir; 

jo-m maj mund nego (sau: de) je; jo-m maj mundde. 

(sau: nego) toț.. - Ma „e 

24, nu-ț] nu ţi e 

25. filujfitu : amke] E de remarcat deosebirea de sens între 

ipke= &ncă şi ampke (ital. anche, croat. anke): re fi'dosti 

germ. wiirde ihr noch geniigen.. - . - | Sa 

26. împăraful] împăratul zberesc (croat. îz(a)brati—. 

ia(ajberem, în' A. zbrat = it.. escegliere)) e perfectiv — ber esc 

(croat. 'Brati — berem) imperfectiv — beriv €sc iterativ. . 

28. telegrâ m] (Popular telegrâf: “telegramă”. 

7 

'apke= germ. wiirde ihr- auch geniigen, r € fi dostiinke=.. 

"20.-plăngănda] Rostit'că d nazal-de amândouă ori: . me 
«klagen»; po idei 

(croat. pojedati) este forma imperfectivă a lui poidi (croat. pojestz. 

— pojedem) “a mâncă, a consumă! :. -0 m u]. Belulovici nu cunoaște. 

deloc forma *barb ât, atestată de Ireneo. della Croce şi auzită de 

Maiorescu în Schitazza. Se zice, ca la .noi și în multe dialecte romanice 

Ă “bărbat, soț:.. Vocativul me o m tomul 

micu: nu se întrebuințează însă, ci a pătruns din limba croată  (7nuze 20j) 

muzemoi saumuz me. i Co a _ 

30. rodesc (croat rodii) e imperfectiv, "fără perfectiv (în. croată; 

poroditi); cf. Alt:  ' frunte] o frunte, dar: cu o ste pre. 
, BN * | , | . e - . _ . „i , 

7    
  

Ip, po . A. 
. - a. Z
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“frunte; totaşă: o coze, dar puru ţevă pre coze;o lemne, "dar puru ţevâ pre le mn e. Încolo, rămân nealterate: o câse şi precâse;oțireşi dilațire;o gospodarițeșicătra 
gospodariţe;ocâleşiprecâle. Forma frunte e refăcută din forma articulată frunta, după câse—câsa, iar: lemne din: forma articulată. | em na, după câle—câla. Se pare (cf. II 

» $.112) că reconstrucțiunile acestea false se datorese simțului că după prepoziţii trebuie întrebuințată forma absolută. (II $ 208). Tot astfel se va fi explicând şi forma câ re în loc decâre sau — dacă admitem că şi la feminin se. întrebuință forma hotărită —se pare că a fost reconstruită după prepozițiuni,. din *căra, | 
31. scunde — iterativ. scundavei :. ke mâja nu vo „vede] «Mai bine: se nu vo vede. mâia. a 32. Adaugă, în traducere, după: «fată», cuvântul «frumoasă. | 33. pusa] pus-a . fiumer e] 'Tercovici îndreaptă: în po- t6 c- câre cuvânt e întrebuințat şi în Fr. - SE 34. betărjbetăr. . lovesc (croat. loviti) “vânez” imperfectiv | —nelovesc. (croat, naloviţi == erm. “erjagen'”) si-polovesc. | | Jagt Ș (croat. poloviti = germ. “einfangen”) perfectiv. Pliv e'] N'am în- - trebat infinitivul; Gartner, dă: plivi; am aşteptă — după . croatul „ Plivati — plivam — o. formă plivei (cf. II $ 149). Verbul e. imper- „fectiv. În traducerea românească îndreaptă pe «că înnoată» prin (aceasta plutind, e a . „35. Zrnţi (cr. iaruciti “ausfolgen, abliefern”) e verb: pezrfectiv, cu iterativul zrnțivei.z nuc greşală: de tipar pentru z. Evoluţia fone- 'tică pare a fi fost: *izruțesc (II Ş$ 84)c* zru țesc (II Ş41r co) *zrunțesc (II $ 75) *zrănţesc (II: $ 47a)> zrnţesc (II 8 14). Se nu âto corespunde. croatului Pa. ako ne drugo “dacă nu alta.. na scutlio nâ S Cu “nascor”, nasctit-m-a m '“natus sum?. Cf. rodi=nâsteo fete, un fiţâr. 
36..grum b] Tercovici: grunbo; în Fr. grd. 37. dispereit] «Numai subt forma participială» .. şi]lsi'  s 3] Îndreaptă în traducere pe «cea» în aşa (de): -. misi (Croat 7mssliti) e imperfectiv. — zmisli se (croat. “zamisliti se “a fi îngândurat”), domisli' (croat. -domisliti se “a-și închipui cevă”) și nemisli „(eroat; namiskiti se “a-şi gândi ceva”) sânt. perfectivele corespunză- - toare, . 

38. n-â piscit sau n-a piscit; piseij (croat. - pisati — Bisem) e imperfectiv — ne pisci (croat, napisati — napisem), po- : pis€i (croat. popisati — Popisen) şi zapis€i- (croat. - zapisati — Zapisem sânt) perfective. . a Ia 39. steptăt-av] «Nu se poate zice în acest caz a Ssteptât-aw. “Verbul acesta are o singură formă subt aspect perfectiv şi imperfectiv fini are iterativul finivesc: finesc ţesta list “sfârșesc Scrisoarea asta”; finit-am. țesta list; cănd-a ie fost jenţ, io-m finiveit ţesta list, i
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4. nuscăt e invariabili nuscăt omir, nuscăt mul! er; 
variabil e niscarle om, nuscari' i omir, nuscare zen- 
ske, niscarl'i zenske.. : 

42. a Lui] dau lup - ţă sta] Formă feminină cu sens neutral 
brec) În A. brek =it. «cane»: . fet] Deosebirea: între; fe et şi 
feţâr este cea între ital. “bimbo” și “fanciullo”., . 

1 44. vrese-m bire corespunde ital. zî vuol bene. „că ata]: 
Pentru deosebirea între căt şi căta: ie dus-acă ta e atâtea) 
lemne, căt (=cât) pote sta-n voz; căta (=atâtea) lemne 
pote stâ-n voz, căt-(câte) av ie dus; căt(=cât)io tire 
Iubesc, căta (= atât) li besti tu.mire. Distiibutivul “câte” 
nu există, ci, po: verit-ampotrej (croat. dosli smo po tri),, | 
urpour ''toturo Însemnează “totuşi, tot! şi exprimă aceeaşi 
idee ca cu tot țăsta “cu toate: acestea” (croat. sa voim tim). : 
strpit-s-a îl. traduce B. prin ital. “s+ pazientă; e croatul strpljet:- - 
strpim * a îndură,a aveă răbdare”. Bartoli P. dă „după Tercovici, din Berdo: : 
âm me sterpitemisonrattenuto da dire un "insolenza); nu m'am 
sterpit, pac am Zis grumba! beseda, pac am verit 
ăn rest (=it. darresto»); și la Slavii din împrejurimea. Albonei: ! 
strpet se «a se înfrână». . Adaogă, în traducerea română, după diu- 
bi»: tot nu credeă scrisorilor ce-i veneau mereu, s'a. stăpânit: din 
NOU şi. ea , , 

46. mulere- -v] Sau mulere. ap... - 
48. reziadesc (croat. 'razjaditi). e  perfectiv dela . impertecivul 

iadesc (croat. jaditi) - ţa] sau ță' .vije] Pentru! acest cuvânt” 
B. îmi dă următoarele forme: ijo-m vezit'omu vii, dar:.un 
viju om (cf. viju 14/„3, unde nu urmează un cuvânt cu o inițial); 

_fem. viie, dar: o viie zenske.- capl €] «Mai bine: va ca- 

pl î. Traducerea mai exactă e: ... s'o pună vie intrun loc unde apa 
picură mereu pe ea: 

„50. ăime-de- a] Propriu * în numele acestui ucr”, croăt.: u me 
loga; Tercovici accentuează uime-de-tâ.: ... 
51. pena] Din ital. appena”, cân]căn ivit nicig 

aca în italienește' sono veiuto gettato. (pe când în limba croată se zice, - 

ca la nor, bili subaceni,. iar nu doseli subaceni). P, ol o v i t]., În A. 

polovit =it, qacchiappare. 
s3. oboli (croat. oboleti — obolim, în A: obolit-s & e perfed- . 

tiv—fi boln mperfectiv (un *b'o.1i3, corespunzând croatului boliti, . 

nu există) „„ Vubi (croat. Uubit:) e imperfectiv —polubi (croat, 

pol'ubiti “a sărută?) perfectiv păminta] În Fr.: pamet - :goii 

(croat. gojiti, în A. goit =it, „teresceren) e imperfectiv —zg o ii. 

perfectiv. * 
.54—55- Traducerea exactă e: După aceea ei [pescarul « şi nevastă-sa] 

au murit. Ei [cei trei copii] au trăit... + | | 

"56. bâba] În Fr. nu însemnează drecchia»,. ci emammana» Da 

cus] În. 4 A. kus s = it. «pezzo». „a 
)



x 
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57. zehvali (croat. xahoaliti, în A. fahvalit =it. «ringraziare») 
„e perfectiv —h vali (croat. kvabti) imperfectiv '  na:zadhin] În 

- beau”, cf. dacorom. “eşti tot murdar”. . „i 
„d 

„A. na fadini=it..cin ultimo» . tot: musât, ca franc. “tout 
. DI 

58. posnescu] În A. poshet =it. ccominciare» .--rugâ-v-o] 
„Rostit rupâ-v-o; tot aşă rupât île rupă ju mașari îl, . 
„rezlepât î/xp.. Dra . 

59. za dobndi] Tercovici: dobăndi. Construcţia nu-i croată, 
căci Croaţii în cazul acesta întrebuințează infinitivul fără za. Se pare 
că za a înlocuit pe a românesc: “va fi greu'a dobândi” (ca ital. difficile 
a ricevere). Când infinitivul e subiect, se construeşte fără prepoziţie: 
dobndi ţa stvârvafitesco.. :. | 

61. pâtcovele] În A. potkovi=it. ferri di cavallo»y  col6] 
Accentuarea *c 610 nu există. În traducere îndreaptă: i-a spus ce le 
trebuie: că le trebue. „- 

62. lu sore-s] La plural: lu sorărle?s +. : Îndreaptă, în tra-: 
ducere, , pe dlipsește» în «trebue. .: IE 

„. 65. niureb e] niurb e. Tercovici întrebuințează pe ănjurbâ 
sau ca verb transitiv, sau ca reflexiv, construit cu prep. cu. - 
66. odgovore] Nu există «răspunde» .:. codri] Numai cu 
înțelesul de «munți» : bânzile] o bânde= co parte»: în înțe-. 
lesul germ. «Seite); un pârăt (cf. o pârte 40.) însemnează 
«o parte. dintr'un întreg», germ. «Leib :.poledito]. Belulovici 
„nu cunoaște verbul *poledi se (cr: polediti se, în A. poledit) ci 
numai participiul-adjectiv pole dit, -e îngheţat» (în A. je polejeno 

"„ssit, «-agghiacciato)); pentru forma neutrală, cf. finito î/j, za- 
piscito 7/3. “ţi se-va vede] mi-se. vede= lat. mihi vi- 
detur nu te cutezi obrni «să-nu te întorci cumvab» II $197 
(în A. obrnit ==it. «voltarsb)  .. ocameni] În. A'okamineti 
=it. adiventar pietra (impietrire)) : În traducere îndreaptă: pe (su- 
rorile tale» în «sora ta». DN ia 
67. miling] În A. milina =it. «compassione» : - ' Purie virgulă 

dupăroditel..  - - 
68..poideit] poide'it, rostit şi poiideit; cf. 1. 

„69: un stârăţ) sau-(ă)n stârăț'cf. II $ 132 nu-i-l) 
„„„„«nu se întoarce», verbal «nu-i», cf. 10/;,- construit ca. uite-l, iacătă-l 

". al nostru, eccolo italienesc, . Je voilă francez etc. e ÎN 
70. tot țe-l va-tukej] ital. tutto ciă che gli toccheră.: și 
mâiaj si mâia.  - ea 
72. Za e aici interjecţie, pe care Belulovici o traduse nemţeşte cu: . 

_«nab Ar corespunde: moldoveanului (bucovineanului) tam» sau neo- 
„logismului 4079. -. Re | a 

. 73 Şi 81. stup mi-a fost tradus de Belulovici nemţeşte prin Pfahb;. 
- cred că sensul românesc este însă «stâlp» (nu «pan) cf. II $ 199 

Pune virgulă după falescu : În' traducere înlo cuește pe avut 
prin «pierdut. . Sa a
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"74, l-er] Rostit 1-er, cu e închis . veriri] Nu poate fi în- 

locuit, nici aici, nici mai jos, pri ver veri, precum ver vede! de 

mai. jos nu poate fi înlocuit prin vezuri', deble] În A. deb'ls, 

plur. debla ver, vede] ver vede * .puillLa sfârşit adăogat . 

ulterior în manuscris: si ke morc€lâtreifol.deţâdeble 
- * 

„aşi că trebue să ia trei frunze din copacul acela». | 

75. În manuscris eră: ke-v-o cl'emu si.plăns. Deoarece 

un substantiv plăns nu există la Istroromâni, am introdus în text . . 

pe k-a-v, preferind- acest adaos emendării plăggu. 
77. Adăugă, în traducere, după «a scăpat» cîndepărtându-se. repede 

în zbon (= germ. «entfliegen») cf. II $ 107. : a e NE 
78. li.s-a lasâtcațâlital. gli si lascid chiappare' ' miste] 

misl€ ' zrastisau nerasti e perfectivul dela creste; un: 

- mrasti (cr. 'rasti— rastem) nu există. no 

“80, câţhke] Se zice și sârpe, care-i de genul feminin (articulat 

sârpa); altă specie de şarpeepavugu. În Fr. kas ka. Tercovici: 

(kuela ke mena i pulastri noj dilemoge kotka. .  : i 

81. smilve-te] În Fr. smilovat. - trupe 

înserancază propriu zis :a bate», germ, «schlagen» , «fo le sau 

ot o. A IN i 
“Sa; zâjino] Tercovici: jâieno, în Fratta d'Albona fâieno . 

rezlegât] g rostit une-ori y (spirantă velară)  . crâlure) 

Belulovici preferă pluralul c.r â I'; Tercovici dă crâjure; prefacerea 

lui / în ş şi la Slavi:.kroj în Fr, k raj dă Ivan Jakovtic din Ch.; 

cf. II- $ 89: 55 a 

83—84. se va... maritâ...; va.. „zivij Aceste exemple 

arată cât de greu e de stabilit o graniţă între verbul auziliar 'şi verbul 

- m e] trupi 

r 

pregnant «rea». Belulovici nterpreta pe va în '83 ca germ. «Wwird», iar . . 

în 84 ca germ. «wil. . - 
86. factht-a-v.debla nerastilital. fecero crescere Palbero. +. 

89. grumbo ke âru] Beluovici traduce pe nemţeşte: es bei 

ihnen bhăsslich -ist). Îndreaptă, în traducere, pe «nici cu ce să-l.slu- 

jească» în «nimic cu ce să-l servească». - 

go. Îndreaptă, în traducere, pe «cuțite» în «tacâmuri» ' sa m o €] Tot 

“așa în A, pe italieneşte «solo» pemint] Rostit de Belulovici-cu î 

(i nazal);: doc sno pre-p emint! «bis wir auf Erden sin . . 

zirure) În A. fir =it. «frutto» talâre] «nu-se poatezice în 

acest. caz va; tal'â» .poob lati], În Fratta : d'Albona numa 

_oblatit «porcare». DER
 

gr. ijadi se] În A. jadit se=it. varrabbiarsi) viEEi, 

pre] Construit ca cr. cati na aci DE 

92. e] «Mai bine: de cârl'i cf.-IL $ 229. mă țk €] Tradu- 

cerea (eptoiu» am dat-o după Belulovici. Se pare, intr adevăr, că dis- 

tincţia între mă $ ă e «cotoiu» (cf. 4/17) şi mă k e «pisică» nuseface cu 

atâta precizie ca la alte animale, căci şi Gartner 862 dă m âts k e (Katen. 

93. rezveselit] În Fr. rațveselit se. . 

4 | - - . pi 

ț
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94. cufâde] Nu există cumnâv.  ntrebât-l-ajntre- 
bât-le  pristraşescul Trecovici: pristraSescu; în 

“Fri:prestrasit, cnc | „o 
95. borbit] Tercovici::borebit;.în Fr. morebit. 

brek] brec. n N a 
96. zgorit] Tot aşa în A., pe italienește sabbruciare». 

1. s-a pogodit] În A. pogodit==it. «contrattare» pri- 
kinire] În Fr. prekinut. mere din ât (rostit di 
n ât)] ital. candar a prendere», germ. cholen gehen», cf. și **/.-, 2/4 
(veri din țevi), %/,(o-goniia din lemne, din foc), %), 
(pâs din foc), %/ (m-a tremes din foc). o 

"2. Îndreaptă, în traducere: că un. preot obişnueşte 
» 5. bedast] În A. bedast =iit. estupidop. - 

"6. cân]căn Pune virgulă după zgrebit . 
9. lâje] lâse:. Îndreaptă, în traducere, «lada şi o» în «lăzile şi le... 

10. gumne) În A. gumna=it. taia) * zegrn €] În Fr.: 
jagranut=ital. «oprire». jur) În A. jur =it. «certo». 

II. stutâjÎn A. stuţit «battere, | | 
13. nu-i âtolital. non c'% altro : '' merinda nu însemnează 

- «merindea»,. ci «prânzul» («primga: do urev %/,), , . doi] dojy. 
„1526. Înlocueşte, în traducere, pe «trandafiri(i) prin «flori (15) şi 
«floricele» (10). ce | 
„24. rezik€i] Traducerea «pare-mi-se» (tipărit părămi-se) nu e co- 

„respunzătoare, Belulovici nu știă cum să traducă, cuvântul. Tercovici 
„ ÎI traduce în dial. venet prin. «riscemo»; în 'Ch. 'se zice ri5.kat (Ivan 

- Jakovăic); e același cuvânt ca .neologismul nostru «a riscă». Deci: «şi 
el nu va sta pe gânduri» verit-a dozni] ital. « venuto'a 
sapere», în Fr. numai je doînd (şi nu prisald)), cf. 5 mu- 
fite verit-a, şi în Fratta d'Albona: je:prisla mutena. 
0:25, Mâr] măr, i Ea 
„26. Îndreaptă, în traducere, pe (fugi în (fuge, | 
27. pobirejpobire..  .. -... o 

„28. mufite] mutite;:cf. 5... RE _ 
32. clecnit-a] În A. kleknut it. dinginocchiarsi). | 
34. preizi] Faladici şi Brajuha din Berdo: pl'erţi nu prejziy. 

Ste 

| 6. 

“Traducerea italiană e a lui Belulovici. - 
"2. ienţa] «au ânţa». i N 
„3. mrsav) 'Tercovici mr Sav = ital. «magro»; în. Ch.: mr3av 
„  blâtn] În Fr, şi Ch. blatan. E 
„6. ntru-sire] Îndreptat de Belulovici în locul italienescului «fra se» 
din manuscrisul fratelui său. Pune virgulă după târe, iar. în tra- 
„ducere îndreaptă pe sposarano în sposarono. a
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8. veds]vedg- pr. bu sn €] Tercovici: busni; în Fr. şi Ch.: . 
busnut m os î 6] Tercovici: moăfe. “Îndreaptă, în traducerea | 

„italiană, aici şi mai. departe (%/,5) «scatola» în «borsa» sau..(sacca»; în 
Fr.mosta, în Ch. monta. | 

10. cuntenţ] rostit cu e (e închis). . 
Iz. samo] Îndreptat! de Belulovici în. locul talicnescului solo. 

din manuscrisul fratelui său. . 
12. vilg] vile câsa] câsa- pe 
13. a je vut] Îndreptat de Belulovici. în “loc de je vut- a , din 

manuscris... - - 
16. k-a deţi de ci t «'a hotărit] Belulovici preferă expresia 4 e 

s-a'odlănţit, cu sensul serbo-croatului odlutiti = germ.. 
tabsondern ; sich * entschliessen», dar .cu forma - paleosl. „STa-aăai ru 
= germ. cabtrennenv, cf. II $ 199. 

17, Pune punct după facut-a .: m es] Rostit cu e (e închis) 
av iel' mes] Îndreptat de Belulovici în loc de ie mes-a 

din manuscris . După la zis lipsesc cuvintele o sti ânţa «oh, 
ieşti aici). -. | 

19. tot] îndreptat de Belulovici în loc de toţ: mâg "cel. 
mâm ce. . 

20. pustifie] Tercoviei rostește tot:pu stiri e; în Fe. şi Ch. 
pustiia. 

21, bora-ă i azău că e) «e cr. bora. (variantă de rostire pentru 
Boga). Pa 

23. cestajţesta.. a | 

25. tunţe] Îndreptat de Belulovici în. locul talienescului ao ora - 

din manuscrisul fratelui său. 
29..a £1ât] Îndreptat de! Belulovici î în locul italienescului truy € i e . 

din manuscrisul fratelui său. - - -. 

31, restărgni] “Tercovici . rostește tot restărgni; în Fr. 

strgnut, în Ch. strhnut “Pune virgulă după ere vila 

„su pâtu lu iâ] Sau: su tei păr si su pita lei, 

scân d] Rostit aici, din cauza lui 2 următor, scân  Îndreaptă, în NE 

traducerea italiană, pe sapera în sapeva. | 

34. nis] În manuscris: niă Îndreaptă; în traducerea italiană, pe 

mon în non. -... 
35. zi s] zură t | Îndreaptă, î în traducerea italiană, pe sbuccă î în. 

sbucă, De ae a i 

I, iţi în: A: leţit= it, aguarire). Da 

„3 miza ma a] 'Tercovici: privol it, în Ch. privob it, 

4. seliste] 'Tercovici: seliste, în Fr.:sel6.. .murit- a, 

«murise» cf. Il ş 243 -grof] În Chersano: grof. - 

5. declaj În_Ă. dekla.=it. dserva + ozivi] Tercovici 

“ozivi; în Fr. ofjivet= ital. «risuscitare», în Ch. uZivit. 

(
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6. dajeţ-m].dajcţ-m. corite «covatăy] În A. korita 
=itdtruogoloa, n e. 

7. n 0 ga] În Fratta d'Albona: nego, nu nogo: 
"9.pre plăce «drept recompensă». A | 

„10. duțe daduce» cf. II ŞŞ-11 și 198: vo de] Can- â m - 0 1[+ 
cf. II Şarg. e ee e ce-i Dai a | 
"13: ăns cu sire ân sinea lui, pentru sine» - k-oj jo] c-oi 
o: pre nis «pe de geaba. ea 
19. fost] nu eră în manuscris. - : - - Ra 

21. scrozi de zid «prin zidi] În A. .skrozi fida=it. 

e
 

dattraverso il muroy. : : | Ma 
„31. tude V-e (tipărit le): qajungeb (propriu tii e mult»)] În 
A.' ţuda-mu-je =it. «troppo ne ha). ” | 
„32. Vejl-e die. .. a , 

32. va maj voli otopi-se (tipărit greșit oto pi-se) «mai 3 
"bine (mai bucuros, mai degrabă) vrea să se înnecey,.: . .. | 
"33. gromâţe de _rpi grămadă de pietre») În A. .gromaţța 

pictn «săpoiw] În Fr. kri|g1, în Kersan pikun, krizal. 
34. vredatiute, fuga). . | Aa 35. trupe doveştev] În Fr. tu € =ital. «battere», tr upit=ital. 

 «inciampare),-în Ch. trupit cbattere). - E Ii 
„38. mesurul Tot aşă 'Tercovici. În Fr. me rit, în Ch. mirit 
» privari] În-Fr. şi Ch. prevârit: «Măsur, să nu mă înșel 
(păcălesc) cumva». - | E 

41. na moiu du su]. Exclamaţie luată pe de-a 'ntregul dela Slavi; 
corespunde germ. '«bei meiner  Scele». i 

» .. 42, Pune virgulă după tot 
"43. nu va] scilicet: utâ. . 

„4 sluzba slujbă] adăugat de Belulovici, cf. Ba 
5. luj câs e] «sau câsa luje. - Pune virgulă după verir 

„_otoţi ascurge, trage] din cr. otociti = germ. cabziehen», cf: al: „nostru fritoci ţep acepo] În A. ţep =it. acoccbiumea. 
7. focul]lfocu» a Pee 
8. ţâţe-nuntru] În manuscris eră țâțe, îndreptat de. Belu- „lovici în țâțe, cf. 1//* since o moi «fiul mieu», expresie împru- „mutată de-adreptul din croățește . ţiia] Tercovici: €fa. 
10. ţa vazițe  ... aceeace va.să zică», «de fapt», în realitate». "13 ţ-aicavtât qce (= de ce) te-ai uitat). - e 
14. mund) mund.: E Ca 
16. ţelaj'teta, adecă calul, - SE Si | pt, mes) mes-a  ' gospo din] Acest «domn» eră un crâl, 

+ 

S
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20. ma ie] “Subinţeles: zi ş e. 
21. vrtulânul Contaminare între ortu La ân. (8a/2) cerădinare 

(din ital.) și vr.t «grădină» (din croățeşte).: 
22. «Trei zile după aceea). . . ă 
23. poseţit-a «a tăia, cf. poseţit-a tote deblele 8 aho 

«tăi€ toți copacii» în A. poseţit =it. atagliare», ven. «segar» 
pricopeit-l-a: ca .săpat-o. (grădina) din: now] În Fr. şi Ch. 
prekop ât, în A. prikopat =it, «zappare di nuovo». 
„26. âte damareţe da doua zi dimineața 
“28. posndi împrumută] În Fr. şi Ch. pos dit sit, qpre- - 

stare»; n nu-e greşală de tipar în loc de u, căci verbul istroromân e 
un vechiu împrumut slav (posaditi, cf. II $ 199, iar u serbocroat e 
desvoltarea normală a vechei vocalei nazale). 

30. docl-a je. verit (în timpul până când =) înainte de a 
fi venit el] În A. dokle =iit. dintanto». 

30 şi 37. Întâiul ie = hlapăţu, al doilea ie = crâtu.. 
33.n dobndit cam dobândit, am învins» (subânțeles «noi)). 
35. funtân 6] Acest italianism e întrebuințat și în Ch. (f un ta na); 

în Fr. se zice scurak câvte]câvte 
38. e: sa de tu''stji casta-i, tu ştii: doară», verbal: (și . aşă, 

doar tu ştii . tota ârs 'ăntru mire cardeă totul înaintea : 
mea. 

41. se câțe de ze p bagă roâna ? n. buzunare, verbal: ase prinde” 
de buzunar». 

44. odere tia-mi pielea jos». În Fr.! o dret= = ital. «scorticare», în : 

Ch: odret . blazi si blagotia] Tercovici. blaji 3i bla- 
gota;în Fr. blajeni, în Ch. blazeni (tico ja. sa fa- 

milija): pogubiţ epierduţi»] În A.. pogubit = it aper- 
dereo, ! 

45. Şterge punctul după der i dabia a început s'o: jupoaie», verbăl 

«n'a început decât s '0 jupoaie). -b o b bucată] În Fr. b obi i , în 

Ch. bobi€ sau bukun(i€). 
46. sa- nsurât] s-a -nsuzăt. 

4. Pune virgula după câs se: «când a sosit la « o. casă, la el, într” o pă- 

dure... , 

5, ân ăn. a : i 

6. Fu zis Fe... oa zis pcca si-a zis că nu face bine. Fe 

| ciorul i i-a răspuns că [dacă nu-i place] să. facă cum vrea eh. 

7 a ape. 
, 

3. e d beti ți apromitea] În A..0 be eţi e. = it, «promettere 

„9.-mes-a ca «plecase; ieşise: din- slujbă». 

10. na moj mo d ân felul micu». (din croățeşte). 

y
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14. din delârgo cde departe»  k-a:pl'erdavejt fiindcă 
pierdea merew ... dât-a-fuga (rostit fuya) lu câi u da bătut 
calul (să fugă)»; se zice şi: ver tu fuge (fuy)?=— vrei bătaie? 
"prendajprend-a «pe unde a... ..- E 

„16. legât-a] Rostit lepât-a.. . 
17.lui=lu crâlu. 

„19. na mesto de mire cîn locul mieu». 
2x. cu(a2) lui] cu (a)lui.  - i 
22, m e] subînțeles: fațolu. E 

„24. nu-i nis de ță «nu face nimic), verbal «nu-i nimic de (= din 
cauza) aceea» ' -g6lubi] Rostit>6lubi. 

IN A . : 9. 

3. oievi-se] Tradus de Belulovici pe nemţeşte prin ceine: Stimme 
“geben» (= «mucksen»), deci .ca da vreun semn de viață; cuvântul e 
înrudit cu al nostru zî;: în A. ojovit se =it. «farsi notare. 
"4. pis €) ȘI reflexiv: me pisu.. e 

5. ţa] Neutral, cf. 9/, 3. cp Sa E | 
“6. bo m e] "Tradus de Belulovici nemţeşte prin «nun», e cr. bome < bog 

i 

me «zău). . ţa: groso] Neutral: «treaba cea mare». 
7. debleldebleg.: - - Sa 
9. ţe tu țăsta lucri?] "Tradus de Belulovici nemţeşte: «was 

machst du denn ?) po | „To. davul dâvu. . .., „i SR 
12. la câse] la câse,  probes cu] 'Tradus de Belulovici 
nemţește prin «durch und durch 'schlagen», în A. probit=it. 
«ompere» . .. obid€].Belulovici traducepe obidi prin «schauen» 

„ „Şi. cherumgehen» (< cr. obiti); în A.' ubojdit = it. cosservare». 
Această evoluţie de sens ar sprijini :etimologia. lui Meyer-Liibke: uit 

„< *oBIzo (cf. S. Pușcariu, Etyrn. Wărterbuch d. rum. Sprache nt. 1759), deși e mai probabil că nd uit cregarder» s'a desvoltat, precum a arătat 
„Schuchardt și Sandfeld-Jensen, din mă uiţ de m'oublie ă.., ca bulg. zabraujam «sich vergessen» şi «gaffen» (Jahresbericht des. Instituls 
f. rum. Spr. zu Leipzig, XX—XXV, 105). .: | 
3, pătru de jel! «patru înşi» II $ 144] Tot așa în A, Stiri od fi. | a SR 

„14. piseito ascris] Forma. neutrală şi în A..je bilo upi- seno. -.: 
15. merecuii «se culcă cu ea» (în înțeles obscen) .. lucre rațunu (face „socoteala. . trina ist. «treisprezece», adecă el+4+8:. ? su 1gecâpo] 4cap» în funcţiune adverbială e cunoscut și din. limba veche. dacoromână, cf. Dicţ.. Acad. s. v. cap... i 18. zivotele «runchurile» : (= corpurile fără cap)] În A. me „boli se Zivot = «mi duole tutto il tronco (cf. tutta la vita)) 

|.



  

NOTE LA VOL.1 --.. 269 

'20, n6sice dînsărcinatăv) În A. nosica =it. cincintai. 
21, durmin da]: În locul 'gerundiului:'se pot întrebuință 'con- 

strucții cu juve sau ke indicat.: âfle juve mărăzke, ke 
lucre, ke scuteste... E a e 

23. fâţe zecop&i] ital. «fa seppellire» - doznec€i «şti, 
afl] În A. doznat = it. esaperă..... 

24. in punto] Rostit ş,mpunto ; s-a obabit ca născut] 
Tradus de Belulovici nemţeşte prin «sie ist niedergekommen», în A. 
ubabit = it. «partorire». A i e 

26. samo ţire țeva spusere:tnumaisă spună cineva ceva), | 
verbal «numai cine dacă ar spune ceva). -, -- -- : 

27. ţuţn€- se] "Tradus de Belulovici nemţește prin «setzt sich nieder 
(= hockt nieder) : 'harambâsa] În manuscris haranbâsa; 

e vorba de cel de al unsprezecelea hoț, care scăpase și care eră căpitanul 
celorlalți. . LN a 

29. câmar 6] În manuscris, cu asimilarea d-a>d—â:câmârg; 

tot astfel 12/2,, 12/25.15/0 1% câptât-a 5, poscâpă 1*/r9 
câvtă 15 j,râdâ.15/,, vâ-n trebâ 18/g; de asemenea făcut 
sal, gân€ 12, icodlăc 2!/,. La corectură Belulovici a îndreptat 
în toate aceste cazuri pe d neaccentuat în a . : scapâtam].sca- 

pât-am. „1 i CI 

30. se scole ke mere câ «să scoală (cu intenţia) să plece» 

“jo- zic) Păstorul nu povestește numai ce se întâmplase odinioară, ., 
DI | 

hoți de a se face nevăzut şi prinderea lui. + . o 

-. 
, 

„10. 

1. Țezare] În manuscris Țezere. - - 
2. cu ţe va zivi «cu ce să trăiască (ea. e e 

4. pletiveit-a împleteă mereu» (iterativ)] În'A.p LEtit=it.cfar la 

„ calza, agucchiare» ” : “biţva «ciorapi»] În "A. lipsește .acest cuvânt 

(= serbo-cr. becoa) şi e înlocuit prin kolova=it. «calza». 

6. Pune virgula după sti: «ce ești, fată d _ 

.nu-l-ie nigdar nâzat «nu “s'a mai întors»; pentru - con- 

strucție cf. îfk. i - PI 3 
10. dob dt ke câproape că, mai că», cf. și 12/29 1%/a2 <- Ven. 

de boto, cu acelaşi sens (Bartoli) . : Zis a] zis-a.  -. 

ci și ce se petrece simultan cu povestirea lui: încercarea căpitanului de: 

No
 

12. dosta de se «destulă avere». cf. II $ 193; tot aşa în A, je 

imel dosta svojega =it. caveva abbastanza.del suo: 

14. lasât-a si je'tot a Vei kăta ke. + dica lăsat şi el ei 

tot (= toată-averea),, atât (de mult) că 

15. mâja' cu ţâţe (pe mamă-sa și pe-tată-său», -. , 

“18. omu ţ-a pre:use stât «portarul», verbal «omul care stăteă 

la (pe) poartă». LI NR E
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| sa 
27; ...nis, sa cu 'ț-âm vrut-zivilnis. sa cu ț-âm vrut. 

zivi? «Tu-nu mi-ai trimis niciodată nimic. În astfel de împrejurări, 
cu ce eră să trăiesc. o... i i. 
„22. Bo g] Scurtat din Bog daj sri cu (cf.5/) tnorocsă dea Dum- - 
nezeu», crămas-bun). Te 

23. le tu mire, de..., dia-mătu pemine (de slugă), căci... 
| 25. verit-a-stii ca aflab jâ-v durut.iirima] Sau: 

durut-a-vo ijirima;jiâ esteacuzativ: «pe ea a durut-o» şi con- 
strucția se explică ca cele discutate în vol. II $225. --. .. 
"26.:«Cel dintâiu (= cel mai mare) dintre feciori (= chelnări) îi 

aduce (vinul). Ea bate în masă. Vine stăpânul şi o întreabă ce doreşte). 
„30. calive cerapă (în fiecare zi))] Forma iterativă de la un verb 

„„"cal6ij, pe care nu-l pot atestă <cr. kalati «a crăpă lemne». | 
„33. lec-are] c-are bog-zna-ţe «Dumnezeu ştie ce» = 
«cine ştie ce (lucru mare). E CE ae 

35. ănsessingură, -.î. DI a Pa 
36. «Stăpânul credea că (aceea) e bărbat... ». 
142. ben] bet, ma .: e IE: 
1.43; stâ] stâ?. -. a 5 E E 

45. Pune punct (în loc de virgulă) după sami (şiîn A. samiţa 
it. «donna), Cele ce urmează sunt o reflecţie a povestitorului: 

2 

. o pi e. . *. A . . . . . 1 „În ziua de astăzi (orice femeie în locul ei) nu i-ar zice așa, ci l-ar alungă 
- şi ar luă pe altul cu sine». :-. Îndreaptă pe ca sire în cu si re. 

ra, ” 

2, «Ea-i pune .în grajd să doarmă şi trimite servitoarea să-i întrebe - 
dacă, fiindu-le foame, .ar vrea să mănânce. ceva, şi dacă nu au (cumva - 
la ei) chibrituri, ca să nu aprindă. grajdub. . ” 

3. Şterge virgula după zicu: «Ei îi trimit vorbă (îi zic) să nu-i fie 
' frică; de mâncat, ar. mâncă, dacă tocmai ar-fi ceva. ': -- 
6; dupa scând da masă)  litrâtu de tire «portretul | tău] E vorba. de. icoana pe care femeia o avea în casă.  Litrâtu 
e o formă disimilată, (7-7 > ]-r) din it. ritratto,: | DEA „7. ţe va ziţe ke «ce va să zică că... » == «cum se face că...» 

„Pune semnul întrebării după nsori şi mari ţi a 
8. me pâr «părechea mea; soțul mieu) Și în A. moj par. 
9. su caroțe «la trăsură») | Pringa omir «pe la oamenii 

care îi erau datori  .poredn] În Fratta d'Albona şi Chersani: p6- redan . putejpute. Da . îi 
10. căn me. Domnu zutâre «(îţi voiu da datoria) când Dum- "nezeu îmi va ajută)  totjtoț.... OR IN „_2I- duzn edaton)] Tercovici: du 2 n, în Fratta d'Albona du jan, în Chersano du zan. (a (îşi) zice: ohol el (= Dumnezeu) e mai mult dator decât am eu avere. m a
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12. «Ea îşi trase pe seamă: eu nu mă voiu mai mărită, .. . . 
14. (Și ea-i zice: nu voiu:(să mă mărit), nu! — ei, eu ştiam aceasta 

de mai nainte b Da NNE 
_15.duzn!] * duzn?. .  nontrebe] no (cf. II $ 225) 
n trebe: «noi dăm tuturor care ne cer», verbal: «ne întreabă (== roagă). 
peno. e o 

1. mladic€) mladi€  căn ţevă zesluzir «când voiu fi. 
“agonisit ceva -slujindy] Tercovici | eslu Zi = ital.. aguadagnare -al ser- 
vizio», în Fr. fasluțit, în Ch. faSluzit.- o 

__ 6. hinţute «mișelule, ticălosuley] În A. hunţut = it. «birbante» *. 
(la origine germ. Hundspfott, cf. II $'199, p. 225) . plâce «plată) > 
În A.ploca=it. apaga. - 
m. pogâţe aturtă] În A..pogaţa. n a 

- 8. neca-lnepute ţevă «să-i dea un sfat», propriu «să-l în- 
drumeze», precum arată: etimologia (put = drum); în Fr. şi Ch.: na--- 
putit. a a A Ă 

9. Cf. proverbul:cârle lâsg betăra câla pre nova, tesco 
se ăfle. Ive 10. RE Ra 

10. doteţit-a doj de jel'<a ajuns din urmă pe doiinşi»] Ter-. 
covici: doteti, în Fr. doteţit, în Ch. dotec=ital. craggiun- ? 

“gere».. o | aa A od 

15. niţun] niţur. | Ie 
17. stuţiţ «bătuţin] În A. stuţeni=it. dabbattutie, 
18. jel' doi «cei doi» se âri «dacă avea». - Sa E 
25. tot vărde pât «tocmai de-asupra patului»; în Fr. na vrh po-, 

stel'e însemnează în vârful (ital. in cima) mesei», pe când în Ch. 
na vrhu-stola=pe (ital. sopra la) masă»  visejvise€ atârnă» 

na sustu «de funie») În A. na suste==it. qsu una susta 
“se stisn€ se ghemuește))] În A. stisnut=it. «stringere». 
26, lu meruj) lumeru «numărul idănâist] jedănâist, -- 

rostit şi jedanajst. i a i 
27. ţuct' e] Şi Tercovici: ţuc'e 1 a use; în Fr. a: bate 

3 

la uşă e țukat, în Ch. tuskat şi tuc. 
34. neca (tipărit neka)-l1... neputâ:4să-l îndrume,- să-i 

dea un sfat-pentru drum] În A. lipseşte. acest. cuvânt (croat literar 

naputi din na + ţut «drum») şi se întrebuințează, ca în dialectul venet, . 
“îndretăr. a E | , a 

35. smiroma «mereu», din cr. s zirom «totdeauna» (propriu cu - - 

pace, liniștito, cf.al nostru a sta smirnă) vezurijlvezur i 
avzi] âvzi. Da ae 

37. n-oi «mu voiu împușcă), NR ' Ai , | 

38. pekliveit] pecliiveit ca cerşitîntr'una») În A.peklat 

= it, «domandare la carităy. Ii De 

"'39. și] si. - , pr _ | 

S 

e
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42. sinţi moi] sinţi moji, din croațăște: «fii miei», 
43. Viiu] «au vi (la singular) :. necal] neca-!' 
oprost€] oprost.: | i 
47. «Ea îi răspunde: jumătate din vălul de cununie». | Sa 
54. mite «dleafă, simbrie] În A. mita =it. «paga» şi caffitto». 
55. tu-l ări lă du ai să-l iai. a 

  

, 

13. IE 

1. sveti]. Rostit cu s afonic înainte de 7 fonic; tot aşă svit e 154, 
„f.şiticvat/.. Ie e 
__"2.vaimeboize «pomană)]. Tercovici vaimeboize, în Fr. 
lemâjina, în Ch.: daj mi vajmeboize; vajmeboji:ze. 
pita «cere pomană». Pa ECE 
- 3 Cf Ss ş. u. hrâst] Tercovici: în Sușnieviţa'se zice hrâst,: 
în Berdo melovăţ; în Fr.și Ch.grm; ţer ce un copac care 'sea- 
mănă cu stejarul, dar nu face ghindă».  stesi'4scoate cioplind» 
(Cr. stesati — stesem_causspânen», sau stesați cherausziinmern»); 'Ter- 

* covici: stesi, în Ch.: tesat grm. a 
6; scoţit-a ca sărit] În A. skoţit =it. «saltare). 
8. oh (fudul»; tot astfel Yercovici; în Fr. și Ch.'oh6l. .- 
II. voi!) «voiu ajutăb a 

„14. «Domni (mari) veneau adesea (germ. gingen ein und aus) la el 
“la masă). - E Ea a | ” , 
„15. ţela siromâh ţ-a fost o vote «pe acela care. fusese 
odată sărac, - = N 
18. ăl' rogu] Rostit odată ălă rogu. . * 
19. «Ei intrară în casă când păzitorul nu observă». Îi 

„„20.. zvonescu sună (= trag clopoţelul)y] În A. țvonit 
"it. wsuonare,  . :. Mae a 
„29. căposcapă ca plecă de.tot, a-şi luă tălpășițay] În Fr. şi Ch. 

"nu se aude cuvântul, ca în Bosnia, unde se zice skanpa via. 
„33 brig «munte)] În Fr. breg, în Ch. brih. . ... 

» 37. siromâstve «(vizitatori) săraci»] Tercovici nu cunoaște 'acest. 
„colectiv. Și în -Fr. şi „Ch., numai siromah,.-ha, plur. -hi,-he. 

De a 

Iq 

6. zdign€ «ridică În A. fdignut =it. calzare»” “se se 
otopescu «să se înnece] În A. :otopit = it. cannegare), . 
„8 stres€ cu..,. escutură din...) În A. stresit =it: 
«scuotere). . E a 
10. muţcâtlure muţecât. .- e 
13. din ur cdin: cauza unuia -.: inveţe-i=inveţe a 

[gastigeit]. , a | 

—
,
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. 15. . : | . | | - . | = 

1. ke se va  nsurâ) În manuscris: k e se nsurâ! : zdro- 
cnit-a ca lovi; Tercovici Zdrocnit-a; cuvântul nu-i cunoscut : 
în Er. şi Ch., ci se zice trupit (în Fratta) „»ticyva  ascăfarlie] 
În A. tikyva it. .ezucca). şi «teschiop, i 
 3e oprostg- m diartă-măn] În : A: oprostit şi pro-. 

: s tit... 
4. pre pir. «la nuntă] În A. na pi r:=> it. da nozze), * 

:7—8. rompe bate la uşă) (cf. cr. 'roptati = germ. brose, 
murmeln»), în A. ronpat= it «picchiare, alla porta»; ; acelaşi sens: 
îl are tuți, în A..tu€ --: 
rr—r2. (Şi el (== mortul) îi zice: Ce spuneai (odinioară) 2Ce (= cum), 

ai uitat? — Și el (= mirele) î îi zice: iartă-mă, am uitat b - 
14. (Nici un. "tartă-mă' » Vino cu. „mine», verbal nimic, - nimic a 

iertă», - m TĂ - 
15. stavesina] explicat prin «câpo de pin, cf. croat: starjestia îi 

masc. «der Ălteste, das Oberhaupt der. Familie, der :Hausvater. 
I6ța nu-jâto caşă şi nu altfel, altfel nu se poate», verbal «aceea 

„nu-i alta. .... i. : 
18. virgu (soseso), cf. 1 Ş 153; Belulovici întrebuințează + vi 2 g u. 

“li ns] rostit cu (2 nazal); tot astfel linze 15, . s-a... 
buski t. «e scârpinau de pureci», cf. cr. buskati cpulicibus se. bei 
rare. 

- 

zo. âtţg] âte “zivescuj zivescu: : mrsav: slabe, 
__ “Tercovici. mrăSav; în „Fr, mrsof = ital, Amagron,' în :Ch. 
mrăav. 
“a. râda] ni manuscris -r âdi â. dbucirost cf. ps? ; în Fr. şi Ch. 
“radi «volentieri», 
1232 fi i s'a părut că lipsește de trei zileo; de fapt trecuseră 300 de 
ani, c pei 

„25. virej în manuscris eră. veri, pe. care Belulovici a consideră 
ca O greşală de scris, căci o.formă de aorist («veni») nu există la Istro- 
români .. rubide „mărăcini] În A. ru bi i d a = it, „«pianta. delle 
more selvatichep, 

28. Pune virgulă după sa țe: qi el zice: ce te faci (ef. II $ 240) că 
zici “care”? cum, nu s'a însurat aici un om. „odată, într'o zi în . 
„32. lu me «nume». 
33. sa, juve-i ţa tu fosti] ţa 'se. rapoartă la tristo iet;. 

în manuscris eră: sa j-âi tu fost: - 
| 34. spovide: ispovedeascăș] În Fr. spâvedat, în ca. spo- 
vidat. 

35. «Şi preotul î îi zice: poredege-ă tu pe mine h (căci tu eşti cel 
mai bătrân). 
36. .câmare] câmarg “crovu wopetişi) în A. krot 

(gcnit. krovâ) =it, atettop, 

18 S. Puşcariu, Studii Istrotomâne, III
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16. 

r.vut a] v vut-a .un] Rostit de Belulovici 4 (u nazal). 
2. siro m â s «sârmani»] Tercovici întrebuințează. la plural forma 

“- hi; tot aşă în Fr.: siromahi. . 
3e caligera «ciobotan)] 'Tercovici p ostolâru; în: Fr. . po- 

- stolsr, în Ch. postolar  : sridătu «mijlociu În Fr. 
_srejni, în Ch. sredii zhidara ceroitore] Tercovici : 
Znidar,: în Fr. sivoț, în Ch. Xnhidar. . 

„6. doj li] Probabil trebue cetit dojl' i, deci forma articulată, ca 
la Aromâni. . | 

7. - oi] Subînţeles zivi: «să vezi numai, că eu: voiu. „trăi mai “bine . 
„ca tine şi ca ei doi b . 

8. dozn'. caflă, aude)] În A. d o În n â t.— it. ovenir a sapere) | 
-ţe- V] «sau. ţe luj. e Ă 

II. ziţe] Lip seă în manuscris. 
„12.1. 0()]l-o(). _vr i dn wrednic, capabile] Tot aşă Tercovici; | 
în Fr. vredan, în .Ch. vridan.. . 

15. lăhc o. (ușor, lesne») în A. lahkoz=it. «facile». - 

16. durmir] durmir «doftorie care produce somn», cf. ÎI $ 193 
„se nu-re fură «să. nu cumva să. fure». ponude] po- 
nude de oferă, îi îmbie cu...; în A..ponu dit = it. coffrirez, 
17. se potabakescu «fumează tot, se satură. fumând»] În Fr. 

„și Ch. tabakat (fără po-). | 
„* 18..4A'spus el că-i hoțbh .: .. e 

20. tremetecl'emă țâțe lui: trimite după. tatăl: lup, e ca în 
ital. mandar a chiamare», la Slavii istrieni: «poslat Îvat. - 

21. ţese] țese «ţeselează» (ci. cesati — cesem); . -Tercovici ce sa 6. 
în Fratta d'Albonă oţesat, în Chersano otesat gon d gon€ €. 

22. ma si. ăj dar; și este - casâ) câsa. 
23. cl'uţu (cheia) În A. kVuţ = it. (chiavez. . 
"25. sinco, teske c-e <fiule, greu lăcru Î» (propriu: “greu fi-0)] 

„În A. tesko = it. «pesante» şi «dificile». - 
+ 27.senu-V furi vridn... fură «dacă nu vei fi vrednic să-i 
“fur.  glăvulglâvu. 

-28. Şterge virgula după cl'uți? E 
29. armonik e] armânike Ă zvoni «cântiv] În A. “Îvo- 

nit <suonarev. m-rei vinde-«nu vrei să-mi vinzi?» 
„30. darv.€ «dărueşte)] În Fe. şi Ch. darovat. -. 

„32. naţi-l, na) Cata noi; ţi nu este însă dativul pronumelui personal 
pers. 2, precum îl simțim noi (și scriem na-ţi), ci dezinenţa pers. 2 plural, 
ca în haideţi; în Fr, nat, nateve. 
aq. zis V-a ţâţe că spus tatăl lui» (nu: i-a spus tata). * 

LN 35 di n țâţe-l «după tata lui  căta-l' datâţia (bani) la « ei). 
36. masă «umblă cu mânile prin' ew verbal ci amestecă] Terco- 

„vici: mie; în Fr. mesât, în Ch. miSat, e i
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37. ke i] ke-i .. damareţa- 1 damareţa-t. va 
m ere] subințeles: za. giâvu (cî. 1 4/24) 4îl va costă capul. -pr- 
stenele ainelele») În. A: prsten = it. tanello». : E 

40. mule'-l.,. ăn zdolu dl lăsă, îl zlobozi în jos) în A. 
„molat dole =it. «calare in gi» (şi kalat dole),în Ch. p6 jdolu 

dimnac horn, coş] În. Fr. kamin, în Ch. dimâak 
41. hitescuj Subiînţeles din pisto le: (cf. 4/0) împuşcă»; tot. 

astfel: în A. hitat = it. qpettare» şi: «tirare collo schioppo» 
Pune punct după vesele : m-an uțis «dar am ucis (noi); 
hoţul se făceă că e craiul, cf. 1%, -: se nu le rei stari să: 

„nu le frângi cumva] Tercovici glosează pe: stari: „prin. ita]. &schiac- 
ciare»; în Fr. şi-Ch strt. Pi . 

42. busn] În A. busnut, “se posmrăde dşi făcă 
treaba, se spurcă»] În A. posmradit =ven. &Sporcar».:.». 

43. segavo-:acătinel)]. Tercovica' 3egavo; în Fr. .s e z ivo . 
== ital, “attentamente,; con prudenza;,. în. Ch. Segai. a 
46. Pune punct și virgulă după pât, punct după blâtn o, viigulă, 
după emraduli'o şi şterge virgula după ' je: «şi el atunci se culcă 

“în pat; se cuică pe murdărie. «Scârnavo, tu şi el. V. aţi făcut i treaba î în. 
pat Şi Tercovici rosteşte smradul'o. - 

47. srămote «ruşine»] În A. srâmota.= it avergognay: , , 
pascţe imperativul lui . mere, cf. II: Ş$ 147, 154 172; în- Fr 
pasat= ital. «passare», în' Ch. j o pas 5 n:= ital. «passo». 

43. segavj segav; i 
49. ţâţe-l = pe: tatăl ui i iciorului cel isteţ) „e ă e raj e] 

cătra je «da el. . | i 
_ sI. nuscârl”i «oarecare», Forma -cârli la plural se jnttebuia- 
ţează şi la feminin (âbe.lanţune), ca şi vechiul românesc carei 
C QUALES IUL, probabil ca să nu. se confunde cu,cârle (= carele), 
„care e masculin - singular. Același fenomen îl avem în regionalul case 
-noi (în loc de case nouă, căci nouă e şi forma singularului feminin), după ID 
„case vechi .- lu str e. „scurăţă; ustrirestes] În A, lu strat = 
"«polire». a - 

"52. ziţe 1] ziţe- |. c- arei] c- arn. 
"53. dobro ijutro] De-adreptul din croățește,cor espunzână lui 

. băra damareţe cf. II $ 201 -ţe re ieb vre «ce aţi 
„dori, cf. II $ 240. 

60. go «golf. II $ 79; în Fe. gol (şi n oh, cu genct. n $scea),. 
în Ch. go l (și noh) . brs a «sac)] .Şi 'Tercovici rostește + 
brsa; în.-Fr. -cuvântul : lipsește ; în: Ch..se face -deosebire între 

“"borăa = ital.. «borsa, ta ku i n = ital. , «portamonete» şi -Zep= 
ital, «tascay, 

D
P
 

"62. masi esluji] în A. măsit oitâr] În Fr aitâr 
în Ch. ortâr.: 

1 

282 , : „- ul zu,
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“63. morski.puz, un fel de «scoică de mare»] Rostit de Tercovici 
morski puz şi explicat.prin «un bâvolo:de man; în Fr; pus 

„(cu genet. pufa)-= ital. «chiocciola»; în Ch. pus -: dusițg «feştilă 
“(de candelă)]:În Fr. dusiţa = ven. danimeta. (lucignolo di lume ' 
"ad oliop :': si-mprinde] În: manuscris si-nprinde, cf. Il 

. $ 62a „poshe€] Tercovici: posi, în Fr. posnet=iital. 
«cominciare», în Ch.poSnet. . os 
64. zvonăru :ccârstnicul» “(propriul zis: «elopotarub)j În -A. 
Îvonâr =it. «scaccino» ' -zdravamarije. cave Mariay]..În- 
A. Îdravamaria.: IRI ă i 

- 65. trlinda (fugind»] Rostit de 'Tercovici 'tot aşă; în Fr. şi Ch. : 
- numai te€ = ital. “«correre); trlit. se întrebuințează însă în San 
: Vincenti . . clecnâ-se-ărtru'ie înghenuchiă înaintea: lui)) În 

A. kleknut, cc 
"66. hunţute]  hințute, :.. ţ-oi] În:.manuscris €-6j. 
67. cu musât] Tercovici:cu mu Sât(cuopusulcu grumb 0): 

corespunde şi ital. «colle belle» («colle brutte»), dar și dacoromânescului 
( a luă pe cineva) cu frumosul (cu râul); în Fr. | lepen (|. grden), 
în Ch. | lipin'(Î grdin) - otprostilotproste ... 
oprosti] otprosti me țâțe == tatăl micu. (adică Dumnezeu,. 
tatăl lui Hristos) - gon] go-n «golîn» . a dila mâăiacazut.. 

_4S'a născute, verbal da căzut dela mamă. .. ........ II 
68. mes-a]'«au: dus s-a» ::. Şterge punctul după cavtăâ: 

«eu voiu căută să'vii și tw, . - e 
„69. Boze e vocativul. (slav) dela B o g'«Dumnezew».. . 
“7. si-l lâie] În manuscris eră si-l âj. 

ma, tâtu I] tătu-l pre ţeste pe drum] În-A. țesta 
= it. strada», . | DRE a a 
73. nâravsco. «fireşte»] În cr. naravski -ay-o «firesc. Cuvântul e 
înțeles de Anton Braiuha (de 18 ani) din Berdo, dar îi e necunoscut 
luiTercovici, precum și în Fr. (unde se'zice: fa da jo) şi în Ch. : :. 
74. va'pocora fâţe a«se-va pocăb] În A. pokora=it. «pe- 
nitenza) - purtă «duce pe sus» (în opoziţie cu trâăze 15/. .- 
"95. lu usa lu].la usa lu. .: DI a a 

79.a lui du (dativ)... i 

e ! 

„2. s-a copt] «sau copt-ad, altă formă a pasivului, cf, II $ 231 | 
” ponudeâ dmbie, oferă] În A.ponudit=it. «esibire». 

de ea. 
5. ţe te neziresti «ce:te uiţi] Tercovici: neziresti; în : 

Ch. fejirat = ital. «guardare». 
„6. Pune'virgulă după țăsta - 

: 

3. căt se de păre'saturâre «atâta pâne cât se va sătură -
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8. ostâr dbirtași] "Tercovici ostâr, în Fr.. ostor, în - ch, 
oătar. 

10. me...nep ir &mi voiu. stinge setea] în A. na ap i t.= it cabbe- 
“verarsi» (dell'uomo e delle bestie). : 

12. băţve «butoiw)] 'Tercovici bă &v e, în Fe. b ațv a, Ch. b a&va. 
13. nevrte «dă cep» (er. naortati, cu același sens)] În Fr. şi Ch. 

navrtat= ital. «pillare». 
15. jezdinda „«călarev] În Fr. ja hat = ital. «montare», în "Ch. 

numai jajahat -. : pucsa „puşcan] Tercovici, „Pi ucăa, în Fe, 
puska, în Ch. puska. 

- 16. copâţ «ufă)] “Tercovici, care rostește copă &, a gloseăză. prin 
ital. «piccolo monte», în Fr. kopaţ= ital. «amonte», în Ch. kopat. A 
"19. vridn aflâ-l «rednic (= capabil) - să-l: afli] - În Fr.-nu 

există construcția aceasta, dar î în Cherso se. zice vr i d an d elat= 
„ital. acapace di "'farey. 

20. reziezde acoboară de pe cal, desealecto] în Fr. şi Ca. zar | 
“jahat=i ital. «smontare.. 

22. mesur «ţinteşte (cu pușca) (ef. şi Listele lui Bartali). Pentru: 
e din silaba dintâiu cf. II $ 21 a. 
"23. prăvo-i=prâvo. aj (cf. II S98 B. a). «fii bun: bucuros. 

(câ... po 
25. ma'm-f-a-vo pu s «dar (ştiu că) m mi-o fica (=1 ma  pacălit) b 

verbal: «dar mi-o puse, cf. 1 a: în Fr mi je jo (> cam) « stori: 
it. me Pha fattoy 

_ 26.tukcit-a qa incasa] În Fr. şi Ch. ohitit.. a 
-“ 28. trgovăţ sau trg6vţ «neguston] În Fr. trgovaţ= ital: 
«endemmiatore» se vindav '4obişnueşte -să se . vândă» 
“sămăt: târg, balci] Tercovici sămat, în Fr. samof, în. 

"Ch. samât. 
31. cumpar â-s) câmpare- s;' 

'32, se: fâţe plănze ase face că plange în: Ch. se tini 
plakat. 

-33. potopit- ăs- a) potopit- ăs- a; în Fr. potopitse= | 

"it. cannegare. - 
-34. borbit] Tot aşă Iosif 'Tercovici; Martin 'Tercovici b orebit; 

în Fr. numai morebit l'ren. povadi ci vom scoate? (er. po-: . 
vaditi «a scoate totul afară»). 
35. scârthile «cizmele)] Faladici din Berdo iosteşte 3corni, 

Brajuha, tot 'din Brdo, scorii; în Fr. skortfia= ital. . «stivalone», 

în Ch. Skorta (dar: postoli). | -. 
37. «cum (numai pe) una? Fireşte că pe amândouă b 

s 

":39. hrbât «pate»; în Fr. hrbat = ital. «coppa, în. Ch. Z ivot 

(decale după ital.. vita «talie, cf. Meyer-Liibke, REW. 9385). sau . 
hrbât' = ital. «schiena». , 
40..na-tento] natento “atent, cu: băgare de seamăr] în Fr. 

“atent, în: Ch. atento=ital.:cattento). a 

NR po
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41. ase zi fit «a putrezite (er. sagujiti)) Pot așă rostește Tercovici; 
în Fr. segnit= ital. «marcire», în Ch. sagnit. 

42; plăg) plăng. | 
43. te gi âţi scusci ate” faci - (= prefaci) că nu ştii» (propriu: 

«că te scuzi»)] În Ch. &a se tiniă Skusat. a 
48 porţi] porţi» DR Aa - 

ii - . 18, | _ _ . o - Mi . « 

a. ţu de e d-e se „multă erei Decale după it. emolto del suo». 
e cumpania] cumpanu 
4 dracul Lipseşte î în text, find un cuvânt pe care. nu-i voie. să-l 

rosteşti, - 
La reilierei duce. - | 
6. zeigre «pierde în joc] În F ratta Atbona! şi în Chersano f- ai ig rât 

„= ital; agiocar. tutto» (germ. aausspiellen») . ţot. .«schiop», în Fr. 
ţotast= ven, «zoto», it. «zoppo», în Ch. numai Sepas (sic!).- 
-8, ahmo-i] ahm6-i acum ai...» . igeiligrei. | 
9. verit-a;.. zâlostn «ia întristat»] Tercovici Zâlostn; 

în Fratta d'Albona falosan (nu -stan, deşi substantivul e falos 
sau. jalos t, genit. falosti) = ital. cavvilito»; în Chersano Zalosan. 
„10. neţisni duh «dracul, verbal «duhul 'nicinstit] Tercovici tot 

așă, dar Faladici şi Brajuha: netisti du h; în Fr. neţisti duh. 
„II; se otcupi a:se răscumpără», - -<a reveni asupra unei învoieli»] 

Tercovici îl glosează prin cumpară; în Fr. kupit, în Ch. ot- 
_“kupit="ven. «dispegnan. 

13. crug «stâncă»] Glosat de. Tercovici prin (grande' sass0», sau 
| «grota»; în Fr. și Ch. numai: grota n ie-l'fil'a] Topică mai 

puţin obișnuită decât n je fil'a-l' n el: (= lac) fiica lui .. 
“tesk e «greu», feminin în funcțiune de neutru cf. II $ 220. . 

14. nebore e vocativul (masculin) dela nebo g, «nenorocit»; 
Faladici şi Brajuba n nu întrebuinţează această formă, dar zic: ve rit-a 
unnebog. - . | 
_17. bire] în, manuscris bire-l stăcle esticlăs] Glosat de 
"Tercovici prin ital. dlastray; în Fr. şi în Ch.staklâ  nes i] Glosat + 

- de Tercovici prin semirâ; în. Fr. sejat, în Ch. sijât. it- , 
zinu «prânz)) Î n Fr. jufina ital. «merenda» (ju jinat «meren- 
dare»), în Ch. ju Zina pe la orele 2 după prânz (juzinat ja pol-! 
ne), cf: frustik'la orele 7 (fru Stikat ja rano),rutenă. 
la orele ro .(rutenhat na desetiur), vetera pe la 6—7:seara 
(veteraț ia vetera), poveterak pe la' g—Ir0 seara. 

18. «El coboară la cea (= fiica dracului) care spală haine». 
20. pogâţa «turta)] Tercovici .pog âta, în Fr. pugaţa,. cf. 

Bartoli, î în Fagid-Festschrift 38 ($ 10).- 
21. do podne «până. la âmiaz] În Fr. do poine = ital. «fino: a 

mezzodi, î în Ch. do polna ;. -nesadi csădi (întreg), în Fr. na- 
sodit= = ital. «piantare», în Ch. (n a)sâdit . brâidi ciţă de
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vie, în Fr.broi di plur. tant. = ven. «le piantade», în Ch. bra ide, 
cf. Meyer-Liibke, REW. 1266; Sitzungsber. d: Wiener Ahademie CV: 
527 (Nemanic), CXIII 427 (Strelcelj), Baudouin, “Materialieu 1 49 
-22..lui=lu neţisni duh. 
23. boţa acarafa»] Tot aşi Tercovici, î în Fr. şi Ch. a, 
24. urdin cordin, poruncă»). Tot așă Tercovici şi în CH.;. în Fr. 

Srdin. . nu fâțe odmăne de.lâ-me: «nu face altceva decât 
să mă iai (cu tine)»] În Fr. ne s tori od mafhe= = ital, «non sta far 
de meno», cf. nu pote fâțe de meno 2/g : : 

25. protocâ (cf. II Ş 79)] Tradus de “Tercovici prin it. proto- 
collo; în Ch. proto k6l. 

28. stud «istev; în Ch. Stut & tut a-ti, -t e) = = ital, castuto» 
inke ţăsta- -ista âri za fâţe] ital, anche questo hai da fare, 

croat. aka to imas a storit; despre ţă sta. ista cf. 2/,g*.. - | 
«mâne ai să alungi calul dintr” un grajd î în altul; dacă- L vei mână în 
grajd vei pierde, dacă nu, vei câştigăb -. -.. | 

29. fila a -lui «fiica [dracullu». -:- - | 
30;-uzda dfrâub] În Fr. şi Ch.ujda= ital, dbrieliao bâte- 1] 

“ În manuscris bâte : bo goţuvai «Doamne .fereșteb] În Fr... - 
bohoţuvaj, în Ch. bohotuvaj = ital. «Dio guardu. 

33. hărtele «cărţile. (de joc)] În Fr. horta, în Ch. harta. 
34. «dar.aceea (= că l-a învăţat să „bată calul peste nas) trebuie s*o fi 

„făcut fiica noastră». . . 
35. zetare-l'fă-le fetul, omoară- în) în Fr. şi Ch. f. a + r += = = ital. 

«distruggere». : - 
36.. frajar dogodnicy] În manuscris eră F: râier; ; necunoscut în 

Fr.; în Ch. frajar= ital. «fidanzato» :. P ec! ar u «cerşetor)] În | 
Fr. şi Ch. pekl'ar=iital.: «mendicante» * „.vaime bo oize «po- 
mană] În Fr. ja-vaimebojje = ital: per carită. ! 

38. «cum să-i fi prăpădit, când nici nu i-am văzut; n n'ară văzut decât i 
un cerşetor cu băţu 'n mână (pumn). ! 

39. nâzate dânapoi» şi «din nou] În Fr. şi Ch. nă Aţi a t, 'cu amân-= 
două înțelesurile, pe care le are și ven. îndrio (= it, in dietro). 
48; odoceli n Ch. odotat. “ie nâzatvire) În manuscris 
_enâzatvire tacă vine iarăși. -"verza varză)] În Fr. b ros- 

- kuij, în Ch. broskua. 
qI. sete -s.e «se plimbă»] Necunoscut în F ri în: Ch. Seta t.. 
43.:0 bla c'«nour)] În Fr. 6blak. -: 
44. siitn] În Fr. sin, în Ch. Si6n. 
45. căn dacă : prviţe ţi-se cu iă polubire: «când 

te vei drăgosti mai întâiu cu ea»] Verbul e neîntrebuinţat î în Fr. în Ch. _ 

„polubit se “de ţi sere vede «să ţi se pară. 
47. li se pozdrave ce. salută») În A. poldrâvit se = it, 

asalutarsi). . 
48. mije obeţit-a «mi-a făgăduiv] în Fr. și Ch. obedat = 

ital. «promettere». -;: susezi wvecinii»], În Fr.susedi (sau v vițin i), 

z
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1, 

în Ch. sused . : rodvin a: «rudele»] În Fr. şi Ch: râdvina | ital. qparentăo.:: . faţet] faţeţ..: merinde. prânz] În „manuscris merinde. cocot: «cocoşi] Lipseşte: în Ch., unde ko ko = ital. «gallina» golub «porumbs] În 'Fr. şi Ch.. g6- lob. 'rebăț cvrăbetey] Explicat de Belulovici Prin pul'u divli 
ţe lete' . «pasăre sălbatecă ce Zboarăs; în Fr. şi Ch-robâ pr 

49. ţuțnescu dupa scând «se așază la masă; ţuțni nu-i cunoscut în Fr. şi Ch. . casiozenacu nevesta (ca mirele . şi mireasa] În Fr. uj € fa = ital. «sposa, nev esta = ital. «posa», „dar şi (cognata» (şi ko oda) şi «nuora»; în Ch.u Zeta,nevesta „(kohada); A. Belulovici mi-a dat pentru n ev est e. (9/9) sensurile: «cumnată». și «noră», iar I.. Belulovici a tradus cuvântul prin (soacră». 50. acmoţe] În manuscrisahmoţe. .. .-;: Da 52. ț-oi spuretcesăspun» : s-a caiejt «s'a căit, i-a: părut făw] În Fr. şi Ch. kâjatse.... :., i au 
“54. pustife pustie] În Fr. postefa=ital. ecampo deserto» kuntrâtelejcuntrâtele „--pPogodva ctocmeala,. con- „ diţia»] Neîntrebuinţat în Fr.; în Ch. pogodva i n-surâ] nsurâ .: - dluă de nevastă). -.. -. DR PI a a 
55. repțe] Vocativul lui rebăţ. :. ... Pa 56. posn€ dîncepe. (să povestească)y] În Fr. po sn e t (şi nu potit) „= ital, «cominciare», în Ch. potit (şi nu posnet)-: ţă ţe pu- "“turipe cât îţi va sta în putere, pe cât vei puteă»  scoro aproape, mai» (cr..skor, -a, -o)]: Necunoscut . în :.Fr, și Ch. : :: podiie - «jumătate»] Necunoscut în Fr. şi Ch., se! analizează: p o (= jumătate) di (=de) je (=. -. . E DR | "57. tu-i=tu aj  moga]: Rostit moya': za moga' oța... za moiu mater] De-adreptul din croăţeşte: «pentru tatăl „mieu ..: pentru mama mea .- făcut] facut; . 58. startsina cf, 15/,*] În Fr. staresina = ital. canziano», în Ch. staresina blăgoslovu binecuvântarea] În. Fr. şi Ch. blăgoslof=ital. benediziones:. na miru în-pace»] Tot așă în Fr. Da i | a 

e 109, 

„ur: de ât. câle cunul de calea celuilalt | e 2. ke-l' va sti ţe ziţe acă are să-i spună ceva» (propriu : că va şti ce să-i spună), DI a a aia Si „3.i0lio  io-m putiit avzi mi s'a spus), (am auzit că), “Sia lliâ-l' pac] În manuscris pa nări] n-âri.. 6. s a] s-a. Sa a a 7. sridăt] În manuscris sridf. 
8. 11 şi 13. mes a] m'es-a.: ! aa Pa a 9. sprzâl e] Necunoscut în Fr. şi “Ch., e“ explicat în manuscris . prin lemna cu țe ribâri ribe lovescu demn cu care. 

4 
Y
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pescarii prind peşte». E vorba de.sigur de «zada» pescarilor și stă în 
jegitu etimologică. cu .cr. sprâiti. ca 'arde, a aprinde» (cf. prâj: al 
nostru). e ci N pe 

„10. sviţ € «luminează»] În Fr. svetit = ital. «far lume», în Ch. 
svitit. N a a a 

15. 4âl] iă-l 
ital, «catena». De Da RI Ne 

17. iscrele. (accentuat, probabil, -iscrele) scânteile)] În Fr. 
iskra,în Ch. jiskra.:: : a i 

„18. se... ţese] se... ţes€ «se scarpină).: -: 3 
19. căn d) În manuscris căt ” l-a sila-verit]Credcă însem- 
nează ţi-a venit treaba», „ti-a venit să facă ceva» (cf. cr. sila, tradus în" 

nemţeşte prin «Drang, Zwang)); sila (singur) în Ch. e explicat.prin 

, i -. veru g e. «lanp)] ; În: Fr. şi: Ch. ve ru g a= _ 

4 

velika forţa; în Fr. sezicemo€., SI 

20.:s5-a;.. ogrebits'azpâriab)] În Fr. şi Ch. ogrebat=ital. . 
“ cgraffiareo! .iuiveiliuve-i i 

22. pus-a-vo (cf. 17/,): «ne-o :făch ea nouă, dar i-om face-o și . 
noi ei b DI N Ma ED a n 

24. prsort si vi] prstt.si vor; prsut şuncă, în. Fr. 

parsut, în Ch. prăuti ee 

- 25. dobar vețer] Luatde-adreptul din croățeşte, în loc de burg. 
Ser. . . Fa . RI o NEI : . E i pi Dai 7 

27.iâ'=— svete Clementine.  . ăntrebă cruz. '... 

32. folele «foalele, burdufub] În Fr. şi Ch. mihuir. . ..  - 

:37. sopi «suflă (din cimpoiu)] În Fr. şi Ch. sos = ital. «suonare - 

(îstrumento a fiato). + e. ec Dc 

38. svetiţa «fântă)] În Fr. svetiţa, Ch. svita. .- 

20, 5 „i 
, e 

Eaa , pa E ARE E Ş „. NE Să „i . . | , | 

“a verit-a-din scrine ca venit după (= a venit să ia) lada]  . 

În Ch. 3kriha.sau kasela =ital. acassetta:crdenta = ital 

acredenza», apoi o rm âr sau bor6; în Fr. cuvântul nuse întrebuin- , 

_ țează, Înainte 'de a se însură, e obiceiul ca mirele (o z e îi a) să ia cu mare 

_ alaiu lada miresii, cf. 40 e 
2. sopinda sopelele ţâle:mâr «fluierând din. fluierul cel 

mare] Despre deosebirea între sopi şi sfiri cf. Bartoli P. 74; so- 

pelele sânt descrise (cu ilustrație) la Burada 57; în Fr. şi Ch. so- 

pilaf SI Sa 
3. ogiiste watr] În Fr. ugriste = ital. «focolare», în' Ch. 

ugnhiste. - a a 

4. ţe] În manuscris ke ţe:: za poveţercu «de cina a doua 

"(mâncare după cină)] În Fr. poveţerka = ital. «pasto dopo cena», 

“în Ch.poveterak  -«Şiele zic că în seara aceasta e rândul lo- ' .-- 

godnicei lui să dea a doua cină.
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„5. CO j0...dâ=c-oj j0...dâ csă vă-daw, "verbal «că voiu „da em -.. ță. ţe. €-e mai drago [în ms. dragjăntru ocl'i 
"aceea ce ţi-e mai drag în lume (propriu: în ochi s. înaintea “ochilor)»] 
În Fr. ţa tije: naj draje spreda tvoieh oţi=ital. «cid che hai pi caro negli occhi». 

6. zvadit-a «a scos] În Fr. cuvântul lipseşte şi se întrebuințează 
Îdignut (cf.istrorom. zdigni), în Ch. jvâdit ali fdignut 
== ital. «levare» cotleniţe (ţest de copt pânea»] Despre de- osebirea între câtleniţa (accentuat pe prima silabă ?) şi fogera 
cf. Popovici II ro1; în Fr. kotâ ] = ital. «caldiera», în Ch. kotâl. 

7. lât a] lât-a . :ţă ţ-a- porcu facit «balegă de porc, 
„propriu «ceea ce a făcut porcul»; tot astfel ță de porc,.propriu ccea - de poro.. E NCN a Pa 

3. «Când ele (== vrăjitoarele) dădură (verbal: au mers) să ia ceea (== balega de porc coaptă) şi când mâncară, [au zis] «a, dar rea mai e! - Şi el (= tânărul a cărui 'inimă credeau că o mănâncă) trebuie să fi fost rău Construcţia îre fost fi poredn nu-isună bine lui Belu- lovici, care voiă s'o înlocuiască prin mo rGit-a fi câro poredn. "În Fr. şi Ch. accentuat pâredno.;. o , 
9. grisnic «păcătos», rostit grisnih”] În Fr. gresnik= ital. «peccatore», în Ch. griănik. «Păcătos» cred că trebuie înțeles ca cal dracului» al nostru şi nu cred să avem-a face cu un „amestec cu' krsnik (în Fr. și. Ch.) = ital. «mago, stregone». e 
10.nu se dâăje zbudi nuselasă deșteptaty] Pentru construcţie, „“cf.al nostru nu se dă bătut); în Fr. ne mu se: do.jbudit se (la „Pers. 1. ne mi se do fbudit me)=ven. din Fr..«non ge se dava Svejarse», . DI a a A 
II. nu 'se vede-l veri «nusevedevenind», ca ital. «non se lo : vede venire»  svâca mi-a fost tradus de Bululovici prin germ. «die. * Begleitungy (= însoțitorii); în Fr. necunoscut (| von.= ital. dinvi- tato»), în Ch. svaca glosat prin velika veselja (jvat=.. ital. cinvitare», | 6 ven = ital. dnvitato»)) .: zacân «cununie»] .Cu- vântul «nuntă (nunţ) e necunoscut; cf. și pir. o. 12, stare n.prâh to zdrobeşte făcând:o praf] În manuscris. n a prâh; în Fr. proh=ital. «polvere», Ch..prah. - e 13. a... gutnit ca înghiți cer. gutnuti ca înghiți»; verbul nu trebuie considerat deci — cum crede Popovici II 114.şi cum am afirmat în vol. II $ 102 —ca un derivat istroromân din substantivul - „gut (gâb . m-am durmit= ma am durmit «dar (ştiu că) am dormit - Ii a _: 15. val” €. «trebuie, se cuvine» c cr. va lja (dela valjati), cu același sens; remarcabilă e construcţia cu «să) următor, nu cu infini- tivul, cf. II $ 235. Ia 
I6. ămprevâle în jos=ăn+ pre+vâle; :substantivul văle nu e întrebuințat de Belulovici, care pentru «ale» are dolina. 17. rubide «mărăcine, rug] În Fr. rubida = ital.  «siepe»
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restegnite întinsă» (nu «răstignită)] În Fr. rastegaut= 
„ital. «distendere». e e Die | 
18. p6diia «mijloc», verbal ejumătătea eiv=po (= jumătate) . 
di(=dejija=iâ (ea). DD 

19. lu j-a] luj a: «căci. soacră-sa—care -eră vrăjitoare — 
voiă ca acolo (= în drum, unde se' prefăcuse într'un rug) să-şi frângă - 
capuh . zlomâ€] În Fr. jlomit= ital. «rompere». ă 

20. tu muri] Lipseă în manuscris. Sensul e:.wezi (tu), dacă n'aș 
fi fost eu, (atunci) tu ai fi mort. (Ce,) nu-i mai bine că-i ea [moartă], 
care-i bătrână, decât să fi murit tu? i e 

27. ţul tu : hvâla (rostit: huua la) emulţumescb < cr. 
hvala, cu același sens.. CE i a a a a 

y _ 

ar. 
2. mere câla na u criz «face calea cruce», (se face o răspântie»] 

În Fr. na krijina + mutne - «ulburej] În :Fr.. mutan 

(masc.) prâzne egoală] În Fr. proi6n = ital. wuoto». 
ş. si-l-ntrebel] În ms-si âl ăntrebe; tot astfel ăl:ăn- 

trebu (6) zivil'ene «cu ce să trăiască, existență] În Fr. fi-... | 

„vl'efe = ital. «da vivere». - ay E a . 

7. si mâja] În ms. si mâie._  . .: ai Sa 
8. jel ăl' damareţa zicu] În ms. jel” damareţazicu: 

lui. - nu ren viri) În ms: nu ren vire, evident greşit 

“ osn dăn]Este mai întrebuințat decât osn zile (cf. 21/15); se zice însă 
numai do miseţ de zile «două luni de zile» (2/4), un ân de 

_zile(2% 9): 'nu....lasâ] În ms. nu... lăse  : gwânti 

«mănuși» (cital)] Sau -rucaviţele; în Fr. ru kaviţa=ital. . 

«mezziguanti». . .sufit «pod] În Fr..sufit (tot masculin, „deși - 

în italieneasca din Istria se zice sofita). î 

10. ţire-i] În ms.: ţire ăi...  sSno] În ms. ăsmo: 

„va. tunţe-l... lasâtănuntrul În ms.'tunţe.ăl', dar: 

lasât nuntru | o pi i 

13. Întrebarea «vrei să te întorci'la mumă-ta și la tată-tău» i-au pus-o 

- hoţii spre-a se: convinge dacă nu-i .minţise. când le spusese:că .n'are 

„părinţi (7) si-l]În ms.siăl'  voj; ficuvoi] voi fi cu 

vob basta se m-eţ țir€ «numai să mă ţineţi, propriu cajunge 

să mă ţineţiy]: În Fr. basta da... (cf. bastaneca..: 13/27). 

14. (Şi ei zic: acesta e'de noi!) adică: omul ăsta se. potriveşte să ne 

- fie slugă, căci nu se lasă prins cu vorba. :  * pa 

1 Ad„câpte bire... câpte blâga «bagă -bine de. seamă . .. 

îngrijește vitele» : : mis€ amestecă] În Fr. -mesât = ital. emes- 

colare»). ÎN : i i 

 16.takejt-a câli su voz «a prins caii la căruță»] Imaginea 

"e luată. din cr. upreci konja pod .voz; take j cit, 'attac- 

care: ta înhămă». 

-
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17. Za hega «pentru unul, cf. zâ-se «pentru sine») : În Fr, | â- 
hega = ital. «per uno), [6-se = ital. «per se» (deci cu aceeaşi de- 
osebire, ca la istror. za şi ză, deşi accentul e în amândouă cazurile 

„pe prepoziție) - țiiaj Noi am spune mai degrabă «că va dormi 
acolo» (cf. şi 4/9 8/). Deosebirea se explică astfel, că noi ne transpunemi 
în situația povestitorului basmului, deci sântem departe de locul unde 
se va dormi, Istroromânii se transpun în ' situația celui “care vorbește 
în basm, pentru care, firește, locul unde vrea să doarmă e în apropiere. 

„nemijlocită... - 
„18. restrz€it] În ms. restărzejt; în Fr. rastfțat= - 

ital. «stracciare». E a, | | 
19. ziţe țira «comandă cina] Ar puteă fi o construcție eliptică, 

în care infinitivul fâţe sau pripravi.a rămas neexprimat, sau, 
„mai probabil, e o vorbire directă: ziţe adecă: lu gos podăru 
aţira za trei de jel = ccina [fă-o] pentru trei inşio, ca în alinea- 
tul următor : nu l-a ve) În ms.nza vec je. .: a 

21. za hih «pentru ei. . ai pu 
22. lu doij frâţ «celor doi fraţi»  jo-sm] În ms.io săm. 
23. n-an rezdilit «ne-am despărțit]. În Fr. rajdelit= 

"it. «partie», - 
_24. famil'e] În ms. fami/ u, depedent: de za precedent, cf. 

II $ 127. a N aa e | 

22. , 
a 

- 3. cum vor pogodi icum se vor învoi, tocmi, se vor ajunge, cum 
vor cădeă de acord»] Verbul se construeşte, ca în croățeşte (pogoditi 
şi pogoditi se) şi reflexiv (3/,); în Fr. kontrastat= it. «con- 
trattare), justat se=it. tandar d'accordo», în Ch. iuătat 
cum voriel, gospodine «cum vrei dumneata,. stăpâne» 

"cf. II $ 240] Totastfel, în dialectul croat vecin, nu se întrebuințează, ca în - 
limba literară. croată, pers. 2 (ui) ci pers. 3 plur.:.k ako ceoni. În 
textele noastre cf. şi: gospodine, ţe nu ie! âv du nopta nis? %/p.: 
„4. trei opute pre je crojilE o expresie stângace, pe care 

n'o înţelege bine nici Istroromânul. Belulovici mi-a explicat-o: «pe cel ce - 
„se Va înfuriă mai întâiu, celălalt (care nu 's'a supărat) să (aibă. dreptul. 
să)-și croiască trei curele de opinci - (tăind din pielea lui “trei fășii)p. „Opute (cr. oputa) e curelușa (nojiţa) cu care se leagă opincile. În Ch. 
trei opute.a fost interpretata tri puta = ital. ctre volte» 
(n Fr. put şi put i= cvoltae, cf, dialectalul nostru de-o cale =: odată); kroit are în Ch. înţelesul ital, astrappare» (= a sfâșia). 

brec e, în Susnieviţa, singurul: termin pentru  «câne; dela „ Jeiăneni Belulovici a auzit și căre. 
"56. porte muncă daduce mâncare), făr-de mus câ «fără mâncare, În. exemplele acestea se vede cum. infinitivele pot deveni - substantive abstracte, căci, cel puțin pentru un Dacoromân, mu că 

bă
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are aici sensul de «mâncare», deci. substantiv. . Alte exemple pentru 
infinitive 'scurte în funcţie substantivală :s'au dat în vol. II $ 193. 
Întrebuinţarea mai :obişnuită . este, la Istroromâni, a: participiului 

__substantivat: nu-i niţăr cu mugcătu (2/2)... 

-. 8. ocrvavit 'dînsânperat, plin de sânge] În Fr. okrvovit=it.. 
“ainsanguinare», în:Ch. okrvavit.. ji aa 

- xossi-l-ntrebc].În ms. si ăl ăntrebe (tot așă 2%/ua */ss 

22j) - pogodil pogodi e e 
11. juve-] În'ms.juve ăl' (totaşă 22): juve-ţ] În ms.. 

„juve ăţ).  gnoju trâze dă care gunoiub] În Fr.:şi Ch. 
gn6i : DD a e Ma 

x2. vezut-ajvezit-a.: . .. i. 
13. jâdn:.. jâdn]: Înms..jâdăn... iâdăn; în Fr. jo-.. 

: 
« 

dan, în. Ch. jadan. . talât] tal'ât, 'subînțeles: trej a 

opute. e . DE a 

Da li se ărdu: crâd dee (cf. și 2/,)] În Fr.mu'se smej6 

— ven. vecin «i ge se ridi»; pentru construcția pronominală, cf. al 

nostru îi râde în față. ..- - e 

"15. l-a:lât] În ms..lo. ât: . fiurini) fiurini . .“re- 

ziadire] În Fr. (rațjiodit se=it. carrabbiarsi», în Ch. ra- 

fiadit talâ- 1'].Corespunde construcţiei italienești «ma al primo 

“che si arrabbieră ... tagliargli».. - SUIE 

17. mes-a din becăr (a dus la măcelar] În Fr. bek6r=: 

“it. abeccaio», în Ch. bikâr, -ari “si nepitoşi abăutcâtia. -: 

trebuit). . pinezi hranit-a (banii i-a păstrab)] În Fr. hronit, 

Ch. hrânit=it. «alvare. - 
18. jâdn] În ms. jădăn (tot aşă 22/a0 2/r0, *2/ss,-12lp)* AI Sa 

* dnij jâdnb.  nis de ţă «nu face ' nimic» (propriu: dimic” . . 

de 'aceea)). Da au i DRE 

“20, Pune virgulă după munpcâtu şi punct după lasât-a 

tote] În ms. tute: . nebrusit-a ăn vărhu de hrâst 

tepa «a cioplit (propriu: ascuţit) o ţeapă în vârful copacului») : În 

Fr. şi.Ch. nabrusit=it. caguzzare», Fr. vrh=it. dcima), - 

Ch. verh ! netegnit-a «a tras (în ţeapă)] În Fr.:-na- 

- tegntt it, diran, Ch. nategnut " obisit «pânzurati] 

„În Fr. obesit=it. dappiceare, Ch. ubisit. --. RE 

21. (Şi el zice că el (= siuga) nu e înfuriat, dat se teme că el (= stă- . 

pânul) are să fie înfuriat». : e _ a a 

22. nu-rle'cf. II $99  osnazi acurăţi»] În Fr. usnofit 

= it. capprontare», Ch. osnazit (cr. literar osnaziti = germ. 

creinigen, abputzen)). - e 

-23. gospodâru' ziţe]. În :ms.: 'gospodâru ăl':ziţe. 

"* dracul Ca la noi: ce, dracu, ai făcut? Istroromânii întrebuințează | 

însă, în asemenea cazuri, ca Aromânii şi ca' celelalte limbi romanice, 

şi forma nearticulată: ju v € drac aj fost? 2/2, ==ital.dovediavolo? - 

cr. kamo' vraga? A a a 
,
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z. sundrej «ruină». este, " probabil, acelaşi cuvânt ca serbo-er. 
sfundati = germ. «zu Grunde richten»; în Ch. e înțeles verbul” s fu n- 
drât, dar se întrebuințează, £a în Er sviskat . ţe ren de 
je? «ce să facem.cu elî, cf. 22/,0:.. jâzu de more (tipărit, greșit 

„mâăre) tiazul (= canalul) mori) În Ch. jas, explicat prin: (jena 
mlaka kanăl del molino», în. Fr. kandl: in pSloviţu dîn 
mijloc», cf. II $ 127] În Fe. poloviţa=it. «met, în Ch.pălo- 
viţa Şterge virguladupă ăr- len. mulgi-ren zlibu 
neca-l-cola:sm el€ «vom da drumul apei pe scoc, ca să-l macine 
roata); z lib, care-i cr. Zlie b— înrudit cu djilipul. nostru (care ne-a 
„venit prin mijlocire ungurească) — nu-i cunoscut în Fr. și Ch.;sme Hi i, 
în Fr. samlet = it, «macinare», în Ch.. samlet' zito. | 

„26. cleme «strigă»] Cu sensul antic al latinescului. GLAMARE . 
hitit-acu j â] Ca la noi: ca aruncat cu ea» = a aruncat-o. 

27. l-an ] În ms. ăla n, subînţeles: hitit; tot-așă: ah, ma ân-o 
(hitit)  -svitlost dumină; în Fr. svetlost= it, dluce», în 
Ch. svitlos ; în Ins,. fusese” scris . svitlosc c- oi, îndreptat. în 
svitlost c-oij. 
„28. câsa] În ms.case:: - snopu «Snopul»] În':Fr. și Ch: snop 

== ît. «covone) şi .(sbalzo» .. gospod âru -1] În ms. gospo-. 
i dâruăl' (tot așă '22/s4 22/.5). 

29. nu-i „n emiga istina casta nu-i aşă “de. loc,-1 nici, vorbă de” | 
așa ceva b] În Fr. nimiga =it. «non mica, Ch..nimiga. . 
32. mije nu porte' «mu mă importăo] În Fr. ne mi-nportâ 

= it. «non m'importa». | 
33. toturo «a toate acestea»] În Fe. se. ieno. . 

- 35e frăţi-li n ms. frâţiăl: .. nebore «nenorocitule»)] Ne- . 
„cunoscut în Fr. şi Ch.; după Belulovici. şi Croaţii din partea lo-, 
cului .zic, ca Istroromânii, nebore la masculin, nebog a. la femi- 
nin, dar numai la vocativ. 
36. prospi «vărsă, răspândi» ( cr. prosipati înrudit: cu risipi 

“al nostru)];, “Necunoscut în Fr. „Cha unde. se , întrebuințează 
prostit. «spandere» ... du să î n ms. dus;e interesant că în 
bucata aceasta se găseşte, în .ms., alături de obișnuitul zis, de trei ori 
forma zis - țâle âț-am]țâle ât-am (cu contracția ea». 
a „ef. 1 Ş % b ) « «celelalte le:am Vândute. 

1. un om] În mas. on om. 
- 3 vâvicăl]i n ms, vâvicaăl, 
--4, l-a:lât că «l-a luat şi l-a dus cu sine.” » clâftari «stân- 

jeni»). Acest germanism (Klafter) €, după Rietai, uzual. la. Croaţii ve- 
cini bulăz] În ms.:bulăs, darcu 2 în explicarea ce urmează: 
bulăzu ăi un clănâţ, adecă o. „«cale strâmtă». (er. klanac); în
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Fr. şi Ch. cuvântul bulaz este necunoscut  P uţu lu: Buhân 
e o vălcică lângă Susnieviţa, la sud. * e RI 

„3. Goriţore e necunoscut. lui Belulovici; La goritore.e 
atestat la Popovici I.44. -. . E a Sa 

“6. țe-i] În ms. ţe ăi. -- Ma a 
7. Păcliţe—în ms. Pecliţe—e.o pădure lângă Susnievița; . 

Bitcoviţa e numele unui loc cunoscut de Belulovici; după Po- .. 

“povici | 44, o pădure lângă Susnieviţa; P isuVele-letâjiske * 

(=-din Letâj) e necunoscut lui Belulovici..* . aa 3 i 

8. mole «buştean»] Neînţeles în Fr. şi Ch. - DRE 

„9. l-av damarâţa mai.amâg'ce ţersit ăns. nu...] în 

îns. l-av damareţa zis, mai amâyg ce l-a ţersit.ăns, 

nu... zupân e ital. «capo del comune o della frazione. del 

comune», germ. «Dorfvorstehen, deci sensul nu corespunde nici jupânului 

nostru, nici croatului (literar) upan «prefect; s -a' lui dogo- 

dit d s'a întâmpla; în Fr. și Ch. dogodit: . „i E 

0, lucră guârdia (tip. giardia) «să păzească), pro-! 

priu «să facă.(cf. II $ 197) pază] În Fr. storit guord io=it. 

«far la guardia) . borke «poate, doară] În loc de bore ke (cf. 

parcă < pare că) = more (< morți < trebui) ke, corespunde lui «tre- 

bue că...» ardelenesc; cf. şi borebit în nota4/pş; în Fr. şi Ch. 

cuvântul nu-i cunoscut..<* + strămorinda]- Necunoscut în Fr. şi 

“Ch. stă probabil în legătură cu 'serbo-cr. strmor '«prăpastie, loc. 

abrupt şi pare a însemnă «tulind la vale. - .. - ; NE 

12. ţela] În: ms. ţăla * -ţup «mănunchiu, smoc»] Din cr. cup 

de obiceiu dupa) «fasciculus capillorum», necunoscut în. Fr. şi Ch. 

unde există du f = it. ceiuffon). .. Kărţuli€] În ms. Kerţu-. 

li €, cf. îl/p : s-a zerenit «a repezit, s'a năpustit)] Din cr. 

_ zarinuti (din rinuti == germ. (stossen, stiirzen)); necunoscut în Fr. și Ch. 

13. braine moi dfrățiorul mieu, frățioare») Luat de-adreptul din 

croăţeşte, vocativul lui brajen «frățion»; necunoscut în Fr. şi Ch. 

“ hidobe. spirite rele], În Fr. hâdoba=it. «trega, Ch.. 

huduba, explicat prin Striga. . -- N Ea 

14. ţunţe]tunţe': . stuţit bătub)] În Fr. şi Ch.stuc=it. . 

ibattere» ..* —ocrvavit. dângerab] În ms.. ocărvavit (tot așă - 

ocărvavi 2/4)... . preipiţorestă dă stea pe picioare] În Fr... 

stot na nogâh=it. «star sui piedi». . a Sa 

“az. rle cf. II $ 99] În ms.ăr le: i 

 a2.ăn-saka (în ms.sakej dobg-de nopte nu-i'bire 

mnâ (în ms: ămn â) «mu e bine (= recomandabil) să umbli în orice 

timp . (= moment) 'al nopţii] În: Fr. şi: Ch. :na sako dobo 

-" nodi=it. dogni momento della notte». DD 

-: i . . , - x 

n.
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4. cănd-am] în ms.cănd a. Pune virgula după câle frikajfrike (aşă în ms), n o cc 
„5. S-a... rez(d)ronit «s'a surpat, s'a năruit, s'a darâmat)] În ms.rezdronit; Belulovici preferă rezron it; în Fr. şi Ch. raţ- ronit; în dicționarele serbocroate găsesc numai verbul simplu : ro-: niti -se = germ. abstiirzen»:i E Si a 6. m-am... obrnit'wm'am întors] În ms. obărnit (tot așă obărnesc 24/).. - cr Ii ie 8. posiit-a: dau început] În: ms. poziit-a |: .hărhăl "sa sforăb] În Fr. și Ch. hrhhat=it. «russarey- pusi «a suflă) Format, din prezentul croat pusem (inf. pulati. cf. II $. 149. e); în Fr. și Ch. pu hat (nu pusit) = it.. 6offiare» mire] În ms. „meri (greșală evidentă)  ncti de] În ms. ănclide. ... : 10. grede bârnă) În Fr. gredâ=it. crave, Ch. greda _ţe l-a gan€jt,scil.omiri: «despre care ieşise zvonul că e în- drăcit— el murise tocmai în vremea aceea — și eră mut şi se bâl- „-bâiă: lebelelela.  : ... NEI: 
„11. prr în prrugi-nale o transcriere. neexactă — dar singura posibilă — a unei vibrante (un fel'de 7) labiale fonice, aşă cum se aude şi la noi pe alocuri în interjecția cu. care îndemnăm caii. NE 

| 25. 
„Ie cătra] În ms. către se diverte «se distrează, se amu- „Zează, petrecey] În Fr. și Ch, dive'rtitse  . nu-l] nu-/!'. (aşi în ms.) . .nâzata] În ms.nâzate cf. II $177 : maj mike «cea mai mică, oricât de mică» cf. II '$ 222 a - :niurb â] În ms. ăniurbâ.. e E Da A: 

cz Ă i , - Pa i 

. a 26,..:.:. 

I.re-l'-vo dâ ti-ar da-o)] Povestitorul a uitat că fusese vorba „de trei fiice şi se gândeşte la cea pe care ar cere-o cineva" mai întâiu, - „2. țe te spotesticu mire «ce-ţi baţi joc de mine»] Acest ger-.. manism («spotten»), pe care Bartoli (P. 43 s. v. buric) l-a auzit şi de la Tercovici, se întrebuințează şi în Fr. spâtat se | jenem dru- „gem=it. esvergognare» și în Ch. 3potat.se : sti] În ms, ăsti. 4. ncl'is-a] În ms; ănclis-a. ... Soni * 9..ne jo] me jo. . . 10. m fi-a] m-â-a.  nis) În ms. niş (tot -astfel ziă, ceva mai nainte). a 
12. je-la fost bur]je l-a fostburael le-a fost bun (==a : fost bun cu ele)» mâje) În ms. mâja -n- â i] Subînţeles tremes. - a | Mae 13. betăra] În ms. bătăra (tot âșă 24/52/16); greşală de scris „. Sau cu d ca în exemplele din II Şi. Sa 
Pi 

,
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Îndreaptă pe 13 în 14: nu va.sin-â=nu va captânu- 
ntru. sin-a captât, cf.I $2607.. or 

15; brsa] În ms. bărisa (tot așă %/pobărs e 5/6 2/19). 
17. ăn se «singură» cf. II $.197] În ms. s a.m o (numai). : 

„18. mere] mere: (subînțeles: si ziţe). : -.. 

19. ţel âd «copi (cf. 2/4) - avlâticaluat» îi e necunoscut lui 
Belulovici. .. - a | " a 

20. popadit-a ca înhăţat, a apucat). Din cr. popadem (inf. 
popasti), cf. IL $ 1q9e; în Fr.popas ='it. dafferrare, acchiappare» . * 
Ch. popâs (ja-iaketu). -. . 

2. gledaj-te; aia seama! | păzeşte-te» [] : Construcţie croată co- 

respunzând lui câpte-te;în Fr. gledaj-te=iit. (guardati bene». - E 

24. triskq «palmă (lovitură)] În, Fr. treska =it. «schiaffoy, 

Ch. triska a nacusemes «s'a făcut bucăţi»] Construcţia e 

“ca în ital, «& andato in. pezzi (și germ. «ist in Stiicke gegangen);. Fr. 

kus=it.cpezzo, . o o MAI 

25. s-a domislit «şi-a adus aminte, şi-a dat seama»] În Fr. şi 

"Ch; domislit se ...:: țire-i gospodâr de lui: muler - 

(tip. mul'er) «Cine e stăpânul nevestelor lui» -- DI E 

“26. fost-ai stuf de noi qţi s'a urit de noi). (cf. se stufei 

de37/,)] Acest venetism (stufo) se întrebuințează şi în Fr. st ufşi Ch. 

stuf - almeno «cel puţin)] Și acest italianism.e curent la. Slavii | 

„vecini: în'Fr. şi Ch..almeno . m âja-l]În ms. maia ă!. 

ae apa e 7 

1. s-a dat vera si.beseda aşi-au - făgăduit. în mod solemn») 

Propriu «și-au dat credinţa şi cuvântul); în Fr. dat.vero i bese do,. 

Ch. dat veru i besedu . cuo]În ms.c-o. | | 

2. je lât-apeel l-au luat, cf. Il $210 . Descrierea Wcodlacului, - 

__n muonstru care seamănă cu un lup (cf. acest volum p.:123), se dă 

în bucata 37; în Fr. şi Ch.okodlâk.. -. A e 

4. niurbe] În ms. ănjurbe ” justo bire docmai bine) 
În Fr. justo dobr6,Ch.justo dobro: vrut-am veri 

din -tire cvoiam'să viu să te iam, cf. 5,*  verit].verit.: 

S.ţăsta]ţesta (aşă în ms.), căci se rapoartă la âsiru (masculin). 

De nu. s-a dâtzbudi «nu-i. puteă  deşteptăo. cf. 20/,0-. e 

-- 8. nu pote fâţe de meno'(nu poate face altceva», cf. 15/p*. 

“Pune punct după meno namesto în loc (să...)] În Fr. 

 namesto = dinveţe»; Ch. namesto.:::: bărhânu e o haină 

” femeiască, de stofă colorată, care se îmbracă peste cămașă, cf.. Burada 

44; în Ch. brhan = it. (cotolo», în Fr. kamiţot. a 

9. pemintul În ms. pămintu cf. 2/u9* 2/4" şi II $1r9. je- 

Pi ănuntru... ţăsta-i]: În ms. ie.ăl... nuntru... 

ăsta ăi 
17. si-l] si-l (în ms. siăl.  .: Sa 

7 
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„12. l-av zgrizitda (= bărhânu)muşcab)] În Fr. jgrijet 
„= it. amordere», Ch.. | gris. (infin.). .. i so 
':13. secâre tsecară)j În Fr. seg6la, Ch. Sigala=it. «segâla» 
vike' pi. kikiricub] vike'i: ckikiricub - a 

14. ţă “ie zițe: «zehvale] «â» (în ms. ță vo), je ziţe, 
“zehvale... = emulțumeşte-o (aceasta), zice el... . : < 

1. un fil'.je: fost-aun ţobân.sijjeziţe lu se mâije] 
În ms. un fil' si je zițe—je .fost-a un ţobân—lu se 

“mâje; ţobân e. glosat în 'ms. prin pastir;. în Fr. și Ch. de 
asemenea pastir: :col€-s] În ms. cole! ăs ăntrebâ 
«cere (de nevastă), peţi»] Propriu întrebă . dacă ' vrea să se mărite» cf. 

“II $197..  betărajÎn ms. bătăra, tot așă: 28/, Cf. 26/12* 279% 
şi IL $ 9. A Nae 

se nu me vure-ie:.cu ţe hrani «dacă n'ar aveăel cu 
- ce să mă hrănească'. ; ..)] În Fr. hronit=it. enutrire», Ch. hranit 

tu câcoltu, câ co, subînțeles hrani-«mă vei hrăni tu, tată); în 
Fr. cacu, Ch. caca. a DE Me 
"7. na ţiru'da cină, cf. II .Ş 27. e 
'8. bedast «prost)] În Ch. bedas;în Fr.stipido. 
9. ala, cmoţejalacmoţe chaide acum... ... .: p. 
11. ma sriţa te ke «dar norocul tău că...»  .postene 

«cinstite» În Fr; posten, -enâ, -ens6, Ch.posten. 
13. a...)dozng'it dau afla] În Fr. și Ch. dofnat 

„pistola «pistolub] În Fr. pistola, Ch.pistola.--. . 

pi pa 2: Sa 

„1. mățeh e cmamăvitregă] În Fr. și Ch.ma ciha = it. ematrigna» 
pâstărke «fiică vitregă] În Fr. și Ch. pastrka=it. (fi- 

gliastra... rai DE n o 
2. brăvu e un fel de brâu (ordinar) care serveşte muierilor la că- 

'ratul apei. Cu el se încing peste mijloc şi îl'trec peste vasul:de lemn 
(brenta) în care cară, pe spate, apa, încât mânile le rămân libere. 
Avem un caz interesant pentru fenomenul, destul de des, că un cuvânt 
vechiu-(b ră v u) se păstrează într'un înţeles depreciat faţă 'de cuvântul 
"nou intrat-în limbă (câniţe). Brăv este necunoscut în Fr. şi Ch., 
ca şi câniţ'e, care-i un brâu femeiesc «totdeauna roşu (E. "Riegler; 
Ideea Europeană, VII, nr. 178)<cr. (tkanica. i 

4. iâ-1] În ms.ija ă - antostac danuariey) În: Fr. an - 
tosfak= it. «gennaio», Ch.antoănak. i A 

5. vede juve focu lozescu «vede aprinzânduzse un foo, 
cf. II $ 231] În Fr. lofit = it. «preparare il fuoco», Ch. lo Zit.. - 

6. -ntrebul] În ms. ăntrebu (tot aşi ăntreb & 2%/,0). 

»
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8. si-V]în ms.siăl'  zi-le] Povestitorul se gândeşte la mam 
vitregă și 'la fiica ei, deşi mai nainte (jâ va'vo ăntrebâ')'și mai 
departe (și'zi-1”) se gândise numai la mama vitregă ţăsta-i].. 
În ms. ţăsta ăi. 
1.de cănda fost ăncărcâte «când a fost'cu sacul urcat. 

în cârcă] În ms. de kănd ăncărcăt «când [i-lau urcat sacul în . : 
cârcă] : poimagai€! cajutorb] În Ch: pomagafe, necunoscut 

12. lu pâstărkele)j În ms.lapâstărkele mâţehe-s] ! 
În ms. mâţehe ăs . de mil'aru nițure, e.de sto'ure 
da o mie niciuna şi la sută una; am aşteptă invers: e: 

S 

i 20, 

1. zeclenite «blestemată, afurisită»; cr. zaklinjati = germ. -. 
«obsekrieren, beschwâren.. o m 

„a. zecol'i djunghiă (un porc, cu cuțitul)»; cr. zaklati-zakoljen = 
germ. «niederstechen».” Da N 

3. ţiia-l] În ms. ţiia ăl! mezeia «mergeă)] Iterativul lui - 

mere, cf. Il $$ 102 şi 234 | 

sq. vet(e)]În ms. vece; Belulovici preferă ve€  “pâs tu- 

“ntrebâ'4duzte şi cere de nevastă» - iâ-l]Înms.iâăl . 

otarț-te, otar6 «curăţă-te bine (cf. II $ 268); cr. otrii = 

germ. «bwischen» . . de ăj âpe'za spelă-t e diată apă de, 

spălat»] Coristrucţia e decalcată după croăţeşte (ima vode da se opereă). 

7. se nu rgi tu scută ali captă ţe voi lucră dă nu. 

asculți cumva sau să. te uiţi ce voiu face b cf..II $ 247... _mole-m. 

coza dila gut [rostit put] străpunge-mi pielea la gât); mo lei 

are deci înțelesul de dimmergere (un pugnale) -. nu- sm] În ms. 

nu ,săm. - a N E 

8. dejetunţe s-a factt caturici el s'a prefăcut în...» (pro- 

priu: din el atunci s'a făcut) „div zelenak]. Belulovici 

nu ştiă ce este, credeă însă căeun monstru. Din cele următoare (20/,5*) 

rezultă că e vorba de o pasăre sălbatecă (div 1) de coloare verde (cr. 

zelen), deci, probabil, de gheonoaie, care şi în basmele: noastre joacă 

un rol destul de'important. Ra a e 

"9. mâia] În ms. mâie  postâlele de fler: «âncălță- 

minte de' fiery] Ca opincile. de fier, pe care, în basmele noastre, le îm- . 

bracă cei ce se gătesc de drum lung” în' căutarea cuiva ” pogâța; - 

pogâţa. SIR ” 

1o..gube-l] În ms.gube ăl.. NE E 

12.-.10-sm] În ms. jo săm ie n ţa] În ms. iânţa. -sere-: 

, . 
pa : 
.-- 

. 

tree drecânde pă] pâs, te 
13. ăm -î-ai] În ms. mâ-ai aa 

“ag. juve-i]'În ms. juve ăi 
.. ” . - î. ( a. E ? 

4 , 
19? Pi 

K .
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16. betăre] În ms. bătăre cf. Sat o O Oţăsta-i,.., s-a-nsurăt] În ms. ţăsta ăi... s-a ănsurât.. ' 
„_.17. ţă disu gube «cea de subt burete») Adică fiinţa care-i vor- bise de subt burete (5/0) și-l rugase să-i ridice, cu furca de gunoiu, 
buretele de pe cap (5,7) -neverin e un vânt puternic, ven. 
«neveriny. i ! 
„18. -ntrebe a. restrzejite] În ms.. ăntrebe.. res. 
"tărzeite. 

N 

„20..câpte-n] În ms. câpte ăn ,-gospa m 6] Mai uzitat gospo moja «stăpână. DN E | | 
"22. l oi] l-oj - iâle «d-ta» cf. II 2... i 

23. lu omul] În ms. lo omu durmir.esoporifer) cf. II $ 193; nu se poate, după Belulovici, spune: pure ăntru cafe "se durmire, nici neca se dorme: tărdo atare, greu» „<cr. tordo  . jâ-j] În ms. jâ ăi. 
24. âfle nuca.cgăseşte o nucă», cf. II $ 204b] Povestitorul a uitat să ne spună mai nainte că pe când trecuse pe la bătrâna cea de 6oo de ani (5/,,), aceasta îi dăduse o nucă, iar cea de goo de ani (50/.5). nişte migdale (20/,). a e 
25. -ntr.eb e] În ms. ăntreb 4 o.voi] În ms. voj.. „27. ţere-n] În ms. ţere ăn - n mestite] În ms.n mestit dat-l-a «i le (adecă: hainele)-a daty] Acest 1- a 'e contras din 

, . 

„Le-a, cf. II.5 98 bă. 
28, cafelu:tcafeaua» cf. II Ş 120 i „l-a proVit «a vărsat-0» « cr. prolieti— prolijem = germ. 4ausgiessen» lipi moj' «fru- mosul mieu»:< cr. Jijep «frumos, drăguţ); corespunde terminului vechiu musât :  câ'si porcu «când erai Poro . t-aj... Scapât=teaj scapâtaai dispărut, ai fugi) cf. II Ş 197 smilve-te vărde mine «fie-ţi milă de mine», în cr.. smiuj. se rhu. nene,” i N a '30. je -l'] În“ms. je ă/. a 
31. s-a uțis ca muri» (propriu: s'a ucis). . 

A 
i pi ia 3. i 7 

Povestirea aceasta 'a fost tradusă de I. Belulovici în italieneşte. Voiu. "da întocmai și traducerea. aceasta în notele ce urmează: |. | 1. doj frâț, ţe s-a-nmeţaveitcuiilaun covâți În ms.doi frâț la un covâț, ţe s-a-nmețavcit covât Una volta [c] erano: due fratelli e imparavano Parte: del fabbro; mangiavano e dormivano assieme. | a _2. grâs, ţela] În ms. grâse ţela.. mrsav] În ms: mărsav (tot astfel 3/.) - [1 fratello maggiore era assai. grasso ed il minore magro cosi, che'non era che, pelle ed ossa (di lui). .. 3. ke ţe]În ms. ke te je Zis-a] În ms.e je zis-a locu a tev] În.ms. locu te . din ție ade ce, din care .cauză» . 

Ss
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ţe-smjÎnms.țe ăsăm.' Ilpadrone edil fratello lo comiciarono (a) 
sgridare: [che] cosa avesse che & cosi magro; ed: egli disse al fratello: 
va a dormire nel mio luogo ed io andrd nel tuo, poi 'vedrai perche io . 
sono magro. e Mi IO 
4 câpu-Ps: câ. si-l... vrh, fre] În ms. câp-ăr... 
câlu...siăl'... vărh, fărc - “Di notte viene la padrona—. 
era strega — getța le briglie 'sulla'. testa del fratello maggiore ed 
egli quella volta divenne un cavallo e va cavalcando con lui e gli dice: 
oltre la cima, scappa dietro te. - . - o ci SE 

5. ramniţa; s-a'jâle] În ms. ramniţa.ăn ţaramniţe. 
s-a jâle (adică strigele)  spravi se are, ca încroățeşte | 
(spraviti se), alături de înțelesul obicinuit de a se pregăti», şi pe cel de : 
da se adună» : saca zâlica spuravejt-a (fiecare povesteă 
câte puţin»] Pentru" iterativul spuravei cf. II $234 .' Vennero.. 
in un bosco, in mezzo del [=al] quale era una pianura: Le streghe di 
tutte le parti si raccolsero qui, ognuna col suo 'cavallo. Qui .avevano la 

: e cena sotto un noce..... . RE a | ii 
6.a Vej hlapâăţ av stresit] În ms. ea lej hlapâţ, je 

tresit-a, căn] În ms.cănd  . Ii cavallo della padrona muo- - 
veva la testa, finchă gli'caddero le briglie dalla testa, [ed] egli ridiventă 
giovanottă, pe 

7. si-l ziţe..,::frci1. deble-n.:.:je-l' ziţe] În ms. 
si ăl' ziţe..!: fărc... deble ăn... ăl' zice: - mergu: 

" saca la se câ' «merge fiecare la calul său» * din deble-n 
deble cdin copac în copac»  cupostblelevozdrobenu.: 

_ încălțămintele ' (de fier) o zdrobeă» (< cr. izdrobiti) * trhuh] 
trbih cburtă) . zdroței] Tradus liber de 'I. .Belulovici: prin: it. 
«tormentarey, mi-a fost explicat de Luigi Belulovici prin germ. «presseny. 
„Este acelaşi cuvânt ca 2druci al nostru, care însemnează ca turti, a tescui. . . 

“ În limba serbo-croată nu găsesc decât drucati, ca sinonim'al lui 
meciti = germ, «stossen, quetschen»; în sloveneşte, cu același sens, 
drociti | . Quando la cena fini, ognuno' va, col suo cavallo via, 

„ma'la padrona non poteva trovare'il suo, ed egli ora gettă redini sulla 

sua testa e'disse: oltre la cima, 'scappa dietro di te. Egli le dice: Come 
hai tormentato mio fratello, cosi io tormenterd te: ..  - 

8. ză sto] zâsto «de-oare=ce . tote] Înms.tute 'copitele] 
În ms. cupitele; am aşteptă pâtcovele (cf.4'/e.) potcoavele» 

(mu '«copitele)|) -. maj mund (rostit:.mun) nego-l' (în ms. 
“nego ăl):'mâre'umai mult decât i se cuvine» -. ' Pune virgulă 

- înainte de sa m o «numai» . -  Vengono'a casa, egli va all” uscio, chiama 
il padrone di esser cosi buono d'alzarsi, che € un viandante e che. il 
cavallo gli perdette tutti quattro [i] ferri.... o 
“9. lu'hlâpţi]'În ms. lu hlapăţu. . pac-l] În ms.pac - 

-ăl' primul je = gospodâru, al doilea == frâtele ma frâtele]: 
În ms. ma nu-m-â-e frâtele lumpâi «chefui»] Dsși nu, pot 

„atestă-un */umpati în croăţeşte, probabil că acest germanisim, (austriacul 
. a P. . i 4



'294 " i NOTE LA VOL. 1 
  

  

„ «umpen») există şi la Slavii din Istria. [Traducerea lipseşte]. 
„10. piţ6r] În ms. piţore; forma . articulată e piţorle 

dl padrone si alz e mise i ferri sulle mani e sui piedi del cavallo. | 
- ar, Şterge punctul după facut-a l-a lât] Înms.lât l-a, 

„acăs €] În ms. câs...Egli lo:pagd ed andă [a] cavalcare an- 
cora un, poco e posciă gli cavă dalla testa .le redini e la mand a casa. 

12. zis) În ms. ziă , . smocvi «smochine») Singularul este sm o c- 
„Ve, care însemnează și pomul (smochinul) La matina il. padrone 

dice alla moglie: levati [e va-a] cucinare il caffă., Ma essa gli dice: da 
[dă] loro fichi ed acquavita perche mi duole la testa. . _ 
13. osn] În ms. osăn ke nu pote] În ms.ke:jâ nu pote, 

perchel'el' (sic! cf. II $88)a pezeit câpitele : Verso 
: Je ore otto il padrone Ia manda [a] chiamare, che si levi che bisogna far 
- merenda, ma essa dice: che: non pud (perche. le pesavano i ferri). .. 

„14. măr boctinure]'În ms. 'mărle boctinurle; e deci 
posibilă și construcţia cu forma articulată după «amândoi», ca la Daco- 
români, cf. II $ 209 b . Ilpii giovane viene in bottega e dice al pa- 

"„.drone: che: diavolo. ha vostra moglie, io le vidi su ambedue le. mani 
dei pezzi di ferro. N e - a. 
15. si-l.şiăl...  jâ-V. ziţe: strige-sm]. În ms.iâ 

ziţe a luj: qe nu stij ke m-n-aj tu senoţi pus pre 
măr; eje-l ziţe:ccum?e jâ-lzițe: strige săm» 
Egli va a vedere e le dice: cosa hai sulle 'mani? Ed essa gli risponde: 

- non sai che me li hai messi tu? Egli le domanda: come? Ed essa gli 
dice; sono strega, a E 
„16. si-n] În ms. siăn .. Pune virgulă după strige Ed 
egli va in bottega e dice ai fratelli: prendete quel grande martello, ucci- 

„ detela e seppellitela nel cantone di casa;. quando € stregă, giaccia! 

Mi A 32. Doi e 

„1. mazila  «coloare» ; (= cărbune) < cr. mazilo, 'cu „acelaşi sens 
„__ se-nemaze' «se ung, se murdăresc) < cr.. namazati — na- 

„:?nadem, cu acelaşi înțeles . prico briga (rostit briy a), făr 
„(în ms..tăr) za' nu] Tradus de Belulovici în nemţeşte prin: ţiiber 
„den Berg, ihr nach by. „ frike-l] În ms. frike-ăl: din pode 
„"(=po jumătate» + d e), subînțeles câle «din mijlocul drumului» 

plegni-se „să se plece»; pentru etimologia cuvântului cf. II $ 
„201; Belulovici aveă conștiința că verbul acesta nu-i de origine slavă. 

2. ponăţ «miez de noapte, cf. cr. ponoc= germ. «Geister- 
stunde» se pureocoli de sire un:obriţ.(ccr. obru€) si 
se.le:vede (tip.vede)jtote=it. «i pone atorno di se [attorno 
a s€] un cerchio e se le vede tutte» . nu se morg spure, 
ke se.se -re spure...=it. «non si deve 'raccontare, perche 

„e si raccontasse...) -. 'restărgni asfâşiiv] În ms. restrăgni.
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3. leg â] În ms., adăugat, în parenteze: ănținze trei oves 
«rei fire de ovăs)  pobali ta rupe de pe crăngi» <cr. povaliti 
= germ. «niederschlagen,: niederreissen» (cf. al nostru prăzăli). , 
4. ârăt] În ms. ărt carta, măestria»..  ţăsta mere cu sân-: 

__zele (tipărit sănzele) «aceasta (= măestria de a fi. strigoaică) se -. 
“moștenește deodată; cu sângele». a. tă 

ip Ie a 

Si a 33. 
e 

x 

x. se ârăt (cf. II $'14)] În msi: se ârte emăestria sa  sâpa 
«suflarea» (< cr. sapa.= it. <alito, fiato, esalazione»)] În înţelesul: reli- '- 

- gios-creştin al germ., «Seele» se întrebuinţează şi la Istroromâni numai 

cuvântul sufiet:  musca:«musca»] Pluralule must .ăn-: 

n -€] În ms. ăn je -: - La sfârşit'eră scris, dar mai pe urmă a fost 
şters (căci roșu e «râsul, cf. £5/,): strigonu ăi rois «strigoiul e. .- 
rosu), - a Ma ED i E ÎN ee „i E 

î.. , 

, : ue 

qi 

ăn betăre vreme] În ms. ăn antichitempi:: ţă le 
(în ms. ăl) veriia câceea se întâmplă» (propriu de vene»). re: 

„fost fi dar fi putut fi» (II $247). 

1. Risu «râsul; animalul acesta: trece de monstru; din cauza din- 

ților săi rânjiţi, se zice că cl «râde», ceea ce explică apropierea, prin 

- “etimologie populară, la noi,: Dacoromânii, între râs < sl. rysii şi r â s 

< lat. isum -: -un'om] Rostitu-nom: :de cănd ânb.. 

mergu: (rostit meryu)] Subînţeles omiri. . se pricri- 

zescu dâşi fac. cruce] În A. prikrizit =it. .qfare la croce» 

-slidi' mi-a fost tradus de Belulovici prin it. «fiatare»; înţele- 

sul aici e de «trage cu: urechia», - cf. cr. : sliediti «a : urmări, în A. 

sledi = it. aascoltarev:şi corigliare» * :sănzele]. sănze le 

țela istu, adică risu paisi nu mi-a putut fi explicat! de 

“ Belulovici, cf.. cr. pajaski = de (planta) . Ailanthus gloz] “În - 

ms. klog! cr. (și în A.) glog «mărăcine (crataegus)» - pe hni-l 

_âmpungându-l] Belulovici susțineă că acest. verb nu-i de origine: 

slavă; totuşi”. €l.: se. găsește: și în A. pehnit =it. «battere» (er. 
literar pehnuti «a împunge, a împinge»): Pe acela (râs) l-ai putea ucide 

(propriu: înjunghiă) cu o ţeapă de mărăcine de Ailanthus, împungân- 

__du-l cu ea, însă nu:pe din nainte, ci pe din apoi .: risu-i]. În 

“ms. risu ăj . 'cănd lise ziţe «când îi vorbeşti»,
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1. Pentru mârina (în A.: mor â), cf. «moroiul) dacoromân. 
Interesantă alternarea lui cristijân creștin =om», cu om .. 

“de: ţiţe] În ms: de.ţiţa; tot așă se-re-vo și damareţe 
au în ms. forma se-ra-vo şi damarațe: . nu pote 
ni măcni cu sire domul nu se poate nici mișcă» (propriu: 
„anu poate nici mișcă cu sine)] În A. maknut se =it. «muo- 
versi). „ | 

Îndreaptă punctuaţia în modul următor: vike”. e se re vo je pute” 
cață, magari cu un zăzet — ma se re vo caţă, nu cuteze popravi, perke 
se ie re :popravi, iă re scapâă— re vo conoste câre-i (înms. câre 
ăi) nu cuteze].În ms.nu.cuzete, o greșală de scris, căci 
«cuget» şi «cugetă» nu există la Istroromâni popravi mi-a fost 
tradus de Belulovici-prin germ. «verbessern», sens pe. care-l are şi. cr. 
opraviti, dar care la locul acesta nu se potriveşte. e 

2. zupâna-e nevasta zupânului: «primarulu», cf. 3%. 
Pune virgulă înainte de za plâcu «ca răsplată» „a dilift 
« împărțite) În A. dilit = it. «spartire» stâr «găleată» ccr. 
star (it. stajo) vărț culcior < cr. vre. , . 

| 37 Si Da a 

1.. devedi] deveti grob «mormânt)] Din cr. grob; pentru 
«groapă» au şi Istroromânii cuvântul grope  trgovăţ] În ms. 
tărgovăț (tot aşă 3/) cneguston.  . E | 

2. fost a] fost-a  zazivl'ene]j În ms. za zivl'enu 
cf.II Ş 127 "magazinu de saco. «magazin. :universal, : în 
câre se vind de toate) În A. sako'=it.'«tutto>.: țir-a] În ms. 
ţire a -. si cumatru'lui ganice: je-l':ziţe «și cu- 
"mătrul lui îi spune (că e ucodlac), la 'ceea ceel (ucodlacu) îi;zicey 

_“cume: «cumetre» cf. II $ 126] În; A. 'ikume = it: «compare» 
- feţâr] 'În ms. fetor : ctmatru-l] În ms.cumatru ă/'.! 

| io res:pucni ca'si' ovu:4aș pocni. (m'aș: sparge) ca 
un Gu împuțib)] În A. 'puknut; se zice-un .ov, do. ov e, 

" articulat ovu  (sing.); vale (plur.) .. vipt:mi-a fost tradus de 
Belulovici nemţeşte prin «Art : Getreide», fără să-mi poată: pretiză 
ce fel de «bucate» se: înțeleg 'subt' această numire; dar ştiă să-mi . 

„spună că iețmic. este corz și trukirna este «porumb» . 
ate dumireke cîn. Dumineca, următoare»! . ăntru-.je dna- 
intea lui) (a. ucodlacului) -  usa'si je] Înms..usa e je “si 
ke mere fâr e, construcţie eliptică pentrusi vă ke mere fâr e 
«şi [vrea] să meargă afară = şi dă să iasă» : - zetulit-a da răcnit, 
a mugib] În A. zatulit =it. agridare» (în croățește nu. pot atestă 

„un *zatuliti, ci numai. simplul .tuliti, :care ..are sensul — derivat — 

s
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“de da mugb şi înțelesul .primitiv: de 'a «buciumă» (propriu “da face | 
tu-tw, cf. germ. «tuten»), ..care se recunoaște: în  tulnicul nostru din 
Munţii Apuseni, cf. DR. V 423 proclet a fi cafurisit să fie. (cf. 
II $ 237) otâine «taine, secrete» c'cr. otajuă cu acelaşi înţeles. 

3. de cănd «dupăce» 'tărpi. vece] tărpi:-vec e mu 
* l-a mai putut suferi şi..»; în A. trpet =it. esoffrires  l'i s-a... 
potănzit di s'a plâns) cf. II $199. po imenu penume] Tot 
aş în croățeşte  si-l'zițe] Înms. si ă!' ziţe : nuntruj. 
n ms. ănuntru.: mes-a-n]În ms.mes-aăn:- cfigele 

_. acărţile sfinte») În înţeles de «carte (profană)» se întrebuințează 11 b e'r 
-l-a zecănte'it di-a cântat (cântece bisericești); nu corespunde . lui. 
adescântă> al nostru.. - :. - 

- 

* 4. dozovi «chemă" înăpoin] În croăţeşte pot atestă numai verbul - 
simplu zovnuti ca chemă», nu şi compusul lui cu d o-: Dacă ucodlalcul 

ar puteă sări, înainte de a-i fi. cântat cântece „bisericeşti, peste-al .. 

nouălea hotar, atunci. nimeni nu l-ar mai' puteă 'chemă înapoi. * :: 

Ni 

1. bodl'azi'e:ziua dinainte: de Ajunul: Crăciunului (ital:: anti- 

vigilia . di Natale);' formaţia ' cuvântului “mi-e neclară . : structl'i 

„mi-a fost explicat de Belulovici prin cuvântul ital «gnocchi» ( = germ, 
Nockerl) < cr.-s 

_fazole;în A.fajul  viliia bojza «Ajunul Crăciunului», propriu 

- aveghea (==-vigilia) dumnezeiască» (cr. boăji) * - bacal â i (numai la 

plural) «batog» < cr. bakalaj <ital. baccală .  verze e altă' mâncare 

decât capu z (aceasta 'din- urmă corespunde «werzeiy noastre): verzele 

nu fâcu glavița (=— căpățână) cf. Popovici II 165: Belulovici îmi spuneă 

truklji (din germ: Strudel?), în crmistr/ Strukalj - 
„acibi farinăcei . genus): Bartoli, P.:8o -. faz6 «fasole», are "pluralul - -- 

că verze= it. .(venet) ver za, despre care 'cf.'IL $ 199 -- “svi 

““ţele duminile) În ms. sviţile -  polno chiţe slujba de 

ază-noapte ( 
polotnițe! (transcriere: greşită) 

la - Crăciun» (la 'catolici)] Din cr. polnocica,: în - ms. 
. „mergul Rostit meryu' 

veselescu. «petrec cu. veselie] Lui Belulovici îi e curentă numai 

" forma reflexivă veselescu se, ca: cr. veseliti se . . -tote 

“usele] Înms.tot us; după Belulovici, se poate zice şi tote use, 

_nespravescu :cadună», deci cu sensul lui spr aviccr. sprâ- 

ziti se da se adun»; în A. naspravit.. podilescu:' împart). 
: e „. Îi ! - RR . 

În A. podilit==it. aspartire. - 
i 

3 

R - i " 

i; | | i, 39. A Pe SI a aa 

2.jo-m]Înms.jo-n. nis]În ms.nis (tot astfel 6)» 
3. pulente] În'ms. pulenta- 'zebeli:mi-a fost tradus” de | 

Belulovici prin ital. «condire», cf. cr. zabijeliti, în: A. jabelit; cu 

acelaș sens. ; E ie
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4 Prâgu cpragub)] În A. prah=it. «soglia) mai. mund muy- 
„câ] Rostit mai mun muncă Bf e 
5. tiț «ocmai) * vălte cchian  -piră-la] În ms. pira ncl'is-a] În ms. ănci'is-a... a i 6. mes) În ms. meă (tot aşă 3/9) -lop e «grajd» < cr. Jopa tovăja 

„staja» (Rjecnik), . E IE 
7.lemn e] În ms. lamne (tot aşă %/).. ăntru înv] În ms. 

fra (italienism). ci. . - 
10. ţe] În ms. &e. 

„ Obiceiurile la nuntă, cuprinse în această bucată (cf. şi cele culese de Bartoli şi de Glavina, în acest volum p. 82-83 şi 226-228), -au: fost traduse în italienește, de I. Belulovici. Dau în cele ce urmează întocmai "această traducere, împreună. cu câteva note: . 

x 

"1. ţâţe] În ms. &âze (de amândouă 'ori) : .n treb â] În ms. ăntrebâ se cliţescu «li se fac strigările)) Din cr. hlitati — Rlicem «strig», în A. kli ţa t = it. achiamare» dumirek €] În ms. dumireca (cf. II Şa21) prosţi e pluralul lui prosâț "«peţitor» < cr. prosac (în A. prosaţ, cu plur. pros ți); în ma- nuscris , în parenteză, omir: :: Una ragazza, -quando si sposa, pri- mieramente si conosce col giovane, poi îl padre e la madre della ragazza „vanno a domandare [ali genitori del „giovane. se sono contenti, poscia vanno dal prete e.fanno... ed una domenica due amici del giovane [vanno a]. domandarla. m _2. ţeli] țel'i; în ms. teli „-*. Quei due amici vengono 'dalla gio- 

y 

vine, dicono: buon mattino, volete. dare vostra figlia al nostro amico? 3. cl'eme-n] În ms. cleme ăn. fetițe] fetiţe - | de colățe pobire'j (în ms. pobirai) «să adune pentru covrigi»; singularul este colâc cm et (< cr. kmet) e orice ţăran cu casă, orice «gazdă», ae „ E „I genitori della giovane li chiamano in casa, danno loro [da] merendare, una rosa, e vanno a messa; a pranzo vanno anche dalla giovane. Poscia la ragazza va [a] raccogliere presso le case per i. «kolaziy. 4. jel] În ms. ă/.- „“ţă sprave' de adună» cf, 3] În A. spravit=it. «radunare» : Le danno grano, segala, riunisce questo, - “manda [a] macinare al mulino e poi fa i «kolazi». 6. diveru «cumnatul (= fratele .mirelui)] În A. d ever = it, «cognato») “din bâghke'adupă lada de mireasă) (cf. 20/.%)] Forma batak se găseşte şi la Slavii dini Istria, cf. Bartoli,  P. 42 Şi acelaș, Miscellanea Hortis p. 917, nota 2 „Una seră, prima di maritarsi, lo sposo ed il compare vanno col. carro, [a] prendere la «bâka». Li cuci- nano loro la cena, suonano., . SO 7. Di sera, dopo cena, vanno via colla «bâţka» presso lo sposo. 8. ure în ms.; Belulovici preferă ur La mattina -seguente [i] parenti dello sposo si riuniscono, merendano dallo sposo, sparano delle
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pistole, poi, verso le dieci vanno dalla suocera, poial «zacon», poi.vanno 
[a] ballare, verso le '2' pom., vanno [a] pranzare dalla. suocera; poi, di 
nuovo [a] bailare. Aaa Sara 
„9. sera] Înms. pac:sera  .nevesta-l] În ms. nevesta 
ăl] .  focu stăcne' catâță focul» (tradus de .Belulovici. prin 
germ. «machen») în: ms. e cu totul altfel: fâcu-l' .clecni îi 
pune să îngenunche» | zegrnescu «copen)] În A.zahronit 
= it. «coprire» “si-l: ziţe] În'ms. ăl'zite, . ţăţe] În 
ms. tâte (de. două..ori) .. a te] În,ms. at 6. (raportân- 
du-se la mâie, nu la ţâţe) :... La sera, verso, le, 9,.la suocera 
Ji chiama al focolare, li fanno inginocchiarsi, li coprono sulla testa, da . 
loro la benedizione e dice alla ragazza: tu.lasci tuo padre e-tua madre 
e vai [ad] amare altri, guardati, sii migliore a quella madre e padre che 
troverai di quello che fosti ai tuoi.; ..- .. ÎI 

10. pac] În ms. pac tunţe;.. Allora vanno -dallo] sposo suo- 
nando e cantando. .: E Ie 

11. usa-nclise] În ms. uta ăncl'ise:;: lasâ] În ms. 
lâse. grâniţe : crămurică»] Din cr. granica “(diminutivul .lui 

grana «ramură»; şi Croaţii zic fetei iubite -grano moja!); cu o 
ramură înflorită e comparată mireasa . neca se smilvescu. 

«să se miluiască»] În ms. smil'vescu Vengono, trovano la porta . 

chiusa e dicono: Buona sera, se ci lascerete dormire, . noi vi .portiamo 

- una bella fanciulla; essi di dentro rispondono che non .hanno luogo 

ed essi di fuori di nuovo pregano, che non hanno dove dormire, che ab- 

biano compassione di loro: IE a 
za. Li ha] Liha' «bucată de loc (în formă de strat))] Din cr. lea; i 
Belulovici l-a tradus prin it. caiuola» explicând: locul'se împarte în două . 

părţi, dintre care fiecare parte e o li h e; ăntru do lihe ăi rovu (= şan- 

tul, brazda)  : din U.ţca pira-n lâzer «dela Utka-Gora 
(Monte-Maggiore) până în Lac (Lacul Cepici)».. -. (Rămas, netradus). 

13. plâsteniţe] Înms.plâsceniţa (şi, mai, departe, plâs-. 

ceniţe) mi-a fost definit de Belulovici prin cun brâu lat și subțire») 

În A. plasceniţa; plaStenica etradusîn nemțește prin «grosses 
“Leinentuch», v. Listele lui Bartoli s. v. brâu. : potegne€ trage] 

În ms. potegna : “Poscia aprono cd entrano.... 
14. braca mi-a fost tradus de Belulovici nemţește prin «Bruderschaft> 

< cr. braa. (pluralul-colectiv al lui. brat (frate) (Rămas netradus). 

- 15—16. brentg cf.22/,* ţetrte] În ms. țetărte ccio(s)- 
vârte»  dvoje « o păreche» < cr: dvoje «doi, păreche» po dvezie . 

„ * ajartieră» < cr. podveănja.. . II giorno dopo, il compare dopo aver dato 

dei doni del valore di cor. 20, le va a mostrare la-fontana, donde prenderă 

d'ora innanzi Pacqua per i bisogni casalini. Cosi finisce lo sponsalio. 

| 4. | , 

“ Unele dintre numele şi poreclele din Susnieviţa mi-au fost explicate 

de Belulovici:
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"2. Pilar însemnează, după Belulovici, wcerşetora; la „origine e 
'«mămular, boccegiu» < cr. piljar. 

3 Bego] Rostit bey o. . | 
"7. Lui Pilât i se zice în batjocură: Pilât e cu supa « de nâp, Pilatiţu 

cu supa de napițu», 
„6. kik însemnează (năut. 

; 86. kebru însemnează «cărăbuşy;: 
“9.crâţ «margine» < cr. kraj. ia 

Ii. Porecla Sote 'se întâlnește și în Santa Domenica, Sat la di- 
stanță de 3/ de oră de Susnieviţa. Ar puteă fio scurtare.. din cr. soton, * 
sotonjak «satana»; cf. și cr. sotka «rață. NI a 
12. Barunu == baronul. i as 
14. Ziidar = croitor, cf. 157, Purtătorul de acum al acestei po- 

| recle (Giuseppe Basici) nu se ocupă 'cu croitoria;! i 
16. Piţân, cf.:it. piccione «porumb». „. a 

17. Burada 19 cunoșteă un Anton Estenta [citeşte Stenta].. 
18. Familia fraţilor: Belulovici. d E 

„20. După Belulovici, un 'derivat din cr. dooje' doi, păreche». 
23, cumpâr = it. compare «nunj.i - 
25: colar «ratan c cr. kolar, cu același sens, 

„28. zime c cr: Zima 'tiarnă, ger. Săi 
29. biscup episcop». - Aa 

32. malec cer. mal «mio; i se zice “Nialecu cu roise e bareta, | 
34. boţe& «sticlă» c ven. Boza. (Byhan 's. v. b. ots 38. cf. „Jean la “dosiie, de unde piem. Gianduja (Bartoli). - 

* 35. fâbrucit, Jabbro «aur». : | 
'37. Blazinţi sânt cei ce ţin de familia lui Blasius; tot. astfel 

Iurkinţi, Beţi, Pițonţi, etc. 
28. Burada 19 cunoșşteă pe un Mihaiu - Turmasi- 

39. Amintit și de Burada 19. ” a 
„40. Coreniţu cer. Roren «rădăcină, Iosif. Carciulie, e. pomenit și de Burada 19. 

41. Cuvântul dbaley nu există. la' Istrorbmâni; pentru” numirile de- rivate 'dela: “tulpina BAL - cf. II $: 273; 
42. Scuro cit.: scuro obscur, întunecab; Giovanni Scalir _po- „menit și de Burada 18. 
44. Scavinacit. “schiavina «pătură. groasă»; “pe Bartolo Dianic îl' cunoaşte și Burada 18-—19.. =. Aaa 
„46. Despre Andrea Scrobe,' cf.- Burada 18. : DR 
51. Un Mihaiu Luzxic e pomenit de Burada. 19. | 
52. Banasera cit. buona sera. E 
54. crul'=chiora * ai 
56. Pe Bartolo. Zuccie îl amiriteşte Burada 19. 

- „i



__ (a)căse:adv. = acasă - 

"a conj. 

| GLOSAR LA VOLUMUL 1 DIN 
«STUDII ISTROROMÂNE» 

"Glosarul ce urmează cuprinde cuvin= 

tele din textele publicate în vol. I şi câ-: 

teva adaosuri din „,Notele” precedente, 

precum şi puţine cuvinte auzite . dela . 

Formele gramaticale ” 

fiind discutate în vol. II, nu se mai dau. 

„În acest Glosar, care urmăreşte” numai 

Luigi Belulovici.. 

scopuri lexicografice, căutând să preci- 

zeze înțelesurile, frazeologia şi împăre- 

„cherile cele mai obicinuite de cuvinte. 

Nu s'au dat nici etimologii, cunoscute. 

A 6) - 

a inter. = a *s; =jă = da 14 
= dar(ă) 5/aa 1%/a0 - 

a'prep. = a, la; a câse(s.: 

al, a 11 $$ 124, '136a, I40—141 

ab, =€e adj. = alb la pi 

âc-sb. = ac 1/2 a 

*/20 1/30 “aa 

5/a */az 21/sa 23/44 ! E 

- (a)jcaţâ vb. 1= (trans.): a prinde “fs. i 

4/22 5/su; (refl. + de) a se prinde, a se 

” acăţă, a se apucă (de...) %/aa 1/3 ai “ 
(trans.) a apucă (pe cinevă cevă) ?/,, a 

-i se face (cuivă 'cevă) 19/13; — (trans.) - 

“a căpătă 3/23 10/33 10/1s' 

_ (2) cm 6 adv. = acum */15 */1e 10/s5 15. 

10/a- CE. acmo
ţe,ahms, 

ahmoțe i 

(a)emoţe adv. = acum -4/aa. 4/2 %/sa, 
(opus: mă ce) 13/,6-1%/50 2/9. ||C£. 

acm, ahm6,, ahmoţe  ..: 

(a)jdurâ vb. l=a duce cu sine, a 

conduce */3 23/10 2/1s- Cf. (a)duţe 

, tele” 

V.); = A 

-“( inf) a IL Ş 127; (înaintea dativului * 

și a pron. posesiv şi la dat. pron. pers.) - 

:(a)jhmoţe : 

- în cea mai mare parte din Byhan şi  Bar- 

toli P. sau din vol. ÎI ori din Notele . 

, premergătoare. În ordinea alfabetică,: 

se găseşte subt a (însă urmând după, 

“acesta! când. aveam două forme de „alto. 

minteri egale); ă urmează după a (3); 

'€ după c; e după e; j dupăi; l' după; 

_m şi A.după n; 5 după s; $ după t. Aste- 
riscul după o „fracțiune trimite. la „mNo- 

din acest volum. Lia 

(a)duţe vb. III = a aduce Sa '5/5. | 
?/ua 7/sa 7/35 a 11/39. |C£. (a)dură 

(a) făre adv.: = afară 4/0 1/33 13/e 1/aa 

(a) f1â: vb. I=a află, a găsi 4/as 'î/sa 

7 4fao'4/ea “ls î/ao aa $fza 430 2/as 
20/29; (refl.) a se ăflă, a se pomeni “fas. 

ah interj. = ah!-2/s3. ÎN iN 

2f,3 * aha interj. 

(a)hm6 adv. = acum 2 [0 iese 35/ș 
25/10. |] Cf. ahmoţe, "acm6,'ac- 

moţe a 
"adv, = acum 13/10. î/a3' 

” 20/a; atunci 19 zu: CE. 'ahm 6, acm, | 

acmoţe ar Ă 

ai interj. 10f2,; ba (da) 1/15! 

“ala conj. = dar 9/ae, (+ k e) 2/3. Ie ali 

ala  interj. = hei! 1/s '2/2s las baida 

25/,,. (repetat) -*/ 1 

ali conj. = sau 15 9% = = sau... 

sau ' î/a3; — dar 2%/a3. |Cf. ala? : 

almeno. adv. = cel. puţin 7/1. 7/3 

ajora ady. conj. = atunci (se..., iai 

8ajz, 3:/„. ||Cf. sa,. tunţe - 

(a)mâte adv. = mai nainte */a3 2/3, | 

- (opus: cm 6şe) 5/5; *nego— 

1.



ac2 

"înainte de a... 4/s 5/19 12/54 %/s; mai 
amăţce = mai întâiu %/, - 4 

amindâj, fem. amind6 num.= 

amândoi, amândouă î/za 1/33 31/.4 %/e 
ân sb. = an î/19 10/.5 %/12 ” 
ândit sb. = tindă, ambit (în Transil- 

vania), antreu, sală (Mold.) 13/. * . 

ânţ(a) adj. = aici 4/s, 7/33 15/17 2/10 

IC. jent (a, asiia, (opus) cole, 
„col6! 

antosiac 'sb.-= Ianuarie 2 

an ke = încă, “Şi 4/25* %/,, tot “pa [| 
Cf. imke, navca 

„ăfel sb.= înger:5/a 12/39 15/s4 
apară vb. L = (refl.) a (se) apără 2. 
âpe sb.=apă */aa fa 7/2. 2/3 
ap6j adv.= (la comparativ) ma im 

= mai târziu, în urmă, la urma urmelor 
ase 12/13 30,6. ICE. rapsi, ropsi, 
pocle 

(a) prope adv. prep.= 

=) [aa (-de) 18/47 20/13 
ară vb. I = ară &/,s 2/5 
(arată vb. I = arătă 2/45 1/4 Ufa5 : 

?2faa 2, (refl.) Ii s-a ratât %/;; 
arat âi sb. = arător, plugar 5/s. ICE. 
teză k, 

ârăt sb. = mneşteşug,. artă, „mMăestrie 

1 "aaa 3%. ICE. ârte 
ârde vb. III = arde 3/34 3/15 15/34 24 

: 28/.. |CE. pali, zgori | 
"art sb. = berbece (nebătut) “20 
G)rmâr sb. = dulap5/,5/, . E 
armâni k e sb. = armonică 17. 

ă rt e sb.= meşteşug, artă, . măestrie 
337. ICE: ârăt, 

(a)să adv. conj. = așă, atât de (tare) 
(4 adj.) az %a/a (CF vb.)-*us; — aşă, 
astfel, în felul acesta */,4 “(5 5/,,si m: 
nre ce = = şi așă mai departe 1/2, -.: 
io-m' factit=sin=am făcut 
așă şi așă.... 19/13; — (concluziv, după 
"propoziţii condiţionale) ao ICE. sa, 

_ asâv 

(a) s â v, -e adj. = aşă, asemenea, astfel, : 

“atât de 2/.0*.1/-2 5/34 fo. 

asera adv,= 

= aproape (m: ai: 

(a) ţi ja .ady. = 

GLOSAR LA VOL. 1 : 

(a)scunde. vb. : III = ascunde 3, 

5/a Se. ICE. - scundave'i 
(a)scută vb. 1 ascultă 4/, 5/,4 *, 
ascv sb.= „Proprietatea. sa 8/2. ||CE. 

atev 

într'o seară, seara %/, ! 

(a) sere adv. = aseară, în seara pre- 

cedentă 4/4 '12/., : 
âsir sb. = măgar, asin 10/43 15/.s 2, 
(a)steptă vb. I= aşteptă: 9. %/,s 

*/a0 *2/3s; (+ ke) a aşteptă să... 4/4. 
âstesere adv. = astăseară 2/, | 
âstez (e) adv. = astăzi */s în ziua de 

astăzi 10/,ş a 
ă t, -e, -o pron. == alt, altă, (ncutr.) alta, 

- altceva 4/19 4/25. 5/13 2109 (ur... =) 
"*/sa. ||CE. şesta ât,''ţela ât; — 
al doilea, a doua 3/, 1%/, următor 

"32/a. [ICE doile, âte-zi 

atv. sm. = proprietatea, 

33/10; Cf. ascv o E 
âte-zi adv. == a doua zi, ziua urmă- 

toare 1/4* î/, 1:/, (o âte zi=o p altă 

zi 1/0) . ' 
(a) tunţe adv. = atunci, apoi %/ș. ct. 
alora,.sa 

averea ta - 

aci 2/s0'*/a, acolo ra 

8/2 21/12*, |ICf.: ânşţa, ienţa ” 
(a) ve' vb. Il= =a avea “fe 3/. 1/53 /-. 

lo.; când a vut' za.muri 
3/a == când a trebuit să moară; âri: 

-za lucră. 21/, = ai (= trebue) să. 
faci; tu-l ări lă 2/ș5 = tu ai să-l 

iai (= a vei luă) . “ 
avlăt sb. = aluat 2/4 

avzi vb, IV = auzi 1/4 1/2 4/24 1%/2. 3/2 
(a)zută vb. [= ajută (cu acuzativul .. 

persoanei) [aa 19/13 .13(5, (cu dativul: 
persoanei) */s 

-ă 

ă interj != ăra] 1/1 aj 
(î)mnâ vb. I=a umblă, a merge 1/5 

5/2 %/20 7/13 2 12/10 %/,,;msus=a 
se, urcă î/,, mcătra...=a umblă 
la (cinevă), a frecventă pe (cinevă) 

= Ă 

” ;
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Ss, mbire=a umblă s. merge (A)rimisă vb.I=auvisă: li sca 
cuivă bine 1/7; —a plecă 2, nmisât de... 1*/4 | 

(ă)mnave'j vb. IV=a umblă (me- ()nrete adv. = înainte : î/ș5 1/70. 

reu) 15/, 11/as 
(î)mnănda = pe jos, pedestru 1lî. 

4/-a. ||CE. mere, pasă, homo 

- &) mpi adv. = înainte, începând /,+ 

ămprevâăle adv. = : pe jos! he Cf. 

zos; ănzdolu 

()mprinde vb. Ill=a “aprinde, 

a da foc 1/4, 2/2. ||Cf. zepali 

ămprins, -€ adj. = aprins 24/, 

, (î)mpunto adv. = i exact 3%/s: 9%. îi 

“Cf. inpunto . 

(4) n prep. = în, întru 4/25 1/23 4/aa. ||Cf. 

intru . - . 

(ă)namureijse=a se amoreză €/,g 

incărcă vb. Il=a urcă 

(a. ” 

ăncărcât, 

20 
(ă)ncl'ide vb. III= închide 2/4 

- 26/74 %J.||Cf.resct'ide, zecl'ide 

(â)ncruni vb. IV = 

Sim ||Cf..ocruni . -.. 

ănfati adv. = de fapt, când cold la 

ICE. infati e 

în cârcă 

-e . adj. = 'urcat în cârcă 

7 

(3) njurbă vb. I=a întâlni (cu-acu-,, 

zativul persoanei) “se “as '*1a- ICE, 

imbati se - 

G)nmesti vb. IV=a îmbrăcă 

(trans.) 2/3; (refl.-+-d e) a:se îmbrăcă 

193, (ăn) a se îmbrăcă în cevă 

16/e7' ca cevă 1fas.||Cf. respol'ă 
(â)n mestit;' “e. adj. : = îmbrăcat */. 

15/13 3faq - ' 

(â)n mestive i. vb. =a îmbracă * 
af mu IN -_ 

(inmeţivb- I= (rars.) a însziă: - 

in 'crijănţiie=a'.da educaţie 

1/12 1/as; (refl.) “a :se învăţă Biz 

(+ za)-a. învăţă meseria de... a 

| (î)nmeţavei “vb. I = (trans): 

învăță; a -creşte, a 

educă 1/53; (refl. + inf.) a' se învăţă, 

a învăţă meseria de....%/,. i :: i 

încunună 5/1g -* 

„de... = pe dinainte 35/1, mai de- 

parte 12 jus, ICE. rece, ăntru 

ăn s, -e pron. = însuşi ifss 19/53 235, 

însumi 7/3; însuşi sau singur 16/54 

„7/5 singur 2/32 10/as 26/12; ăn s'cu 

sire = în sine(a lui) ?/,3 9/16 

()nsurâ vb. 1= (trans.) a însură, - 

“a mărită (pe: cinevă) 15/,3; (refl.-ţ-d u- 
pa s. scupa = împreună).a se în- 

„ sură (despre: bărbat s. despre bărbat 

şi nevastă împreună) 2/47 %/ fas 1/7, 
"a luă de nevastă. 18/,, a se mărită 
Sa? 10/aa. ICE. ()nsuravg'i ” 

(4) nsurave'j- we IV “lar ICE. 

(â)nsurăâ 

“(ntrebâvb. 1=a întrebă (4acu- 

zativul persoanei) 1/2, 5/1, (+ ţe) 

„fa (riuve) î/ce î/ss;. (+ cum) 

23/10, (+ ke ţ e) 3/4 4/a 22/, (+ acu- 
zativul persoanei şi + s e) 1%/,,; —a 
cere. (+ dativul. persoanei . şi: acuza- 

tivul obiectului) */.* î/ss, (+ acuza- - 

" tivul obiectului şi al' persoanei) 3/4*- 
15/.4,; a cere de nevastă (+ acuzativul 

- persoanei) %/;; a rugă cerând (+ za 5 

"în€.) 1/4 12faaş —a rug: (d--acuza= 
tivul persoanei) 11/,;, (-+ acuzativul 

persoanei + neca): : lea 2. Ck - 

neca) %/s: . , 

()ntrebave i vb. IV za întrebă 

(mereu) 1/33 7/25 »/as 7 
(întru prep.= înainte =ja0e sa 

* 7/2a */as 19/ oa 15/55 15/45 %/g asr ICE, 

“Gn)rejee.. , 

(GG ntru prep. = în, întru < -/; [3 

20/13 3/33 %/s5 între 2/30* 27/13. CE. ăn. 

“ănţinze vb. 'IIL refl. = a. se încinge 
20/, 32p* Pi E 

(â)nuntruadv. înăuntru, înlăuntru 

1/xa */as 4/52 %5 %/s %/ "ae aa Sa A 
Cf. dinuntru 

“anzdolu adv. cf. doi 

arde vb. III refl. = a râde 5/13 %/0-



  304. 

"(cu dativul persoanei) a râde de cinevă y 

23/11 2 ' 
ărpesb.= piatră, stâncă fa “ha a 
19/11 32/, Ă . 

B 

bâbe sb. = babă js “20 * 
bacalâj sb. pl. =. batog i: | 
baladir sb. = pridvor 3/, 
bânde sb. = parte î/., la o == la 
„0 parte 9/.,. ||Cf. pârte 

bâkesb. = ladă de mireasă el [a | 
„Cf. scrine. , 

barete sb. = = beretă 41/3* 
bârke sb.= “barcă,. luntre “le CE. 
1 bârkiţe 
bârkiţe sb. = barcă mică, cin eh | 

Cf. bârke 

barân sb. = baron ast | 
basg'rike sb., = biserică */.1 
basta ady, = ajunge | 1/aai mneca 
„Ss '5e== numai să... 13/23 2i/,ș. 

_bâtevb. IIl=a bate, a mână (boii) Ă 
2/5 23fa: i 
bărhân sb. = rochie ia fa 
„bărse sb.= pungă, traistă "fe ICE 

brse E i 
băt sb.= bată, ciocan, maiu 3/4. "lan 

2/5 21/14 

băţve sb.= bute,. butoiu “3 "la 
aa %fas. ICE băşvişe .: 

bățviţe  sb.= butoiaş> le ge et 
„băţve , 

bedast, -e să = nebun, prost “lo, 

2/13 %/s 
be d ady. = bine 27/,,, (mai ales ca ex- 

clamaţie:) bine | 2/,5* 50, bi re-i! 
*/.5,.va bef (= ital, va bene) = (e) 
bine! 33/.., nu face nimic | 2. 
birel 20/,. Cf. bire , Ă 

beri vb. IV “he. ICE. berive i» 
„o zberi 

berive'j vb. IV je. ct. beri, 
-  2beriţ 

bes ede sb.= vorbă, cuvânt “ue s-a 

„ GLOSAR LA VOL.I1, . | i 

dât: vera: si beseda = şi-au 
făgăduit în. mod solemn 2 

bestije sb. = animal 13/,p 
„betă'r, -e adj. = bătrân, vechiu 4 

1/3 4/sa %/se 4/so %10 12/, (întrebuințat 
numai ca adjectiv, în opoziţie cu ti rar 

„sau cu no(v),.cf. 1/,.*). ||Cf. stâr 
„be vb. Il=a bea 9,3 925 1% 1 -10/aa 19/33 19/34 21/e. [CE popi,nepi: 

bicâr sb.= măcelar 22/,,. . 
birarije sb. = berărie 102. 
bire adv. = bine */a3 */aa 1%/a, (= li- 
„niştit) 19aa, (= tare) 1/0, (= reco- 

mandabil) 2/,, vre = = a iubi “a. |) | 
Cf. bea: 

bire sb. = bine %/, . 
biscu p.sb. = episcop. age 
biţ sb.= biciu 3/, 5, .. 

biţv e = ciorap 1, %/,4 
bivei vb. IV=a.- trăi, a locui 1/*, 

1/ E 

blâge sf. = vite */, 15/a a 
blagoia: blazi simde tire= ! 

ferice de tine! */4,... 
blâgoslovsb.=. binecuvantare; bla- 

- goslovenie boa 

blât(ă)n,ctne,-tno = = murdar, scâr- 
„1 AV. fa :%fe %f,;. pre blâitno=: 
„pe murdărie 1%/,, 

blazi:a(si blago ia) de tire= 
. ferice de tine.2/40 */s. 

bo sb, = bou %/, 5/s6 9/2 15/s *2/; 
bob sb.: un “d e= o bucăţică de... 
îs Ia... De 

boctin sb.= bucată. 2, 2/, 
bodl'azi -sb.= ziua dinainte. 

Ajunul Crăciunului 3/, . , 
bo g sb. = Dumnezeu (în anumite lo- 

cuţiuni, încolo: Domn): da i sri! 
cu 5/as. (şi. scurtati Bog 19,,) =. 

fa. 

de - 

- noroc să dea Dumnezeu | rămas bun! 
hvala:bog ul! = laudă,: mulţămită 
Domnului %., „zna = Dumnezeu 
ştie 19/33. ICE, boguţuvaj 

bogât, -e adj.= bogat %/,, 
bogatiie, sb. = bogăţie 10/.,
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boguţuvaji = Doamne fereşte | 15/50 

boi zi, -e adj. = dumnezeiesc 7 */.. || 

Cf. (opusul) vraizi 

bol(ă)n, -ne, -no adj. = bolnav 

5/20 ?1/a *%/aa5 (subst.) ?/.. ICE. (opu- 

sul) săr 

bome interj. = zău! iată */. 1/4. |] 
CE. bora, na moiju dusu 

bora interj. = întradevăr, zău 5/a.. || 

- CE. bome, na moju dusu 

_borbitadv..= poate 4/35 “aa 8a/ș. ce. 
-borke 

borke adv. = poate, doară: 2,0 Ice. 
borbit. 

boskesb.= pădure 17. o, 

boţe sb.= sticlă, carafă ?/,3. ap | 

Cf. butil'e, boţiţe 
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gi 

"ca conj. = (numai urmat de si) ca, ca 

bâţiţe sb. = sticluţă 2/2. CE. boşe: 
brâce sb. = tovărăşie, societate 19/14 

“brâide sb.=— viţă de vie 1%/s. | 

“ brajne: moi = frăţiorul mieu 2%/,3 
brâv, -€ adj, = brav, viteaz 23/14 

brăv sb.= brâu 2/3*. |Cf£. câniţe 

brec sb. = câne 4/us 11/15 **/. 
brente sb. = vas de lemn de cărat 

apă 1/15 | | 
brig sb. = munte, „ deal 1/3 5/., 3/,. Î 

Cf. codru ....: ..:..7 

-brizăn, -za & -zno adj. = : întristat 
af. „i i 

brse sb.= pungă, traistă, sac 11/40 

19/09 2/3 2]. Cf. bărse 

budile sb. plur. = maţe 2/3 

bulâz sb. = cale: strâmtă, potecă 2/,. 

|Cf. iclănă'ţ.. 

* bur, -€, o adj. = bun “fas, 5/34. */.0 

10f,ş, ma fost ur. cu ât=sau. .. 
"avut bine: unul cu altul, s'au iubit 

fu, mde (inf.) = bun de cevi, 

“vrednic, capabil de „1. 3/ș.» |Cf. vri d n, 

(opusul) poredăn . : 

.buskei.vb. IV refl. = a se icgină 

fag. 
-busniwb. IV = 

a avea raport sensual cu... 17/ss -i. 

'b util! e sb.= = sticlă, butelie 5/2, 

"20 s, Puşcariu, Studii Istroromâne, INI | 

7 

j 

a sărută *, sa pus 

câp. 

“şi, ca şi cum, ca și când 4/sa 1/52 */20 

13/30 11/13 21/8.%/2s 5/20; precum */«; 

(ca si si) 18/52 - Da 

câ (art. câlu) sb.= cal sa %/.. sp, 

11/18 1"/a0. 21/ș : 

câd, -eg, -o adj. “ eu 
|IC£. (opusul) râşe . 

cade vb. Il = a cădeă 2/1, i. fa 

2/05 1/as S1/; = dila mâja=a se 

„naşte 15/47 : 

cadere sb.= căldare /; . 

cadine sb. pl. = lanţ.(dela. caldare) 

jam Cf. veruge 

cald 77, 

„cate sb. (art. ca felu) catei fa 

Sea 
caie'ivb.IV refl, = a se căi, a-i păreă 

rău 15/53 n. ” 

“câle sb. = cale, deura “fa tije ap i 
„Cf. câliţe, ţeste -- _: 

caliger sb.=.ciobotar 14/43: 
câliţe sb.= potecă 21. (| CE. căle 

calivej vb.. IV=a spiatecă, a crăpă ” 

(lemne) 19/.3 * - IN 

camal'ere sb. = camerieră EA 

câmare. sb..= cameră, odaie î/.:*/s0 

campâfe sb. = câmp “hu CE. 

-pole , 

câniţe: 'sb, = brâu (feineiesc), . cin-. 

gătoare %/s. | Ce. brăv, plăste- 

niţe,plâsceniţe.: . ” 

cantride sb. = scaun 1/3 10/20! . - : 

cantun sb.= unghiu, colț 13/,:) 

sb. = cap */aa Ss; bire-n 

câp (= minte) ţirât-a “ne [| ct. 
-câpo, glâve. E: 

capele sb. = capelă,. bisericuță aa 

câpl'e sb.= picătură 1%/,.; 

. capli vb. IV=a pică, a picură,. a. 

. 

„3. Stropl. î/as: 9/5: 19fs7: e» - ” 

câpo adv. = (de) căpetenie “e ai 

captâvb. I = (trans.) a căută (spre...) 

“a privi (la...), a se uită (undevă) 83/61/23 

29/13, a avea căutătura...: 23/10; nu l-a
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 atbire = nu-l vedeau cu ochi buni - 
2; câpte bire = bagă de seamă 

A „să vezi numai! 14/;; (+ ke::se) a 

- î căută (să...) 10/25; (+ acuz.) a căută 

„(de cinevă), a avea (de) grijă, a griji, 
-. a păzi 21/.5, (4+- ke)a griji, a păzi (căci) 

2/32; — (refl.) a băgă de seamă, a se 
„ Păzi 5/20 %/s €s1 21/,5. |ICf. cavtâ 

- capuiz 'sb. = varză %/.*. |ICf. verze 
-cărle, câre pron. = care, cine i ş 

143 DE: 

= cârne sb. = carne 5/24 

caroţe sb. = căruţă fa e Ice. 
voz : 

“câs-sb.= brânză, caș 7/1. 24 

căse adv. v.acâse A 
„.căse sb. = casă 4/53 %/,s. || Cf. câsiţe. 
-căs e = casă, lădiţă 14/,; as | Cf. ca- -. 

” sete, castin. 

casete sb. = lădiță 4/„3, let. câ se 
câsiţe sb. = căsuţă 2/4. | Cf.-câse2 

"castige'ij' vb. IV=a pedepsi . cp. 
-%faa. || CE. gastige'i. : 

castin sb.= ladă 5/4. || C£..: cae 
caţă vb. lv. acaţă îi... 
câţke sb. = şarpe î/p 
cavtă vb. I=a se uită, a privi 4/45 

%/4 13/; —a căută, a se îngriji (să.. ) 

Aaa. CE. capră . 
.. san adv. = când */., Fus “ls da 

” */2a; dacă 4/as 7/33 15/as 2/6 2/14 (a... 
„ de) 1/,ş 31/,,; des = după ce. sp 
aa fa 3/3 

căntă vb. I=a cântă 4/4 “u 7, Il 
Cf. zecănţe'j, căntaveij. . 

căntave i vb. IV =a cântă (mereu) 
| */9a. 
i. căt, căte pron, = cât SR 15/30 1*/s4 

17, %/,, pomâlo «= abiă ce, 'în- 
dată . ce 2/as „-codăr = oricât: 
2/1. || Cf. 'căta. : 

căta pron. = cât 4/; câtva i atât 
> (de mult) */.0 17/e 15/.$ *3/aa 22/as, căta 

7 - ke...:= atât (de mult), încât 1*/,, n i... 
a. „= nimic 4/.., ţe = de mult ce 

n Ve tot-căta = tot.şi adică așă 
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- cmoţe adv. v. acmoţe 

MUlt 1 10/0ș me: căt= atât... cât 

aa. || Cf. căt: " 
cătra prep. = la 3/, 4/6 1/25 os la 

5/a 2/8, (temporal) 22/10 e 

".clâftar sb. ='stânjen 2%, . 
-clănă'ţ sf. = cale strâmtă 23 
-clecni wb.-IV = a îngenuchiă (in- - 

trans.) î/aa %/s* (refl.) 1%/s; 
Clementinen. pr.: svete n/a 

cliţi:vb. IV=a face. strigările ' (în 
- biserică, în vederea cununiei) 40, 

. c1” emă vb. I = (trans.) a chemă (e, 

: “fa 4/15; a strigă 22/2e; a cere 1%/.;; 
" (construit cuacuz.-+ ke s e) a chemă 

pe cinevă, rugându-l să... 5/3; (refl.) 
„a se chemă, a se numi *%/, 
cl'uţsb. = cheie "aa lia 1 Cf. cr u- 

ţâniţe. ” 
el uţâniţe sb. = = gaura cheii je i 
Cf. cl'uţ 

cmet sb.= ţăran cu “casă, gazdă “e 
cmo.adv. v. acm 

. 7 

ciige  sb. pl. = carte sfântă %/,. |] 
CE. lib (e)r 

co 2/,* 

cocot. sb. == cocoş 29/s4 2/3 
-codă'r (mi -ţe), în. legătură: cu 

pronume şi adverbe, serveşte spre a le 
- preface în nehotărite, de ex.: căt-= - 
*/., docle- = a ţe- z0fia țe- 
= -mi-ţe. a iz emise. 

code sb. = coadă 274 0, 40.7 
seodru sb: = munte î/s4*. || Cf. bri e 
colăc.sb. = covrig 1/23 %/, 
colar sb. = rotar În PE . 
colă'ţsb. = prăjină, par, arac (la viţă) 

n %/ha 
cole adv. = „colea, colo, acolo. i A 

19/17 13/20 15/14 si ju. || CE.col6,: 
": (opus) îânţa, iensa, (a) ţiia. 
cole sb. = roată */,, 

„So Sadv. = acolo 4/5, 1/.ș..|| Cf. cole, 
-(opus) ânţa, ienţa,: (a) şiia: 

columbăr sb. = cere 2/,; horă 3” 

*



- 7 

„erug. sb.= stâncă 13/43... i 7 

.crul, -e adj. = chior. 41/s4*% 

crune sb. = coroană sf 2 afaș, | 

„cu:prep. = cu aa» şi 19 [13 de, prin 4/23 

“cucâ vb. 1 (cei) — a se culcă „10/59 

12724 bf, 
“e 

N 
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conoste vb. III = (trans.) a cunoa- 

şte 4/94 */19 "ha ee aa (eeil. ke) 
40, 

copâţ sb.= . ufă 10 p% î 

, copite: -sb. = potcoavă spe 

copt, -e adj, = fript 5/3... || Cf. coţe 

coptâr sb.= cuptor 1%/, 17/a. 

corb sb. = corb %/z2, 3/aa-: 

“corite sb. = covată ?/ “ 
„corn sb. = corn 3/16 : , 

“corone sb. = coroană (ban) «ie 

costâii sb. = castană 2/,a îi 

cotleniţe sb. = ţest, (de; copt pâ- 

nea) %/g MR 
cotlâvine sb. = aramă = 

cotr6 adv. = încotrb Bafa 15/54 - 

coţe vb. III = a coace 17/,, a frige fa: 

2/5 CE. copt ...: - 
covâţ sb. = faur,: covaciu '21j, 

coze sb.= piele 3/4, 3/3. a NE 

crâj sb.= "margine “[ .. 

crâiţar sb. = creițar -11/a3 

crâl' sb. = craiu, -rege, împărat 1/3 

"9/4 157,3 

crede vb. 
15/23: . 

„ereste vb. II =, a creşte 15/25. || Cf. 

goii, nerasti, zrasti Ă 

criiânţiie sb. = educaţie 1/4 . 

cristijân :sb. = creştin,. om. | c£. 

_cerstijân, crscân 

criz sb.=— cruce %/, 

croji vb. „IV =a croi 22/4* 

” crov sb. = coperiş 15/36 

a crede. î/ss: î/a m = 

, crpivb.. IV = cârpi 1/3. 

crstijân'sb..= creştin, om : 1/34 2/3 

35/.. || CE. cristijân, crăcân 

crătân sb.= creştin, om 35. || CE. 

„cristijân,.crstiiân: 

„cuca r sb. = vizitiu aj 
+ 

20% - Mi a, 

“cu he'it. e adj. = fiert 

„cunfin sb. = 

ai 
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cu har sb. = bucătar 2/4. 2/; 

cuhe€j vb. IV=a fierbe, a: păti 2/5* 

*/2o 9/22. Sas 51/12 %/..|| Cf. cuhi- 

ve'i,. scuhe i i ' 
pa , . 

cthite sb. = bucătărie. ?/; 2%/,3 

cuhivei vb. IV 2/4*. || CE. cu- 
„hei, scuheij ..-... 
cuit'vb. IV=a făuri a, 

„cum adv. ; conj. = cum “ae “ae * n 

cât de, ce 16/73 %/21. - 

„cum sb. = cumătru 5/20 1/23 fa 

câimatru sb.= cumătru 5/20 19/32: 

cumpaniiesb.= rovărăşie,, tovarăşi 

societate **/ 20 18/3 

cumpaneivb. IV =a “întovărăși, a 

petrece (pe cinevă) 15/a 2: 

cumpară; vb, Il=a cumpără 4/s 

17 fa 22faa i i PR 

hotar 3/5 2/; - 

cuntenăt, „tente. „adj. = mulţu- 

mit as “15 */10 i 
cuntrât.sb. = contract 7 32/54 

cuntro .adv. =dmpotrivă: :mere= 

"= a merge întru; întâmpinare, 35 : 

_cuntâde sb. =rcumnată î/p4.%/s, | 

cu p:sb. = grămadă, porcoiu 7/ss:- 

cur sb.= cur 2/ao”: , 

-curât, =e adj. =.curat zf 

curi6z, =€ adj.-=,curios, 2/5 Ă . 

"cu s. sb. = bucată: “Isa [a ae U ct, 

boctin . 

cutez â vb. 1 =-a- cuteză 20/53 (după 

-negaţiune . şi urmat de inf. are de 

obiceiu înţelesul unei amenințări 5) nu 

„cumva! să. 1/5 1/70 3%/.:%/. 
cuţit sb.= cuţit fs 23/23 

-cuvintă vb. Il=a vorbi,a cuvântă, 
„7 

:. a zice "la 127 a. ce. ziţe,: spure, 

gan€' i ste 

„cuvintave i vb. IV ape 
e BI 

€ pron. n € €-a,€ e) d. Ii $ sin -138 

că adv. = de 'acolo (numai în legătură 

-cu verbe ale mişcării, precum: duţe
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m 3%/aa, fuzi n 1/ss, hitit 83], 

- Lă m4/sa, 

pasâ =, “poscapâ m 5/2, 

purtâă m%/25, scapâ m î/2a fu, 
__tremete' 19, zdreni 5/2) 

caculei vb. IV=a sta de vorbă, a 

" tăinui, a povesti 2/1 24/4 

câco (vocativul lui ss e) = tată 

Bafu3 ' i 
câro adv. = arte, “tare a ee [| ct. 
ice 

. : D' i . 

d' v. d e 

“dâ:vb. L=a da 2/15. [i 1/53 “30 %/aa 
î/n. 912 9/10 9/23 12/22 fs diie o 

triske== dă o palmă 2%, dât-a 

„fuga lu câlu=a întețit calul la 

fugă *a/,,, nu se dâie. zbudi= 

nu se lasă deşteptat RUA , dâăt-a 

sti = a dat de ştire 2/5. ICf.dave'i. : 
noroc să daj' în: bog „sricu= 

dea Dumnezeu ! Sie -- 

damareţa ady. = dimineaţa fax î/e 

&fa:|| Cf. dumareţa: 

: damareţe = (sb.) dimineaţă 5/34; (ad- 

. verb) dimineaţa, 'a doua zi 3/2; “ue |. 
C& jutro ...: 

darve'j vb. IV = a dărul 1/4 

dave'j vb. IV.=a da, a:obicinui să 

dea 13/,, la ls 31/. (== vinde?). l Cf. 

dă: -. 

dăa sb. = zi 21/a. Ic. zi 

de) prep., conj. = de 1/4; */. */,,. /, 
20/a 23/a 2/10 20/73 5/3, de frik €, 

de miline=de (=din; cauza) 

frică, milă 2/6 */e3, muli de pinez 

= catâri de (= cu) bani 3/,, falit 
„av de: câse= a' lipsit de acasă 

(= dela casă) 4/s,,nis de slâbo= 

nimica rău 4/,3, de căn(d) = când 

*/a */11 55, după ce 5/43/,,de nopte 
= noaptea (ital. di notte).4/,s, de - 
(k e) = deoarece, fiindcă, căti 10/, 
1/6 35/s; devet de jîle= nouă 

" .tinse 4, doi'de' je l' = doi inşi 
Plai din 1/13 “as “ss */33 */1s 20/s€;dela . 

| „1/23 */as5 Cu */13 14/17; ca 
mere »t/,=a plecă, 

decle - 

“dila. prep. = dela : 

-dirap6j 
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19/24 (după 
comparative) decât 5/34 1%/, 1%/,,; doar 
5/as as 19/01 23/asiiată%/4*; atunci 18/15; 
de, dacă 1%/,; (++ inf.) (de) a, să i EER 

"9/10 16/0; formează. genetivul 2/1. 

23/a 2%/5 etc. cf.I $ 123.|[Cf.di,di a 

debul, -e adj. = debil, slăbuţ */, 

deble sb.= copac “sa “ne he (| Cf, 
copâț.. : 

sb. = bucătăreasă, . 

la %a 1/15 
den d(e) 'adv. = de unde 2/5 22.4 

dert vb.'IV = a jupui, a beli 2/« 

desăn, :-sn €, -sno adj. = = drept 

(despre mână) 5/24 : | 
deside i vb. IV=a decide, a ho-: 

“ll Cf. odlănţi 

deve t num. = nouă î/so_%/as fa “ 

devetdesct si. devet num, 

nouăzeci şi nouă 14/13 : 
devetsto num: == nouă sute IS : 
di. prep. (în: di' la, di su)= 

servitoare 

_digni vb. IV=a ridică 17/23 SI !] 

Cf, zdigni 

lua de! pe 
2 din 

“dili vw. IV=a împărţi, a “da el. 
Cf. podili 

dimiac sb. = horn, coş sf - 

din prep: = din 2/10. */as; după: sp. 

"Sa/as 1%/as:2%/g 2/4 1973 49fa; pentru, din 
cauza 11/,,, aş e = dece îl!/,; la 2; 
dela %/,,,- -de: „lârgo = de: de- 
parte 8a/, 

, 

- dinreee prep. = dinâintă a, l ct. 
rece, (opus) dirapâij 

dinuntru: adv. = dinăuntru 2/44] 
"Cf. ănuntru -: 

prep. = dinapoi -*/,.]] ce. 
rapi, ropâi, (opus) dinrezee 

dispere'i.vb.: IV refl. = a. desperă | 
1/33* = 

ai ispere'jt, -e 29j. = deea, 
“ desperat €/.. 
dispre prep. = de pe "fe "aa “a 

le - ”
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disu prep. = de subt 16/37: 

diver sb. = cumnat 4/4 
diverti vb. IV refl. —a petrece, a 

se distrage, a. se. amuză (eu...) *%/, 
"div! = sălbatec (în:) *zeletiak= 

un monstru. în formă. de pasăre 

„50/s* a 
do num. V. doi Mă : 

do prep. = până la 1/2 227, E 7 

dobar, dobre, dobro adj.== bun 

(în:) dobro .jutro = bună dimi- 

neaţa 1%/,,, dobar veer =.bună 

seara 1/35 ! 

dobăndivb. WV=a dobândi, a ăi! 
pătă %/,. || Cf. dobnăi. 

dobe sb,'=.vreme, : moment 24 e 
dobivei vb. IV =.a învinge, a do- 

- bândi î/a,. 
dobndi vb. IV = a dobândi, a ca 

- Ştigă 4/so 1%/oa 15/a, a învinge */aa. || Cf. 
dobăndi, dobivei, 

pl 'erde 
doboto adv. = aproape,- mai; „ke 

== mai că 20/,9 11/s9 15/22. || Cf.scoro 

docle adv.= cât timp, până .când. 

- 4/35 2/ș cât, până unde îles, i în timpul 

- până când... 

când doar 2/,3:.... 
dogodi vb. IV refl. = a se întâmplă : 
12/19 0 Pa - 

doi, do num. 2 doi, două Ala aa. 

alte două 23/4' fa 2/1. ăte - do = 
unu m Unu doi, câţiva 12/ua. 

” doile, 

- doua 2/s0:8a /s 19/ss 2/15 2%/s 
domisii vb. IV refl. = a-şi aduce | 

aminte (+ de) 1/1 /as Paz, 1/4, 

a se gândi, a-i da cuiva prin: gând 

 37/; (4-.k e) a-și. da seama, a înţelege 

204.5 fu. || Cf. "predomisli, 

misli, zmisii, 'nemisli, (opus) 

(utăâ : 

Domn sb. = "Dumnezeu “he n || 

Cf. bog 

domke adv. = deci, aşa dară “e Ie cf. 

„donki. pi 

! (opus) EI 

2/30; o co dă = până i 

dova num. = al doilea, a 

3c9 

„don ki adv. = deci, aşa dară ur | - 
“Cf. domke | 

dosta adv. = destul 1/1, */2a “10 

2/7... || Cf. dosti aa | 
do'sti. adv. = destul, de ajuris LU 
18/53. |c£. dosta 

" doteşivb.IV=a ajunge (pe dineva) 

din: urmă: 12/10 1/20 ?/1a 

dova num. v.doijle. 

dozne'ij vb. IV=a „băgă . de seamă, 

a observă 5/24 5/34; a fă, a şti, a auzi 

- 9/23. 16f 28/a3. „i Ă 

dozovi vb. IV=a chemă înapoi ETA 

drac. sb. = drac. 2/5, Se fa 82 Î. 

juve „ai fo'st? = unde, dracu',: 
ai fost? 19/xa ţ-aj dracu facut? 

" - =-ce dracu? ai făcut? 22/aa. || Cf. h i- 
: dobe,'neţisni duh; . 

drâg,:-€,'-0 adj. — drag. 204; mo 

dragi= dragul mieu 4/4, draga 

| moia = draga :mea */;a 

duh sb-= duh; neţisni = necu- 

ratul, dracul 15/,0 2%/; | | 

dumareţa: adv. = dimineața. fa. 1 

Cf. damareţa E 

dumireke sb; = duminecă. A . 

dupa prep. = după Aaas la le "fe 
18/49: 

dură vb. dat, adusă. 

dure'. vb. Il=a dureă; te dore' 

36.2, : mire. dore câpu î1/12 

i ă-v durit itrima dupa. 

10/25 

durmivt. IV = =a , dormi a *.s 2/11 

30/as. || Cf. zedurmi _ 

durmir sb. = soporifer, doftorie care 

adoarme "5 %as  - . 

durmiveii vb. IV=a “dormi (me: 

rev, de obiceiu, etc.) 21/, * 

duse sf. = suflet. (în:) na moju 

„dusu= zăul f. 

„ dusiţe sb. = feştilă, (de candelă) ji, 

“duţe vb. Iliv. 'aduţe .: 

"duţe vb. IN =a duce „sa ETA | 

%/as “ja 
duzn, -n€, -no adj. =. dator. si
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dvaiset num. = douăzeci 12/, 23/, 

We , ” n E E: 

dvanâist num.=doisprezece, două- 

- sprezece /,+ , 
'“dvisto num. = douăsute 5/, :: 
dvoie sb. = păreche %/ae 

E. 
e. conj. = şi, iar, dar fs 4 4fus ?fzi 
„eco interj. = iacă, vezi | 1/5 15/as | 
ereditej vb. IV=a moşteni 3/, 
€ interj. = dar (de unde)! 13/,, 3/, -: 

. . 
ă F . 

“falt vb. IV = (intrans.) a lipsi 4/36 
1/13 15/aa; (refl.) m fal e = îmi tre- 
buie 1/4; o ar 

famile, familije sb. == familie, 
„neam 4/33 2:/... || CE. rod . 

făre adv. v. afâre 
„farire sbi= făină 3: 
“fâţe vb. III = (trans.) a “face îs, | 

5/25 */11» (refl.) a se face (că...) 16/.3 
"faai m misa=a sluji (liturghia) 

y 

o 12fâ; (urmat de inf.) le «= cl'emă 
== porunceşte! să le cheme il”, lor.  mere= au să-i ajute să meargă 
îl. am facut 
făcut 'să macine 221. “ 

"fa 19/is A 
faz6 sb. = fasole %/, ?: - 
fărad. =fre 
făr-de prep. == fără (de) 3/,, If i 
fărminint sb. = chibrit HA 
ferme'i vb. IV refl. = a se opri,' a 

sta locului £/,, Sas 2/, - - tet sb. = băieţel 4%, must. i 
Făt-frumos Sul Cf. fteşer: - . | feţâr sb, = fecior, băiat 4/aş* “sa. | 
Cf. fet IN : - 

fete sb. = fată */.. 7/15 
fetine sb. = fată “/: 

smel'i=am. 

„ GLOSAR LA VOL,'1 

fetiţe sb. = fetiţă 4%/, 
fi vb. IV = a fi, a se întâmplă 4/, 4/, 

“o “fu îs, €-e = (îţi e =) ai 2/u, 
„cănd-a:fost= când i-a -venit 
rândul “4/0, fi.câse, fi = rămâi 
acasă 15/,4 : - De 

ficăţ sb. plur. = ficat (Belulovici) 
fil sb.= fiu 2/7, Re 
file sb. = fiică «/, 26, 27, 
fin, -e adj. = fin,: subţire 1%/.; 
fini vb. IV=a fini, a sfârşi, a 'is- . 

- prăvi, a termină */39* 7/33 13/30: |] CE.ti- 
„nt, finive'i îi 

finit, -€, -o adj. = sfârşit, isprăvit 
“fs. CE. fini. e 

finive'j vb. IV=a fini, “a sfârși 
4/.5%..| Cf; fint Ma 

„fiumere sb. = râu /x, -: 
fiurin sb. = fiorin 10: 
flă vb-1 v.află.. 
fler sb. = fier.%/, 
foc sb. =-foc 9, 2, j..... 
fole sb. pl. = foale, "burduf (de vin) - 

"1: 19/32; foi (instrument muzical) %/, 
fol'e sb. = foaie, frunză îl. “fa. 
fo me sb, = foame */, %/. (l'a fost) 
forţe sb.= putere:(în:) per forţa 

= cu tot dinadinsul 4/4: - : 
foze sb:=fel,. soiu îf.s, saca: 
foza de... = tot felul de... 13/.9 

frăiar sb. = logodnic 1/,,. || CE. frâ- 
-iariţe, ozena NI E 
friiarite sb-= logodnică. 207, 20/, 

“fa CE frâjar î; 
frâs ke sb. = frasin (Belulovici). . 
frăte sb. =-frate 4/4 /s» 2/, 
frăz sb. = fragă (Belulovici) . - -.. . 
fre adv. = îndată */.. || Cf. far . 
frike sb. = frică: am lao. 5. *f. 
fa, de ma. ! i 
frunte sb. = frunte [9% 
fu ge sb. = bătaie a fa 
funtâne sb.= fântână 8/.5 
fură vb.-I=a fură-v/, 19/,2 39/, - 
furmige:sb. = furnică 57, - fuzi vb. IV=a fugi Sai Sf, 2



-ganoj sb. =" gunoiu */1 Aa 

go, gole adj. = gol 16/49 254 %[10- LE 
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_mââ=a fugi (de acolo), a. se de- 

„părtă de undeva fugind 1/a. 

G 

galire ab. = găină a, « 

gambie i vb. IV=a schimbă sa 

gane'ivb. IV = asta de vorbă, a vorbi 

“/. î/a (refl.) a se vorbi, a se înţelege 

(cu cineva) 2/4. [Cf ganivți, 

„spure, ziţe, cuvintă 

ganive'ij vb. IV=a (tot) spune, a 

vorbi (mereu) 1/as. || Cf. gane'i.: 

gastigei-vb. IV=a pedepsi 4/3. | 

Cf. castiege'i : 

slâve sb. numai în expresia; $ va 

mere- (s.ii) za glâvu=te va. 

costă capul 4/1.* 4/1. || Cf. cap 

glog sb.= mărăcine 33, 

gl'edi? vb. IV refl. = aa se păzi (în2) 

gVedaj-tel %/a. || Cf. captă 

%/15 

Cf. prâzăn 

gojii vb. IV=—a creşte (pe cinevă) 

«ss. | CE. creste, zgoii 

'golub sb.= porumb (pasăre) “lea 

38f4s 15/54 19/53 

sont vb. IV=a „son, : a i mână 1ejza 

ar 

7, 

gospe sb. = gazdă (ferm. ) -găzdoaie, 

doamnă 10/sa 

gospodăr sb: = stăpân, ; gazdă sf 

[aa 21/s3 23/26 2/25 

gospodariţe sb. = stăpână sf. 5/s 

51! gospodariţa de câse= 

stăpâna casei 1/44 

gospodarvei :vb. IV a stă 

e ani, a domni 5/33 - 

gâspode sb. 1 ommni - 15fue „15/15, E 

domniile voastre 2/10 - 

gospodin sb- = domn */+ so. 1/3 

grâd sb.= oraș 8/.3 

grâniţe sb.= rămurică n | 

grăâs, 
sf. | C£. (opus) mrsav - 

“gumng sb.=arie 5/0. 

hârte sb. pl. 

-ș, -o „adj. = gras 15/i 15/30 .-- 

311 : 

grăv. sb. = grâu Sau. 1fa 2 
grede sb. = bârnă 21/10 : . 

grev, gre, grelo= greu 20/a 

grisnic sb.=— păcătos, om îndrăcit 

*/a 

20, 24/10 NE E Sa 

grob sb.== mormânt Sha a | - 

Cf. grope 

grof sb. = boier (mare), conte 7/, 

gromâţe. sb. = grămadă 7/53. | CE. . 

cup .. 

gropesb. 2 groapă ae, ce. grob 

- gros, =€, -0 adj. = gros; ţa groso 

= treaba cea mare. */s . 

grumb, -e, -o adj. = urit */sa *aa, 

rău €/3, grumbo âru = stau rău, - 

-e urit la ei 4/a - 

su ânti sb. plur. = roănuși =j zf [| 

Cf. -rucaviţe 

guârdiie sb. = vardă; lucră „= 

a sta la pândă,:a face vardă, 23fa0 

gube sb. = burete 30/10 5 %/.3 ” 

gut sb. == gât 15/26 %/a 

gutni vb. IV=a înghiţi 5/13 

Ra 

nâtopăde sb. = galopadă fa 

halopei vb. IV=a galopă £a (14 

harambâse sb, == căpitan (de hoţi) * 

Aso 2/23 | | 
= cărţi (de foc). 2/15 18/33 

spate, spinare 1/30 | hărbă't sb. 
Cf. hrbăt - 

hărhAi vb.= a sforăi 2, 

hej înterj. = hei! Wa - 

hip sb. = clipă 247,5 la 

“ îndată, momentan 4/72 “/, 

un = 

hitit vb. IV=a aruncă 4/33. 5/3 5/aa 

sfaai mca 3/1 „cu vrut 22f2s; 

_m(din, pistole)=a împușcă 

1/4 [|| CE. pohiti: 

hitit, <ă adj. = aruncat “(sa | 

hlâdăn, dag, '-dno adj. = ră. 

coare, răcoros 93/9. l Cf. râţe, (opus) 

a 
câd
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hla m i nd, 

hlapă'ș sb. = fecior,. slugă 3/7, 2/, */, 
hleb .sb.= pâne %/. Cf. păre 
hmo'adv. v.ahms 
hmoţe adv. v. ahmoţe , 
homo. interj. = să mergem ! haide], 
fan, „câ fac Ice. m er e, pa 
să, ji : 

“hrani ybi=a “hrăn. 2/;'a păstră, a 
pune de o „parte, a pune bine 22/17 

hrâstsb.= stejar 13/3 13/;; copac 1/,9* 
hrbă't sb. = spate 12/aş, Ier. hăr- 

bă't 

hidobe <b, = un spirit: rău (de « sex 
* femenin), naiba 23/u3: 
hunţut sb.= mişel, ticălos 1/0 107.1 
h văle sb. = mulţumită (în) hvalal!! 

= mulţumesc 112/23, %f2,,hvalaBo-. 
gu = mulţam lui Dumnezeu, Doamne 

„ ajută! 3/3 slavă Domnului ! 3s/,, 
hvali vb. IV refl. = a se. Jăudă, a se. 

făli "aa "ase Is CE. „Zehvali 

„I. 

igreij Vb. IV (refl.) = 
2/23 î/20 1%. 1/5, Ic. 
zeigrei ! 

igrive'i vb, IV 

3/2. || C£. igre'j 
imbati vb. IV refl, (+ pre).= a 
“se întâlni [d dh 10: Il CE. ăniur- 
bă 

ierive' i, 

= a jucă (mereu) 

"imen sb. = nume (n po menu 
= pe nume 2/3 

infati adv. = într "adevăr 3: d ct. 
ănfati | 

ingleski, -€ adj. = englezesc 20fa 
in „Punto adv. = exact. "ea || Cf... 
“Impunto : 

_inveţe adv. = când, cold, pe când 
3/e “aa Aaa : , 

inke adv. = încă și sua 4 2" 1/3 Sa 
23; (formează uneori e cf. 

MI $ 222 c) %/.|ct. anke 
iscre sb, = scânteie a 

-e adj. = flămând 5/4, 

GLOSAR LA VOL, 1 i 1 

istina -adv. = adevărat ls, nu-i 
nemiga =(2/,,) s. nu-i îsti. 
na nis (2/4) = nici vorbăl greșit | 

"istu: pron. serveşte spre a întări] ideea 
"+ exprimată prin pron. sela (*/) şi 

esta (2/4) | 
Ivăin, pr. = (S£.) Ioan af: 

Ea 

i â interj. = da, bine | “ae 15/72 îi PR IES 
„= da, dâ! 0/5 

iâ pron. v.je . 
iăâco adv. = foarte Sa/,3. Ie Cf. € re 

- iadi vb. IV refl. = a se necăji, 
mâniă, a se supără, a se saturiă, a-și 

„ieși din fire 4/., =*/.: | Cf. re ziadi 
iâdn, e, --0' adj. = mânios, necăjit 

„23/e 22/13 2/18 
iâpe sb. = iapă **/2a |: , 
iârbe sb. = iarbă 15/18 „i 

“iardin sb.= srădină %/-3 Pan oa E 
Cf. vrt - 

iardinersb,: = grădinar 4/,. Î Cf. o r- 
tolân, vrtulân 

a (se). jucă. iârne sb. = iarnă 2/, 
iăz sb. = iaz, canal la moară =2/. 

“lâzer sb.= Lacul Cepici t0/.a 
ie, iă pron. = el,. ea 'pasim; cel 12/..3 
-devet de iâle = nouă inse 4/4 

iedănâist num. == unsprezece 2. = 

iedănâjstile num. = 
celea */,7 : 

iedini, -a adj. = unic a, 
iesi vb. IV=a ieşi 27/.+ . 
ieţmic sb, = orz %/p* 3%/,. co, 
iezdi vb. IV= a călări: iezdinda - 

= călare [as | Cf. reziezăi, ze- 
iezdi . - ” 

jezumatiial exclamaţie, « de mirare | 
"5. surpriză (a catolici): vai. de. mine | 

15/23 . 
enţ(a) ady, = aici “a */, ej, 23/3, | 
Cf. ânşa, aşiia, (opus) col, - 
cole . : 

al unspreze-
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7 

ii vb. IV defect.= a merge as 12/.; 

„nuntru= a.intră 1/1; -l'va = 

za glâvu = îl va costă capul 16/,. | 

Cf. mere,-pasă, ămnă, ho mo 

itrime sb. = inimă '%/6 

io pron. = eu 1/2ş etc. 

iohkeiZa geme %/,. 
loze n. pr. = Iosif 23/10 

jur adv. = de bună seamă 5/10 

justo adv. = zău, dară 2/z, sâc! 2/sp 

chiar 2/49; tocmai, ' numai 8/20 22/34, 

cu orice preţ, totuș 22/33 

iutro sb. = dimineaţă (în) dobro 

m = bună dimineaţa” "e | Cf. da- 
marețe Ri m 

iuve adv. = unde (stare şi mişcare) 

2720 î/as 22/a 25/1 24/10 25/; căci %/as; 
(4 prez. ind. are înţelesul unui gerun- 

diu: 

ha 
iuzine sb. = prânz 1/,* 

iuve pobire = adunând 

* K . Î + 

“ke (-) conj. = că 4/10 (ke s e) î/1s (v €- 
de ke plive' = vede că pluteşte= 

plutind) */s4, că, de' 5/13; căci:2/s 2/s= 

1/32; fiindcă 2a/,4; (ca) să 4/3, /s9 37f4 

2233 29/u (chviit.) 4/0 5/31 1%/s7 10, 15/36 

js; mwneca=să îs. 5/s, (pe) 

“când 33/15ş încât “Iesi doar m I cf. ” 

co 

kebru sb. 2 cărăbuş 3/3 

kik sb.= năut (1/6 , 

ki kiricul= cucurigu- ha : 

/ 

- la prep. = la e «i la, lângă 33. în 

- 4/as 32/24 3. în, pe fi. || Cf. cătra 
“Lâ vb. I= a Iuă 2/25 */as t/ea î/a2 5/c 7/2 

E 3faa i PF 10/a3 30/44 12/33 15/30: „că=a - 

- „luă şi a aduce cu sine “sa 23/4 

Tâ c sb, = lac 22/29 - 

lanţtn sb..=— cearșaf 10/sa 2205 - 

lâpte sb.= lapte 21/, 3/,. 

3313 

lâr go adv. = departe */,:: 

” las â vb. I= = a lăsă 1/53! ju 337 fa 

30/22, a părăsi 4/ș, a da drumul 4/5, 
.Vi's-a lasâtcaţă=i s'a” lăsat 
prins 4/27 - - a 

lăhc, lăhke, 

2/5 16/33 || C£. (opus) tesăc 

lăre sb.= lână 23faa ! N 

le d sb. = gheţuş li! i 
e 

„legă vb. Il=aleză, i: 
let (pluralul genitiv al croatului Leto 

san”, după numerale) = ani 15/32. |] 

"Cf. ân 

letâiskij, -e adj. = din [e Letai 

fa. 2 
letei vb.=a zbură 10 

lemne sb. = lemn 9/3 19/ao ;: 

lib (e)r:- sb. = carte: 15/s2. i Ic ct. 
“cthige : 

lihesb.= Goucata de tc i în formă DR 

"strat 4/2 * . ' IE 

linze vb. Ill=a linge 15, 15/30 

lipi (în)-moi = frumosul mieu câ 

liresb.=— liră: lire ingleske'/4 

liske sb.= alună Ale 18 /.9- l cf. : ! i- 

-- sfâc '-- 

ÎN Ra 

„lishâc sb.=alun S/&*. Ice. lise 

list sb. = scrisoare “aa 

litrât sb. = portret nfs: 

1iţi vb. IV = a vindecă RI 

lo c:sb. = loc 'î/4s ; 

locânde= birt */s. Ie. ostariic 

„1ope. sb. = grajd %/e 

ovivb.-IV =a vână, a prinde (pepe) 

ast. | Cf. polovi,. nelovi. 

"lozivb.IV=a prinde, a asâţă daca) 

"ej; 297. || CE. nelozi 

lucră vb. IL = a face o, fu 5/5 2/36 

* 9/i5 12/20 1%/a X/z> a se ocupă (cu.. B) 

15/s. ICE. fiţe, lucraveij. : 

*/sq 22/sa. | CE. lucră: 
lucru sb.= 

lume sb. = lume '/,'*/se 

lu me: sb. = nume 1/3 

N 

lăhco adj. = uşor 

! 

iucrave'j vb. IV=a lucră, a face | 

= lucru */s. || Cf. stvâr » Ă 

“lug sb.= livadă 4, : 

N
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lumer sb. = număr 1/4, 

lumpe'ij vb..IV=a chefui A" 

lup sb. = lup 3/1 : 

lustrei vb. IV=a curăţi, a lustrui 

1/31 , xy | 

L epur sb. = iepure A “/, 

Vubi vb. IV = a iubi /ş3 4/5. i ct. 
vre bire, pol'. ubi. 

!'upe sb. = piele. 3/,* 

M 
m'-conj. v. ma 

-m vb. = am */xs, 

mai (spre formarea compara-.. ma ady.= 

tivului şi superlativului) fs fs. Î CE 

“maj 

ma conj. = dar “as «fos fa. */,3 

macnivej vb. IV = a mişcă 1/20*. ||: 
Cf. măcni . 

“magari conj. == măcar 1/0 

magazin sb.=— prăvălie: <de sa- 
ko = magazin universal-%/,. | 

maj adv, = mai (spre formarea com- 

parativului şi superlativului) 4/54 7/33; 

rai bine, mai de grabă, mai: “bucuros 

7/33. | Cf. mat 
mâje sb. = mamă /a. î/sa fs =, | 

Cf. mâike, mâme, mater 

mâjke sb. = mamă a. Ic mâie, , 

mâme, mater: 

malo adv. (în:) po. ma lo-= încet,: 

șoptind 1/4, pomâlo căt= abiă 

ce, îndată ce 21/,4 , 
sb. = mamă. %/, 

mâje, mâjike, mater 

mân € sb. = mană ?/, *%/, 
mățce adv. v..amâţte * 

4 

__măre 'adj- = mare 1/se 4/ss 4 15/,5 
2. 31/.. || Cf. (opus) mik - 

.mâre sb. = mare ?/, (greşit 2:/24%) 
maritâ vb. I (refl) (+ dupa) a 

(se) mărită 4/, 11/, 
maritâte adj. f,. = măritată î/se.: 

" GLOSAR LA VOL. 1: 

| mesurâ_vb. I= 

je IL Cf 

masi. vb. IV =a sluji (în. biserică), 

-a face slujba 1%/42 . 

maste sb. = tigaie? */+0 /., 

mater sb. (forma acuzativului serbo- 

croat dela „mati”) = mamă (în:) za - 

moiu mater = pentru mama mea 

187,1. || CE. mâie, mâike, mâme. 

mâţ sb.= rând (de cărţi) 2/5, gră- 
madă »/, 

mâţăc sb. 2 cotoiu “fug | CE. mâţke 
mâățehe sb. = (mamă) vitregă Lu *, [ș 

2/7 2/10 2/2 

maţirâ vb. l=a măcină %/, 

„ mâţ.ke sb. = pisică (2), cotoiu Dă Î 
Cf..mâţăc , 

mazile. sb. — coloare af, - - 

măcni vb. IV=a mișcă 1/10* cu 
sire= a se mişcă %/,. || Cf. mac- 
“nivei,-pomăcni, pomitei 

măr sb.= mână 8/2 fe “ 

măre adv. = mâne 5/23 18/54 

me pron. v. me(v) 

medig sb. = medic, doctor 7/a5 

mendule sb. = migdală %/a7 
meno adv.: (în:) nu: de = =nu.. 

altfel 27/,. | Cf.almeno,odmăte 
merindă vb. I=a prânzi 2/4 

merinde sb. == prânz 5/13 5/19 12/44 

„ */as. %/a. || Cf. -obed, podne 
mesto (în:) na = de = în' locul... 

%2 fi» namesto'= în loc. (să...) 
LI Pi | . IN 

mestru sb.= măiestru lase || CE. 
mistru , ED 

a măsură “lasi a 

ţinti (puşca) 11/as* 
metemto ga adv. = într'aceea 2[s% 
meturg sb.== mătură 5, 

“me (v), me. pron. = al: mieu,; “a mea 

“ae 5/so' 
_me'pron. v. m e (v). RE 
.mere vb. Ill=a merge î/ss 4/23 */a 

5/aa 15/10.30/a' 5. că = a plecă î/; 

"1/33 21/, »cuntro = a merge întru - 
întâmpinare î/3ş; -zos = a ;cobori 
ia, e fâre = a ieşi 27/,, nâzat



= 

p: 

= a se întoarce î/z; mcu săn-, 

zele = se moşteneşte de-odată cu 

sângele: */4; wcu iâ=a se culcă, 

-a se împreună (sexual) cu ea 7/15 9/2; 

a na cuse mes=s'a. făcut bu- 
câţi 20/.; | mere=i.se cuvine 
3/3; cum ăţ 2 = cum îţi: merge 

2/1; (kinf.) a vrea: meri muncă 

vrei. să mănânci? 2/,9:.2/s2,"a se 
apucă (de). *P.|| Cf. ii, pasă, 

-homo - ” 

-mic, mike adj. = mic (de stat sau 

de ani) 1/25 %/a %/u3 15/15 2/1, puţin 
*/.. || Cf. (opus) mâre 

_miline sb. = milă: 4/a . 

mil' âr sb. = mie *:/2 2/, - . 

mir sb. = pace (în:) na miru= în 
s. pe pace */43 15/+,, liniştit 24/4 - 

miră vb. I=a mână 15/sa 15/30 2/5 

miseţ sb. = lună 10/,4.2/, : 

mise sb.= liturghie, slujbă 12/33 11/43 
32/. - , 

mise'i vb.IV=a amestecă = 2/.+- 

Cf misi ..: 2. IE 

misivb.IV=a frământă (panea) 7/6, — 

"a umblă cu mânile prin.. .,' a amestecă 

165/..*. || Cf. mise'i DI 

misie sb. = gând. 2/4, - i. n 

misli vb. IV=a-(se) gândi, a se 

răsgândi (absol.) -4/s0, (trans.) - /as 

“als aa e 2/0, (+ de) a:se gândi 
"Iau 10/45 

a-şi bate capul dacă... 

gi 

| 1/4; „(refl. + 

„cum s. ke) 2/5 %/z.|| CE. do-.. 
misli, -pomisli, nemisii, i 
zmisli . - - 

mistru sb.= măiestru. 2/ | CE. 
mestru, 

- mite sb. = parte (din moștenire) 12/s 

leafă, simbrie 22/39 ÎN 

mlă d, :-g,:-o = (adj.) tânăr, mlâdg 

_mise 1%/ss; (subst) mlâdi= | 

” june 15,0 2/5, mlâde = fată tânără 

aa lo |. (ICE. mladi€ : : 
__ mladi€ 'sb. = tânăr, flăcău, . june 5/, 

5 s/,.|| C£. mlâd - 
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(4+ dupa) “a; (+ se...) 

mnâvb.lv.ămnâ. PI 

mnavej vb. IV vw. Amanare i ! 

mo d. sb. = fel .%a/,0 

moi, mo'ja, pron. =al mieu, a mea 

-7/aa 2/e 9a/10 Mea 14/, moia= fiica 
mea 19/33 | , 

mole sb. = buştean, trunchiu de « co- 

„pac 23/g: | 
molej vb. IV=a tăiă 3/.* 

more'.sb.= moară a "sa */e 
3/, 

mor e i vb. 1 = a trebui “he ho A 

4/15. 8/se 19/24 ” 

i mârine sb-=un monstru 36 

-morive' i vb. IV = == a trage de moarte . 
3fa*. . 

morski adj.= de: mare. 15fea. . :.. 

“ mort, -e adj. = mort î// %/., 

morte sb. == moarte %/,; . 

moslie. (19/aa 1.3) şi mo sfig (3/,%/,4 

- 09/39 1%/aa) sb. = pungă La Se 

move j vb. IV refl. =a se: „mişcă 

20fa: : i) : : 

mprinde vb. IIl vw. mprinde 

mrsav, -e adj. = slab %/. ha he |... 

„Cf, (opus) grăs 

“mul sb. = catâr. î/«*. |] Cf. mule 
"i mulei vb. IV =". slobozi, a. lăsă, 

a da drumul 1%/u0' 23/aa 22/27 
mut e re sb. = nevastă, soţie 1/25 5/23 

„20/25 (opus: fete) 1%. || Cf. zens ske 
samițe 

“-mund adj. = (în) 'mai mund= 

- mai Mult 4/a3* 23/15 : 
muncă vb. I=a mâncă se fe 

"33fa. || CE. poidi, muncavț'i .: 
mumcât sb.= mâncare “aa 17/a1 2/5 

23 = 
! muncave' i vb. IV = a mâncă a, | 

Cf. muncă. 

mufiit, -e: adj. = nebun, prost “5/30 

muri vb. IV=a muri 5/2* 5/sa */a0 
354. || Cf morivei. 

musât, . -e: adj, adv. = frumos 

Asi sa Simi: cu —u = cu 
frumosul 1%/. || Cf. (opus) grumb ..
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muse'j vb. refl. =a se':da pe 
lângă (cineva), a se gudură 2%, 

muske sb. = muscă 33, - 

muski, -e= (adj) bărbătese 10/,,; + 

» (subst.) bărbat 19/24 19/39 | C£.'mu iz 

(opus) zens ke 

mutast, -€e adj. = mut ef, . 
mu tăn, -n€, -n o adj. = turbure 
if 

34/, 14/10 

muţenic sb. = mucenic Sf: 
“muz sb. = Părbat /as0, CE. muski 

| . up 

n prep. conj. v.ăn 3faasnu 1/az 
- na înterj. = nalnaţi-l, "ha na - -ţ: 

“2 sp, 277, | . a. 

na prep. = la 4/se 19, %/, je ză. 
hin=la urmă î/sa; pe: »*moju 

“ dusu = zăul. (verbal = pe: sufletul 
mieu) 7/4; în 19/15 2/' e miru= 

- în pace , 2 m cuse = în: bucăţi 
2, moj mod = în felul mieu 
8a/,,, *mesto =: în loc af, 

namesto adv. v. mesto. . 
na-miru adv. v. mir: 
namurei vb. IVyw ănamure!j! 
nanca adv.= şi nici, nici chiar 10, 

i Pf anu =, nici 'un: "see |] Cf. 
" nanke, apke - | 
namke-adv.= nici (av) Po “he I cf. 
__nanca, apke. 
n âp. sb. = nap u/e „re 
napuliji6n sb.= napoleon 10/s3' 
mnâravsco ady. = (de) sigur, fireşte, 

bine înţeles (că)... 15/.3 
năs sb. = bot 16/29 ' . 

_nascit, -e adj. = născut a i 
nâste vb. Ill=a naște (trans.) 4/.4 

1/32 (intrans.) 4/.%; (refl.) a a:se naşte 
*Jss*%.]|] Cf. rodi, cade: 

natento .adv..= atent, cu băgare de 
seamă 1*/,, . . 

na-ţ interj. v. na 

muţeă vb.. 1=a. puşcă, a împunge 

"nelovi :vb, 

nemaze'i vb. 

'nâzat adv. = iară î/u, mai departe 
“lau “asa d e= pe din dărăt (opus: 

"ănrete)5/,; (în legătură cu verbe) 
înapoi, din nou: obrni-see=a 

se întoarce (înapoi) 4/2, ozivim=a - 

" reînviă 4/.4.|| Cf. nâzata, nâzate 

nâzata adv, = înapoi */,, din nou 
i */as. |] Cf. -năzat, năzate: 
nâzat e adv, = iară 2a/.4 ?/.5, din-nou 

fa! înapoi "*/20: || Cf. nâzata, 

- nâzat | 

ncl'ide vb. III v. ăncl'ide 

ncrunisb.IVy. 'ăncruni 

ne ady. = nu 1/40 î/us.4/ss fs 2/5, 
mm = nu nu Paf/z2.|| Cf: nu 

nebogt(o) v. nebore 

nebore, nebogo sb.. (vocativ) = 

nenorocitule, nenorocito | „Sa “a 15/14 
26/, | , . 

nebrusi vb. IW = =a' ascuți, a  cioph 
cu vârf 2/4. . 

neca: conj. = să 4/4, “sa ke == să | 

*/aa îs: l Cf. se: 
negafe! i vb. IV refl. (= pasi) =a 
„„ se prigoni 15/39. : Pa 
nego conj. = (după comparativ) decât 

- 1 %/si (după negaţiune) ci 4/a4 4/3 us 
31/6, ci numai 23/;,, decât 4/,,,: decât, 
afară de,...7/23 19/a0, n us. = decât 
la 38/.; mâ€e = înainte - de 

, : până a (nu...) Ta las: 1/4. I CE 
“ nogo DIR : 

. negru, negre adj: = negru ia 4 is . 
18 fag i 

IV. ei cf lovi, 
“polovi! 
nelozi vb... IV=a face (focul), -a 

atâşă /a */s. | CE. lozi, lozivi 
IV (refl) = a (se) 

unge, a se murdări %/, --.. 
nemiga adv. (în:):nu- inistina. 

= nici vorbă de aşă ceval 22/,, 
nemisli vb. IV. (Fpre)=a se 
gândi -(1a...), a-şi. îndreptă gândul . 

(a...) so. | CE. mi s14, domisii 
pomisli, zmisli
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nenavidn, -€, -o adj. (e pre) 

= invidios, pizmaş, 1/33 , 

nepi vb. IV=a bea (până la satu- 

raţie), a-şi stinge. setea . "lao Sa | 

Cf. be popi 

nepisei vb. IV 4faf.[| CE. pise'ij, 

-popist'ij, zepise i 

nepravi vb. IV=a drege d 

nepriţi)âtel sb, = dușman sa fas! , 

nepuni 

(de...) Ps 
"neputi vb. IV = (cu acuz, persoanei) 

a îndrumă, a sfătui, a da un sfat pentru . 

drum 1/5 - 

nerasti vb. IV = a creşte 1/a.|| Cf. 
creste, zrasti -: , 

nesadi vb. IV = (+ de) a sădi tot. 
18 */2 

nesi vb. IV = (de...) a semănă 

As faa.]| CE semiră 

nespravi vb. IV 2 a adună: il 

Cf. spravi ::.- 

netegni vb. IV 2 a trage 3/40 22/sa. | 

Cf. trâze,. potegni, nete - 

ze'i ” 

netezei vb. IV = (trans) a. trage 

la răspundere, a”. strânge.- cu 

a se trage 
tegni .. pi DI „ 

neţisni, -€, -o 

- m duh = necuratul, dracul 1%/,9.. 

neverin sb.= vânt 3/17 a 

neveste :sb.=— mireasă, cumnată, 

-noră 18/,9 40/13 : i o. 

pevrti vb. IV = a da cep fas 

neziri:vb.: IV refl.=a se: vită, a. 

„privi 17 soc. | Cf. captă. .:..-: 

ni conj. = nu... > nu. „nici “ss 

_24/,'nu ni= nici nu, nu mai, 1, 

= Dus 7 = nici. nici 10/a * 

nicacov, „e > aici un fel de... 1/3 
13) , , 

“nigdar. adv. = “niciodată ls “lui 

nis adv. = nimic 4/3 4/aa,. (+ de) %/;; 

ni Ss, : ni s=.nu există] nu poate. fi 

vb. IV=a umpleă :2/,, 

nmeşă vb. IV v. 

uşă - 

112; (refl.) a se şineă strâns de...,. 

de... :3/as2:|| CE. .ne- * 

adj. = necurat: + 

N 
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vorba de... 15/44; = pe *.= pe nimic, 

de geaba î/13; nu... = = deloc î/, , 
niţur, -e. pron. = (subst.) nimeni 

1/11 sa 12/35 15/ac:%/a 35fi-nu = 
- nimeni nu. 5/35 (adj.) nici-un a aa 

2/12 is 

niurbi vb. Lv.. Aniurbă 0 

nmesti vb. IV ov. ănmesti 

nmestit, -e€e :adj. v. ănmestit 

nmestive i.vb. IV v. inmesti- 

vei . 
ănmeşă. Pi 

nmesavei vb. IV v. ănme-'-: 

şavei - 
nmisă Vb. Ly. ănmisă 

no adj. v. nov a 

nogo conj. = (după negaţiune) ci - 

"faza (după corp: decât [n 'a-A CE. 
nego 

noi pron. = noi PP ej. 

nopac adv.=— pe dos 2/19. au 

nopte sb. ==.noapte î/aa ?/, d 

noaptea €/,; zia si nopta= ziua 
şi : noaptea /2, nopta =. noaptea 

9 (10, om = într'o noapte 1/4, ::e 

nâsice adj. f. = însărcinată 9/20 -. - 

nov, e: adi. nou la Il Cf. , (opus) 

betă'r. ! 

nrence: adv.: inreite 

nsură vb.lv. ănsurâ:: 

e „= 

“ntrebâ vb.lv. ăntrebă 

ntru prep. v. ăntru 

nu adv. = nu 1/49 fs, mu.nego= 

“numai, nu... decât 4/4s.|| Cf. ne 

nuc sb.=nuc5/p 22, i i... - 

nuke sb.== nucă 30/24 32/3 * 

nuntr.u 'adv.v. ănuntru 

nt&scarle, ntiscare pron. = (sb.) 

„ cineva 15/, oarecine lasi (adj.) nişte 

„19/36 
. nuscăt. num. =. câtva “eg “ue 

| E o. | Aa 
o conj. = sau: mu. m =isau.. sau 1%/, 

[Cali cc. 
“o interj.= 0 %/33
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o prep. = la %/, o ae -odovă'ţ sb. = văduv */, 

o pron. v.un „odoviţe sb. = văduvăl!!/, 

obabi. vb. refl. =a naşte %/,,.|] CE.” oh! interj. = oh! 24/,, 2/; 

“oboli.vb. 
_obrni 

- ocne sb.= 

"ocrvavit, -e dj, = 

"ocrvavi 

“ nâste, rodi, cade 
'obed sb.= prânz 4/sa 1/39: ce. me-. 

rinde 

obeţi -vb.:IV=(cu dat. persoanei) 

a promite, -a făgădui 1*/,, hai — 
(refl. a (se) făgădui Sa/4 : 

obidi vb. IV = a se uită ?/,2 9/25 
obisi vb. IV.-= a spânzură 22/.0 2/26 
oblac sb. = nour 18/43 i 

oblati vb._IV refl. =a se mnurdări 

“l.]| Cf. pooblati,; nemazi.: 
IV = a se îmbolnăvi 4/53 

vb. IV = (trans.) a. întoarce 

-(ceătra) 10/.;; (refl.)'a se întoarce 

A/cn 5/23 19/a9 (+ năzat) "aa li Cf. 
turnă 

"obrişţ sb. = cere . (de bute) 227, - | 

obrve sb. = spânceană. (Belulovici) 

ocameni vb. 1IV=a se preface în 

". stâncă, a împietri î/ss: 

ocamenit,--€e adj.= 

ocl'u sb.= ochiu 12/,p 5/4. -. | 

fereastră 10/,5 16/25 27, 

coli (+ de) prep. = pe lângă */es, 

pe la %/ag, în n jurul... “he împrejurul... 

“lea . 
ocrunit, -€ adj. = 

Cf. ăncruni 

1 vb. IV =a „umnieă, de 

sânge 2/.ș iai - 

încununat 5;1s.]| 

de sânge 22/4 23/,4 

oderi vb.IV=abeli, a jupui, a trage 

pielea [ae 2fsa 2/a6.59/7. I Cf. ode- 

-rivei 
„oderive'1 .vb. IV lua 

odgovorivb. IV = a răspunde “ju. 

|Cf. respondi, rispondi : 

a se decide î/,4%.]] Cf. deţid€i 
odmăte ady. nu... = nu alt- 

ceva decât 13/,,€.]| Cf. almeno! 
odocej vb. IV = zări?18/4p: - 

x 

împietrit 1/23 : 

„ostarije 

însângerat, plin | 

| "„otopi vb. IV refl. = 
odlănţi vb. IV refl. =a se hotări, | 

"0$ adv. = 

ogrebi vb. IV refl. =ase zgâriă ba: 

ogrebit, -e adj. = zgâriat 1/2. 

oghiste sb..== vatră 20/, 40/4 
oho, Shole, 6holo adj. = fudul: 

13/59 i 

-oh6 interj. = ohol!: fu 

oholije sb. = fudulie 19/,,. 

"oje .sb. = oai€ */, 2/23 ha lao | Cf. 

“l-aret 

ojevi vb. 

de vicaţă ?/, , 

oltâr sb. = altar 14/43 : 

om sb. = om, bărbat, “= 5/as "la “a 
"23 /a 

ontrat adv. = atunci 1/3 

IV refl: = a da un semn 

E oprosti vb. IV (+ dat. persoanei) = 

a iertă 5/3 %/as la 15/as*]| Cf. ot- 
prosti 

“opute sb. = nojiță de opinci 2/* 

ortolân sb. = grădinar .52/,.|] Cf.- 
vrtulân,-jardiner . 

'os sb.=— os %/,- 

oslobodi vb IV= a eliberă îl... 
osn num.= opt 9. 357, 2 

osnazi. vb. IV=a curăţi "nat [n 

22/29.]] CE. snazi 
ostâr: sb., = birtaş, cârciumar */ss 

127, 1 a - 

sb. = birt "le az | Cf. 
locânde . - 

„otâing sb.= taină, secret aj, 

otari vb. IV refl. —-a se curăşi, a se 

şterge %/s 
otcupi:vb.' IV=a “răscurmpără, a 

reveni asupra unei învoieli 1%/,, 

oteşţ sb. = tată (în:)-za moga oţa . 
„ = pentru tatăl mieu 39/37. | Cf.ţăţe 

a se înecă "se 

"34/s-1jac.|| Cf. potopi. | 
otoşi vb. IV=a scurge î/; AR 

otprosti vb. IV (+ dat. persoanei) 

în = a iertă 1€/.2.|| Cf. oprosti : 

încoace 2:/..|| Cf. o ţa
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oţa adv. = încoace 2*/,, 22/, | cf. oţ. 

oţa sb. v. oteţ 

ov sb.=ou 1/4 3/2. 

ovâs sb. = ovăs:32/s 

ozefa sb. art. = mire 
Cf. neveste frâiar 

ozivi' vb. IV= —nâăzat=a re- 

înviă 4/39 1/5] Cf. zivi : 

15f3 fs.) 

„p 

pac adv. conj. = după aceea, apoi, pe 

“urmă î/ea tza: = pocle. 4/3; deci 

” €[nas Și Aaa? 29, | CE. pocle, pot- 

le, apoi: :-: 

paisi= de Ailanthus (plantă) ha : 

- palăş sb. = palat 1. : 

_pali vb. IV=a pălf, a arde sa/.,. |] 

Cf..ârde, ămprinde, zepali 

pâmetăn, -tne,-tno adj. 
minte, înţelept ?/42 [e 

pâminte:sb.= minte, pricepere, me- 

morie '(în:) - ănmeţavei pă-. 

__minta=a creşte cu pricepere “aa 

pâr sb.=— pereche 2/4 4/5 : 

pari vb. IV=—a se prinde (în rămă- . 

șa) 2 - 

pârăt' sb. parte ve. it. pârte, 

bân de 

pârte „sf. = (n expresia) | de.»(+ 

gen.) "de partea (cuiva) 

bânde, pârăt 

pasă vb. 1 def. (numai la irmper) = 

-a. merge */10, câ =a plecă 33 “la 

pasâde! sf. .plur. = tacâm 4/ş0 ! 

“pascavei vb.- „IV = a paşte (boii, 

etc.) 9/25 2ho.|| Cf. pâste - 

pâstărc sb. = fiu vitreg 19/13 - 

păs tărke- sb.= fiică „Viereă 2, 

2/aa | : 

pâste vb. II =a paşte (boii, etc.) 

5fs *h - 
'pastir “pu 2 păstor ?fu. ct. pobân, 

păât 'sb. = pat 5/4 %/aa 21/20 : 

pati vb. IV= a suferi "ae 

pâtru. num. = patru 7/as:-. 

"per 

CU. : 

opel. 
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păra: prep. = până 19/40. ct. păr- 

la, pira: _ 

păre sb.== pâne î/ss aa” "ha 7 n, 

12/ 2/.. || CE. hleb 
păr- la prep.= până la TAI 15/ax IL 

Cf. păra, pira, pir-la'..: 

părvi, -€.num:= întâiul, întâia ela || 

.Cfeprvi A 

pecât: sb. = păcat 1*/43 ep , 

pecliveij vwb.IV=a cerși "loa 

pecl'ar sb. = cerşetor 1%/as 

pehni vb..IV =a împunge 35/, 

pekl'ivej v.'peclivei 

pemint sb.= pământ 4/s0 Sia 1/9 

pena adv. conj. (în), -căn = abiă A 

(că) */s. - 
prep.:. (n) - forţa cu tot 

dinadinsul 4/s3; per ţa e = pen- 

" trucă 5/10 -: ii Ă 

per:sb. = păr «fas 19/25: 

rperke conj. "= căci î/se “luu Ă 

"pet num. = cinci  /,, Î| Cf. - ins 

Petru.n. pr.= Petru ?/. 11/,:.: 

_pezei vb. = a apăsă 21/1ş*% 

pictin sb. = săpoiu 1/aa 18/27! 

pijât sb. = farfurie, blid 2/5: 4/39? 

“pinez sb. = ban(i) 1 îJsa fa if 
28/11 

pir sb.= : (ospăț de) nuntă 15/« -- 

pira prep. = până 1/2: 18/32; „la = 

“până la 7/25 12/20 = n = până în %/,.|] 

" Cf..păra, p păr-la,: pir-la. 

pir-la: prep. = până la 48/za. | Cf. 

păra, păr-la, pira . 

pisă vb, IV intr. = ase pișă */4 

pise'i vb.” IV = a scrie 4/a6 “Jos “fas. 

Cf nepist Î popise i, ze- 

„pise i ea 
pise' it -€, -o adj. scris jus! 

pisivej vb. IV=a scrie 1/.s: inu Î 

Cf pisi 
_pistole'sb. = pistol a | 

piţâr sb. = picior */s 37 %3 fas Sea 

plâce sb: = plată, răsplată: 7/5 1/4 

20(.,, za plâtu= ca răsplată “lei 

bacşiş Slaa
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plâsceniţe 

%0f..* 40/...|| Cf. brăv, câniţe 
plâsteniţe sb. == brâu lat şi subţire 

1/..]| CE. brăv, câniţe 
plati vb. IV=aa plăti 10/+ 21/20. za, - 

(cu acuz, persoanei) 1!/,; a răsplăti 4/.; 
Platit,. -e adj. = plătit 2/47 
plănze vb. III (intr.) a. plânge . 

“fo. */cs' î/2s 4/29 11/a. i (refl.) . a, 
plânge 1/.3 1/4 

plegni'vb.. IV refl. = a se plecă 227, 
pletive'j.vb. IV=a împleti 10/ 

“plivi vb.IV=a înotă” la suprafaţă, 
a pluti 4/14 

plug sb. = plug 25 
pl erdave' i vb. IV = a pierde (me- , 

- TEu) 8/20 

pl/erde.vb. 

5/34 1/5 3i/a (opus dobnaadi) 15/13; 
(refl. )a se pierde 4/«3 îs %/10 

' pir, =€, -0 adj. = plin 1/4 2/44 
(+ de) 21/15 . : 

„Po prep.=câte î/,.*; după: urexure 
una după alta 4/.* 7.4; pe:mimenu. 
pe nume 3/4, (serveşte spre a formă 

" adverbe) <siromâski = ca, să- 
racii, sărăceşte 4/,,-po malo = în-: 
cet 16/,, 

po sb.:(-+-de)= jumătate 10/.5 12/17 
i AR 22/ —po '.di: „jumătate” .(se 
"poate împreună. cu pron. persoanei a. 
treia:) pâdije= jumătate . (verbal: 
"jumătate din el). 18/56 2%, pâdija= 

- mijloc 20/, 9% (verbal: - "jumătatea ei). || | 
Cf. pode, poloviţe, podne 

„_pobali vb. IV > a rupe (de pe crăngi) 
il 

poberi vb. 1V 1/11*. . 
pobire'i.vb. „IV =a adună, a cu- 

- lege 1/14 5/27 %/, i . 
pocle ad. conj. = atunci i i, după 
"aceea î/sș, apoi î/,ș,. după ce.4/s,.|] 
„CE potle, pac,.apoi . 
pocore sb. = pocăință vă fâte 

. = a ispăşi. 2/4 
pode adv. = mijloc fa I ct, po. - 

sf. = plăsteniţe 

IN = = (tranș.) a pierde 

i poidi vb. : 

„Pomăcni vb 

- GLOSAR.LA VOL. 1 | 

pâdija cf. po 

pâdije cf. po 

podne sb. = amiaz. 5/10 1/2 A UN 
"podilivwb. IV = a împărți 3%/, 
podvezie sb. = jartieră 40/14 - 
pogâţe sb.= turtă 22/, 1%/,; 

“pogledi vb. IV = a privi, a se uit 
20/, 19/ 30/s.]| CE. capti. 

pogodi vb. IV refl.=a se tocmi, 
a se 'învoi, a se ajunge, 'a cădei de 

- acord 5/, 2/, 

pogodve sb. = 
2 . 

pogovare'ij vb. 

vesti î/7* 1/...|| Cf. pogovori îi 
pogovori „vb. IV refl. = a se vorbi, 

a se 

3/as.!] CE. pogovareij . | 
„pogubit, -e adj. = pierdut sf. 

„ „pohiti.vb,. IN ma aruncă fa ar | 
Cf. hiti 

poidei vb. IV refl.=a se văicără 
. Sat (A+ dupa), “Jos. [ct poidi, 
Ppoidive'i. 

„IV = a. mâncă (de ov), 
a consumă aa 15/20 14/50 %/20.]] CE. 
-mucă, poide' i.poidive i 

poidivi vb. IV </., | CE. poidi, 
„Poide'i, muncave'j. 
poledit, -€, -0 . adj. = 
1%/est* SE 
polnocniţe sb. — slujba la miezul 

nopţii (în ziua de Crăciun) 3%/, 

= îngheţat 

polovi vb. IV = a prinde (din apa), 
-a pescui 4/p,%. | Ce, lovi, nelovi 

poloviţe . sb.: (acuz. poloviţu 
II $ 127) = jumătate, mijloc e 22/4 

/.|| Cf. po: 
pol'e sb.= câmp(ie) Slam Î. ct. ca m- 

- pâtne 
pol'ubi vb. IV=a se iubi, -a' se 

drăgosti: ţi se cuiă pol! ubire 
15/51] CE. Vubi 

pomagati6== ajutor] 20/sa o 
pomâlo vw. mâlo 

tocmeală, condiţie IN 

TV refl. =a pe. 

înţelege; 5/13, a sta de vorbă | 

IV = = a mută :, . 1 

4



'. ponudi vb. 

GLOSAR LA VOL..1 

“cs. măcni, pomiţei . 

pometi vb. IV = a mătură 5/ş: 

pomisii vb. IV=a se gândi 4/1 

*/s.] CE. misli, domisli 
pomiţe'i vb. IV.=a'mutâ:/,e. || ct. 

măcni, pomăcni - 

ponăţ sb.= miezul nopţii 3/; “he 

oferi 15/,a 17/. 

„pooblati vb. IV=a “murdări oa: | 

„Cf. obiati - 

pope sb. "(vocativ) = popo : a I ct. 
prevt 

popadi vb. IV = a apucă, a înbăță 

1/20 
popi. vb.IV=a bea (tor), a goli bând 

"9/13 “a 10/12 30/a2s. !] Cf. be, nepi 

popise'i vb. IV 4/sa%. ICE. pi s e' În 

nepisei, zepisei .., 

popravi.-vb. IV=:?2 5%, 

porc. sb.= porc: 10/43 “hi 3 17/28 11/29 

207 2%, . 
pored(â)n, - dng, -dno adj. = 

rău 3/10 1/, */..]| Cf. (opus) bur. 

'porke sb. = scroafă 19, .... 

portavej vb. IV=a purtă af 

„porte'i vb. IV= a importă: mije 
nu porte' = pe mine nu mă importă 
22/.. 

porttin 

Asa. 
poscapă vb. [= mcâză plecă 

. (de tot) 13/+5.]| Cf. scapâ. | 

* poseţi vb.IV=a tăi 3/23 2a/, 

posluzi.vb. IV = a sluji 4/45 
posmradi vb. IV = a-şi face treaba, 

„a se căcă 16/a3 1%” 

. posmradit, -e adj. = căcat 1%/,4 

“posndi vb. IV=a împrumută (dela 

cineva): 8/44 

sb. = poartă: use. de = 

posti!'vb..1IV = an începe, ss 4/1. 

- 4/aa 4/sa fas .: e 
posten, -€, -0o= cum-se-cade, . 

cinstit 19/20 28f4, e  : 
- postole.: sb. = gheată, încălțăminte 

“ha 3%, fa : | , 

Ss, 3, Puşcariu, Studii Istroromâne, III 

i potabakej vb. 

IV =a îmbiă- cu... a 

"prâh'sb. = praf | 

“prav, - e adj. = adevărat 8/2: -! 

prănga.. 

'predomisli vb. 
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IV. refl, = a. fumă 

(tot) 2%/,-;]| Cf. tabake' i. 

potănzi vb..1IV refl. = a se plânge 

sp 
pâtcove sb. = - potcoavă aaa [| ct, 
„copite a AR 

potcuii vb. IV=a potcovi. 3/, 
if: a 

„potcujit, -e adj.= potcovit s/y 
_potegni vb. IV== a trage 21/11 %/as] 

„ Cf.. netegni, trăze: 

potle adv. = după aceea 1%, 15/,7, 

+= "de atunci 15/s2, de atunci înainte 7/as.|| —- 
Cf. pocle, pac, apoi 

“potâc sb:= gârlă, vale 2/,  . 
, potopi vb. IV refl. = a se înecă 

19 fas. -: ae î. . 

potribe sb. = necesitate: ie. po= 
triba "= trebuie: 4/,; za-po - 
tribu = de nevoie 9, .::, 

potu ţi vb. IV-a=a omori "ase 

Cf. cui, stuşi, : 
povadi vb. IV ofâre=a scoate 

- (afară) 17/..]| Cf. -zvaat 
E _poveţerke sb. = cina a doua, mân- 

care după cină 29, : 

pozdravi vb. IV = a , salută “le - 
2, | - 

prâg sb.= prag 2 3, i 

20faa mii: 

pravo = (adv.) : cu . dreptate,.. după 

_ dreptate Sas 25/15 (subst.) adevăr . 

„Ioa; -ij = fiibun bucuros 17/23: 

prăzăn, -zne, -zno adj. = sol 

2 2/2.) Cf. go E e 
adv. = pe lângă sa: * 

15/aş, | ce. pringa. 

- P.re-Brep. = pe 4/so “ea “as prin des 
9 2fn 2/1 32/30 1*faa ao în 1/58 2/1 PER 

la 1/3 15/4 16/29, către a; drept axe Î] 

Cf. pri 

ț 1v. refl. =a se 

“răzgândi 1%/33.|] Cf. domisli : 

prende 'adv.=pe unde ! "as 

* 2 23/as %/e 

2/51



“priiâter' 

- "322 Ia 

previse adv. = prea tare, foarte “las 

prevt: sb. = preot 5/2 1/36 12/52 ..- 
pri prep. cf.-pri .su. 

“prico adv. 'prin 2%, 

pricope'i vb. IV = a săpă (din nou) | 

%faa 1%/,7. | ct. scopei, rezco- 

Pe'j. 

pricopg'it, - e adi. = sapat (in 

nou). 14/ 
pricrizi 

face cruce 3%/, 

pricrizit,.-e adj. = care şi-a făcut 

cruce 31/, .. .- , 

Cf. neprijâtel', prijâteliţe 
priiâteliţe sb. = prietenă le || 
„CE :prijâtel” . 
„prikini vb. 

5/3; (intrans.) a' se frânpe $/, : 

primi vb.IV=a primi 25/15 :. 

prin prep. = prin î/șe - 
printru prep. == prin, printre 5/44. 
pringa adv. = pe lângă 22/,, %/6, pe . 

la 5/4] CE. prăpga.- : 
pripravi vb. IV=a pregăti 2150 

*/aa. "asi Cf. pripravl'e' i 

- pripravle'j vb. IV 2/0 

priste prep. — peste fa: hus 18/39 
20/13; prin 20/a 

pistrasi vb. IV refl. =a se operiă 
“fs. CE. strasi . -) 

prisu.prep.= pe sub */, of | 
privari vb.:IV=a înşelă, a păcăli 

7/38 11/43 19/23 
privoli vb, 

"acceptă 7/3 

probit 

sparge */1 9/25 
„proclât sb. = blăstămat sp, 
prol'i. vb. IV. = a vărsă 30/.ș 
prope adv. v.aprope.: 
prospi vb. IV=a Vărsă, 

a răspândi *:/,. , 
prosâţ. sb.= peţitor 4, - 
potoc6 sb.= protocol, catastif 15/.3 

IV = a "se învoi, a 

vb. w= (trans). a face : 

cruce asupra cuiva .%/,; (refl) a- si. 

:sb. = prieten . 15/27: 4%] 

IV = (trans.) a frânze | 

Puz sb.=un fel, de' scoică (cr. 

vb. IV=a. rupe lovind, a , 
- crabi sn. IV =a trebui, a . fi de folos, . 

a : risipi, * 

GLOSAR LA VOL. 1 

1 

prove i vb. IV = a încercă, a probă 

10fag 

„lorsort=prsad.. 

prsten: sb:= inel 12/,, zeu 157, 
prsut sb. = şuncă 14/,, 1/6 
prvi, 

fa: 4/sa 9. 
15/as.]] Cf..părvi 

"î0fas; (adv.) Întâia Joară” 

pa 
pucse:sb.= puşcă 12/57 la 
pu lent e: sb.= > mămăligă, polenta 

3/4 39/: . , 

pul' sb.=puiu le 5] «5, pasăre 

1/5. 1/23 */s3 30/,e. Da 

pumăn sb.= pumn 1%/sg 

punto v. ămpunto, in punto 

-€e' num.= întâiul, Întâia 2/+0 | 

pucni vb. IV = a pocni, a sc sparge 

pure: vb.: IIl=a pune 4/s3.4/s. 9, 
1/2 9/3, (refl) 4/s0;- m-h-a-v-o 

pus l= mica făcut-o! 17/,, 19/,, , 

purtă vb. I== a purtă %/,s 5/2, (refl.).. 
17/es; a duce pe sus 1/4 1%/--; port e 
“muncă = duce de mâncare sa 
că 2/5 „te 

pusi vb. IV = a suflă 24, 

pustifie sf. = pustie 
„39/10 a 

Sha 

pute' vb IL =a putea 1/17 ia “fas 
4/5 */ss 4/3 */2s 19fas 24/s; io-m: 

- putut avzi. k e... =-am prins de 
veste că... 5 

putnic sb.= drumeţ e 

puț sb. = puț 2/4 

pmele” ”) Lu sa 

necesar 1/3! 
" râda' adv.= bucuros fug 1 -a-vut 

râda = îl plăceă €/, 

râj sb.= raiu îa/,, 
rakiije- sb. = rachiu 21/73 
-ramarg vb.II=a rămâneă. '/+ 

"aa 15/13 2/4 ” ş 

-15/54 

puz *



_respondi 

o faa.ll Cf. 

"restegnit, 

N rez(d)roni. 

„reziadi vb. 

„rece ady. = 

“resparti vb. 

“rezbi „vb. 

  

„ GLOSAR LA VOL. 1 

ramniţe sb. = șes af 

râno adv. = de. dimineaţă, timouria 
Bf: 

rapdi ady. = din nou '19/s4 '0/a9- ! ct. 

ap6i, ropâj . 

rastrzenâk sb.= zărențăros, să- 

. rântoc 10/3a.|| Cf. restrze' it , 
rată vb. Iv. arată 

răâțe = (adj.) rece î/, %4/,; Gb.) fie, 
ger */..|| Cf. hiâdăn, (opus) câd 

râţe sb. = rață %/,, . 

“raţun sb. = socoteală 9/5" 
rebă'ţ sb. = vrăbete 14/,, 1/5 19/50 

-regăl sb. = dar, prezent 12/, 14/, 2/;, 

“înainte 4/as- | Cf ăn- 
rejte, ăntru; 

rescl'ide vb. Ill=a deschide "la 

tafg' 13/a, 
rescl' îs, -e adj, — deschis 2/40 

a rescopei vb. IV=a desgropă. VA 
rescuţ, -e adj. = desculț, -ă.2/,4 
reseţi vb. IV=a tăiă, a despică, 

*/s4 : a 

IV=a împărţi, a 

despărţi 7/35. || Cf: rezdili | 
respol'ă vb; I' refl. = a se desbrăcă 

19/43 1%/-0.|] Cf. (opus) (ă)n mesti 

vb... IV=-a răspunde 

rispondi, jodgo- 
vori a 

restărgni -vb. 

-sfâșiă ls, sf, . 

-€e adj.= 
restrzejit,.-e adj. = 

Aha] Cf. rastrzehâk 

IV = (trans.) a rupe,:a 
"strică 18/.3, (refl.) a se sparge %/,si: 
rezdilivb.IV= 

2/22. CE. resparti 

vb. -1V . 

'surpă, a se dărâmă, a se nărui 2. 
rezilkej vb. IV= a riscă, a nu se 
da în lături, a nu sta pe gânduri, a nu 
se codi 5/aa | 

IV. refl. 

se mâniă “la 22/.5.|| C£. jadt . 

2319. 

Ia "rupe, a, 

întins 20. : 

zdrenţos :%/,;: 

refl. a se „despărţi - 

refl. = a . se: 

poza 
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„reziezdivb. IV= a descălecă ao 
“CE. jezdi, zejezdi.. 

-rezlegă vb l= a deslegă “ae in 
20/aş : 

'rezveseli .vb.: Iv. refl. . se 
„bucură */4.|| Cf. veseli 
ribâr, sb.= pescar t/,, 

ribe sb.= peşte 4/24 18/26 
- ris:sb. = râs (un monstru) '3ş 
rispondi vb. IV = a răspunde 

„83/19. || CE. respondi, otgovori | 
rmâr sb.v.armâr: 
robe sb. = haină */.5 10,5 197, 30/.0 . 
rod sb. = neam %/,. || cf. familije 
rodi vb. IV=a' naşte 4/30 “Ia 15/sa 

(2.||C£. năste - 
„roditel: sb. plur. = părinși la 
rodvine sb. = rubedenie “la 0/4 

''roj sb.= roiu Mg 

rois, -e adj.== "roşu 3, : 

rompe'i vb.IV=a bate. (a uşă) 
_15/4 2/5, [| Cf. tuţi pa 

ropâj adv. apoi 2/,0,- înapoi sf, 

din nou 3%/,.|| Cf. rapi, apsi 
rov sb. == şanţ, brazdă 10/,3€: , 

rovine' i vb. IV = a strică, a ruină 

3/3] CE: sundre'i 

roze sb. = floare 5/5. : 

râziţe Sb. = floricică “he fu tran - 

dafir 4/, . Ia 

rubide sb. = = “mărăcine, rug: sa i 

e. 7: 
rucaviţe sb. pur. = = mânuși ape, | 

Cf. guiânt i. . E 

rugă sb.I=a rugă 4/sa 5fsu 194 

1/sa, (+ke'neca)tta (+ neca)/ss 
rute i vb. IV=a mormii 15/3 *7/, 

vut-a mt/, 

dal, Cf. srâ- 
rusire sb. = ruşine: 

V-a fostimt/; 

“'mote - 

ruţe fie = dejun AR 
ruţi vb. 1IV=a dejună EA el ' 

s 

sa adv., conj. = atunci 3/,, în astfel de - 

"împrejurări 2/,; se.nu... 1%,
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(cf. alora, atunţe); dar, dară, 

doar 15/.s 5/28 5/2 5/35; se (+ cond.) : 

“ase m (cond, +) = dacă..., (atunci)... 
. 1/25 (introduce 'o întrebare) oare, dar, 

ei 22/, mţe?= cum, dar. ce, oare? 

Ă 115% 5/19 has /aa 2 "za as. Lă Cf. . 
_- asă : De II 
:sâbl'e sb.= sabie fu 20/,3 204 
saki, ,-a,. -o „pron. = fiecare, tot 

4/23 “ha 5/5 2/as %/, oricare 24/25. de 
saco ţe = îndată ce, după ce 5/2, 
magazinu: de saco= magazin 
universal, 2/4. 

samiţe sb. = femeie 1%, 
samo adv. = numai 4/.2 /., /.3 

%/2a 21/., (+- restrictivul) 9/,, e ne-: 
ca). za 2/2, (+, s e), î%/, . 

samo € adv. = numai î/, 
săpe sb. = suflare 3/,:|| CE, sufiee 
săpte.- num. = şapte 14/10 “fa | 
sâre sb. = sare 33/. | , 
sâse “num. = şase 4,4 10/,, 
satu, satule adj. = sătul 1/4 

“ satură vb. Il=a sătură ?/16 12/75 
sâv, sâve V. asâv . 

” sămă' A sb, == târg, iarmaroc 2 zu 
_sănze 'sb. = sânge î/sa aa /,3 527, 3, 
“săr, -e 'adj. = sănătos “le “Tau 21/-. |] 
„Cf. (opus) boln - - - 
scadâ vb. I=a scăldă 237, 

“'scaline sb.= treaptă, scară 16/, . 
scând sb. = masă î/., /.9 : 
scapă vb. I=a fugi, a o tuli, ao 

şterge "2a fe 17/13 %/aa, mă = a se în- 
depărtă zburând repede 1/,4*, a o tuli 

„fs; (refl.) a fugi, a . dispărea, *%/as. ! 
Cf. poscapăâ. ...-:. 

scapulgi vb. IV= a scăpă, a salvă, 
a eliberă Ba fs 207.5, (refl.) a se salvă, a 

- se eliberă 20/.5 5/1 a 
scartâţe sb.= perie 14/,, . 
scode. = păcat, pagubă ! 5/3, - | 
scopeij vb. IV=a săpă, a. scoate 

săpând ?/sa.|] Cî. pricopei, res- 
copi, zekope'j. i 

 _scorte sb. = cizmă 1/5 

r 

, scrilie 

GLOSAR LA VOL..] : 

"scoro adţ. = aproape, mai "ae | cf. 
doboto: -: 

. scoţi vb. IV=a Sări. 2; 32/, aj 

zos 1/x otfâre fas */ 
-sb. = ladă, „tron he |! Cf. 

bâzke. " 
scrob sb.= păpară, jumări */.. 

- scrozi de prep. = prin 7/4 %/, 
scudele sb. = blid, strachină: »/, 
scuhej:vb. IV 09. let. cuhe' i 
“cuhivej. i: 
sculă vb.I refl. = a se sculă ui “fe 

. 1/20 2/29 4/15 . 

| N scul'e :sb.= gaură, ! groapă fa. 5, 
scundave'i vb.. IV 

(a)scun die ! 
scunde vb. Ill v. ascund; 

“lait ăi Cf. 

scupa adv.= împreună, unul cu. 
altul 4/4... pi 

_scur, .-€, -o adj.:= întunecos: 
„9 20 
scusej vb. IV=se' fâţe ==se: 

face că nu ştie 5/4 - - : 
scută vb. I.v.ascută 
se conj.: = să t/un */1a %/a 20,5 22/29 %/3; 

dacă î/,. 4/.s 1/35 “fas ho ie 21 
- 22/ 31/e3 25/x a 

se pron. v..sev | a 
secâre sb. = secară 273 491. 
secure sb. = secure, „topor 5/24 ai 
13/a. : , : “ 

se dute sb.= şezătoare, adunare, u/, 
segav, .-eg, -o:adj.:== isteţ î/aaţ 

(adv.) . stgavo= cătinel 5/4 
segii vb. IV=a putrezi 17/,, . 
”s€liste sb.= Sat 7/4 12/.e 15/.,, 
semidee sb. = pe jumătate zeiţă %/, 
senoţi adv.= azi | noapte, la noapte 

12/75 zf, _ 

» Sesto_ num. = şase sute. zf; 
setei vb. IV refl. = a „se. plimbă 

” i 

» sev, se. pron. = = său, ia he “m “oo 
(la plur.) lar 13. 

„Sera adv. = într'o seară. “m seara “sa 
fa "fa -



 “slâbo 

  

“sere adv..v. asere 

si conj, adv.=şi. 9/1; și “es “du 
Sa ” 
sigurneo adv.= de sigur ur | ct. 
siguro - 

-siguro adv.: za = de sigur e, | 
Cf. sigurno 

sijin .sb. = şuerat 10/s ENI 

sile sb.: V-a sila verit 109% 

_simije sb. = maimuţă - (sn: î/sa 

sinco = fiule! (vocativ) 2/a 1%/,. 
: sinţi= = fiilor | (vocativ) 19/az: e 

sire pron. = sine î/a3 î. 

"siromâh, .-mâske adj. sb.= 

 sărman, sărac 4/1% 1/u5 %4 ?/aa 13/. 1%/4. 
siromâăski, - e, -o adj. sb. = sărman 

4/7, 4/2 26/; (adv.). „(p o) siromâski 

= ca săracii 4/3s as 

siromâstve:':sb. = sărăcime, săraci - 

-13[a, (opus: gâspod 9. 
sirote sb. -masc, şi 

12, sărac, săriman “șa, , 

“adv. = rău, prost, 

y 

„28f6 

slâme sb. = paie 5/10 15/40 . 

„slidi'vb: IV = a trage cu urechea 35, 

sl6bodno ady. = se poate, e voie. 
. "(4 as | . 

sluzbe sb. = slujbă 8/4: - 

sluzi 'vb. IV = (trans.). a stii: (a. 

cinevă) %/,; (intrans.)a sluji, a se băgă 

slugă 5/.-8fa9|| C£. sluzive'i N 
sluzive'i'vb. IV î/*.|| Cf. sluzi 
smel'i vb.:IV = a _ măcină 2/24 2%/ss: 

_smilvi (emil/'vd). vb. IV. refl.= 

_a, se-milui 4/sa (+ către) “ua Sală 

vărde) 30/as DI A 

smiroma. adv.== mereu, totdeauna 
127.8. _ 

smocve sb. '= smochină 

- chin 31/13€ 

smradul'e 
15/41! ÎN ' 

snazi. vb. =a cură ha | CE.. 

ad. fem. = scâravă . 

osnazi , 

"snop sb.= snop 21/as 
— : a 

„2. GLOSAR LA VOLI 

“ fem. = orfan 

slab 4/ag- 

“srămote, sb. = 

ha smo- - 
- “sriţe 

socre sb. = soacră 2%, 

"socru sb.= socru 2/,: 

sold sb.= ban. 10/,5 13/s. 
soldât sb. = soldat'2/, 
sopă'ţ sb. = cântăreţ (cu fluerul) %/,; 

-sopele. sb. pl. == fiuer 20/39 î0/, : 

sopi vb. IV=a cântă (dintr'un in-: 

- strument de vânt) 1/54 20/, - 

sor vb.= 1 2/19 */ua 4/25 “aa “aa 
soreţ sb. = şoarece 3/1, 

_“spelâ vb.IV=a: spălă 7/3 2.5 30/4 
spelave! i vb..1V=a spălă 8/3 - 

spensej vb. IV=1. i-se. spen- 

seia = îi.veneă în minte, îi căşună 
af | i 

spi e i vb. IV=a pândi, „a sta la 

"pândă CR 

spote'i vb. IV (4 cu.. ) = aişi bate 

-joc (de...) 2%/3 
spovidi vb. IV = a spovedi 15/s4 - 

15/xg 15/36. N ba 
spravivb.IV= (trans. ) a adună: aj; 

- refl.) a se (pre)găti 4/ca 31/5 10ja,.a se 

adună %/, 5/.|| CE. nespravi.- 

s p rte. sb. = coşniţă 5/43: | . 

sprzâle sb.= „zadă (de + pescari) 

i /s0% 2 ae . 

spuraveivb. IV =a boscorodi =, 

spure vb. Ill=a spune “(19 “sa 1/58 

9/2 7 [aa 9/25. 
spusi vb. 
"10/39 

v= a stinge (uflane) 

ruşine: sepia: I ret. 
„rusire 

- sramoti. vb. IV = a ruşină, a- şi bate 

joc (de...) 213 
“srebro sb, E avgint 2/u5 

'sricu vw. sriţe PI Ma 

sridăi, -dfhe adj. == mijlociu 
Bf 2 . | | 

sb. =" noroc 19fza sf; bog 
„daj sricu = noroc să dea. Dum- 

nezeu | Sia, tă ÎN ” m 

sriţn, „n e.adj, = fericit 94/s4 92/26 

stă vb. 1 = a sta î/us */2 19/12 11/u0 5/19; 

a „aşteptă fs; a trăi 4/2 19/ua5 

pr.
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= bire=a sta, a rămâneă bine 
fas - 5 LL i 
stâăle sb.= grajd 8/20 11/, 
stâr sb.= găleată 3%, | 

“stări sb. = moș 1/,t 
stârăț sb.= (sing.): moș: */«3; | (pl.) | 

Părinţi €/, - 
staresine sb, m. ='capul nunta- 

şilor 15,3% 18/55 . d î. 
stari vb. IV=a frânge,a fărâmiţi, a 

„- zdrobi, a strivi 1%/,; 20/32 %5/, 27 
stăcle sb. =.sticlă 1/,, | 
stăcni vb: IV=a aţâță d: 
stărmori vb. IV=a cobori, a tuli 
"”.la vale? a face zgomot? 2310: 
ste sb. =.stea” 4/,, 
Steptă vb.Iyw. asteptăâ 
stesi 
A 

sti vb. IV=a şti */ao 4la3 5/2 5/uo 5/9 ' fs 157.5 3%, 1/4 

stinze 

- 2/, (refl.) a se stinge 24/, 
" Stipan n. pr. = (Sf.) Ştefan 387, | 
stisni vb. IV= (refl.) a se strânge, * 
“a se ghemui, a se pitulă 12/25 13/39 

sto num. = osută1%/,.]] Cf. stâtine 
stole -vb. == stolă (preoțească) 15/35 

"stâtine sb. = sută 11/2s.|| Cf. sto 
strasfvb. IV refl. =a se speriă */--.]] 
"Cf, pristrasi a 
stresi vb. IV=a scutură, a clătină 
-1/ns 1/aa 14/75 19/30 31/.]| CE. tresi 

„strige sb. = strigoaică Sa 20/, 52/, 
strigân sb.= strigoiu 33 
strpi vb. IV refl. <a se înfrână 4/aă 
strucl'i sb. pl. V= un fel de găluști 

(it. gnocchi = germ, :Nockeri) 3%/,' 
stuc sb. = tavan 15/44 : 

„stud, -€e adj. = isteţ 18/.ș.]| C£. se - 
gav - ” ' 

stuf, <-eadj. (4 d e) = sătul: săm = 
 de..i== mi se urăşte de..., mă plic- 

tisese de... 2%/,. ICE. sari: .. 
stufe'i vb. IV refl, (+ de)=a s 
- sătură, a se plictisi, a se uri 3/3 

vb. IV = a scoate cioplind?' 

vb. III == (trans.) a stinge 

"take'i vb.IV=a 

stumig sb.= stomac 7/29 
stup sb. = stâlp afae 
stuţi' vb. IV=a îmblăti Sf. || Cf. 
"tuţi, potuţi a 
stuţit, -e adj. = bătut 12/13 2% 
stvâr  sb.:= lucru, treabă (39 1/s.|] 
„Cf. lucru : 
su prep. = Subt 1/20. 5/4, fa */s Si, 

%/a; la 11/, *1/,.|| Cf. disu, prisu 
sufit sb. = pod(ul casei) *!/, 
suflet sb. suflet fe 

„_sundre'j vb. IV = a ruină, a pierde . 
23/23 22/aa. | Cf. rovin ei. 

“Supe sb. = supă 11/.* 
„Sus adv, = sus. 3/24 19,2] C£. (opus) 

„Zos, ăn zdolu. . 
sus€d sb. = vecin,5/,3 12/2, 187,4. 
susta sf.: na susta=='de ' funie 
42 fas | 
sustir 'vb.= susur 23/44. 

*suze vb. IV = a suge 35, 35/, (+ acuz, 
" " persoanei'4+- d e) 3%/, 
“svâce sb;:= însoțitorii. (la nuntă) 20. Si . 

svet(i), -€ adj. = sfânt: fa 19foe 
28 f ' ” - 

svetiţe sb. = sfântă 19/45 | 
svilost sb. = lumină 12/,4 222 
sviti vb..1V= a lumină 19/20 - 
sviţe sb. = lumănare, lumină /.; 19/a5 24324, . i A 

tabâk sb.= tutun 1, - 
„tabake'ij vb. IV refl. = a fumă, a _ pipă 15/.«.|| Cf. potabak e i 

prinde ' (caii), a înhămă 2/,$ - i 
tal â.vb: Il=a tăiă 4/20 7/1 2/:c (a 

trage o-bătaie) 22/,, De 
tanto ady, = totuşi 8/33 | 
târe' adj. — tare, puternic %/, ?/,3 
tât sb.= hoţ /.*/, 16/, 2:/, 2/6 
taţă vb. Il=a tăceă 2/16 3/ae 2/43 tavâje sb.= faţă de 'masă 1/59 -



-. _toturo adv. = 
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„tărdo ady. = tare, ţeapăn, ' 

greu 20/23 : ! „: MI 

tării vb. IV = fugi 2/13. || Cf. tri 

tărpi vb. IV=a suferi 3/; 

te pron. v,tev-. . -: 

tecni vb. IV = ticni 35/20 . 

telegrât sb.= telegramă Le ți Cf. 
telegrâm E 

_telegrâm sb. = telegratnă vas a | 

Cf. telegrăf 

tepi.vb. IV=a rătăci 1/.ş': 

tete sb. = mătuşă 8/,2 5a/, . 

te(v), te pron. = al tău, a ta ls 7/36 

tezâăk sb. = muncitor 5/:0 5/25 

tezăc, teske, tesco adj.,adv. = 

greu î/s9 14/25 [aa 19/24 18/sa. 1 ct. 
(opus) lăhce. * ” 

ticve sb.= ticvă, scăfârlie 15/, 15/4 

tif-tof interj. = poe! 16/24 

tirar, --e adj: = tânăr 12/26: 20/42 

ap, | a 
ti ady. = tocmai, exact %/, 

to .(în:) za -to = de aceea 4/15 
__torno adv,. = împrejur. 23/.0. U | ce. 

scoli . ' - 

tot, -e= tot fo î/ee “pi întreg “fus 
(acordat) de tot %/. 12/17; foarte, de 

- tot 4/i2*; (întăreşte o afirmaţie; neacor- 

dat) de-abinelea, într'adevăr, iată, toc- | 
mai 2 %/ 13faa 35/5 20/a3 20/.55: cu:m 

ţăsta = cu toațe acestea t/,; tus- 

- trej ='tustrei. î/şa 3%, 'tuţtrej 

„ Wfa, tute trej 2/u0 î/a 23/15; tuf 

“iedăndist 11/2 - N 

totuș, cu toate acestea : 

23/33; totuna, egal 10/37; — (după ne- 

” gaţiune) tot 4 fat . 

tovâr sb. = tovarăș, soţ */49 

„trâze vb. III == a trage (a duce) 2/34 

(a târî) 157,3; —a cără 22/,,; —a aduce . 
"40/11; — refl.) a vâsli, a se da. cu 
luntrea 14/,.|| Cf. netegnf,. „po, 

-tegni : . 

trbtih .sb.= burtă aj; . 

trebe (în:) 
(n-)am = mie 

miie; (nu-)is. 

„(nu)-mi trebue: 

vârtos, . 

triske 

"ţa pron v. ţel 

327 

Afara 4/no ao 31/13,.mse fiie= 

. trebue să fie 1/,;.|| Cf. more'j 
trecave'j vb. IV=a trece */aa 

trej num. = trei 4/23 4/ea: 

trejle, treja și trejla num.= 

" al treilea, a treia 2/40 8/ș 5a /s: 

tremete.vb. Ill=a trimete 5/,: 

„că= a alungă W/,; 

tremură vwb.I= a “tremură 1/,7 

tresi vb. IV=a clătină, a scutură 

1/13%.]| Cf. stresi 
treţe vb. III =a trece “25 as. ef 
trgovăţ sb.= negustor 11/.4 5%/, “la 

(trhaâh v. trbih): Si 

trinajstile.. num. = al! treispre- 

“ zecelea 1/5 DI 

sb. = palmă (lovitură | cu 

palma) 25/24 
„tristo num.= trei 'sute 15/sa TIN 

trli vb. IV = a fugi, a alergă 5/ss a 

15/5 19/.s.|]| Cf. tării 

„trudăn, -dng,. -dno: adj. = obo- 

“sit, trudit .30/,3 . 

trukinte sb.= „porumb, păpuşoiu 
32J,e | 

trupi vb. Iv= a bate; a lovi “Ina 1/a. 

ss afis 9/29 32/, 
tu: pron. =tu ff... 

tuke'j vb. IV=a se întâmplă 193 

a luă (bani), a incasă 17/26; a fi rândul 

+ cuiva să..., a-i veni rândul să... lu a 

trebui 30/.s a 

turnă vb. refl. =a se întoarce: - 

nâzate 12/0.||C£. obrni 
tustrej, tute trej, tuţ iedă - 

nâjistv.tot : - 

tuţi vb. IV=a îmblăti, a "bate sas; 

-- a omori 1/2*; a bate, a ciocăni (la ușă) 

10/aa "9/8 has || C&-stuşi, potuşi, 

'rompe'ij : 
tuzăn, -zne, -zno adj. = mizera- 

bil, amărit 10/5 2/5 

țăţe sb. Zrtată tf «ICE, ctăto.



328 
  

- țăsta pron. v..ţesta 

" ţe pron. = (rel.) ce (care) 4/35 */sa “fas. 
*/aa 19/12 1%/a0, după ce "fi, că, când 15 

157,5; pe cât, după cât 15/.5; (întreb.). 

set 1/51 5/5 21/2s, de ce? 13/56, cum (să 
Î.)? 18/55 (după superlativ) . la 

A -codăr = orice 20, . 

_țekin -sb. = ţechin (o monedă :de 

aur) 1*/, a i 

„test vb. 

„» a se scărpină? 19/,g 

ţela, ţa pron. = acel(a); acea (aceea) | 
1[e 4/3 4/79 4/ss î/so; ţela ât = ce- 

“lălalt 41/26 4/22; şela'. si ţela= 
cutare, acel şi acel */ss 

țeliţe sb. = albină 14/, 
țe "ad sb.= copil 2, -: 
ţep' sb. = cep, dop 34, - 

er sb. = cer 15/44 

ţersitvw. ţere 
ţesâr sb, = împărat 1/, “, Vs 
ţesariţe sb.= "împărăteasă î/,, ”. ? 

IV =a feselă "a (refl.) 

„testa, ţăsta pron.= „acest(a), această 

tere vb. 

țirea ady; 

î/sa fs 4foa;' ţesta ât= cestalalt 
ls. ăsta ista: 2/38 1/ae 

țeste sb.=— drum 5/z4 1%;, 
ţetrte sb. == cio(s)vârtă %/,, 
ţev, şele, ţelo adi. = întreg. 
țevă pron. = ceva 4; — (n propoz. 
întrebătoare) oare, cumva 22/,5 

: Tezare'n, pr. = Cezar 107, 
tepe sb. = ţeapă 2/., 3%/, 

III == a căută 4/55 1/5 fa! 
fie fi 15fae 2; part. ţersit „aa 
2/4 

țiia adv.v. aţiia 

ţimiter sb, == cimitir 3/, 17, ! 
ţin $ num. = cinci 3/4 2%/, , 
țip sb.=. băț (îmblăciu 2 Sf 
țiră vb. I=a cină 9/29 1/19 if, 

1/1 
"ţire pron. = (rel.) | cine: 1/, + fn (in- 

ter.) 3/33 */2s cine? %/,; m-codăr-, 
mi - ţe = oricine 2/,- 

țirevă: pron. cineva. Sare 
, 

= aproximativ, cam, vreo : 

GLOSAR LA VOL. 1 

ţire sb. ==. cină 12/,3-12/,ş 2%/, 19/, 
țire' vb. IL = a fineă he */as “fs 17/20 2373 27, i 

ție sb. = pâţă 3, 
ţobân sb. = cioban 33/, - 
țot sb.= şchiop 187, 

ţucl'e'i vb: IV=a. bate (la uşă) 

12/a7 11/12 11/13 2/5. 
jude adv. = mult 4/.-*%4/., 4/sa; mare 

lucru 14/31/14; al'-e = îi e destul, 
are de ajuns /3..|| Cf. (maj)mund 

ţu.p sb. = smoc, mănunchiu 2%/, 
ţuţni vb. IV refl.=a se pune jos, 

a şedeă jos, a se aşeză 9/27 10/19 10/4g 

U 

ucriz sb. = răscruce, răspântie 2!/, 

ucodlac sb. = vârcolac *7/. 37 
uime (în:) *-de-ţa ke = fiindcă, 

din cauză că... 4/so .. - 

“ue sb.=uleu 9/3 0/3... 
umer sb. = umăr 11/,5 24/20 
un, o .pron.=un, 0: î/s3 “las un 

doi= câţiva 15/s2.]] Cf. ur . 
ur, '-€ num.= unul, una /z;ur 

cuât= unul'cu altul */4 “(ss urpo - 

ur = unul după altul “le hu.uri 

-trej:zile= „vreo trei zile %/23 11/;, 

urdin sb.= poruncă, “ordini 5/; 

urdinții vb. IV=a porunci, co- 

mandă ?/5 12 
ure sb. = ceas, vreme 1/28 ff 

19 /aa 22/15 23/10 24, - E | 

„uscăâ vb. 1 refl. = a se uscă î/,, 
use. sb. = uşă aa 12/32 16/21; poartă 

19/ 2s =. 
-utâ'vb.Iv. vută 

U ţca = Uzka „Gora, Monte Maggiore 

 40/aa . 
uţide vb: III= (trans.) a ucide, a 
„omori 1/13 5fas fu 16/41 16/47; (refl.) a 
se ucide, a'se omori, asa a: muri 

 %faa 38/34:- 

uvi vb. IV = a îndol 1/5, ] ct Euvie i !



. 

| vaimebojze. 

GLOSAR LA VOL. 1 

-uvie i vb. 1v refl. = a se încolăci, a. 

se zvârcoli 5/.2.|| Cf..uvi 
uzde sb. = frâu 1%/., 27/; 

v 

va -Gn:) bei 8%. sau -Bizeha 

=() bine! . - - , i 

vâke sb.== vacă ?1/, 

adv. 
13/. 18/35. E 

= (de) pomană 

- văle .sb.v. ămpbrevâle, i 

- văl e adv. = îndată, acuș, numai decât | 

- ls. 4/29 8/10, chiar fs 
var ei vb. IV=a. face, a se  cuveni 
0 . ă 

vardijân sb. = păzitor 13/13 15/43 

vârdiie sb. = vardă 10/3314 

văvic- adv.= mereu, tot, într'una 

" €/as tal CE. vâvica 
„văvica ady. = mereu la sa/i.] Cf. 

vâvic i 

-vărde - prep.= “deisupra : 1225. Cf. 

vrde .. Da - „! 

vărţ sb. = ulcior 2%/..|| Cf. vr$ 
ve adv. = mai 4/70, mai (departe) 5/a2, 

mai, (mule) 20 "ao 37/33 dejă 15/52 
“127 | | Su 

vete=ve€ 377 PN 

“vede vb. Il =—a vedea /.u, as opus: 

12faa 4/3, m dupa... = a vedea după 
(cinevă) £4/,s; şi se'vede=ţi se 

„pare 4/se 11/6 19/15; s-a facut == 

i s'a arătat €/.7. ICE. pzesr edi 
. | veglâ . vb. 1 =a veghiă :/3 1/19 Pa 

veri vb. IV.=a veni 4/50 9/9: 15/35: 

„24/e 2/0; a sosi î/sa 7/22 12/13 12/33 15/43 

„2,; 'a'se-înapoiă 21/ș; mfăre=a. 

ieşi */s2 1/35.1%/ae; (4- adj.) a deveni, 

a se face, a ajunge 1/5 1/10 5fa0 */a */io . 

Ss; a se întâmplă 2%/,; (+ part.) ex- 

primă 'pasivul: a virit hitit= 

-au fost aruncaţi 1/5; (4- inf.) verit-a 

dozne i = = a băgat tocmai de seamă ” 

sti = a aflat 19/23 | 

veruge sb. plur. = lanţ 5/15 

5/24, verit=-a 

-vii(u), viie adj.= viu a fa 

“vir'sb. = vin 4/90 10/.5 11/19 

: viravei vb. IV=a veni (mereu), 

- N , 
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veseli vb. IV. refl. Za se veseli, a 

se bucură 1/52 15/4.; (trans.) a petrece - 

cu veselie 3/,.|| Cf. rezveseli 

vesel'e '.sb. = veselie, bucurie 15/s 

veţer sb. = “seară: aş “fe | ct. 
sere, veţere - 

veţere sb.=cină 2/4 31, | Cf, 

ţire, veţer, veţertie.. ., 

veţertie sb.= vecernie 58/, 

ve vb. Ily. avea 

_vere sb. = credinţă: s-a dât vera 

si beseda= şi-au făgăduit în 

mod solemn 27/, : 

verge “sb. = vargă 13/30 

verze sb.= (un fel de) varză. "eso 

"38 p*. || CE. capuz 
*/. 

12/43 1fa.% “ 

vike'i vb. IV=a strigă, a ţipă 4/s 

17 (a 1/ss 30 /2s3 a cântă (despre cocos) 
N 21/13 | Pi „ 

vile sb. pl. = furcă: vilele de i 

“noi = furca de gunoiu 50/1s * ! 

_vile-sb.=o zână- răuvoitoare [34 

vile sb.==vilă, palat 19/a2 

vilija sb. -boiza = ajunul” Cră- 

_ciunului 35/,'* - | 

vindave i vb. IV=a vinde (de N 

„obiceiu) 17/24 ' 

vinde! vb. Il=a vinde a0fză: 11 .. 

"22/13 20/za. || Cf. (opus) cumpar â 

vint sb. = vânt. */as - 

vipt sb.= bucate %/2. - - - 
, 

a obicinui să vie */sa%] 2 35/a« “la Sa 

viri vb. IV y. veri 

"xisi.vb. IV =a atârnă, a spânzură ii 

13/25 "30/20 

vo pron. po GI $$ se, , 238), „Vouă 

(II $ 136 a) 

voiske sb. — războiu as 4/39 8/az. 

vojskivei vb. IV = a purtă răz- 

 boiu, a se război £2/13" 

“vol e: sb. ='voie 49/14 

'voli vb. IV=a voi: maj. 'voli



vreda ady. = 
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otopi-se= mai „bine - vrea să, se 

înece ?/a2. || Cf..vr e | 
vostru, vostre. pron. = al vostru 

- */53 : 

vote sb.= dată ao 
. 

voz sb. = căruță 21/,, *%/, 
vrajzi, -e adj. = drăcesc,. diavo- 

ese ?/, . A n 
vrde prep. = de asupra bo. || Cf." 
vărde Ia E 

: iute, fuga 7/4 1/4 
vre vb. Il= a vreă, a vol 4/, 4, 1/3 

1/3 */oa */a2 */aa 7/2 7/10 910 2/20 %/2s 
*a/e 13/19 1%/s3,11/. 25/,; bire (+ 
dat. persoanei) = a iubi 4/4.%; cu 
ţ-am vrut zivi= cu ce să fi. 

trăit 2/...]| Cf. voi 
vreme sb. = vreme “aa î/40; termin 
fe 

vrh = vârf */.3 10/24 =; in *de= 
în vârful... 

vrde) « 
vridn, -ne adj. (+ inf.) = vrednic 

15/12; nu smo=nu pot; 

2/3 22/20 (cf. vărde, 

vrt sb. = = grădină “sa “la | Ce. ia r- 
din 

vrţ sb. = ulcior 1/5. I Cf. vărş: 
vrtulân sb. = grădinar $/,j. | CE, 
ortolân, jardiner II : 

vrun pron. = vreun 1] Cf. 
vrur . aa i 

vrur pron. == vreunul; „vreuna. 4/3 
"52/23 cinevă 6/4 3/.ş azi câte unul 3/,. 
ICE vrun 

(vu: 19/2%) | 
(vu tă vb. 1 = a uită */e3 %/aa a “is 

ZE 8/40 fa (+ d e) 127, “ha 10- I|: Cf. 
(opus) domisli 

Z 

za interj, = or î/s2€, deoarece 2/7 fs 
za adv. prep. conj. = de: za “ala vu 

“se » Za mul'ere:= de nevastă 

GLOSAR LA VOL. 1 

. 

"9/15 za veteru = de cină 2 
ză -to = de aceea 4/,s; (în compara- 
ţiuni) ca, cât ?/,; ca, drept */,; pen- 
trucă, deoarece, căci 12/, 17/,; pentru 
12/16 11/30 1€/;;; za hih= = a lor 123.3 

" inf.) = de a, (ca) să 4/24 4/13 */+ 
„*/oa.îfaa 5, 9a/ai '%fs; te-ţ fure 
trebe za pre scând = ce-ţi va 
trebui pe masă 1f..; din ză ş(e)= 
-pentru-că $/2,. (în întrebări) pentru - 
ce? 13/. 1%/. || CE. zâsto 

zacbn sb.= cununie “ee 12 /a3 20/,% 
*%/a 

zaconi vb. refl. = a se cunună */. 
zâdihin (în:). na = = la urmă */ș 
zadovol'ăn,; -Ing, -l'no adj. = 

mulţumit 3a (i, 
zâjeno ady.= îndată 2) e | Cf. 
_zăiino “ 

zăjino 'adv. 

ieno | 

zălic adv. = puţin, cevă ase 713 
*/25 î/a2 î/.]| Cf. zâlica 

zălica _adv. = puţin, cevă, cam “aaa | 
"12/04 2/7 Cf. zâlic 

= îndată “Ja || ct. zâ- 

zâlost sb. = supărare, jale /., 
zâlost(ă)n, -tng, -tno- adj.= 

trist 1/43 8aj/, ae, 22/, 

zăsto conj..= pentrucă, fiindcă, căci 
saf, 12919; — m ke = deoarece 5/3 
247 3, . : 

zăţ conj. v. za 
zaţă vb. II = a zăceă i A , 
zâţ(e) conj. v. za 
zăzet sb.= deget 16/.+ 
„zberi vb. IV=a alege |] Cf. 
. beri, berivej. _ 
zbudi. vb. IV = (trans.)a "“deşteptă, 
„a trezi 9/+, 20.0; (refl.)a se deşteptă 20/,, . 
zdhni vb. “IV =a suflă 27, 
zdigni vb. IV =a ridică 147, "0 
"5faa 31fa.|| Cf. digni, zvadi. 

zdol (în:) ăn zdolu adv. = la vale, ' 
ÎN JOs î/ag 16/aa 2 1/3 
zdravamarija= ave. Maria, 1/6, 

237. . 
“



  

zădrâvle sb. = sănătate 2/43 , 
zdreni vb. IV=a atunigă lam - 

câ 1/as 

zdrh sb.=fior: ':zdrhu' m-a 

caţât== miau - prins  fiorii (Belu- 
ovici) . E Rai Si 

zdrobi vb. IV = a zdrobi 51/, 

zdrocni vb: IV=a lovi %/, 
- zdroţe'i vb. IV=a împinge, a izbi 

se s/* 

zebeli vb. IV=a prepară -*%/a , 

zebelit, -e adj. = preparat 3/4 

zecănţe'i vb. IV trans. =a cântă. 

"cuiva cântece bisericeşti 37/,:35/, 
zeclenit, -€e = blestemat 2/, - -: 
zeclide vb. Ill=a închide 3/,.|] 

: Cfănc/ide, (opus)'rescl'ide 

zecol'i vb. IV = junghiă, a omori 

la Sh 
zecope'i vb. IV=a „îngropă, a as- 

"trucă 3/3* 9/aa. | ct. zecopive'i; 

(opus) rescope'i. 

zecopivei vb. IV 3/2%. | ct. ze - 

copi 
zedurmi vb. IV =a adormi 29 

22/24 22/23 

_zegl” edi vb.IV=a privi sp, 

 zări "6fuş as. |Cf. captă, cae : 

zegrni vb. IV = (+ dativul per- 

soănei) a acoperi 4%/,, (refl.) a se aco- 

„peri 3/10 ! - 

“ zegubi vb. IV. “refl. = a se pierde 

*%/n 
_zehvali vb. IV = (cu acuzativul per- 

- soanei) a mulţumi (cuiva) “la fa | 

Cf. hvali 

zejezdi vb. IV=a incălecă */,, îs 

1/3. Ic. jezdi, reziezdi 

zeigrei vb. IV =a pierde în joc 
1%j, 18/, 

zelenâk sb. (în 

“ ghionoaie verde (2) 20/% 

zeli vb. IV=a “dori 4/%.|] Cf. ze -: 

zeli 

ze-n-s-k pb femeie sa fs. CE. 

Omul ere, sa miș e, (opus) muski 

Li 

po: 
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zep 'sb. = traistă, "buzunar S/aa - 
zepali vb. IV=a aprinde 2/se. || : 

Cf. ămprinde 

zepist'i vb. IV 43%. Ice: pisș'i, 

nepiseij, -popise'i,  zepi- 
"sit a ÎN 

zepise'it, -€, -o adj.= scris, 

Sas] CE. zepise i 

zereni- vb. IV refl. = a -se repezi, 

a se năpusti (asupra. cuivă) 23/12 

'zerunc/'u' sb. = genuche 7/26 

zeseţi vb. IV = a reteză ?/17 ' , 

zesluzi vb.:IV=a „câştigă slujind 

„22/, 12/e 
zetari vb. IV = a pierde (pe cinevă), 

a face (cuivă) felul 1/3 15/38 

zetuli vb. IV=a mugi, răcni.%/e 

zeţe = zece 9/12 20/sa . iu , 

“zezeli vb. IV 4/8. Cf. zeli 

zgodi. vb. IV.refl. = a-se întâmplă: 

„mi se va 

vei. , 
zgodivei vb. IV refl. = a 'se în- 

„tâmplă: mi se zgodive' 1/as* 

zgpori vb. IV=a arde fs! ct. 

ârde, pali 

zgrebi vb. IV=a zpâriă 5/e 

zarizi vb-IV=a sfâşiă cu dinţii 

27 fi 

zi sb.=zi E */1.;:0 zi = într'o zi 

div s= 

4/30 tes; zia si nopta = ziua şi. 

noaptea */20 

zid sb.= Zid 7/21 9/2 

zir sb. = fruct î/9o î/oi 

ziţe vb. Ill=a zice */s 4/5 4/10 su; 

a spune î/; î/z0 /..; a comandă, a 

porunci 21/19 21/205 (+ se) a întrebă 

30f..; cănd Vi se zi e => când 

îi vorbeşti, i te adresezi 35/, 

zivi vb. IV=a trăi 4/35 %/5 

Cf. ozivi 

15fa0-]) . 

m 1/2s€.]| Cf. zeodi- | 

ziv ine sb. = jivină, animal, dobitoc 

s0/ae 

zivl'ele sp. = viaţă 2/,; pâne, hrană, - 

mijloc. de traiu, existenţă 1/ 2/5 ja 

zivot sb. = trunchiu 7/19 

IN
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zlâte sb.= aur 2/20 12/, %/, 
zlâtn, -tne, 

“/3o. 
-tno „adj. = de aur. 

zlib sb.=jilip; scoc la moară (şi apa. 
ce curge pe scoc) 3:/,, 

“zlomi vb.IV=a. frânge, a rupe 

RA , 
zmisli vb. IV. refl, . = a-și trage pe 

| seamă l1/.2, a se răsgândi, a concepe - 
* gândul:15/4,.]| Cf. mislf, domisti, 
nemisli, pomisli 

„ana (pers. 3 sing, ind. prez. a verbului 
„croat znati: „a şti”, în:) Bog < - 
ţe = Dumnezeu ştie ce 101.5 

„zrnţi vb. IV= a predă 4/5 

zdolu, ămprevâle 

zrasti vb. IV=a creşte 4/.|Cf.. 
nerasti, creste 

zrne sb. = grăunte S/,, 

zucă vb. I=a jucă 23/, 2/10 

zucât sb.= joc 4, 

„Zupân sb. == primar, 237, 
zupâte sb. = primăreasă, 3%/, 

zură vb. I=a jură €/; 

zută vb.Ilv.azută 

zvâdi.vb. IV=a scoate 19(a1 20fa, 
fâre 2/2] Cf.povadi; zdigni 

zvonâăr sb. = cârstnic 15, 
ziidar sb. = croitor 18, - -: ŞI “zvonit sb. IV. =a sună 2; a cânţă 
z hidari ţ e: sb.= proicorsată îf. 16/..; a trage clopotele '1*;,, : 
zos . adv. = jos “lao: 9/9 13/a-|| Cf. ” i - Ş a | 

+ = za 
i Pb f-ea 
! pom? E 
a 

scr 

re oi Da en 

y 
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