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Primele ştm scrise despre soiurile de struguri sint transmise la noi 
relativ tîrziu de tratate generale de agricultură, de "cărţile plugăreşti ce 
se tipăresc în pragul veacului trecut şi care au fost la început sau prelu- 
crări, sau tălmăciri ale tipăriturilor străine" 1. Lucrările de acest gen au 
capitole speciale în care se dau sfaturi despre felul "cum putem avea 
struguri copţi o dată cu cireşele", cum putem face ca viţa "să rodească 
struguri de multe feluri, printr-o altoire specială?" şi se .discută probleme 
generale de viticultură, lucrările în vie, ingrijirea acesteia, culesul strugu- 
rilor 3, Nici primul tratat de viticultură în limbaromână4, o traducere 
făcută de Petru Maior', nu aduce lucruri noi în problema denumirilor de 
struguri. De-abia după 1844 aveau să se încerce unele clasificări ale va- 

1 D. G. Chitoiu, f)ez[:()ltarea ştiinţei agricole în Homânia, Tiparul .,Olteniei", 
Bucurcst i, 1930, p. 8. 

2 Oarecare secl'du-ri ale lucrării pămîntului şi ale meşteşugului sădirii, tăI mă- 
cite dintru o carte a unui dascăl vestit şi iscusit în meşteşugul lucrării de pămînt, 
adică a plugului, 1796. 

3 Carte de mină pentru bine orînduita economie, lucrarea cîmpului şi pentru 
plămădirea ş'i pîndirea a vitelor şi păsări.lor celor casnice, spre mare treabă a plu- 
garilor celor româneşti, Buda, 1807, p. 11-167. 

4 Invăţătură despre agonisirea viţei de vie şi despre măiestria de a face vin, 
vinars şi oţet, întocmită de autorii Şaptal, Rozier, PaTmentier şi Dussieux . şi întru 
acest chip scurtată de abbatul Ludovic Mitter pache« iar acum prefăcută în limba 

< românească, Buda, 1813. 
5 Vezi N. A. Ursu, Formarea terminologiei ştiinţifice româneşti. Bucureşti, 

]962, p. 46, şi Cărţi de popularizare a ştiinţei traduse de Petru Maior, LR, X, 1961, 
2, 135-143. 
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rierăţilor de struguri, iar începînd cu anul 1850, toate tratatele de agri- 
cultură> pe Ungă faptul că vor înregistra soiuri din ce in ce mai multe, 
vor întocmi şi scurte definiţii ale lor. 

Denumirile pentru varietăţile de struguri sint însă cu mult mai vechi 
decît arestările pe care ni le oferă lucrările de specialitate. Din moment 
ce, cam in toată Moldova, viile ocupau terenuri întinse încă din veacul 
al XV-lea, iar în 1600 Iaşul îşi întindea vaste podgorii Ia Bucium, Uricani 
şi Copou'', Huşii era vestit mai ales prin viile de la Pîhneşti, şi Cotnarii 
îşi căpătase de mult faima", trebuie măcar presupusă existenţa unor soiuri 
aparte, care diferentiau regiunile menţionate. 

Credem că aceste denumiri au apărut iniţial in grai urile populare şi 
mult mai tirziu ele şi-au făcut simţită prezenţa in documente sau lucrări 
de agricultură. Rolul cărţilor in răspîndirea unor termeni ref'eritori la va- 
rietăţile de struguri se va vedea mult mai tirziu, după 1900, cind ele vor 
prezenta soiuri noi, necunoscute (în special denumiri pentru soiurile 
străine de mare productivitate şi hibrizi). 

Termenii ref'eritori la varietăţile de struguri nu au interesat pe ling- 
vişti decît În mod cu totul întîmplător," lucrurile fiind lăsate mai mult pe 
seama agronomilor sau a scelora care culegeau cuvinte din graiurile popu- 
lare, printre care şi unii folclorişti. Numai astfel se explică faptul că pînă 
astăzi acest material atit de bogat şi variat, în parte adunat, nu a fost 
studiat de loc . Cercetarea lexicului viticol in Moldova duce la stabilirea 
unor fapte de limbă interesante cum ar f'i: fixarea zonelor de răspîndire 
a unor termeni, folosirea unor procedee de formare a cuvintelor, diver- 
sele criterii de numire a varietăţilor de struguri, problema unor in- 
fluenţe exercitate numai in terminologia viticolă etc. 

Materialul care stă la baza acestei lucrări este cules din 531 de loca- 
lităţi din judeţele Bacău, Botoşani, Galaţi, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui şi 
Vrancea. Majoritatea lui provine din anchete directe (328 localităţi) .efectu- 
ate pe teren cu un chestionar special de viticultură. 

Răspunsurile din 160 de localităţi" au fost selectate dintr-un Chestio- 
nar dialectal (nume de locuri şi de persoane, terminologia meseriilor, a vi- 
ticulturii şi pomiculturii etc.ţ, întocmit de cîţiva membri ai sectorului de 
dialectologie de la Centrul de lingvistică, istorie literară şi folclor din 
Iaşi, trimis pentru o anchetă indirectă în aproximativ 2000 de localităţi 
din Moldova, care cuprinde şi 225 de întrebări privind Viticultura, 
Cîteva localităţi, 43 la număr, au fost anchetare pentru Atlasul lingvistic 
al Moldovei şi Bucovinei de prof. dr. V. Arvinte (Cm, Crt, Cţ, E, MS), 

6 Vezi actele de la Arhivele Statului din Inşi, pachetul nr. 360. 
. 7 Prima atestare documentară il tîrgului Cotnari datează de la 5 octombrie 
1447, cînd Pctr-u-Vole vod dă mînăstlri i din Poiană ;,şQse buţi dc vin ... sau de la 
Hirlău sau de la Cotnari" (vezi Documente, A, voL I, p. 237). 

8 Trebuie menţionată aici contribuţia lui B. P. Hasdeu (HV), care, discutînd 
problema vini culturii la români, stabileşte originea unor cuvinte printre care şi 
il lui qordiri (=:. varietate de struguri). 

9 In lista Iooalităţi lor le vom însemna cu' 
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şef de sector Stelian Dumistrăcel . (Ber, Bt, Ca, Cd, Cf, Fm, Fs, Fu, H;, 
L, Me, Mt, MV, OM, Pău, Str, Sv, V, Vd) şi cercetător Ion Florea (Băe, 
Ela, BIţ, Gs, GV, Lum, M, Mr,Or, Pod, Prg, Ptr, Rg, Sco, Sb, Tc, Tz, Vă). 

Faptele de limbă prezentate în această lucrare vor fi grupate în ca- 
pitole care vor cuprinde denumiri referitoare la culoarea, forma sau cali- 
tatea strugurilor şi nume date prin analogie cu diferite plante sau obiec- 
te. În cadrul fiecărui capitol, într-o descriere a varietăţilor vechi româ- 
neşti, vom inregistra cuvintul de bază cu toate variantele şi formele sale 
sinonimi ce; urmează apoi termenii care denumesc varietăţi de struguri 
recente, soiurile hibride. După această descriere, toţi termenii vor frInca- 
draţi in formaţii adjectivale şi substantivale, în ultimul capitol vom discuta 
unele procedee de formare a cuvintelor. 

1 DENUMIRI DATE DUPĂ CULOAREA STRUGURILOR 

Gdlbena 10 este răspîndită in toată Moldova, mai puţin zona Cotnari, 
cu numele de poamă galbenă, galbena de Odobeşti 11, galbenă grasă (F" Hs, 
Pş, Ro, Tf, Vn) şi bucium de poamă galbenă+? (Huşi). 

Impresionează mulţimea formelor derivate răspîndite in Moldova 
pentru a denumi această varietate de struguri: gălbuie (AIC, Ve), gălbenuşă 
(E8, Pe ), gălbenlcâ (Bog, V), găibişodră (Boh, Cz), gălbioară( Ca, Ha, Pa), 
gălbie (R, VI, Uţ), gălbenie (Cuc, Hr), gălbeniţă (Pun, Va), gălbenuşă (B, 
Pr, Vţ), gâlbened (Ce, Pop), gălbinodsă (Bg, D, F), gălbiniţă(Cs, Rf). 

Unele din aceste denumiri sînt luate, probabil, de la numele unor 
plante (ex: gălbineă, gălbiniţă). 

Trebuie semnalate, de asemenea, şi unele formaţii compuse: 
galbena ca aurul (Bă, N), galbena cea sticloasă (Cir, Pol, galbena românească 
(Cg, Ct, P, Pc). La Vaslui, acestei varietăţi i se zice odolfdscă 13, 

Pentru varietatea negru moale 14 în Moldova se întîlnesc următoarele 
denumiri: negru moale (Cp, Dm, Mc), moale 10 şi poamă moale (Am, CM, 
Gj, V), uînătă 16 (BO, Bg, Hd, Mă, Ri, SI, V), neagră vînătă 17 (Gn, Mo, 
Pul, oineţie şi poamă oineţie (A, Bd, Ci, Mg, Pe, Vu, Vv), murgă 18 <Pop, 

10 DD, 22); IP, 264; JO, 53; DV, 10; DS, 33; NI: VIN, 172: ŞV; BT, 403; 
MC, 7; PI, 217; PV, 10; TS, 14-Ei: TV. 37; TIV. 32-34; cx, 267; GO, 97, 

11 CA, 267-270; GO, 97, 
12 NI; BV, 32-34; CA, 267; GO, m, Cuvîntul bucium este atestat încă dir: 

l80l) (vezi ECOT\OMIA) cu sensul de "butuc de viţă de vie", Înrudit cu familia 
reprezentată prin butuc, buturugă (ei, DA) si existent în arorn. bucium, mg, bu- 
ciun "buştean" (cf, D1\1), Iniţial forma luată în discuţie a denumit specia de viţa. 

13 JO, 54, 
14 BA, 352; IP, 264 : EV, :33; AT, 132: DV, 11 ; DS, 46; NI; VIN, 159; 13'1', 

419-420; PV, 10; TS, 14-15; TV, 37; TIV, 27-29; CA, 317-319; GO, 99, 
15 JO 34' VIN 157' ŞV 
16 .ro', 53'; BEM; GV, 46; CA, 317, 
17 VIN; 130 ; GV, 45, 
18 NI. 
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Tot in judeţul Botoşani se întîlneşte o varietate numită iorddnă 49. 
Se aseamănă foarte mult cu grasa şi de aceea mulţi specialişti nici n-o 
consideră varietate aparte. Sînt întîlnite şi formele: iordană neagră (Bor, 
Re, Ră, Sza) şi neagră iorddnă'" (Brl, Dh, MC), iorddnă albă şi albă 
iorddnă 51 (Ag, Ce), iordoudn 52 şi iordoudnă 53 (Ib, Mî, Sor, VM). Informa- 
torii anchetaţi declară că această varietate, numită cîndva grasă, şi-a luat 
numele de iordană pentru că strugurii sînt tari, rezistenţi şi pot fi păstraţi 
pînă iarna, pînă la Iordan. S-ar putea totuşi să existe o legătură intre 
denumirile semnalate şi acelea de poamă iorgdnă « iorgan "plapumă") 
şi poamă iorgoodnă « iorgovan "liliac") înregistrate de noi la Truşeşti, 
ultima formă părînd a fi, o influenţă a tratatelor de viticultură. 

Termenul brâghină (după bragă < 1 us, braga) denumeşte o vari- 
etate de struguri cu boabele roşii, puternic bruma te şi cu miezul foarte 
suculent. Denumirea vine, probabil, de la asemănarea care există intre 
mustul acestor struguri şi băutura numită bragă (ef. DA). Atestat doar 
pentru Oltenia>', cuvintul este răspîndit in Moldova (Cotnari, Huşi, Copou), 
sub această formă sau în diferite derivate: brăghinodrâ: (BD, PIn, Pt.) 
brăghioâră (Cu, Fn, Li), brăghiţă (Hî, Hli, Mrs), brâghinâr (FJ, Şg), brăghiâr 
(Os), brăghind» (CVd). 

în cele mai multe localităţi, cuvintul de bază este urmat de un ad- 
jectiv care arată culoarea şi forma sau de substantive care precizează locu- 
de origine: brdghină bătută" (AIC, Bm, Boh, Cm, Lţ, Md), braghină deasă 
(Bn, Fă, Şv, Tă), brdghină rară, (Ar, Dd, Gc, Mas, N), brdghină neagră 
(Bd, D), brdghină mare (Al, Chi, O), brdghină turtită (10, Pc, Ri), brdghina 
cea bătută (Mr), brdghina cu bobul mare (Fm, To), brăghina cu bobul mic 
(Cz), brdghina de Dragăşani (Pop). 

Alteori, varietatea aceasta de struguri e denumită numai prin culoarea 
bobului : roşie'" şi poamă roşie (CI, Cn, Dî, VC, Vţ), roşiodrăs? şi poamă 
roşioară (Hp, MD, Ur), brumăries" (Dr, Ul, Vn), brumdtă (Ip, Ţ), poamă 
roţă59 (Cş, Il, Le), strugfire roş60 şi roşu61 (LC, Mj). 

49 DV, 10; DS, 45; NI; VIN, 170; BT, 411. 
50 DV, Il ; DS, 49. 
51 DS, 45. 
52 NI ; GV, 44 ; TS, 12. 
53 GV, 4l. 
54 BA, 352; IM, 369; BL, 94; AT, 132; JO, 53; BEM; DV, 11 ; DDRF; DS, 

46 ; NI ; VIN, 146, 158 ; TDRG ; BT, 415-417 ; MC, 7 ; DA; PV, 10; BM, 360; DU ; 
PP, 339; TS, 13; TV, 37-39; CADE; BV, 14--18; L, 7; SCRIBAN, D; CA, 
293-296. 

55 DV, lI. 
56 lC, 195 ; DS, 46 ; NI ; VIN, 143 ; BT, 415 ; BV, 14-18. 
57 JO, 53; HEM; NI; TS, 14; BV, 14; CA, 293. 
53 JO, 53; TS, 11; L, 3_ 
S? FDA, II, 52. 
60 LM, 93. 
61 JO, 53. 
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în citeva puncte cuvintul braghină este inlocuit cu un sinonim urmat 
de unul sau mai multe adjective: vulpe bătută62 (Ax, Chi, Ho, Fi), vulpe 
roşie63 (C, Cm, J, St), vulpe roşie bătută" (Tod, VSi). 

în fine, rar se întîlnesc formele brdgâ (Bh, Ct) şi brăghiţă (Da, RN). 
Tratatele de specialitate şi dicţionarele fixează aria de răspîndire a 

crimpoşiei" la Drăgăşani, Leordeni şi Dealul Mare. Cuvîntul, substantivizat 
din oiţă crîmpoşie (un feminin al substantivului crimpoşiu < crîmpâs, inru- 
dit cu crimbei, crîmpâi etc., ef. DA), este răspîndit în toate zonele viticole 
ale Moldovei (Odobeşti, H uşi, Cotnari, 1 aşi). 

Mai des se intilnesc formele: crîmpoşie mică (Bi, Ce, Er, Md), crim- 
poşie mare (Ho, ML, PG, Rs), poamă crimpodsă (Cş, Hl) şi unele cuvinte 
care scot în evidenţă caracteristicile soi ului : crimpoţie « a crîmpoţi; dato- 
rită boabelor rare, lunguieţe ; Dv, Mh), trosnitodre şi trăsnitodre" (miezul 
boabelor trosneşte în dinţi; Mj, Si, ZI), crănţăiodsă « cranţ; SM, Tb, Zm). 

Uneori apar o serie de sinonime ca: ooamă cîrligodncă/? (Pău, Str, Us) 
şi cirlogdncâs" (Lv, Md; ambele derivate din cirlig) sau derivate de la 
clempuş : clemptişă (Cv, NB, Tz, Ve, VM), clempoşie (Bi, CV, Hv, SN, VR), 
schimpuşă şi schimpoşie (variante din clempuş ; Fi, Gv, Hl), 

Izolat apar formele aurie" (Al, Băn, F, Hr, Lo) şi ciolân'" (Ag, Am, 
Boc, Bs, Cn, M, Tt). 

în Moldova, tămiioasa+ poartă numele de tămîiodsă (Ct, Rd, Sr), 
tămîiodsă de Moldova (Czm, Pd, Pn, Sn), tămiiodsă roşie (Ot Pt, St). 

Cel mai des circulă Însă denumirile: busuiodcă'? « busuioc - datorită 
mirosului re care-I au strugurii; în toată Moldova), busuiodcă de Moldova73 
(Bel, Czm, Mrs), busuiodcă albă (BăI, D),busuiodcă neagră (Băd Bv, Chi, 
nr, PL). 

De multe ori apar alte forme derivate de la, tămîie şi busuioc: 
tămiiodră74 (Bud, Ms, Ph), tămiidtă" (Dă, Hn), tănliiţd (mai sigur, din 
tămîiţă, numele unei plante; Fru), busuiociţă (Fs) .. 

62 DV 11 
63 DS' 46' 
64 CA' 29'3 
65 JO' 53: DV' 10' DDRF' DAME; DS, 37; NI; VIN, 153; BT, 401-402; 

MC, 7; D:'\ '; PV, 10'; mJ ; TS, 13; TV, 39; BV, 11--14; L, 7; DM ; CA, 239-242 ; 
DSM, 17; GO, )9. 

66. NI. 
67 DS, 37 ; MC, 7. 
68 JO 54; DV 10' NI; BT, 401-402; BV, 11-14; CA, 239. 
69 BL: .94. ' , 
70 CA, 239. 
71 BA, 351; IM, 369; IP, 264; BL, 94; EV, 35 ; AT, 132; JO, 53; BLB, 230; 

REM; DV, 10; DDRF; DS, 34; NI; VIN, 172; TDRG; ALEXl, W; BT, 413-414; 
Pl, 217; PP, 339; TS, 13; TV, 39; CADE; BV, 20-23; SCEIBAN, D; DM; 
CA, 371-374 ; GO, 95. 

72 CIRAC; JO, 53; BI,B, 227; DV, 10; DS, 34; NI; VIN, 169; BT, 413; PI, 
217; PP, 339; '1'S, 14-15; TV, 39; BV, 20-23; DM; CA, 371. 

73 CA, 371. 
74 DS, 35 ; BM, 360. 
75 NI. 
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Alteori, apar compuse de tipul: poamă tămîie (Cs, IN, Os) tămîie de 
butuc (Ds, Gş, Md),Jămîie de poamă (Bec, GM), tămîie de Moldova (Cst, ll, Pl. 

La Bohotin (jud. Iaşi) există o varietate de tămîioasă deosebită de 
soiul de bază prin culoarea strugurilor, care este roşie-vinătă, denumită 
busuiodcâ de Bohotin, tămiioasă de Bohotin, tâmîioasă (busuioacă) vînătă de 
Bohotin, busuioacă roşie de Bohotin. Rar, varietăţii de struguri tămîiodsă i se 
zice joidna" (Şc, Şg) sau joienică'" (Mă; după joidn, numele unei plante a 
cărei rădăcină conţine un suc galben-por tocaliu ; cf. CADE). 

Denumiri pentru soiuri hibride : apoasă (A, B, Bn, Ca, F, Gb, Gi, Să), 
aţodsă (Băd, C, Fe, Gj, Ta, Ud), bălodsă (Ar, Cv), beţiuână (Fm), borşdr 
(Rn, Vce), boscăndtă 78 « boscă "teseovină"; Bel; Hî, Ţ),cît"nească (C, Mg), 
crăidsă şi (struguri) crăieşti?" (G, I, Rp, Tom), crăpătodre (Ct, H, Pir), 
frumoasă (Hp, Le, Tp), frumuşică (Pn, Tu), goeordscă « goz; strugurii 
au boabele mici, negre, foarte colorate; J, SI), hardmă « haram "vită 
proastă"; strugurii mici, negri. Vinul e de proastă calitate; Ct, PM), hără- 
medscă (Hd), împârâtedscă (strugurii mari, eu boabele albe; A, Rp}, lune- 
codsă (Ba, Cep), malâcă şi maldgă (strugurii sint mici, negri, cu bobiţele 
îndesate şi moi; Eu, NB, SŢ), mălăioâsă (Cut, Da), mâlăidţă (Bec, El, FI, 
Hţ, Mg, N), mămăligoâsă (Cm, Şp), muşdtă « muşat "frumos"; Cib, Db), 
muştereâţâ (de la muştereaţă "struguri zdrobiţi"80; strugurii au boabele mici 
albe, foarte moi; Bat, Bg), neam rău8l (A), necăcioâsă'? (Cv, Fn, RN), om 
rău83 (Băi, Cuc), parfumâtă (Uc, VG), plumb (strugurii sînt albi, cu boabele 
foarte tari; Eu, Hol, SI), puritană ("poamă albă, tare curată"; ŞM); puru- 
iodsă84 (BD, Pl, PL), raoâcă « ravac,,,poama hibridă cea mai bună"; Ct), 
răpănodsă (CV, uo, scuturătodreî" (E, Fe, VIă), sifon (Bog), szjodnă (Bd), 

. sifoancă (Ce,Co,Pr,Zm)J trăsnitoareB6(A), ţfşpodgă87 (Bec,FI), vină «vin; 
strugurii sint albi, cu bobiţele foarte zemoase; Ct)J vinoasă (Rm, VA), ză- 
modsă (Bo, Bu, Ct, Hi, Sm, Vş). 

3. DENUMIRI DATE DUPĂ FORMA BOBIŢELOR ŞI A STRUGURILOR 

Băbeasca88 este răspîndită cu acest nume, dar şi sub formele babdscă 
şi băbască89 în' părţile Tecpciului şi rar la Odobeşti, Iaşi şi Cotnari. Dato- 

76 PP, 339. 
77 CA, 371. 
78 BT, 414. 
79 GV, 41. 
80 Cuvîntul este atestat la Boroseşti-Inşi. Vezi CV, III (1951). 6, p. 28. 
81 NI. . 
82 Idem. 
83 BLB, 9'4 ; NI. 
84 NI ; VIN, 138. 
85 NI. 
86 Idem. 
87 Cuvîntul este atestat la Vaslui cu sensul de "băutură de proastă calitate, 

vin prost". Vezi CV, II (1950), 5. p. 32. 
88 BEM; DV, 11 ; DS, 46 ; NI; VIN, 144, 170; TDRG; BT, 414-415; PI, 217 ; 

DA ; PV, 10 ; TS, 14 ; TV, 37 ; CADE; BV, 38-41 ; CA, 403 ; GO, 99. 
89 BEM. 
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rită ciorchinelui ramificat, a boabelor mici, rare şi rotunde, băbească e 
numită mai ales crăcănă"; crăcăndtăr! (CM, Dî, Ti), crăcănodsă (Dş, Ză), 
crăciţă (Cu, Tru), rdră92 (Iaşi şi Botoşani), răricică (Cv, Ve). 

Uneori, pentru acelaşi soi se întîlnesc termeni ca: rănţurdtă93 (De, J, 
O), rănţuidtă (Ce, Hl, Ti, Vu), răşchirdţâ94 (Gi, Mr, Td). 

în jurul Botoşanilor apar formele: căldăruşă" (dela căldăruşă, numele 
unei plante cu florile rare, roşii şi albe), candeluţă şi cinci clopoţei (tot de 
la numele plantei căldăruşă, numită candeluţă sau cinci clopoţei). 

Adesea apar şi forme compuse de tipul: rară neagrăi" (Iaşi şi Boto- 
şani), crăcană neagră'" (Bd, Md, Rf, ss, To, ZI), băbească albă98 (Băi, LC, 
Stă, Tf, TF), băbească neagră99 (Ba, 1, LD, Mr, RN), babă-crăcană (Bs, H). 

Plecîndu-se de la forma căldăruşă, izolat s-au creat denumirile ': 
căldare, poamă căldare (Bh, Bş, Oş, Sf, Vu) sau babă-căldare (H). 

Băşicdta'r" numeşte o varietate de struguri cu bobul alb, rotund şi 
adesea punctat, "băşicat", proprie podgoriilor de la Dealul Mare. E Întîl- 
nită În Moldova cu acest nume, sau sub forma beşicdtă (Ci, Ct, Dv, Mas, 
MD, Şt). Rar găsim forme de tipul: băşicodsă (Bg), băşicătâră (Ch, Rf'), 
băşică (Pş, SM) şi băşicuţă (Bm). 

De multe ori denumirii generale ii urmează un adjecriv care preci- 
zează culoarea sau calitatea varietăţii : băşicată albă (Av, O, SM), băşicată 
neagră (Do, Fg, SN, Sr), băşicată acră (Odobeşti). 

Izolat apar şi formele: acră şi poamă acră (Cş, Vce, Z), albă băşicată 
(la Cotnari şi Huşi), poamă cu băşici (Bg, Cj, S, Ve). Sporadic a fost Înre- 
gistrat cuvintul ghileşdie şi poamă ghileşdie « (cireşe) ghiteşdle101; "o varie- 
tate de cireşe cărora la Buzău le zice şi băşicate"), iar la Odobeşti şi Huşi 
circulă pe o zonă compactă sinonimul sIăvt'ţăI02 « srb. slaoina "soi de 

struguri"; ef. CADE). I 
Cuvintul berbecello3, atestat numai -pentru Oltenia, cu sensul de varie- 

tate de struguri, este întîlnit in Moldova, izolat, la' Huşi şi Cotnari. Mai 

90 IP 264' JO 53' BEM' DDRF' DV 11' DAME' DS 46' NI' VIN, 172; 
TDRG; ŞV; BT, 415; DA; Dl;; TS, 14; TV, 37; CADE'; BV, 38'-'41 ; SCRIBAN, 
D ; DM ; CA, 303 ; GO, 99. 

91 .JO, 53; BEM; NI ; DA ; BV, 38-41 ; CA, 303. 
92 L, 3. 
93 BT, 38-41. 
94 BT, 38 ; CA, 303, 
95 JO, 53; NI; VIN, 138; DA; DU; CADE; BV, 38-41 ; CA, 303. 
96 BV, 38-41 ; CA, 30t 
97 VIN, 152, 172. 
98 BT, 403, 414, 
99 BT, 415, 
100 BA 351' IM 369' COSTINESCU' BL 94' EV 35' AT 13')' JO 53' 

DDRF; NI '; VIN, 142'; TDRG ; ŞV; [31', 398-400; DA; pv, 10; cr>Di;' DU '; PP: 
339; TS, 14; TV, 37; CADE; BV, 25-27; SCRIBAN, D; CA, 225'-227. 

101 Vezi CV, II, 4, 36. 
102 JO, 54; DV, 10 ;DS, 42; NI; VIN, 146; MC, 7; VG; DU; TS, 13; CADE, 
103 ro 53' BEM' DV 11' NI' VIN 157' B'1' 400' MC 7' DA' DU' TS 

13; CADE'; CA, 257-260; LR, IX, 2,'19,' , , , " , , , 
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des apar unele forme ca: berbeciţă (Bec, Bm, RN), bărbăcuţ (Cn, Db, Ho, 
Po, R), poama berbecului (Fs, Hn) şi poamă berbec (Cm, D, Da) . 

.. Sinonimul cuconiţă 104, intilnit în Argeş, apare cu totul Întîmplător 
in Moldova (Bs, R), alături de: cucoană şi poamă cucoană (Ax, CV, Da, Ip, 
Şc, Tă), poama cucoânei (Bg,Iu), cuconed (Av, Bj). 

Datorită faptului că strugurii au boabele rotunde, mici, dese, de cu- 
loare albă, cuvintul berbecel este însoţit adesea de un adjectiv: berbecel alb105 
(Al, Go), berbecel mare'P" (Gv, Ma), berbecel ruginit107 (Cv, Mh, Mn). 
Uneori numele culorii înlocuieşte cuvîntul de bază şi, alături de un deter- 
minant, formează o nouă denumire : alb bătut108 (BăI, Ci, Dd), alb mărunt'v" 
(Ci, Cu, Fru), alb mărunţel (Crn, Hn), alb mic110 (Bv, Dă, Lp), alb prăjz'ţ11l 
(Dg, FG, PL, SB). Alteori, adjectivul singur denumeşte varietatea: mărunt+», 
măruntă (DJ, I, Ms), mărunle11l3 (Lu, Ri), ruginit114 (Mg, Pl, st, Va). 

Cel mai adesea, varietatea de struguri berbecel este denumită, in Mol- 
dova, prin adjectivul alb-albă, deşi unii specialişti consideră un soi aparte 
albul sau albul românesc+". De aceea, în majoritatea Iocalităţilor vom Întîlni 
denumiri ca: (strugure) alb1l6 (Bd, B1, Boc, Că, Ha, Tz, Ve) şi (struguri) 
albi1l7 (Ciu, CVd, Fa, N, MC, Z), (poamă) albă11B (in toată Moldova) sau 
o serie întreagă de forme derivate: albiturăll9 (Bîz, Cz, Sj), albiţă(Bd, 
Cio, Ro), albişoârăv" (Cş, Gi, Hi, Pe), albuţ121 (Du, Fr, VG), albU1ă(Băl, 
HI, Stă), albiş6r122 (Cut, D, ZI), albi6r123 (F, Li), albâică (Ep, Lj, Mr), albi- 
cioasă (Mrs, an, Pg), alburie (Fă,Pir). 

Izolat, în două localităţi, au fost înregistrate denumirile duă (Slobozia- 
Ciurea Iaşi) şi aâă (Truşeşti, Botoşani) descendente ale lat. uoa "strugure". 

104 DAME; NI ; BT, 400 ; MC, 7 ; DA ; CA, 257. 
105 MC, 7. 
106 Idem. 
107 Idem. 
108 NI ; CA, 257-200. 
109 CA, 257. 
110 NI ; CA, 257. 
111 CA, 257. 
112 JO, 53. 
113 Idern. 
114 Idem. 
115 CA, 402. 
116 JO, 53: NI; MC, 7; PP, a39. 
117 PM, 64 ; EV, 28 ; GV, 46; BM, 300. 
118 re, 195; DV, 10; DS, 37; VIN, 144; ŞV; DA; PP, 339. 
119 G. F. Ciauşanu precizează că albitură "se zice strugurflor albi dintr-o vie, 

în opoziţie cu negritură". 
120 DV, 10; DS, 42; NI; DA; PP, 33D. 
121 CA, 40:!. 
122 JO, 53. 
123 Idem, 
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Ambii termeni denumesc o varietate de struguri albi, cu boabele dese şi 
mărunte, cu miezul foarte dulce şi arornat. Cuvîntul va fi amplu discutat 
de Hasdeu'>' şi este înregistrat de principalele dicţionare ale limbii rornâ- 
ne125 ca sinonim al varietăţii berbecel. 

Cruciulita (diminutiv din cruce) are fixată aria de răspîndire in 
Olte:riia126• Denumirea vine de la forma strugurilor care sînt aripaţi, cu 
ciorchinele bătut sub formă de cruce. 

Astăzi această varietate este întîlnită in Moldova cu numele de cruciu- 
liţă, poamă cruciuliţă, cruce127, cruce întoarsă. Apar adesea şi forme ca: albă 
cruce128 (Bec, D, Mă), cruciţă (Mi, Rn), crucişoară (LC, P, R), poamă în 
cruci (St, Ts, VR), în cruce (Băi, Ss). Rar i se zice şi sfinta (Mc), peamă 
sfîntă (Bd, Lt), sfîntă bătută (Pr), sfînta cruce (Mg), poate şi datorită fap- 
tului că "această poamă e păcat s-o mănînci pînă la Ziua Crucii, pentru 
că-i semnul sfînt pe ea'029. Interesante sînt unele forme compuse de tipul: 
poamă de cruce (Bgi, Hî, Red) şi strugure de cruce (Bd, TF), dar mai ales 
cruce de poamă (Ct, Ha) şi cruce de strugure (TF), in care determinatul Iogic 
devine determinant gramatical. 

La Cotnari şi în jurul acestei localităţi se întîlnesc formele: cruciu- 
liţă neagră, cruce neagră şi neagră în cruci. 

Ţita caprei130 (Ax, E, Hj, le), o varietate de struguri asemănătoare cu 
coama, este răspîndită şi cu numele de căpriţă (Bo, Bt, Co, Fs, Hs), poama 
caprei (Dr, LC, Of), ţîţa caprei albă (lI), ţiţa oii131 (Db, 1, Ip, Oh, Th, 
Tn, VI), coada oii132 (Lt, Fs). 

în cîteva puncte apar şi denumirile: ţiţa caprei neagră (Ct), ţîţa ca- 
prei neagră de Bucium (M, Bm), poamă ţîţă (Il, MS), ţîţche133 (Mnd, St) şi 
poamă ţiţdri134 (Sş). J 

Deosebită nu prea mult de ţîţa caprei este şi ţiţa vacit1.35 (Ber, Che- 
Cir, FI, Le, Oş, ŞI, T) şi, de aceea, de cele mai multe ori se fac confuzii 
intre coamă, ţîţa caprei şi ţîţa vacii. 

In Moldova sint răspîndite mai ales unele forme compuse: poame 
vacii (Bş, Mş), pulpa vacii (Boh, BS, Lv, MC, Pr), ţiţa vacii albe (Cîg, 
Bzu, Lj), corn de vacă (CM, NB), cornul vacii (Bh, Cut), ochiul vacii (Bu, 

124 HV. 
125 BEM; TDRG; DA; CDDE; DU; CADE; SCRIBAN, D. 
126 DAMf: ; NI ; BT, 414 ; MC, 7 ; DA ; TS, 14 ; CA, 264-265. 
127 DV, 10 ; DS, 45 ; NI ; CA, 264. 
128 DS, 45. 
129 Precizare făcută de informatorul din Poiana Mărului, Iasi. 
130 LM, 93; BL, 94; JO, 54; DV, 10; NI; 13T, 400; PI, 217'; GV, 46; BM, 360 ; 

TS 15; SCRIBAN, D ; CA, 242-244. 
131 DV, 10; DS, 46; DU; VIN, 172; PP, 339; TS, 12. 
132 TS, 12. 
133 BM, 360. 
13( Idem. 
135 BA 351-352' IP 264' BL, 94; JO, 54; DV, 10; NJ; BT, 400; DU; PP, 

339; TS, 16; TV, 37'; CADE; SCRIBAN, D; DM; CA, 244-245; GO, 95. 
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Da). Rar se întîlnesc şi formele: pulpă, poamă pulpă (Da, Hî, Şe), oăcă- 
reâscă (Rm), 

Foarte răspîndită in Moldova este şi feteascal36 (derivat din fată, cu 
suf. adi. -esc, nume datorat, se pare, formei strugurilor care sint mici, cu 
boabele rotunde, mărunte şi adesea rumenite), 

Feteasca albă se întîlneşte şi sub numele de: feţişoa'l'd137 (Bh, BrI, 
Căz, ClO, Dş, Gi, Hol, Mr, Oş, Ză), jetiţă138 (Bel, Cv, R, Sb), fetişcană 
(Ci, Fe, Pd), poama fetei139, poama albă a fetei140 şi poama fetei a/bă14l 
(Ia Huşi}, poama fetei albă de Moldova (Bm, Cr), albă fetească's? (Ct). 

In judeţele Vrancea şi Galaţi se întîlnesc sinonirnele : păsărească143, 
poamă păsărească şi păsărească albă. 

Cea neagră e răspîndită cu numele: 'fetească neagră (Ct, Cut), neagră 
fetească=" (Du, Vd, Z), poama fetei neagră şi poama fetei neagră de Moldova145 
(Huşi), poama neagră a fetei (Ct, Huşi}, poama roşie a fetei (Huşi), coada 
rîndunicii146 (Bv, Dd, Er), rîndunică (Dd), păsărească neagră147 (Galaţi, Vran- 
cea), pădureaţăl48 (Av), 

Rar au fost întîlnite şi formele ledncă 149 «ucr. leanka "cămaşă" 
probabil nume dat varietăţii albe; Dum. E cu siguranţă o influenţă din 
Transilvania, unde cuvintul apare atestat ca nume al unei varietăţi de 
struguri) şi fată regină (Bv), 

Grasa 150 este un soi de struguri autohton, originar de la Cotnari 
sau adus de la Tokay, unde este cunoscută sub numele de furmint 151. E 
răspîndită cu numele de grasă (Bucium, Copou, Cotnari), grasă de Cotnari+" 
(Ct, Hd, Iv), grasă românească (Cşt, Gc, Ră, Z), grasă românească bătută153 
(Boc, Bor, Cu, Hrn, N, Pi, Td, Z, Ză), poama cea grasă (Ho, Lc, Pe), 
poamă grasă de Cotnari (Ht, J), grasa cea mare (Cv, HI, Ph). 

136 DV, 11 ; DAME; DS, 33; NI; VIN, 134; TDRG; BT, 403-405; DA; PV, 
10; TS, 14 ; TV, 37; BV, 44-47 ; CA, 329-332; GO, 100. 

137 GV, 40 ; CA, 329. 
138 IM, 369. 
139 NI ; MC, 7; CA, 329. 
140 BV, 44. 
141 BT, 403. 
142 VIN, 169. 
143 IP, 263; JO, 53; BLB, 229; HEM; DV, 10; DS, 33; NI; VIN, 172; ŞV; 

BT, 403-405; PI, 217; GV, 44: De; BV, 44-47 ; CA, 329; GO, 100. 
144 DV, 11 ; VIN, 169. 
145 BT, 356. 
146 NI; CA, 356. 
147 DS, 47. 
148 JO, 53 şi DU înregistrează forma struguri pădureţi. 
149 GV, 40 ; CA, 329. 
150 LM, 93; IM, 264; JO, 53; BLB, 227; HEM; DV, 10; DS 33; NI; VIN, 172; 

TDRG; BT, 409-411 ; MC, 7; GV, 40; DA; PV, 10; TS, 12; TV, 37; BV, 42-44 ; 
CA, 327-329 ; GO, 95. 

151 Vezi Varietăţile viei: grasa, "Podgoria", I, 23, 9 martie, 1930, p. 2. 
152 TV, 37; BV, 42-44 ; CA, 327. 
153 DT, 409-411. 
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Rar apar şi termenii derivaţi grăsuţă (A, Cţ, SI), grăsulie (C, Rp Si), 
grăsdnă (Av, Ce, L). 

Alteori, datorită faptului că o varietate de grasă are pieliţa subţire 
şi plesneşte uşor, mai ales după ploaie, i se zice plesnitodre 154 şi poamă 
plesnitoare (Bm, Ci, Mg), plesnitoare de Cotnari (Cep), poama care plesneşte 
(Of), poamă crăpătodre (Z). De asemenea, mai sint Intllnite denumirile: 
cotnăreâncă (Ba, Crs, Fu), cotnărednă (Cg, Go, Is), poamă de Cotnari (Huşi), 
cotnăred 155 (Băi, Cut), cotnăreancâ plesnitoare (Bm). 

Izolat, la Cotnari, i se zice grasă de Rasnoodnu, grasa Roznovanului 
şi armaşul. viei Roznovanu 156 (după numele unui proprietar de la Cotnari). 

GordinulP? este considerat de specialişti ca una dintre cele mai 
vechi varietăţi de struguri. Cuvîntul este răspîndit î o Moldova Însoţit de 
un adjectiv: gordin ţuguiat (PL), gordin timpuriu 1;,8 (Cr, Er), gordin 
mărunt 1;'9 (Băi, Ha, LC), gordin mititel (Pc, Pg), gordin alb reo (Do, Ib), 
gordin gurguiat rei (A V, B], Fă, Tf), gordin negru 162 (Cîr, Hl), gordinul 
cel mare (Băd, Dî), gordin păsăresc (Huşi ; alb, cu boabele mici şi rare; cf. 
DA), gordin moale (Bş, Ch, 10, MV, Sn, St), gordin vîrtos (Chi, Ci, LS, Lt, 
Ug). Numai rar cuvîntul apare singur (Copou, Cotnari) sau e răspîndit si- 
nonimul acestuia, mierliţă'v" (Dd, LC). în ceea ce priveşte originea acestui 
cuvint, Hasdeu crede că el se trage din tracul gordin (= gardha "strugurele 
ca fruct oprit" « arianul gordh "a dori" <sans. gradh "a dori")lG4. Cre- 
dem însă că originea cuvintului gordin este mai curînd rus. gârdina "dîr- 
moz", "coacăze". (ef. DA). . 

în graiuriledin Moldova gordinul se confundă adesea cu gorddnul=", 
care denumeşte o varietate de struguri cu boabele rotunde, mari, puţin 
îndesate. Termenul de gordan apare destul de rar (întîlnit la Cotnari), mai 
ales datorită cont uziei semnalate. , 

Sînt însă răspîndite formele gorgdnlU şi pJamă gorgdnă (Ha, Pa), 
gordedn167 şi poamă gordednă (Bg, Şp), denumiri care provin din gorgan 

154 LM, 93. 
155 Cuvîntul este atestat sub forma cotniurea (=strugure de Cotnari) încă din 

1656, in Catechismul calvinesc, unde îl întîlnim în fraza: "ca şi cum are zice cineva 
că vinul de Cotnariu înr.ălzcste, iară carele nu-i de cotnitl'rea (s.n.) nu incălzeste" 
(Catech ismui eul cine se, ediţia 'George Bar-itiu, Sibiu, 1879, p. 15). ' 

156 VIN, 163. 
157 COSTTNESCU: BL, 94; HV, 91: ;\'1', 1:32: JO, 5:,: DV, 10: DDHF; DS, 

40; NI; VIN, 157; BT, 407-409; MC, 7; DA; PV, 10; TS, 15; TV. 39; CADE; 
BV, 24-25; SCRIBAN, D. 

158 BT, 407. 
159 ldem. 
160 DA. 
161 BT, 407. 
162 DA. 
163 BT, 408 ; NI ; BV, 24. 
164 BV, 91. 
165 JO, 53; DV, 10; DS, 40; NI: VIN, 171; BT, 407; MC, 10; DA; TS, 12; 

TV, 39 ; CADE; BV, 18-20 ; CA, 313. 
166 BEM; NI; BT, 407; MC, 7; DA; TS, 14; SCHIBAN, J); BV, 18-20. 
167 DA;' SCRIBAN, D. 
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"movilă mare de pămînt", datorită formei pe care o au strugurii. în 
cazul cuvintului gorgdnă, s-ar putea invoca şi provenienţa lui din gorgdnă 
"goldană" 

Rar au mai fost înregistrate şi unele sinonime: corb alb168 (Mi, Pă), 
băldodiei'" şi băldoodier" (Mj), bîldie (Of), btldioâră (Oş}. 

Pe băldoaie Hasdeu îl consideră femininul numelui propriu 
Bălde, Baldou (in), derivat cu sufixul motional -oaie, cu înţelesul primitiv 
de struguri din via Băldoaiei'?', Mai aproape de adevăr ar putea fi însă 
presupunerea că băldoaie derivă din bildie, băldie (formele moldoveneşti ale 
lui beldie), mai ales că in Moldova se intilnesc sinonime ale gordanului care 
poartă numele de poamă bîldie şi băldie (Of, Rm), bîldiodră şi 
băldiodră (Oş, Ul), iar butucul de gordan are viţele lungi. Cu totul izolat 
a fost înregistrat campusul gorgdn-curcdn (Zb ; de la corean). 

Termenul vulpe172 denumeşte o varietate de struguri bifurcaţi la vîrf, 
cu boabele dese, negre, rotunde, care produce un vin de culoare roşie. în 
majoritatea localităţi lor apare forma hulpe173 (BăI, Bil, Ci, D, Oş, Va) şi 
derivatele hulpoâică (Am, Be, Lu, Lz, M, Pş, Ş, Va), vulpoaică174 (Bd, M, 
Pr, Sh), oulpoşiţă (Gi, Si, SN), vulpoaie (NI, R). 

Destul de des sint intilnire forme sinonimi ce de tipul: mierleasă (Ba, 
Bud, Cos, He, Mj), (strugure) mierlăsc-?» (Ba, Sn), mierledscă-î" (Gn, Pin, 
Sch), mierledsa'?' (1, Pun) sau compuse le: poamă mierlă (Bm, CI) şi poamă 
miertoasă (Al, Boh, Fs). 

Uneori apar şi denumirile: vulpe neagră-?" (Ba, Fn, Mnd) şi coada 
vulpii179 (Bel, MR, SI, Sor), 

La Huşi şi sporadic, in toată Moldova este răspîndită zghihdra180, o 
varietate de struguri asemănătoare cu galbena de Odobeşti, 

Termenul zghihdră a fost impus de tratatele de specialitate, în 
dicţionare cuvîntul fiind atestat sub diverse alte forme întîlnite astăzi în 
zonele amintite: chihodră's! (Bg, Bre, Rs), ghihdra1R2 (Ct, Dd, Le), ghihodră183 

168 BT, 407 ; BV. 18-20. 
169 ro, 54; HEM; DS, 41 ; ET, 407; DA; EV, 18--·20. 
170 JO, 54 ; HEM ; DA. 
171 HEM. Ideea este reluată ş i în DA. 
172 IP, 264; EL, 94; EV, as , .ro, 53; HEM; DV, 11; DDRF; NI; VIN, 172; 

TDRG; MC, 7; PI, 217; DU; TS, 15; D:M; CA, 323-325; GO, 95. 
173 NI ; VIN, 169 ; CA, 323. 
174 NI. 
175 DM. 
176 DS, 51 ; PP, 339. 
177 DV, 11 ; NI; VIN, 171 ; CA, 323, 
178 VIN, 159. 
179 JO, 53; DU; SCRIBAN, D ; CA, 248--250. 
180 NI ; VIN, 155 ; MC, 7 ; DA ; L, 3; CA, 270. 
181 JO, 53 ; DDRF ; TDRG ; DA. 
182 DA. 
183 .JO, 53 ; TDRG ; DA. 
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(Ci, He, Hr, MR, Sn, Tn), zghihodră184 (BăI, Cri, Mc, Pt). schihodrâ=" (Băd, 
Mă, Ss) ŞI zghihodră neagrăr" (Ct). 

Rar au fost înregistrate şi cuvinte neîntîlnite în dicţionare sau lucrări de 
ampelografie: zghihdrdă (Gj, Mg, SP) şi zghidrdă (Gj, Mg, 1'), egaidrdă (Hr, 
Mg, Sm, Tp), zgaidrâ (Ci, Cu, Mr, Tru), zghidră (Vce). Atestarea unor 
forme ca chihâră (A) şi chihârcă (Ph) ne tace să presupunem că denumirea 
s-a dat prin analogie cu chihdrcă "femeie greoaie, ca o putinică" (ef. DA), 
datorită formei boabelor de strugure, care sint mari şi rotunde. 

în jurul Iaşului această varietate este numită eăsănedscăv" (Bru, Cib, 
Mrş, Red, Şg). 

Denumiri pentru soiuri hibride: balabân (-ă) « te. balibîn "mare"; 
strugurii au boabele mari, albe; He, Şş, Vi), ban şi bdnă (Bd, D, St), 
bănişâr şi bănişodră (Am, T'o], bănuţ şi bănuţă (Băi, Cib, Da), blanc (-ă) 
( < săs, blank "neted'; I, SI), baban (-ă) « bob; strugurii au boabele 
mari; VA, Va), bobar (Rn, Vd), boghiţar (Ms, Mş, Pă), budacâ şi budarcă 
( < budăi + suf. . acă ; strugurii au boabele mici, de culoare albă; Ci, Se, 
VIă), bumb şi bâmbă (boabele sint mici, îndesate pe ciorchine, de culoare 
neagră; Bă, CI, T), bunghişor (Dm, 0, 1'0), burdujă (strugurii au boabele 
mari, albe; Ag, E. To), butăcică (Pr, Scol, butăciţă « butaş ; CZm, RN), 
buturoasă (de la viţă buturoasă, mare cu coarde lungi; Cut, Ri), cangură 
(strugurii au boabele mari, albe; Cib, CC,; Şg), castor (strugurii au forma 
palmei, fără degetul mare; Bm, St), castron (Av, FI, Ld), cerceluşă (Mas, 
Mg, Sir),codiţă (Cf, Ha), condac şi. condacă (de la condac "minerul f'erestră- 
ului"; Ci, Mg), couăţea (D, Ze), curpen (Sh), draghinăv" (Cib), frunzâtteră 
(Dr, Hl), jrunzuliţă (Cor, G), gă/uşcă (Sco), gărgăriţă (Ber, Pe), gUmă 
(boabele strugurilor sînt mari, umflate; Fl), gogoneaţă (Dr, Pn), gură (AI), 
guriţă (BD), iepurească189 (Cir), iepuroaică190 (Dr. Rm), iezeră (strugurii au 
boabele foarte rare; Eu), inelată (Gj, 10), lungană (Cg,/Ct), lungă (Bm, C, 
Pţ), lunguioasă191 (H, Ni), lungurie (Cj, Dd, Hn), rrtustăciţă (A), nămaie 
(Bd), nănaie (Hî) şi nănacă (Or, Sco; toate. trei cuvintele denumesc o va- 
rietate hibridă cu boabele mici, roşiatice dela nămaie "vită măruntă"), netedă 
(Băi, FI, Ve\ oloagă (strugurii sint mici cu boabele negre; Br, Mi, Pc), 
pitîcă (de Ia vie pitică ;11, Le, Os), pîrndie192 (de lapîrnaie "oală mare de făcut 
mincare"; Pc), ploschiţă (C1), rotundă (Al, R, Tb), stelUţă (C1g, Da), sti- 
duţă (Cz), trupeşă (strugurii sint mari; Tg), ulcică (Fn, Pd), ulcicuţă (Hi). 
văIătucă (ciorchinele e ca un văIătuc; Şp, T), veZică « ner. velicnii ,,măreţ" ; 
Hli). 

184 TDHG. 
185 JO 54 
186 MC 7' 
187 NI.' . 
188 DAME. 
189 DAME; VIN, 139. 
190 NI. 
191 BM, 360 înregistrează struguri "lunguioşi". 
192 DU. 
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4 DENUMIRI DATE DUPĂ LOCUL DE PROVENIENŢĂ A STRUGURILOR 

Frîncâşa sau frăneuşa193 «frîne + suf. -uşa) e răspîndită cu acest 
nume la Iaşi, Cotnari Ruşi şi Odobeşti, Se crede că aceşti struguri au 
origine apuseană, fiind aduşi de italieni: "Nu este exclus ca «frîncuşa. 
sau «f'ranchia» să fi fost, potrivit numelui, un soi de asemenea străin, 
adus de "franc.i", adică de catolicii din Apus, poate de italienii sau geno- 
vezii din Chilia şi din Cetatea Albă, în veacurile XIV - XV"194. 

De cele mai multe ori cuvintul e intilnit sub diverse variante fone- 
tice şi lexicale: franchie=" şi poamă franchie (Rd, S, Sr), frănchiev" şi 
frănghz'e197 (Bm,. Ct, ZI), frtnchişă=" (Mas, Pt, VA), frenchişă199 (Mi, So), 
frinchie şi poamă frînehie200 (Pr, ZI), frenchie=! (MR, T), franculie şi fran- 
gulie20 (Rf, TF). . 

Strugurii, pentru că au forma conică şi sint de cele mai multe ori 
bătuţi, cu bobul rotund, plin de must şi "adesea ţărţărat pe ciorchine=?", 
au căpătat denumiri care scot in relief aceste calităţi. 

Astfel, in toată Moldova, vom întîlni termeni ca: mustodsăt'" şi poa- 
mă mustoasă, mustoasă de Moldova205 (Ruşi), poamă cu must (A, Br, Cs, Cv, 
Pă, Ud), poama mustului (Cv, Dv), creaţă20G şi poamă creaţă, creţişoară 
(Fm), creţulie; (So), creţoâie (Zb), ţîrţiră207 şi ţărţără208, ţîrţÎratică209 (Băd, 
Cib, Dţ, Mit, Tău), ţărţănoasă=" (Av, Şp), fîrţiră21l (Huşi), fîrţigdiem 
(Huşi), gurguiată213. (But, Fm, Gt, Tz), poamă gurgui (Frn), gurgună214 
(Ct, R) sau gherghină215 (ZI). 

193 JO, :.>3: ])])HF: DAMf: ; NI; VIN, 169; wr, 401-402; DA: DU : TS, 14; 
TV, 37; CADE: BV, 34-35: SCHIBAN, D ; L, 3; DM; CA, 274; GO, 9U. 

194 GO, 96. 
195 ŞV ; CA, 274. 
196 DS, 43. 
197 DV, 10; BT, 411. 
198 JO, 53 ; DA. 
199 NI; DA. 
200 DA. 
201 NI. 
202 DA. 
203 CA, 275. 
204 JO, :.>3: BLB, 22B: DV, 10; DS, 43; KI: VIN, 169; ŞV; BT, 411-412; 

MC, 7; PI, 217; GV, 40; TS, 14; TV, 37; CADE; BV, 34; L, 5; CA, 274-27(,; 
GO,99. 

2()5 CA, 274. 
206 DV, 10; DAME"; DS, 43; NI; BT, 401; MC, 7; GV, 40; DA; TS, 14; 

BV, 34-35 ; CA, 274. 
207 JO, 53 ; DS, 43 ; NI ; VIN, 134-135. 
208 DV, 10 ; VIN, 170; DU.; CA, 274. 
209 PI, 217 ; DM. 
210 VIN, 169. 
211 NI. 
212 Idem. 
213 DV, 10 ; DA. 
214 NI; VIN, 1U9 ; CA, 262. 
215 VIN, 151. 
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Rar apar şi denumiri ca: frenduşă (Bo, Cep, Fm, Pu, Sp, Tr), vi- 
noasă216 (Bacău şi Vaslui), moale vinoosă217 (Bd, Dv), poama inuştii218 (Huşi), 
muscă (H), mâstă cre aţă (Og), moale (Ci, Gj). 

Denumiri pentru soiuri hibride : algeriană (Bg, Hd, Lv, PL), algerie219 
(Al, Cu), americană220 (în toată Moldova), amerieănească (Bm, Fo, Mc), 
apuseană (Co, M), ardeleoncâ/» (Bî, Lz), basarabeancă (Cş, Li, St), basara- 
bească (Ce), boldară222 (Vce), bulgară223 (Ma, VIă), bulgar22<1 (A, Cv, Rm), 
bulgarcă (Bo), bulgarească225 (Md, V), crasnă (Pă ; strugurii i-a adus cineva 
de la Crasna),dobrogeană (Lt) , dobrogeancă (Vs), dunăreană (Dş), gălăţean- 
că (Bd, Dv), huşancă (Hs, To), indigenă226 (in toată Moldova), itaiiană227 
(Cş, Rd), italiancă (Ds), lipouenească [Ft), maghiară (Bez, Dra), mocănească 
(Fe), moldovenească (Du, Vd), muntenească=" (Czm), pămîmeană (Ct), ruseas- 
că (Of), tătarcă (E, Vj), ţigănească (Dv, Ud), ungurească229 (Cd, Go, Mg). 

5. DENUMIRI DATE DupA NUMELE UNOR ARBORI SAU PLANTE 

In jurul Iaşului şi la Cotnari e intilnit cioindcul=" « ciuin derivat 
eu suf. -ac), o varietate de struguri numiţi aşa după aroma lor asemă- 
nătoare cu mirosul plantei (cf. DA) şi după mulţimea seminţelor pe care 
le au bobiţele. 

In Moldova e numit cioinag231 (Ct, Ha), cioineac232 (Hol, Me), ceo1lic233 
şi ceonică (BI, Bv, Cep, Cum, Cut, Db, Hol, PL), cioineag [Băd, Bec), 
cioi1lic234 (Db, Le), cionică235 (le, Mn). 

Prin etimologie populară s-au creat şi formele: ceaunică CA, Ar, Md), 
ceaun şi poaină ceaună (Be, Birn, Cir, Păş), poama ceau1lului (eh, Do, Ha 
Li), poama ca ceau1lul (CM). 

Coarna236 circulă in toată Moldova ca substantiv feminin sau ca ad- 
jectiv: poamă coarnă. Numele provine din asemănarea care există intre 

BL, 

216 BT, 411 ; NI ; BV, 34-35 ; CA, 274. 
217 CA, 274. 
218 BT, 411 ; NI; BV, 34-35. 
219 GLOSAR, OL, 2. 
220 ŞV ; GLOSAR, OL, 3. 
221 TS, 14. 
222 VIN, 13l. 
223 DS, 49. 
224 NI ; MC, 7. 
225 VIN 150 
226 ŞV. ' . 
227 GLOSAR, OL, 4}). 
228 VIN, 154. 
229 BLB, 232. 
230 JO, 53 ; DDRF, TDRG ; DA ; CADE. 
231 JO, 53; ŞI, IIl, 138 ; ŞV; TDRG; DA; DU; CADE. 
232 JO 53 
233 CA, 260. 
234 Idem. 
235 NI ; VIN, 138-139 ; BT, 415 ; TS, 14 ; CA, 260-262. 
236 BA,. 351; LM, 93; DD, 229; IM, 369; n, 264; COSTINESCU; 
94; EV, 35; JO, .53; 131,13, 227; HEM; DV, 10; DDRF; DAME; 

CIHAC; 
DS, 36; 
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fructul cornului şi strugurii acestei varietăţi (conici, cu boabele dese şi 
Iungăreţe), în unele localităţi se face deosebire între coama albă27 (Ct, 
Dv, Mr), coarna neagră=" (Ct, Fi, Pe, VA) şi coarna roşie"239 (Ct, MiI), dar 
de cele mai multe ori se dă o singură denumire acestor subvarietăţi, In 
majoritatea punctelor anchetare se găsesc derivate de tipul: cornişoară (Bg, 
Fg, PL), comorată=" (Am, Da, Hi, St, Tb), poamă cornar (Fu, Lo, Ri), 
cornurel (Boh, Ci, Pr), cornuţă (C, Pă, Ut), corniţă=! (Ce, FI, Ni, Pc), cor- 
niţă roşie242 (Bd, Pg), corniţă albă243 (Pb, Sp, US), corniţă neagră244 (Bo, L, 
ZI), coarnele caprei (Bel, Cic, Gt, Mş, Rş). 

Datorită faptului că butucul este mare apa!' denumirile: copăcedncă=" 
(Bh,Cz, Fm), copăcednâ (Bgd, Că, Ce, Ca, Fo, Ru, Sor, v-i, copăcel (Bi, 
Lu, Tru, Ţn), poamă copac (Ci, PL, SP), poamă copacă (CI, Hb), coamă 
copac (Băi, Cic), coarnă copâcă (Cv, Po, Ră). 

Izolat, coarnei negre i se zice coamă turcească=" (Bri, Bţ, Le) şi asmă247 
« tc., asma "umbrar de viţă, viţă de vie"; Cj, D), probabil după numele 
dat iniţial butucului de viţă coamă. 

Ochiul boului=", poama boului (Birn, Ci), ochiul vacii (Bzu, Cib, Sg), 
capul boului (Mg, Mj) sînt cele mai răspîndite cuvinte, întîlnite in jurul 
Iaşului şi la Cotnari, care denumesc varietatea ochiul boului, un soi de 
struguri cu boabele foarte mari, rotunde, puternic brurnate. 

In zona viticolă a Ştefăneştilor sînt întîlnite formele bouleană 
şi bouleancă, iar in alte localităţi apare o serie întreagă de sinonime legate 
mai ales de calităţile acestui strugure, perioada de coacere etc. : 
boierească=" (C, Cm, Hd), poama boierului (Bm, Red), gărgăunariţă250 
« gărgăun, probabil datorită faptului că aceşti struguri sînt mincaţi de 
viespi; Ct, St), girgîriţă (Vce, VL), poamă gîrgîriţă (Hol, Cig) şi gîrgîratică 

NI; VIN, 172; TDRG; BT, 400-4IJI ; MC, 7; PI, 217; DA; CDDE; DU; PP, 339 ; 
1'S, 14 ; TV, 37; CADE; SCRIBAN, D; CA, 230-232; DM; DSJVl, 15-16; (;0, 99. 

237 IM, 36\1; IP, 2G4 ; DS, 36 ; VIN, 159; TS, 14, :37 ; TV, 37; DSlvl, 15. 
238 IM, 369; EV, H; DV, 10; DS, 48; BT, 400; 1'S, 14; TV, :37; DSM, 16. 
239 II', 264 ; VIN, 158 ; 8'1',400. - 
240 NI ; CA, 230_ 
241 BL, 9·i; JO, ;)3; DV, 11: DAME; NI: DA; CDDE; DU; CADE; DM; 

GO, 100. Corniţa este considerată de unii specialiti o varietate aparte, datorită 
faptului că boabele strugurilor sînt mai miei. În Moldova însă cuvîntul denurnete 
tot cO(lr7!a, în unele localităţi (Ct, II) făcîndu-se precizarea că mai Înainte l1\.lJTWCl 
coarna sr1lbatică (eL şi DA). 

242 MC. 7. 
243 JO, - 53. 
244 Idem. 
245 CA. 2:30. 
246 VIN, 15:3. 
247 HEM ; ŞI, !Ii, 39,j; DA; TV, :H; CA, 232. H,EM şi DA înregistrcază cu- 

vîntul în Mchedinl,i ca denumind viţa care creşte după ce un butuc a fost tăiat 
de tot_ 

248 NI; DT, 41,1: TS, 12; L, ::; ; CA. 247. 
249 JO, 54; DV, 10 ; DS, :H; NI ; BT, 414 ; DA; TS, 14-15 ; CADE. 
250 NI ; BT. 4H. 
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6"1 , 

(Huşi ; toate de la gărgăriţă), poama cea mare=! (Av), poamă mare (Vaslui, 
Neamţ), balabân=" ,balaban roşu253 şi poamă balabană « te. balîbin "mare"; 
Hc, Şş, Vi), (poamă) timpurie254 (în toată Moldova), (strugure) timpuriur" 
(Bd, Cu, Lp), (struguri) timpurii=" (BăI, VG), (poamă) oaratică" (in toată 
Moldova). 

Recent la Ruşi, Bohoţin, Moşna şi Răducăneni i se zice poama bur- 
ghezuluz' şi ochiul burgheeului, iar la Ştef'ăneşti, poamă de bou şi ochiul boului 
alb de Ştefăneşti. 

Atestată in Moldova şi Dobrogea numai de lucrările de viticultură, 
tigva258 (de la tiguă, plantă agăţătoare ale cărei fructe, de forma unei. sticle, 
seamănă cu aceşti struguri) este răspîndită cu numele de tidvJi.259 (Ct, Pş, 
II, an, tivdă260 (RI, Se, VR), tivgă261 (Sg), titvă262 (Me, Pop) şi sub for- 
mele derivate tidoodsă (Crt, Gb, Hr, SN), tigvodsă263 (PM) şi tz:gvodnă204. 

în zona Huşi i se zice poama albă a caluluis», de unde o .serie în- 
treagă de alte denumiri: poame calului,2ll11 poamă de cal, poamă de iapă şi 
poamă căiţă « cal). 

Rar e denumită poama marer" (Hi, Sf, Tt) şi (struguri) aroma- 
tici268 (Cij). 

Denumiri pentru soiuri hibride : agud (H), agudar (Am, Mv, Ph}, alu- 
nar (Bg, Re), alunel (Cio, F, Hl), anison şi hdnos (Bd, Da), armurdr sau 
armurie ("Prin haplologie î o loc de armurărar, plată întrebuinţată împo- 
triva "armurarei", derivat din armurare, prin suf', nom. agent. -ar"; cf, 
DA. Numele i s-a dat mai întîi viţei, care are frunzele mari, lucitoare ca 
armurarul, ° plantă care vindecă armurariul Ia vite. Este un soi hibrid, cu 
strugurii galbeni şi lungă reţi ; Bş, Co, Pr), bambdl21l9 (după numele unei 
plante mari de la tropice ; Bg), boz, boază (Cio, Pe), bozoaică (strugurii au 
bobiţele mici, negre ea la boz; Tru, VI), buruiană (Bel), chimion (FI), chi- 
todşcă (v. pitoaşcă "numele unei ciuperci comestibile". StruJurii" sint mari 
cu boabele albe; Cuţ, Hd, So. în unele locuri (Cş, Sti 1 se zice poamă 

251 PI, 217. 
252 DV, 11 ; VIN, 142 ; CA, 403. 
253 DS, 37. 
254 EL, 94; EV, :35; AT, 132; NI ; TS, 14 ; TV, 37. 
255 .JO, 53 : IvIC 7. 
256 FDA, II, 51 ; EV, 35. 
257 BL,232: NI; VIN, 1:3tl ; BT, 414 ; L, :i; SCRIBA.N, D. 
258 1'S, 14-15; CA, 24;\. 
259 NI ; BT, 414-415 : CO, ()'i. 
,60 IP, 2fi4 : DV, la ; DS, 33 ; PI, 217. 
261 CA, 24,\.' 
262 VIN, 172. 
263 BA, 351 ; JO, 54; NI ; CA, 243-246. 
264 ,JO, 54. 
265 DS, 37. 
266 DV, 10 ; DS, 37 ; NI ; BT, 414. 
267 BT, 414. 
268 EV, !fi. 
269 NI ; IvIC, 7. 
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hrib), căpşunar (Ds), cireş (Av, C, Of, Păş), cimşiră « te, cimşir "merişor"; 
CV), cândur, cândură (numele vine de la o plantă agăţătoare, cu flori gal- 
bene; Bh, Dv, Sb, To. 1 se mai zice condâr (Ct, Hr), cândar (Cp), cânder 
(Fo), cândir (Cm, Sch), cândiră (Ar, D, Mj, Mş, Mv, Vo), condur şi con- 
dură (Cn, Mir, Red), conduraş (Gj, Nş ; are strugurii ca floarea de conduraşş, 
copac şi copdcă (Sp ; i s-a dat denumirea după strugurii săi rămuroşi, cu 
boabele mari, albe), copăcel (Bu, Co, Scol, crăiţă270 (de la numele plantei 
care se mai cheamă şi oăedoagă, sau de la denumirea dată unui fel de 
ciuperci; Crs, Tra}, frăgar (On), frăgărie (Hb}, hasmaţuchi (Cu), lâeă 
« ucr., bg. loza "viţă de vie, viţă"; Ce), mălină (Bu, Rs, Sor, Tb. Este 
un soi hibrid, cu strugurii mici, negri. Bobiţele au gust dulce, amărui), 
măsăruică (CM, Cm), merişor (E), muşcată (Strugurii au forma umbrelei. 
Frunzele butucului sint păroase, ca cele ale plantei decorative, numită 
muşcată; Bn, Cz, NB), negrâşcă (de la numele plantei numită negruşcă ; Gţ), 
paradaisă271 « paradais "patlagele roşii"; Da), per jar (Lp), perjărie (MgL 
plopană (Mt, Tb, Tru}, ridiche (Cj), rujă şi t;ujiţă « sb. ruja "trandafir"; 
Ce, Of), scoruşă (strugurii sînt mici, boabele îndesate pe ciorchine, de cu- 
loare roşie sau galbenă; C, Le, Mc), şipon (ef. slovac. !t:p, bg. şipka, ceh. 
şipek "măceş"; Ce), zirnă (Bec, Cig, Fru; bobiţele sint mărunte, dulci, 
amărui. Ciorchinele este ramificat, iar viţa are foarte mulţi cîrcei cu care 
se agaţă de arac). 

6. DENUMIRI DATE DUPĂ NUME DE FRUCTE 

agudă (BD, BG, Cu, H, Tn), aiod I; < ucr -. aiva "gutuie"; Hli, Mih) 
alămîie şi lămîie (Bri, Gg, Ug), alună (Ci, Ds, Pă), alunică (Gş, H. 10, M), 
caisă (Av, Hc, Sd), căpşună (Dv, Oş), căpşunică (Eu), căpşunoaie (P), cireşă 
(Cţ, Dţ, on, cireşică (Ep), cireşoaie (FI), chersică « piersică; Bă, VR), 
ch%'rşă272 « germ. Kirsch "cireaşă"; A), coacăză (CM, Pd, VC), curcudică 
(Fn, Gu, Hîn, Pir), curcuduşă (Bn, Fă, Pe, PI, Pol, fragă (in toată Moldova), 
frăguică (Bg, Rs), frăguliţă (Pir), frăguţă (Fru, Vie), gutuie (Ci, Ep, SI, 
Vi), harbuz (Crs, GM), harbuză (Cm), harbuzoaică (Cs), mară « măr; Pp, 
Vi), măslină (Bod, Hv), mură (Ax, Bu, CM, Gc), nuca (Dş, Pgu), pară 
(Bec, Do, Pc), periă (Căz, Di, Sj), perjoaie (Di, Pe, Z), perjoaică (Dă, Ms), 
perjulică (Cu, Măd), pomuşoară (de la pomuşoară "coacăză"; AI),portocală (Lr, 
Red), st"lvă « ucr., bg. sliva "prună"; Mih), smeură (Măd), smeurică (GI), 
smochină (Mţ, Zm), şipşină « ucr. şipşina "măceş"; Hli), vişină (Bh, PL), 
vişinică (Bg), zarzără (Lţ, Tru, Us), zărzărică (F, Lt, Pt). 

7. DENUMIRI DATE DupA SOIUHI DE FRUCTE 

După pere: poamă coadeşă (Cig, Ct, Zb), poamă crăiască (Cuc, H, TI), 
poamă gamotă (Fă, Sch, Vţ), poamii pergamută « it. bergamotta; Fe, Mir, 
Vce), poamă untoasă (Bm, Cori, Hv, VL). 

270 DA.Mf; : NI : VIN, 150. 
271 BM, :360. 
272 Vezi Mateiu Caragiale, Craii de Curtea-Veche, Editura Eminescu, 1970, 

p. 149 care înregistrează cuvîntul kirsch (kirschwasser) "rachiu de cireşe". 
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După cireşe: poamă aslană273 « Aslan = nume propriu; Bec), poamă 
drăgănică (Ct, Ha, Zm), poamă moacră/": (Da), poamă pietroasă (Ct, Gr, Uţ). 

După mere: poamă domnească (PC, Sp), poamă oiască (F, St). 
După prune: poamă aoramă (Ba, Il, Lc), poamă bardacă (Cu, Mn), 

poamă goldană (FI, Pl). 
în stabilirea acestor nume s-a luat in consideraţie nu numai forma 

şi culoarea fructului respectiv, ci, in primul rind, gustul. 

8. DENUMIRI DATE AVîND IN VEDERE PERIOADA DE COACERE A STRUGURILOR 

automndlă (Ge), autânică (CorI), autumndlă (Fi), primdie (Hs, Pă), 
primă (C, Ci), prim6i (Pă), timpurie (Da, H, Tu), tîrzie F, Oş, Vu), tomna- 
tică (în majoritatea localităţilor), uăratică (în toată Moldova). 

8. ALTE DENUMIRI PENTRU SOIURI DE STRUGURI 

6vz'suF5 apare cu acest nume la Ştef'ăneşti. Este o varietate de stru- 
guri mici, bătuţi, de culoare albă verzuie. Zeama are gust aromat, (La 
Cotnari i se zice sdscă276 (fem. lui sas), sdscă viforită277, poamă săsdscă, 
şâşcă, poamă şâşcă, iar la Huşi băldie şi ovis alb), drăguidscă27B (Bn, BS), 
lăsculedscă279 (Bd) şi lăscăeâţă (Bos; probabil de la lăscăeaţă "oală", cf. DU), 
pîrci280 (Bo, Tom) şi poamă pîrce281 (Cri, Ct, Sî; de la pirci < bg. pure, sb. 
prc; "mirosul pe care-I are ţapul"), pirţdg (Bo) şi poamă pirţdgă (Ri, Tu; 
de la pîrţag, derivat din pîrci cu sens primitiv de ţap; cf. DU), rosculească=" 
(Cor), romostin=: (Bm, Sb), samohdică=: (Băi) şi şamohdicăr" (Tb, Zb), 
slăcineancă/" (Dd), poamă şoinicăt" (Dd, H), (strugure) tăi6s288 (Fn), 
(poamă) tătŞZB9 (Brs), uinariţă (Coz, Lo; de la oinariţă "plantă care uscată are 
un miros plăcut. Amestecată cu vin, dă o băutură plăcută; cf, DU), voi- 
culedscăv" (Sh, Tu). 1 

273 Vezi ŞI, II1' 395. 
274 (cireşe) moacre atestat in Bihor. Vezi SCHIBAN, D şi CV, III (1931), 

.3-4,46; 
275 BA, 352 ; JO, 54 ; DDHF ; NI ; BT, 414 ; TS, 14 ; DLR 
276 .Ia, 53 ; NI ; VIN, 132-133 ; De. 
277 VIN, 132-133. 
276 EV, 16 -, 
279 JO, 54. 
280 MC, 7; DU ; SCRIBAN, D. 
261 VIN, 152. 
282 MC, 7. 
283 JO 54 . DU 
264 NI: ' . 
285 VIN, 142. 
286 Lucian Costin, G1"aiul bănăţean, II, Turnu-Sever in, 1934, înregistrează cu- 

vîntul cu sensul de "vie veche, nealtoită:'. 
287 în Răspunsuri la Chestiona1"ul lingvistic al lui B. P. Hasdeu, yoJ. II, în- 

tîlnim şoinic •. varietate de struguri" (Pietroasa de Jos - Ploieşti). 
268 .Ia, 54. 
289 NI ; VIN, 142. 
290 HEM. 
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Strugurii mai capătă nume speciale dacă viţa este altoită sau nu. 
Pentru via altoită apar denumirile: strugure (poamd) nobil şi nobilă (in toată 
Moldova), nobil alb (Bd, Ep}, nobil negru (F, T), modernă (Ld) ; pentru via 
nealtoită : strugure (poamă) sâlbaticătiti majoritatea localităţilor), lăuruscă291 
(Ci, H, Ts), rauruscă292 (Bm, Hp), aguriddr29:l A x), haltngă?" (Cru), curpen 
(Mnd), producător (în majoritatea Iocalităţilor). 

* 

Denumirile pentru varietăţile de struguri sînt în general creaţii pe 
terenul limbii române. In formarea acestor cuvinte s-au luat în consi- 
deraţie caracteristicile esenţiale ale varietăţii respective şi astfel au apărut 
termeni referrtori la culoarea, forma sau calitatea strugurilor. Aceste 
nume s-au dat varietătilor de struguri vechi româneşti, varietăţi care au 
fost numite iniţial, în Cele mai multe cazuri, cu adjective de bază (alb, 
qalbcn, negru, roşu, mare, mic, bun, râu), pentru ca ulterior sfera acestor 
denumiri să se îmbogăţească cu o serie de derivate ale acestor adjective 
principale. 

După acest început, în care predomină formatiile adjectivale, apar 
o serie de termeni, de. preferinţă substantive, ca rezultat al unor ana- 
logii cu valoare de metaforă. 

Iată lista tuturor cuvintelor de bază care denumesc varietăti de 
struguri vechi româneşti: alb, albă, armaş, armaşă, băbească, băşicată, 
braghinâ, berbecel, busuioacă, cioinac, crăcană, cruce, cruciuliţă, cearnă, 
crimpoşie, [etească, frîncllşă, ual benă, grasă, qorâin, qoriuin, iortiană, 
mustoasă, negru (moale şi vîrtos), ochiul boului, ouis, plăvaie, tărniioasă, 
tiqo«, ţîţa caprii, ţîţa vacii, verde, vulpe, zghihară. 

In perioada dintre apariţia Iiloxerei 295 şi răspîndirea primelor denu- 
miri ştiinţifice pentru hibrizi şi varietăţi străine de struguri transmise de 
lucrări de specialitate (aproximativ 1870-HJOO), s-au creat pe terenul 
limbii române o serie de termeni care s-au păstrat numai în graiuriTe 
populare, Aceste cuvinte denumesc varietăţi de struguri create în ţara 
noastră sau aduse din străinătate şi au apărut relativ recent, din nece- 
sitatea de a denumi nişte obiecte necunoscute, venite cu Un nume străin 
sau fără acesta. In asemenea situaţii, s-a apelat la procedee proprii 
limbii române, la cuvinte care evidentiau, în cazul de faţă, calităţile so- 
iului respectiv (culoare, mărime etc.) sau îl apropiau de lucruri asemă- 
nătoare. Cum aceste caracteristici au stat şi Ia baza denumirilor pentru 

291 BF, 208 ; DG, 1, 207 ; PP, :i39. 
292 BF', 208 ; pp, 339. 
293 EF, 208. 
294 PP. 339. 
295 F'iloxer-a a fost depistată la nOI m ţară între anii 1877-1878 în judeţul 

Prahova, iar în 1884 ea ,.a fost constatată oficial" şi ,.s-a înfiinţat impozitul filo- 
xerei. De la 1884 ... cînd viile ocupau o suprafaţă de 134000 ha şi pînă la 1897 cînd 
am avut maximul de suprafaţă plantată, f'iloxern a distrus 49793 ha, adică în me- 
die o suprafaţă de 3557 ha pe an" (PV, 4). 



23 DENUMIRI PENTRU SOIURI DE STRUGURI IN MOLDOVA 71 
--- 

soiuri vechi româneşti, hibr iz ii (ca şi oricare altă varietate străină sau 
românească de .dată recentă) au fost numiţi nu cu adjective de bază sau 
derivate ale acestora, ci cu alte categorii de adjective care nu repre- 
zintă culori fundament ale, ci nuanţe. 

Ulterior, această parte a lcxicului viticol s·-a îmbogăţit şi cu o scrie 
de denumiri clate prin analogie, strugurii fiind numiţi după numele unor 
fructe, plante sau obiecte, care aveau comun cu varietatea respectivă 
forma sau culoarea. 

După cum spuneam, aceste cuvinte au fost create (şi se mai creează 
încă şi astăzi) şi au circulat numai în graiurile populare. Aşa se explică 
faptul că ele nu sînt atestau; în tratate de viticultură (nici în dicţionare) 
şi apar, destul de rar (doar cuvintele referitoare la mărimea şi culoarea 
strugurilor), numai în 1 ucrări care au ca scop adunarea de material lexical 
din grai uri (vezi AT, BM, JO). 

Formele cele mai recente, cuvintele care denumesc soiuri de struguri 
pornind de la asemănarea cu diferite obiecte, plante sau fructe, domină 
acest lexic în care Iormati ilc adjectivale (mulţimea derivatelor) par mai 
adesea creatii ad-hoc, 

Denumirile pentru soiurile hibride, care au la bază criteriile sem- 
nalate mai sus, circulă izolat în toată Moldova, Iără a forma arii compacte. 
Ele sînt răspîndite mai ales în zonele fără podgorii, unde influenţa cărţii 
de specialitate nu s-a făcut simţită. In celelalte localităţi, hibrizii coexistă 
cu soiurile vechi româneşti, dar poartă denumirea lor aproximativ 
ştiinţifică. 

Din punct de vedere gramatical avem. de-·a face, aşadar, cu adjective 
(propriu-zise sau derivate) şi cu substantive . 

. ColOlogic, distingem duă mri ctego'ii de. terFl'ni care dnumesc 
varietătilc de strugun. In pr-imul rînd, Iese m relief un strat vechi format 
elin adjective propriu-zise, adjective derivate (de la substantive sau verbe) 
şi substantive, cuvinte de bază, fundamentale. Acestor formaţii li s-au 
adăugat creaţii mai noi, de obicei adjective derivate din adjective pro-· 
priu-ziso, cu ajutorul unor sufixe. (Toate aceste cuvinte numesc varie- 
tati vechi de struguri). In al doilea rînd, un strat recent format în special 
din adjective care reprezintă nuanţe şi substantive nume de arbori, 
plante, diverse obiecte (toate aceste cuvinte numesc varietăţi hibride). 

1. FORMATII ADJECTIVALE 

1 DENUMIRI DurĂ CUl.OAHE 

abrasă albisoar-ă arămească brumăric 
alacc albiţă arămie cicică 
alb albuică clrsă cireşie albă aJburie aurie 
albicioasă aJbuţ băl aie cîrrnîză 
albiol' albută bălană cOl'bească 
albişor ar apă brumată cI'ască 
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galbenă 
gălbenuşă 
gălbie 
gălbinea 
gălbinie 
gălbiniţă 
gălbinoasă 
gălbioară 
gălbişoară 
gălbuică 
gălbuie 
gangură 
harapă 
laie 
Iăită 
luminoasă 

măslinie 
mov 
movă 
mur gă 
.neagră 
negri 
negricioasă 
negrişoară 
negrită 
negru 
negruţă 
olivă 
pămîntie 
pestriţă 
plăvană 
plcviţă 

1. NUŢĂ 

porurnbie 296 
profiră 
prohiră 
roş 
roşă 
roşculiţă 
rosiattcă 
roşie 
roşioară 
rosu 
roşuţă 
roz 
roză 
razi că 
razie 
rozioar-ă 

razi 01' 
ruginie 
ruginit 
săin 
seimea 
seină 
sticloasă 
strălucită 
verde 
verduncă 
vineti 
visinie 
vînăt 
vînătă 

24 

2. DENUMIRI DATE DUPĂ CALITATEA STRUGURILOR 

acră 
acricioasă 
acrişoară 
acruţă 
apoasă 
aromatică 
aromatici 
aţoasă 
băloasă 
boscănată 
bună 
buni 
busuioacă 
busuiocită 

cîinească 
crăieşti 
crăpătoarc 
dulce 
frumoasă 
frumoşi 
Irumuşlcă 
gozorască 
haramă 
hărămoască 
împărătească 
lunecoasă 
malacă 
malagă 
mălăiată 

mămăligoasă 
moale 297 
mustoasă 
muşată 
muştereaţă 
necăcioasă 
parIurnatâ 
plesni toare 298 
prăjit 
puritană 
puruioasă 
ravacă 
răi 299 

răpănoasă 
scuturătoare 
tare 
tămîiată 
tămîioasă 
trăsnitoare 
ţîşpoagă 
vină 
vinoasă 
vinos 
vînoasă 
vîrtoasă 
vîrtos 
zămoasă 
zămos 

3. DENUMIRI DATE DUPĂ FORMA BOBIŢELOR ŞI A STRUGURILOR 

babască 
balaban 
băbască 
băbească 
băldăoaie 
băldovaie 
băşicată 
băşieoasă 
bătut 
bătută 
beşicată 

bobană 
buturoasă 
cîrltgoancă 
cîr-ligancă 
clemposie 
copăceană 
copăceancă 
crăcănată 
crăcănoasă 
crăcoasă 
creaţă 
crcţiiloară 

crîrnpoasă 
crîmpoşie 
fetească 
Iîr ţigaie 
fîr',iră 
ghllesaie 
gîlrnă 
gîrgîratică 
gogoncaţă 
grasă 
grăsulic 
grăsuţă 

grăşiţă 
gurguiată 
gurgună 
iepurească 
iezeră 
inelată 
lungană 
lungă 
Iunguioasă 
lungurie 
mare 
mărunt 

296 JO, 54. 
297 JO, 54 ; VIN, 157 ; ŞV. 
298 LM, 93. 
299 EV, 16. 
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măruntă 
mărunţel 
mărunţică 
mic 
mică 
mititică 
mustăciţă 
nămaie 
nănaie 

nănacă 
netedă 
oloagă 
păsărească 
pitică 
rar 
rară 
răntuiată 
rănţurată 

răricică 
răschirată 
rotundă 
schirnpoşie 
tigvană 
tidvoasă 
tigvoasă 
trupeşă 
turtită 

tărtănos 
tărtără 
ţîrţîor 
ţîrţîratică 
tîrtîră 
tuguiat 
vălătucă 
velică 

STRUGURILOR 
maghiară 
mocănească 
moldovenească 
muntenească 
odobească 304 
păminteană 
rusească 
tătară 
tătarcă 
ţigănească 
ungurească 305 

DE PROVENIENŢĂ A 
frenchişă 
frenchie 
frînchie 
frîncuşă 
găIăţeancă 
grecesc 301 
huşancă 
indi genă 
italiană 
Italiancă 
lesesc 302 
lesească 303 
lipovenească 

4. DENUMIRI DATE DUPĂ LOCUL 
cotnărea 
cotnăreancă 
crasnă 
dobrogeană 
dobrogeancă 
dunăreană 
focşăneancă 300 
frănchie 
franchie 
franculie 
frangulie 
frănchie 
frănghie 

algeriană 
algerie 
americană 
americănească 
apuseană 
ardeleancă 
basarabeancă 
basarabească 
boldară 
bulgar 
bulgară 
bulgarcă 
bulgărească 

5. DENUMIRI 
automnală 
autonică 
autumnală 

DATE AVIND IN VEDERE 
primaie 
primă 
primoi 

PERIOADA DE 

timpurie 
timpuriu 
tîrzie 

COACERE A STRUGURILOR 
tîrzii 306 
tomnatică 
văratică 

II. FORMAŢII SUBSTANTIVALE 
1. DENUMIRI DUPĂ CULOARE 

albitură 
cioară 

corb 
ncgritură 

pestrttătură 
ţigan 

ţigană 
ţigancă 

ar-mas 
ar-masă 
betivană 
borşar 
bragă 

2. DENUMIRI DUPĂ 
braghină 
brăghinar 
brăghinor 

CALITATEA STRUGURTLOR 
brăghinoară 
brăghioară 
brăghită 
crăiasă 

plumb 
sifon 
sifoană 
sifoancă 

babă 
ban 

3. DENUMIRI DATE DUPĂ' FORMA BOBIŢELOR 
bană băldioară 
băldie bănişor 

ŞI A STRUGURILOR 
bănişoară 
bănuţ 

300 DAME; NI. 
301 BA, 352. 
302 JO, 54. 
303 DV 11' DS 49' NI VIN, 140. 
304 JO,' 54. ' , , 
305 BLB, 232. 
306 FDA, II, 52; EV, 16. 
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bănută 
bărbăcuţ 
bărbăcută 
băşică 
băşicătură 
băşicuţă 
berbec 
berbecel 
bcrbecită 
beşică . 
bîldie 
bîldioară 
boban 
bobar 
boghitar 
bouleană 
bouleancă 
budacă 
budarcă 
bumb 
bumbă 
bunghişor 
burdujă 
butăcică 

butăcită 
candelută 
cangură 
capră 
ca stor 
castron 
căită 
căldare 
căldărusă 
căpriţă' 
cerceluş 
cerceluşă 
cioară 
ciolan 
clempuşă 
clopoţel 
cocoană 
coconea 
coconită 
codită 
condac 
condacă 
corb 
covătea 

I. NUTA 

cracă 
crăcană 
crăcită 
crăcişoară 
cruce 
cruciţă 
cruciuliţă 
curpen 
fată 
fecioară 
feciorică 
fetiscană 
fetisoară 
fetiţă 
frunzătură 
frunzuli tă 
găluşcă 
gărgărită 
grăsătură 
gură 
gurgui 
guriţă 
iepuroaică 
hulpe 

mierlită 
mursă 
pîrnaie 
ploschită 
poloboc 
poloboacă 
pulpă 
pungă 
putinică 
rîndunică 
schirnpuşă 
steluţă 
tidvă 
tigvă 
tivdă 
ţîţă 
ulcioară 
ulcicută 
vulpe 
vulpoaică 
vulpoaie 
vulpoşită 

26 

4. DENUMIRI DA TE DUPĂ NUMELE UNOR ARBORI SAU PLANTE 
anisori 
arrnurar 
bambal 
boz 
boază 
bozoaică 
buruiană 
chimion 
chitoaşcă 
cireş 
cimsir 

condur 
condură 
conduras 
copac 
copacă 
copăcel 
corn 
cor nar- 
cornurel 
crăiţă 
gherghină 

hanos 
hasmatuchi 
hrib 
joiană 
joienică 
loză 
mălină 
măzăruică 
merişor 
muşcată 
neeruşcă 

paradaisă 
ploapă 307 
plop 308 
plopană 
ridiche 
rujă 
rujiţă 
scoruşă 
zirnă 

5. DENUMIRI DATE DupA NUME DE FRUCTE 

agudă 
aiva 
alămiie 
alună 
alunică 
caisă 
căpşună 
căpşunică 
căpşunoaic 
cireaşă 
cireşică 
cireşoaie 

chersîcă 
chirsă 
coacăză 
coarnă 
corniţă 
curcudică 
cul'cudusă 
fragă 
frăguică 
frilguliţă 
frăguţă 
gutuie 

harbuz 
harbuză 
harbuzoaică 
mară 
măr 
rn ăsl ină 
mUI'ă 
nucă 
pară 
perjă 
perjoaie 
perjoaică 

perjulică 
pornusoară 
portocală 
silvă 
smeură 
smeurIcă 
smochină 
şipşină 
vişină 
vişinică 
zarzăl'ă 
zărzărică 

307 .10, 54 ; NI. 
308 NI, VIN, 153. 
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PROCEDEE DE FORMARE A CUVINTELOR 

75 

Din faptele prezentate pînă acuma se desprind o serie de observaţii 
lingvistice privind formarea cuvintelor în limba română. 

Trebuie subliniat în primul rînd rolul sufixelor, în special al sufixe- 
lor diminutivale, în crearea unor termeni privind soiurile de struguri. 
Vom încadra aici toate cuvintele care nu sînt atestate cu sufix sau care, 
deşi atestate, nu au fost folosite direct pentru soiuri de struguri şi s-au 
format printr-o derivare independentă. 

Iată, în ordine alfabetică, lista celor mai întrebuinţate sufixe: 
-ană : bobană 

-ar : agudar, aquruiar, alunar, armurar, bobar, boghiţar, borşar, 
brăghinar, brumar, căpşunar, cornar, frăgar, harbuzar, perjar, pomiţar 
( < pomiţă "fructul unei tufe de fragi"). 

Sufixul acesta nu este atît de productiv ca în terminologia fores- 
tieră 309, de exemplu, dar răspîndirea lui în terminologia viticolă întăreşte 
ideea că el "are o largă răspîndire în limba română şi, mai ales, în 
limba populară" 310. 

-ărie : frăgăTie, perjărie 
-că : bulqarcă, româncă, tătarcă 
-ea: cotnărea, cuconea, gc1lbenea 
-eancă : cotnăreancă, [ocşiineancâ, huşeancă 
-ească : arămeasă, merleasă 
-ească : Iuiriimească, zăsănească 
-el: cornurel 
-ică : bozoică, butăcică, muşaiică, muşiţică 

-iţă :bozoiţă, tnităciţă, butuciţă, grăşiţă, har,luzoiţă, hribăciţă, ne- qriţă, răvăciţă, vălătuciţă, zămoşiţă 
-oaică : bozoaică, buioaică, harbuzoaică, hriboaică, perjoaică 
-oaie : bozoaie, căpşunoaie, cireşoaie, haroiizoaie, perjoaie 
-oancă : cirliqoancă 
-oară.' bănişoară 
-oasă : acricioasă, merloasă, răoiicoasii, tidvoasă, văIătucoasă 
-uică : frăguicâ, măzăruicii 
-(il ar: brăghinor,ţîrţîor 
-ură şi varianta -ătură : aibiiură, frunză tură, grc1sătură, neqriturâ, 

pestriiături: 
-uţă : biinuiă, cornuiă, frCiguţc1, hribuiă 
După cum se poate observa, din totalul de 20 de sufixe cele mai 

bine reprezentate din punct de vedere numeric sînt -ar (15) şi -iţă (10). 
Cuvintele noi formate cu aceste sufixe provin din teme substantivale şi 

309 Vezi V. Arvinte, Terminologia exploatării lemnului şi a plutăritului., "Stu- 
dii şi cercetări ştiinţifice", Filologic, Iaşi, VIII, 1957, fasc. 1, p. 125. 

310 Elena Ciobanu, Categoriile semantice create de sufixul -ar în limba ro- 
mână, Studii şi materiale privitoare la formarea cuvintelor în limba română, vo1. 
al III-lea, Editura Academiei R.P.R., HJ62, p. 154. 
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adjectivale. Din cele 76 de derivate, 60 provin din substantive (30 mascu- 
line, 25 feminine şi 9 neutre), iar 12 din adjective. 

Dintre derivatele cu sufixe, o importanţă aparte prezintă substanti- 
vele derivate cu sufixe moţionale. Formarea de substantive Ieminiae 
de la masculine este des întîlnită şi ea se datoreşte acordului de gen 
al substantivului determinat (care reprezintă un adjectiv al substanti- 
vului de bază) cu substantivul generic poamă. 

Dăm mai jos lista acestor substantive moţionale întîlnite în anche- 
tele directe din Moldova: 

poamă bambală «bambal "plantă mare de la tropice"; ef. SCRIBAN, 
D; Bg), poamă bană ( «ban; Bd, D, St), poamă bănişoară «bănişor; 
Aur, To), poamă bănuţă «bănuţ; Băi, Cib, Da); poamă boază «boz; 
Cio, Pe), poamă buchetă «buchet; MR), poamă bumbă «bumb; Bă, 
CI, T), poamă butaşă «butaş; LC), paamă butacă «butac; Ar, Cş), 
poamă ceaună «ceaun; Ep, Hv), paamă clempuşă «clempuş; Băd), 
poamă condacă «condac; Ci,Mg), poamă copacii «copac; Sp), poamâ 
haramă «haram; Rd), poamă harbuză «harbuz; Ib, Ps), poamă hribă 
«hrib; Băi), poamă mară «măr; Pp, Vi), poamă pe lină «pelin; Hu), 
poamă ploapă «plop; Bel), poamă ·poloboacă « poloboc ; Bd), poamă 
plumbă «plumb; Ră), poamă rauacă «ravac; Ho), poamă schimpuşă 
«schimpuş; Pop), poamă sifoană «sifon; Bd), poamă văIătucă «vă- 
lătuc ; 1). 

Numărul mare de sufixe a creat extrem de multe variante lexicale 
pentru una şi aceeaşi noţiune, fapt care lasă impresia unor creaţii sus- 
pecte. Trebuie menţionate aici cazurile derivatelor cu sufixe motionale, 
cînd de la un substantiv masculin au apărut o serie întreagă de cuvinte 
feminine: 

boz>boază, bozoaică, bozoaie, bozoiţă, bozaică ; butaş > butaşă, bu- 
tăciiă ; butoic-butoaie, butoaică ; butuc,>butucă, butuciţă; ceaun,>ceaună, 
ceaumică, ceaunea; harbuz>harbuză, harbuzoaie, harbuzoaică, harbuzoiţă; 
hrib>hribă, hriboaică, hribuţă, hribăciţă; ravac>ravacă, răvăciţă, ră- 
văcoasă. 

Uneori însă, substantivul determinant, de gen masculin, cu rol de 
atribut al substantivului generic f€minin (poamă)-se alătură acestuia fără 
acordul de gen: poamă ban, poamă boz, poamă bănuţ, poamă har buz, 
poamă ravac etc. 

Un alt procedeu de îmbogăţire a lexicului viticol îl constituie. compu- 
nerea 311 

311 Cuvintele vor fi grupate după criteriu morfoogic 9i nU' după cel sintactic. 
Se va pleca, deci, în primul rînd, de la părţile de vorbire care intră în compunere. 
Rar vom apela, însă, şi la criteriul sintactic, potrivit căruia compusele s-ar îm- 
părţi în sintactice şi asintactice, în compuse formate prin juxtapunere şi eipsă 
(vezi în acest sens Arsene Darmesteter, Traite de a formation des mots composes 
dans a angue fraw;aise compan!e aux autres langues romanes et au atin, deu- 
xieme edition vue, corl'igee et en partie refondue, avec une preface par Gaston 
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In terminologia viticolă românească compunerea este de dată recentă, 
făcînd parte din "perioada modernă", care începe spre sfîrşitul secolului 
al XVIII-lea şi se continuă pînă în zilele noastre 312 

Substantivul prezintă, în cazul de faţă, cele mai dese forme de com- 
punere. 

Există, în mare, două categorii de compunere, clasificabile după pre- 
zenţa sau absenţa substantivului generic (de obicei poamă) : 

a. compuse care includ substantivul generic şi 
b. compuse care îl presupun şi în care termenul de bază reprezintă 

numele unei varietăţi. 

1. Substantiv în N + substantiv în G 

a. Compuse cu substantivul generic (poamă sau strugure): 

Poama berbecului, poama boierului, poama boului, poama burqnezu- 
lui, poama căprii, poama ceaunului, poama cucoanei, poama fetei, poama 
vacii, strugure le berbecului, strugurele caprei. 

b. Compuse fără substantivul generic: 

Capul boului, coarnele caprei, cornul vacii, ochiul vacii, ochiul bur- 
qhezului, pulpa vacii, ţîţa caprei, ţîţa vacii, ţîţa oii. 

Deterrninatul este un substantiv în cazul nominativ, de cele mai multe 
ori la singular (într-un singur exemplu el este la plural: coarnele caprii], 
iar determinantul, un substantiv în cazul genitiv, totdeauna la singular, 
cu funcţie de atribut al substantivului. 

Aceste creaţii sînt prin excelenţă de origine populară şi au ca punct 
de plecare o metaforă sau o comparaţie 313 

2. Substantiv + substantiv (ambele în nomiflativ-acuzativ) 

Acest tip de copurnnere este slab reprezentat. Ambii termeni sînt 
substantive comune, la numărul singular şi în general de acelaşi gen: 
babă-căldare, [raqă-căpşună, qorqan-curcan, poamă tămîie, fată-regină, 
poamă măslinii, poamă căldare, poamă cruce, poamă cruciuliţă, poamă 
[eiişoară. 

In rare cazuri substantivele sînt de genuri diferite: coarnă-copac, 
poamă, curpen, poamă ceaun. 

De obicei, termenul al doilea este simţit ca un adjectiv mai ales cînd 
primul substantiv este poamă. 

Paris. Emilc Boulllon, editeur, Paris, 1894, şi Formarea cuvintelor in limba ro- 
mână, vol. 1. Compunerea. Editura Academiei, 1970. 

312 Formarea cuvintelor în limba română, val. I, p. 233. 
313 Vezi Halina Mirsca, Unele probleme ale compunerii cuvintelor în limba 

]'omână, Studii şi materiale privitoare la formarea cuvintelor in li11l;ba română, 
vol, r, Editura Academiei R.P.R., 1959, p. 178. 
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Din punct de vedere sintactic, aceste substantive juxtapuse sînt în 
raport de coordonare copulativă, 

3. Substantiv-j-adjectlv 

a. Substantivul reprezintă noţiunea generică (poamă sau strugure): 

poamă băşicaiă, poamă grasă, poamă galbenă, poamă mustoasă, 
poamă păsărească, poamă roşie, poamă verde, strugure băşicat, strugure 
gras, strugure galben, strugure untos. 

b. Substantivul reprezintă numele unei varietăţi: 

braghină deasă, braqtiină mare, corb alb, cruce neagră, gordin gur- 
guiat, gordin mărunt, vulpe bătută, vulpe roşie. 

In majoritatea cazurilor termenul al doilea este un adjectiv propriu- 
zis. Uneori, cu valoare de adjectiv apare un participiu: poamă arsă, cruce 
întoarsă, barghină turtită. 

De cele mai multe ori substantivul precedă adjectivul. Doar într-un 
exemplu (sfînta cruce) adjectivul precedă substantivul. 

4. Substantiv provenit din adjectiv (nume de varfetatej-ţ-adjectiv 

alba băşicată, feteasca albă, [etească neagră, feteasca roz, galbena 
românească, grasa românească. 

5. Substantiv propriu-zis (nume de varietate) sau substantiv provenit din 
adjectlv-ţ-articol + adjectiv 

In cazuri destul de rare, cînd adjectivul stă după substantiv, Între de 
apare articolul demonstrati v cel, cea: braghina cea bătută, gordinul cel 
mare, galbena cea sticloasă, qrasa cea mare, coarna cea neagră. 

6. Substantiv + prepoziţie + substantiv 

a. Primul substantiv reprezintă noţiunea generică: 

poamă de bou, poamă de cruce, poamă în cruci, poamă cu oăşici, 
strugure de cruce. 

b. Primul substantiv reprezintă numele unei varietăţi: 

tămîie de butuc, tămîie de strugure, mască cu busuioc. 

Termenii componenti sînt de obicei substantive comune la singular. 
Alteori, al doilea substantiv este numele de origine sau de cultură al 
varietătii de struguri: tămîie de Moldova, braqhină de Drăqăşani, 



Din punct de vedere al raporturilor sintactice, primul substantiv are 
rol de determinat, iar prepoziţia şi al doilea substantiv formează atri- 
butul substantival prepozitional, determinant. 

Există şi un tip de compunere extrem de interesant în care deter- 
rniriatul (logic) devine determinant (gramatical): cruce de poamă 
« poamă de cruce), cruce de strugure « strugure de cruce). 
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7. Substantiv (provenit din adjectivul care determină specia) + 

prepoztţia de + substantiv (numele localităţii de origine sau de cultură) 
busuioacă de Molâooa, busuioacâ de Bohotin, galbenă de Oâobesti, 

grasă de Cotnari, neagră de Şteiăncşti, roză de Huşi, tămiioasă de Boho- 
tin, tămiioasă de Moldova. 

8. Prepoziţie + substantiv 

Aceste formaţii sînt foarte rare: în cruci, în cruce. 

9. Substantiv (generic) în nomtnatlv=-acuzattv + adjectiv + substantiv în 
genitiv 

poama albă a fetei, poama neaqră a fetei, poama roşie a·fetei. 

1 Q. Substantiv (propriu-zis sau provenit din adjectivH- adjectiv + 
prepozlţle + substantiv (numele localităţii de origine sau de cultură): 

a. Substantivul reprezintă noţiunea generică: 

poamă grasă de Cotnari, poamă galbenă de Odobeşti, strugure roz de 
Uricani. 

b. Substantivul reprezintă numele unei varietăţi: i 

busuioacă roşie de Bohotin, tămîioasă vînătă de Bohotin, 

11. Substantiv în nominativ-acuzativ + substantiv în genitiv + adjectiv 

a. Substantivul reprezintă noţiunea generică: 

poama fetei albă, poama fetei galbenă, poama fetei neagră. 

b. Substantivul reprezintă numele unei varietăţi: 

ţîţa căprii albă, ţîţa căprii neagră. 

12. Substantiv în nominativ-acuzativ (generic sau nume de vartetatej-} 
substantiv în genitiv + adjectiv + prepoziţie + substantiv 

(numele localităţii de origine sau cultură} 

poama fetei albă de Moldova, poama fetei neagră de Moldova, ochiul 
boului alb de Ştejăneşti, ţîţa că prii neagră de Bucium. 
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13. Substantiv (generic sau nume de varletatej-ţ-adjectlv determlnatlv-j- 
adjectiv calificativ 

poamă sfîntă bătută, vulpe roşie bătută. 

14. Substantiv provenit din adjectiv + adjectiv determinativ + 
adjectiv calificativ 

grasă românească bătută. 

15. Substantiv + prepoziţie + substantiv + adjectiv 

braghina cu bobul mare, braghina cu bobul mic, bucium de poamă 
galbenă. 

16. Adjecttv-j adjecttv 

De obicei ambele sînt adjective propriu-zise: alb-mărunt, alb-mic, 
negru-vîrtos, roz-alb, dulce-mieroasă, moale-vinoasă, neagră-razie, roză- 
galbenă. 

Uneori, al doilea, adjectiv provine din participiu: alb-bătut, alb-pră- 
jit, sfîntă-bătută, neagră-bătută, albă-bătut<.i. 

Adjectivele pot fi de genul masculin sau feminin in funcţie de 
substantivul subînţeles (strugure sau poamă). 

17. Numeral cardinal + substantiv 

trei struguri, patru fraţi. 

Majoritatea acestor compuse se formează pe baza unor asocieri şi 
comparaţii, iar valoarea afectivă sau expresivă este dată de termenul al 
doilea, care este de obicei un adjectiv. 

Creaţiile care numesc soiuri de struguri sînt compuse de tip meta- 
foric, cuvinte ce rezultă din compararea obiectului pe care-I denumesc cu 
alt obiect. 

Majoritatea acestor compuse metaforice aparţin tipurilor substantiv + 
substantiv în genitiv, substantiv + adjectiv, substantiv + prepoziţie + 
substantiv. Substantivul este reprezentat prin cele mai multe exemple. 
Urmează apoi adjectivul. 

De cele mai multe ori, aceste formatii pot fi analizate din punct de 
vedere gramatical şi semantic: poamă grasă. Adjectivul determină sub- 
stantivul care reprezintă denumirea unui fruct (poamă) dintr-o anumită 
specie (grasă). 
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Cercetările dialectale efectuate mai ales în regiunile viticolo ale 
Moldovei au scos la iveală eterogeriitatea lexicului referitor la varietătile 
de struguri. 

Denumirile pentru soiurile de struguri au fost date spontan, au apă- 
rut din cele mai vechi timpuri şi sînt legate !de primele atestări ale 
cultivării viţei de vie pe teritoriul patriei noastre. 

Iniţial soiul de struguri a fost denumit luîndu-se în consideraţie 
perioada ele coacere (timpurie, tîrzie), culoarea strugurilor (roşu,galben, 
aLb), mărimea acestora (mare, mic), calitatea lor, (bun, rău). 

Apoi, sfera acestor numiri generale se lărgeşte şi apar nume speciale, 
majoritatea dintre ele fiind rezultatul unor analogii cu valoare de metaforă 
sau cuvinte care au la bază criteriile semnalate mai sus (vulpe! grasă, 
fetească etc.). Tratatele din viticultură vor înregistra o parte dintre 
acests denumiri, specialiştii vor crea termeni noi şi, cu timpul, 
în graiurile populare vor apărea toate aceste cuvinte care, datorită 
perioadei lor de formare, sînt considerate ca cele mai vechi denumiri 
pentru soiuri de struguri. 

Graiurile populare din Moldova au păstrat în cea mai mare parte 
pînă astăzi denumirile pentru soiurile vechi româneşti (numele de bază 
sau diverse variante fonetice), chiar dacă varietatea respectivă nu se mai 
cultiva astăzi pe terenuri întinse. In cazul în care cuvîntul de bază nu 
este cunoscut se Întrebuinţează sinonimul acestuia sau se apelează la 
creaţii proprii, care evidenţiază caracteristicile varietătii respective. Unii 
termeni au apărut în grai urile din Moldova pe cale cultă (datorită trata- 
telor de agricultură sau inginerilor agronomi din centrele viticole). 
gstc cazul cuvintelor băşicată, berbecel, cimpoşie, care denumesc soiuri 
de struguri răspîndite în Muntenia sau Oltenia. i 

Interesant este faptul că în cadrul denumirilor pentru soiurile de 
struguri vechi româneşti, sinonimia este foarte bogată şi variată. Iată, 
de exemplu, sinonimele pentru varietatea ochiul boului: boierească, 
bouleană, bculeanca, capul boului, gărgăunariţâ, gîrgîratică, gîrgîriţă., 
ochiul burghezului, ochiul vacii, poatna boierului, poarna burqnezului, 
poama boului, poamă boierească, poamă gîrgîriţă, păratică. 

In formarea termenilor care denumesc soiuri de struguri vechi a 
stat la bază nu numai UD procedeu semantic, datorită căruia denumirile 
sînt rezultatul unor analogii (deci cu valoare de metaforă), ci şi unul 
formal, în care predomină forrnatrile deterrninat-+-determinant. Potrivit 
acestuia din urmă asistăm, de obicei, Ia formarea unor noi denumiri prin 
alăturarea unui adjectiv (care arată culoarea, mărimea sau calitatea stru- 
gurilor) la numele soiului de bază (de obicei substantiv: băşicată neagră, 
braghină acră, erîmpoşie mare) sau la alipirea a două substantive, din-- 
tre care primul este numele principal al varietătii (gorgan-curcan). Alte- 
ori, termenului general, devenit metaforă, i se adaugă un determinant 
cu aceeaşi funcţie ca în primul caz (vulpe albă, păsărească dulce), sau 

fi - Academie - Anuarul de lingvistică 
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termenul metaforic apare fără determinant (păsârească, cruciuliiă, 
curpen). Aceste creaţii au o stabilitate relativă şi sînt proprii zonelor 
neviticole. 

Ca şi cuvintele care denumesc soiuri de struguri vechi româneşti, 
termenii folosiţi pentru a numi hibrizii şi varietătile recent apărute sînt 
creaţii pe terenul limbii române, de obicei adjective care arată culoarea, 
mărimea, aşezarea bobiţelor pe ciorchini, calitatea sau aspectul exterior 
al strugurilor. În toată Moldova vom întîlni, de aceea, denumiri ca: 
apoasă, brumată, neqruţă, roză, striilucită, oălătucă etc. 

Tot în cadrul acestor denumiri, mulţi termeni s-au format datorită 
asernănărilor ce există între struguri şi diverse fructe. In cazul acesta 
s-a ţinut cont de culoarea, mărimea sau gustul respectivelor fructe, 
caracteristici similare aceloraşi calităţi proprii strugurilor. Aproape fie- 
care fruct are corespondentul său căruia i se adaugă substantivul genp- 
ric poomă, pentru a se evita confuziile dintre variotătile de struguri şi 
fructe. 

Alteori, strugurii iau numele unor soiuri de fructe, ale unor copaci 
sau ale unor plante. 

De cele mai multe ori, numele este dat la inceput viţei vie 
(oloaoă, ploapă, copacă}, pentru ca apoi cuvîntul să definească varieta- 
tea de struguri şi rar denumirea vine de la numele dat iniţial vinului 
(sifon, sijoancă, ţîşpoagă). 

Din punct de vedere geografic, termenii pot fi grupaţi în trei mari 
categorii: 

1. Termeni cu arii mari de răspîndire, întîlniţi în toată Moldova, 
cuvinte care se referă la culoarea, mărimea sau calitatea strugurilor. 

2. Cuvinte cu arii mici de răspîndire. In Moldova pot fi distinse 
patru astfel de arii: 

JOI. Zona Cotnari, unde sînt răspîndiţi termenii grasă şi [eiească. 
b. Zona Ruşi: zghihară (cu toate variantele fonetice). 
c. Zona Stefăneşti- Truşeşti : armaşă, iordană. 
d. Zona Niooreşti-Odobeşti : galbena. 
Aceste cuvinte denumesc numai soiuri de struguri vechi româneşti. 
3. Termeni care nu formează arii importante, cuvinte rezultate din 

analogii cu obiecte cunoscute: poamă ceaună, poamă găluşcă etc. 
Trebuie menţionat faptul că foarte multe cuvinte din lcxicul curent 

au pătruns în terminologia viticolă cu acelaşi gen, sufix etc., avînd doar 
rolul de a denumi o nouă noţiune: vulpe, ţuguiată, dintre cuvintele 
vechi; sau sifon, modernă, dintre neologisme. Din punct de vedere al 
formei, ele rămîn neschimbate. 

De asemenea, unul şi acelaşi adjectiv sau substantiv poate fi mas- 
culin sau feminin, după cum se acordă ou elementul generic stTUgUTC sau 
poamă. O statistică făcută demonstrează că peste 90% din denumirile 
pentru soiuri de struguri din Moldova se formează cu noţiunea subin- 
teleasă poamă. 



DENUMrRl PENTRU SOIURI DE STRUGURI IN MOLDOVA 83 

Elementele originale pe care ni le oferă lexicul viticol sînt legate de 
sufixele masculine <+strugure) şi feminine (+poamă), de moţiune (.+ 
poamă) şi de diverse forme de compunere. 

Trebuie făcută observaţia că în lexicul viticol s-au conservat unele 
cuvinte pe cale de dispariţie in limba comună (crască, malagă, musai}, 
au o frecvenţă foarte mare unele adjective, în specia]' de origine turcă 
(abac, abraş, bauiban, cîrmîz etc.) şi se întîlnesc denumiri pentru soiuri 
ele struguri considerate dispărute iarmaş, iordană, oois). 

De asemenea, se întîlnesc o scrie de cuvinte intrate în limbă dela 
popoarele vecine, termeni care denumesc acolo, în general, fructe. Jnte7 
resant este faptul că aceşti termeni în limba română numesc numai 
soiuri de struguri şi nu circulă cu sensul pe. care-I au în limba de ori:· 
gine: (poamă) silvâ « uel'. sliva "prună"), (poamă) aio« « uel'. aiva 
"gutuie") etc. . 

În fine, trebuie să amintim că o bună parte din materialul lexical al 
acestei lucrări nu este înregistrat în nici un .dictionar al limbii române 
sau de vreo lucrare de specialitate şi că multe cuvinte răspîndite în alte 
provincii se întîlnesc şi în Moldova .. 
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LrSTA LOCALITAŢIT,OH ANCHETA TE 314 

A = Andr ieşeni, Iaşi 
Ad = Ardcluţa, Tarcău, Neamţ * 
/\g;=;Agnfton, Curtesti, Botoşani' 
AIC = Alexandru Ioan Cuza, Iasi 
Al.= Albec;ti, Boloşani 
Am =Arrn[lseni,.Băcesti, Vaslu! 
Ap=Agapi,;, Neamţ" 
l\x= Arnnr-anu, Ius: 
A,v=Avrămeni, Botoşani 
AV=j\djudulVechi, Vrancea * 
Ax '= Alexeşti,Jpatele, Iaşi * 
.B = Boroseşti, Scînteia, Iaşi 
Ba=Bahlui, Cotnari, Iaşi 
Baj "" Bajura, Darabani ,Botoşani" 
Bă = Băceşti, Vaslui 
Băb e Băbiceni; Durneşti, Botoşani" 
Băc e Băluşesti, Icuseşti, Neamţ 
Băd='Bădeni, Scoblnti, Iaşi 
Băi:;:;]3ăicenî.,Cucute,ni, • Iaşi 
Băl e Bălteni, Vaslui 
Băne-Băneasca, Galaţi • 
De:=:' BalcanirB acău * 
Bd=Budăi, Podul-IIoaiei, Iaşi 
.qD= l?ur$uc::Pe;al, ,Lespezi, laşi 
Bdpo:: BlJde.n\'Dolhasea, Suceava , 
Be""Blebect.: Tg, Neamţ, Nernţ' 
Bec=:BeJceşti, Iai 
BeL"" Be1peşti, Iyqti; Vaslui 
Bel':::: Bereşti,C;alpţi 
Bez::=Bel,'z\JntiBacăţl * 
Bgmăgeşti: p'ascani, 
Bgd";:Bogdana, .Ştehm Mare. llac{w' 
Bge =c BIăgeti, Vaslui' 
ţJgi == 8erez)pgi" Sireţel, Iaşi • 
Bh ,::ce Buhalniţa, Cepleniţq,' Ia'ii 

Histtiţa" YiişchlI'E\;., NeElwt '. '.' 
13iliQşti, .Suraiil, (YTarl:C'('!t' 
BîC\i, Îpatele, Iaşi" 

Br: .=' Bîreti, Vrancea' 
Bîd "" Birlesti Erbiceni lasi 
Bîrn == Bîrn(lV·. Iasi ' , 
Bîz== Blrzeşti; ŞţfflT}cel Mare, Vaslui "- 
Şj ==BqjiJa, Mădîrjac, Iaşi 
BJ==Bozienii de Jos, Dulcesti, NamF 
Bl:::: Bălteni, Probata, Iasi 
Bla == Blaga, Dealul Morii, Bacău 
BIţ == BăIţăteşti, Neamţ 
Bm=-=Buclum, Iasi 
Bn=Ban1.1, Dumeşti, Iaşi 
Bni = Boureni, Moţca, N eamţ* 

Ba === Bogdăn eşti, Hor-Ies ti, Iaşi 
130c == Brodoc, Vas] ui * 
Bod eBodestl, Scînteiu, laşi 
Bog:=E'()gdana, Vaslui 
Hogd == BOgc!(lll('sti, Suceava" 
Boh==130hotin, Răducăncnr, Iai 
Bol flololeşti, Vrancea 
Bor v Bor-zest.i, Ungur-eni, I.loLoşanl 
130s = Borosor ia, Plugari, Iasi 
Bot=BoLc1t.i, Horodniceni, Suceava " 
Boz == Bozieni, Dulcestt, Neamţ' 
llr== Bratcs, 'I'arcău, Neamţ * 
Bră:ce Br-ăhăşest], Galaţi * 
Brd== Borodosl.i, Tutova, Vaslui * 
Bre= BrehuC'sLi, Vlădcni. Botosani * 
Bri = I'ahnar i, Vaslui' 
Br l e Bur-lesti , Unteni, Botoani" 
Brs==Brăesti, Iasi 
TIn=, Brăteşti, Stolrriceni-Pr-âjcscu, lasi' 
IlS:::: Blaga de Sus, Schitu-Duca, Iaşi 
Bs=Bosia, Insl 
8sa= Bereasa, Dănesti, Vaslui 
B == Bals, Tg, Frumos, Iai 
B1.= Bîtcani, Nico['cşti, Vrancea 
Fta:= Butea, Iaşi 
Bţ = Bălţaţi, Iaşi 
Bta= l3ogdăniţa, Vaslui 
Bu == Buruieneşti, Bivolari, Iaşi' 
Bud= Budeti, Mogoşeşti, Iaşi 
Ftih==Buhăcşli, Vultureşti, Vasltn 
Bur=Burla, Volovă\, Suceava" 
But=T3utnfll'C'şti, SecllC'ni, Neamt·, 
By == l}ivolari, Iasi 
BVc.o:.J;3iilt.eni Vale,' BăHC'Ili, VaslUI 
Bz=::Buznea, Tg, li'rmnos, lac,j 
13711-== Breazu, Hcc!iu, laşi 
C:=.: Ciurehi,.' oraş Iw)i 
Ca = Caşin,Jaci'iu 
C<l =. CrăeşLi, Neamţ * 
CăI =Călimăneşti,Mărăşesti, Vrancea  
Căp = Căpotcşti, Huruieşti, Bacău' 
CClz==Căzăneşti, Negreşti, Vaslui * 
Cc=:::Coropeeni, Ciorteşti, laşi 
CCo::Coarnele Caprei, Iaşi 
Cd = Cudalbi, Galaţi 
Ce==CrawClleuca, Coţuşca, Botoşam 
Cep == Cepleniţa, Iaşi 
Cf=Coţofăneşt:i, Bacău 
CIt== Chiroftei, 1-:fastacani, Galaţi * 
Cg=Cogeasca, Leţcani, Iaşi 

314 După fiecare abreviere urmează localitatea (cînd sint dou;'i nume, primul 
repl'ezintă satul, al doilea comuna; cînd este un singur Tlume cl reprezintă co- 
muna) şi judeţul. 
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Cga cec Curagău, Cornarna, Iaşi 
Cl1=Ciohorăşti, Miroslăveşti. Ia,?l 
Chc==Chetreti, Bălteni, Vaslui * 
Chi ",Chilia, Ivăriestf , Vaslui 
Ci=Ciurea, Iaşi 
Cih ,= Ciurbeşti, Miroslava, 
Cic=,Ciocani, Perieni, Vaslui 
Cio == CiocîrIesti, Scînteia, Iai 
Cir==Cireşeni, Cotnari, laşi 
Cî==Cîrleşti, Rcbr icca, Vaslm 
Cîg=Cîrlig, Popricani, Iaşi 
Ci n == Cîridest.i, Mihăilcni, Boto'iani 
Cj == Cîrjoaia, Cotnari, Iaşi 
C.J=Cnlcea de Jos, Panciu, Vrancea * 
CI == Călărasi, Botosan i 
Cm=Comarna, Iaşi 
CM=,Coiista Măgurii, 'I'g. Frumos,lai 
Cn = Cor ni. Botosani 
Co = Ccrodesti, Gherghesti, Vaslui * 
Cop = Copălău, Botoşani 
Cor=Cordun, Flămînzi, Botoşani 
Cord == Cordăreni, Botoşani 
Corl Corh'iteni, Botoşani 
C:o:,,==Costeşti, Vaslui 
Cot==Cotic, Todireşti, Vaslui 
Coz=Cozmeşti, Stolniccni Pri:ijescu, Taş, 
Cp==Cîmppni, Prăjeni, Botoşani 
Cr=:Crivcşti, Vînătorii, Iaşi* 
Crd ==Cordun, Roman, Neamţ * 
eri = Cri veşti, Strunga, Iasi 
Crs ,= Cristeşti, Botoşani 
CrLc-=Ciorleşti, Iaşi 
Cl'U '"' Crucea, Lungani, Iaşi 
Cs == Costuleni, Iaşi 
CS =: Crucea de Sus, Panei lI, Vrancea' 
Csl Costeşti, Tg, Frumos, Iasi 
Cs == CurLeşti, Botoşani 
Cst=Corneşti, Miroslava, Ia,?i 
esti == Cristinesti, Botosani 
Ci:::: Cotnari, Iaşi 
Cti:::: Cdstcşti, Iaşi 
Cţ.=:::CănţăIăreşti, Ştcfan cel Mare, Vaslui 
Cu=,Curseşti, Pu:ngeşti, Vaslui· 
Cuc Cuculeni, Durneşti, Botoşani' 
Cut==Cucuteni, Leţeani, Iaşi 
Cuţ == Cucuieţi, Solonţ, Bacău * 
Cv == Covasna, Costuleni, Iaşi 
CVcc=Cuza Vodă, IpEltele, Iaşi' 
CV d = Cuza Vodă, Vii şO<11'a, Botoşani 
Ci' CU:;:l{l\l, Păltiniş, Botosani 
CzV==Cuza Vodă, Unţeni, Botoşani 
Cnn = CozmeşLi, Iaşi 
D=Delcni, Iaşi 
Da Dclgîţ.a, Iaşi 
Dă Dăneşti, Vaslui 
Dh DUJ1.1.bl'ava, Iaşi 
DbI' Dumbrava, Panciu, Vrancea '. 

Dece Dobîrcen i, Botoşani • 
Dd == Duda, Duda-Epurerri, Vaslui 
Do e.Dulccsti , Neamt." 
Dg== Di-ăgcsti, Todireşti, Vaslui" 
Dga=Dragalina, Hlipiceni, Botoşani 
Dh ,ce Dimăcheni, Corlăteni, Botoşani 
I)Î =, Dîrigeni, Boto sarri 
Dl=Dolileşti, Iaşi 
Dm=Dumcşti, Iaşi 
DM == Dolhestii Mari, Dolheşti, Suceava .. 
Do = Dorobant, Aroneanu, Iaşi 
Dr c= Drăguşeni, Şcheia, Iaşi 
Dra == Drugomir. BerZllnţi, Bacău " 
Dri == Dr islea, Tr-uşcşti , Botoşani 
Ds= Dcrsca, Botoşani 
Ds == Drăguşenl, Botoşani 
Dţ = Dcbrovăt, Iaşi 
Du e Dumeşti, Vaslui 
Dum Dumbrăveni, Suceava 
Dv = Dumbrava, Lespezi, Iaşi 
DV==Dumeştii Veehi, Dumeşti, Vaslui 
E=Erbiceni, Iaşi 
Ep == Epul'eni, Movileni, Iaşi 
Er=Epureni, Duc1a-Epureni, Vaslui 
F =, Focuri las i 
Fă = Fărcăşenj', Strunga, Iaşi' 
Fe = Fcdeleşeni, Strunga, Iaşi * 
Fg=Frcnciugi, Şcheia, Iaşi 
Fî == Fîntînele, Focuri, Iaşi 
FI == FLămînzi, Botoşani 
Fm==Frumuşiţa, Galaţi 
Fn = Fîntînele, Andrieşeni, Ia$i 
[o'u == Folteşti, Galaţi * 

[o'}'= fnm.lOClsa,. BCllcali, Bacău • Fru= Fnmtişeni, Vaui 
Fs == Frăsuleni, Victoda,Iaşi 
Fş oec Floreti, Cîrnpineanca, Vrancea 
Ft:ce Făget, Cotnari, Iaşi 
Fu == Furceni, Galaţi 
G= Gîrbeşti, Tibana, laşi 
Ga = Gropniţa, Iaşi 
Gă=Găneşti, Tg. Frumos, Iaşi 
G b == Gorbăneşti, Botoşani 
GB==Gura Bohotin, Gorban, Iaşi 
GBî==Gura Bîdiliţii, Vînătorii, Iaşi * 
Gc=Gîrceni, Vaslui * 
Gh=Ghidigeni, Galaţi' 
Gi = Giurgcşti, Tg, Frumos, laşJ 
Gî=Gîrcina, Neamt 
Girc, Gîrbovăţ, Ghidigeni, Galaţi • 
Gj = Grajduri, Iaşi 
Gl=Glodeni, Negreşti, Vaslui * 
GM=GîrheştiiMari, Tibana, Iaşi 
Cn Corban. Iaşi 
Go:= Golăeşti, Ii.1.şi 
Gr == Grieşti, .Tibăneşti, laşi 
Gri == Griviţa, Cordăreni, Botoşanit 
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Gs= Gioseni, 'I'amas, Bacău 
Gş = Goeşti, Lun garri, Iaşi 
Gt=Grozcşti, Iasi 
Gţ=Gîrbuleţ, Pîngăraţi, Neamţ 
Gu=Gurandcl, Dur nest i, Botosan i" 
Gv=.GIăvăne:şti, Andrieşeni , Iaşl 
G V = Gura Văii, Bacău 
Gz==Grumăzeşti, Neamţ 
H=Huşi, Valui 
Ha = Hodora, Cotnari, Iaşi 
Hă == Hăriesti, Adîncata, Suceava' 
Hb e Hăbăseşti , Strunga, Iaşi  
Hc == Hriscani, Vlădeni, Botoşani' 
Hce == Horudniceni, Suceava." 
Hd e Hadlrnbu, Mogoşeşti, Iaşi 
Hi= Hilttu, Costuleni, Iaşi 
Hî == Hîr1ău, Iaşi 
Hîr=Hîndreşti, Oteleni, l aşi " 
I-Ij == Hîrja, Bacău 
Hl e Hălceni, Şipote, Iaşi 
Hli==Hlipiceni, Botoşani 
Hm==Humuleşti, Neamţ' 
Hn= Hlineea, Ciurea, TatiI 
I-Io==Horleşti, Rediu, Iaşi 
Hol == Holboca, Iaşi 
Hp=Hîrtoapc, Vînătorii, Iaşi * 
Hr == Huruieşti, Bacău' 
Hs=::Hoiseşti, Dumeşti, Iasi 
H:ş =:: Horodiştea, Păltiniş, Boto'îimi 
IIt =:: Horodiştea, Cotnari, Iaşl 
Hţ o:.: Huţani, VIădeni, Botoşani 
Hu ce: Hudeşti, Botoşani 
Hv == Hîrşova, Delcsti, Vaslui 
r =-= Ilişeni, Santa ]vInn:, lloLoşani 
Ia=Tacsa, Neamţ 
Ib== Incobcni, Dîngeni, Botoşani '" 
le == Icuşeni, Victoriu. Ia,i 
Il = Ipatele, Iaşi 
In == Ibăneşti, Botoşani 
IN==Ion Neculce, Tg. Frumos, Iaşi 
ro == Iorcnni, Tătăruşi, Iaşi 
Ip==Ipoteşti, M. Eminescu, Botoşani 
Is == Isupeni, Cotnari, Iaşi 
Iş = Ionăşeni, Truşeşti, Botot)ani 
Iv=Ivesti Vasllli '* 
Ivş = Iveşti, Galaţi 
Iz== Izvoare, Suharău, Botoşani .. 
J = Jigălia, $uletea, Vaslui' 
L=Lieşti, Galaţi 
Le == Lunea, Paşcani, Iaşi * 
LC=Lunca Cetăţuii, Ciurea, Iaşi 
Ld==Ludaşi, Balcani, Bacău' 
LD==Lunca Dochiei, UrecheştL Bacău 
Le == Leorda, Botoşani 
Lg::::Lungani, Iaşi 
Lh=Lehneşti, Ripiceni, Botoşani 
Li =: Lipova.Bacău • 

1. NUTĂ 

L.T =: Larga-Jijia,Movileni, Iaşi 
Lo cec Lozna, Dersca, Botoşani 
Lm == Lişrnănita, Darabani , Botoşani 
Lp e Lupesti, Mălustcni, Vaslui 
LreLupăria, Cotnari, Iaşi 

Lisn a , Suhar ău, Botoşani • 
=Liteni, Belcesti, Iasi 

Lţ Leţcani, Iaşi' . 
Lu ce: Lupăria, Prăjeni, Botoşani 
Lum+ Lumlnls. Piatra Şoimului, Neamţ 
Lv == Liven i, Manoleasa. Botoşani 
Lz= La/a. Vaslui 
M==Mirccsti, Iasi 
Ma == Mănoaia, Costisa, Neamţ' 
Mar == Marginea, Suceava 
Mă e.Mălăcst.i, Vutcani, Vaslui 
Măd == Mădîr-jes ti, Bălţaţi, Iaşi 
Măs e Măstăcnni, Galaţi 
Mc e Măcărestt, Prisecani, Iaşi 
MC == Miron Costin, Vlăsineşti, Botosani 
Md:::: Mădirjac, Iaşi * 
DM:::: Mînăstirea Doamnei, CLlrteşti 

Botosani • 
Me CC J'vfera, Vrancea 
Mg c,,-, Mogoşeşti, Iaşi 
M G == Moara Grecilor, Vaslui' 
Mh =:: MîhăIăşeni, Botoşani * 
Mi:::: Mitoc, Botosani' 
Mic=::tvliclăuşeni; Butea, Iaşi' 
Mih==Mihiiileni, Botoşani 
1\1)] == Mileancfi, Botoşani 
Miu = Miorcnni, I{{jdăuţi-·Prllt, Botosanl 
Mî=Mîn6tstireni, Unţcni. Botoşani 
Mîn == MînăstioilrC\, Sin'!., Sucea l'a 
M.i = Mînjeşti. JyrogoSt'li, Iaşi 
MI ==Milosu, Lipova. Bacău • 
Mn=]\funteni, Belceşti, Iaşi 
Mnd::::Mîndl'eşti, VIădeni, Botoşani' 
Mo o:: Movileni, Şendreni, Galaţi * 
Mov =,l'vIovileni, Larga Jijia, Iaşi 
Mr == Mirosloveşti, Iaşi 
MR == Movila Ruptă, Ripiceni, Botoşani 
Mrs=Miroslava, Iaşi 
MS=:MlIntenii dc Sus, Tanac\!, Vaslui 
:'vIs = Mironc[Jsa, Iai 
Mş= Moşna, Taşi 
]'vlt == Matca, Galaţi 
Mţ == Moţca, Ia:şÎ' 
Mv::::Movileni, Helcşteni, Iaşi 
MV == Mirceştii Veehi, Vînători, Vrancea 
J\-1x==Maxut, Deleni, Iaşi 
Mz == Modruzeni, Mărăşeşti, Vrancea 
N =:: Nicşeni, Botoşani 
NB::::Nicolae Bălcescu, Botosani 
Ni=: Nicoreşti, Galaţi 
Nm c"" NămoJoasa, Galaţi' 

40 
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Rf=Rafaila, Todireşti, Vaslul 
Rg::::Ruginoasa, Dulccsti, Neamţ 
Hi:::: Ruşi, Dobrovăt, Iaşi 
Rm = Homăneşti, Botoşani 
Rn==Runcu, Ţ'ibana, Iaşi * 
HN == Ruscnii Noi, Holboca, Iaşi 
Ro = Roşior-i, Dulceşti, Neamţ' 
Ros e.Roşcanl, Băneasa, Galaţi • 
Rp = Ripiceni, Botoşani 
RI':::: Rădăuti Prut, Botoşani 
Rs:::: Răuseni, Botoşani 
Rş == Roscarri, 'I'rifeşti, Iaşi 
Rşc==Răşcani, Şuletea, Vaslui' 
Ru=:Rediu, Vaslui * 
Rz == Războieni, Tg, Frumos, Iaşi 
S=:::Scînteia, Iaşi 
Sa=:::Sarata, Solonţ, Bacău' 
Sal ee Salcca, Suceava' 
Să==Sălăgeni, Durnbrăveni, Suceava .. 
Sb e-Scob inti, Iaşi 
Sc e Sculeni, Victoria, Iaşi 
Sco == Scorţeni, Bacău 
Sch=Schineni, Murgeni, Vaslui '" 
Sd=Sodomeni, Paşcani, laşi • 
Selv==Sadova, Suceava 
Sf=Sofroneşti, Todireşti, Vaslui' 
Sh=Suhuleţ, Tansa, Iaşi 
Si = Sireţel, Iaşi 
Sir'= Siretu, Mărăşeşti, Vrancea * 
Sî =: Stînca, Victoria, Iaşi 
Sîr c= Sirbi, VIăsineşti, Botoşani 
Sj == Stejaru, Pungeşti, Vaslui 
SI == Slobozia, Ciul'ea, Iaşi 

5,10 == Sloboia',J:'efl;eti, Bacău • Sm == Sl1lUlţl, (,,,la"(i 
SJl.L=Santa Mar:e, Botoşani 
Sn::ccSineşti, Iaşi 
SN =Satu Nou, Schitu-Duea, Iaşi 
80 =:: SoloIleţ, Bivolari, Ia'ii 
Sor:::Soroceni, Unţeni, Botoşani 
Sp = Spineni, Andrieşeni, Iaşi 
SI" =:: Stolniceni--Prăjescu, Iaşi 
Spr=Sprinceana, Erbieeni, Iaşi 

Vrancea 'Sl'=:Sîrbi,' Podu Turcului, Bacău 
Src == SîI'ea, Bălţaţi, Iaşi 
Ss==Stl'oieşti, Todireti, laşi 
Sş == Storneşti, Sinesti, r aşi * 
St == Strunga, Iasi 
Stă=Stăni1esti. Vaslui 
Stl ce: Stolniceni, Răuseni, Botoşani • 
sto=Sloicani, Foltcşti, Galaţi" 
Str-:::: Striioane, Vrancea 
Sţ=Solonţ, Bacău • 
511 = Suliţa, Botosani 
Suh=--,Suharău, Botoşani 
Sur = Suraia, Vrancea • 
Sv :=: 80 vej a, Vrancea 

O=Osoi, Cornarna, Iaşi 
O'I==Oantu Pîngărati Neamţ' 
01) == Obo;'oeni, Heleşteni, Iaşi 
Oc == Oancea, Galaţi * 
Od=::: Odobeşti, Vrancea 
Of == Oroftiana, Suharău, Botosani 
Oh=Ocheni, Huruieşti, Bacău "- 
OM = Odaia Manolachc, Vînători , Galaţ1 
On ee Onoşt.i, Plugari, Iaşi 
Ore.Orbcni. Bacău 
Os =050i, Sineşti, Iaşi 
Os=Osesti VasluI 
01;0= Oţelen'i, Iaşi 
P == Popeşti, Iaşi 
Pa == Pralea, Căiuţi, Bacău 
Pii=I'ăltiniş, Botoşani 
Păş == Păuscşti, Dumesti, Iaşi 
Pău =:: Păunesti. Vrancea 
Pb=Probota', laşi 
Pc e.Pocreaca, Schitu-Duca, Iaşi 
PC== Pîngăraţi Castel, Pîngărati, Neamţ 
Pd == Pădureni, Şendriceni, Botoşani 
PE'==I'erieni, I'robota, Iaşi 
Pet:= I'etricani, Neamţ * 
I'g:=Pogorăşti, Răuseni, Botoşani' 
Ph == Pîhneşti, Vaslui 
Pi=I'ietrosu, Tătăruşi, Iaşi * 
Pin =I'oiana, Negreşti, Vaslui' 
Pî = I'îngăraţi, Neamţ * 
Pîr coc I'îrcovaci , HîrWu, Iaşi 
Pi = I'ietrosu, Tiităruşi, Ia,,?i' 
PL=Picioru} Lţlpului, Ciurea, Iaşi 
PM ",Poiana JVIărului, Cepleniţa, Imii 
Pn = Poeni, Schitu-DuCH, Iasi 
Po=Poencsti, Vaslui 
Pod:= Podoleni, Neamţ 
Poi =Poiana, Dulceşti, Neamţ' 
Pop:::: Popdcani, Iaşi 
Pp:= I'relipea, Saleea, Suceava' 
PI':::: Prisecani Iasi 
Prg=Pipirig, 'Neamţ 
Ps ce: 1'i5CU, Galaţi 
Pş == 1'aşcani, Iaşi 
pş= Podu $chiopului, Nistoreşti, 
I't:= PetreştL Golăeşti, Iaşi 
Pir:=: Petrcşti, Pînceşti, Baeău 
Pţ::::Parpaniţa, Negreşti, Vaslui' 
Pu::::Plugari, Iaşi 
Pun::;:; Păun, Bî.rnova, Taş! 
Fi == Huginoi{sa, Iaşi 
Ră = Hăchiţi, Botoşani 
Răel = Hăel ueăneni, Iaşi 
Re= Riicoasa, Vrancea * 
RC=Rateşul Cuzei, Rebrieea, Vashll 
Hd:= Rădeni, Trifeşti, Iaşi 
He=Rediu, Hăuseni, Botoşani· 
Hcd:;;; Rediu, Inşi 



Sz=Slobozia, Schitu-Duca, Iai 
Sza==S1obozia, Păltiniş, Botoşani 
Ş = Şcheia, Iaşi 
Şb::::Şerbeşti, Săuceşti, Bacău 
Şd = Şendreni, Galaţi * 
Şe=Şendren.i, Victoria, Iaşi" 
Şg=Şorogari, Aronoanu, Iaşi 
Şl=Şu]etea, Vaslui '* 
ŞM=Ştefan cel Mare, Baei''iu * 
Şp=Şipote, Iaşi 
Şş=Şişcani, Adjud , Vr-ancea * 
Şt = Şteîăneşti, Botoşani 
ŞV =Şerbeştii Vech}, Şcndr-eni, Galaţi • 
T = Tansa, Iaşi 
Ta=Tatomireşti, Rebricea, Vaslui 
Tan=Tanacu, Vaslui 
Tă=Tătăruşi, Iaşi 
TăI = Tălpigi, Ghidigeni, Galaţi • 
'I'ău e Tâutesti, Rediu, Iaşi 
Tb e= Tabâra, Bivolari, Iaşi 
'I'c e Tarcău, Neamţ 
Td=Todirel, Birriova, Iaşi 
Tf=Trifeşti, Iaşi 
TF=Tîrgu Frumos, Iaşi 
Tî=Tîrpeşti, Neamţ' 
Tl e Toflea, Brăhăşestl, Galaţi '" 
Tn=Traian, Zăneşti, Neamţ· 
To = Totoicşti, Erbiceni, Iaşi 
Tod == Todireni, Botoşani 
'rom = Tomesti, Iasi 
Tot=Todiresti, Vaslui 
Tp:::: Topoliţa, Grumezeşti, Neamţ 
Tr=Traian, Bivolari, Iaşi • 
Tru:::: Truşeşti, Botoşani 
Ts == Tansa, Belceşti, Iaşi 
Tş=Topeşti, Bîrseşti, Vrancea * 
Tt=Toporăşti, Pungeşti, Vaslui * 
Tţ:=Tupilaţi, Neamţ· 
']' LI =: '['ud ora, Botoşani 
Tz=Tazlău, Neamţ 
l' == Tuţora, Iaşi 
Tb==Ţibăneşti, Neamţ 
Tg=Ţigănaşi, Iaşi 
'I'n == Ţibana, Iaşi * 
U:= Umbrăreşti, Galaţi 
Uc=Urieani, Miroslava, laşi 

r. 

Ud:=: Uda, 'I'ătărusi, Iaşi • 
Ug= Ungheni, Bosia, laşi 
Ul::= Ulmi, Belcesti, Iaşi 
Un= Ungureni, Botoşani 
Uni = Unirea, Odobeşti, Vrancea' 
Ur > Urechesti, Bacău ,. 
Us =:c Ursoaia, Romănr-sti, Iaşi 
Ut e- Unteni, Botosani 
V=Voineşti, Iaşi 
Va e.Vadui-I, Viişoara, Neamţ 
VA=Va]ea Adîncă, Miroslava, Iasi 
V ii =: Văsiesti, Motncsti, Bacău 
Vc e Victorin, Iaşi 
VC=Valea Caselor, Lipova, Bacău * 
V ce =: Vlădiceni, Tomcst.i, Iaşi 
Vd =: Vidr a, Vrancea 
VG= Valea Grecului, Duda-Epureni, 

Vaslui 
Vi = Vfisoura, Botosani 
Vie = Victoria, Hlip'iceni, Botoşani 
Vî == Vînătorii, Iaşi 
VJ=Vicovul de Jos, Suceava" 
VI c= Vlădeni, Iaşi 
VL=Valea Lupulul, Hediu, Iaşi 
VIă =: Vlădeni, Botoşani 
VLg=Valea Lungă, Holboca, Iaşi 
VM=,Viişoara Mică, Vitşoara, Botoşani" 
VMă= Valea Mărului, Bacău' 
Vn =: Vînători, Popricani, Iaşi 
Vo=Vocoteşti, Voineşti, Iai 
VO=Valea Oilor, Bălţaţi, Iaşi 
Vr=Vorniceni, Botoşani 
VH=Valea Hacului, Cotnari, Iaşi 
VS=cValea Seacă, laşi 

= VIăsinec;ti, Boto'iani 
== Varatic, Salcea, Suceava • 

Vţ = VIădnicuţ, Vînătorii, Iaşi "- 
Vu ""Vultureşti, Vaslul. " 
Vv=ccVolovăţ, Suceava * 
Z = Zaboloteni, Trifesti, Ia,j 
Zi:\=Zărneşti, Neamţ 
Zb=Zbereni, Cotnari, Iaşi 
ZI = Zlodica, Cepleniţa, Iaşi 
Zm =c Zlneu, Lungani, laşi * 
Zr=Zorleni. Vaslui • 
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La plupart de ces denoruinations paul' les varictes de raisins sont des crea 
ttuns Iormocs sur le terrrtoire de la Iarigue roumaine. Dans la formation ele ces mots 
on 11 pr-is cn consideration les caracter-istiques essentielles de la vuricte en qUCStiOIl 
et ainsi ont apparu des terrnes relatifs ) la cCnlleur, El la fO'f'me et il la qualite des 
rui si ns. Cos noms uppai-tiennent, specialernent, aux ancienncs varietes roumaines 
qui ctuient accornpagnoes d'adjectif's (blanc, noiI', rouqe, petit, bon, nuiu.oaisţ ou de 
diminl1tifs des memes udjectlfs. Ulterleurement, I'inventairc de ces denorninntions, 
domine au debut pal' des rormations adjecti va les, s'ost enrichi et c'cst ainsi 
qu'nppar-ait urie serie ele terrnes, de preterenco des suhstantifs, commo rt'sultat de 
ccrtaines analogtes fl valeur de metaphores. 

Apres I'introduction des varietes hybrides on a cree sur le territoire de langue 
roumaine une S0Tie de termes que l'on ne conserve aujourd'hui que dans les 
parlers populaircs, Ces mots sant, le plus souvent, des denomiriations aUribu6es par 
analogie aux noms de fruits, de plantes ou d'objels qui avaient de cornmun avec 
la varkte respective la forme ou la cou1eu1'. 

Ln ehapitre special est reserve aux procedes de formation des mots. Ici OIl 
discute les plus impol'tants suffixes (en partkulier les suffixes diminutivaux et la 
motion) el la composilion. Sur eeHe base, dans la formation des t.ermes qui denom- 
ment des varietes de raisins, an a cree de nou velles dEnominatiuns par la juxta- 
po,:jtjOT! substantif -i- adjectif (braghină acră, crîmpoşie mare) ou substantif + sub- 
stantif (gorgan-curcan). 

L'nuteur insiste egalement sur eertains faits de langue rcveles par l'etude de 
ce Iexique, tels quc: la conservation de mots e11 voie de disparition en roumaÎn 
(malogă, mU$at), la frequence de cerl.ains adjeetifs, particulierement d'origine turque 
(abraş, cîrmîz) et la eonservation de quelques denominations pour des varictes de 
raisins considerees disparues (al'maş, iordană, ovis). 


