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Úvodní poznámka 

Vzhledem k tomu, že ve své práci vycházím ze zvukové (nikoliv psané) podoby, uvá

dím všechny hlásky v hranatých závorkách. Velkým problémem byl výběr pravidel fonetické 

transkripce. Všechna dostupná písma se vyznačovala nepřítomností některého z důležitých 

znaků, popř. odlišnými tiskovými parametry. Rozhodl jsem se pro kombinaci klasického Al

phabet phonétique international (API) s některými běžně užívanými a technicky dostupnějšími 

znaky. Pro snazší orientaci přikládám přehlednou tabulku zaměřenou na problematické zna-

ky. 

samohlásky 

[aJ [ěJ [íJ [oJ [ul u latiny zachovávám i v hranatých závorkách tradiční značení krátkých a 
[a] [e] [í] [o] [u] dlouhých samohlásek 
[E] x [e] italské otevřené a zavřené E rozlišuji pomocí znaků API 

[e] 
znak pro zavřené E slouží mimo italská slova i k označení běžného E 
(hlavně v rumunštině) 

[:-~][o] italské otevřené a zavřené O rozlišuji pomocí znaků API 

[o] 
znak pro zavřené O slouží mimo italská slova i k označení běžného E 
(hlavně v rumunštině) 

[~1 představuje rumunskou samohlásku v písmu označovanou Á 

[i] představuje rumunskou samohlásku v písmu označovanou I nebo Á 

[[3] představuje lidovělatinskou výslovnost souhlásek B a V 

souhlásky 

[J] představuje rumunskou souhlásku v písmu označovanou jako GH (ghinda) 

[c) představuje rumunskou souhlásku v písmu označovanou jako CH (cheie) 

trl představuje italskou souhlásku v písmu označovanou jako GN (segno) 

[ ck] představuje italskou souhlásku v písmu označovanou jako Z, ZZ 

[ ts] 
představuje italskou a rumunskou souhlásku v písmu označovanou jako Z, ZZ 
nebo T (alzare- a lna! ta) 

[<Bl 
představuje italskou a rumunskou souhlásku v písmu označovanou jako GE, GI 
(gelo- ger) 

[t)] 
představuje italskou a rumunskou souhlásku v písmu označovanou jako CI, CE 
( cielo - cer) 

[3] představuje rumunskou souhlásku v písmu označovanou jako J Gos) 

[Jl 
představuje italskou i rumunskou souhlásku v písmu označovanou jako SCl, SCE 
nebo~ (fascia-fa~a) 

[,q představuje italskou souhlásku v písmu označovanou jako GL (figlio) 

dvojhlásky 
[uo] [oa] [ea] ... neslabičná samohláska je označena horním indexem 
polosouhlásky 
[j] představuje neslabičné I 
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Tvary latinských etymonů uvádím podle italských slovníků (Zingarelli, DEU) ve tva

ru akuzativu singuláru. Délka je vyznačena jen u přízvučné slabiky. 

V mluvnické terminologii vycházím z tradičního pojetí základních českých gramatik. 

Nepřihlížím tedy k zvyklostem v románských jazycích. Ze stylistických důvodů užívám jak 

tradiční české názvy (obouretná souhláska, přídavné jméno, zájmena atd.), tak vžité termíny 

latinské (bilabiála, adjektivum, pronomina atd.). 

Seznam použitých zkratek a značek 

adj. 
adv. 
DEU 

DER 
DEX 
DIR 
f. 
GDLI 
it. 
kniž. 
lid. 
m. 
n. 
nář. 

num. 
pl. 
pron. 
rum. 
s. 

sg. 
vb. 
www 
Z ing. 
zř. 

adjektivum, přídavné jméno 
adverbium, příslovce 
Dizionario etimologico della lingua italiana 
Diqionarul etimologic allimbii románe 
Dictionarul explicativ allimbii románe 
Italsko-rumunský slovník 
femininum, ženský rod 
Grande dizionario della lingua italiana 
italština 
knižní slovo 
lidové slovo 
maskulinum, mužský rod 
neutrum, střední rod 
slovo nářeční, regionalismus 
numerale, číslovka 
plurál, množné číslo 
pronomen, zájmeno 
rumunština 
substantivum, podstatné jméno 
singulár, jednotné číslo 
verbum, sloveso 
internetový latinsko-francouzský slovník (v. bibliografie) 
Zingarelli 
zřídka užívané slovo 
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1 ÚVOD 

Cílem této diplomové práce je sestavit seznam italských a rumunských slov společně 

zděděných z latiny. Na základě získaného materiálu se pokusím nastínit shody a odlišnosti 

vývoje výrazové i obsahové stránky obou jazyků. Pokud jde o plán výrazu, mým úkolem bu

de poukázat na povahu hláskového vývoje od lidové latiny k současné italštině a rumunšti

ně. Z hlediska plánu obsahu se zaměřím na nejzásadnější zrněny při přechodu z latiny do 

italštiny a rumunštiny, ale také na případné vzájemné významové odlišnosti mezi oběma ro

mánskými jazyky. V práci tedy budou kombinovány dva základní přístupy k jazykovému 

zkoumání: princip diachronní i synchronní. Celou situaci je možné názorně zobrazit tímto 

grafem: 

(synchronní) 

(diachronní) 

podoba 
v současné 
rumunštině 

(diachronní) 

První část práce obsahuje stručný popis rozdílů mezi klasickou a lidovou latinou. Zá

roveň seznamuje se základními fázemi romanizace příslušných oblastí. 

Následuje nástin metodologie zpracování vlastního korpusu spolu s představením a 

posouzením výchozího lexikografického materiálu. 

V zhledern k tornu, že bezprostřední zařazení korpusu do hlavního textu by mohlo 

působit neústrojně, bude připojen až v závěru práce. A to navzdory skutečnosti, že výklad 

hláskových i významových zrněn je na něm přímo závislý. 

Hlavní kritéria pro výběr a následný popis hláskových zrněn byla dvě: přítomnost 

příslušného jevu u slov obsažených v korpusu a jeho zvláštnost v kontextu vývoje obou jazy

ků. Ať už v případě shod italštinu s rumunštinou spojuje nebo naopak poukazuje na jejich 
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odlišnost. V žádném případě jsem se tedy nesnažil poskytnout vyčerpávající popis hlás

kového vývoje. 

Velmi podobný přístup jsem zvolil i v následující, sémantické části. Obsahuje nejzají

mavější příklady základních typů zrněny významu: rozšiřování (generalizaci), zužování (spe

cializaci), metaforické a metonymické užití. 

Korpus je výsledkem excerpce slovníků uvedených v bibliografii a čítá 780 lexikálních 

jednotek. Byl utříděn podle čtyř základních kritérií: 

• etyrnonu (shoda úplná nebo částečná) 

• významu (shodný či velmi podobný nebo odlišný) 

• mluvnické kategorie (shody nebo rozdíly v čísle, rodě, slovním druhu) 

• stylistického zabarvení (slova zastaralá, nářeční, hovorová, knižní atd.) 

V příloze je uveden rejstřík etyrnonů s odkazy na příslušnou stránku v textu a záro

veň příslušné heslo v 3. vydání Romanisches etymologisches WOrtebuch (REW). Součástí přílohy 

jsou také dva grafy, představující poměrné zastoupení jednotlivých skupin korpusu a vztah 

mezi zachováním a zrněnou. 

Snad tato práce alespoň částečně přispěje k dílčímu studiu vztahů mezi italštinou a 

rumunštinou 

2 LATINA, ITALŠTINA, RUMUNŠTINA 

2.1 Latina klasická a lidová (základní odlišnosti) 

Románské jazyky jsou výsledkem recepce a následného vývoje jazyka římských doby

vatelů v podmaněných územích. Latina patří do rodiny indoevropských jazyků a v jejich 

rámci je pak tradičně zařazována do jedné z větví jazyků italických: 

a) větev osko-urnbrijská (oskičtina, sabelština, urnbrijština); 

b) větev latinsko-falijská (latina, falijština)1 

Někteří autoři kladou latinu na samostatné místo, nezávislé na ostatních italických ja

zycích.2 Takové vymezení může být podmíněno jejím o poznání větším významem, ale také 

názorovou nejednotností panující při určování vztahů uvnitř této skupiny. ltalikové byli po

dle části jazykovědců před příchodem do apeninského prostoru jazykově spřízněni. Jiní od-

1 Hamplová, Sylva. Nástin vývoje italského jazyka. Praha: Karolinum, 2002, s. 12. 
2 Dardano, Maurizio, Trifone, Pietro. Grammatica italiana. 2a edizione. Bologna: Zanichelli, 1989, s. 32: ... in 
Europa: le lingue celtiche (gallico, scomparso; irlandese, bretone, gallese); illatino, da cui sono nate le lingue 
romanze; le lingue italiche (venetico, osco, umbro ecc.), tutte scomparse; le lingue germaniche ... 
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bomíci se domnívají, že shodné prvky jsou naopak důsledkem soužití těchto etnik na území 

dnešní Itálie.1 

Periodizace historického vývoje latiny se zhruba shoduje v několika základních bo-

dech. Vaananen2 rozlišuje pět období: 

• archaické (od počátků do konce 2. století př. Kr.) 

• předklasické (od konce 2. století př. Kr. do pol. 1. stol. př Kr.) 

• klasické (od pol. 1. stol. př Kr.- do smrti Augustovy) 

• postklasické (od r. 14. po Kr.- přibl. 200 po Kr.) 

• pozdní (přibl. od r. 200 do vzniku románských jazyků) 

2.1.1 Písemná a zvuková podoba 

Abeceda klasické latiny měla 23 grafémů. Nápisy nejdéle uchovaly původně nejčastěji 

užívanou majuskuli. V rukopisech více převládala minuskule, která také později začala v pís

mu rozlišovat fonémy /u/ a /v/, v majuskuli obě značené jako V. Rovněž fonémy /i/ a /jl byly 

psány grafémem J.3 Obdobná situace panovala v označování fonémů !kl a /g!, pro něž se pů

vodně užívalo grafému C. Teprve pod etruským vlivem začalo C vytlačovat grafémy K a Q a 

označovat tak příslušnou neznělou měkkopatrovou souhlásku. 

Povaha přízvuku ve staré latině není dosud spolehlivě popsána. Někteří jazykovědci 

se vyslovili pro jeho melodickou povahu.4 U dvouslabičných slov byl kladen na druhou sla

biku od konce, u tří a více slabičných záleželo na kvantitě předposlední slabiky. Byla-li krát

ká, přízvučnou se stávala třetí slabika od konce. Byla-li dlouhá (přirozeně či polohou), byla 

nositelkou přízvuku. Lidová latina se vyznačovala změnami přízvuku, k nimž docházelo nej

častěji u proparoxyton se skupinou souhláska+ r, l v následující slabice (íntegrum-intégrum), 

u proparoxyton s přízvukem na i nebo ev hiátu (paríetem-pariétem). Další změnou souvise

jící s přízvukem je synkopa popřízvučné slabiky (domina-domna)5• Samohlásky klasické lati

ny se podle kvantity dělily na dlouhé a krátké, přičemž jejich délka měla fonologickou plat

nost (srov. věnit 'přišel' x věnit 'přichází'). V lidové latině byly však tyto rozdíly nahrazeny 

1 Collart, Jean. Histoire de Ia langue latine. Troisieme édition. Paris: PUF, 1980, s. 10-11. 
2 Vruinanen, Veikko. Jntroduction au latin vulgaire. Paris: Klincksieck, 1963, s. 11-13. 
3 Kepartová, Jana. Římané a Evropa. Praha : Karolinum, 2005, s. 41. 
4 Meillet, A. Esquisse d'une histoire de Ia langue /atine. Paris : Hachette, 1928, s. 241. 
5 Šabršula, Jan. ÚVod do srovnávacího studia románských jazyků (pro začínající romanisty). Ostrava: Ostravská 
Univerzita, 1994, s. 71-72. 
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různým stupněm otevřenosti jednotlivých samohlásek. Postupným vývojem bylo dosaženo 

stavu, který graficky znázorňují níže uvedené tabulky 1• 

Vokalický systém klasické latiny (přízvučné samohlásky) 

!1l 
j l s:: ii ·.o 

~ I I ií l -!ll 
.I<: e I I o I u 
"Cil 
!1l I ě I I o I :;;: 

I a I a I 
Vokalický systém lidové latiny (přízvučné samohlásky) 

!1l i ii . .§ 
~ 
·!ll e o 
;> 
o 
] E I I ;) 

I a (neutr.) I 
Vokalický systém podunajské latiny (přízvučné samohlásky) 

!1l s:: 
:;::: i u 
~ 
•!ll 
.I<: e "' "čij"' 

s:: o (neutr.) ;:l I ~ E 
o 
o.. I a (neutr.) 

Klasická latina obsahovala několik dvojhlásek, které byly vždy dlouhé2. Jde hlavně o 

[oe] (< oi), [ae] (< ai) a [aup. V latině lidové se [ae] zjednodušilo na otevřeně vyslovované [ě). 

Později se redukovala i dvojhláska [oe] > [ě]. 

Dvě sousední samohlásky tvořící samostatné slabiky (hiát) se v rámci hláskového vý

voje často spojovaly v jednu (COOPERIRE > COPERIRE, PREHĚNDERE > PRENDERE). 

Souhláskový systém klasické latiny se od současné italštiny a rumunštiny lišil hlavně 

mnohem menším zastoupením tvrdopatrových hlásek. Latina rovněž neznala znělé alveo

lární [z]. Foném !hl moderní rumunštiny není pokračovatelem příslušné latinské hrtanové 

hlásky. Ta přestala být vyslovována nejprve v mezisamohláskovém postavení a později 

1 Při popisu samohlásek vycházím v celé práci z Hellwagova trojúhelníku, v němž jsou vokály řazeny dle 
vertikální či horizontální polohy jazyka při jejich artikulaci. Viz Černý, Jiří. Úvod do studia jazyka. Olomouc: 
Rubico, 1998, s. 80. 
2 Quitt, Zdeněk, Kucharský, Pavel. Latinská mluvnice. Třetí vydání. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 
1989, s. 7. 
3 Vlifulfu1en, Veikko. /ntroduction au latin vulgaire. Paris: Klincksieck, 1963, s. 38-39. 
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oněměla úplně.1 V lidové latině došlo na území velké části Itálie a na Balkánském poloostro

vě k oslabování výslovnosti koncových souhlásek [s], a [m]. Dalším zajímavým momentem je 

zjednodušování některých souhláskových skupin2 (např. lat. MENSÚRA(M) > misura -

masura). 

Souhlásky3 labiály labioveláry dentály palat. veláry gutt. 
z N z N z N z z N N 

až . I ústní b p gw kw d t g k 
r ene J 

IJ nosové m n 

úžinové 
f w r s j h 

I 

2.1.2 Tvarosloví a skladba 

Změny v lidovělatinském hláskosloví úzce souvisely, ne-li přímo vyvolávaly, změny 

v oblasti morfologie. Mezi nejsilnější mechanismy v této oblasti je řazena analogie a sklon k 

analytičnosti.4 Redukce koncových souhlásek [m] a [s]5 vedla k souzvučnosti řady pádových 

koncovek: 

femina (nom. sg.) 
feminam (akuz. sg.) 
femina! (vok. sg.) 
femina (abl. sg.) 
feminas (akuz. pl.) 

~ femina 

Tento stav vyústil v redukci počtu pádů a následné rozbourání klasického deklinační

ho systému. Substantiva čtvrté a páté deklinace se začala skloňovat podle druhé a první de

klinace. Do většiny románských jazyků, s výjimkou rumunštiny, rovněž nepřešlo neutrum. 

Jednotné číslo přecházelo k maskulinům, množné k femininům. Stupňování adjektiv a adver

bií se začíná tvořit pomocí PLÚS (Itálie) a MÁGIS (Dácie). Opisné tvary jsou čím dál častější i u 

sloves: syntetické tvary trpného rodu a budoucího času ustupují formám s pomocnými slove

sy. Změny v tvarosloví zákonitě ovlivňují vývoj skladby. Klasické jevy jako vazba nomina

tivu s infinitivem, vazba akuzativu s infinitivem, cum historicum či ablativ absolutní do lido-

1 Vlilin11nen, Veikko. lntroduction au latin vulgaire. Paris: Klincksieck, 1963, s. 57. 
2 Šabršula, Jan. Úvod do srovnávacího studia románských jazyků (pro začínající romanisty). Ostrava: Ostravská 
Univerzita, 1994, s. 76. 
3 Vlilin11nen, Veikko. Introduction au latin vulgaire. Paris: Klincksieck, 1963, s. 50. 
4 Klinkenberg, Jean-Marie. Des /angues romanes. Louvain: Duculot, 1994, s. 113. 
5 Wartburg, Walter von. Lafragmentation linguistique de Ia Romania. Paris: Klincksieck, 1967, s. 25: De toutes 
les différenciations phonétiques apparues a l'intérieur de Ia Romania, celle qui est Ia plus nette, la plus significa
tive et la plus lourde de conséquences provient sans doute du traitement de 1'-s finale. 
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vé latiny nepřecházejí. Důvodem je jak splývání pádových tvarů, tak značná složitost 

příslušných vazeb. Řada syntaktických vztahů začíná být vyjadřována pomocí předložek, 

jejichž distribuce se tím rozšiřuje a dává podnět k živelnému vzniku novotvarů. 

2.1.3 Slovní zásoba 

Na lexikum lidové latiny, jakožto jazyka širokých vrstev populace nedotčené kultivo

vaností vzdělanců, mají zásadní vliv dva jevy1: 

Obnovování slovní zásoby, tj. vznik značného množství nových pojmenování2 prováze

ný souběžným zánikem slov, která se v lidovém prostředí neprosadila.3 

Druhým prvkem bylo obměňování významu slov. O této problematice se stručně zmí

ním v 5. kapitole (s. 31). 

2.2 Doklady lidové latiny 

Klasická latina se v průběhu staletí těšila velké prestiži a představovala předmět neu

stálého zájmu odborníků, což mělo za následek relativně dobré prostudování tohoto jazyka. 

O latině lidové se logicky zachovalo mnohem méně zmínek. Informace pocházejí ze dvou zá

kladních zdrojů. Od jedinců s nižším stupněm vzdělání, kteří se ve svých textech nevědomky 

dopustili chyb. Do této oblasti spadají převážně nápisy (hlavně neoficiální), opisy jiných tex

tů, rozličná pojednání z různých oblastí lidského vědění, dopisy vojáků atd. Proti nim stojí li

dé vzdělaní, kteří o chybách záměrně píší z didaktických důvodů (např. Appendix Probi). 

Součástí této skupiny jsou také klasičtí autoři, v jejichž dílech je nespisovného jazyka užito k 

co nejautentičtější charakteristice postav z lidu (Petronius, Plautus). Odchylky od normy se u 

vzdělanců často vyskytují také v neformální korespondenci. 

1 Dardano, Maurizio, Trifone, Pietro. Grammatica italiana. 2a edizione. Bologna : Zanichelli, 1989, s. 38-41. 
2 Tvořených pomocí předpon a přípon Z hlediska korpusu je zajímavý značný počet rumunských slov s 
předponou oproti italským bez předpony: it. alzare- rum. (a) ínalta; it. alto- rum. ínalt; it. vincere- rum. (a) 
ínvinge. 
3 Např.: ÁGRU(M) ustoupilo lidovějšímu CÁMPU{M), ĚQUU(M) obecnějšímu CABÁLLU(M). 
4 Tagliavini, Carlo. Originile /imbilor neolatine. Bucure~ti : Editura ~tiintifica ~i enciclopedica, 1977, s. 163-170. 
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2.3 Stručný nástin průběhu romanizace 

2.3.1 Itálie 

Termínem Itálie (podle názvu oskického kmene Italů) se původně označovalo pouze 

území dnešní Kalábrie. V té době1 na Apeninském poloostrově sídlili jak zástupci předindo

evropských středomořských národů (Raetové, Ligurové, Etruskové atd.), tak Indoevropané 

(Keltové, Venetové, Italikové, Řekové), kteří do těchto míst začali pronikat v průběhu 2. tisí

ciletí př. Kr. Jih Sardinie a západní část Sicílie obývali semitští Punové. Období římského krá

lovství (753-509 př. Kr.)2 probíhalo ještě pod značným etruským vlivem. V průběhu 2. pol. 1. 

tisíciletí př. Kr. se však latina, kterou se původně mluvilo pouze na relativně malém území 

Latia, rozšířila na území mnohonásobně větší. Nejdříve byly podmaněny střední a jižní obla

sti poloostrova, dále Sardinie a Sicílie (3. století př. Kr.). Dnešní severní Itálie byla obsazena 

až v posledních dvou staletích př. Kr.3 Tím je ovládnutí území dnešní Itálie završeno. 

Po zániku Západořímské říše roku 476 po Kr. se Apeninský poloostrov dostává na 

mnoho staletí do područí různých cizích národů. Tato skutečnost je důležitá i z jazykového 

hlediska.4 Nářeční mapa Itálie totiž rozlišuje dvě, popř. tři hlavní oblasti: severní na jedné 

straně a střední a jižní na straně druh&. Hranici mezi nimi tvoří linie La Spezia-Rimini. 

2.3.2 Dácie 

Jakožto potomci indoevropských Thráků, resp. Dáků, jsou Rumuni jedním z nejstar

ších národů jihovýchodní Evropy. V letech 106- 271 po Kr. byla oblast dnešních historických 

krajů Banát, Olténsko, západní Valašsko a Sedmihradsko přímou součástí Římského impéria. 

Obvykle je v této souvislosti zmiňováno relativně krátké údobí romanizace. Styky obou kul

tur jsou však podle některých odborníků staršího data. 6 O dobytí Dácie se Řím neúspěšně 

pokoušel už během 2. pol. 1. století. Císař Domicián byl dokonce nucen uzavřít s dáckým 

králem Decebalem mír. V letech 101-106 císař Traján ve dvou válkách Decebala porazil a Dá

cii přeměnil v římskou provincň, která byla následně kolonizována obyvately z jiných částí 

1 Sabatini, Francesco. La comunicazione e gli usi de/la /ingua. Torino : Loescher, 1990, s. 570: Le popolazioni 
della penisola e delle isole italiane verso il 500 av. Cristo. A quell'epoca erano ormai presenti popoli di tre stirpi: 
una parte degli antichi Mediterranei (Reti, Liguri, Piceni, Etruschi, Sardi, Sicani), gli Indoeuropei (Celti, Veneti, 
Osco-Umbri, Latini, Ausoni, Enotri, Siculi, Japigi, Messapi, Greci) e i Semiti (Punici provenienti da Cartagine). 
2 Klinkenberg, Jean-Marie. Des /angues romanes. Louvain: Duculot, 1994, s. 121. 
3 Ostrá, Růžena, Spitzová, Eva. Úvod do studia románských jazyků. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 
1973, s. 83. 
4 Migliorini, Bruno. Storia dei/a lingua italiana. Firenze: Sansoni, 1966, s. 45. 
5 Hamplová, Sylva. Nástin vývoje italského jazyka. Praha: Karolinum, 2002, s. 169. 
6 Iancu, Victor. lstoria limbii románe. Bucure~ti: Editura Fundatiei culturale romiine, 2000, s. 7: např. už v roce 
15 po Kr. sídlil římský prefekt v Dobrudži, jednom z dnešních rumunských historických krajů. 
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Impéria 1• Datum vyklizení a následného postoupení této provincie Gótům rovněž není mož

né považovat za definitivní konec styků mezi romanizovaným obyvatelstvem a zbytkem la

tinského světa. Římané totiž ještě ve 4. století kontrolovali levý břeh Dunaje. Předpokládá se, 

že právě tudy proniklo do Dácie křesťanství, o čemž svědčí zachování latinských základní 

křesťanské terminologie.2 Latinský vliv měl přetrvávat až do příchodu Slovanů, kteří v 6. -7. 

století území dnešního Rumunska definitivně oddělili od zbytku Románie. 

3 METODOLOGICKÝ PŘÍSTUP 

3.1 Úvodní poznámka 

Mým cílem není posuzovat míru zastoupení latinských prvků v italštině nebo rumun

štině. Pokusím se pouze na základě sestaveného korpusu popsat charakteristické rysy hlá

skového a významového vývoje obou jazyků. 

Práce je zaměřena jen na slova zděděná z latiny. Nezohledňuje tedy latinismy (knižní 

výrazy), jejichž značný počet je jedním ze společných prvků italštiny i rumunštiny. Tato slova 

neprošla lidovým vývojem. Italština je přejímala už od středověku, zatímco do rumunštiny 

začala pronikat ve větším měřítku až v 18. a 19. století. 

Při sestavování korpusu jsem z pochopitelných důvodů vycházel od rumunštiny 

k italštině. Ta totiž zachovala množství zděděných latinských tvarů, které se v rumunštině 

nevyskytují. Existují pochopitelně i rumunské výrazy zděděné z latiny, které neuchovala 

italština, přesto jejich počet není tak vysoký.3 

Abych předešel řadě komplikací způsobených v obou jazycích specifickým hlásko

vým vývojem ve flexi sloves (v případě rumunštiny i ve flexi jmen}, bral jsem v úvahu pouze 

slovníkové tvary. 

1 Rosetti, Alexandru. Istoria limb i i romane I. De Ia origini pinií in seco/ul a/ XVII-lea. Bucure~ti : Editura 
~tiintifica ~i enciclopedica, 1978 
2 Např.: ALTÁRIU(M)- a/tar, ÁNGELU(M)- inger, BASÍLICA(M)- bisericií, BAPTIZÁRE- (a) boteza, CHRISTIANU(M)

cre~tin, CRÚCE(M)- cruce, DĚU(M)- zeu, DRÁCO- drac, PAGANU(S)- piígin, PECCATU(M)- piícat, ROGATIONE(M)

rugiíciune, SÁNCTU(M) - sint. 
3 Bec, Pierre. Manuel pratique de philo/ogie romane. Tome ll. Paris: Picard, 1971, s. 158: ager (< AGILIS), 

cascaun (< *CASCABÚNDUS), dumica (< *DEMICARE), ferice (< FELICE), oaie (< ÚVE), plimba (< PERAMBÚLÁRE), 

urca ( < *ORICARE-ORIOR), etc. 
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3.2 Výběr pramenů a jejich posouzení 

Prvotním pramenem k sestavení základního souboru slov byl výkladový slovník ru

munštiny Dictionarul explicativ al limbii romiine (DEX), který je nejmodernějším rumunským 

lexikografickým dílem obsahujícím údaje o etymologii. Excerpcí DEXu jsem získal všechna 

slova, jejichž původ byl označen jako latinský. Zjištěné údaje jsem ověřoval v Dictionarul eti

mologic al limbii romiine1 (DER) Alexandra Cioranesca, který představuje rumunský překlad 

původního sedmisvazkového Diccionario etimológico rumano (Tenerife, 1954-1966). 

DER uvádí u většiny hesel i odkazy na jiné jazyky (v našem případě na italštinu), 

v nichž se má slovo téhož původu vyskytovat. Přitom cituje třetí vydání Romanisches etymo

logisches Wortebuch (REW). Získaný korpus jsem konfrontoval s etymologickými údaji uve

denými ve výkladovém slovníku italštiny (Lo Zingarelli 1999). Kontrolu údajů jsem provedl v 

Dizionario etimologico della lingua italiana (DEU) a v 21 svazkovém Battagliově Grande dizio

nario della lingua italiana (GDLI). 

V případě sporných údajů se u italštiny příkláním k DEU a GDLI. U rumunštiny dá

vám přednost výkladovému slovníku (DEX) vzhledem k jeho větší aktuálnosti. Od slov, je

jichž původ je ve více zdrojích uváděn jako sporný odhlížím. 

Těžištěm celého korpusu jsou tři slovní druhy: podstatná jména (substantiva), přídav

ná jména (adjektiva) a slovesa (verba).2 V případě rumunštiny je třeba zmínit zvláštní schop

nost velké části adjektiv plnit zároveň funci adverbií. V mnohem menší míře jsou v korpusu 

zastoupeny tyto slovní druhy: zájmena, číslovky, předložky a spojky. 

1 Toto dílo je pokládáno za stěžejní práci rumunské etymologické literatury, přesto se vymačuje některými 
specifickými rysy: 
-autorky překladu (Tudora ~andru Mehedinti a Magdalena Popescu Marin) z praktických důvodů nepřizpůsobily 
pravopis ani tvarosloví originálu současným normám (srov. např. adiíoga, ciím~e, chiag,f~e, ghiafií, riíminea, 
sbura, sgiu, finea atd.); 
- abecední řazení hesel nebylo upraveno podle rumunských zvyklostí; 
- řada slov uvedených ve výkladovém slovníku (DEX) jako samostatná hesla je zde uvedena mezi odvozeninami 
příslušného slova základního; 
2 Bourciez, Edouard: Eléments de /inguistique romane. Troisieme édition. Paris : Librairie C. Klincksieck, 1930, 
S. 6: ... trois grandes classes distinctes, )es UDS servant a dénommer des objets OU des etres (arbor, canis, pater), 
ďautres les qualités inhérentes a ces choses (albus, levis), ďautres enfin des mouvements ou des actions (cantare, 
dormire, bibere ). 
Ibid., s. 53.: ... nous nous bomerons aux mots dits lexicographiques, c.a.d. aux substantifs, aux adjectifs et aux 
verbes. 
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4 KONFRONTACE HLÁSKOVÉHO VÝVOJE 

Budu se snažit upozornit pouze na nejzákladnější shody a odlišnosti v hláskovém vý

voji obou jazyků. Není mým cílem podat vyčerpávající popis jejich hláskového vývoje. Vý

chozí korpus slov nabízí řadu případů, v nichž je přesný popis veškerých vývojových stádií 

(hlavně v případě rumunštiny) dost komplikovaný. Odhlížím od prvků, které nejsou v kor

pusu zastoupeny nebo se s nimi setkáváme jen ve velmi omezeném počtu případů. 

4.1 Samohlásky 

4.1.1 diachronní hledisko 

4.1.1.1 Samohlásky přízvučné 

4.1.1.1.1 [a], [a] 

Latinské přízvučné [a] bylo v obou jazycích vesměs zachováno bez ohledu na délku: 

ÁLLIUM > aglio - ai 
PECCÁTU{M) > peccato- piícat 
CURÁRE > curare- (a) eura 
*IOCÁRE > giocare- (a) juca 

ÁCIA{M) > accia - atií 
PÁSSERE{M) > passero- pasiíre 
v ÁLLE{M) > valle - vale 
DÁRE >dare- (a) da 

Přízvučné [a] v nazálním postavení (následuje-li [n] nebo [n], [m] +souhláska) 

v rumunštině přechází ve vysoké střední [i]: 

QUÁNDO > quando - cind 
MÁNU{M) > mano - minii 
ÁNGELU(M) > angelo - inger 

CÁMPU{M) > campo - cimp 
PRÁNDIU(M) > pranzo - prinz 
SÁNCTU{M) > santo- sint 

V některých rumunských slovech přechází přízvučné [a] v [e]: 

CLÁ VE(M) > cheie (it. chiave) RÁPIDU{M) > repede (it. ratto) 

4.1.1.1.2 [ě], [ě] 

Přízvučné [ě] dalo do italštiny většinou otevřené [e]. Rumunskou střídnicí je v tomto 

případě [e], v nazálním postavení [i]. Např.: 

ANĚLLU{M) > anello - inel 
ARGĚNTU(M) > argento - argint 
BĚNE > bene - bine 
CĚRBU{M) > cervo - cerb 

DĚNTE{M) > dente - dinte 
GĚLU{M) > gelo - ger 
GĚNTE{M} > gente - gintií 
SĚRVU{M) > servo - ~erb1 

1 Diftongizace přízvučného [ě] a [I] způsobuje v rumunštině palatalizaci předchozí souhlásky. 
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CĚRRU(M) > cerro - cer TĚMPU(M) >tempo- timp 

Na rozdíl od rumunštiny se v italštině latinské [ě] diftongovalo v [je] jen v otevřené 

slabice1• Vlivem vokalické harmonie se rumunská dvojhláska [ie] následně měnila v [ia], [ca], a 

to před slabikou obsahující [a],[;,], [e].: 

otevřená slabika 
CERĚSEA(M) > ciliegia- cirea~ií 

FĚLE(M) > fiele - fiere 
PETRA(M) > pietra - piatrií 

zavřená slabika 
HĚRBA(M) > erba - iarbií 
FĚRRU(M) > ferro - fier 
FĚRVERE > forvere - fierbe 
PĚCTINE(M) > pettine - pieptene 
PĚCTU(M) > petto- piept 

HĚRI > ieri - ieri 
FĚRA(M) > fiera - fiarii 

PĚLLE(M) > pťlle - piele 
PĚRDERE > perdere- (a) pierde 
PĚRSICA(M) > pesca - piersicii 
VĚRRE(M) > verro - vier 
VĚSP A{M)/VĚSPE(M) > vespa - viespe 

V několika rumunských slovech dvojhláska lA [ja] působí palatalizaci předchozí sou

hlásky a následně se redukuje na [a],[;,]: 

SĚLLA(M) > sella- ~a 

SĚPTE(M) > sette- ~apte 

SĚRPENS > serpe - ~arpe 

SĚX > sei - ~ase 

TĚRRA(M) > terra - tara 

Ve složeninách s ěccu(m) [ě] v případě italštiny zaniká, u rumunských slov se mění2 v 

[a]: 

*(ĚC)CU(M) lSTU(M)/ *(ĚC)CE lSTU(M) > questo- acest(a) 
*(ĚC)CU(M) lLLU(M)/ *(ĚC)CE lLLU(M) > quello- acel(a) 

Latinské přízvučné [ě] se do italštiny nejčastěji vyvíjí jako zavřené [e]. Do rumunštiny 

přechází jako dvojhláska [ea], v nazálním postavení se úží v [i]: 

CADERE > cadére- (a) ciídea 
CENA(M) > céna - cínií 
CERA(M) > céra - cearií 
HABERE > avére- (a) avea 
IACERE > giacére - (a) ziícea 
PARERE> parére- (a) piírea 
PLACERE > piacére - (a) pliícea 

POTERE > potére- (a) putea 
SERA(M) > séra - searií 
SERENU(M) > seréno - senin 
TELA(M) > téla - tearií 
VENENU(M) > veléno - venin 
VIDERE > vedére- (a) vedea 

1 Šabršula, Jan. Úvod do srovnávacího studia románských jazyků (pro začínající romanisty), Ostrava: 
Ostravská Univerzita, 1994, s. ll. 
z Výjimkou je italské cotale a rumunské cutare (<lat. ĚCCU(M) TALE(M)), kde [ě] mizí u obou jazyků. 
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Ve značném množství případů se latinské [e] vyvíjí do obou jazyků jako [e] (v italštině 

zavřené): 

CREDERE > crédere- (a) crede 
CRESCERE > créscere- (a) cre~te 
NUCETUM > nocéto - nucet 
P ARETEM > paréte - perete 

QUAGRADESIMA > quarésima- piíresimí 
SE> sé- se 
SEBUM > ségo - seu 
TIMERE > temére- (a) teme 

Okrajově se v obou jazycích setkáváme s odlišným vývojem. Do italštiny [e] výji

mečně přechází jako otevřené [e]: 

BOLETU(M) > boleto1 (rum. burete) 
PLENU(M) > pieno (rum. plin) 

*pRIMA VERA(M) > primavera (rum. prímiívarií) 

V některých rumunských slovech je střídnicí latinského ho [e] středové střední[:}]: 

MELU(M) > mar (it. mélo) 
PENSU(M) >pas (it. péso) 

VERU(M) > var 

V nazálním postavení se v některých rumunských slovech latinské [e] mění ve vysoké 

střední [i]: 

FENU(M) > fin (it. fieno) 
FRENU(M) > friu (it. fréno) 

4.1.1.1.3 [ij, [i] 

VENA(M) >vina (it. véna) 

Latinské přízvučné [ij se do italštiny nejčastěji vyvíjelo jako zavřené [e]. Rumunskou 

střídnicí je buď [e], nebo dvojhláska EA [ea]: 

AURJCULA(M) > orécchio - ureche 
clPPU(M) > céppo - cep 
NlGRU(M) > néro - negru 
NlTIDU(M) > nétto - neted 
PlSCE(M) > pésce - pe~te 

BlBERE > bére - (a) bea 
clRCINU(M) > cércine - cearcan 

QUJD > ché - ce 
SÍCCU(M) > sécco - sec 
SÍGNU(M) > ségno - semn 
SÍTI(M) > séte - sete 
VÍRIDE(M) > vérde - verde 

CRÍST(M) > crésta - creastií 
SAGITTA(M) > saétta- sageatií 

V některých italských slovech se latinské [ij uchovalo: 

FAMlLIA(M) > famíglía (rum. femeie) 
MlLIU(M) > miglio (rum. mei) 
STRÍNGERE > stringere (rum. (a) stringe) 

1 Zingarelli připouští i výslovnost se zavřeným [e]. 

*Tiuu(M) > tiglio (rum. tei) 
VÍNCERE > vincere (rum. (a) invinge) 
*VÍSCULU(M) > vischio (rum. vise) 
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V rámci korpusu se ['í] změnilo ve dvou italských slovech v otevřené [e]: 

CAPÍSTRU(M) > capestro MAXÍLLA(M) > mascella 

U rumunských slov se lze setkat z přechodem v [a] nebo [:l], v nazální pozici v [i]: 

PINNA > panii (it. pénna) 

PÍRA > parii (it. péra) 
VIRGAM > vargii (it. vérga) 

PlCULA > piicurii (it. pégola) 
PÍLUS > piir (it. pélo) 

ÍNTRO > intru (it. éntro) 
SlNUS >sin (it. séno) 

*víRDIA > varzii (it. vérza) 
VITr A > batii ( it. vétta) 

PÍRUS > piir (it. péro) 

STRINGERE >(a) stringe (it. stringere) 

Latinské přízvučné [i] se v obou jazycích uchovává: 

DICERE > dicere- (a) zice 
OCCÍDERE > uccidere- (a) ucide 
PÍNUS >pi no - pin 
SCRIBERE > scrivere- (a) scrie 
SORBÍRE > sorbíre- (a) sorbi 

T ARDÍVUS > tar divo - ti rzí u 
VENIRE > veníre - (a) veni 
VICÍNUS > vicíno - vecín 
VINUM > víno - vín 
VÍVUM > vivo - viu 

V korpusu se nejvíc nepravidelností týká rumunštiny. Přízvučné [i] se zde měnilo v 

[i)l, [a], [e] či [u]: 

RIDERE > ríde (it. ridere) 
RIPA(M) > rípii (it. riva) 

CAMICIA(M) > ciima~ii (it. camicia) 

4.1.1.1.4 [o], [o] 

RlSU(M) > rís (it. ríso) 
RÍVU(M) > riu (it. rio) 

MORTIClNU(M) > mortiicíune (it. morticino) 

Latinské přízvučné [o] se do italštiny nejčastěji vyvíjelo jako otevřené [:>], které v 

otevřené slabice dalo diftong [u:>]. Rumunským ekvivalentem je O [o] nebo dvojhláska [oa]: 

otevřená slabika 

CÓCERE > cuócere- (a) coace 
DÓLU(M) >duo/o - dor 
FÓCU(M) > fuóco - foc 

1 Nejčastěji po náslovném [r]. 

zavřená slabika 

CHÓRDA(M) > córda - coardií 
CÓSTA(M) > cósta- coastií 
DÓMINA(M) > dónna - doamnií 
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HÓMO > uomo - om 
ÓVU(M) > UOVO - OU 

NÓVU(M) > nuovo - nou 
ROT A(M) > ruota - roatií 

FORTE(M) >forte - foarte 
MORTE(M) > morte- moarte 
NÓCTE(M) > notte - noapte 
PORTA(M) > porta- poartií 

V několika případech dalo [o] do italštiny zavřené [o]: 

MÓNTE(M) > mónte (rum. munte) 
PÓNTE(M) > pónte (rum. punte) 

*RESPÓNDERE > rispóndere (rum. riíspunde) 
COHÓRTE(M) > córte (rum. curte) 

Z příkladů v závorkách je zjevné, že latinské [o] se někdy úží v [u]. K tomu další 

příklady: 

BÓNU(M) > bun (it. buono) 
FRÓNTE(M) > jrunte (it.frónte) 

NÓNNU(M) > nun (it. nonno) 
PÓRRU(M) > pur (it. porro) 

Latinské přízvučné [o] přecházelo do italštiny jako zavřené [o]. Rumunskými 

střídnicemi jsou nejčastěji [o], [u] a diftong [0 a]1: 

CARBONE(M) > carbóne - ciírbune 
CODA(M) > códa - coadií 
COGNOSCERE > conóscere -

(a) cuno~te 
COTE(M) > cóte - cule 
FLORE(M) >flóre - jloare 
NEPOTE(M) > nipóte - nepot 

4.1.1.1.5 [ií], [u] 

NOS > nói - noi 
PONERE > pórre - (a) pune 
RODERE > ródere- (a) roade 

SAPONE(M) > sapóne - siípun 
SOLE(M) > sóle - soare 
TůRT A(M) > tórta - turtií 

Latinské přízvučné [ií] se do italštiny zachovalo jako zavřené [o] a do rumun-štiny 

jako [u]: 

CRŮCE(M) > cróce - cruce 

CŮM>con-cu 

DŮLCE(M) > dólce - dulce 

FŮNDU(M) > fóndo - fund 

GŮLA(M) > góla - gudí 

r ALŮMBU(M) > palómbo - porumb 

PLŮMBU(M) > piómbo- plumb 

PŮLVERE(M) > pólvere- pulbere 

SATŮLLU(M) > satóllo- satul 

SŮRDU(M) > sórdo - surd 

ÚRSU(M) > órso - urs 

VŮLPE(M) > vólpe - vulpe 

Přízvučné [u] se z latiny dochovalo do obou jazyků téměř vždy beze změn. 

ARSúRA(M) > arsura - arsura 

cocTDRA(M) > cottura - coptura 

FRÚCTU(M) > frutto - frupt 

FÚSU(M) > fuso - fus 

FÚMU(M) > fumo - fum 

1 před [a],[.,],[e] 

SECÚRE(M) > scure - secure 

PÚLICE(M) >pulce - purice 

ÚSTIU(M)/úSTIA(M) > uscio - u~a 

scúru(M) > scudo - scut 

SÚGERE > suggere- (a) suge 
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4.1.1.2 Nepřízvučné samohlásky 

Jejich vývoj je v obou jazycích velmi komplikovaný. Zmíním se jen o těch nejzajíma

vějších. 

4.1.1.2.1 [a] 

Nepřízvučné [a] se do rumunštiny redukovalo ve středové střední[;)]: 

BÁRBA > barba - barbii 
CAMISIA(M) > camicia - ciima§ii 
CÁPRA > capra - caprii 
FARÍNA > farina- fiiinii 
FRÁGA > fraga - fragii 

PÁLMA >palma- almii 
RAPIRE > rapíre - (a) riipi 
SAGITIAM > saétta- siigeatii 
V ÁCCA > vacca - vacii 
VlPERAM > vipera - viperii 

V nepřízvučné slabice některých rumunských slov se [a] mění v [e]: CLAMÁRE > che

ma (it. chiamare). Obdobná je situace v případě A v nazálním postavení: CANTÁRE > cinta (it. 

cantare), SANGUINÁRE > singera (it. sanguinare)1• 

4.1.1.2.2 [e] 

Z hlediska vývoje nepřízvučného [e] je třeba zmínit jeho úžení v protonickém posta

vení. Dochází k němu buď v obou jazycích, nebo jen v jednom z nich: 

CERĚSEA(M) > ciliegia - cirea§ii PECIÓLU(M)/PETIÓLU(M) > picciolo - picior 

DEPANÁRE > dipanare- (a) depiina CENÁRE > cenare- (a) cina 
FENĚSTRA(M) >fines tra- fereastrii SENTlRE > sentire - (a) simti 
GENÚCULU(M) > ginocchio - genunchi 
NEPOTE(M) > nipote - nepot 

V řadě rumunských slov je střídnící nepřízvučného latinského [e] samohláska[;)]: 

CREPÁRE >(a) criipa (it. crepare) 
MENSURÁRE >(a) miisura (it. misurare) 
PECCÁTUM >piicat (it. peccato) 

1 o vývoji v přízvučných slabikách v. výše 

*RESPÓNDERE >(a) raspunde (it. rispondere) 
VERSÁRE >(a) varsa (it. versare) 
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4.1.1.2.3 [i] 

Nejčastějšími střídnicemi nepřízvučného latinského [i] jsou: 

a) [i] (v obou jazycích): 

AERÚGINE(M) > ruggine - ruginií 
FRÁXINU(M) > frassino- frasin 

TRIFÓLIU(M) > trifoglío- trifoi 
VITĚLLU(M) > vitello - ví tel 

b) [e] (v obou jazycích, v italštině zavřené): 

CIRCÁRE > cercare- (a) cerca 
FRICÁRE > fregare- (a) freca 
SIC CÁRE > seccare - (a) seca 

c) [:)](jen v rumunštině): 

BONITÁTE(M) > buniítate (it. bontt1) 
CAPITÁRE >(a) ciípata (it. capitare) 
SANITÁTE(M) > siíniítate (it. sanita) 

d) [i] Gen v rumunštině): 

INCLINÁRE >(a) inchina (it. inchinare) 
INGLUTTIRE >- (a) inghiti 

(it. inghiottire) 

TIMERE > temere- (a) teme 
TRIBULÁRE > trebbiare- (a) treiera 

SEMINÁRE >(a) semiína (it. seminare) 
TITIONE(M) > tiíciune (it. tizzone) 

INTĚGRUM > intreg (it. intero) 
MINÁRE > (a) mina (it. menare) 

Zvláštním případem vývoje rumunských samohlásek je ztráta slabikotvornosti ne

přízvučného koncového [i]1: 

HĚRI > ieri (it. ieri) 
HÁDIE/HÓDlE > azi (it. oggi) 

4.1.1.2.4 [o] 

NĚQUE/NĚC > nici (it. ne) 
QUADRAGESIMA(M) > piíresimi (it. quarésima) 

Nepřízvučné latinské [o] se u řady slov korpusu měnilo v italštině v zavřené [o] a v 

rumunštině v [u]: 

BOLETIS/BOLETU(M) > boleto - burete 
BONITÁTE(M) > bonta- buniítate 
COGNÁTU(M) > cognato- cumnat 
*CONÓSCERE > conoscere- (a) cunoa~te 
COMPARÁRE > comprare- (a) cumpiíra 

CORÓNA(M) > corona - cununií 
MORIRI > morire- (a) muri 
PORTÁRE > portare- (a) purta 
*pQTERE > potere- (a) putea 

TORNÁRE > tornare- (a) turna 

1 kromě případů, kdy koncové [i] následuje po skupině souhláska + r, l; v korpusu jsou slova s koncovým 
oslabeným [i] zastoupena relativně málo, jelikož v práci vycházím ze slovníkových tvarů, obecně se tento jev v 
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[u]: 

U několika slov mají oba jazyky společný výsledek [o] (u italštiny zavřené): 

COMMANDÁRE > comandare - (a) comínda 
COCTÚRA > cottura - copturii 

4.1.1.2.5 [u] 

SORBIRE > sorbire - (a) sorbi 

Latinské nepřízvučné [u] do italštiny přechází jako zavřené [o] a do rumunštiny jako 

ASCUL T ARE > ascoltare - (a) asculta 
BUCCÁTA(M) > boccata- bucatii 
PlCULA(M) > pégola - piicurii 

SPURCARE > sporcare- (a) spurca 
SUBTILEM > sottile - subfire 

V předpřízvučném postavení se [u] uchovává v obou jazycích: 

MUGIRE > muggire- (a) mugi 
PUTIRE > putire - (a) pufi 

TURBÁRE > turbare - (a) turba 
USTULÁRE > ustoliire- (a) ustura 

Obdobně jako koncové [i] se i nepřízvučné koncové [u] v rumunštině redukuje, až 

postupně mizí1: 

ÁLLIU(M) > aglio - ai 
BRÁCHIU(M) > braccio - braf 
*DÓSSU(M) > dosso - dos 
GŮSTU(M) >gusto - gust 
óc:(U)LU(M) > occhio - och i 

4.1.2 synchronní hledisko 

PÁSSU(M) >passo- pas 
SÓMNU(M) > sonno - somn 
VICINU(M) > vicino - vecin 
VINU(M) >vino - vin 

současný stav italských a rumunských souhlásek lze znázornit za použití Hellwagova 

trojúhleníku takto: 

italština: 

[i] 
[e] [o] 

[~::] 

[a] 

rumunštině týká plurálového zakončení řady substantiv (lupi-lupi, om-oameni) a také sloves v 2. osobě sg. a pl. 
(vezi 'vidíš' -vedeti 'vidíte') 
1 přetrvává pouze po skupině souhláska+ l, r, př. CAPISTRU(M) > dípastru (it. capestro ), MACRU(M) > macru (it. 
magro), QUÁTIUOR >patru (it. quattro), vOSTRU(M) > vostru (it. vostro); srov. též případy jako VIVU(M) > viu (it. 
vivo), *B0VU(M)/B0VE(M) >bou (it. bove), FRENU(M) > friu (it. freno), GRANU(M) > gtiu (it. grano) 

19 



rumunština: 

[i] 
[e] 

[i] I 

[aF 

[a] 
[o] 

[u] 

Z grafů je patrné, že italština (narozdíl od rumunštiny) rozlišuje otevřené a zavřené 

[e]/[e] a[:)]/ [o]. Rumunština se vyznačuje kompletní středovou řadou: [a], [a], [i]. 

4. 2 Dvojhlásky 

Klasická latina dále obsahovala několik dvojhlásek, které byly vždy dlouhé3. Jde hlav

ně o [oe] (< [oi]), [ae] (< ai) a [au]4• V lidové latině se ae zjednodušilo v otevřeně vyslovované 

e. Později se i dvojhláska [oe] rnonoftongizuje v [e]. Nejdéle se tedy udrželo [au], které přeč

kalo nezměněno až do současné rumunštiny: 

AUDIRE > (a) auzi (it. udire) 
A.URUM >aur (it. oro) 
A.UT >au (it. o) 

4.3 Souhlásky 

4.3.1 Diachronní hledisko 

4.3.1.1 Souhlásky jednoduché 

LAUDA.RE >(a) liiuda (it. lodare) 
LAURU(M) > laur (it. alloro) 
TA.URU(M) > taur (it. taro) 

Velmi zjednodušeně lze říci, že výslovnost koncových souhlásek se začala oslabovat 

už v lidové latině. Na území dnešní Itálie a Rumunska pak postupně přestaly být vyslovová

ny úplně.5 

V třídění přehledu souhlásek vycházím od užinových k závěrovým (způsob tvoření) 

a od retných k měkkopatrovým (místo tvoření). 

4.3.1.1.1 Latinské [f] přešlo do italštiny i rumunštiny téměř beze zrněn: 

FILU(M) > filo- fir 
INFLÁ.RE > enfiare - (a) umjla 

1 psáno I 
2 psáno A 

SCROFA(M) > scrofa- scroafa 

3 Quitt, Zdeněk, Kucharský, Pavel. Latinská mluvnice. Třetí vydání. Praha : Státní pedagogické 
nakladatelství, 1989, s. 7. 
4 Vruinanen, Veikko.lntroduction au latin vulgaire. Paris: Klincksieck, 1963, s. 38-39. 
5 Hamplová, Sylva. Nástin vývoje italského jazyka. Praha: Karolinum, 2002, s. 50. 
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4.3.1.1.2 Latinské [v] se vyslovovalo jako obouretné H~l, což vedlo k jejich časté zá

měně. Náslovné [v] se do italštiny a rumunštiny vyvíjelo takto: 

a) uchovalo se: 

V ÁCCA(M) > vacca - vacii 
v ÁLLEM > valle- vale 

VĚRRE(M) > verro - vier 
VITĚLLU(M) > vitello - vifel 

b) uchovalo se v italštině, v rumunštině dalo B: 

VESICA(M) > vescica-bii~icii VlTTA(M) > vetta-batii 

c) intervokalické V se v italštině zachovalo, v rumunštině ne: 

BÓVE(M)/*Bóvu(M) > bove - bou 
GINGiv A(M) > gengiva - gingie 
*GRĚVE(M) > greve - greu 

IUVĚNCU(M) > giovenco - junc 
VIvU(M) >vivo - viu 
TARDivU(M) > tardivo- tirziu 

4.3.1.1.3 Latinské [s] se ve všech pozicích vyslovovalo nezněle. Na konci slova v o

bou jazycích oněmělo.1 V některých případech bylo nahrazeno analogickým koncovým -i: 

NOS >no i- noi 

V náslovném postavení se latinské [s]: 

a) uchovává v obou jazycích: 

sAccu(M) > sacco - sac 
SCUTU(M) > scudo - scut 
SECALE > segale - secarii 

b) mění v [Jp (jen v rumunštině)4: 

SEDERE >(a) ~edea (it. sedere) 
SĚLLA(M) >~a (it. sella) 
SĚPTEM > ~apte (it. sette) 
SĚRPENS > ~arpe (it. serpe) 

VOS> voi - voP 

slccu(M) >secco - sec 
SPÁTHA(M) > spada- spatii 
STELLA(M) > stella - stea 

SĚRVU(M) >~erb (it. servo) 
SĚX > ~ase (it. sei) 
SIC> ~i (it. si) 

1 dnešní koncové S v rumunských slovech zděděných z latiny je důsledkem redukce koncových 
samohlásek. 
2 v moderní rumunštině a staré italštině také TRES > trei - trei 
3 v rumunštině se přízvučné i nepřízvučné [ě] diftongovalo na [je] a přízvučné I na [ji]; polosouhláska 
[j] způsobila palatalizaci předchozí souhlásky, která přetrvala do moderní rumunštiny navzdory 
dalšímu vývoji původního diftongu 
4 Hamplová, Sylva. Nástin vývoje italského jazyka. Praha : Karolinum, 2002, s. 34 : tato změna není 
vlastní pouze rumunštině, ale také toskánským dialektům, podobná italská slova ale nejsou součástí 
korpusu 
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c) mění v [z] (jen v italštině): 

SÁPPA(M) > zappa (rum. sapií) 
SŮLPHUR/*SULFINA > zolfo (rum. sulfinií) 

*SUFOLÁRE/SIBILÁRE > zufolare 
(rum. (a) ~uiera) 

d) sonorizuje před znělou souhláskou: *EXVOLÁRE > svolare- zbura 

V intervokalickém postavení byl vývoj latinského jednoduchého S do italštiny poně

kud složitější a dodnes v značné míře závisí na dialektech. Zjednodušeně se uvádí, že inter

vokalické S ve slovech zděděných z latiny se vyslovuje nezněle, v latinismech zněle. Přesto 

italský výkladový slovník Zingarelli uvádí u slov jako casa, cosi nebo pesare výslovnost jak 

znělou, tak neznělou. 

4.3.1.1.4 Latinské Z [<i:], souhláska řeckého původu, se do italštiny zachovala lépe než 

do rumunštiny. V korpusu je zastoupena pouze příkladem ZINZÁLA(M)/ZINZÁLU(M), které do 

italštiny přešlo jako zanzaro, do rumunštiny tintar. Střídnicí této souhlásky je tedy [<E], resp. 

[ ts]. 

4.3.1.1.5 Už v rámci latiny vymizelo hrtanové [h]1 nejdříve v mezisamohláskovém 

postavení. V písmu se tato změna buď odrážela (nemo <*ne-herno< *ne-homo), nebo byl 

upřednostněn etymologický pravopis (mihi, nihil, prehendo, cohors). V náslovném postavení 

bylo vynechávání [h] považováno nejprve za projev venkovské mluvy, přesto tato souhláska 

do románských jazyků nepronikla: 

HABERE > avere - avea 
HĚRI > ieri - ieri 

HÓMO > uomo - om 

V italštině existuje pouze jako grafický znak. V rumunštině se touto souhláskou setká

váme jen ve slovech nelatinského původu. 

4.3.1.1.6 Latinské [p] se zachovalo: 

P ÁNE(M) >pane- pi i ne 
PICULA(M) > pegola - piícurií 
PLICÁRE > piegare- (a) pleca 

PINNA(M) > penna -pana 
*PUTIRE > putire- (a) puti 
SP Á THA(M) > spada - spatií 

Výjimkou je jeho sonorizace nebo vývoj v některých souhláskových skupinách: 
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*(AC)CAPTIÁRE > cacciare- (a) agiita 
LACTÚCA(M) > lattuga - liiptucii 
RÁPIDU(M) > ratto - repede 

RIPA(M) > riva- ripii 
SEPTIMÁNA(M) > settimana - siiptiiminii 

4.3.1.1.7 Latinské [b] se hlavně v intervokalickém postavení vyslovovalo stejně jako 

[v],~- jako úžinové obouretné [w], které přešlo v obouretnou afrikátu[~]. 

V obou jazycích se B zachovalo nejčastěji na začátku slova: 

BÁTT(U)ERE > battere- (a) bate 
BĚNE > bene - bine 
BÓNU(M) > buono - bun 

BRACHIÁLE(M) > bracciale- bratarii 
BÚCCA(M) > bócca - bucii 

V intervokalickém postavení se[~] do italštiny nejčastěji vyvíjelo jako [v]: HABERE

avére (rum. avea). V řadě rumunských slov mizelo: 

(IN)CABALLICÁRE 

> cavalcare - (a) inciileca 
*NúBULU(M) > nuvolo- nor 
SCRIBERE > scrivere - (a) scrie 

Zvláštním případem je je zrněna [~] > [g], k níž okrajově dochází v obou jazycích: 

*NÚBULU(M) > nuvolo/nugolo 
(rum. nor) 

RŮBU(M) > rug (it. rovo) 
SEBU(M) > sego (rum. seu) 

4.3.1.1.8 Latinské závěrové, zubodásňové [t] se do obou jazyků v řadě slov zachovalo 

beze zrněny: 

* ASCUL T ARE > ascoltare - (a) asculta 
FENĚSTRA(M) >fines tra - fereastrii 
MASTICÁRE > masticare- (a) mesteca 
*PARETE(M) >paréte- perete 
SANIT A. TE(M) >sanita - siiniítate 

STELLA(M) > stella - stea 
TALIÁRE > tagliare- (a) tiiia 
TARDivU(M) > tardivo- tirziu 
TÁURU(M) >taro- taur 

V rumunštině se [t] měnilo v (ts] nejčastěji před přízvučnýrn dlouhým [i] a přízvuč-

nýrn krátkým (ě]: 

CATĚLLU(M) > ciifel (it. catello) 
PATIRE>piifi (it. patire) 
SENTIRE > (a) simti (it. sentire) 
SUBTILE(M) > subtire (it. sottile) 

TĚRRA(M) >tara (it. terra) 
TĚXERE >(a) tese (it. tessere) 
TĚSTA(M) > teastii (it. testa) 

1 Vaananen, Veikko. Jntroduction au latin vulgaire. Paris: Klincksieck, 1963, s. 57. 
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4.3.1.1.9 Latinské závěrové, zubodásňové [d] se zachovalo v obou jazycích: 

ADDÚCERE > adurre- (a) aduce 
DÁRE >dare- (a) da 
DÓLU(M) > duolo - dor 
IUDICÁRE > giudicare- (a) judeca 

MEDÚLLA(M} > midolla - mii.duvií 
OCCiDERE > uccidere - (a) ucide 
SCÁNDULA(M) > scandola - sdndurii. 
SEDERE >sedere - (a) $edea 

V rumunštině se [d] měnilo v [d>: >z] nejčastěji před přízvučnýrn dlouhým [i] a pří

zvučným krátkým [ě]: 

AUDIRE > (a) auzi (it. udire) 
DĚCEM > zece (it. dieci) 
DĚU(M} > zeu (it. dio) 

DiCERE >(a) zice (it. dicere) 
DIE(M) > zi (it. di) 
ORDIRI >(a) urzi (it. ordire) 

4.3.1.1.10 Latinské [k] se uchovalo v obou jazycích: 

CÁLLE(M} > calle - cale 
CATĚLLU(M) > catello - cii.tel 
CÓXA(M) > coscia - coapsií 
FÓCU(M) > fuoco- foc 
SÁCCU(M) > sacco - sac 

SCÁLA(M) > scala - scarií 
SCÁMNU(M) > scanno - scaun 
SCÁNDULA(M) > scandola - scindurii. 
SICCU(M) > sécco - sec 

V některých italských slovech se sonorizuje1: 

CÚBITU(M) > gomito (rum. cot) 
FICATU(M) > fegato (rum. ficat) 
FRICÁRE > fregare (rum. (a) freca) 

LACTÚCA(M) > lattuga (rum.liíptucii.) 
MÁCRU(M} > magro (rum. macru) 
THECA(M} > téga (rum. teacii.) 

Před samohláskami [e], [i] došlo v lidové latině k palatalizaci měkkopatrového [k] 

v tvrdopatrové [t)]: 

CÁELU(M} > cielo - cer 
CENA(M} > céna - cínii. 
CĚRRU(M) > cerro- cer 
CĚRVU(M) > cervo - cerb 
cřPPU(M} > céppo - cep 

CIVITATE(M) > citta- cetate 
*FUSTICĚLLU(M} > fuscello - fuscel 
IACERE > giacére- (a) zii.cea 
occiDERE > uccidere- (a) ucide 
TACERE > tacére- (a) tii.cea 

4.3.1.1.11 Latinské [g] se uchovalo v obou jazycích: 

GALLINA(M} > gallina - gii.inii. 
GĚLU > gelo - ger 
GRÁNU(M) > grano - gr1u 

*GRĚVE(M} > greve - greu 
GŮLA(M) >góla - gurií 
*INGANNÁRE > ingannare- (a) ingina 
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Před samohláskami (e], (i] došlo v lidové latině k palatalizaci měkkopatrového (g] v 

tvrdopatrové (<5]: 

ÁNGELU(M) > angelo - inger 
A TĎNGERE > attingere - (a) attinge 
FRÁNGERE > frangere- (a) fringe 
GENŮCULU(M) > ginocchio - genunchi 

GINGIV A(M) > gengiva - gingie 
PLANTAGINE(M) > piantaggine - piitlagina 
SIGlLLU(M) > suggello - sugel 
*viRGĚLLA(M) > vergella - vergea 

4.3.1.1.12 Latinské (l] se do italštiny a rumunštiny vyvíjelo takto: 

a) dochovalo se v obou jazycích: 

*(IN)AL TIARE > alzare - (a) inalta 
(IN)CALCEARE > calzare- (a) inciílta 
LÁCRIMA(M) > lacrima - lacrima 
LACTUCA(M) > lattuga -liíptuca 

P ÁLMA(M) >palma -palma 
SALT ARE> saltare- (a) salta 
SIL V A TICU(M)/ SALV A TICU(M) 

> selvatico - salbatic 

b) intervokalické (1] dalo v rumunštině pravidelně (r]: 

BOLĚTIS/BOLĚTU(M) > boleto - burete 
CAELU(M) > cielo - cer 
GĚLU > gelo - ger 
MĚLU(M) >melo - mar 
PILU(M) > pelo - par 

QUALE(M) > quale - care 
SÁLE(M) > sale- sare 
SALIRE > salire- (a) sari 
SCALA(M) > scala - scara 
SÓLE(M) >sole - soare 

Původ této změny není úplně jasný, někdy je přihlíženo k vlivům substrátu, jindy od

borníci poukazují na podobný vývoj v části severoitalských dialektů (piemontský, ligurský).2 

c) vymizelo v rumunštině3: 

LĚPORE(M) > lepre- iepure LICIU(M)/ LICIA(M) > liccio - itií 

4.3.1.1.13 Latinské (r] se uchovalo v obou jazycích: 

CĚRA(M) > cera - cearií 
FĚRVERE > fervere- (a) fierbe 
P ÁSSERE(M) > passero - pasiíre 
PÓRT A(M) >parta - poartií 
PRÁNDIU(M) > pranzo - prinz 

RODERE > rodere- (a) roade 
RÓTA(M) > ruota- roata 
SĚRA(M) >sera - searií 
SĚRVU(M) > servo - ~erb 

ŮRSU(M) > orso - urs 

V některých rumunských slovech přechází v (n]: 

CORONA(M) > cununií (it. corona) 
SERĚNU(M) > senin (it. sereno) 

SUSPIRÁRE >(a) suspina (it. sospirare) 

1 existují i slova se společnou sonorizaci, pocházejí pravděpodobně už z latiny: CRATE(M) > grata-gratie, 
CRÁSSU(M) > grasso-gras 
2 Sala, Marius. Dal latino a/ rameno, Alessandria : Edizioni dell'Orso, 2004, s. 280. 
3 V důsledku palatalizace, např.: lepore(m) > [ljepure] > [..\epure] > [jepure] 
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4.3.1.1.14 Latinské [m] se do obou jazyků dochovalo bez větších změn: 

CLAMÁRE > chiamare - (a) chema 
MÁCRU(M) > magro- macru 
MÁNICA(M) > manica - mineca 

MÁNU(M) > mano - mina 
MUGIRE > muggire- (a) mugi 
SEPTIMÁNA(M) > settimana - saptiímina 

4.3.1.1.15 Rovněž latinské [n] se do obou jazyků dochovalo bez větších změn: 

BĚNE > bene - bine 
DĚNTE(M) > dente - dinte 
NIGRU(M) > nero- negru 
NřTIDU(M) > netto - neted 
NÓCTE(M) > notte - noapte 

4.3.1.2 Zdvojené souhlásky 

NÓS > noi - noi 
NÓVU(M) > nuovo - nou 
NUCĚTUM > noceto - nucet 
QUÁNOO > quando - cind 
PRÁNDIU(M) > pranzo - prinz 

Italština zachovala značné množství zdvojených latinských souhlásek1: 

AGNĚLLU(M} > agnello - miel 
BÁTT(U)ERE > battere- (a) bate 
CÁRRU(M) > carro - car 
FĚRRU(M) > ferro- fier 
ÓSSU(M) > osso - os 

QUÁTTUOR > quattro- patru 
SÁCCU(M} > sacco - sac 
TŮSSE(M) > tosse - tuse 
v ÁCCA > vacca - vaca 

V řadě případů docházelo ke zdvojování latinských souhláskek jednoduchých: 

AERÚGINE(M} > ruggine - ruginií 
FRIGERE > friggere- (a) frige 
FUGIRE > fuggire- (a) fugi 

MUGIRE > muggire- (a) mugi 
PLANT ÁGINE(M} > piantaggine - piítlaginií 
SÚGERE > suggere- (a) suge 

Do rumunštiny zdvojené souhlásky nepřešly. Obecně platí, že zdvojené souhlásce 

italské často odpovídá jednoduchá souhláska rumunská (v. příklady výše). Zvláštní vývoj 

mělo v rumunštině [ll], které v řadě slov vymizelo: 

ILLA(M) > ea2 (it. ella) 
MAXILLA(M) > masea (it. mascella) 
SĚLLA(M) >~a (it. sella) 

STĚLLA(M} > stea (it. stella) 
*VIRGĚLLA(M} > vergea (it. vergella) 

4.3.1.3 Latinské tvrdopatrové I [j]. Polosouhláska [j]. 

Jedinou tvrdopatrovou souhláskou klasické latiny bylo I [j], které bylo zvukově velmi 

podobné výslovnosti polosouhláskových [e] a [i].1 V lidové latině se spojení polosouhláskové 

1 Uhlíř, Vladimír. Consonnes géminées latines dans les langues romanes. AUC Romanistica Pragensia, 1981, č. 
XIII, str. 123-129. 
2 výslovnost [ja] 
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e + samohláska nebo polosouhláskové i + samohláska vyslovovalo téměř stejně [j]. To mělo 

zásadní význam pro hláskový vývoj. 

V náslovném nebo mezisamohláskovém postavení se Ol + samohláska vyvíjelo v ital

ské [<Bl a rumunské [3]. Např.: 

IÓCU(M) > gioco-joc 
IUDICÁRE > giudicare- (a) judeca 
IŮGU(M) > giogo-jug 

IURÁRE > giurare- (a) jura 
IUVĚNCU(M) > giovenco-junc 

Polosouhláskové [j] dále ovlivnilo vývoj řady souhlásek: 

4.3.1.3.1 Skupina [kj] se do obou jazyků vyvíjela společně v [ts] nebo [tJ]: 

(IN)CALCEÁRE > calzare- (a) ínciílta *URCEÓLU(M) > urci(u)olo- urcior 

V řadě případů se ale střídnice v obou jazycích liší ([tJtJ] x [ts]): 

ÁCIA(M) > accia - atii 
BRACHIÁLE(M) > bracciale - briitarii 

BRÁCHIU(M) > braccio - brat 
*FÁCIA(M) > faccia- fata 

4.3.1.3.2 Skupina [dj] se vyvíjela v italské [<Bl a rumunské [3]: 

DEÓRSUM > giu - jos 

V řadě případů je ale střídnicí italské [<E] a rumunské [z]: 

HÓRDEU(M) > orzo - orz 
PRÁNDIU(M) > pranzo - prinz 

*víRDIA > vérza - varzii 

V některých slovech se oba jazyky rozcházejí (italské [<B] x rumunské [z]): 

HÓDIE /*HÁDIE > oggi - azi RÁDIU(M)/ RÁDIA> raggio2 - razii 

4.3.1.3.3 Skupina [tj] se do obou jazyků vyvíjela v italské [tstsP a rumunské [ts]: 

PRĚTIU(M) > prezzo - pret 
PÚTEU(M) >pozzo- put 

*SEMĚNTIA(M) > semenza - siimíntii 
SCÓRTEA > scorza - scoartii 

1 Grandgent, C. H.lntroduzione a/Jo studio de/latino volgare. Milano: Real Casa. 1914, s. 149. 
2 Existuje i varianta razzo, tato hlásková změna běžná v rumunštině je v Itálii vlastní toskánským 
nářečím 
3 Hamplová, Sylva. Nástin vývoje italského jazyka. Praha : Karolinum, 2002, s. 46: po souhlásce i 
jednoduché [ts] 
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U některých slov je rumunskou střídnicí [tf]: 

*MENTIONIA /*MENTIONE(M) TITIONE(M) > tizzone-tiiciune 
> menzogna-minciunii 

4.3.1.3.4 Skupina [lj] přecházela v italské [Á]. V rumunštině se měnila v I [j]: 

FAMÍLIA(M) > famiglia- femeie 
MÍLIU(M) > miglio - mei 
P ÁLEA(M) > paglia - pai 

T ALIÁ.RE > tagliare - tiiia 
*TlLIU(M) > tiglio - tei 

Skupina [nj] přecházela v italské [Jl]. V rumunštině se měnila v [j] nebo vymizela: 

ARÁ.NEU(M)/ARÁ.NEA(M) > ragno- riie VINEA(M) > vigna - vie 

4.3.1.3.5 Skupina [sj] přecházela v italské [tf] nebo [Q5]. Rumunskou střídnicí je ob-

vykle [S]: 

CAMlSIA(M) > camicia - ciima~ií CERĚSEA(M) > ciliegia- cirea~ii 

4.3.1.4 Polosouhláska [u] 

4.3.1.4.1 Italština zachovala labiovelámí výslovnost skupiny -qu- [ku]. Polosouhláska 

[u] v postavení za přízvučnou slabikou způsobuje geminaci předchozí souhlásky1: 

QUÁTTUOR > quattro ÁQUA > acqua [akkua] 

Rumunskou střídnicí je bilabiální neznělé [p]: 

QUÁTTUOR >patru ÁQUA > apii [apa] 

4.3.1.4.2 Beze změny do italštiny přešla rovněž latinská skupina -(n)gu- [ngu]: 

LlNGUA(M) > lingua SÁNGUE(M) > sangue 

Rumunským výsledkem je bilabiální znělé [b]2. Pokud polosouhláskové [u] vymizelo, 

k tomuto vývoji nemohlo dojít: 

LlNGUAM > limbií SÁNGUEM > *sange > singe [sind;)e] 

1 Hamplová, Sylva. Nástin vývoje italského jazyka. Praha: Karolinum, 2002, s. 46. 
2 K podobnému vývoji došlo i v sardštině. 
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4.3.2 Synchronní hledisko- přehled souhlásek současné italštiny a rurnunštiny1 

SOUHLÁSKY obouretné retozubné zubodásňové tvrdopatrové měkkovatrové hrt. 

z N z N z N z N z N N 

I ú. b b p p d d t t j c g g k k 
ražené In. m m n n Jl 

poloražené <E ts /s <13 c!J tf {[ 

v v f f z z s s 3 3 J f h 

r r 
úžinové 

I I Á 

Z tabulky vyplývá, že konsonantický systém italštiny je bohatší o fonémy /dz./ a I!../, 

!Jl/. Souhláskový systém rumunštiny se vyznačuje přítomností fonémů /j/, /c/, /3/ a /h/. Odhlí-

žím od alofonů a pozičních variant. 

4.4. Souhláskové skupiny2 

4.4.1 Skupina souhláska + L 

Ve slovech zděděných z latiny se [1) po souhlásce měnilo do italštiny v [jP: 

AMBULÁRE > ambiare (rum. umbla) 
FLORE(M) > fiore (rum. Jloare) 

PLĚNU(M) > pieno (rum. plin) 

Rumunštině je tento vývoj vlastní pouze u skupiny [kl] a [gl], kde tvrdopatrové [j < 1] 

palatalizovalo předchozí veláry v [c], [t]. Z hlediska vývoje tedy současný stav v italštině 

představuje starší fázi změn v rumunštině: 

CLA VE(M) > chiave - cheie [ ceje] 

óc(U)LU(M) > occhio- ochi [oc] 

*GLÁCIA(M) > ghiaccia - gheatií [tats:l] 

ÚNGULA(M) > unghia- unghie [unJe] 

4.4.2 Skupina [gn] se v italštině zachovala jako [Jt], v rumunštině jako [rnn]: 

COGNÁTU(M) > cognato - cumnat 
INSIGNÁRE > insegnare - insemna 

PÚGNU{M) > pugno - pumn 
SÍGNU{M) > segno - semn 

4.4.3 Skupina RB [r~), která do italštiny přešla v RV [rv] nebo RB [rb], zůstala v 

rumunštině beze změny: 

1 Italské souhlásky jsou po levé straně, rumunské po pravé straně kurzívou. 
2 Hláskové změny (zejména v oblasti souhláskových skupin) jsou velice složitým problémem, který by vystačil 
na samostatnou práci; zde se zmíním jen o těch nejzajímavějších s vědomím, že jejich zpracování je neúplné. 
3 někdy zároveň zdvojovalo předcházející souhlásku 
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CĚRVU(M) > cervo - cerb 
CÓRVU(M) > corvo - corb 
FĚRVERE > fervere - fierbe 
SERV ARE > servare - serba 

BÁRBA(M) > barba - barbií 
HĚRBA(M) > erba - iarbií 
ÓRBU(M) >orbo - orb 

4.4.4 Skupina LV [1~], která se zachovala ve většině italských slov, přešla do rumun

štiny jako v LB [rv]: 

MÁL V A(M) > malva - nalbii 
PĎL VERE(M) > polvere - pul bere 

SIL V A TICU(M)/ SALV A TICU(M) > selvatico -
siílbatic 

4.4.5 Úplná zpětná spodoba skupiny CT [kt] >TI [tt] se v rumunštině zastavila 

u spodoby částečné CT [kt] > PT [pt]. 

LÁCTE(M) > latte- lapte PĚCTU(M} > petto- piept 

4.4.6 Skupina [ks] se do obou jazyků shodně vyvíjela v těchto případech: 

a) jako [š]: 

EXIRE > uscire - Íe§Í 

b) jako [ss], resp. [s]: 

FRÁXINU(M) > frassino- frasin 
MATÁXA(M) > matassa- miitase 

c) jako [s]: 

*(AM)MIXTICARE > mesticare- amesteca 

LIXIv A> liscivia-le§ie 

TĚXERE > tessere - tese 

Ve slovech s předponou ex- se redukovala na [s]1: 

*EXCADERE > scadere-sciidea 
EXCALDARE > scaldare-sciílda 

*EXPRĚMERE > spremere-screme 
*EXQUÓTERE > scuotere-scoate 

Odlišný vývoj je patrný v rumunštině u slov: 

CÓXA(M) > coapsii (it. coscia) 
LAXARE >lasa (it. lasciare) 

MAXlLLA(M) > miisea (it. mascella) 

1 Mezi výjimky patří např. italské asciugare (< EXSUCÁRE) nebo rumunské ascuti (< *EXCOTIRE). 
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4.4.7 Zajímavý je také vývoj skupiny [sk], která před samohláskou [i] dává do obou 

jazyků [S], ale před [e] se do rumunštiny vyvíjí jako [Jt]: 

*CONÓSCERE > conoscere- cunoa~te 

CRESCERE > crescere- cre~te 

*NA.SCERE > nascere - na~te 

PISCE(M) > pesce - pe~te 

5. KONFRONTACE VÝVOJE VÝZNAMU 

Mezi nejčastější typy změny významu patří: 

5.1 Rozšiřování (generalizace)1 

(lat.) CÁLLE(M) 'stezka, pěšina' 

(it.) calle 'stezka, pěšina' 

(rum.) cale 'cesta, dráha, silnice' 

(lat.) MANDUCÁRE 'žvýkat', 'kousat' 

(it.) ma(g)nucare 'jíst' 

(rum.) mfnca 'jíst' 

(lat.) SCÓRTEA 'kožené předměty' 

(it.) scorza 'kůra', 'slupka' 

(rum.) scoartii 'kůra', 'desky knihy' 

(lat.) RĚU(M) 'obžalovaný' 

(it.) rio 'zlý, ničemný' 

(rum.) riiu 'špatný, zlý' 

(lat.) CÓXA(M) 'kyčel' 

(it.) coscia 'stehno' 

(rum.) coapsii 'stehno' 

1 Mezi příklady se snažím uvést méně známé ukázky jednotlivých typů změny významu. 

r 
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5.2 Zužování (specializace) 

(lat.) GRÁNU(M) 'zrno' 

(it.) grano 'zrno' 

(rum.) griu 'pšenice' 

(lat.) COLLOCÁRE 'umístit, uložit' 

(it.) corícare 'uložit k spánku', 'jít spát' 

(rum.) a culca 'uložit k spánku', 'jít spát' 

(lat.) COMP ARÁRE 'porovnávat' 

(it.) comprare 'kupovat' 

(rum.) a cumpiira 'kupovat' 

(lat.) CRÁTE(M) 'pletivo', 'proutí' 

(it.) grata 'mříž' 

(rum.) gratíe 'mříž' 

5.3 Metafora 

Jedná se o přenesení významu na základě vnější podobnosti. 

(lat.) CIRCINU(M) 'kružidlo, kružítko' 

(it.) cercíne 'podložka pod hlavu' 

(rum.) cearciin 'kruh pod očima' 

(lat.) COCTůRA(M) 'vaření' 

(it.) cottura 'vaření' 

(rum.) copturii 'podebranina' 

5.4 Metonymie 

Spočívá v přenosu významu na základě věcné souvislosti. 

(lat.) BRACHIÁLE(M) 'ramenní, pažní' 

(it.) braccíale 'nárameník' 

(rum.) briitarii 'náramek' 

' 
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(lat.) CAPITÁNEU(M} 'náčelník' 

(it.) capitagna 'souvrať, mez' 

(rum.) ciipiitii 'hlava lůžka, podhlavník' 

6 KORPUS 

Výsledkem excerpce slovníků uvedených v bibliografii je korpus o 762 latinských slo

vech. Pro větší výpovědní hodnotu byl celý materiál alespoň symbolicky utříděn do osmi 

skupin na základě čtyř hlavních kritérií: 

• etymon 

• význam 

• mluvnická kategorie 

• stylistické zabarvení 

Etymon je považován za stejný v případě, že se italské i rumunské slovo vyvinulo z 

formálně totožného slova latinského. Jestliže se však liší v mluvnicé kategorii (např. pád, rod, 

číslo}, formálně nebo hláskově, je hodnocen jako podobný. 

Ze sémantického hlediska byl za výchozí považován základní význam v klasické la

tině a jeho osud v moderní italštině a rumunštině. Jednou z největších obtíží je různá 

koncepce jednotlivých slovníků. 

Pokud jde o mluvnické kategorie, u slovních druhů jsem se nezaměřoval na pozdější 

vývojové změny v případě, že byl zachován slovní druh z latiny. Pokud se tedy latinské ad

jektivum stalo v italštině navíc i adverbiem, považoval jsem je stále za přídavné jméno. U 

lidovělatinských novotvarů (např. IN DE RETRO, IN AB ANTE, ECCUM SIC atd.), ve slovnících 

logicky neobsažených, bylo přihlédnuto k mluvnické kategorň jejich výsledků v italštině a 

rumunštině. Pokud se nepodařilo zjistit u některých etymonů význam nebo mluvnické 

kategorie, ponechal jsem údaje nevyplněné. 

Poslední kritérium sledovalo stylistické zabarvení zjištěných italských a rumunských 

slov. Ke stylistickému zabarvení v latině jsem nepřihlížel. 
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6.1 Přehled skupin: 

1. SKUPINA možné varianty v rámci skupiny 

stejný etymon 

~ stejný význam 

stejná mluvnická kategorie 
stejné stylistické zabarvení 

2.SKUPINA možné varianty v rámci skupiny 

stejný etymon § ffi § stejný význam 
rozdíl v mluvnické kategorii 
a I nebo 

rozdíl ve stylistickém zabarvení I + I I - I I - I 

3. SKUPINA možné varianty v rámci skupiny 

stejný etymon 

~ rozdílný význam 
stejná mluvnická kategorie 

stejné stylistické zabarvení 

4. SKUPINA možné varianty v rámci skupiny 

podobný etymon 

~ stejný význam 
stejná mluvnická kategorie 
stejné stylistické zabarvení 

5.SKUPINA možné varianty v rámci skupiny 

podobný etymon 

~ rozdílný význam 
stejná mluvnická kategorie 
stejné stylistické zabarvení 
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6. SKUPINA 

podobný etymon 
stejný význam ·-=~J rozdíl v mluvnické kate orii 

a I nebo 

rozdíl ve stylistickém zabarvení -~ 

7. SKUPINA 

stejný etymon 
rozdílný význam 

rozdíl v mluvnické kategorii 
a I nebo 
rozdíl ve stylistickém zabarvení __j 

8. SKUPINA 

podobný etymon 
rozdílný význam 
rozdíl v mluvnické kategorii 

a I nebo 
rozdíl ve stylistickém zabarvení 

... 

' 

možné varianty v rámci skupiny 

··-

možné varianty v rámci skupiny 

§ § § 
L~ I - I I - I 

m ožné varianty v rámci skupiny 

§§§ 
I + [:=J 
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6.2.1 

1. SKUPINA (celkem 313 slov) možné varianty v rámci skupiny 

stejný etymon § stejný význam 
stejná mluvnická kategorie 
stejné stylistické zabarvení 

jLAT jRUM 

ABBÁTTERE (vb.) abbattere (vb.) abate (vb.) 

srážet (dolů) (REW) porážet, kácet porážet, kácet 

ABELLÁNA(M) NUX (s. f.) avellana (s. f.) aluna (s. f.) 
ořech (z města Abellana) lískový oříšek lískový oříšek 

ADIUTÁRE (vb.) aiutare (vb.) ajuta (vb.) 

podporovat, pomáhat (adiuviire) pomáhat pomáhat 

ADUNÁRE (vb.) adunare (vb.) aduna (vb.) 

sdružit, spojit (REW) shromáždit shromáždit 

(AE)RÚGINE(M) (s. f.) ruggine (s. f.) rugina (s. f.) 

rez rez rez 

* AFFUNDÁRE (vb.) affondare (vb.) afunda (vb.) 

ponořit, potopit (REW) ponořit, potopit ponořit, potopit 

AGNĚLLU(M) (s. m.) agnello (s. m.) miel (s. m.) 

beránek, jehně beránek, jehně beránek, jehně 

AMÁRU(M) (adj.) amaro (adj.) amar (adj.) 

hořký, trpký hořký, trpký hořký, trpký 

ÁNGELU(M) (s. m.) angelo (s. m.) inger (s. m.) 

posel, anděl anděl anděl 
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ÁNNU(M) (s. m.) 
rok 

ÁQUA(M) (s. f.) 

voda 

ARÁRE (vb.) 

orat, brázdit 

ARDĚRE (vb.) 

hořet, planout 

ÁREA(M) (s. f.) 

volné místo, prostranství, mlat 

ARSÚRA(M) (s. f.) 

pálení 

*ASCULTÁRE (vb.) 

napjatě poslouchat, být poslušen 

ÁSPERU(M) (adj.) 

drsný, nerovný 

* ATTITIÁRE (vb.) 

zapálit, roznítit (REW) 

AUDIRE (vb.) 

slyšet 

AXÚNGIA(M) (s. f.) 
mazivo; tuk, sádlo (REW) 

BÁRBA(M) (s. f.) 

vous 

anno (s. m.) 
rok 

acqua (s. f.) 
voda 

arare (vb.) 

!!rdere (vb.) 
hořet, pálit 

aia (s. f.) 
mlat 

arsura (s. f.) 
pálení 

ascoltare (vb.) 
pozorně poslouchat 

aspro (adj.) 
trpký, drsný 

attizzare (vb.) 
rozdmýchat 

udire (vb.) 
slyšet 

sugna (s. f.) 

(plsní) sádlo 

barba (s. f.) 

vousy 

an (s. m.) 
rok 

apa (s. f.) 
voda 

ara (vb.) 

!!rde (vb.) 
hořet, pálit 

arie (s. f.) 
mlat 

arsura (s. f.) 

pálení 

asculta (vb.) 
poslouchat 

aspru (adj.) 
trpký, drsný 

atita (vb.) 
rozdmýchat 

auzi (vb.) 
slyšet 

osinza (s. f.) 
(neškvařené vepřové) sádlo 

barba (s. f.) 
vousy, plnovous 
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BÁ TT(U)ERE (vb.) battere (vb.) bate (vb.) 
tlouci tlouci, bít tlouci, bít 

BĚNE (adv.) bene (adv.) bine (adv.) 
dobře dobře dobře 

BÍBERE (vb.) bevere (vb.) bea (vb.) 
pít pít pít 

BONITÁTE(M) (s. f.) bonta (s. f.) bunatate (s. f.) 
dobrota dobrota dobrota 

BÓNU(M) (adj.) buono (adj.) bun (adj.) 
dobrý dobrý dobrý 

CABÁLLU(M) (s. m.) cavallo (s. m.) cal (s. m.) 
kůň (pův. tažný) kůň kůň 

CADĚRE (vb.) cadere (vb.) cadea (vb.) 

padat padat padat 

CALDÁRIA(M) (s. f.) caldaia (s. f.) caldare (s. f.) 

parní lázeň, kotel s vroucí vodou (parní, plynový) kotel kotel, kotlík, kbelík 

CÁL(I)DU(M) (adj.) caldo (adj.) cald (adj.) 

teplý, horký teplý, horký teplý, horký 

CAMISIA(M) (s. f.) camicia (s. f.) cama§a (s. f.) 

košile košile košile 

CÁNE(M) (s. m.) cane (s. m.) ciine (s. m.) 

pes pes pes 

CÁN(N)APA(M) (s. f.) canapa (s. f.) cinepa (s. f.) 

konopí konopí konopí 
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CANTÁRE (vb.) cantare (vb.) cinta (vb.) 
zpívat, hrát na něco zpívat zpívat, hrát na něco 

CÁPRA(M) (s. f.) capra (s. f.) capra (s. f.) 
koza koza koza 

CAPREÓLU(M) (s. m.) capriolo (s. m.) caprior (s. m.) 
mladý srnec, kolouch srnec srnec 

CARBŮNE(M) (s. m.) carbone (s. m.) carbune (s. m.) 
uhlí uhlí uhlí 

CÁRNE(M) (s. f.) came (s. f.) came (s. f.) 
kus masa, maso maso maso 

CERA(M) (s. f.) cera (s. f.) ceara (s. f.) 
vosk vosk vosk 

*CERĚSEA(M) (s. f.) ciliegia (s. f.) cirea§a (s. f.) 
třešně třešně třešně 

CĚRVU(M) (s. m.) cervo (s. m.) cerb (s. m.) 

jelen jelen jelen; roháč (brouk) 

CHÓRDA(M) (s. f.) corda (s. f.) coarda (s. f.) 

struna struna, šňůra struna, šňůra 

*CICÁ.LA(M) (s. f.) cicala (s. f.) cicoare1 (s. f.) 

cvrček, cikáda cikáda cikáda 

CIVITÁ.TE(M) (s. f.) citta (s. f.) cetate (s. f.) 

občanství, občanstvo, obec, město město hrad, pevnost, město 

CLAMÁRE (vb.) chiamare (vb.) chema (vb.) 

volat volat volat 

1 V rumunštině byla hlásková podoba nejspíš přizpůsobena slovu cicoare ( < *CICHůRIA 'čekanka') 
(Cioranescu, DER, s. 186, 1892). 
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CLÁVE(M) (s. f.) chiave (s. f.) cheie (s. f.) 
klíč klíč klíč 

*CÓCERE (vb.) cuocere (vb.) coace (vb.) 
vařit, péci vařit, péci vařit, péci 

CÓDA(M) (s. f.) coda (s. f.) coada (s. f.) 
ocas, ohon ocas, ohon ocas, ohon 

COLLIGERE (vb.) cogliere (vb.) culege (vb.) 
sbírat, shromažďovat sbírat, sklízet sbírat, sklízet 

COMPREHĚNDERE (vb.) comprendere (vb.) cuprinde (vb.) 
znát znát znát 

*CONÓSCERE (vb.) conoscere (vb.) cunoa§te (vb.) 
znát znát znát 

CORONA(M) (s. f.) corona (s. f.) cununa (s. f.) 
věnec věnec věnec 

CÓRVU(M) (s. m.) corvo (s. m.) corb (s. m.) 

havran havran havran 

CÓSTA(M) (s. f.) costa (s. f.) coasta (s. f.) 

žebro, bok žebro, bok; svah, úbočí; pobřeží žebro, bok; svah, úbočí; pobřeží 

CŮTE(M) (s. f.) cote (s. f.) cute (s. f.) 

brus, brousek brus, brousek brus, brousek 

CRĚDERE (vb.) credere (vb.) crede (vb.) 

věřit věřit věřit 

CREPATŮRA(M) (s. f.) crepatura (s. f.) crapatura (s. f.) 

prasklina, puklina prasklina, puklina prasklina, puklina 
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CRESCERE (vb.) crescere (vb.) cre§te (vb.) 
růst růst růst 

CRISTA(M) (s. f.) cresta (s. f.) creasta (s. f.) 
hřeben, chochol hřeben, chochol hřeben, chochol 

CRÚCE(M) (s. f.) croce (s. f.) cruce (s. f.) 
kříž kříž kříž 

CÚM (prep.) con (prep.) cu (prep.) 
s(e) s(e) s(e) 

CÚPP A(M) (s. f.) coppa (s. f.) cupá. (s. f.) 
pohár, číše pohár, číše pohár, číše 

DÁRE (vb.) dare (vb.) da (vb.) 
dávat dávat dávat 

I DE (prep.) I de (prep.) I de (prep.) 

DĚCEM (num.) dieci (num.) zece (num.) 

deset deset deset 

DĚNTE(M) (s. m.) dente (s. m.) dinte (s. m.) 

zub zub zub 

DEŮRSUM (adv.) giu (adv.) jos (adv.) 

dole, dolů dole, dolů dole, dolů 

*DEPANÁRE (vb.) dipanare (vb.) depana (vb.) 

odvíjet, odmotávat odvíjet, odmotávat odvíjet, odmotávat 

DĚU(M) (s. m.) dio (s. m.) zeu (s. m.) 

bůh bůh bůh 
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DICERE (vb.) dicere (vb.) zice (vb.) 
říkat říkat říkat 

DÓMINA(M) (s. f.) donna (s. f.) doamna (s. f.) 
paní paní paní 

DOMÍNICA(M) (s. f.) domenica (s. f.) duminica (s. f.) 
den Páně, neděle neděle neděle 

DORMIRE (vb.) dormire (vb.) dormi (vb.) 
spát spát spát 

DÚLCE(M) (adj.) dolce (adj.) dulce (adj.) 
sladký sladký sladký 

DŮO (Důl) (num.) due, tdoi (num.) doi (num.) 
dva, dvě dva, dvě dva, dvě 

1:; (pwn.) 

ERICIU(M) (s. m.) arici (s. m.) riccio (s. m.) 

ježek ježek ježek 

*EXCAPPÁRE (vb.) scappare (vb.) scapa (vb.) 

prchat, unikat uprchnout, zmizet, uniknout zachránit, uchránit (se); uniknout 

EXIRE (vb.) uscire (vb.) ie§i (vb.) 

vycházet vycházet vycházet 

*EXPRĚMERE (vb.) spremere (vb.) sereme (vb.) 

(vy)tlačit (vy)tlačit (vy)tlačit 

EXSUCÁRE (vb.) odšťavňovat asciugare (vb.) usca1 (vb.) 

(Zing.), vysušovat (REW) otřít, osušit; vysušovat sušit 

1 DER předpokládá a rumunského slovesa (a) usca etymon *USTICARE; původ z EXSUCARE považuje za 
nepravděpodobný. 
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FACĚRE (vb.) fare (vb.) face (vb.) 
dělat dělat dělat 

*FÁCIA(M) (s. f.) faccia (s. f.) fata (s. f.) 
tvář, obličej tvář, obličej tvář, obličej 

FARINA(M) (s. f.) farina (s. f.) faina (s. f.) 
mouka mouka mouka 

FÁSCIA(M) (s. f.) fascia (s. f.) fa~a (s. f.) 
stuha, obinadlo fáč, obinadlo páska, pruh, obvaz 

FENĚSTRA(M) (s. f.) finestra (s. f.) fereastra (s. f.) 
okno okno okno 

FĚRA(M) (s. f.) fiera (s. f.) fiara (s. f.) 

dravé zvíře, šelma dravé zvíře, šelma dravé zvíře, šelma 

FERRÁRIU(M) (s. m.) ferraio (s. m.) fierar (s. m.) 

kovář kovář kovář 

FĚRVERE (vb.) fervere (vb.) fierbe (vb.) 

vřít vřít vřít 

FILIU(M) (s. m.) figlio (s. m.) fiu (s. m.) 

syn syn syn 

FONTÁNA(M) (s. f.) fontana (s. f.) fintina (s. f.) 

pramen, kašna studna, kašna, fontána studna 

FORMICA(M) (s. f.) fonnica (s. f.) fumica (s. f.) 

mravenec mravenec mravenec 

FRÁNGERE (vb.) frangere (vb.) fringe (vb.) 

lámat lámat lámat 
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FRICÁRE (vb.) fregare (vb.) freca (vb.) 
třít třít třít 

FRIGERE (vb.) friggere (vb.) frige (vb.) 
péci péci péci 

FRÓNTE(M) (s. f.) fronte (s. f.) frunte (s. f.) 
čelo čelo čelo 

FUGIRE (vb.) fuggire (vb.) fugi (vb.) 
prchat, běžet prchat, běžet prchat, běžet 

FULIGINE(M) (s. f.) fuliggine (s. f.) funingine (s. f.) 
saze saze saze 

FUMÁRE (vb.) fumare (vb.) fuma (vb.) 
kouřit kouřit kouřit 

FŮRCA(M) (s. f.) forca (s. f.) furca (s. f.) 
vidle vidle vidle 

GALLINA(M) (s. f.) gallina (s. f.) gaina (s. f.) 
slepice slepice slepice 

GĚNTE(M) (s. f.) gente (s. f.) ginta (s. f.) 
rod, kmen lidé, rod rod, národ 

GINGIV A(M) (s. f.) gengiva (s. f.) gingie (s. f.) 

dáseň dáseň dáseň 

GLÁNDE(M) (s. f.) ghianda (s. f.) ghinda (s. f.) 

žalud žalud žalud 

GRÁECU(M) (adj.)1 greco (adj.) grec (adj.) 

řecký řecký řecký 

1 Ve všech třech jazycích zároveň také jako substantivum. 
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GRÁNDINE(M) (s. f.) grandine (s. f.) grindina (s. f.) 

krupobití, kroupy krupobití, kroupy krupobití, kroupy 

GRÁSSU(M) (adj.) grasso (adj.) gras (adj.) 

tlustý tlustý tlustý 

*GRĚVE(M) (adj.) greve (adj.) greu (adj.) 

těžký těžký těžký 

GRÓSSU(M) (adj.) grosso (adj.) gros (adj.) 

tlustý tlustý tlustý 

GUSTÁ.RE (vb.) gustare (vb.) gusta (vb.) 

chutnat ochutnávat ochutnávat 

HABĚRE (vb.) avere (vb.) avea (vb.) 

mít mít mít 

HĚRBA(M) (s. f.) erba (s. f.) iarba (s. f.) 

bylina, tráva bylina, tráva bylina, tráva 

HĚRI (adv.) ieri (adv.) ieri (adv.) 

včera včera včera 

HÓMINE(M) (s. m.) uomo (s. m.) om (s. m.) 

člověk, muž člověk, muž člověk, muž 

(H)ÚMIDU(M) (adj.) umido (adj.) umed (adj.) 

vlhký vlhký vlhký 

IACĚRE (vb.) giacere (vb.) zacea (vb.) 

ležet ležet ležet 

*IMBUCCÁ.RE (vb.) imboccare (vb.) imbuca (vb.) 

vzít do úst přiložit k ústům, krmit vzít do úst 
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IMPLERE (vb.) empiere (vb.) umple (vb.) 

naplnit naplnit naplnit 

iN (prep.) in (prep.) in (prep.) 

v, do, na v, do, na v, do, na 

INCLINÁRE (vb.) inchinare (vb.) inchina (vb.) 

sklonit sklonit sklonit 

*IN D(E) RETRO (adv.) indietro (adv.) indarat (adv.) 
zpět, nazpátek, zpátky dozadu; nazpět, zpátky; pozpátku 

INFLÁRE (vb.) enfiare (vb.) umfla (vb.) 

nafouknout nafouknout nafouknout 

INGLUTTIRE (vb.) inghiottire (vb.) í'nghiti (vb.) 

polykat polykat polykat 

INTĚGRU(M) (adj.) intero (adj.) intreg (adj.) 

celý, úplný celý, úplný celý, úplný 

INTRÁRE (vb.) entrare (vb.) intra (vb.) 

vstupovat vstupovat vstupovat 

IUDICÁRE (vb.) giudicare (vb.) judeca (vb.) 

soudit soudit soudit 

IURÁRE (vb.) giurare (vb.) jura (vb.) 

přísahat přísahat přísahat 

IUVĚNCA(M) (s. f.) giovenca (s. f.) junca (s. f.) 

jalovice jalovice dvouletá jalovice 

IUVĚNCU(M) (s. m.) giovenco (s. m.) junc (s. m.) 

mladý býček býček, volek dvouroček 
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LÁCRIMA(M) (s. f.) lacrima (s. f.) lacrima (s. f.) 

slza slza slza 

LACRIMÁRE (vb) lacrimare (vb.) Iacrima (vb.) 

slzet, ronit slzy slzet slzet 

LACTÚCA(M) ( f.) lattuga (s. f.) laptuca (s. f.) 
locika, salát locika locika 

LAUDÁRE (vb.) lodare (vb.) lauda (vb.) 

chválit chválit chválit 

LÁURU(M) alloro (s. m.) Iaur (s. m.) 

vavřín vavřín vavřín 

LIGÁRE (vb.) legare (vb.) lega (vb.) 

uvázat, přivazovat uvázat, přivazovat uvázat, přivazovat 

LINGUA(M) (s. f.) lingua (s. f.) limba (s. f.) 

jazyk, řeč, slovo, hlas jazyk, řeč jazyk, řeč 

LIXIV A(M) (s. f.) liscivia (s. f.) /lid. lisciva/ le§ie (s. f.) 

louh, lák (REW) louh, lák louh, lák 

LÓNGU(M) (adj.) lungo (adj.) lung (adj.) 

dlouhý dlouhý dlouhý 

MÁLVA(M) (s. f.) malva (s. f.) nalba (s. f.) 

sléz sléz sléz 

MÁNICA(M) (s. f.) manica (s. f.) mineca (s. f.) 

rukáv rukáv rukáv 

MÁNU(M) (s. f.) mano (s. f.) mina (s. f.) 

ruka ruka ruka 
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MASTICÁRE (vb.) masticare (vb.) mesteca (vb.) 

žvýkat žvýkat žvýkat 

MENSÚRA(M) (s. f.) misura (s. f.) masura (s. f.) 

měření, míra míra míra 

MENSURÁRE (vb.) misurare (vb.) masura (vb.) 

měřit, mít délku měřit měřit 

MĚU(M) (pron.) mio (pron.) meu (pron.) 

můj můj můj 

MINůTU(M) (adj.) minuto (adj.) marunt (adj.) 

zmenšený, nepatrný malý, drobný; podrobný drobný 

MÓLLE(M) (adj.) molle (adj.) moale (adj.) 

měkký měkký měkký 

MÓNTE(M) (s. m.) monte (s. m.) munte (s. m.) 

hora hora hora 

*MORIRE (vb.) morire (vb.) muri (vb.) 

zemřít zemřít zemřít 

MORSICÁRE (vb.) morsicare (vb.) murseca (vb.) 

kousat, hryzat kousat, hryzat kousat, pokousat 

MÓRTE(M) (s. f.) morte (s. f.) moarte (s. f.) 

smrt smrt smrt 

MUGIRE (vb.) muggire (vb.) mugi (vb.) 

bučet, řvát bučet, řvát bučet, řvát 

MŮL TU(M) (adj.) molto (adj.)1 mult (adj.) 

mnohý mnohý mnohý 

1 V italštině i rumunštině rovněž jako adverbium. 
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MŮSCA(M) (s. f.) mosca (s. f.) musea (s. f.) 

moucha moucha moucha 

*MúSCULU(M) (s. m.) muschio (s. m.) IDU§Chi (s. m.) 

mech mech mech 

MÚTU(M) (adj.) muto (adj.) mut (adj.) 

němý němý němý 

*NÁSCERE (vb.) nascere (vb.) na§te (vb.) 

(na)rodit se (na)rodit se (na)rodit se 

NĚBULA(M) (s. f.) nebbia (s. f.) negura (s. f.) 

mlha mlha mlha 

NEPŮTE(M) (s. m.) nipote (s. m.) nepot (s. m.) 

vnuk, potomek vnuk, synovec vnuk, synovec 

NIGRU(M) (adj.) nero (adj.) negru (adj.) 

černý černý černý 

NÓCTE(M) (s. f.) notte (s. f.) noapte (s. f.) 

noc noc noc 

NŮN(adv.) no (non) (adv.) nu (adv.) 

ne, nikoliv ne, nikoliv ne, nikoliv 

NŮS (pron.) noi (pron.) noi (pron.) 

my my my 

NÓSTRU(M) (pron.) nostro (pron.) nostru (pron.) 

náš náš náš 

NÓVE(M) (num.) nove (num.) noua (num.) 

devět devět devět 
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NÓVU(M) (adj.) nuovo (adj.) nou (adj.) 

nový nový nový 

OCCIDERE (vb.) uccidere (vb.) ucide (vb.) 

zabít zabít zabít 

ÓCTO (num.) otto (num.) opt (num.) 

osm osm osm 

ÓC(U)LU(M) (s. m.) occhio (s. m.) ochi (s. m.) 

oko oko oko 

ŮLLA(M) (s. f.) olla (s. f.) oala (s. f.) 

hrnec hrnec hrnec 

ORDIRI (vb.) ordire (vb.) urzi (vb.) 

snovat, spřádat tkanivo snovat snovat 

PÁCE(M) (s. f.) pace (s. f.) pace (s. f.) 

pokoj, mír pokoj, mír pokoj, mír 

PÁLMA(M) (s. f.) palma (s. f.) palma (s. f.) 

dlaň dlaň dlaň 

PÁLU(M) (s. m.) palo (s. m.) par (s. m.) 

kůl kůl kůl 

PALŮMBU(M) (s. m.) palombo (s. m.) porumb (s. m.) 

holub holub holub 

PARĚRE (vb.) parere (vb.) parea (vb.) 

zdát se, jevit se zdát se, jevit se zdát se, jevit se 

PÁRTE(M) (s. f.) parte (s. f.) parte (s. f.) 

část, díl část, díl část, díl 
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PÁSSU(M) (s. m.) passo (s. m.) pas (s. m.) 

krok krok krok 

PASTŮRE(M) (s. m.) pastore (s. m.) pastor (s. m.) 

pastýř pastýř pastýř 

PATIRE (vb.) patire (vb.) pati (vb.) 
trpět, snášet trpět, snášet trpět, snášet 

PAVŮNE(M) (s. m.) pavone (s. m.) paun (s. m.) 

páv páv páv 

PECTINÁRE (vb.) pettinare (vb.) pieptana (vb.) 

česat česat česat 

PECTINE(M) (s. m.) pettine (s. m.) pieptene (s. m.) 

hřeben hřeben hřeben 

PEDŮCULU(M) (s. m.) pidocchio (s. m.) paduche (s. m.) 

veš veš veš 

PĚLLE(M) (s. f.) pelle (s. f.) piele (s. f.) 

kůže kůže kůže 

PERCIPERE (vb.) percepire (vb.) pricepe (vb.) 

chytit, uchopit; chápat, poznávat vnímat, chápat (smysly) pochopit, chápat 

PĚRDERE (vb.) perdere (vb.) pierde (vb.) 

ztratit ztratit ztratit 

PĚRSICU(M) pesco (s. m.) piersic (s. m.) 

broskvoň broskvoň broskvoň 

PĚTRA(M) (s. f.) pietra (s. f.) piatra (s. f.) 

kámen kámen kámen 

51 



PILU(M) (s. m.) pelo (s. m.) par (s. m.) 

vlas, chlup vlas, chlup vlas(y), chlup 

PINNA(M)l (s. f.) penna (s. f.) pana (s. f.) 
pero pero pero 

PlSCE(M) (s. m.) pesce (s. m.) pe§te (s. m.) 

ryba ryba ryba 

PLACĚRE (vb.) piacere (vb.) placea (vb.) 

líbit se líbit se líbit se 

PLANTÁGINE(M) (s. f.) piantaggine (s. f.) patlagina (s. f.) 

jitrocel jitrocel jitrocel 

PLĚNU(M) (adj.) pieno (adj.) plin (adj.) 

plný plný plný 

*PLÓVERE (vb.) piQvere (vb.) plOU!! (vb.) 

pršet pršet pršet 

*PLÓVIA(M) (s. f.) pioggia (s. f.) ploaie (s. f.) 

déšť déšť déšť 

PŮNERE (vb.) porre (vb.) pune (vb.) 

pokládat, klást pokládat, klást pokládat, klást 

PORCĚLLU(M) (s. m.) porcello (s. m.) purcel (s. m.) 

sele sele sele 

PÓRCU(M) (s. f.) porco (s. f.) porc (s. f.) 

prase, vepř prase, vepř prase, vepř 

PÓRT A(M) (s. f.) porta (s. f.) poarta (s. f.) 

brána brána brána 

1 U italštiny vycházejí slovníky (Zing., DEU) ze dvou etymonů: PINNA(M) a PĚNNA(M). 
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PORTÁRE (vb.) portare (vb.) purta (vb.) 

nést nést nést 

*POTERE (vb.) potere (vb.) putea (vb.) 

moci, smět moci, smět moci, smět 

PRÁEDA(M) (s. f.) preda (s. f.) prada (s. f.) 

kořist kořist kořist 

PREHĚNDERE (vb.) prendere (vb.) prinde (vb.) 

uchopit, chyit uchopit, chyit uchopit, chyit 

PRESBÝTERU(M) (s. m.) prete (s. m.) preot (s. m.) 

kněz, duchovní kněz, duchovní kněz, duchovní 

*PRIMA VERA(M) (s. f.) primavera (s. f.) primavara (s. f.) 
jaro jaro 

PĎGNU(M) (s. f.) pugno (s. f.) pumn (s. f.) 

pěst pěst pěst 

PŮLICE(M) (s. f.) pulce (s. f.) purice (s. f.) 

blecha blecha blecha 

QUÁLE(M) (pron.) quale (pron.) care (pron.) 

jaký jaký, který jaký, který 

QUÁNDO (adv., konj.) quando (adv., konj.) dnd (adv., konj.) 

kdy, když kdy, když kdy, když 

QUÁTTUOR (num.) quatro (num.) patru (num.) 

čtyři čtyři čtyři 

QUÍD (pron.) che (pron.) ce (pron.) 

co co, jaký, který co, jaký, který 
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QUINQUE (num.) cinque (num.) cinci (num.) 

pět pět pět 

RÁDERE (vb.) radere (vb.) rade (vb.) 

holit, škrabat holit, škrabat holit, škrabat 

*RAPIRE (vb.) rapire (vb.) rapi (vb.) 

unést, uloupit unést, uloupit unést, uloupit 

*RESPÓNDERE (vb.) risponde (vb.) raspunde (vb.) 

navzájem slíbit, odpovědět odpovědět odpovědět 

RIDERE (vb.) ridere (vb.) ride (vb.) 

smát se smát se smát se 

RIPA(M) (s. f.) riva (s. f.) ripa (s. f.) 

říční břeh říční břeh sráz, strmý břeh 

RŮDERE (vb.) rodere (vb.) roade (vb.) 

hlodat hlodat hlodat 

RÓTA(M) (s. f.) ruota (s. f.) roata (s. f.) 

kolo kolo kolo 

ROTŮNDU(M) (adj.) rotondo (adj.) rotund (adj.) 

kulatý kulatý kulatý 

RŮBU(M) (s. m.) rovo (s. m.) rug (s. m.) 

ostružinový keř, ostružina ostružiník ostružinový (malinový, šípkový) keř 

RŮMPERE (vb.) rompere (vb.) rupe (vb.) 

lámat lámat lámat 

SÁCCU(M) (s. m.) sacco (s. m.) sac (s. m.) 

pytel pytel pytel 
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SALT ARE (vb.) saltare (vb.) salta (vb.) 

skákat skákat skákat 

SANGUINÁRE (vb.) sanguinare (vb.) singera (vb.) 

krvácet krvácet krvácet 

SANGUINÓSU(M) (adj.) sanguinoso (adj.) singeros (adj.) 

krvavý krvavý krvavý 

SANITÁTE(M) (s. f.) sanita (s. f.) sanatate (s. f.) 

zdraví zdraví zdraví 

SÁPPA(M) (s. f.) zappa (s. f.) sapa (s. f.) 

krumpáč (Zing.) motyka motyka 

SATŮLLU(M) (adj.) satollo (adj.) satul (adj.) 

sytý sytý sytý 

SCÁLA(M) (s. f.) scala (s. f.) scara (s. f.) 

schody, žebřík schody, žebřík schody, žebřík 

SCRIBERE (vb.) scrivere (vb.) scrie (vb.) 

psát psát psát 

SCRÓFA(M) (s. f.) scrófa (s. f.) scroafa (s. f.) 

svině svině svině 

SĚ (pron.) sé (pron.) se (pron.) 

se(be) se(be) se(be) 

SECÚRE(M) (s. f.) scure (s. f.) secure (s. f.) 

sekyra sekyra sekyra 

SEDĚRE (vb.) sedere (vb.) §edea (vb.) 

sedět sedět sedět 
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SEMINÁRE (vb.) seminare (vb.) semana (vb.) 

sít sít sít 

SENTIRE (vb.) sentire (vb.) simti (vb.) 

smysly čít, vnímat, cítit cítit, slyšet cítit 

SĚPTEM (num.) sette (num.) ~apte (num.) 

sedm sedm sedm 

SEPTIMÁNA(M) (s. f.) settimana (s. f.) saptamina (s. f.) 

týden týden týden 

SERĚNU(M) (adj.) sereno (adj.) senin (adj.) 

jasný jasný jasný 

SĚX(num.) sei (num.) ~ase (num.) 

šest šest šest 

SICCÁRE (vb.) seccare (vb.) seca (vb.) 

sušit sušit sušit 

siccu(M) (adj.) secco (adj.) sec (adj.) 

suchý suchý suchý 

SiNU(M) (s. m.) seno (s. m.) sin (s. m.) 

(přen.) záňadří, prsa ňadro, prsa, hruď ňadro, prs, hruď 

SiTI(M) (s. f.) sete (s. f.) sete (s. f.) 

žízeň žízeň žízeň 

SÓLE(M) (s. m.) sole (s. m.) soare (s. m.) 

slunce slunce slunce 

SONÁRE (vb.) suonare (vb.) suna (vb.) 

znít znít znít 

56 



SORBIRE (vb.) sorbire (vb.) sorbi (vb.) 

srkat srkat srkat 

SŮRICE(M) (s. m.) sorcio (s. m.) §Oarece (s. m.) 

myš myš myš 

SÓRTE(M) (s. f.) sorte (s. f.) soartií (s. f.) 

osud, úděl osud, úděl osud, úděl 

SPURCÁRE (vb.) sporcare (vb.) spurca (vb.) 

zašpinit zašpinit zašpinit 

STÁRE (vb.) stare (vb.) sta (vb.) 

stát stát, být, mít se stát, být 

STĚLLA(M) (s. f.) stella (s. f.) stea (s. f.) 

hvězda hvězda hvězda 

STERNUT ÁRE (vb.) stamutare (vb.) striínuta (vb.) 

kýchat kýchat kýchat 

STRINGERE (vb.) stringere (vb.) stringe (vb.) 

tisknout, svírat tisknout, svírat; tlačit tisknout, svírat, tlačit 

STŮPPA(M) (s. f.) stoppa (s. f.) stupií (s. f.) 

koudel koudel koudel 

SUBTILE(M) (adj.) sottile (adj.) subtire (adj.) 

tenký tenký tenký 

*SUFF(E)RIRE (vb.) soffrire (vb.) suferi (vb.) 

trpět trpět trpět 

SUFFLÁRE (vb.) soffiare (vb.) sufla (vb.) 

foukat foukat foukat 

57 



SÚGERE (vb.) suggere (vb.) suge (vb.) 

sát sát sát 

SŮRDU(M) (adj.) sordo (adj.) surd (adj.) 

hluchý hluchý hluchý 

SUSPIRÁRE (vb.) sospirare (vb.) suspina (vb.) 

vzdychat vzdychat vzdychat 

SÚSUM (adv.) su (adv.) sus (adv.) 

nahoře, nahoru nahoře, nahoru nahoře, nahoru 

SÚU(M) (pron.) suo (pron.) sau (pron.) 

svůj, jeho svůj, jeho svůj, jeho 

TACĚRE (vb.) tacere (vb.) tacea (vb.) 

mlčet mlčet mlčet 

TALIÁRE (vb.) tagliare (vb.) taia (vb.) 

řezat řezat řezat 

TARDIVU(M) (adj.) tardivo (adj.) tirziu (adj.), 

pozdní pozdní pozdní 

TÁURU(M) (s. m.) toro (s. m.) taur (s. m.) 

býk býk býk 

TENĚRE (vb.) tenere (vb.) tine (vb.) 

držet držet držet 

TĚRRA(M) (s. f.) terra (s. f.) tara (s. f.) 
země země země 

TĚXERE (vb.) tessere (vb.) tese (vb.) 

tkát tkát tkát 

1 V rumunštině často také jako adverbium 'pozdě' 
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TIMĚRE (vb.) temere (vb.) teme (vb.) 

bát se bát se bát se 

TITIŮNE(M) (s. m.) tizzone (s. m.) híciune (s. m.) 

ohořelé dřevo, oharek, uhlík žhavý uhel n. poleno oharek; sněť obilná 

TONÁRE (vb.) tonare (tuonare) (vb.) tuna (vb.) 

hřmít hřmít hřmít 

TREMULÁRE (vb.) tremolare (vb.) tremura (vb.) 

třást se třást se třást se 

TRĚS (num.) tre (num.) trei (num.) 

tři tři tří 

TRIBULÁRE (vb.) trebbiare (vb.) treiera (vb.) 

mlátit (obilí) mlátit (obilí) mlátit (obilí) 

I ~O (p<on.) I :(pwn.) I: (p<on.) 

TŮSSE(M) (s. f.) tosse (s. f.) tuse (s. f.) 

kašel kašel kašel 

TUSSiRE (vb.) tossire (vb.) tu§i (vb.) 

kašlat kašlat kašlat 

TÚU(M) (pron.) tuo (pron.) tau (pron.) 

tvůj tvůj tvůj 

ÚMBRA(M) (s. f.) ombra (s. f.) umbra (s. f.) 

stín stín stín 

UMBRŮSU(M) (adj.) ombroso (adj.) umbros (adj.) 

stinný stinný stinný 
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ŮNDA(M) (s. f.) onda (s. f.) unda (s. f.) 

vlna vlna vlna 

ŮNGERE (vb.) ungere (vb.) unge (vb.) 

mazat mazat mazat 

ŮNGULA(M) (s. f.) unghia (s. f.) unghie (s. f.) 

pazneht nehet nehet 

ŮNU(M), ŮNA(M) (num.)1 uno, una (num.) un(u), una (o) (num.) 

jeden, jedna jeden, jedna jeden, jedna 

ŮRSU(M) (s. m.) orso (s. m.) urs (s. m.) 

medvěd medvěd medvěd 

V ÁCCA(M) (s. f.) vacca (s. f.) vaca (s. f.) 

kráva kráva kráva 

V ÁLLE(M) (s. f.) valle (s. f.) vale (s. f.) 

údolí údolí údolí 

VĚCLU(M) (adj.) vecchio (adj.) vechi (adj.) 

starý starý starý 

VENA(M) (s. f.) vena (s. f.) vina (s. f.) 

žíla žíla žíla 

VĚNDERE (vb.) vendere (vb.) vinde (vb.) 

prodávat prodávat prodávat 

VENIRE (vb.) venire (vb.) veni (vb.) 

přicházet přicházet přicházet 

VĚRME(M) (s. m.) verme (s. m.) vierme (s. m.) 

červ červ červ 

1 V obou jazycích také ve funkci neurčitého členu. 
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VĚRRE(M) (s. m.) verro (s. m.) vier (s. m.) 

kanec kanec kanec 

VESICA(M) (s. f.) vescica (s. f.) ba§idi (s. f.) 

měchýř měchýř, puchýř měchýř, puchýř 

VICINU(M) (adj.) vidno (adj.)1 vecin (adj.) 

blízký, sousední sousední sousední 

VIDĚRE (vb.) vedere (vb.) vedea (vb.) 

vidět vidět vidět 

viouu(M) (adj.) vedovo (adj.) vaduv (adj.) 

ovdovělý, svobodný, opuštěný ovdovělý ovdovělý 

VINEA(M) (s. f.) vigna (s. f.) vie (s. f.) 

vinice vmzce vinice 

VIPERA(M) (s. f.) vipera (s. f.) vipera (s. f.) 

zmije zmije zmije 

VIRGA(M) (s. f.) verga (s. f.) varga (s. f.) 

prut prut prut 

VIRIDE(M) (adj.) verde (adj.) verde (adj.) 

zelený zelený zelený 

VITĚLLU(M) (s. m.) vitello (s. m.) vitel (s. m.) 

kanec kanec kanec 

VIVU(M) (adj.) vivo (adj.) viu (adj.) 

živý živý živý 

*VOLĚRE (vb.) volere (vb.) vrea (vb.) 

chtít chtít chtít 

1 V obou jazycích také jako substantivum 'souseď, italština navíc i jako adverbium a prepozice 'blízko 
(u)'. 
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VOS (pron.) voi (pron.) voi (pron.) 

vy vy vy 

VÓSTRU(M) (pron.) vostro (pron.) vostru (pron.) 

váš váš váš 

VÚLPE(M) (s. f.) volpe (s. f.) vulpe (s. f.) 

liška liška liška 
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6.2.2 

2. SKUPINA (celkem 151 slov) možné varianty v rámci skupiny 

stejný etymon 

LB LB LB stejný význam 
rozdíl v mluvnické kategorii 
a I nebo 
rozdíl ve stylistickém zabarvení I + I I - I I - I 

jLAT liTA !RUM 

I ÁCU(M) (s. f.) 
jehla 

I ago (s. m.) I ac (s. n.) 

ADDORMIRE (vb.) addormire (vb.) /kniž., nář./ adormi (vb.) 

usnout (REW) uspat uspat 

* ADMORTIRE (vb.) ammortire (vb.) /zř., fig. are./ amorti (vb.) 
oslabit; otupit učinit ztuhlým; oslabit 

AERÁMEN (s. f.) rame (s. m.) arama (s. f.) 

měď (iies, iieris, n.) měď měď 

* AFFUMÁRE (vb.) taffumare (vb.) afuma (vb.) 

udit, vykuřovat (REW) udit, zakouřit (Zing.) udit, vykuřovat, připálit, začadit 

ÁLLIUM (s. n.) aglio (s. m.) ai (s. m.) /nář./ 

česnek česnek česnek 

ANĚLLU(M) (s. m.) anello (s. m.) inel (s. n.) 

prsten prsten prsten 

APRILE(M) (s. m.) aprile (s. m.) tprier (s. m.) /nář./ 

duben duben /lid./ apríl, duben 

ÁRBORE(M) (s. f.) albero (s. m.) arbore (s. m.) 

strom strom strom 
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ÁRCU(M) (s. m.) arco (s. m.) are (s. n.) 

oblouk oblouk oblouk 

ARGĚNTU(M) (s. n.) argento (s. m.) argint (s. n.) 

stříbro stříbro stříbro 

ÁRMA (s. n. pl.) arma (s. f.) arma (s. f.) 

náčiní, zbroj, obrana zbraň zbraň 

ARMÁRIU(M) (s. n.) armadio (s. m.) armar (s. n.) /nář./ 

sklad zbraní, skříň skříň skříň 

ÁSINU(M) (s. m.) asino (s. m.) asin (s. m.) /zř./ 

osel osel osel 

AURÍCULA(M) (s. f.) orecchio (s. m.) ureche (s. f.) 

ouško ucho ucho 

ÁURUM (s. n.) oro (s. m.) aur (s. n.) 

zlato zlato zlato 

ÁUT (konj.) o (konj.) tau (adv., konj.) I nář./ 
nebo, či (a)nebo zdali, což, nebo 

BATT(U)ÁLIA(M) (s. n. pl.) battaglia (s. f.) bataie (s. f.) 

vojenské cvičení, boj bitva, potyčka bitva, bití, výprask 

BRÁCHIU(M) (s. n.) braccio (s. m.) brat (s. n.) 

paže paže paže 

CÁELU(M) (s. n.) cielo (s. m.) cer (s. n.) 

nebe, obloha nebe, obloha nebe, obloha 

CALCÁNEU(M) (s. n.) calcagno (s. m.) calcii (s. n.) 

pata (www) pata pata 
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CÁMPU(M) (s. m.) campo (s. m.) cimp (s. n.)1 

pole pole pole 

CAPlSTRU(M) (s. n.) capestro (s. m.) capastru (s. n.) 

ohlávka ohlávka ohlávka 

CAPRÁRIU(M) (s. m.) capraio (s. m.) caprar (s. m) /zř./ 

pasák koz pasák koz pasák koz 

CÁPUT (s. n.) capo (s. m.) cap (s. n.) 

hlava hlava hlava 

CÁRPINU(M) (s. f.) carpine, carpino (s. m.) carpen (s. m.) 

habr habr habr 

CÁRRU(M) (s. m.) carro (s. m.) car (s. n.) 

čtyřkolý vůz vůz vůz 

CATĚLLU(M) (s. m.) catello (s. m.) catel (s. n.) 

mládě, štěně štěně, mládě štěně, mládě 

CELLÁRIU(M) +cellaio (s. m.) celar (s. n.) 

zásobárna, spižírna (REW) spižírna spižírna, spíž 

CĚRRU(M) (s. f.) cerro (s. m.) cer (s. m.) 

dub (cer) dub (cer) dub (cer) 

ClNGULA(M) (s. n.) cinghia (s. f.) chinga2 (s. f.) 

pás, opasek popruh, řemen popruh, řemen 

clRCU(M) (s. m.) +cerco (s. m.) cere (s. n.) 

kruh, cirkus, závodiště (o )kruh, kolo kruh, kolo 

1 DEX: s. 154: podstatné jméno je mužského i středního rodu, maskulinum převládá hlavně v ustálených 
spojeních. 
2 V rumunštině se předpokládá metateze *CLINGA(M). 
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COÁGULU(M) (s. n.) 

pojidlo, syřidlo 

CÓRNU (s. n.) 
roh, paroh 

CÚBITU(M) (s. m.) 

loket 

CÚLMEN (s. n.) 

vrchol 

DĚPO(ST) (adv.) 

DiE(M) (s. m.) 

den 

DIGITU(M) (s. m.) 

prst 

DISCARRICÁRE (vb.) 

sundat z vozu, složit 

DISCLÚDERE (vb.) 
rozlučovat, rozdělovat, rozvírat 

DÓM(I)NU(M) (s. m.) 

pán (domu) 

FÁBRU(M) (s. m.) 

řemeslník, kovář 

caglio (s. m.) 
syřidlo 

como (s. m.) 
roh, paroh 

gomito (s. m.) 
loket 

colmo (s. m.) 
vrchol 

dopo (prep.) 
po 

di (s. m.) /kniž., region./ 
/kniž./ den 

dito2 (s. m.) 
prst 

discaricare (vb.) /zř./ 
vyložit, složit 

dischiudere (vb.) /kniž./ 
(po)otevřít; (přen.) odhalit (pravdu) 

tdonno3 (s. m.) /kniž./ 
pán 

fabbro (s. m.) 
kovář 

1 V rumunštině se předpokládá metateze *CLAGU(M). 
2 U italského ekvivalentu se předpokládá tvar *Dirru(M). 
3 V italštině existuje i zkrácený tvar don. 

cheagl (s. n.) 
syřidlo 

com (s. n.) 
roh, paroh 

cot (s. n.) 
loket 

culme (s. f.) 
vrchol 

dupa (prep.) 
po, za 

zi (s. f.) 
den 

deget (s. n.) 
prst 

descarca (vb.) 
vyložit, složit 

deschide (vb.) 
otevřít; zahájit 

domn (s. m.) 
pán 

tfaur (s. m.) 
(prov.) kovář 
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FÁME(M) (s. f.) fame (s. m.) foame1 (s. f.) 
hlad hlad hlad 

FEBRUÁRIU(M) (s. m.) febbraio (s. m.) faurar (s. m.) /lid./ 
únor únor /lid./ únor 

FĚRRU(M) (s. f.) ferro (s. f.) tfier (s. f.) /lid./ 
železo železo železo 

FILIA(M) (s. f.) figlia (s. f.) tfie (s. f.) /lid./ 
dcera dcera (hov.) dcera 

FILU(M) (s. n.) filo (s. m.) fir (s. n.) 

vlákno, nit vlákno, nit vlákno, nit 

FLŮRE(M) (s. m.) fiore (s. m.) floare (s. f.) 

květ, květina květ, květina květ, květina 

FÓLIA(M) (s. n.) foglia (s. f.) foaie (s. f.) 

list list list 

FÓLLE(M) (s. m.) tfolle (s. f.) foale (s. n.) 

měch měch měch 

FRÁGA (s. n. pl.) tfraga2 (s. f.) fraga (s. f.) 

jahody jahoda jahoda 

FRÁXINU(M) (s. f.) frassino (s. m.) frasin (s. m.) 

jasan jasan jasan 

FRENU(M) (s. n.) freno (s. f.) friu (s. f.) 

uzda uzda uzda 

FŮMU(M) (s. m.) fumo (s. m.) fum (s. n.) 

kouř kouř kouř 

1 Výsledek hláskového vývoje v rumunštině (a> o> oa) není dle DERu úplně neobvyklý (v. it. NATÁRE 

> n(u)otare). 
2 Spisovný italský tvar fragola pochází z lat. *FRAGULA(M). 
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FÚNDU(M) (s. m.) fondo (s. m.) fund (s. n.) 

dno dno dno 

FÚNE(M) (s. m.) fune (s. f.) funie (s. f.) 

lano lano lano 

FúRTU(M) (s. n.) furto (s. m.) furt (s. n.) 

krádež krádež krádež 

FÚSU(M) (s. m.) fuso (s. m.) fus (s. n.) 

vřeteno vřeteno vřeteno 

GĚLU (s. n.) gelo (s. m.) ger (s. n.) 

mráz mráz mráz 

GENÚCULU(M) (s. n.) ginocchio (s. m.) genunchi (s. m.) 

koleno koleno koleno 

*GLÁCIA(M) (s. f.) ghiaccio (s. m.) gheata (s. f.) 

led led led 

GÚSTU(M) (s. m.) gusto (s. m.) gust (s. n.) 

chut; vkus chuť; vkus chut; vkus 

HÓRDEU(M) (s. n.) orzo (s. m.) orz (s. m., s. n.) 

ječmen ječmen ječmen 

HÓSTE(M) (s. m./f.) oste (s. m./f.) toaste (s. f.) I lid./ 

cizinec; nepřítel; vojsko lzř., kniž.l nepřátelské vojsko vojsko; bitva 

*IENIPERU(M) (s. f.) ginepro (s. m.) jneapan (s. m.) 

jalovec jalovec kleč; jalovec 

IÓCU(M) (s. m.) gioco (s. m.) joc (s. m.) 

žert, hra hra hra 
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IŮGU(M) (s. n.) giogo (s. m.) jug (s. n.) 

jho jho jho 

*LÁQUEUS (LÁCIUS) laccio (s. m.) lat (s. n.) 

léčka, smyčka smyčka, oko smyčka; šňůrka 

LÁCTE(M) (s. n.) latte (s. m.) lapte (s. n.) 

mléko mléko mléko 

LÁR(I)DUM (s. n.) lardo (s. m.) lard (s. n.) /nář./ 

tučné maso, slanina, tuk slanina tučná slanina 

LAVÁRE (vb.) lavare (vb.) Ia (vb.) /lid. I 
mýt; koupat mýt; koupat /prov. I mýt; koupat 

LĚNDINE(M) lendine (s. m., zř. f.) Iindina (s. f.) 

hnida (REW) hnida hnida 

LĚPORE(M) (s. m.) lepre (s. f.) iepure (s. m.) 

zajíc zajíc zajíc 

LÍGNU(M) (n.) legno (s. m.) lemn (s. n.) 

nasbírané dříví, pak i dřevo dřevo dřevo 

LÓCU(M) (s. m.) luogo (s. m.) loc (s. n.) 

místo místo místo 

LŮTU(M) (s. n.) loto (s. m.) /kniž./ lut (s. n.) 

bláto, bahno, jíl bahno hlína, jíl 

MAGÍSTRU(M) (s. m.) maestro (adj., s. m.) tmiiiestru (adj.) 

představený; správce; učitel; rádce mistrovský; mistr, učitel mistrovský, umělecký 

MÁLLEU(M) (s. m.) maglio (s. m.) mai (s. n.) 

kladivo, palice velké kladivo palice 
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MÁMMA(M) (s. f.) mamma (s. f.) /fam./ mama (s. f.) 

prs maminka; lkniž.l prs matka 

MANĚRE (vb.) tmanere (vb.) minea (vb.) /lid. nář./ 
zůstávat zůstávat zůstávat 

MÁRE (s. n.) mare (s. m.) mare (s. f.) 

moře moře moře 

MÁRGINEM (s. m.) margine (s. m.) margine (s. f.) 

okraj, hranice, kraj okraj okraj 

*MĚLE(M) (s. n.) miele (s. m.) miere (s. f.) 

med med med 

MĚLU(M) (s. f.) melo (s. m.) mar (s. m.) 

jabloň jabloň jabloň 

MILIU(M) (s. n.) miglio (s. m.) mei (s. m., s. n.) 

proso proso proso 

MŮSTU(M) (s. n.) mosto (s. m.) must (s. n.) 

mošt mošt (nekvašený) mošt 

NÁSU(M) (s. m.) naso (s. m.) nas (s. n.) 

nos nos nos 

NiVE(M) (s. f.) neve (s. f.) tnea (s. f.) /nář., poet./ 

sníh /poet./ sníh sníh 

NUCĚTU(M) (s. n.) noceto (s. m.) nucet (s. n.) 

ořechový sad (REW) ořechový sad ořechový sad 

NŮMERU(M) (s. m.) novero (s. m.) numar (s. n.) 

číslo tčíslo; (kniž.) kategorie, třída číslo 
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ÓSSU(M) (s. n.) osso (s. m.) os (s. n.) 

kost kost kost 

*óvu(M) (s. n.) uovo (s. m.) ou (s. n.) 

vejce vejce vejce 

PÁLEA(M) (s. f.) paglia (s. f.) pai (s. n.) 

pleva; sláma sláma sláma 

PÁNE(M) (s. m.) pane (s. m.) piine (s. f.) 

chléb chléb chléb 

PANICU(M) (s. n.) panico (s. m.) paring (s. m.) /nář./ 

prosný klas, proso proso /prov./ proso 

PÁNTICE(M) (s. n.) panda (s. m.) /fam./ pintece (s. m.) 

bachor, panděro (REW) břicho, bachor břicho 

*PARĚTE(M) (s. m.) parete (s. f.) perete (s. m.) 

stěna stěna stěna 

PECCÁTU(M) (s. n.) peccato (s. m.) pacat (s. n.) 

provinění, hřích hřích hřích 

PECORÁRIU(M) (s. m.) pecoraio (s. m.) pacurar (s. m.) /nář./ 

pastýř, pasák (REW) ovčák, pasák ovcí /prov ./ pastýř ovcí 

PĚCTU(M) (s. n.) petto (s. m.) piept (s. n.) 

prsa, hruď prsa, hruď prsa, hruď 

PĚRSICA (s. n. pl.) pesca (s. f.) piersica (s. f.) 

broskve broskev broskev 

PINU(M) (s. f.) pino (s. m.) pin (s. m.) 

jehl. strom, pinie, sosna, borovice borovice, pinie borovice, sosna 
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PlRA (s. f. pl.) pera (s. f.) para (s. f.) 

hrušky hruška hruška 

PlRU(M) (s. f.) pero (s. m.) par (s. m.) 

hrušeň hrušeň hrušeň 

*PLŮPPU(M) (s. f.) pioppo (s. m.) plop (s. m.) 

topol topol topol 

PLŮMBU(M) (s. n.) piombo (s. m.) plumb (s. n., s. m.) 

olovo olovo olovo 

PĎNTE(M) (s. m.) ponte (s. m.) punte (s. f.) 

most most most 

PĎRCA(M) (s. f.) porca (s. f.) poarca (s. f.) /pop/ 

svině svině svině; dětská hra (D EX) 

PĎRRU(M) (s. m.) porro (s. m.) pur (s. f.) /DER: lid./ 

pór(ek) pór(ek) pór(ek), /prov./ divizna 

PRĚTIU(M) (s. n.) prezzo (s. m.) pret (s. n.) 

cena cena cena 

PRÚNA (s. n. pl.) tpruna (s. f.) pruna (s. f.) 

švestky švestka, slíva (plod) (Zing.) švestka (plod) 

PŮL VERE(M) (s. m.) polvere (s. m.) pulbere (s. f.) 

prach prach prach 

PŮTEU(M) (s. m.) pozzo (s. m.) put (s. n.) 

jáma; dolík; studna studna studna 

*PUTIRE (vb.) putire (vb.) /kniž./ puti (vb.) 

páchnout, smrdět (putere) /kniž./ (nelibě) páchnout napojit, dát pít (dobytku) 
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QUIĚTU(M) (adj.) cheto (adj.) /tosk., kniž./ incet (adj.)1 

klidný, tichý, pokojný tichý, pokojný pomalý; tichý 

RÁMU(M) (s. m.) ramo (s. m.) ram (s. n.) 

větev větev větev 

RISU(M) (s. m.) riso (s. m.) ris (s. n.) 

smích smích smích 

SAGITT A(M) (s. f.) saetta2 (s. f.) /kniž./ sageata (s. f.) 

šíp /kniž./ šíp šíp 

SAGITTÁRE (vb.) saettare (vb.) /kniž./ sageta (vb.) 

střílet šípy /kniž./ zasáhnout šípem střílet z luku, zasáhnout šípem 

SÁLE(M) (s. m.) sale (s. m.) sare (s. f.) 

sůl sůl sůl 

SÁLICE(M) (s. f.) sal(i)ce3 (s. m.) salcie (s. f.) 

vrba vrba vrba 

SÁNCTU(M) (adj.) santo (adj.) sint (adj.) /lid./ 

zasvěcený, nedotknutelný, svatý svatý /lid./ svatý 

SÁNGUE(M) (s. m.) sangue (s. m.) singe (s. n.) 

krev krev krev 

SAPŮNE(M) (s. m.) sapone (s. m.) sapun4 (s. n.) 

mýdlo mýdlo mýdlo 

SÁRCINA(M) (s. f.) sarcina (s. f.) /kniž./ sarcina (s. f.) 

břemeno břemeno (Zing.) břemeno 

1 Složenina s ln- je podle rumunských slovníků (DEX, DER) důsledkem pozdějšího vývoje. 
2 Některé další významy italských slov saetta a saettare už označení 'knižní' nenesou (Zing.). 
3 Za zděděné jsou obecně považovány tvar saZce, salcío; naopak salice je v DEU označeno jako slovo 
knižní; GDLI a Zingarelli jsou opačného názoru. 
4 Rumunské slovo se podle většiny slovníků (DER, DEX) do rumunštiny nemuselo dostat přímo z 
latiny, nýbrž prostřednictvím nové řečtiny nebo italštiny. 
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SCÁMNU(M) (s. n.) scanno (s. m.) scaun (s. n.) 

lavice, podnož, stolička lavice, sedadlo, stolice (i přen.) židle, sedátko, stolice (i přen.) 

SCÚTU(M) (s. n.) scudo (s. m.) scut (s. n.) 

štít štít; znak, erb štít 

SEBU(M) (s. n.) sego (s. m.) seu (s. n.) 

lůj lůj lůj 

SECALE segale (s. m.) secara (s. f.) 

žito žito žito 

SĚRPENS (s. m. f.) serpe (s. f.) §arpe (s. m.) 

had had had 

SĚRVU(M) (s. m.) servo (s. m.) t§erb (s. m.) 

otrok, služebník had nevolník; otrok 

SÍGNU(M) (s. n.) segno (s. m.) semn (s. n.) 

znamení znamení znamení 

SÓMNU(M) (s. m.) sonno (s. m.) somn (s. n.) 

spánek spánek spánek 

SÓRBU(M) sorbo (s. m.) sorb (s. m.) 

jeřáb (strom) jeřáb, oškeruše břek (druh jeřábu) 

STRÁMBU(M) (adj.) strambo (adj.) /disus., pop/1 strimb (adj.)2 
šikmý, zkřivený; (přen.) podivný křivý, křivolaký 

SUDŮRE(M) (s. m.) sudore (s. m.) sudoare (s. f.) 

pot pot pot 

TATA(M) (s. m.) tato (s. m.) /infant./ tata (s. m.) 

tatínek, táta táta, tatínek (Zing.) otec 

1 Dle Zing. je stylisticky nezabarevný jen význam 'strano, bizzaro'; význam 'storto, ritorto' je označen 
jako disusato; DIR považuje slovo strambo ve významu 'strano, bizzaro' za lidové. 
2 Rumunské strimb je i adverbiem. 
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TĚMPORA (s. n. pl.) tempia (s. f.) timpl<il (s. f.) 

spánek, skráň spánek, skráň spánek, skráň 

TĚMPU(M) (s. n.) tempo (s. m.) timp (s. n.) 

čas, doba čas, doba čas, doba 

*TiLIU(M) (s. f.) tiglio (s. m.) tei (s. m.) 

lípa lípa lípa 

TRIFÓLIU(M) (s. n.) trifoglio (s. m.) trifoi (s. n.) 

jetel jetel jetel 

ŮLMU(M) (s. f.) olmo (s. m.) ulm (s. m.) 

jilm jilm jilm 

UMBILICU(M) (s. m.) bellico (s. m.) /lid. fam./ buric (s. n.) 

pupek, pás pupek, střed pupek, střed 

*URCEÓLU(M) (s. m.) orci(u)olo (s. m.) urcior (s. n.) 

džbánek džbánek (hliněný) džbánek 

VÁSU(M) (s. n.) vaso (s. m.) vas (s. n.) 

nádoba nádoba nádoba 

VENĚNU(M) (s. n.) veleno (s. m.) venin (s. n.) 

jed jed jed 

VĚNTRE(M) (s. m.) ventre (s. m.) vintre (s. f.) /pop/ 

břicho břicho břicho; (pl.) slabiny 

VĚNTU(M) (s. m.) vento (s. m.) vint (s. n.) 

vítr vítr vítr 

VINU(M) (s. n.) vino (s. m.) vin (s. n.) 

víno víno víno 

1 Rumunské slovníky vycházejí z tvaru "TĚMPLA, spojení TĚMPU(M) a TĚMPLU(M). 
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*VIRGĚLLA(M) (s. f.) vergella (s. f.) /zř., kniž./ vergea (s. f.) 

dosl. prouteček, malá větvička1 hůlka, tyčka, proutek tyčka; příčka v okně; nabiják 

VIVERE (vb.) vivere (vb.) via (vb.) /kniž./ 

žít žít žít 

1 Lat. *viRGĚLLA je zdrobnělina od VřRGULLA, která je zdrobnělinou od vřRGA. 
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6.2.3 

3. SKUPINA (celkem 102 slov) možné varianty v rámci skupiny 

stejný etymon § rozdílný význam 

stejná mluvnická kategorie 

stejné stylistické zabarvení 

I LAT I RUM 

ÁCIA(M) (s. f.) accia (s. f.) ata (s. f.) 
vlákno, nit hrubá příze nit 

ÁCRU(M) (adj.) agro (adj.) acru (adj.) 

ostrý, břitký kyselý, trpký kyselý, zatrpklý 

ÁD (prep.) a (prep.) a (prep.) 

k, na do, v, po; dativ před infinitivem, genitivem 

ADAQUÁRE (vb.) adacquare (vb.) adapa (vb.) 

není, jen adaquiirl nosit vodu zalít, zavlažit napojit, dát pít (dobytku) 

ADDŮCERE (vb.) addune (vb.) aduce (vb.) 

přitáhnout, přivádět vést, přivádět přinést, přinášet 

ADIŮNGERE (vb.) aggiungere (vb.) ajunge (vb.) 

připřahovat, přidávat, připojovat přidat, dodat, připočítat dohonit, zasáhnout, stačit 

ADPŮNERE (vb.) apporre (vb.) apune (vb.) 

klást, přidávat položit, přiložit zapadnout (např. Slunce) 

AMBULÁRE (vb.) ambiare (vb.) umbla (vb.) 

sem tam chodit, procházet se jít poloklusem (kůň) chodit, jít, potulovat se 

APPREHĚNDERE (vb.) apprendere (vb.) aprinde (vb.) 

uchopit naučit se, dozvědět se zapálit, rozsvítit 
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* ATTENĚRE (vb.) attenere (vb.) atine (vb.) 

z( a)držovat; týkat se čeho týkat se čeho zastavit cestu, číhat, pronásledovat 

ATTINGERE (vb.) attingere (vb.) atinge (vb.) 

dotýkat se načerpat, nabrat (vodu) dotknout se, zavadit, dojmout 

*BUCCÁTA(M) (s. f.) boccata (s. f.) bucata (s. f.) 

sousto (REW) sousto, žvanec, doušek vzduchu kus, část, díl 

CALCÁRE (vb.) calcare (vb.) calca (vb.) 

šlapat, dupat na co napěchovat, udusat, kopírovat šlápnout, vkročit, obsadit 

*CAPIT ÁRE (vb.) capitare (vb.) capala (vb.) 

brát, odebírat nečekaně přijít, namanout se obdržet, dostat, nabývat 

CÁSA(M) (s. f.) casa (s. f.) casa (s. f.) 

chyše, chatrč, bouda dům dům 

CASTIGÁRE (vb.) castigare (vb.) cí'§tiga (vb.) 

kárat, trestat kárat, trestat získávat, nabývat, vydělávat 

CĚNA(M) (s. f.) cena (s. f.) dna (s. f.) 

hlavní jídlo (odpoledne), oběd večeře večeře 

CENÁRE (vb.) cenare (vb.) dna (vb.) 

obědvat, jíst večeřet večeřet 

CHÁRTA(M) (s. f.) carta (s. f.) carte (s. f.) 

papyrový list, kniha papír, karta, listina, charta kniha, karta 

COCTÚRA(M) (s. f.) cottura (s. f.) coptura (s. f.) 

vaření vaření, pečení podebranina, hnis 

COGNÁTU(M) (s. m.) cognato (s. m.) cumnat (s. m.) 

sourodý, pokrevně spřízněný švagr švagr 
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1ft 

COHÓRTE(M) (s. f.) 

ohrada; zástup, dav 

COLLOCÁRE (vb.) 

umístit usadit uložit 
' ' 

COMPARÁRE (vb.) 

stavět po dvou, srovnávat 

CONVENIRE (vb.) 

scházet se, přicházet 

CÓXA(M) (s. f.) 

kyčel 

CRÁ TE(M) (s. f.) 

pletivo; proutí; spojení 

CREPÁRE (vb.) 

chřestit, povykovat, tlachat 

CÚRRERE (vb.) 

běžet 

DOGA(M) (s. f.) 

nádoba, míra (na tekutiny) (www) 

DRÁCO (s. m.) 

drak, had, saň 

*EXCADÍRE (vb.) 

(excidere) vypadnout, spadnou 

EXCALDÁRE (vb.) 

ohřát (REW, Zing.) 

corte (s. f.) 
dvůr 

coricare (vb.) 
uložit na lůžko; (zvr.) jít spát 

comprare (vb.) 

kupovat 

convenire (vb.) 
stanovit; s hodovat se; slušet se 

coscia (s. f.) 

stehno 

grata (s. f. 
mříž, mříž o ví 

crepare (v b.) 
praskat, pu kat; pojít 

correre (v b.) 

běžet 

doga (s. f. 

curte (s. f.) 

dvůr 

culca (vb.) 
uložit k spánku; (zvr.) jít spát 

cumpara (vb.) 

kupovat 

cuveni (vb.) 
příslušet; slušet se, hodit se 

coapsa (s. f.) 
stehno 

gratie (s. f.) 
mříž, mřížoví 

crapa (vb.) 
štípat, praskat, pukat, chcípnout 

curge1 (vb.) 

téci; (přen.) plynout 

doaga (s. f.) 

dýha, duži na; svislý pruh (herald.) dýha, dužina; povaha (člověka) 

draco (s. m.) drac (s. m.) 

drak, saň čert, ďábel 

scadere (v b.) scadea (vb.) 

klesat, up adat, zhoršit se; vypršet snížovat, odčítat; opadávat 

scaldare ( vb.) sdílda (vb.) 
ohřát (se); (přen.) rozohnit (se) (vy)koupat; (přen.) smáčet, omývat 

1 Cioranescu (DER 2706) se domnívá, že tent o tvar vznikl přizpůsobením zastaralého a cure (< currere) 

unge atd. skupině rumunských sloves typu a merge, a 

79 



EXCÚRRERE (vb.) scorrere (vb.) scurge1 (vb.) 

vybíhat; odbočovat; řítit se (zběžně) prohlížet; plenit; vytékat vypouštět; (zvr.) stéct; uplynout 

*EXQUÓTERE (vb.) scuotere (vb.) scoate (vb.) 

(excutere) vytřást, střást, odmrštit třást, cloumat, třepat vytahovat, vyjímat; vydávat 

EXTORQUERE (vb.) stQrcere (vb.) sto!!rce (vb.) 

vykrucovat; vynucovat; vyrvávat zkroutit; ohrnovat; sešklebit mačkat, ždímat 

FACTÚRA(M) (s. f.) fattura (s. f.) Híptura (s. f.) 

tvar, podoba; zhotovení zhotovení, provedení bytost, tvor, stvoření; postava 

FAMILIA(M) (s. f.) famiglia (s. f.) femeie (s. f.) 

domácnost, dům, rodina rodina žena 

*FLÁCCULA(M) (s. f.) fiaccola (s. f.) flacara (s. f.) 

pochodeň pochodeň plamen; (přen.) zápal 

FLÓCCU(M) (s. m.) fiocco (s. m.) floc (s. m.) 

vločka, chmýří stuha; třapec; chumáček; vločka chumáček (vlasů, vlny) 

FRÁ TRE(M) (s. m.) frate (s. m.) frate (s. m.) 

bratr mnich řeholník bratr 

FRICATÚRA(M) (s. f.) fregatura (s. f.) frecatura (s. f.) 

tření, mnutí (REW) tření vyhubování, vyplísnění 

FÚGA(M) (s. f.) foga (s. f.) fuga (s. f.) 

útěk, rychlý odjezd ohnivost, zápal; vášnivost útěk, úprk 

*FUSTICĚLLU(M) (s. m.) fuscello (s. m.) fuscel (s. m.) 

klacík, hůlka stéblo, větvička, snítka příčel, příčka (žebříku) 

GÚLA(M) (s. f.) gola (s. f.) gura (s. f.) 

jícen, hltan hrdlo, chřtán; rokle; žlábek ústa, tlama; sousto; otvor 

1 Cioranescu (DER 2706) se domnívá, že tento tvar vznikl přizpůsobením zastaralého a cure (< ci.írrere) 
skupině rumunských sloves typu a merge, a unge atd. 
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HŮRA(M) (s. f.) ora (s. f.) oara (s. f.) 

doba, hodina, čas hodina, čas, chvíle -krát 1 

*INFRÁNGERE (vb.) infrangere (vb.) infringe (vb.) 

zlomit, narušit (ro)zlomit; (přen.) nedodržet porazit; přemoci 

*INGANNÁRE (vb.) ingannare (vb.) ingina (vb.) 

gannire = štěkat oklamat, podvést nabodobit; blábolit, brebtat 

INSIGNÁRE (vb.) insegnare (vb.) insemna (vb.) 

učit; vyučovat znamenat; označit 

*INTUNICÁRE (vb.) intonacare (vb.) intuneca (vb.)Z 

zahalit tunikou (DEX) bílit, omítat ztemnit; (zvr.) stmívat se 

*IOCÁRE (vb.) giocare (vb.) juca (vb.) 

žertovat hrát hrát 

*LACÚSTA(M) (s. f.) aragosta (s. f.) lacusta (s. f.) 

kobylka mořská langusta kobylka 

LAXÁRE (vb.) lasciare (vb.) lasa (vb.) 

povolovat, roztahovat, uvolňovat nechat nechat 

LUCRÁRE (LUCRÁRI) (vb.) logorare (vb.) lucra (vb.) 

získávat, vydělávat opotřebit, obnosit (šaty) pracovat 

LUMBRICUS (s. m.) lombrico (s. m.) limbric (s. m.) 

škrkavka žížala (dešťovka) škrkavka 

MÁCRU(M) (adj.) magro (adj.) macru (adj.) 

hubený vyhyblý, hubený; neúrodný libový (maso) 

MÁ(GIS) (adv.) mai (adv.) mai (adv.) 

více (při stupňování) nikdy, někdy komparativ (více); ještě 

1 Toto slovo plní v rumunštině podobnou funkci jako italské volta: de doučí ori 'dvakrát'. 
2 REW uvádí pro rumunštinu etymon *INNOCTICARE, který je dle DERu nepřesvědčivý. 
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MACHINÁRI (vb.) 

zřídít, strojit, osnovat 

MATÁXA(M) 

MAXILLA(M) (s. f.) 

čelist (horní) 

MEDŮLLA(M) (s. f.) 

morek; nitro 

MERĚNDA(M) (s. f.) 

svačina, večeře (REW) 

MINÁRE (vb.) 

přečnívat, hrozit 

MÓLA(M) (s. f.) 

mlýnský kámen, mlýn 

MONSTRÁRE (vb.) 

ukazovat, nařídit 

MUT ÁRE (vb.) 

měnit 

NiTIDU(M) (adj.) 

lesklý, tučný 

NÓNNU(M) (s. m.) 

ÓRBU(M) (adj.) 

osiřelý; bezdětný; zbavený čeho 

macinare (vb.) 
rozemlít, rozdrtit 

matassa (s. f.) 
přadeno, předivo 

mascella (s. f.) 
čelist 

midolla (s. f.) 
(chlebová) střídka 

merenda (s. f.) 

přesnídávka, svačina 

menare (vb.) 
vést; uštědřit, vlepit 

mola (s. f.) 
brus, žernov 

mostrare (vb.) 

ukázat, projevit; předstírat 

mutare (vb.) 
měnit; střídat; přestěhovat 

netto (adj., adv.) 

čistý, výrazný, jasný 

nonno (s. m.) 

dědeček 

orbo (adj.) 

slepý 

macina (vb.) 

semlít, rozdrtit 

matase (s. f.) 
hedvábí 

masea (s. f.) 
stolička 

mjduva (s. f.) 
(kostní) dřeň, morek 

merinde (s. f.) 

potraviny, zásoby (na cesty) 

mina (vb.) 
hnát, pobízet 

moara (s. f.) 

mlýn 

mustra(vb.) 
kárat, plísnit 

muta (vb.) 

přemístit, přestěhovat 

neted (adj.) 
hladký, rovný 

nun (s. m.) 
svědek u svatby 

orb (adj.) 

slepý 
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PÁPPA(M) (s. f.) pappa (s. f.) papa (s. f.) 

jídlo, jezení (REW) kaše; (přen.) bačkora papu,papání 

PASTIŮNE(M) (s. f.) pasciona (s. f.) pá§une (s. f.) 
pasení, pastvina (tučná) pastva; (přen.) nabytek pastvina 

PENSÁRE (vb.) pesare (vb.) pasa (vb.) 

vážit; rozvažovat vážit (zboží, slova) záležet na čem 

PĚR (prep.) per (prep.) pe (prep.) 

skrz; přes; po pro; skrz; během, po na, po 

PÍCULA(M) (s. f.) pegola (s. f.) pacura (s. f.) 

smola, dehet (pix) smola (hl. tekutá) nafta; kolomaz 

PLÁNGERE (vb.) piangere (vb.) plinge (vb.) 

tlouct, bít se (smutkem) do prsou oplakávat, želet, naříkat oplakávat, plakat, stěžovat si 

PLICÁRE (vb.) piegare (vb.) pleca (vb.) 

vinou, svinovat, svíjet ohnout, složit ohnout, sklonit; odejít 

PŮLPA(M) (s. f.) polpa (s. f.) pulpa (s. f.) 
dužina; maso (www) dužina; libové maso; dřeň lýtko; kýta; dužina; dřeň 

QUAERĚRE (vb.) chiedere (vb.) cere (vb.) 

hledat, vyptávat se žádat, ptát se žádat, ptát se 

QUÍA (konj.) che (s. f.) ca (s. f.) 

poněvadž, protože že, aby, než aby 

SALIRE (vb.) salire (vb.) sari (vb.) 

skákat, poskakovat vystoupit; zlézt; stoupat; nastoupit skákat, přeskakovat 

SALUTÁRE (vb.) salutare (vb.) saruta (vb.) 

zdravit, pozdravit pozdravit, přivítat políbit, líbat 
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SCÁNDULA(M) (s. f.) scandola (s. f.) scindura (s. f.) 

střešní krytina, šindel setba, osivo prkno; (pl.) prkenná podlaha 

SĚLLA(M) (s. f.) sella (s. f.) §a (s. f.) 

stolice, křeslo sedlo sedlo 

*SEMĚNTIA(M) (s. f.) semenza (s. f.) saminta (s. f.) 

(sementis) setba, osení setba, osivo semeno; zárodek 

SERV ARE (vb.) servare (vb.) serba (vb.) 

hlídat, pozorovat; zachovávat (u)schovávat; (u)šetřit; chovat světit (svátek); oslavovat 

SIC (adv.) si (adv.) §Í (conj., adv.) 

tak, takto, takovým způsobem ano, vskutku, tak a, i; také; už; ještě 

SÓCIU(M) (s. m.) soccio (s. m.) sot (s. m.) 

druh, společník nájemce dobytka manžel, choť 

SÓROR (s. f.) suora (s. f.) sora (s. f.) 

sestra řádová sestra, jeptiška sestra 

SPÁRGERE (vb.) spargere (vb.) sparge (vb.) 

trousit, rozptylovat sypat, (po)sypávat; (přen.) trousit rozbíjet, roztloukat 

SPÁTHA(M) (s. f.) spada (s. f.) spata (s. f.) 

široká dvojsečná šavle meč, kord paprsek (u tkalcovského stavu) 

SÚBULA(M) (s. f.) subbia (s. f.) sula (s. f.) 

šídlo (sochařské) dláto šídlo 

TĚNDA(M) 
tenda (s. f.) 
závěs; záclon(ovin)a; stan 

tinda (s. f.) 

(před)síň venkovských stavení 

TĚNERU(M) (adj.) tenero (adj.) tinar (adj.) 

útlý; měkký; mladistvý měkký, křehký; jemný; něžný mladý, mladistvý 
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*TÓRCERE (vb.) torcere (vb.) toarce (vb.) 

točit; kroutit; valit; metat; mučit kroutí; soukat; mnout, ohýbat příst (i kočka) 

TORNÁRE (vb.) tomare (vb.) tuma (vb.) 

soustružit; kroužit vrátit se; změnit se; znovu se stát nalévat, odlévat 

TURBÁRE (vb.) turbare (vb.) turba (vb.) 

rozházet; plašit; rozčilovat zkalit; rušit; zneklidnit dostat vzteklinu; (přen.) zuřit 

TŮRMA(M) (s. f.) torma (s. f.) turma (s. f.) 

turma; šik, houf zástup houf (lidí, ptáků); stádo (zvířat) houf (lidí); stádo (zvířat) 

USTULÁRE (vb.) ustolare (vb.) ustura (vb.) 

spálit kňučet, ňafat; (přen.) hltat očima pálit, štípat; (přen.) dotknout se 

VERSÁRE (vb.) versare (vb.) varsa (vb.) 

obracet, otáčet; pohybovat lít; ronit; sypat, házet lít; sypat; zvracet 

VINDICÁRE (vb.) vendicare (vb.) vindeca (vb.) 

činit nárok, hájit pomstít (se) vyléčit, uzdravit, zahojit 

VITA(M) (s. f.) vita (s. f.) vita (s. f.) 

život život dobytče; (pl.) dobytek 

VÍTT A(M) (s. f.) vetta (s. f.) bata (s. f.) 

stužka, vínek vrchol(ek), větvička, topůrko ztužený pás kalhot, obruba 

VOLVĚRE (vb.) volgere (vb.) holba (vb.) 

valit, válet, otáčet obracet; směřovat valit oči 
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6.2.4 

4. SKUPINA (celkem 51 slov) možné varianty v rámci skupiny 

podobný etymon 

ll] stejný význam 

stejná mluvnická kategorie 

stejné stylistické zabarvení 

ltAT jiTA 

(A)COOPERiRE (vb.) coprire (vb.) 

přikrývat, pokrývat přikrývat, pokrývat 

* ACUTIÁRE (vb.) brousit, ostřit aguzzare (vb.) 

*EXCOTiRE (vb.) brousit, ostřit brousit, ostřit 

*ASPECTÁRE (vb.) čekat aspettare (vb.) 

* ASTECTARE (vb.) čekat čekat 

(AS)SUDÁRE (vb.) sudare (vb.) 

potit se potit se 

(ÁD) PÓST (adv.) poi (adv.)1 

potom, později, nato pak, potom 

BELÁRE (vb.) belare (vb.) 

*EXBELÁRE (vb.) mečet, bečet 

BÓVE(M) (s. m.) vůl bue n. bove (s. m.) 

*BÓVUM (s. m.) vůl vůl 

CICŮTA(M)3 (s. f.) bolehlav cicuta (s. f.) 

*CUCÚTA(M) (s. f.) bolehlav bolehlav 

1 Italština zná také archaismus appo (prep.) < ÁD POST. 

z DER navrhuje pro rumunštinu etymon *verrare (od věrres). 
3 GDLI nabízí jako etymon tvar CICONIA. 

!RUM 

acoperi (vb.) 

přikrývat, pokrývat 

ascuti (vb.) 
brousit, ostřit 

a§tepta (vb.) 
čekat 

asuda (vb.) 

potit se 

apoi (adv.) 
pak, potom 

zbiera2 (vb.) 

bučet, bečet, mečet 

bou (s. m.) 
vůl 

cucuta (s. f.) 
bolehlav 
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CLŮPPU(M) 

*EXCLŮPPU(M) 

CÓM(UL)A(M) (s. f.) 

vlasy, vlas, listí 

*COSIRE (vb.) šít 

COSĚRE (vb.) šít 

*(ĚC)CU(M) lLLU(M) 

*(ĚC)CE lLLU(M) 

*(ĚC)CU(M) ISTU(M) 

*(ĚC)CE lSTU(M) 

(ĚC)CU(M) SIC (adv.) 

ÁC SIC (adv.) 

HÓDIE (adv.) dnes 

*HÁDIE (adv.) dnes 

(IM)PŮNGERE (vb.) 

bodnout, píchnout 

(iN) ABÁNTE (adv.) 

*(IN)ALTIÁRE (vb.) 

(iN) ÁL TUM (adj.) 

vysoký, vznešený 

(IN)CABALLICÁRE (vb.) 

jet na koni (REW) 

zoppo (adj.) 
kulhavý, chromý; roz viklaný 

chioma (s. f.) 
kštice; hříva; koruna stromu 

cucire (vb.) 
šít 

quello (pron.) 
onen 

questo (pron.) 
tento 

cosi (adv.) 
tak, takto 

oggi (adv.) 
dnes 

pungere (vb.) 
bodnout, píchnout 

avanti (adv.) 
před; dopředu 

alzare (vb.) 
vztyčit, postavit 

alto (adj.) 
vysoký 

cavalcare (vb.) 
jet na koni 

§chiop (adj.) 

kulhavý, belhavý 

coama (s. f.) 
hříva; vrchol koruny stromu 

coase (vb.) 

šít 

acel(a) (pron.) 

onen, ten 

acest(a) (pron.) 

tento 

a§a (adv.) 
tak, takto 

azi (adv.) 
dnes 

impunge (vb.) 
bodnout, píchnout 

inainte (adv.) 
vpřed; dopředu; předtím 

inalta (vb.) 
vztyčit, postavit 

inalt (adj.) 
vysoký 

incaleca (vb.) 
nasednout (na koně); jet (na koni) 
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(IN)CALCEÁRE (vb.) 

obout 

(IN)CINGERE (vb.) 

opásat, ovinout; obklopit 

(IN)CLÚDERE (vb.) 

zavírat 

(IN)COAGULÁRE (vb.) 

srazit se, zkysnout (REW) 

(IN)FASCIÁRE (vb.) 

zavinout 

*(IN)NOTÁRE (vb.) 

plavat 

iNTRA (prep.) uvnitř, za 

iNTER (prep.) mezi 

*(IN)VINCERE (vb.) 

vítězit nad kým, p orážet koho 

IÚDICE(M) (s. m.) soudce 

udce IÚDEX (s. m.) so 

LĚVE(M) (adj.) l ehký 

LĚVE(M) + suf. -

*MÚNGERE (vb 

MŮLGERE (vb.) 

NĚC, NĚQUE (k 

a ne-, anz 

§Or (adj.) lehký 

.) dojit 

dojit 

onj.) 

calzare (vb.) 

obout 

cingere (vb.) 
opásat, ohradit, obehnat 

chiudere (vb.) 
zavírat 

cagliare (vb.) 
srazit se, zesýrovatět (mléko) 

fasciare (vb.) 

zavinout 

nuotare (vb.) 
plavat 

tra (prep.) 
mezi; za 

vincere (vb.) 

přemoci, vyhrát 

giudice (s. m.) 
soudce 

lieve (adj.) 
lehký 

mungere (vb.) 
dojit 

né (konj.) 
ani 

incalta (vb.) 
obout 

incinge (vb.) 
opásat, ovinout; obklopit 

inchide (vb.) 

zavírat 

inchega (vb.) 
srazit se (mléko); (přen.) utužit 

infa§a (vb.) 
zavinout 

inota (vb.) 
plavat 

intre (prep.) 

mezi 

invinget (vb.) 

zvítězit, porazit 

jude (s. m.) 
soudce 

U§Of (adj.) 
lehký 

mulge (vb.) 

dojit 

nici (konj.) 
ani 

1 změna c > g v r umunštině je připisována analogii (slovesa typu stinge, linge atd.) (DER 4461) 
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*NÓRA(M) (s. f.) snacha nuora (s. f.) nora (s. f.) 

*NÓRU(M)1 (s. f.) snacha snacha snacha 

*PEPŮNEM (s. m.) druh melounu popQne (s. m.) p~pene (s. m.) 

*PĚPINEM (s. m.) druh melounu žlutý meloun meloun 

PÚLLU(M) (s. m.) mládě; kuře pollo (s. m.) pui (s. m.) 

*PÚLLEU(M) (s. m.) mládě; kuře mládě; kuře mládě; kuře 

QUŮMODO (ET) (adv.) come (adv., konj.) cum (adv., konj.) 

jak jak( o); jakmile, když jak, jaký; jak( mile), protože 

*RAGULÁRE (vb.) ragliare (vb.) rage (vb.) 

RÁGERE (vb.) řvát, bučet (REW) hýkat (osel) bučet, řvát (dobytek); řvát (člověk) 

(S)CÚRTU(M) (adj.) corto (adj.) scurt (adj.) 

krátký krátký krátký 

*SUFOLÁRE (vb.) syčet, pískat zufolare (vb.) ~uiera (vb.) 

SIBILÁRE (vb.) syčet, pískat pískat pískat 

SILVÁTICU(M) (adj.) divoký selvatic& (adj.) salbatic (adj.) 

SALVÁTICU(M) (adj.) divoký divoký divoký 

*SIMILIÁRE (vb.) podobat se somigliare (vb.) semana (vb.) 

SIMILÁRE (vb.) podobat se podobat se podobat se 

*SINGLUTTIÁRE (vb.) vzlykat singhiozzare (vb.) sughita (vb.) 

*SUBGLUTTIÁRE (vb.) vzlykat vzlykat, štkát, škytat škytat 

SÓCERA(M) (s. f.) tchyně suocera (s. f.) soacra (s. f.) 

SÓCRA(M) (s. f.) tchyně tchyně tchyně 

SÓCERU(M) (s. m.) tchán suocero (s. m.) socru (s. m.) 

SÓCRU(M) (s. m.) tchán tchán tchán 

1 REW doporučuje tento tvar jako výchozí pro rumunštinu na základě lidových pojení noru-mea ,má 

snacha'. 
z Ze stejného etymonu jako rumunština se dle REWu vyvíjelo toskánské lidové salvatico. 
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*TAFÁNU(M) (s. m.) ovád 

*TABŮNEM (s. m.) ovád 

TRÁHERE (vb.) táhnout, vléci 

*TRAGERE (vb.) táhnout, vléci 

TŮRDU(M) (s. m.) drozd, kvíčala 

*TÚTTU(M) (pron.) celý, všechen 

TŮTU(M) (pron.) celý, všechen 

URTICA(M) (s. f.) kopřiva 

URDICA(M) (s. f.) kopřiva 

*URULÁRE (vb.) 

řvát, výt; hulákat 

VĚSPA(M) (s. f.) vosa 

*VĚSPIS (s. f.) vosa 

tafano (s. m.) 

ovád 

trarre (vb.) 

vytáhnout, vyjmout; vrhnout 

tordo (s. m.) 

drozd, brávník 

tutto (pron.) 

celý, všechen 

ortica (s. f.) 

kopřiva 

urlare (vb.) 

řvát, výt; hulákat 

vespa (s. f.) 

vosa 

taun (s. m.) 

ovád 

trage (vb.) 

táhnout; nabít, přetáhnout 

sturzl (s. m.) 

drozd, cvrčala, brávník 

tot (pron.) 

celý, všechen 

urzica (s. f.) 

kopřiva 

urla (vb.) 

řvát, výt; hulákat 

viespe (s. f.) 

vosa 

1 Tvar singuláru sturz byl nejspíš zpětně utvořen od plurálu sturzi < STURDI - kontaminace latinského 

STURNU(M) a TURDU(M). 
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l 

6.2.5 

5. SKUPINA (celkem 17 slov) 

podobný etymon 

rozdílný význam 

stejná mluvnická kategorie 

stejné stylistické zabarvení 

!LAT 

*(AC)CAPTIÁRE (vb.) 

chytit, lapit, přistihnout (unvw) 

*(AM)MIXTICÁRE (vb.) 

*(AS)STUPPÁRE (vb) 

utěsnit n. ucpat koudelí 

BOLĚTU(M) (s. m.) hřib, žampión 

*BOLĚTIS (s. m.) hřib, žampión 

CÓTYLA(M)1 (s. f.) 

*CYTOLA (s. f.) 

FÁLCE(M) (s. f.) 

srp, kosa, nůž 

*(IM)PACÁRE (vb.) 

uvést v mír, uklidnit, utišit 

LÓNGU(M) 

LÓNGU(M) ÁD 

*MENTIŮNIA(M) (s. f.) zmínka 

*MENTIŮNE(M) (s. f.) zmínka 

možné varianty v rámci skupiny 

~ 
cacciare (vb.) 

honit, zahnat, lovit 

meslicare (vb.) 

míchat barvy, podmalovat 

sloppare (vb ) 
utěsnit n. ucpat koudelí 

bolelo (s. m.) 

hřib 

ciolola (s. f.) 

koflík, miska, šálek 

falce (s. f.) 

srp 

pagare (vb.) 
platit 

lungo (prep.) 

podél, podle 

menzogna (s. f.) 

lež 

JRUM 

agata (vb.) 
věsit, zavěšovat 

amesleca (vb.) 
míchat (obecně) 

astupa (vb.) 

utěsnit, uspat, zazátkovat 

burele (s. m.) 

houba 

ciulura (s. f.) 
okov (u studny) 

falca2 (s. f.) 

čelist 

impaca (vb.) 
smířit, uspokojit, uklidnit (se) 

linga (prep.) 

u, vedle, při, k 

minciuna (s. f.) 

lež 

1 REW navrhuje společný etymon *ciutulus (2290). 
2 Rumunský tvar byl nejspíš zpětně dotvořen z pl. falci (sg . faJce < lat. faJce) 
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*PALÁNCA(M) (s. f.) šik pěchoty 

PALÁNGA(M) (s. f.) šik pěchoty 

PILA(M) (s. f.) moždíř; pilíř 

PILLA(M) (s. f.) moždíř; pilíř 

*PINSIÁRE (vb.) drtit (REW) 

*PI(N)SÁRE (vb.) drtit (REW) 

QUI (pron.) jaký, který, jenž 

*QUENE (= QUEM) (pron.) 

SI+ QUID (konj.) jestliže, kdyby 

SI (konj.) jestliže, kdyby 

STRÍGA(M) (s. f.) upír; sova, výr 

STRIGA(M) (s. f.) upír; sova, výr 

SŮPRA (prep.) nad 

SÚPER (prep.) nad 

VULTÚRIU(M) (s. m.) sup 

VÚL TUR (s. m.) sup 

1 Italština i jako adverbium. 

palanca (s. f.) 
trám, kůl; lodní můstek 

pila (s. f.) 
pilíř; káď 

pigiare (vb.) 
tlačit, lisovat, udusávat 

chi (pron.) 

kdo 

se (konj.) 

jestliže, kdyby 

strega (s. f.) 
čarodějnice, ježibaba 

sopra1 (prep.) 

jestliže, kdyby 

avvoltoio (s. m.) 
sup 

paringa (s. f.) 

bidlo (na nošení břemen) 

piua (s. f.) 
valcha; (velký) moždíř 

pisa (vb.) 
(u)tloukat, (roz)tloukat 

cine (pron.) 

kdo 

sa (konj.) 

ať, aby, že; gramém konjunktivu 

striga (s. f.) 
sova pálená; lyšaj smrtihlav 

spre (prep.) 
k, na (časově, místně i účelově) 

vultur (s. m.) 
orel 
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6.2.6 

6. SKUPINA (celkem 29 slov) možné varianty v rámci skupiny 

podobný etymon § § § stejný význam 
rozdíl v mluvnické kategorii 

a I nebo 

rozdíl ve stylistickém zabarvení I + I I - I I - I 

I LAT I RUM 

ÁER (s. m.) aria (s. f.) aer (s. n.) 

vzduch vzduch vzduch 

ALTÁRE (m.) 
altare (s. m.) altar (s. n.) 

ALT ÁR n. ALT ÁRIUM 
oltář oltář 

ALT ÁRIA, IUM, N. (LČ slov.) 

ÁMBO DŮO (num.) oba ambedue (num.) /kniž./ amindoi (num.) 

* ÁMBI DŮl (num.) oba oba oba 

(IN)CALCEAMĚNTU(M) (s. n.) calzamento (s. m.) incaltaminte (s. f.) 

bota, střevíc; obuv obuv obuv 

COLÓSTRU(M) (s. n.) mlezivo colostro (s. m.) corasla (s. f.) 

COLÁSTRU(M) (s. f.) mlezivo první mateřské mléko, mlezivo mlezivo 

*EXPAV(IM)ENTÁRE (vb.) spaventare (vb.) spaiminta1 (vb.) 

hrozit se, mít strach polekat (se), poděsit poděsit, polekat (lnspiíimínta) 

FÁGEU(M) (adj.) bukový faggio (s. m.) fag (s. m.) 

FÁGU(M) (s. f.) buk buk buk 

*FLENU(M)2 (s. n.) seno fieno (s. m.) fin (s. n.) 

FENU(M) (s. n.) seno seno seno 

1 Spisovný tvar současné rumunštiny je a ínspiíimínta. 
2 Italský ekvivalent vznikl zkřížením slov FLOS 'květ' e FENU(M) 'seno'. 
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FĚLLE(M) (s. n.) žluč; hořkost 

*FĚLE(M) (s. n.) žluč; hořkost 

*FÓRBICE(M) (s. f.) nůžky 

FÓRFICE(M) (s. f.) nůžky 

FÚLGURE 1 (s. n.) blesk 

FÚLGER (s. f.) blesk 

IÓVIS DiE(M) 

(DiES) IÓVIS 

LABRÚSCA (s. f.) 

planná réva 

LÚNAE DiE(M) 

*Lunis < Lunae (dies) 

MÁ.RTIS DiE(M) 

MÁ.RTIS (DiES) 

MĚRCURII DiE(M) 

MĚRCURII (DiES) 

MILLE (s. n.) tisíc 

MILIA (s. n.) tisíce 

MORTICINU(M) (adj.) odumřelý 

MORTICINA(M) (adj.) odumřelá 

NÚPTIAE (s. f. pl.) 

svatba 

NÚCE(M) (s. f.) 

NÚX (s. f.) ořech (strom i plod) 

fiele (s. m.) 

žluč 

forbice (s. f.) 

nůžky 

folgore (s. f.) 

blesk 

giovedi (s. m.) 

čtvrtek 

lambrusca (s. f.) 
letní réva 

lunedi (s. m.) 

martedi (s. m.) 

úterý 

mercoledi (s. m.) 
středa 

mille (num.) 

tisíc 

morticino (adj.) 
pošlý, padlý; dětská mrtvolka 

nozze (s. f. pl.) 

svatba 

noce (s. m., s. f.) 
ořech (strom i plod) 

1 Tvar ablativu od flllgur (Zing. s. 721). 

fiere (s. f.) 
žluč 

foarfece (s. n.) 
nůžky 

fulger (s. n.) 
blesk 

joi (s. f.) 

čtvrtek 

laurusdí (s. f.) /nář./ 
planná réva 

luni (s. f.) 

marti (s. f.) 
úterý 

miercuri (s. f.) 
středa 

mie (num.) 

tisíc 

mortaciune (s. f.) 

zdechlina, mrtvola 

nunta2 (s. f.) 
svatba 

nuc (s. m.) 
ořech (strom) 

2 Rumunský tvar singuláru byl pravděpodobně dotvořen z plurálu nunti (< NUPIIAE). 
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PÁSCHA(M) (s. f.) Velikonoce 

PÁSCHAE (s. f.) Velikonoce 

QUÁNTU(M)2 (adj.) 

jak veliký, jak mnoho, kolik 

RÁDIU(M) (s. m.) paprsek 

RÁDIA 

RĚTIA (s. f. pl.) sítě 

*RĚTELLA(M) (s. f.) síťka 

SPICA(M) (s. f.) klas 

SPICU(M) (s. n.) klas 

ÚSTIU(M) (s. n.) vchod; ústí 

*úSTIA(M) (s. n. pl.) vchody; ústí 

V ÁDU(M) (s. n.) 

brod, mělčina 

VĚNERIS DIE(M) pátek 

VĚNERIS pátek 

*VISCULU(M) (s. n.) jmelí; lep 

VISCU(M) (s. n.) jmelí; lep 

ZINZÁLA(M) 

ZINZÁLU(M) 

Pasqua (s. f.) 
Velikonoce 

quanto (adj.) 
kolik(erý), jak 

raggio3 (s. m.) 

paprsek 

rezza (s. f.) 
síť 

spiga4 (s. f.) 
klas 

uscio (s. m.) 
dveře 

guado5 (s. m.) 
brod 

venerdi (s. m.) 
pátek 

vischio6 (s. m.) 
jmelí; lep 

zanzara7 (s. f.) 
komár 

Pa§til (s. m.) 
Velikonoce 

cit (konj., prep., adv.) 

raza (s. f.) 
paprsek 

retea (s. f.) 

síť 

spic (s. n.) 
klas 

u§a (s. f.) 
dveře 

vad (s. n.) 
brod; řečiště, koryto 

vineri (s. f.) 
pátek 

vise (s. m.) 
jmelí; lep 

tintar (s. m.) 
komár 

1 Správný rumunský výsledek Pm;te byl nejspíš považován za maskulinum singuláru a byl k němu 
dotvořen nový plurál Pa~ti (DER 6188). 
z U rumunštiny se obecně předpokládá kontaminace s výrazy QUOTUS 'kolikátý' a CATA. 

3 Italština zná i lidový tvar razzo s obdobným hláskovým vývojem jako v rumunštině. 
4 Ze stejného etymonu jako rumunské spic se vyvinulo italské spigo 'levandule'. 
5 Dle některých slovníků (Zing.) měl italský tvar vzniknout překřížením s franským *wadh. 
6 Italský archaismus vesco se vyvinul ze stejného etymonu jako rumunský ekvivalent. 
7 Za zmínku stojí totožný vývoj intervokalického I v obou jazycích. 
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6.2.7 

7. SKUPINA (celkem 82 slov) možné varianty v rámci skupiny 

stejný etymon § § § rozdílný význam 

rozdíl v mluvnické kategorii 

a I nebo 

rozdíl ve stylistickém zabarvení I + I I - I I - I 

!LAT lnA I RUM 

ALLIGÁRE (vb.) allegare (vb.) talega (vb.) /lid./ 

přivazovat, (s)vázat přiložit, svírat zuby dotírat, chytit se někoho 

APARÁRE (vb.) tapparare (vb.) apara (vb.) 

připravovat, chystat připravovat, strojit (Zing.) chránit, bránit, hájit 

ALBÓRE(M) (s. f.) albore (s. m.) /kniž./ alboare (s. f.) /zř./ 
ranní úsvit šero běloskvoucí barva 

AURĚOLU(M) (adj.) oriolo (s. m.) alior (s. m.) 

zlatý, zlatem zdobený žluva pryšec chvojka 

BRACHIÁLE(M) (s. f.) bracciale (s. m.) /kniž./ bratara (s. f.) 

ramenní, pažní, náramek nárameník, páska náramek 

BRÁNCA(M) (s. f.) branca (s. f.) brinca (s. f.) /nář., lid./ 

tlapa (REW) spár, pracka, odvětví ruka, pracka, pazour 

BŮCCA(M) (s. f.) bocca (s. f.) buca (s. f.) /lid./ 

tvář; ústa ústa, otvor, ústí obličej 

BÚCINU(M) (s. n.) bucine (s. m.) bucium (s. n.) 

trubka ve tvaru škeble síť na ryby n. ptáky pastýřská trouba 
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CABALLÁRIU(M) (s. m.) cavallaio (s. m.) calare (adv.) 

čeledín, hlídač koní (www) hlídač koní, koňař koňmo, na koní 

CÁLLE(M) (s. f.) calle (s. f.) /kniž./ cale (s. f.) 

(horská) stezka, pěšina stezka, pěšina cesta, dráha, třída, silnice 

CAPISTĚRIU(M) (s. n.) tcapiste(i)o (s. m.) capistere (s. f.) /nář./ 

ošatka, síto (www) obdélná dřevěná nádoba (Zing.) díže 

CAPIT ÁNEU(M) (s. m.) capitagna (s. f.) capatii (s. f.) 

náčelník, hejtman souvrat: okraj pole, mez hlava (lůžka); podhlavník 

CAPITĚLLU(M) (s. n.) capitello (s. m.) capetel (s. n.) 

hlavička; hlavice sloupu hlavice sloupu, kapítel kousek (čeho), malý díl 

CARRÁRIA(M) (adj.) carraia (s. f.) carare (s. f.) 

vozová (cesta) vozová cesta, koleje od vozů stezka, pěšina 

CÁSEU(M) (s. m.) cacio (s. m.) ca§ (s. n.) 

sýr sýr měkký tvaroh 

ciPPU(M) (s. m.) ceppo (s. m.) cep1 (s. n.) 

zašpičatělý kůl, náhrobní kámen pařez, špalek, poleno čep, dřevěná zátka 

CIRCÁRE (vb.) cercare (vb.) tcerca (vb.) /lid., nář./2 

kroužit kolem, obestoupit podložka pod hlavu (vy)zkoušet, (pro)zkoumat, snažit se 

CÍRCINU(M) (s. m.) cercine (s. m.) cearcan (s. n.) 

kružidlo, kružítko podložka pod hlavu kruh pod očima, kolo, halo 

CÍTHARA(M) (s. f.) cetra (s. f.) /kniž./ cetera (s. f.) /nář./ 

kithara, loutna lyra, loutna, citera housle 

CLÁRU(M) (adj.) chiaro (adj., adv.) chiar (adv.) 

zvučný, světlý, jasný světlý, jasný; jasně, zřetelně dokonce, i, právě, zrovna 

I Cioranescu (DER, s. 168, 1654) zmiňuje kontaminaci lat. cippus a bulharského čep 
2 spisovný tvar v současné rumunštině je a íncerca (lat. in-circare -DEX, nebo odvozené DER) 
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*COMMANDÁRE (vb.) comandare (vb.) tcominda (vb.) 

odevzdávat, svěřovat, doporučovat velet, poroučet, objednat zařizovat pohřební hostinu 

CÓNTRA (adv.) contro (prep.) ciítre (prep.) 

naproti, proti proti (směrem) k; vůči 

CŮNEU(M) (s. m.) conio (s. m.) cui (s. n.) 

klín ražba, razení; razidlo hřeb, hřebík 

CURÁRE (vb.) curare (vb.) eura (vb.) /nář./ 

pečovat, starat se pečovat, starat se (vy)mnout zrna (z palice kukuřice) 

DÓLU(M) (s. m.) duolo (s. m.) /kniž./ dor (s. n.) 

tajný úmysl, lest, podvod, úskok /kniž.l smutek, žal, hoře stesk, touha 

*DÓSSU(M) (s. n.) dosso (s. m.) dos (s. n.) 

hřbet záda záda, hřbet 

EXTRICÁRE (vb.) strigare (vb.) strica (vb.) 

vyplést, vymotat rozmotat; (zvr.) osvobodit se zkazit, zničit 

*EXVOLÁRE (vb.) svolare (vb.) /kniž./ zbura (vb.) 

odletět, letět pryč (Zing.) odletět; poletovat, těkat (Zing.) letět, létat 

FOSSÁTU(M) (s. n.) fossato (s. m.) sat (s. n.) 

příkop vodní n. pevnostní příkop vesnice 

FRÚCTU(M) (s. m.) frutto (s. m.) frupt (s. n.) 

plod, ovoce ovoce mléčný výrobek, nepostní jídlo 

ĚCCU(M) T ÁLE(M) cotale (pron.) /kniž./ cutare (pron.) 
takový(to), tenhleten ten a ten; ten - onen; jeden - druhý 

FĚBRE(M) (s. f.) febbre (s. f.) fior (s. m.) 

horečka, zimnice horečka, zimnice mrazení; hrůza 
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FICÁTU(M) (adj.) 

plněná fíky (husí játra) 

FÓCU(M) (s. m.) 

krb, ohniště 

FÓRTE(M) (adj.) 

pevný, mohutný, silný, statný 

FÚSTE(M) (s. m.) 

kyj, klacek, hůl 

GALLINÁCEU(M) (adj.) 
kuří, slepičí (hnůj) (REW) 

GRÁNU(M) (s. n.) 

zrno, jádro 

*iLLI (iLLE), ILLA(M) (pron.) 

onen, ona 

INTRO (adv.) 

dovnitř 

IPSU(M) (pron.) 

on sám 

IÚVENE(M) (adj.) 

mladý, mladistvý 

MANDUCÁRE (vb.) 
mandere - žvýkat, kousat 

MÁRCIDU(M) (adj.) 

uvadlý; zesláblý, mdlý 

fegato (s. m.) 
játra 

fuoco (s. m.) 
oheň 

forte (adj., adv., s. m.) 
silný, statný; silně, pevně; síla 

fusto (s. m.) 
kmen; stonek; dřík; násada 

gallinaccio (s. m.) /hov./ 
krocan 

grano (s. m.) 
zrno 

egli, ella (pron.) 
on, ona 

entro (vb.) 
během, za, po 

esso (pron.) 
on(o) 

giovane (adj., s. m./f.) 
mladý; mladík, děvče 

ma(g)nucare (vb.) /nář./ 
jíst 

marcio (adj.) 
shnilý, zetlelý 

ficat (s. m.) 
játra 

foc (s. n.) 
oheň 

foarte (adv.) 
velíce, velmi, hodně 

tfu§te (s. f.) 
kopí, oštěp, píka 

gainat (s. n.) 
ptačí, drůbeží trus 

griu (s. m.) 
pšenice 

el, ea (pron.) 
on, ona 

intru (vb.) 
jako in 

ins (pron.) 
on 

june (adj., s. m. /f.) /zř., nář./ 
mladý; mladík, děvče 

minca (vb.) 
jíst 

mirced (adj.) /nář./ 
/prov./ zvadlý (i člověk) 
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MÁSCULU(M) (adj.) maschio (adj., s. m.) mascur (s. m.) /nář./ 

mužský mužského rodu; dítě; samec vykleštěný kanec na výkrm 

MĚDIU(M) (adj.) mezzo (adj., s. m.) miez (s. n.) 

střední, prostřední půl, poloviční; polovina střed, dužina, jádro 

MINUTÁLIA minutaglia (s. f.) maruntaie (s. f. pl.) 

maličkost, drobnost (REW) drobnosti, cetky vnitřnosti; drůbky 

MIRÁRI (vb.) mirare (vb.) míra (vb.) 

divit se, podivovat se /kniž. I hledět, pozorovat divit se 

MŮRU(M) (s. f.) moro (s. m.) mur (s. m.) 

morušovník morušovník ostružiník 

*NůBULU(M) (s. f.) nuvolo, nugolo (s. m.) nor (s. m.) 

zamračený (nubilus) mrak, oblak mrak, oblak 

NUMERÁRE (vb.) noverare (vb.) /kniž./ numara (vb.) 

počítat, pokládat za započítat, zahrnout počítat 

PÁSSERE(M) (s. m.) passero (s. m.) pasare (s. f.) 

vrabec vrabec pták 

PENSU(M) (s. n.) peso (s. m.) pas (s. n.) 

co je odváženo, denní úkol závaží; váha; tíže; břemeno starost, trampota 

PIGRITÁRI (vb.) peritarsi (vb.) /kniž./ pregeta (vb.) /lid./ 

být (velmi) líný (Zing.) ostýchat se, neosmělit meškat, otálet, váhat 

PŮMU(M) (s. f.) pomo (s. m.) pom (s. m.) 

ovocný strom jablko; lkniž.l jabloň (ovocný) strom 

PRÁNDIU(M) (s. n.) pranzo (s. m.) prinz (s. n.) 

snídaně, přesnídávka oběd; (slavnostní) jídlo, banket oběd; poledne 
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PRÚNU(M) (s. f.) pruno (s. m.) prun (s. m.) 

slíva, švestka trnka, trní, hloží švestka 

QUADRAGESIMA(M) (s. f) q uaresima (s. f) tparesimi (s. f. pl.) I lid./ 

čtyřicetina postní doba, půst velikonoční půst 

RÁPIDU(M) (adj.) ratto (adj.) /kniž./ repede (adj.)l 

prudký; rychlý; divoký hbitý, svižný rychlý, prudký 

RĚU(M) (adj.) rio (adj.) /kniž./ rau (adj., adv.) 

obžalovaný, obviněný zlý, ničemný; neblahý špatný; zlý; špatně, zle 

REPŮNERE (vb.) riporre (vb.) rapune (vb.) /lid./ 

zpět klást, uschovat, uložit pryč opět uložit, uložit, uskladnit zabíjet, zahubit, skolit 

RIVU(M) (s. m.) rio (s. m.) /kniž./ riu (s. n.) 

tok, proud; potok, potůček potok, ručej, bystřina řeka 

SCÁBIA(M) (s. f.) scabbia (s. f.) zgaiba2 (s. f.) /lid./ 

drsnost, prašivina, svrab prašivina, svrab /lid./ ranka, vřídek 

SCÓRTEA (s. n. pl.) scorza (s. f.) scoarta (s. f.) 

věci z kůže kůra, slupka; hadí kůže kůra; desky knihy; tkaný koberec 

SĚRA(M) (adj.) sera (s. f.) seara (s. f.) 

pozdní (den) večer večer 

SIGILLU(M) (s. n.) suggello (s. m.) sugel3 (s. m.) 

soška, figurka; pečeť pečeť hluchavka nachová 

SPINÁLE(M) (adj.) spinale (adj.) spinare (s. f.) 

páteřní páteřní, míšní záda, hřbet 

1 italština i rumunština také jako adverbium 
z DER k vysvětlení hláskového vývoje v rumunštině uvádí obdobný případ u konjunktivu slovesa 
hab(u)ere (rum. avea)- habeat > aiba (it. abbia) 
3 rumunské slovníky vycházejí z kontaminace slov sigillum a sugillare 
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ST ÁBULU(M) (s. n.) stabbio (s. m.) 

stáj, chlév ohrada; hnojiště 

SUBMiTTERE (vb.) tsommettere (vb.) 

spustit, sklonit, snížit podřídit, podrobit, ujařmit 

SUBTILIÁRE (vb.) tsottigliare (vb.) 

zjemnit, zušlechtit (REW) ztenčit; naostřit; ( zvr.) zeštíhlet 

SŮBTUS (adv.) sotto1 (prep.) 

vespod pod 

TÁLE(M) (pron.) tale (pron.) 

takový takový 

TĚLA(M) (s. f.) tela (s. f.) 

tkanina, látka; tkaní; tkal. stav plátno, obraz; opona 

TĚST A(M) (s. f.) testa (s. f.) 

hliněná nádoba, džbán hlava 

THĚCA(M) (s. f.) tega (s. f.) /nář./ 

pouzdro, schránka; pleva lusk (Zing.) 

TÓRTA(M) (adj.) torta (s. f.) 

zkoucená, kulatá dort; koláč, závin, nákyp 

TÓRTU(M) (adj.) torto (s. m.) 

zkroucený, spletený nepravda; bezpráví, příkoří 

ŮNCTU(M) (s. n.) unto (s. m.) 

mast tuk, mast, mastnota 

1 Italština zachovala také původní adverbiální význam 
2 rovněž jako adverbium 

staul (s. n.) 
chlév pro ovce 

sumete (vb.) 
vykasat, vyhrnout, ohrnout 

subtia (vb.) 
ztenčit; stáhnout (rty); zředit 

sub (prep.) 
pod (místně); za (časově) 

tare (adj.)2 

silný, mocný 

teara (s. f.) /nář./ 
osnova (tkaniny); tkal. stav (DEX) 

teasta (s. f.) /lid./ 
lebka 

teaca (s. f.) 
pochva (zbraně); lusk 

turta (s. f.) 
placka (z mouky) 

tort (s. n.) 
příze 

unt (s. n.) 
máslo 
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ÚNDE (adv.)l onde (adv.) /kniž./ 

odkud odkud 

VĚRE ÚNU(M) (pron.) veruno (pron.) /kniž., zř./ 

opravdu jeden (Zing.) (ni)žádný, pražádný 

VERU(M) (adj.) vero (adj.)2 

pravý, pravdivý, skutečný skutečný, opravdový, pravdivý 

*ViRDIA (s. n. pl.) verza (s. f.) 

zeleiz, pažit kadeřavá kapusta 

1 v obou jazycích rovněž jako konjunkce 
2 Také jako adverbium a substantivum. 

unde (adv.) 
kde, kam 

vreun (pron.) 
(vůbec) nějaký, některý 

var (s. m.) 
bratranec 

varza (s. f.) 
zelí 
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6.2.8 

8. SKUPINA (celkem 17 slov) možné varianty v rámci skupiny 

podobný etymon § § § rozdílný význam 
rozdíl v mluvnické kategorii 

a I nebo 

rozdíl ve stylistickém zabarvení I + I I - I I - I 

I LAT lnA I RUM 

ARÁNEU(M) (s. m.) pavouk ragno (s. m.) riie (s. f.) 

ARÁNEA(M) (s. f.) pavouk pavouk svrab, prašivina 

CÁPERE (vb.) jímat, brát tcapere (vb.) indípea (vb.) 

*INCAPERE (vb.) jímat, brát chytit, lapit, zajmout vejít se, mít místo; pojmout 

CONQUIRERE (vb.) 
conquidere (vb.) /kniž./ cuceri (vb.) 

*CONQUERIRE (vb.) 
přemoci, dobýt; zarmoutit dobýt 

shánět, vyhledávat, sbírat 

FÓRIS1 (adv.) za dveřmi; venku fuori (adv.)2 fara (prep.)3 

FÓRAS (adv.) ke dveřím; ven venku, vně bez, mimo 

GYRU(M)4 (s. m.) giro (s. m.) jur (s. n.) 

kruh, zákrut, závit; obor otočení; obrátka; okruh, obvod (nejbližší) okolí; prostor kolem čeho 

HIBĚRNU(M) (adj.) zimní invemo (s. m.) iama (s. m.) 

HIBĚRNA (adj. pl.) zimní zima zima 

*LĚVITU(M) 
lievito (s. m.) aluat (s. n.) 

AL LEVÁ TU(M) kvásek, droždí těsto, kvásek 
kvasnice, droždí (REW) 

1 Tento tvar uvádí Zing., italské fuori ovšem muselo vzniknout z FÓRIS. 

2 Slovo fuori je také prepozicí (často ve spojení s di). 
3 Slovo Jara ve spojení s konjunktivem plní funkci spojky 'aniž'. 
4 REW vychází u rumunštiny z tvaru GIURU(M). 
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LICIU(M) (s. n.) nit, stužka liccio (s. m.) ita (s. f.) 

LICIA (s. n. pl.) (text.) paprsek, brdo nit (na tkalcovském stavu) 

MŮLIER (s. f.) žena moglie (s. f.) muiere (s. f.) /lid./ 

MŮLIERE(M) (s. f.) žena manželka, choť žena, ženská 

*PARICULU(M) dvojice (piis, n.) parecchio pereche (s. f.) 

*PARICULA(M) dvojice (piis, n.) mnoho, nemálo pár, dvojice; partner, druh 

*PECIÓLU(M) (s. m.) 
picciolo (s. m.) picior (s. n.) 

PETIÓLU(M) (s. m.) stopka, stonek, řapík noha 
nožička, řapík, stopka 

PISCÁRIA(M) (adj.) rybí (REW) pescaia (s. f.) pescar (s. m.) 

PISCÁRIU(M) (adj.) rybí (REW) sádka na ryby; haltýř; náhon rybář; racek 

PŮMU(M) (s. n.) ovocný plod pomo (s. m.) poama (s. f.) 

PŮMA 1 (s. n. pI.) ovocné plody jablko ovoce (plod stromu) 

*RADICULU(M) (s. f.) kořínek radicchio (s. m.) ridiche (s. f.) 

RADICULA(M) (s. f.) kořínek (salátová) čekanka ředkev 

SÓL(I)DU(M) (adj.) pevný, soldo (s. m.) solzZ (s. m.) 

(přen.) mince z pevného zlata žold; groš, krejcar šupina 

SŮLPHUR (s. n.) síra zolfo (s. m.) sulfina (s. f.) 

*SULFINA(M) síra (bot.) komonice lékařská 

VINÁCEA(M) I VINÁCEU(M) vinaccia (s. f.) vinat (s. n.) /lid. I 
(s. m.) vinné zrnko, jadérko matoliny, výlisky vína (různé druhy) 

1 Ze stejného etymonu pochází italský archaismus poma s významem 'pomo', 'mammella' (Zing.). 
z Rumunský singulár byl nejspíš dotvořen od plurálu solzi (< SOLDI} k původnímu *soldu (< SOL(I}DUS). 
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7 SHRNUTÍ 

Závěrem bych rád zdůraznil skutečnost, že předchozí text je pouhým pokusem o kon

frontaci italštiny a rumunštiny z hlediska jejich společné slovní zásoby zděděné z latiny. Po

měrně pracně získaný korpus spolehlivě poskytne zkušenému filologovi mnohem víc infor

mací, než se podařilo zahrnout do této práce. Nabízí totiž řadu zajímavých otázek spadajících 

do různých oblastí jazykovědy. 

Pokud jde o fonetiku, by bylo zajímavé podrobněji sledovat vývoj hláskových zrněn či 

zrněny v místě přízvuku. Z hlediska mluvnického je možné se zaměřit např. na zastoupení 

latinských deklinací a konjugací u slov zahrnutých v korpusu a jejich osud v italštině a ru

munštině, zrněny v mluvnické kategorii čísla nebo rodu atd. Nejbohatšírn zdrojem informací 

by se však korpus stal pravděpodobně pro lexikologii a sémantiku, které by zde našly pod

klady pro studium slovotvorby, významových zrněn, sémantických polí apod. 

Velkým přínosem by bylo obohacení práce o poznatky dialektologického zkoumání 

obou oblastí, bez nichž je studium každého jazyka neúplné. 

Ze statistického posouzení získaného souboru slov vyplývá několik závěrů: 

Za nejzajímavější považuji skutečnost, že první skupina slov z korpusu, vyznačující se 

shodou ve všech čtyřech kritériích (v. s.), je zároveň skupinou nejpočetnější. To znamená, že 

z celkového počtu 762 slov se 313 vyvinulo z formálně totožného etyrnonu, jejich význam a 

mluvnické kategorie zůstaly věrné stavu v latině a v rámci současné italštiny či rumunštiny 

jde o slova stylisticky bezpříznaková. Oproti tornu skupina osmá, zahrnující slova lišící se v 

nejvyšším počtu kritérií, je jednou z nejslabších (18 slov = 2 procenta celku). 

Ze sémantického hlediska má jistě značnou výpovědní hodnotu skutečnost, že v přes

vědčivém počtu 72 procent je význam ve všech třech jazycích hodnocen jako stejný nebo vel

mi podobný. K posuzování tohoto kritéria jsem přistupoval spíše schematicky. Vycházel 

jsem z předpokladu, že úplná synonymie je obecně málo pravděpodobná. Proto jsem se při

kláněl jen k základnímu významu. 

Většina prostudovaných odborných publikací se téměř výlučně zaměřuje na popis 

odlišností ve vývoji jednotlivých románských jazyků. V popisu hláskového vývoje jsem se 

proto snažil upozornit i na shodné vývojové tendence, aniž bych ovšem jakkoli umenšoval 

váhu zvláštností, které oba jazyky odlišují. 
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Domnívám se, že definitivní srovnání dvou jazyků je v řadě případů nemožné a vět

šinou se opírá jen o dílčí kritéria. Pokud bych měl posoudit vztahy mezi italštinou a rumun

štinou podle souboru jejich společných slov zděděných z latiny, považoval bych oba jazyky s 

přihlédnutím k uvedeným statistickým údajům za velmi blízké. 
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8 RIASSUNTO 

Illessico italiano e rameno comune ereditato dal latino 

Lo scopo principale di questa tesi di laurea e di stabilire l'insierne di tutte le parole 

ereditate dal latino che sono cornuni alla lingua italiana e a quella rornena. Entrarnbe sono 

infatti classificate da alcuni linguisti corne appartenenti al gruppo delle lingue rornanze orie

ntali. Ritengo che un tale studio contrastivo possa fornire delle inforrnazioni utili per vari 

carnpi della linguistica. 

Sul piano fonetico e fonologico sarebbe interessante osservare la posizione dell' ac

cen to, lo sviluppo delle vocali e delle consonanti. Dal punto di vista rnorfologico e interes

sante concentrare 1' attenzione sulla rappresentazione delle cinque declinazioni latine, sugli 

eventuali scarnbi del genere grarnrnaticale per quanto riguarda i sostantivi e sull' evoluzione 

delle quattro coniugazioni latine per quanto riguarda i verbi. La lessicologia e la sernantica 

troverebbero nel corpus una fonte richissirna di rnutarnenti del significato e di vari carnpi 

sernantici. 

Non e possibile trattare tutti questi argornenti in una tesi di laurea. ll rnio irnpegno 

principale e quello di stabilire un punto di partenza per eventuali altre ricerche senza voler 

dare a questo rnio lavoro un valore definitivo o assoluto. 

L' origine delle lingue rornanze e rappresentata dal latino, lingua indoeuropea del 

gruppo italico, parlato in origine soltanto in Lazio. Esteso dagli antichi Rornani in tutti i ter

ritori asserviti, illatino acquisto grande rilievo diventando la lingua pi u irnportante dell' anti

chita. Tutte le lingue neolatine derivano dallo sviluppo spontaneo del latino volgare (sermo 

rusticuslvulgarislplebeius), che differiva dal latino classico (sermo urbanus) su tutti i piani lin

guistici (fonetico, rnorfosintattico, lessicale). 

Entrarnbe le lingue studiate si segnalano per alcuni tratti caratteristici delloro svilup

po storico. L'italiano si distingue dal dacororneno per la sua richezza e varieta dialettale. ll 

rorneno sernbra avere sernpre occupato una posizione speciale nell' arnbito di tutte le lingue 

neolatine letterarie per il suo isolarnento dal resto della Rornanita. 
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Le fonti lessicografiche principali del mio lavoro sono state Lo Zingarelli (1999), Dizio

nario etimologico della lingua italiana (DEU), Grande dizionario della lingua italiana (CDU) per 

l'italiano e Dictionarul explicativ al limbii romane (DEX), Dictionarul etimologic al limbii romane 

(DER) per il romeno. Tutte le indicazioni sono state controllate nella 3a edizione del Romani

sches etymologisches Wortebuch (REW), nonché nei dizionari italiano-romeno, latino-ceco, 

italiano-ceco e romeno-ceco (v. bibliografia). Nel caso delle indicazioni etimologiche contras

tanti ho preferito le informazioni fomite dal CDU e dal DEU. 

In base al corpus delle parole eraditarie comuni ho cercato di afferrare in maniera con

trastiva il carattere dello sviluppo fonetico (forma) e semantico (contenuto) dal latino all'ita

liano e al romeno. Sono stati rispettati entrambi i principi linguistici: quello diacronico (rela

zione latino<=> italiano; latino<=> romeno) e quello sincronico (relazioni italiano <::::> romeno). 

Per quanto riguarda Ia parte fonetica, ho cercato di riassumere le principali relazioni 

tra latino classico e volgare: lo spostamento dell' accento, la sostituzione della differenza di 

quantita vocalica con quella di timbro, Ia comparsa delle consonanti palatali, Ia scomparsa 

della consonante gutturale [h] e delle consonanti finali. 

Le corrispondenze e le distinzioni tra le due lingue romanze modeme si fondano pre

valentemente sui risultati comuni o diversi di questi fenomeni: la palatalizzazione, la ditton

gazione, 1' evoluzione delle consonanti intervocaliche occlusive sorde (uno dei tratti carat

teristici delle lingue romanze dette orientali), lo sviluppo della a accentuata in posizione na

saJe, Ia perdita nelle voci ereditarie della gutturale latina [h], le evoluzioni dei vari nessi 

consonantici e delle consonanti geminate. 

In vari casi ho presentato anche le di verse teorie a proposito dell' azione del sostrato 

traco-dacico, che viene spesso invocato soprattutto nelle situazioni Ia cui spiegazione pone 

difficolta. 

Rispetto alla parte semantica, che e diventata uno dei quattro criteri principali della 

classificazione del corpus, non e stato possibile descrivere ogni parola separatamente. Mi so

no interessato solo degli essenziali mutamenti di significato, cioe del suo ampliamento, 

restringimento e de ll' uso metaforico e metonimico. 

L'insieme di parole e stato raggruppato secondo i criteri seguenti: 

o l'etimo (Ia somiglianza formale completa o parziale) 

o il senso 

o il carattere grammaticale (parti del discorso, genere grammaticale, ecc.) 
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o il carattere stilistico (voci disusate, dialettali, ecc.) 

Le parole latine, italiane e romene identiche in tutti i quattro criteri rappresentano 

il42 per cento delle voci contenute nel corpus (762 parole). 

L' appendice allegata alla fine della tesi contiene il compendio di tutti gli etimi in o rdi

ne alfabetico. 

Per concludere, vorrei ripetere che questa tesi rappresenta un semplice contributo allo 

studio del lessico romeno e italiano ereditato in comune dal latino. ll compito piu difficile e 
stato lo spoglio dei dizionari e la scelta tra le informazioni spesso contradittorie, do che ren

deva 1' elaborazione del corpus di base ancora pi u impegnativa. 

Nelle relazioni tra queste due lingue, viste attraverso illoro lessico ereditario comune, 

si riflettono le condizioni storico-linguistiche avvenute nel corso della loro evoluzione. ll ro

meno antico, sviluppandosi a lungo come una lingua totalmente popolare senza gli interventi 

da parte dei dotti o della Chiesa, rappresenta oggi una richissima fonte di informazioni perla 

romanistica comparativa, ma presenta nel contempo fenomeni di spiegazione assai proble

matica. L'italiano, pur essendosi sviluppato nel centro della RomanWt, e diviso in almeno 

due zone dialettali abbastanza differenti: 1' are a settentrionale e quella centro-meridionale (li

nea La Spezia-Rimini). Soprattutto i dialetti meridionali potrebbero arricchire il corpus delle 

parole comuni alle due lingue. Costituito sul dialetto toscano, 1' italiano letterario ha introdot

to cosi nel suo sistema un certo numero di fenomeni originariamente dialettali di provenien

za toscana (assenti nel resto dei dialetti italiani) che lo distinguono non solamente dal rome

no, ma anche dalle altre lingue romanze. 

Ammetto, insomma, che senza tener conto delle specificita dello sviluppo storico di 

entrambe le lingue e senza un studio approfondito della loro richezza dialettale, il mio lavoro 

rimane incompleto. 

Tuttavia spero che questa tesi contribuisca allo studio di una parte dellessico italiano 

e romeno. 
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10 PŘÍLOHY 

10.1 Graf 1: zastoupení jednotlivých skupin korpusu 

O 1. skupina 
•2. skupina 
03. skupina 
04. skupina 
•s. skupina 
06. skupina 
•1. skupina 
08. skupina 

10.2 Graf 2: celkové zastoupení změny významu v korpusu 

O Stejný význam 

• Odlišný význam 
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10.3 Abecední přehled etymonů1 

abií.nte 141 (4) aprlle(m) 121 (562) 

abbattere /ll (11) aqua(m) /ll (570) 

abellana(m) /ll (17) aranea 181 (596) 

*(ac)captiare 151 (1663) araneu(m) 181 (596) 

acia(m) 131 (102) arare 111 (598) 

acru(m) 131 (92) arbore(m) 121 (606) 

acu(m) 121 (130) arcu(m) 121 (618) 

*acuWire 141 (134) arděre 111 (620) 

ad 131 (136) area(m) 111 (626) 

ad post 141 (195) argěntu(m) 12/ (640) 

adaquare 13/ (147) armal2/ (650) 

addorm1re 121 (157) armariu(m) /21 (652) 

adducere 13/ (160) arsura(m) /11 (682) 

adiiíngere 131 (171) *ascultare /11 (802) 

adiutare /11 (172) asinu(m) 121 (704) 

*admortlre 12/ (186) *aspectare 141 (3039) 

adponere 131 (551) asperu(m) /1/ (708) 

adunare /11 (209) *asstuppare 151 (8333) 

aera (aer) 161 (240) *astectare 141 (3039) 

aerame(n) 121 (242) *atteněre 131 

(ae)rugine(m) /11 (243) att'íngere /31 (768) 

*affumare 121 (268) *attitiare /11 (769) 

affundare 111 (269) aud1re /11 (779) 

agněllu(m) /11 (284) aurěolu(m) 17 I (791) 

alborem 17/ (324) aur'i'cula(m) 121 (793) 

(*)allevatum 181 (361) auru(m) 121 (800) 

alligare /7 I (363) aut 121 (810) 

alliu(m) 121 (366) axiíngia(m) /11 (846) 

altare /61 (381) *banea(m) (916) 

*altiare /4/ (385) *bií.neu(m) (916) 

altu(m) /4/ (387) barba(m) /11 (944) 

amaru(m) /1/ (406) batt(u)alia(m) /2/ (995) 

ambo duo /6/ (411) battuere /1/ (996) 

ambulare /3/ (412) belare /41 (1021) 

*(am)mixticare /5/ (5617) běne 11/ (1028) 

aněllu(m) /2/ (452) b'íbere /1/ (1074) 

angelu(m) /1/ (458a) bolětu(m) 15/ (1193) 

annu(m) /1/ (487) bonitate(m) /1/ (1206) 

aparare /7/ (534) bonu(m) /1/ (1208) 

apprehěndere /3/ (554) bove(m) 14/ (1225) 

1 Rejstřík obsahuje abecedně řazený seznam etymonů doplněný o číslo příslušné skupiny korpusu a odkaz na 
heslo v Romanisches etymologisches Wortebuch (REW) (v. seznam použité literatury). 
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bovu(m) /4/ (1225) chorda(m) /1/ (1881) 
brachiiile(m) /7/ (1254) *cicala(m) /1/ (1897) 
brachiu(m) /2/ (1256) cicuta(m) /4/ (1909) 
branca(m) /7/ (1271) dngere /4/ (1924) 
bucca(m) /7/ (1357) dngula(m) /2/ (1926) 
*buccata(m) /3/ (1358) dppu(m) /7/ (1935) 
bucinu(m) /7/ (1368) circare /7/ (1938) 
caballariu(m) /7/ (1440) drcinu(m) /7/ (1942) 
caballicare /4/ (1439) drcu(m) /2/ (1948) 
caballu(m) /1/ (1440) dthara(m) /7/ (1953) 
didere /1/ (1451) civitate(m) /1/ (1959) 
caelu(m) /2/ (1466) clamare /1/ (1961) 
calcaneu(m) /2/ (1490) claru(m) /7/ (1963) 
calcare /3/ (1491) clave(m) /1/ (1981) 
calceaměntu(m) /6/ (1496) cloppu(m) /4/ (1997) 
calceare /4/ (1497) cludere /4/ (1967) 
caldaria(m) /1/ (1503) coagulare /4/ (2005) 
ciíldu(m) /1/ (1506) coagulu(m) /2/ (2006) 
dille(m) /7/ (1520) *cocere /1/ (2212) 
camlsia(m) /1/ (1550) coctlira(m) /3/ (2020) 
campu(m) /2/ (1563) coda(m) /1/ (1774) 
ciíne(m) /1/ (1592) cognatu(m) /3/ (2029) 
ciínnabe(m) /1/ (1599) cohorte(m) /3/ (2032) 
cantare /1/ (1611) colllgere /1/ (2048) 
ciípere /8/ (1625) coHístru(m) /6/ (2058) 
capisteriu(m) /7/ (1629) collocare /3/ (2052) 
cap'ístru(m) /2/ (1631) colostru(m) /6/ (2058) 
capitaneu(m) /7/ (1633) *commandare /7 I (2084) 
*capitare /3/ (1635) comparare /3/ (2094) 
capitěllu(m) /7/ (1636) comprehěndere /1/ (2106) 
ciípra(m) /1/ (1647) com(ul)a(m) /4/ (2071) 
caprariu(m) /2/ (1648) *conoscere /1/ (2031) 
capreolu(m) /1/ (1649) *conquerlre /8/ (2154) 
caput /2/ (1668) conqulrere /8/ (2154) 
carbone(m) /1/ (1674) contra /7/ (2187) 
carne(m) /1/ (1706) convenlre /3/ (2192) 
dírpinu(m) /2/ (1715) cooperlre /4/ (2205) 
carraria(m) /7/ (1718) cornu /2/ (2240) 
carru(m) /2/ (1721) corona(m) /1/ (2245) 
dísa(m) /3/ (1728) corvu(m) /1/ (2269) 
caseu(m) /7/ (1738) cosere /4/ (2174) 
castigare /3/ (1746) *coslre /4/ (2174) 
cata /6/ costa(m) /1/ (2279) 
catěllu(m) /2/ (1763) cote(m) /1/ (2275) 
cellariu(m) /2/ (1804) cotyla(m) /5/ (2290) 
cena(m) /3/ (1806) coxa(m) /3/ (2292) 
cenare /3/ (1808) crate(m) /3/ (2304) 
cera(m) /1/ (1821) credere /1/ (2307) 
*cerěsea(m) /1/ (1823) crepare /3/ (2313) 
cerru(m) /2/ (1838) crepatlira(m) /1/ (2314) 
cěrvu(m) /1/ (1850) crescere /1/ (2317) 
charta(m) /3/ (1866) cr'ísta(m) /1/ (2330) 
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criíce(m) /1/ (2348) extorquěre /3/ (3094) 
ciíbitu(m) /2/ (2354) ex trie are /7 I 
*cucuta(m) /4/ (1909) *exvolare /7/ (3115) 
ciílmen /2/ (2376) fabru(m) /2/ (3120) 
ciím /1/ (2385) facere /1/ (3128) 
cuneu(m) /7/ (2396) *facia(m) /1/ (3130) 
ciíppa(m) /1/ (2409) fachlra(m) /3/ (3136) 
curare /7/ (2412) fageu(m) /6/ (3142) 
currere /3/ (2415) fagu(m) /6/ (3145) 
ciírtu(m) /4/ (2421) falce(m) /5/ (3175) 
*cytola /5/ (2290) fame(m) /2/ (3178) 
dare /1/ (2476) fam'ília(m) /3/ (3180) 
de /1/ (2488) farlna(m) /1/ (3197) 
děcem /1/ (2497) fascia(m) /1/ (3208) 
děnte(m) /1/ (2556) fasciare /4/ (3209) 
deórsum /1/ (2567) fěbre(m) /7/ (3230) 
*depanare /1/ (2569) februariu(m) /2/ (3231) 
děpo(st) /2/ (6684) *fělem /6/ (3234) 
děu(m) /1/ (2610) feněstra(m) /1/ (3242) 
dicere /1/ (2628) fenu(m) /6/ (3247) 
d!e(m) /2/ (2632) fěra(m) /1/ (3264) 
dlgitu(m) /2/ (2638) ferrariu(m) /1/ (3257) 
discarricare /2/ (2652) fěrru(m) /2/ (3262) 
discludere /2/ fěrvere /1/ (3265) 
doga(m) /3/ (2714) ficatu(m) /7/ (8494) 
dólu(m) /7/ (2727) filia(m) /2/ (3295) 
dómina(m) /1/ (2733) filiu(m) /1/ (3303) 
domlnica(m) /1/ (2738) filu(m) /2/ (3306) 
dóminu(m) /2/ (2741) *flaccula(m) /3/ (3137) 
dormlre /1/ (2751) *flenu(m) /6/ (3247) 
*dóssu(m) /7/ (2755) flóccu(m) /3/ (3375) 
draco /3/ (2759) flore(m) /2/ (3382) 
diílce(m) /1/ (2792) fócu(m) /7/ (3400) 
duo /1/ (2798) fólia(m) /2/ (3415) 
*(ěc)cu(m) 'íllu(m) /4/ (4266) fólle(m) /2/ (3422) 
*(ěc)cu(m) 'ístu(m) /4/ (4553) fontana(m) /1/ (3426) 
ěccu(m) sic /4/ (7892) foras /8/ (3431) 
ěccu(m) tale(m) /7/ (8543) *fórbice(m) /6/ (3435) 
ěgo /1/ (2830) fórfice(m) /6/ (3435) 
erlciu(m) /1/ (2897) foris /8/ (3431) 
*exbelare /4/ (1021) formlca(m) /1/ (3445) 
*excaděre /3/ (2944) fórte(m) /7/ (3457) 
excaldare /3/ (2946) fossatu(m) /7/ (3461) 
*excappare /1/ (2952) fraga /2/ (3480) 
*excotlre /4/ (2275) frangere /1/ (3482) 
exciírrere /3/ (2992) fratre(m) /3/ (3485) 
exlre /1/ (3018) fraxinu(m) /2/ (3489) 
*exquótere /3/ (2998) frěnu(m) /2/ (3496) 
*exprěmere /1/ (3057) fricare /1/ (3501) 
exsucare /1/ (3073) fricahlra(m) /3/ (3502) 
exsudare /4/ (3076) frlgere /1/ (3510) 
*expav(im)entare /6/ (3035) frónte(m) /1/ (3533) 
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fructu(m) /7/ (3537) implere /1/ (4310) 
fiíga(m) /3/ (3548) impiíngere /4/ (6850) 
fuglre /1/ (3550) l'n /1/ (4328) 
fiílger /6/ (3555) in ab ante /4/ (4335) 
fiílgure /6/ (3555) *inalWire /4/ (385) 
fuligine(m) /1/ (3558) inaltu(m) /4/ (387) 
fumare /1/ (3566) incaballicare /4/ (1439) 
fumu(m) /2/ (3572) incalceare /4/ (1497) 
fiíndu(m) /2/ (3585) *incapere /8/ (1625) 
fiine(m) /2/ (3589) indngere /4/ (1924) 
fiírca(m) /1/ (3593) inclinare /1/ (4359) 
fiirtu(m) /2/ (3606) incliidere /4/ (1967) 
*fusticěllu(m) /3/ (3615) incoagulare /4/ (2005) 
fiiste(m) /7/ (3618) *in d(e) retro /1/ (2582) 
fusu(m) /2/ (3620) infasciare /4/ (3209) 
gallina(m) /1/ (3661) inflare /1/ (4406) 
gallinaceu(m) /7/ (3662) *infrangere /3/ (4412) 
gělu /2/ (3718) *ingannare /3/ (4416) 
gěnte(m) /1/ (3735) ingluttlre /1/ (4423) 
geniículu(m) /2/ (3737) *innotare /4/ (4443) 
ginglva(m) /1/ (3765) insignare /3/ (7905) 
*glacia(m) /2/ (3771) insiíbulu(m) (4474) 
glande(m) /1/ (3778) intěgru(m) /1/ (4479) 
Graecu(m) /1/ (3832) 'ínter /4/ (4485a) 
gn'índine(m) /1/ (3840a) 'íntra /4/ (4508) 
granum /7/ (3846) intrare /1/ (4511) 
grassu(m) /1/ (2299) 'íntro /7/ (4514) 
crate(m) /3/ (2304) *intunicare /3/ (4510) 
*grěve(m) /1/ (3855) *iocare /3/ (4585) 
gróssu(m) /1/ (3881) iócu(m) /2/ (4588) 
giíla(m) /3/ (3910) *iovene(m) /7/ (4642) 
gustare /1/ (3926) Ióvis d'íes /6/ (4594) 
giístu(m) /2/ (3927) lpsu(m) /7/ (4541) 
gyru(m) /8/ (3938) iiidex /4/ (4599) 

habere /1/ (3958) iudicare /1/ (4600) 

*hadie /4/ (4163) iiidice(m) /4/ (4599) 

hěrba(m) /1/ (4109) iiígu(m) /2/ (4620) 

hěri /1/ (4115a) iurare /1/ (4630) 

hiběrnu(m) /8/ (4126) iuvěnca(m) /1/ (4641) 

hódie /4/ (4163) iuvěncu(m) /1/ (4641) 

hómine(m) /1/ (4170) labriísca /6/ (4814) 

hora(m) /3/ (4176) lacrima(m) /1/ (4824) 

hórdeu(m) /2/ (4180) lacrimare /1/ (4825) 

hóste(m) /2/ (4201) lacte(m) /2/ (4817) 

hiimidu(m) /1/ (4233) lactiica(m) /1/ (4833) 

iacere /1/ (4562) *laciu(m) /2/ (4909) 

*ien'íperu(m) /2/ (4624) *laciísta(m) /3/ (5098) 

llla(m) /7/ (4266) laridu(m) /2/ (4915) 

*llli /7/ (4266) laudare /1/ (4938) 

lllu(m) /7/ (4266) lauru(m) /1/ (4943) 

*imbuccare /1/ (4285) lavare /2/ (4951) 

*impacare /5/ (6132) laxare /3/ (4955) 
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lěndine(m) 121 (4978) minutu(m) 111 (5600) 
lěpore(m) 121 (4991) mirare 171 (5603) 
lěve(m) 141 (5004) *mixticare 151 (5617) 
*lěvitu(m) 181 (5005) móla(m) 131 (5641) 
llciu(m) 181 (5020) mólle(m) 111 (5649) 
ligare 111 (5024) monstrare 131 (5665) 
llgnu(m) 121 (5034) mónte(m) /ll (5664) 
llngua(m) 111 (5067) *morire 111 (5681) 
lixiva(m) /ll (5089) morsicare /ll (5690) 
lixivia(m) /ll (5089) mórte(m) /ll (5688) 
lócu(m) 121 (5097) mortidnu(m) 161 (5694) 
lociísta(m) 131 (5098) moru(m) 171 (5696a) 
lóngu(m) 111 (5119) mugire 111 (5719) 
lóngu(m) (ad) 151 (5119) mi:ílgere 141 (5729) 
lucrare 131 (5145) mi:ílier(em) 181 (5730) 
lumbricu{m) 131 (5158) mi:íltu(m) 111 (5740) 
Lunae dle(m) 161 (5164) *mi:íngere 141 (5729) 
li:ítu(m) 121 (5189) mi:ísca(m) /ll (5766) 
machinari 131 (5206) *musculu(m) 111 (5771) 
macru{m) 131 (5202) mi:ístu(m) 121 (5783) 
ma(gis) 131 (5228) mutare 131 (5785) 
maglstru(m) 121 (5229) mutu(m) 111 (5798) 
malleu(m) 121 (5268) *nascere 111 (5832) 
malva(m) /ll (5274) nasu(m) 121 (5842) 
mamma(m) 121 (5277) něbula(m) ll/ (5865) 
manducare 17 I (5292) něc 141 (5868) 
maněre 121 (5296) něque 141 (5868) 
manica(m) /ll (5300) nepote(m) /ll (5890) 
manu(m) /ll (5339) nlgru(m) 111 (5917) 
marcidu(m) 171 (5346) nltidu(m) 131 (5929) 
mare(m) 121 (5349) n'íve(m) 121 (5936) 
margine(m) 121 (5355) nócte(m) 111 (5973) 
Martis ďíe(m) 161 (5382) non 111 (5951) 
masculu(m) 171 (5392) nónnu(m) 131 (5817) 
masticare /ll (5398) *nóra(m) 141 (6000) 
mataxa(m) 131 (5403) *nóru(m) 141 (6000) 
max'ílla(m) 131 (5443) nos /ll (5960) 
mědiu(m) 171 (5462) nóstru(m) /ll (5961) 
medi:ílla(m) 131 (5463) nóve(m) 111 (5968) 
*měle(m) 121 (5469) nóvu(m) 111 (5972) 
mělu(m) 121 (5272) notare 141 (5846) 
mensura(m) /11 (5502) *nubulu(m) 171 (5973) 
mensurare 111 (5503) ni:íce(m) 161 (6009) 
*mentione(m) 151 (5508) nucětu{m) 121 (5981) 
*mentionia 151 (5509) numerare 17 I (5993) 
Měrcurii d'íe(m) 161 (5519) ni:ímeru(m) 121 (5994) 
merěnda(m) 131 (5521) ni:íptiae 161 (5999) 
měu(m) 111 (5556) occidere 111 (6030) 
m'íliu(m) 121 (5572) ócto 111 (6035) 
mille /6/ (5573) óc(u)lu(m) 11/ (6038) 
minare /3/ (5585) olla{m) /1/ (6059) 
minutalia /7/ (5596) órbu(m) /31 (6086) 
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ordlri /1/ (6093) plnu(m) /2/ (6519) 

óssu(m) 12/ (6114) plra /1/ (6524) 

*óvu(m) 12/ (6128) p'íru(m) 121 (6525) 

padire /51 (6132) pisdiria(m) /8/ (6527) 

pace(m) /ll (6317) p'ísce(m) /11 (6532) 

*paHí.nca(m) 15/ (6455) placěre /1/ (6557) 

palea(m) /21 (6161) plangere /3/ (6572) 

palma(m) /11 (6171) plantagine(m) /1/ (6577) 

palu(m) /1/ (6182) plěnu(m) /1/ (6596) 

palumbu(m) /1/ (6181) plicare 131 (6601) 

pane(m) /21 (6198) *plóppu(m) /2/ (6655) 

panlcu(m) /21 (6196) *plóvere /11 (6610) 

pantice(m) /2/ (6207) *plóvia(m) /1/ (6620) 

pappa(m) 131 (6214) plumbu(m) /2/ (6615) 

parere /1/ (6235) poma/8/ (6645) 

*parěte(m) /2/ (6242) pómu(m) /7//8/ (6645) 

*parkulu(m) /8/ (6240) pónere /1/ (6647) 

parte( m) /1/ (6254) pónte(m) /21 (6649) 

Pascha /6/ (6264) pórca(m) /2/ (6656) 

passere(m) /7 I (6268) porcěllu(m) /1/ (6660) 

passu(m) /1/ (6271) pórcu(m) /11 (6666) 

pastióne(m) /3/ (6278) pórru(m) 12/ (6670) 

pastóre(m) /1/ (6279) pórta(m) /11 (6671) 

patlre /1/ (6294) portare /1/ (6672) 

pavóne(m) /1/ (6313) *potěre /ll (6682) 

peccatu(m) /2/ (6323) póst /41 (6684) 

*peciólu(m) 181 (6324a) praeda(m) /11 (6714) 

pecorariu(m) 12/ (6326) prandiu(m) /7/ (6730) 

pectinare /ll (6329) prehěndere /11 (6736) 

pěctine(m) /1/ (6328) presbýteru(m) /11 (6740) 

pěctu ( m) 121 (6335) prětiu(m) /2/ (6746) 

peduculu(m) 111 (6361) *primavěra(m) /1/ (6754) 

pělle(m) /1/ (6377) pruna /21 (6798) 

pensare /3/ (6391) prtinu(m) /71 (6800) 

pěnsu(m) 17/ (6394) pugnu(m) /ll (6814) 

*pep'ínem 141 (6395) pulice(m) 111 (6816) 

*pepónem /4/ (6395) pull(e)u(m) /4/ (6826) 

pěr /3/ (6396) pulpa(m) /3/ (6834) 

perdpere /ll (6399) pulvere(m) /2/ (6842) 

pěrdere 11/ (6403) pungere /4/ (6850) 

pěrsica /2/ (6427) puteu(m) /2/ (6877) 

pěrsicu(m) /ll (6429) putlre /2/ (6876) 

*petiólu(m) /81 (6324a) quadragěsima(m) /7 I (6911) 

pětra(m) /1/ (6445) quaerěre /3/ (6923) 

pkula(m) 131 (6483) quale(m) /1/ (6927) 

pigritari /7 I (6492) quando /1/ (6932) 

plla(m) /51 (6496) quantu(m) /6/ (6933) 

*pllla(m) 151 (6496) quattuor /ll (6945) 

pllu(m) /1/ (6508) quěm /5/ (6953) 

p'ínna(m) /1/ (6514) qul /51 (6953) 

pinsare 15/ (6517) qu'ía 13/ (6954) 

*pinsiare /51 (6517) qu'íd /11 (6953) 
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quietu(m) /2/ (6958) sdindula(m) /3/ (7652) 

qulnque /1/ (6964) scórtea /7/ (7742) 

quomodo (et) /4/ (6972) scrlbere /1/ (7745) 

quotus /6/ (6975) scrófa(m) /1/ (7748) 

radere /1/ (6987) sciitu(m) /2/ (7759) 

radia /6/ (6999) se /1/ (7761) 

*radlculu(m) /8/ (6996) sebu(m) /2/ (7762) 

radiu(m) /6/ (6999) secale /2/ (7763) 

ragere /4/ (7007) seciire(m) /1/ (7775) 

*ragulare /4/ (7007) se(d) /5/ (7889) 

ramu(m) /2/ (7033) sedere /1/ (7780) 

rapidu(m) /7/ (7054) sělla(m) /3/ (7795) 

*raplre /1/ (7049) *seměntia(m) /3/ (7804) 

reponere /7 I (7225) seminare /1/ (7807) 

*respóndere /1/ (7247) sentlre /1/ (7824) 

*retella(m) /6/ (7255a) sěptem /1/ (7830) 

retia /6/ (7255) septimana(m) /1/ (7834) 

*retiíndu(m) /1/ (7400) sera(m) /7/ (7841) 

rěu(m) /7/ (7274) serenu(m) /1/ (7843) 

*rldere /1/ (7302) sěrpens /2/ (7855) 

rlpa(m) /1/ (7326) servare /3/ (7872) 

rlsu(m) /2/ (7336) sěrvu(m) /2/ (7876) 

rlvu(m) /7/ (7341) sěx /1/ (7885) 

rodere /1/ (7358) sibilare /4/ (7890) 

róta(m) /1/ (7387) Sic /3/ (7892) 

rotiíndu(m) /1/ (7400) siccare /1/ (7894) 

rublgine(m) (7348) s'íccu(m) /1/ (7897) 

riíbu(m) /1/ (7414) sig'íllu(m) /7/ (7904) 

riímpere /1/ (7442) slgnu(m) /2/ (7908) 

sabiicu(m) (7561) silvaticu(m) /4/ (7922) 

saccu(m) /1/ (7489) similare /4/ (7925) 

sag'ítta(m) /2/ (7508) *similiare /4/ (7926) 

sagittare /2/ (7509) *singluttiare /4/ (7943) 

sale(m) /2/ (7521) s'ínu(m) /1/ (7950) 

salice(m) /2/ (7542) s'íti(m) /1/ (7961) 

sallre /3/ (7540) sócera(m) /4/ (8054) 

saltare /1/ (7551) sóceru(m) /4/ (8054) 

salutare /3/ (7556) sóciu(m) /3/ (8056) 

salvaticu(m) /4/ (7922) sócra(m) /4/ (8054) 

sambiicu(m) (7561) sócru(m) /4/ (8054) 

sanctu(m) /2/ (7569) sole(m) /1/ (8059) 

sanguinare /1/ (7571) sól(i)du(m) /8/ (8069) 

sanguinosu(m) /1/ (7573) sómnu(m) /2/ (8086) 

sangue(m) /2/ (7574) sonare /1/ (8087) 

sanitate(m) /1/ (7580) sorblre /1/ (8094) 

sapone(m) /2/ (7589) sórbu(m) /2/ (8095) 

sappa(m) /1/ (7591) sorice(m) /1/ (8098) 

sarcina(m) /2/ (7598) sóror /3/ (8102) 

satiíllu(m) /1/ (7620) sórte(m) /1/ (8107) 

scabia(m) /7/ (7634) spargere /3/ (8120) 

scala(m) /1/ (7637) spatha(m) /3/ (8128) 

scamnu(m) /2/ (7649) splca(m) /6/ (8145) 
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splcu(m) 161 (8148) timere /11 (8737) 
spinale(m) 171 (8151) titione(m) /11 (8758) 
spurcare 11/ (8193) tonare 111 (8778) 
stabulu(m) 171 (8209) *tórcere 131 (8798) 
*stancus (8225) tornare 131 (8794) 
stare 111 (8231) torta(m) 17 I (8802) 
stella(m) /11 (8242) tórtu(m) 171 (8809) 
sternutare /11 (8250) totu(m) 141 (8815) 
strambu(m) 121 (8281) tragere 141 (8841) 
str'íga(m) 151 (8308) trahere 14/ (8841) 
strlngere /1/ (8315) tremulare /1/ (8879) 
sti:íppa(m) /1/ (8332) tres /1/ (8883) 
*stuppare /5/ (8333) tribulare 11/ (8885) 
subgluttiare /4/ (7943) trifóliu(m) /2/ (8899) 
submlttere /7/ (8382) tU /1/ (8963) 
subtile(m) /1/ (8399) turbare /3/ (8992) 
subtiliare /7/ (8398) turdu(m) /4/ (8999) 
subtus /7/ (8402) turma(m) /3/ (9005) 
subula(m) /3/ (8403) ti:ísse(m) /1/ (9016) 
sudare /41 (8421) tuss1re /1/ (9015) 
sudore(m) 12/ (8427) *ti:íttu(m) /4/ (8815) 
*suff(e}r1re /1/ (8428) ti:íu(m) /1/ (9020) 
sufflare /1 I (8430) ulmu(m) /2/ (9036) 
*sufolare /4/ (7890) ululare /4/ (9039) 
sugere /1/ (8438) umbillcu(m) /2/ (9045) 
sulphur /81 (8443) umbra(m) /1/ (9046) 
super /5/ (8456) umbrosu(m) /1/ (9050) 
supra /5/ (8456) unctu(m) /7 I (9057) 
surdu(m) /11 (8474) unda(m) /1/ (9059) 
suspirare /1/ (8489) unde /7/ (9062) 
susum /1/ (8478) ungere /1/ (9069) 
suu(m) /1/ (8493a) ungula /1/ (9071) 
*tabone(m) /4/ (8507) unu(m) /1/ (9075) 
tacere /1/ (8517) *urceólu(m) /2/ (9079) 
*tafanu(m) /4/ (8507) urd1ca(m) /4/ (9090) 
taliare /1/ (8542) ursu(m) /1/ (9089) 
tale(m) /7/ (8543) urtlca(m) /4/ (9090) 
tantu(m) (8562) *ustiam /6/ (6117) 
tardivu(m) /1/ (8576) ustiu(m) /6/ (6117) 
tata(m) /2/ (8596) ustulare /3/ (9097) 
tauru(m) /1/ (8602) vacca(m) /1/ (9109) 
tela(m) /7/ (8620) vadu(m) /6/ (9120a) 
těmpora /2/ (8635) valle(m) /1/ (9134) 
těmpu(m) /2/ (8634) vasu(m) /2/ (9161) 
těnda(m) /3/ (8639) věclu(m) /1/ (9291) 

tenere /1/ (8646) vena(m) /1/ (9185) 
těneru(m) /3/ (8645) věndere /1/ (9190) 
těrra(m) /1/ (8668) venenu(m) /2/ (9195) 
těsta(m) /7/ (8682) Věneris die(m) /6/ (9197) 

těxere /1/ (8693) ven1re /1/ (9200) 
theca(m) /7/ (8699) věntre(m) /2/ (9205) 
tlliu(m) /2/ (8735) věntu(m) /2/ (9212) 
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vere unu(m) /7/ (9224) 

věrme(m) /1/ (9231) 

věrre(m) /1/ (9239) 

versare /3/ (9242) 

veru(m) /7/ (9262) 

vesica(m) /1/ (9276) 

věspa(m) /4/ (9272) 

*věspis /4/ (9272) 

vidnu(m) /1/ (9312) 

videre /1/ (9319) 

v'íduu(m) /1/ (9321) 

vinacea(m) /8/ (9337) 

vinaceu(m) /8/ (9337) 

v'íncere /4/ (9338) 

vindicare /3/ (9347) 

vinea(m) /1/ (9350) 

vinu(m) /2/ (9354) 

vipera(m) /1/ (9358) 

*v'írdia /7 I (9367) 

v'írga(m) /1/ (9361) 

*virgělla(m) /2/ (9363) 

v'íride(m) /1/ (9368a) 

*v'ísc(ul)u(m) /6/ (9376) 

vita(m) /3/ (9385) 

vitěllu(m) /1/ (9387) 

v'ítta(m) /3/ (9404) 

vivere /2/ (9411) 

vivu(m) /1/ (9420) 

*volere /1/ (9180) 

vólvere /3/ (9443) 

vos /1/ (9455) 

vóstru(m) /1/ (9279) 

vulpe(m) /1/ (9464) 

vultilriu(m) /5/ (9466) 

zinzala(m) /6/ (9623) 
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