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Latin Lexical Elements Present in the Structure of Some Istro-Romanian Compounds and
Syntagmatic Units
The article analyses two categories of compound words and syntagmatic units (nouns and pronouns) from the IstroRomanian vocabulary, which have in their structure terms of Latin origin. The purpose of this study is to check the
potential of Latin words from the Istro-Romanian language to create new lexical units through word joining
(compounding).The number of such terms identified in the two categories is extremely low. Some have in their
structure only words inherited from Latin, but there are cases in which, in the structure of a compound, an inherited
word is combined with a borrowing from Croatian. Some compounds and syntagmatic units were formed in an
authentic manner, others are based on periphrastic structures, considered by some speakers as a unit, while others
appeared under the influence of a foreign pattern (Croatian or Italian), through word transfer. Lexical elements
inherited from Latin have a reduced potential to form new words through compounding. Among the existing
compounds in Istro-Romanian, some come from the period before the separation of the Romanian dialects.
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Verificarea vitalităţii şi stabilităţii fondului moştenit din latină în vocabularul dialectului
istroromân poate fi realizată nu doar printr-o analiză cantitativă şi calitativă a ansamblului de
cuvinte ce continuă etimoane latineşti, ci şi printr-o investigare a modului în care unele din
aceste cuvinte îşi manifestă potenţialul creator prin contribuţia lor la crearea unor noi cuvinte în
interiorul dialectului.
Resursele pe care se sprijină un idiom pentru a-şi îmbogăţi fondul lexical sunt general
cunoscute. Presiunile idiomatice din jurul unui anumit areal lingvistic favorizează îmbogăţirea
vocabularului prin mijlocele externe (împrumut sau calc), însă de multe ori limba îşi pune în
acţiune propriile resurse pentru a-şi crea unităţi lexicale noi, prin mijloacele sale interne
(derivarea, compunerea, conversiunea). Calcul însuşi antrenează, parţial sau total, resursele
lexicale interne ale unei limbi în apariţia unor construcţii lexicale noi, chiar dacă acestea au un
model lingvistic străin.
Pentru a urmări stabilitatea şi capacitatea de dezvoltare a termenilor istroromâni moşteniţi
din latină supunem analizei o parte din compusele şi unităţile sintagmatice atestate în lucrările
lexicografice dedicate acestui dialect. Criteriul de selecţie pe care îl avem în vedere se referă la
originea latină a cel puţin unuia dintre formanţii compuselor sau unităţilor sintagmatice analizate.
Studiul nostru se limitează la termeni istroromâni aparţinând clasei gramaticale a substantivului
şi clasei gramaticale a pronumelor1.
Materialul lingvistic pe care îl vom analiza este extras din lucrările cu caracter
lexicografic consacrate fondului lexical al dialectului istroromân (glosare, vocabulare, dicţionare,
atlase lingvistice, culegeri de texte dialectale, articole şi studii). Vom urmări modul de formare a
compuselor şi modul de structurare a unităţilor sintagmatice identificate, verificând, de

1

Precizăm faptul că spaţiul limitat alocat nu permite analiza exhaustivă a acestei categorii de cuvinte, astfel că ne
vom continua demersul de cercetare într-un studiu viitor.
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asemenea, etimologia fiecărui element de structură pentru a putea delimita mecanismele de
organizare a acestora.
A. Compuse şi unităţi sintagmatice substantivale
DUPAPÚMĂN, DUPAPÚMEN s.m. ʻîncheietura mâiniiʼ
Forma dupapúmăn a fost notată de Sârbu-Frăţilă 263, s.v. puman (vezi şi Frăţilă, Studii
278), dar şi în ALIr 258 încheietura mâinii: un dupapúmăn, do˜ dupapúmăn (L, C, Şc), în ultima
localitate enumerată fiind consemnat alături de un împrumut: un ponš, do˜ ponš. Varianta
fonetică dupapúmen se înregistrează la Pellis 185 polso: dùpa pùmẹn (J), mára dùpa pùmen (S),
m ra dùpa pùmen (B). Termenul istroromân este un compus în structura căruia intră prep. dupa
ʻdupăʼ < lat. de-post (Frăţilă-Bărdăşan 159) și subst. púmăn ʻpumnʼ < lat. pŭgnus, -um (FrăţilăBărdăşan 257).
PÅMA DE MRA s.f. ‘palmă’
Termenul istroromân a fost înregistrat de Bartoli, Liste (apud Pușcariu SI III 126): påma
de măr (J); ALR II MN [2171] palmă, palme: påma de mîắra (J); vezi şi Neiescu, Pentru un
dicționar 531: ~ de mấra (J), ~ de măr (C). Unitatea sintagmatică are, etimologic, în structura sa
cuvinte moştenite din latină: påma < lat. palma (Frăţilă-Bărdăşan 240) + de prep. < lat. de +
mấra < lat. manus (Frăţilă-Bărdăşan 213).
PÅMA DE PIČÓR s.f. ‘talpă’
Întâlnim atestări ale acestei structuri lexicale în ALR II 115: mîhúr îm påma de pičor
„bătătură în talpa piciorului” – vezi Mării, Note 92: påma de piĉor); Neiescu, Pentru un
dicționar 531: ~ de piĉór în J, S; Kovačec, Rječnik 142; ALR I 150: tuta pœåma de piĉór la J;
vezi şi Frăţilă, Studii 277-278; Frăţilă, Formarea cuvintelor 209. Termenul istroromân este
format din påma < lat. palma (Frăţilă-Bărdăşan 240) + de prep. < lat. de + pičor1 < lat. petiolus
(Frăţilă-Bărdăşan 248) şi reprezintă un calc după it. palma del piede (Frăţilă, Formarea
cuvintelor 209).
PODE NÓPTE s.f. ʻmiezul nopțiiʼ
Construcţia lexicală pode nópte2 a fost înregistrată de Grt. 1268 (apud Byhan 288),
glosată prin germ. ʻMitternachtʼ, de Maiorescu 117: pode-nopte şi de Popovici II 137; Frăţilă,
Formarea cuvintelor 210. În structura acesteia se distinge subst. pode ʻjumătateʼ (po s.f.
ʻjumătateʼ < cr. pô ʻjumătateʼ + de prep. < lat. de) și subst. nópte < lat. nox, noctem (FrăţilăBărdăşan 231). Poate fi considerat un calc parțial după croată.
PODE ZI s.f. ʻamiazăʼ
Atestări ale acestei construcţii întâlnim la Maiorescu 117, 130: pode-zi ʻmeazăziʼ (sic!),
Popovici II 137 şi în ALIr 18 perioade (părţi) ale zilei: po de zi (Şc). Termenul are în structura
sa subst. pode ʻjumătateʼ (po s.f. ʻjumătateʼ < cr. pô ʻjumătateʼ + de prep. < lat. de) și subst. zi <
lat. dīes, -em (Frăţilă-Bărdăşan 322), fiind considerat un calc parțial după croată.
ODÚCĽU s.m. ʻdeochiʼ
Termenul istroromân odúcľu este înregistrat de Popovici II 131, unde se oferă următorul
context ilustrativ: lå åpa-n glåj şi-l resfåče de oducľu. În acest caz avem o formaţie lexicală
internă compusă din prep. de < lat. dē (Frăţilă-Bărdăşan 153) și subst. (Ì)ocľu < lat. ŏclus, -um
(Frăţilă-Bărdăşan 235), dar care a fost supusă, probabil, unei metateze şi unei asimilări.
SUBUÁRBA, SUBUÅRBA s.f. ʻbărbieʼ
Termenul a fost atestat de ALR I/I, h. 34 bărbie cu varianta fonetică subuárba, în
localitatea Bârdo (B), în nota la acest punct de anchetă fiind oferit contextul său de actualizare:
uáre ~ gruaso. Din localitatea Jeiăn (J) a fost notată forma sub(sup)buårba, în notă oferindu-se
contextul mai larg din care a fost excerptat: de jos de sub(sup)buårba; vezi şi Frăţilă, Formarea
209. În acest caz se poate vorbi fie despre un semicalc după cr. (pod)brada(k), gen. podbratka
ʻbărbieʼ (< pod ʻsubʼ + brada ʻbărbieʼ), fie o inovaţie independentă (cf. ALR I/I, h. 34, pct. 359
1

Vezi alte compuse istroromâne apărute prin calchiere în Frăţilă, Formarea cuvintelor 209-210.
Pentru alte compuse istroromâne în care apar elementele de structură ale construcţiei pode nópte vezi Frăţilă,
Formarea cuvintelor 210.
2

20
BDD-A23066 © 2015 Editura Universității de Vest
Provided by Diacronia.ro for IP 3.90.154.123 (2023-01-09 08:41:09 UTC)

subarbă, alături de bărdí®e, pct. 270 subbarbă, apud Frăţilă, Studii 244; Frăţilă, Formarea 209),
din prep. su < lat. sub (Frăţilă-Bărdăşan 286) și subst. bårba < lat. barba, -am (Frăţilă-Bărdăşan
112).
SUJERÚNCĽU s.m. 1. ʻrotulăʼ; 2. ʻfluierul picioruluiʼ
Atestări ale ir. sujerúncľu întâlnim în două atlase lingvistice unde se înregistrează
formele istroromâne: Pellis 228 cavo del ginocchio: supžerùnkľu (J), sužerùŋkľu (B), cu sensul
de ʻrotulăʼ şi ALIr 266 tibia, fluierul piciorului: un sužerúncľu, do˜ sužerúncľi (L) cu sensul
ʻfluierul picioruluiʼ. Termenul istroromân este un calc după it. istriot śoto-l-źςinoćo (la Fiume),
śoto l ξenoćo (la Postole) = ʻsotto il ginocchioʼ (Frăţilă, Studii 288), în care reperăm prep. su <
lat. sub (Frăţilă-Bărdăşan 286) și jerúncľu < lat. genŭc[ŭ]lum (Frăţilă-Bărdăşan 190).
SUPIČÓR s.n. ʻtalpa picioruluiʼ
Pentru această variantă fonetică a substantivului am întâlnit atestări la Kovačec, Rječnik
185: ~, -u, -e, -ele (sud), glosat prin cr. ʻtabanʼ, şi în atlasele lingvistice: ALRM I/I h. 91 pluralul
cuvântului talpă: su piĉór (B); Pellis 234 pianta del piede: supičór (B); ALIr 270 talpa
piciorului: un supičór, (do supičóre) (B, Şc, T). La Kovačec, Rječnik 185 întâlnim şi forma
supițór. Ir. supičór reprezintă o structură perifrastică formată din prep. su < lat. sub (FrăţilăBărdăşan 286) și subst. pičór < lat. petiolus (Frăţilă-Bărdăşan 248).
SU(P)ÓCĽU s.m. ʻcearcănʼ
Atestări ale acestei unităţi lexicale întâlnim exclusiv în ALIr 193 cearcăn: ăn supócľu
(négru), do˜ supócľi (négri) (J), un suócľu, do˜ suócľi (Şc, C). Structura perifrastică este compusă
din prep. su < lat. sub sau sup < lat. sŭbtŭs (Frăţilă-Bărdăşan 286-287) și din subst. (Ì)ocľu < lat.
ŏclus, -um (Frăţilă-Bărdăşan 235).
TRÚȘE (vezi infra şi alte variante de actualizare) s.f. ʻcurteʼ
Analizând glosarele şi atlasele lingvistice unde sunt înregistrate cuvintele istroromâne,
am întâlnit un număr semnificativ de variante fonetice: trúșe a fost atestat de Kovačec, Rječnik
200: ~, -a, pl. víşe trúş, trúşile (J), glosat prin cr. ʻdvorišteʼ; de ALIr 1083 curte: o trúše, do˜ truš
(J); trúșa apare la Popovici II 159 şi în MALGI, h. 62 curte, pl. (şi art.): (o) trúša; (do) truš,
trúšile (J); truúșe este înregistrat în MALGI, h. 62 curte, pl. (şi art.): (o) truúše, truúša; (č.)
truúše, truúšele (N) şi în ALIr 1083 curte: o truúse, do truús, alături de împrumutul o córtę, do
córte (S); truúșa apare în MALGI, h. 62 curte, pl. (şi art.): (o) truúša; (č.) truúš, truúšile (S). Pe
lângă aceste forme pot fi notate cele în care este mai vizibilă structura internă a cuvântului:
ăntruúșe, notat în ALIr 1083 curte: o ăntruúše, do ăntruúš (Sc, L); ântruúșe, înregistrat în
MALGI, h. 62 curte, pl. (şi art.): (o) ântruúše, ântruúša; (m.m.) ântruúš, ântruúšele (B, C);
ăntreúșe, în ALIr 1083 curte: o ăntreúše, do ăntreúš (T, Z, M, C).
În structura acestui termen compus delimităm prep. (ăn)tru/(ân)tru ʻînaintea (cu sens
spațial și temporal), în fațaʼ sau ăntre ʻîn fața, dinainteaʼ < lat. ĭnter (Frăţilă-Bărdăşan 107) și ir.
úșę (úșe, úșa) < lat. ūstĭa (Frăţilă-Bărdăşan 308), despărțit mai apoi – în unele variante fonetice –
ăn trușa > trușa (vezi Popovici II 159).
B. Compuse şi unităţi sintagmatice pronominale
ČA ČE / ČÅ ČE pron. rel. compus ʻceea ceʼ
Compusul pronominal a fost atestat în istroromână în următoarele lucrări: Iv. 7 (apud
Byhan 365): ća će, glosat prin germ. ʻdas, wasʼ; WdR.: ča (če), Iv. 3, 7: ća (će) (apud Byhan 371
s.v. tŝo); Morariu, Lu frați noștri 25: [...] cea ce n-å fost nice nu va fi (S), 68: Se-r spure ceå ce na nigdar fost e ce nu nigdar fi [...] (Sc), 126: Cea ce nu se știĭe. (J); Morariu, De-ale cirebirilor I
28: cea ce-i pre scånd (S); ALR s.n. VI, h. 1691 (să-ţi spun) tot ceea ce mă doare (vezi şi
ALRM s.n. IV, h. 1389): ...tot čå če me dore (J), cu completarea din notă: ˜o-ţ spuravés acmu. Ir.
ča če/čå če este un termen compus din pron. dem. čå, ča < lat. ecce-illa (Frăţilă-Bărdăşan 80) și
pron. rel. če < lat. quĭd (Frăţilă-Bărdăşan 145).
ČÉLA ÍSTU pron. dem. ʻacelașiʼ
Pentru pronumele istroromân čéla ístu există următoarele atestări: Maiorescu 99: cela-ist,
f. cea-ista, n. cea-isto (vezi și Maiorescu 109 s.v. isto) ʻacelași, tot acelaʼ; Byhan 365: tŝelaíst;
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Popovici II 104-105: ~, f. čå ista; Popovici I 72: ~, čå ista; Cantemir 161: ~, ča ísta, pl. čéľi íști,
čéle íste ʻtot acestaʼ; Sârbu-Frăţilă 204: ~, čå ista, čeľ işti, čęle iste. Varianta fonetică țéla ístu
este înregistrată în Morariu, Lu frați noștri 72: țela-istu (B), 79: țea-ista (B) şi în Morariu, De-ale
cirebirilor I 46: […] ma ăn țå-ista nu męre! (S). La Pușcariu SI III Glosar 312 se face precizarea:
istu, utilizat spre a întări ideea exprimată prin pronumele ţela: [...] ke se se rę spure, ˜åle rę
restărgní țela istu (vezi Pușcariu SI I 32/2), fapt întărit de explicația existentă în Pușcariu SI II
163: istu și ista nu s-au păstrat decât în forme pronominale compuse (vezi supra) pentru ʻa întări
pronumele demonstrativ printr-o nouă demonstrareʼ. Teremenul istroromân este un compus ce
cuprinde în structura sa pronumele ir. čéla, čå, čéľ, čåle/čęle < lat. ecce-illu, ecce-illa, ecce-illi,
ecce-illae (Frăţilă-Bărdăşan 81) şi pronumele ir. istu < lat. *ĭstus, -a, -um = lat. clas. ĭste, -a, -ud
(Frăţilă-Bărdăşan 187).
ČÉSTA-ÍSTU pron. dem. ʻacestaʼ
Forma istroromână čésta-ístu este consemnată de Popovici II 105: ~, f. čåsta ista;
Popovici I 72: ~, čåsta-ista; Morariu, Lu frați noștri 17: Cesta-istu a fost la noi. (S), 37: cestaistu (S), 68: cesta-istu (Sc), 77: cesta-istu (B), 120: cesta-istu (J), iar varianta fonetică țắsta ísta
apare la Pușcariu SI III Glosar 328: Și-ľ zițe: ʻȚăsta ista moresti rescľide!ʼ (vezi Pușcariu SI I
2/38); Pușcariu SI III Glosar 328. Termenul istroromân este un compus construit analogic cu
pron. čela istu ʻacelașiʼ (vezi supra) și cuprinde în structura sa pronumele ir. čésta, čåsta < lat.
ecce-istu, ecce-ista (Frăţilă-Bărdăşan 148) şi pronumele ir. istu < lat. *ĭstus, -a, -um = lat. clas.
ĭste, -a, -ud (Frăţilă-Bărdăşan 187).
ČECODÉR pron. nehot. ʻoriceʼ
Forma čecodér o întâlnim la Popovici I 73, pe când varianta fonetică țecodắr e notată de
Pușcariu SI III Glosar 328, unde se oferă următorul context ilustrativ: Na-ț țăsta såbľe, țe-codăr
aflåri pre cåle, tåľe, perké ˜o t-am skapul™˜t o votę de morte, ma dova votę vaľ™ se te scapulesti
ăns. (vezi Pușcariu SI I 20/15). În structura termenului istroromân remarcăm prezenţa pron. če/țe
< lat. quĭd (Frăţilă-Bărdăşan 145) și pron. coder/codăr ʻoricine, oricareʼ (< cr. goder), vezi
Pușcariu SI II 165; cf. cr. takodjer (Popovici I 73).
ČEGÓD pron. nehot. ʻtot, oriceʼ
Consemnări ale acestui termen istroromân întâlnim la Popovici I 147; Morariu, Lu frați
noștri 124: [...] che-l ojives și-ľ dåvu cegod va. (J); Sârbu-Frăţilă 203, autorii oferind și un
context ilustrativ: Și totu-i de cumparåt, čegod, čegod. = ʻȘi totul e de cumpărat, orice, oriceʼ.
Structura internă a ir. čegód relevă prezența pron. rel. če < lat. quĭd (Frăţilă-Bărdăşan 145) și a
particulei -god (< cr. god ʻfie-ʼ, ʻori-ʼ); forma din istroromână este un calc după cr. štogod.
ČEVA pron., adj. nehot. ʻcevaʼ
Varianta fonetică čeva se regăseşte în următoarele surse: Maiorescu 99: ceva; Byhan
1
366 : tŝéva (atestat de N. I 44; Grt. 351 infra; Iv. 13: ćeva; Wgd. II 7, 9, I 246: tševa, tšiva);
Popovici II 105; Popovici I 73; Morariu, Lu frați noștri 25: Ma cănd ieľ ceva cațåt, iåle ľ-a dåt
lor cea fost mai poredăn. (S), 73: Mes-am ăn Påsin che voi col™ ceva cumparå. (B), 98: Se ręi
ceva fåce, cire va hrani? (L). Forma čevå apare la Cantemir 161; Kovačec, Rječnik 62: čevå
(sud, J), ilustrat prin d™-ľ čevå po˜dí (J) = cr. ʻdaj mu nešto (štogod) pojestiʼ, púrę čevå cuh™˜ (J)
= cr. ʻstaviti nešto (štogod) kuhatiʼ; Sârbu-Frăţilă 204. Ir. țevá este notat de Grt. 351 (apud
Byhan 366): tséva; Morariu, De-ale cirebirilor II 8: E ieľ a zis che se åm țeva za muncå e za bę.
(Sc), iar varianta țevå este înregistrată de Pușcariu SI II 165; Morariu, Lu frați noștri 34: Ce ăi
țevå? (S); Pușcariu SI III Glosar 328: ~ ʻidemʼ, în prop. interog. ʻoare, cumvaʼ: Gospodåru-lntrębę ke țe-˜ ˜ådn, ke țe-˜ zalostăn țevå. (vezi Pușcariu SI I 22/18); Cantemir 184; Kovačec,
Rječnik 62: ~ (S), notat în contextul țevå za vețéru (S) = cr. ʻštogod (nešto) za večeruʼ. Termenul
istroromân este compus din pron. če/țe < lat. quĭd (Frăţilă-Bărdăşan 145) și particula -va (< lat.
volet) (vezi Dimitrescu 280).
1

Byhan 366 raportează termenul istroromân direct la lat. quid velit. Deși ir. čeva/țeva are în structura sa elemente
continuatoare ale formelor latinești propuse de Byhan, termenul istroromân poate fi considerat un compus intern
foarte vechi, pentru că există în cele patru dialectele istorice ale românei (cf. ar., megl. țiva, dr. ceva).
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ČIREVÁ pron. nehot. ʻcinevaʼ
Termenul istroromân čirevá este notat de Byhan 368: tŝireva (atestat de Maiorescu 100:
cireva); Popovici II 105: ~, alături de forma țirevá. O altă variantă fonetică de actualizare este
țirevå, atestată de Pușcariu SI II 165 şi Pușcariu SI III Glosar 328. Termenul istroromân este
compus din pron. interog.-rel. číre/țíre < lat. *quene (Frăţilă-Bărdăşan 150) și particula -va (<
lat. volet). Nu este necesară raportarea directă la lat. qui-ne-velit, după cum consideră Byhan 368
și Popovici II 105, termenul fiind format pe teren românesc, probabil în româna comună (vezi dr.
cineva, ar. ținevá).
ČIREHÓD pron. nehot. ʻoricineʼ
Atestarea termenului o regăsim în ALR s.n. VI, h. 1739 oricine (să mă roage, nu-l mai
ajut) și ALRM s.n. IV, h. 1402: čirehod... (J), în notă fiind înregistrat răspunsul complet al
informatorului: me ruγåre, nu l-o˜ ajutå (viit., pers. I) vişe. Ir. čirehód reprezintă o formă hibridă
compusă din pron. interog.-rel. číre < lat. *quene (Frăţilă-Bărdăşan 150) și particula de origine
croată -hod (-god) ʻfie-ʼ, ʻori-ʼ.
NUȘCÅRLE pron., adj. nehot. ʻcinevaʼ
Această primă variantă fonetică are următoarele atestări: Byhan 290: nuŝk¾rle (Asc. 60
infra; Wgd. II 6, 8: nušk³rele; WdR. infra); Popovici II 130: ~, nușcårľi; Popovici I 73: ~,
nușcårle; Morariu, Lu frați noștri 38: Lacat-brad avzit-a che vire nușcårle […] (S), 60: […] che
ľ-a nuscårle cåpu taľåt. (S), 88: […] facut-a ie nușcårle chiacule cu iå […] (B); Morariu, De-ale
cirebirilor I 40: Avzit-a che se nùșcårľi pravdescu ur cu åt […] (S); Cantemir 173: ~, nușcårę,
pl. nușcårľi, nușcåre; Sârbu, Observații 269; Kovačec, Rječnik 130: ~ pron. nehot., înregistrat în
nușcårle åt (J) = cr. ʻnetko drugiʼ; Sârbu-Frăţilă 239: ~, nuşcåre, nuşcårli, nuşcåre, autorii
oferind și un context ilustrativ: Nușcårle oånč verit-a la noi. = ʻCineva a venit la noi aiciʼ. Forma
nuscårle apare exclusiv în Pușcariu SI II 122. Înregistrări ale variantei núșcarle apar la Asc. 60:
nušcarle, -lji, WdR.: nuškarle – nuškarle, glosat ʻchi - chiʼ (apud Byhan 290); Morariu, Lu frați
noștri 116: […] atunce che va fi nușcarle de noi mort. (J); Kovačec, Rječnik 130: ~, pl. núşcarľi
pron. nehot. (sud, J), ilustrat prin núșcarľi cu måkina žńéscu (sud) = cr. ʻneki žanju strojem
(strojno)ʼ, 130: ~, núşcara, núşcaro, núşcarľi adj. pron. nehot. (sud, J), ilustrat prin núșcarle
brec (sud) = cr. ʻneki pasʼ. Pentru forma núscarle trimitem la Pușcariu SI II 165: ~, nuscarę, pl.
nuscarľi; Pușcariu SI III Glosar 317: núscarle, núscarę ʻcineva, oarecineʼ, ca adj. ʻnișteʼ, sens
ilustrat prin Åre núscarľi pinez [...] (vezi Pușcariu SI I 16/36). Termenul istroromân este compus
din nu + ştivu + cårele, raportarea directă la lat. non (quid) scio qualis (vezi Byhan 290 și
Popovici II 130) nefiind necesară.
NÚȘCUMILE, NUȘCÚMILE adj. (interog.-rel.) nehot. ʻorișicareʼ
Formele istroromâne sunt consemnate de Kovačec, Descrierea 114: nušcúmile, nušcúma,
nušcúmo; Kovačec, Rječnik 130: núşcumile (nuşcúmile), nușcúma, nuşcúmo, nuşcúmiľ, nuşcúme
(J) = cr. ʻnekakavʼ. Termenul istroromân are următoarea structură internă: núșcum1 + formanții
prin care se marchează opozițiile de gen și număr -(i)le, -a, -o, -(i)ľ, -e.
NÚȘTE pron. nehot. ʻcevaʼ
Forma istroromână este notată de Morariu, Lu frați noștri 57: Când a finit dåt-ľ-a fråtele
nuște muncå alui [...] (S), 68: O zi căn au ieľ nuște lovit, ľ-a focu falit za pripravi obedu. (Sc),
113: Înca am nuște de spure, ali-m ie rușire. (J); Morariu, De-ale cirebirilor I 19: Potle viru ăn
țea oștarie c-or nuște măncå. (S); Morariu, De-ale cirebirilor II 11: C-a verit nuște și che l-a
zgrebit din gropę fårę [...] (B); Cantemir 173; Kovačec, Rječnik 130: ~ (sud) = cr. ʻneštoʼ; SârbuFrăţilă 239. Varianta fonetică nusté apare la Kovačec, Rječnik 130: ~ (J), înregistrată în
construcția nușté de mâŋcå (J) = cr. ʻnešto za jeloʼ; ALR s.n. V, h. 1393 mi-a zis ceva...: m˜-a
zis nuşté (J). Forma ir. núste este înregistrată de Kovačec, Rječnik 130: ~ (S), în contextul íŋkę
vó˜ núste spúre (S) = cr. ʻjoš ću nešto rećiʼ. În acest caz avem un compus cu structura: nu +
şt(ivu) + (č)e.
1

Cf. ir. núșcum adv. „cumva”, adverb compus din nu + ş(tivu) + cum.
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NUȘTÍRE pron. nehot. ʻcinevaʼ
Atestări ale primei variante fonetice se regăsesc în Kovačec, Rječnik 130: ~ (J), glosat
prin cr. ʻnetkoʼ; Sârbu-Frăţilă 239: ~, ilustrat prin contextul lingvistic Ântrebå nuștire. = ʻÎntreba
cineva.ʼ; ALR II MN [3801] cineva bate la uşă: nuştire boåte pre uşe (J); ALR s.n. VI, h. 1738
(mi-a spus) cineva (dar nu-mi aduc aminte cine) și ALRM s.n. IV, h. 1401: nuştíre (J), în
notă oferindu-se răspunsul complet: mi-a zis nuştíre, ma nu şÒu čire; ALRM s.n. III, h. 1233
cineva: nuştíre (J). Cea de-a doua formă, ir. nușčíre, apare la Sârbu, Observații 269. În structura
termenului distingem următoarele elemente: nu + şti(vu) + (č)ire.
ȚÍRE-CODĂR-MI-ȚE pron. nehot. ʻcinevaʼ
Unitatea sintagmatică este atestată la Pușcariu, SI II 165 şi Pușcariu SI III Glosar 328,
reprezentând un compus hibrid din pron. interog.-rel. țíre < lat. *quene (Frăţilă-Bărdăşan 150) +
pron. nehot. -codăr- ʻoricine, oricareʼ < cr. goder (Sârbu-Frăţilă 198) + pron. pers. mi < lat. mihi
(Frăţilă-Bărdăşan 218) + pron. interog.-rel. țe (= če < lat. quĭd (Frăţilă-Bărdăşan 145).
Consideraţii finale
Analiza cuvintelor istroromâne din cele două categorii delimitate permite relevarea
următoarelor aspecte:
a) din punctul de vedere al originii se disting două categorii: 1. unităţi lexicale ce au în
structura lor exclusiv cuvinte moştenite din latină (substantive: dupapumen; påma de mra;
påma de pičór; odúcľu; subuárba, subuårba; sujerúncľu; supičór; su(p)ócľu; trúșe; pronume: ča
če/čå če; čéla ístu; čésta-ístu, țắsta ísta; čeva; čirevá; nușcårle; núșcumile cu var. acc. nușcúmile;
núște; nuștíre); 2. unităţi lexicale care combină în structura lor termeni moşteniţi din latină cu un
împrumut de origine croată (substantive: po de nopte, po de zi; pronume: čecodér; čegód;
čirehód; țíre-codăr-mi-țe).
b) în funcţie de caracteristica procesului de compunere de a fi autentic sau indus
(provocat) contextual, termenii analizaţi pot fi încadraţi în: 1. clasa compuselor autentice
(odúcľu; ča če/čå če; čéla ístu; čésta-ístu, țắsta ísta; čeva; čirevá); 2. clasa compuselor ce au la
bază structuri perifrastice istroromâne neinfluenţate de un model străin (dupapumen; påma de
mra; supičór; su(p)ócľu; trúșe; nușcårle; núșcumile, var. acc. nușcúmile; núște; nuștíre); 3.
compuse şi unităţi sintagmatice calchiate, apărute deci sub influenţa unui model străin – în aceste
cazuri este vorba de structuri lexicale croate sau italiene (čecodér; čegód; čirehód; påma de
pičór; pode nopte; pode zi; subœárba, subœårba; sujerúncľu; țíre-codăr-mi-țe).
c) în funcţie de clasa gramaticală a elementelor din structura compuselor sau a unităţilor
sintagmatice se disting următoarele variante combinatorii: 1. prepoziţie + substantiv
(dupapumen; odúcľu; subœárba, subuårba; sujerúncľu; supičór; su(p)ócľu; trúșe); 2. substantiv
(< substantiv + prepoziţie) + substantiv (pode nopte; pode zi); 3. substantiv + prepoziţie +
substantiv (påma de m ra; påma de pičór); 4. pronume + particula -va < lat. volet (čeva; čirevá);
5. pronume + particula -god (-hod) < cr. god ʻfie-ʼ, ʻori-ʼ (čegód; čirehód); 6. pronume +
pronume (ča če/čå če; čecodér; čéla ístu; čésta-ístu, țắsta ísta); 7. pronume + pronume +
pronume + pronume (țíre-codăr-mi-țe); 8. compuse propoziţionale: adverb de negaţie + verb la
mod personal + pronume (nușcårle; núște; nuștíre); 9. compuse propoziţionale: adverb de
negaţie + verb la mod personal + adverb + formanţii -(i)le, -a, -o, -(i)ľ, -e (núșcumile, var. acc.
nușcúmile).
Cele două clase asupra cărora ne-am orientat demersul de analiză cuprind un număr
extrem de redus de termeni. Dintre aceştia câţiva reprezintă compuse formate exclusiv din
reflexele istroromâne ale unor etimoane latineşti (cu sau fără influenţa unui model străin), iar
ceilalţi termeni identificaţi s-au format prin combinarea unui element lexical moştenit cu un
cuvânt împrumutat, având ca rezultat o serie de construcţii hibride, ca efect al presiunii exercitate
de unele structuri străine – calchiate total sau parţial după croată sau italiană. Având în vedere
importanţa clasei substantivului şi a clasei pronumelui în ansamblul lexical al unei limbi, putem
conchide, deşi se impune a se urmări şi situaţia celorlalte clase de cuvinte compuse, asupra
faptului că resursele lexicale primare ale dialectului istroromân – cuvintele moştenite din latină –
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au un potenţial extrem de scăzut de a forma cuvinte noi prin procedeul compunerii. Dintre
compusele existente unele provin şi se menţin încă din epoca de unitate a românei (anterioară
separării dialectale), aşadar ele nu sunt rezultat al unei dezvoltării lexicale interne a istroromânei.
ABREVIERI
Acc. = accentuală; adj. = adjectiv; adv. = adverb; ar. = aromân(ă); art. = articulat; B = Bârdo; C = Costârcean;
clas. = clasic(ă); cr. = croat(ă); dem. = demonstrativ; dr. = dacoromân(ă); f. = feminin; gen. = general(ă); germ. =
german(ă); h. = hartă; interog. = interogativ(ă); it. = italian(ă); ir. = istroromân(ă); J = Jeiăn; L = Letai; lat. = latină;
latinesc; m. = masculin; megl. = meglenoromân(ă); MN = material necartografiat; n. = neutru; nehot. = nehotărât;
pct. = punct; pers. = persoana; pl. = plural; prep. = prepoziţie; pron. = pronume, pronominal; prop. = propoziţie; rel.
= relativ; S = Suşnieviţa; Sc = Sucodru; subst./s. = substantiv; Şc. = Șcabici; T= Tărcovți; var. = variantă; viit. =
viitor.
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