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acelaşi, aeestaşi, etc, Iui „tot acela, tot acesta", sau
„cliiar acela" etc.
Începând cu Maiorescu (v. Maiorescu, Itinerar in Is
tria şi Vocabular istriano-român,
p. 84), care îl scria ai
sta-, despărţind greşit pe ţestaisttt, ca fiind ţest aistu, ( v .
Puşcariu, Studii istroromâne, I I , p. 164), pentru ca să sainene cu pronumele dr. aista, s'a crezut că istu a r fi lati
nescul iste, dr. aista (x. Byhan, Istrorumănisckes
Glossar
(Jaliresbericht, VI), p. 184; Popovici, Dialectele române
din Istria, 1, p. 72 ; Puşcariu, Studii istroromâne, II, p.
l(i:-î—164).
Adevărata explicaţie a lui istu a dat-o Miklosich în
Itiununische Untersucii ungeri,
Istro-mid
Ma-cedo-rumunixrhe Sprachdenknidliler,
p. 32. Istu derivă dela sl. istu,
'verus, idem, iile" (bulg. s.-cr., slov. isti). Formele ţela-istn,
(esla-istn sânt decalcuri după formele serbo-croate : taj
isti 'idem', ta ista 'eadem', to isto 'idem', onaj isti, e t c ,
ora) isti, etc. (v. Tijecnik J/rvafskoga iii srpskoga jezdca al
Academiei din Zagreb, articolul isti 'verus, idem, ipse').
I)-l prof. Puşcaru im atrage atenţia în ultimul mo
meai că ist se găseşte şi singur, fără a fi precedat de promi mc demonstrativ, într'un text publicat de d-1 prof. L.
Morariu în „Făt-Frumos". anul TII. No. 1, p. 19. Fraza
e următoarea : „Vezi. ista-i te om !". D-1 L. Morariu o
tradace la p. 20 în felul ce urmează : „Vezi, aista-i omi;! tău '" Cum ştim că acest ista este isti s.-cr., l-am t r a 
duce mai degrabă cu ..cbiar acesta", ceea ce se şi potriveşte
în

text.

F de remarcat că. întrebuinţat singur, pronumele ist
l ia. întocmai ca şi celelalte pronume româneşti, pe acel
-a c e - i găsim la finea lui acesta, acela, aceasta etc, prin
urmare ista. (Cel puţin aşa îl întâlnim singura dată când
este <(>mnalat).
E. P E T R O V I C I .
l

Nume proprii de bărbaţi articulate.
Aceste nume mi-au fost comunicate din comuna SeKşto (iud. Turda).
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mele de familie e eu toiul oficial şi poporul il învaţă n u 
mai Ja .şcoală sau la primărie ; de aceea, pentru a numi
pe cineva, sătenii se servesc sau de poreclă sau de nu
mele de botez urmat de indicaţia al cui fiu sau a cui fiică
e, iar pentru femei a oui soţie este. I n cele două cazări
din urmă numele tatălui sau al bărbatului va urmă după
numele de botez şi va avea forma genitivului, de ex. Flo
riul lu Darul.
In cele mai multe regiuni româneşti, genitivul nume
lor proprii de bărbaţi se face prin punerea articolului (subforma lui sau lu) înaintea n u m e l u i .
Jn Selişte, şi cu siguranţă în multe alte regiuni din
nord-vestul teritoriului limbii române, o mulţime de nu
me de bărbaţi îşi formează, genitivul ca celelalte substan
tive masculine.
Acestea de obiceiu au şi forma-nominativului articu
lată. Adecă au un -u la sfârşit, care este simţit ca arti
col. La porecle, cari adeseori s â n t substantive sau adiective, de ex. Cueu. Mu tu etc. acest u reprezintă fără îndo
ială articolul enclitic -ul. Numele de botez au câteodată
un -n final, ca de ex. la Tancu. (are reprezint ft un -ul
mai vechiu, articol enclitic sau. după G'ustav Weigand.
sufixul -ul balcanic. Altele au un -u final originar,
ca Alexandru, Marcu. care are însă rolul articolului en
clitic, deoarece, între el şi genitivul următor nu se pune
articolul pronominal. Se zice Alixandru Mulului, nu Ale
xandru al lui Mufu. cum ar fi în limba, literară.
liăm mai jos o serie de nume cu genitive în -lui
de ev. :
1

Porecle
Cucu
Mpciu
Mula
Sfofu

—• Mitru Cucului.
( < ung. mecs = opaiţ) — Simionu Meciului.— Alixandru Mulului.
(sfăt = paracliser) — Mitru Sfatului.

D e s p r e forma Jn v. S. P u ş c a r i u , Der
J t v i n d i i i s r J i P ) ) . în Z I t P h . . XLI (1921;.
1

lu-

Genitiv
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^h-ioHi-n — JNastasia
Ştrioncului.
— a Surdului.
''rsu — ilia Ursului.
Surdit

J pocoristice.
Ui nu
Mitra
Xouu
.X'ouu
S'uţu

(Constantin) — Crucită B'inului.
— Părăsea' Miirului.
( i u ă n ) — Paraschiva ±\ unul ui.
( ,. ) — Petrea
X'onului.
( ,. ) — Măria Autului.
Nume

de botez.

Jiu nu (ţigan) — Guma Bunului (ţigancă).
îanvu ( ,, ) — Mărita tancului.
Marca — Ispasu Marcului,
i'aşcu — Crucită Bascului.
_\ urnele loc, de obiceiu nearticulat la nominativ, are
-'•i.itivul ca cele de mai sus :
Susana locului.
•J a. doua categorie de nume, nearticulate la nominativ,
l-u-inând genitivul cu articolul prepoziliv. au forma a r 
ie i;)atâ când sânt urmate de un alt nume la genitiv.
I)t> ex. :
lacoh
— Susana lu lucocn Ponoaii.
lucobn 1" Ion Mirdn.
dar a lu lacob.
hoi
- Ionii Mariii a Ponoaii.
luonu Boşcliii.
luonu Marinii,
dar lacobu V Ion Mirdn.
hiii'iH — Ispasu Marcului.
dar Susana lu Ispas.
>imion — Sim ionii- Meciului.
Ştefan — Ştefan lu Onişor.
Alexandru Mutului sau a Mutului.
K de sine înţeles că numele de bărbaţi terminate în
"' ' u genitivul ca celelalte substantive feminine.
* H " ex. : Poreclele :
:
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Dana — l'etrea Danii.
Glifu — Victoria Uliţă.
Vi stuc ă — luonu Viştucliii.
T'iuşca — a T'in.şchii.
Numele de botez.
Cula (.Nicolae) — a Gulii.
Obreje (— jea) — luonu Obrejii.
La această categorie au trecut şi numele terminate în
-e de ex. : Vetre —• l'etrea Danii, Frăşâna Petrii; Jlie —
llia Meciului, — a Ilii.
Nume

nearticulate.

Porecle.
Busti ii ionic; — a lu Busti
Ciucur
Gobârlic
Mcgoş

1 iii (i fonic)
Toplec
ŢărcoTu
Vanei (i funie)

Nume de botez.
Bgirosân (.Gherasim)
Măfeîu
Constantin (dar Dinu)
Melîâii (Fmiliaii)
1 )âvid
Mihăilă
-N'icolâie
Găvrilă
Şilimdn (Filimun.;
Gligor
IoSUV
Sili li (Filip)
Jriniie
Vasal ie
Tspăsoc
Vaier
Macaveiii
Victor
Deci afirma[ia că în limba română numele de bărbaţi
nai pot fi articulate (C. Weigand, în articolele sale despre
numele în -ut) nu e justă pentru toate dialectele. Ar tre
bui cercetat dacă nu există şi în alte regiuni româneşti
a.cest procedeu de-a articula numele de bărbaţi. lini aduc
aminte a fi auzit prin Bihor forme ca acestea : a fau
rul ui, a. Titanului, a Mitrului. K probabil că limba română
a avut tendinţa de a articula si numele de bărbaţi întoc
mai ca pe cele de femei, cum se face în limba albaneza,
BDD-A14775 © 1927-1928 Editura Institutului de Arte Grafice „Ardealul”
Provided by Diacronia.ro & www.dacoromanica.ro for IP 35.172.224.102 (2022-12-03 15:30:53

AUTJCOLE MÂHUNTR

5 8 3

tnde fiecare nume de bărbat are, după terminaţie, sau
articol masculin sau feminin : Gjon (Ioan) — Ojoni: Tfto<nti — Tliotudj;
Gjery
(Gheorghe) — Gjeryji : Gikii (ipoi eristic dela G.jerq) — Gika,
Lek'e, Skendo
(jpocor. dela
Alexandru) — Leka.
Skeudoja
(- i este articolul encli
tic m a s e , iar -a cel f e m ) .
I'] interesant că scriitorii, pentru a da o pecete arhai
zantă povestirii. întrebuinţează forme articulate de nume
ie bărbaţi, de ex. ..Petrului
îi părea. . . . ." (Slavici. Poreşti.

M inerva, p. 28).

Ceea ce a împiedecat ca articularea numelor de băr
baţi să fie generală ca la numele de femei, a fost cu «iuuranţă mulţimea de nume slave, intrate prin biserică sau
direct pe cale populară, a că roi finale nu puteau uşor li articulate
La, numele de femei, acest procedeu s'a putut menţine,
deoarece finala -«• a fost simţită ca articol. De asemenea
şi numele de bărbaţi terminate în -a sânt articulate : ro
1

ma.

I iu mi aera

Tomil:

G oştea,

a

Căştii:

\] de remarcat că numele de familie din comuna Sel i s l e sânt nearticulate : Trif,
Tai, Ctitoreau.
Daraban. în
!.-c de TriţuiI),
Ţaluj I), < 'Itioreaum[I)
(= din Chioar). Da
raban ud)
(daraban = servitor). Acest lucru se observă
MI întreg Ardealul şi Banatul. Acesta se datore.şte fără
•mloială faptului că numele de familie au fost. notate la
-iârsitul secolului al XVIll-lea .şi în decursul secolului
••: XlX-lea de funcţionala streini, care având totuşi unele
iinostinţe de limba română, emiteau articolul de la sfârşi"c! poreclelor româneşti, pentrueă. îl simţeau ca un fapt
- -a matical românesc care nu trebue transcris in scriptele
•r de patronimice redactate nemţeşte sau ungureşte. Ion
i lui Trifu (luonu
Trif ului) sau Ion Ursu (poreclă) do
ct t e a deci Triff sau l'rsz
Jânos sau Johann.
Obiceiul acesta de a nu articula numele de familie
•utral pe, urmă şi la popor. în câl. în cazul când pore-<<' coincide cu numele de familie, cea dintâiu e articulată
r cel din urmă nearticulat : Ion a tu Belinţanu
(porcdin satul BelinO are numele oficial Ion Beliuţan
-au
i degrabă lirîinţfni Ion.
].; P E T R O V Î C I
1

(

!

1 ::)

!
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