NOTE ETIMOLOGICE
DE
IOANLOBIUC
Supunemdiscuţieio serie de cuvintedialectalcdin graiurileromâneştinordice
(buoovincnc,
mararnureşene,
uneorişi moldoveneşti),
care îşi găsescun corespondent
in
limbaucraincană,
maiexact,în graiuriIesud-vestice,
În primulrînd carpatice,aleacesteia.
Vorfi relevateastfel,în modimplicit,cîtevadin concordanţ.ele
pe carele oferăfondul
lexical,destul de însemnat,comungrainrilorîn discuţieale celordouălimbi.
Uneledintrecuvinteleprezentatemaijos nu au o etimologie
stabilităpînă în prezent,alteleau nevoie,dupăpărereanoastră,degăsireaunuiizvormaiprecis.În fine,altele,
socotitede provenienţă
germanăÎn graiurileromâneşti,au intrat În acestea,de fapt, din
graiurileucraineneşi trebuieconsiderate
dreptîmprumuturiuerainene.Lingviştiiromâni
cares-auocupatpînă astăzicu studiulinfluenţeigermaneau avut în vederedoarîn mod
ocazional
aceastăposibilitatea "filierei"ucraineneÎn cazulanumitorlexemede origine
germană(eaşi polonă)dinromână".Într-olucraremaiamplă,pe careo avemîn pregătire,
vom întreprindeo discuţiesistematicăasuprainfluenţeigermaneîi! graiurile ucrainene
şi în ucraineana
comună.Dinca seva vedeacă aceastaa fost,înIinilmarl,similarăcu cea
dinromânăşi că numeroase
elementegermanedin graiurileromânestişi chiardinromâna
literarăIIUsepot explica,dinraţiunifoneticcşi chiarsemantice,
d,ţ maialesmorfologicc,
decîtprintr-osursăimediatăueraincu
nă. Pînă atunci,semnalăm
aicidoarcîtevaasemenea
exemple.
Întrucîtîn multecazuriva fi vorbade elementedin terminologia
forestieră,precizămcă ne-amfolosit;la stabilireaunoretimologii,
şi de rezultateleancheteinoastreefectuate În anul 1969În localităţilehuţuledin partea superioarăa văii rîuluiMoldovita
(judeţulSuceava.P,
Bihâns. n. (p1.biltunul'i).
Cu sensulde "saniemicăcu un singuroplean,care se
ataşeazăla coreiuic",cuvîntula fost înregistratîn comunaMoiseidin Maramureş
de V.
Arvinte,D. Ursu,M. Bordeianu,
Glosarregional,EdituraAcademiei
RepubliciiPopulare
Române,Bucureşti,1961,p. 17. În localităţileOstraşi :Mălini(Suceava),V. Arvintc,
Terminologia
exploatării
lemnului
şi a plutăritului,"Studiişi cercetăriştiinţifice"Iaşi,VIII,
1957,fasc,1, p. 139,a notat cuvîntulblih6n(p1.blihoane)
"cioflînccu trei pene,unealtă
! Vezi,depildă,unelerefeririÎn acestsensla S. Pop,Citevacapitole
dinterminologia
calului,"Dacol'omania"
V, 1927 1928,p. 41 ş. u. ; V..Arvinte,Raporturile
lingvistice
germano-romăne,
"Anual'de lingvisticăşi istorieliterară"Iaşi, XIX, 1968,p. 22 ş. u. Cf.,
pentruuneleaspecteale stadiuluiactualal cercetărilorÎn aceastădirecţie,îndeosebiV.
Arvinte,Die deutschen.
Entlelmungen
in den rumănischen
Murularten,Akadernie-Verlag,
Berlin,1971,p. 132şi urm.
româneşti
în terminologia
păs2.Vezidate asupralor in lucrareanoastră,Elemente
toritului!;Iia creşteriivitelorla huţuli, "Romanoslavica"
XVIII, 1972,p. 109 ş, u.
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cuajutorulcăreiasetîrăscbuştcniila vale",cuvarianteleIYihOn
(Ostra)şi bitiănc(Mălini).
Ceidoitermenireprezintă,defapt,Unsingurcuvînt,careare la bază ucr. 6ieYn.
cuvîntpolisemantic,Însemnînd,În graiurileearpato-ucrainonc,
"alergător",
"axulpecarc
se roteşteo uşă,o poartăetc.", "piatramobilăa uneimori"ş. a. Dela el s-a derivat,în
ucraineană,6ieym.'u
s. pl. "trăsurică",carea dat rom. bihuncă"idem"(DM).De altfel,
B. D. Hrineenko,Cnoeap»yr.pa'iHcblw'i
«06U,Kiev(1909),reimprimat1958-1959, 1,
p. 61,noteazăchiarun diminutiv6i2ytr.a,darcualte înţelesuri.
Numaiderivatul6ieyu'{un
(diminutiv)
însemnează,
printrealtele,şi "sanie".Este posibilînsă,caîn graiurileucrainene
din Maramureşchiar termenul6ieynsă aibăsemnificaţia
dată,pc cares-o fi transmis
direct celuiromânesc
împrumutat.
Sensulcelălalt,de "cioflîne",
se explicăfoarteuşorprininfluenţasau chiarîmprumutareaaceluiaşitermendingraiurilehutule(satulOstraa fostpopulatdehuţuli).Astfel,
I
,
la huţuliidin valeaMoldoviţei,
cuvîntul6ieyn(maides, pl. 6ieynu) înseamnătocmai
"cioflinccu trei sau maimultepene,in carezauafiecăreiadin penese roteştcseparatde
celelalte"
(şicaresefoloseşte
şi la legatulunuial doilearînd debuşteniderînduldinfaţă).
Aceastădin urmă destinaţiea unelteiar puteaexplica,dacăar maifi nevoie,transferul
la sensulde "sanic
..." (vcziinceputularticouluide faţă) al termenuluibihun.
Variantabihuncreprezintă,probabil,un singularrefăcutdintr-unpluralbihuncuri,
eventualşi cu "ajutorul"sinonimuluiromânescciojtinc(acesttermcnde provenienţă
germanăexistădc altfcl şi in graiurileucrainenesud-vesti
ee, de pildă,în celehuţule
anchctatcde noi)sau al ucr. dialeetal6ieyn6r.
(cf.,pentruacesta,.J. B. Rudnyc'kyj,An
Etimological
Dictionary
o.ftheukralnianlanguage,
Wtnntpeg,
II, 1963,s. v. 6ie). Varianta
blihanva fi suferit"amestecul"
fonetieal rom.blealt"tabIă" (ucr.shuţul6.rr,xa"idem")
<germ.
Uapcăs. f. "scobitLţră
făcutăcu toporulintr-untrunchila legatulpluteiori în buştcanla rnanipulatul
acestuiacu ţapina", Întîlnitîn aeelaşisat Moisei(V.Arvinte,Terminologia..., p. 141: în expresiamiezdecapcă),este dedusde Şt. Binder,Contribuţ-ii
la studiereaelementelor
germaneîn lctciculgraiuriiorpopulareromâneşti,
"AnaleleUniversităţii
din Timişoara",
SeriaŞtiinţefilologice,
IV, 1966,p. 225,dingermanulKappe"lemnscobit
pcntrua fixa pari",cu dcrivaţieromânească
prin sufixul-că.
Precizămcă şi în unelegraiuri ucrainene,de exemplu,În celehuţuleanchetate,
existătermenuliuinnas.r. "scobiturăin buştean,copac,stilp etc., pentrua fixa balancea
(sauoriceproptca)",
cu diminutivul
r.ano'lr.a,
împrumutat
aici,separe,tot dinlimbagermană
S-arputea,deci,ca rom.capcă,atît prinformăcît şi prinsens,să fie un împrumutdirect
al huţululuir.annaşi nu un derivatromânescdin gcrm.Kappe.Socotimneccsarăîncăo
menţiune,şi anume că ucr. r.anr.a1° "picătură,strop; punet; obiectmărunt"(B. D.
Hrincenko,
op.cit.,IL p. 217); 2° (termenentopicucraino-carpatic)
"izvoraş"(dupăunii,
dc pildă,M.Jurkowski,Ukraiftska
terminologia
hydrogm.ficzna,
·Wroclaw
..., 1971,p.;38- 39,
<"apati "a picura;a eurge,a izvorî"; dupăalţii,Fr. Slawski,
Slownik
etyrnologiczny
izyka
polskiego,
Il (1958-1H65),Krakow,
p. 56-57, < sI. com. *kapbka
< *kapati,cu sufixul
-ka, formantpentruIlominllacti) nu are legăturăcu imprumutulîn discuţie.
Uiulivb. IV tranz. " a I'otunjicu toporulcapetcletrunchiului"(localităţile
Moisei
şi Borşadin Maramureş),
înregistratde V. Arvinte,Tc'rminologia
..., p. 143,estededusdin
rom.ciul(ibid.).Credemcăşi in aeestcazesteposibilăo explicaţiesuplimentară.
Semnificaţia dată a vb. a ciulinu o atestă,dintredicţionarele
noastre,decîtDA,dar tot numai
pentruMaramureş
(Vişculdc Sus).S. v. ciul(adj.),tot DAinclude,pentruMoldova,
derivatuietul'ius. a. "parteacarerămânela trunchiularborlui dintr-ocreangătăiată"(comunicare).F:steinteresantcă şi la aromânivb. a etuUare şi sensulde "a curăţa un copac"
(ibid.).
în unelegraiuridinmasivuldialeetalsud-vestic
al limbiiucrainene
existăvb.(3-,Ha-)
'ty.rr,mu(lJyxa)"a ciuli(urechile)",
fiindun imprumutal rom.a ci'ul'i"idem"(vezilucrarea
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noa.străcitatăla.n. 2). În graiurilehuţ.ulcpc carele-amanchetatîn vedereaînregistrării
terminologiei
Iorcstiere,
acestverb,contaminatde 'to.o s. n. 1° "frunte";2° "capătulde
dinainteal unuibuştean",are, Întocmai,şi sensulde carene ocupămal rom.a ciuli,prin
carea devenitsinonim
alvb,J1CMfY6amu
( <;)JC6.1!!f"
partcarotunjttăa capătuluiunuitrunchi",
acestaprovenitdin germanăşi echivalenteu npu't6J!OI;
s. m. < 'to.rro;
cf. şi expresia6umu
nsuuy npuxonă«"a batepanaeioflîncului
în partearotunjităa buşteanului
"), Nu este
exclusă,aşadar,o contaminare
semanticăa termenuluiromânescprin cel ucrainean.
Clăpăcis. n. (pl.clapaciuriş"ciocan
", notat în Salonta(Societatea
de ştiinţeistorice
şi filologice,
Lexicregional,
II, EdituraŞtiinţifică"
Bucureşti,1967,p. 89),dar cxistentşi în
loealitateaVoivozi
dinfostuljudeţMarghita
dinCrişaua(ALRM,s.
n., vol,1,EARPR,1956,
It. 3GO"Baros"- pet, 325),se explicăuşordin ner. dialectal(carpatic).,;;.rrena't
"idem"
{Hrinccnko,op.cii.,II, p. 250),cu numeroasederivateaici {Hrinăenko,
loc.cit.,; J. O'
Dzendzel
lvskyj, Ci.rrbcno.eocn08apcblw
.cexcunaeoeopieBoxap
nammsi,"Studia slavica"
Budapesta,
1964,X,fase.1- 2, p. (;5).Cf.şirus.nsena«,pol.kiepacz.,
klepuk.
ş.a.,ser,n.rrena!f.
sloven.klepalo cte., toate cu sensuliniţialde "cioeande bătut coasa"(ibid.).
Coro
văn(variante:coram,coroamş
s, m. "t runehidebradcu răţat decrengi,dar necojit.",întrehuinţatînMaramureş
şi În maimultesatedinfostulraionVatraDomei(V.Arvint.e,Terminologia
..., p. 145),prezintăo interesantădeviaţiesemanticăfaţă de prototipul
său.Etimonultrebuiesăfie,însă,nuatît sl.kora"scoarţ,'l,
coajă",ucr, /cofavyj
"aspru,tare,
scorţos"(ibid.).cît uel'.(huţul)nopoeân."trunchide brad cojit."(cf. huţulul nypyeamu
"a cojiuntrunchide brad",nypoeauu,i1,
-a,-eadj. "eojit";cf. şi.la alţ.ihutuli,r..opoeama,,?",
V. S. Lymarenko,
.Jlen:cuna
.!!icocn.aaey
(1ZYlfy.rrbcbnux
i 6yr.oeuHcbnux
30eipnax,în "Dopovidita povidomlennja",
Serijafilolohicna
3, Uzhorod,1958,p. 32).Existllmai multe
modalit:'iţi
de cojireşi prelucrarea copacilor
tăiaţi,iar Imţ,u!ii,
lucrii,toriforestier!vestiţi,
practicăşi ei t.ehnica
useăriibrazi/ornecoJiţi.
Muncitorii
românivorfi numit,nu fărăinflucnţ,aasociaL;v-scmantică
(mijloeităprin bilingvismul
fie al lor, fie şi al huţ.ulilor)
a uer.
f.opaeuu-a, -c adj. "scorţos",asemeneatrunehiuritot corovan(i).
CriclăS.f. .,halbăde bere".Cuformadată,termenulacestaapareîn Vicolulde SusH.ă.dăuţi
(V.Arvinte,D. Ursu,M.Bordeianu,
GlosaT
..., p. 28).Dintredicţionare,îl notează
DA:crighelşicrigăIS.a. "idem"şiDM: (germanism)
grighel,derivîndu-l,
amîndouă,
dingerm.
J(riigel"idem".Etimonulgerman,valabilpentucrighel
şi crigăl(gl'ighel
prezintăun fOllctisIll.
românesc,de asimilaţieconsonantică
progresivăla distanţă),nu poateexpliea,însă,varianLamorfologică
(feminină)
criclă.Pentruaceasta,trebuieinvocată()altă sursădireetă,
una ucraincallă,
pc careo cunoaştem
dingraiurilehuţ,uleşi pocuto-bucovinellc
dinjudeţul
Suceava:KP!g.1U,
eu varianta;pug.!!.'{
(nU6a)"halb't(de bere)". .1
Posibilitateavariaţiilorformalcde gen, de tipul crighel(crjclă
sauriglll(l'iglu
- riglă ori vineril-- vinclulvinclri
(vezipentruultimeledouăexemple;V. Arvinte,Die dcutschen
Entlehnungen
... , p. 157,170),ale împrumuturilor
germancÎn procesulîncadrării
lor
gramaticaleîn limbaromânăşi izvorulacestoroscilaţiile vomdiscutape larg in studiul
în pregiî.tire
amintit.Aiciprecizămcă majoritateaîmprumuturilor
germanecu finala(sufixalăsaunu)-l au fost încadrateÎn graiurileuerainenela tipul flexional'al lui zemlja,
devenindfeminineşi sehimbîndu-şi,
eventual,genulpe carcîl aveauÎn limba-sursă.
ef.,
În accst sens,ucr. (şi huţulul)naiJ.!!a
« pol. kachla< germ.Kaschel),
nanc.rr.'t
« kapsla
< germ. Kapsel< lat. capsu.la,capsella),murfj,ţ,'/,
« germ. Tafel),rfja/;Jr:r.
« germ.
Packel),lfce.rra
« pol. cegla< germ.Ziegel),
huţululmmaugJ6.11.
« germ.Stangel),
mYrfj.rr,,'!
(huţul) < pol.sznfla,szufel< germ.8chaufel)etc. etc.
Pentru ucr. nplg.rr.l1.,
cf. şi ser. krugla,sloven.kl'ugla,pol. kru.iel,kru.Zla
(> dim.
kruzlik),provenitedin germ.crugel'in,
krilegli,kruegelcn,
dialectalKrugel,Krugel,acesta
diminutivde la krug< v. germ.kntlee(FI'. Slawski,dic!.cit.,t. III, fasc.2 (12), 1967,
p. 171,18G-7).
Vezi,mai jos, fanglă.
Crivlliainterj."semnalfolositpentrua anunţaeă pe uluevineun lemn strîmb'"
cu cireulaţ.ie
În Maramureş
(V. Arvinte,Terminologia
.. " p. 145),se explicăprintr-un
derivatde la radicalulslavkriv'll.
"strîmb",şianumeprin si. COIIl.
*krivulja"cevastrîmb,
curbat"(eu sufixul-ulja),continuatpînă astăziîn toate limbileslave.Dintre acestea,
trebuieinvocateaicislovac.lcrivul'a"nuia,băţ strîmb"ş.a.,ser.lcrivu/ja"linieetc. curbă"
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şi, în primulrînd,ucr.npulJYM/,
s.f."obiect(iarla huţulişi in gcnere,în graiurilecarpatice)
maialeslemn,copacstrîmt)".Pentrucelelaltelimbislavc,ea şi pentrucelelaltederivate
de la kriin.şi krioulja,veziFI'.Slawski,dicţ.cit.,t. III, fase.3 (13),1968,s. v. lcrzţţtoula.
Şi lucrătoriiforestierihuţuli folosesccurentcomandaBâpaa,npulJy.7J/;!.
Varianta
gribulă a împrumutuluidiscutatse explicăpc terenromânesc,
prin etimologie
populară
in ultimăinstanţă,iar crăulă,variantănotatăla Vatra Moldoviţei,
în imediatavecinătate a huţulilor,reflectăexact,cu excepţiafinaleidesinenţiale
româneşti,etimonulîn
pronunţiahuţulă locală: npuY,i!J/;.
Dălcas.f, art. în Lexicregional,II, p. 125,acestcuvîntesteinseratdin localitatea
Costina,delîngăSuceava,în expresiaa u.mblo.
cudoica"a cerşi''. El nu are niei o legătură
eu rom.dâică,variantăa lui doică« scr.)(DM;Scriban).Avîndîn vederesensulcuvîntului dat, rcpartiţialui teritorialăşi prezenţaîn localităţileÎnvecinatea uneipopulaţiide
limbăucraineană,
el t.rebuieexplicatprinucr.aâuna,,(act,gestde)milostenie"
(H.D.Hrlncenko,dicţ,cit.,1,p. 3,;6).Cuvîrrtula putut.fi receptatuşorde cătreromânicaun "împrumut afectiv"peiorativ,probabilşi cu sprijinulimperat.ivului
ucraineanaâu-n;o(.Meni)!
"dă(-mi)I",
auzit cotidiande către ei în comunicările
care conţinrugăminţi,Implorărr,
îndemnuriş.a, ale vorbitorilorucraineniîntre ei.
Fanglă,variantăa lui fândilă,s.f',"tigaiecu coadă",circulăîn numeroase
satedin
Bucovina,nordulMoldovei
şi în unelelocalităţidin Ardeal(V.Arvinte,D. Ursu,M.Bordeianu,Gl0811'r
... p. 32).în aceastălucraresetrimitela germ.Phunne"tigaie",insuficient,
însă,ca să expliceformelemorfologice
româneşti.O sursămaiprecisăindicăŞt. Binder,
Contribuţii
.. , p. 227,pentruambelevariante,de data aceasta,cu o uşoarănuanţaresemantioă: "tigaieeu coadăfolosităla st.ropitul
uluculuicu apă.în timpulverii", în Maramureş şi pe valeaBistriţ.ei(V.Arvintc,Terminologia".,
p. 47,1,t'7)
, şi anumeaustro-germ.
dialectulPlumdel"tigaiemică cu coadă".
Pentruvariantelefânglie(comunicată
de Ilie Dan,carele cunoaştepe toate trei
din maimultelocalităţiale fostuluiraionGuraHumorului
- Suceava)
şi fanglă,din considcrentcfoneticcşi morfologice,
trebuieinvocatuel'.dialectul(huţul)fijâng.an
"idem"(În
graiuriledin valeaMoldoviţ.el
şi : diminutivul
fijângom,r.;a)
< germ.Vezidiscuţiade mai
sus, sub ericlă.
}!'intui
vb.IV tranz." a punesechestru",
notatin eOIIluna
Vieolulde Sus Rădăuţl
(V.Arvint.e,
D. lrsu, M.Bordeianu,
Glo8(Jj·
.. " p. 38).Inexistentîn dicţionare
şi în alte
culegeridialeetale,cuvintulse poate dcducedin ucr.dialectalfijanmyeâmu"idem"
(B.D.
Hrincenko,
clic,t.
cit.,IV, p. 37:3: cu loealizareîn graiurilehuţule; cI. şi ALR,S.I1.,voI.
al IV-lea,li, 1012"lUi-a.
sechestrattot", carealestătermenulşi la huţuliidin Brodina{Jct.366 Suceava),
careesteîmprumutatdinpoIonă(fantowl1c
< germ.phanden(Phand)
< V.fr. < lat.pannu8,veziAl.Bruckner,Slownik
etimologiczny
jzykapolskiego,
Krak6w,
1927,s. V. fant).
FonetiRnlul
românescî din radicalulacestuiverbse datorează,credem,etiInolo{.(iei
populare.ChiardacAsursaimediatăa imprumutului
în graiul'ileromâneştia fost cea
germană,fonetismul
t in loculluid puteaprovenii de la formaucraineanrl
ori nerili;jlocit dela ceapolonă(după,mărturialui Al. Briickner,
loc.cit.,substantivul
Phandşi verbul
phanden,de originegermanăîn polonă,au fost transferateîn aecastadin urmăşi asupra
"obiectelor
casnice,gospodăreşti"
încădin secolulal XVII-lea).
Variantafoneticăa fontui, specificăgraiuluiromânescdin Ciocăneşti
- Vatra
Dornei(ALR,S.n., voI.al IV-lea,loc.cit.,pet. 365)a apărut,probabil,subinfluenţasinonimuluifoglăli,foglolr1şi
« magh.),în uz Într-opartea Ardealului
şi În Maramureş.
Luşniă S.f. "fachiedin surcelepentruluminatîn pădure"(din GăIăneşti
şi Straja
-Rădăuţi, undel-au notat V. Arvinte,D. Ursu,lH.Bordeianu,Glosar
..., p. 45)trebuie
etimologizat
nu prinUCl'.J!Y1{na"aşchiedebradfolosităcafăclie"(ibid.,apudBerneker),
J
,
ci chiarprin ucr. dialectal(carpatic).yumulf.q"
cu variant.a,y'f,HulfJ/;
1° "coniferplin de
răşină"; 2° "un soi de făcliedin lemnrăşinosf.olosită
la pescuitetc." (B. D. Hrinccnko,
dict.cit.,II, 384,383: sensul2°esteindicatpentrugraiurilehuţulc).La huţuliidin valea
Moldoviţei
cuvîntulare aceeaşisemnificaţie
ca şi în celeromâneştiindicat.e.
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Pentrurom.Utjniţăs. f. "loculdela capătuldesusal uluculuiundese adună buştenil,
sprea fi daţila vale"dinVicolul
de sus(Suceava),
Moiseişi Borşa(Maramureş),
V.Arvinte,
Terminologia
..., p. 154,invocăuer.. 'iy'tina..poiană,locundes-atăiat pădurea", gînclinduse şi la un diminutivlucniţasau lu,iniţape terenucrainean(ef.şi p. ;')9).Cuun sensmai
apropiatde celdinromână,la huţuIiidin valeaMoldoviţ,ei
circulăcuvîntul,'YUHl8,
s. f. 1°
"leucă"; 2° "grămadămarede buşteniariuna.tilaolaltăacoloundes-a construitsause va
construiulucul"(şiexpresia:
a6uaamu
r;rFfr6ni
YitYUUti
"aadunabutuciigrămadă,Ia n loc").
Pentrua se evita omonimia,
de la .!l·YWN!l·
ş-a creatun diminutiv.YUUdl1Şl,
carea preluat
sensul2°şi carestă la bazarom.lujniţâ.Precizămcălucrătoriiforcsticrihuţuliaupracticat
şi practicăîndeletnicirea
dutăîn contactdirectcu ceiromânidinzonelemuntoaseale judeţuluiSuceavaşi din Maramureş.
Prodăns. m. (pl.prodani)a fostnotat,cu înţelesulde "puşti,copilandru",
în Făgăraş
(Letcic
regional,
II, p. 53).Dicţionarele
noastrenil cunoscacestnumecomun.În antroponimiaromânească
cxist.ănumelepropriuProdan(cf, N. A. Constantinescu,
Dicţionar
onomastic
românesc,
1963,s. v. P1'ol1),
carearela bazăsud-slavul
Prodan.Acestnumeexistă
şi la slaviirăsăriteni,în primulrînd, la ucrainonlioarputici.
Pentrua puteaexplicaapelativulromânescde mai sus,trebuiegă,situn apelativ
slav corespunzător
şi, prin el, clarificatmai Întîi antroponimul.
Numeleslav precreştin
ProdanderivăÎn limbileslavedinsubstantivul»prodan
t. (provenitdinformadeparticipiu
perfectpasiva verbuluiprodaii"a vinde"),care,înaintede a fi devenitantroponim,
avea
semnificaţia
de "copilvîndutîn modsimbolic".
La bază s-aaflat aicio magie"apotropaică"
(pentrutermen,veziA. de Vinccnz
, Traite d'anthoroponţţrnie
houtzoule,Munchen,1970,
p. 5aO),careconstaîn vînzareaşi cumpărarea,simulate,a copiluluiintre părintişi o
persoanăoarecare,
sprea-l feri de moarte,boli,"spiriterele"ş.a,Cuacestprilejşi în acest
scop,copiluluirespectivi se dădeaun numenou,"profilactic".
Prenumede tipulKuplen
(literal"cumpărat")
şi Prodari ("vîndut")sînt atcstate la slavii de sud în secolul al
XIII-lea(A. de Vinecnz,op.cit.,p. 423).
Aceastăcredinţăşi practicăsupcrstiţtoasăa caracterizatmultepopoare.Acelaşi
autor(loc.cit.)reproduce,
dupădiverseizvoare,prenumeapotropalccsiarncze,
de felullui
"chien,cochnn,bătard",evreieşti(dinfostaCaliţie,undeelesînt arestateÎn veacultrecut,
evreiidîndÎn modvoluntarcopiilor,Îndeosebi
celorbolnavi,numeca Alter"bătrîn",Babe
"băt.rînă"),
poloneze,
ca Ledar
g "drag",
Niemo]
"mut"
ş. a.,
ruseşti
(uzitate
încă
în vcacul
al
XVII-lea),
ca Nexorosoj
"urît;
r1'IU",
Neul1aca
"eşcc;
belea"
ş. r:f.
Mărturii
detaliatc
cu
privirela aceastăcredinţă,carea durat aproapedezilelenoastre,la ucraineniicarpatici
(înspecialIahuţuli)aduecşiJ. 9. Dzendzelivs'kyj,
RONcneli:m
.'lfCI>IfiU
3 Ii:Ypcy
YII'pa'incbli:o'i
i)iajel>mo.w8i'i,
UZhorod,1966,p. 29-30, care descrie"eeremonia"
vînzării-cumpărării
copilului
în situaţiilepomenitemaisus,ea şi la botez,toateducîndIa schimbareanumelui.
în unelegraiuri ucrainenetranscarpatice,un asemeneacopiIeste numit cu a pclativul
npooaNcuIf'
(ibid.).
Neposedînd
ştiriprecisedespreo astfclde practicăocultăla români(cf.cele spuse
de acad Al. Craur,Numedepersoane,
Bucureşti,1965,p. 105,cu privirc la acestnume
şi la a.ltele),
credemcăea a existatşi că numaiprincontactnemijlocit
cu vorbitoride limbi
sIave,prinpracticareaÎn comuna accstei"magiiapotropaice"
şi prinînţelegerea
şi însuşirea numeluiobicctuluiei, într-ungrai românesc(poateîn mai multe)s-a ivit apelativul
prodan,cu semnificaţia
genericăde "copilmic".Acestelementlcxico-semantie
ar necesita
şi meritao cercetaremaiaprofundată,
printrealtelc,şipenlrumotivulcă ariade extindere
a lui este surprinzătordc mică.
Şăflics. n. "căldare"(localitatea
Pîraie-:Fălticeni)
estepus de Y. Arvinte,D. Ursu,
:\1.Bordeianu,
Glosar
..., p. 66, în legăturădirectăcu germ.Schaffel"idem".De fapt, în
şaJlicavemde-afacecuo derivaţieslavă,anumepol.szaflik< germ.Sehaffel,
carea înlocuit
din secolulal XVI-leatermeniipolonczipcntru noţiuneadată (Al.Bl'iiekner,
dic,t.cit.,
s. V.8zafa).Pcntruformaţie,cf. pol.lcuflile,
Iwflilc,
diminutivede la leulel,kofel,intrat din
polonăşi în ucraineană
: kuchol,kuchla(în secolulal XVIII-Icaşi: kufel,leufli!;',
acesta
dinurmăexistentşiastăzidialectal,În graiurileIemkoviene),
ca şi in rusăşi bielorusă,din
gcrm.(medio-)kiiefel,germ.dialectalkujel,Imflel"recipicntde pămîntsau sticlă pentru
11- AnUal"
delingvistică,
Academic
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băut (maialesbere)",eu acelaşisensîn limbileca.rel-au împrumutat(Fr.Slawski,dicţ;
cit.,t. III, fase.3 (13),s. v. kufel).
Împrumutulîn discuţiea pătrunsşi el din limbapolonăîn graiuri!eucrainene
de
sud-vest,în careîl atcstă,pentruregiuneaL'vov,O. Horbatsch,lIi6H/i'l/-to
_. no.âânicmnucsnaeoeipnai oia.rtenmHuu
cnoeuux
c. PoscauieJlseiecvnoiotis.acmu,
Munchen,1965,
p. 98: w.arfi,flun
"căldaI'e;butoiaş",care, alăturide pol.8za!Uk,
dar cu mai multăsiguranţă,Constituie
sursarom.şaflic.
Truşcăs, f. (pl. truştc; şi manonlinul
motionallruljcoi)
"curcă,"a fost Înregistrade cătreV.Arvintc,D. Ursu,M.Bordcianu,
Glosar
..., p. 75,în comunaMoisei- Maramnt
reş,Autoriiglosarului
citat trimit,pentruetimologie,
la germ.T'ruthenne
"idem".
Şi în cazulacestuiregionalism
maramureşean,
izvoruldirectI-auconstituitgraiurile ucrainenevecine,şi anumecelehuţ.ulc.În acestegraiuri,germ.(ncologic,el înlocuind
maivechiul.
numeal păsăriidatc: indisches
Huhn,ef. Al.Brtickner,
dicţ.cii.,s. Y. indyk)
Truthana fost împrumutatsub formampţţxât«,
mţnoxât«"curcan"(H. D. Hrincenko,
dicţ.cit.,IV,p. 291; A. de Vmcenz,
op.cit.,p. 't59,care îl cunoaşteşi ca antroponim
la
huţuli: Triuch.an,
Truchunotnţts),
De la acestsubstantivmasculins-a creat,prin derivare
..
1
•
regresivă,femininulmţnp:«,mptoxa,al cărui diminutivmţnnuna.tm.punuxa,
giisit de
noi,cu acestdin urmăfonetism,şi la huţuliidin valeaMoldoviţe
l), cu sufixul-k(a),stă,
fără nici o Îndoială,la baza rom.dialectaI.truşeă.
*
Materialulprezentatîn puţinelerînduride mai sus estesuficient,credem,ca să
arate importanţaştiinţifică,pentrulexicografia,
lexicologia
şi dialectologia
românească,
a cunoaşterii
inventaruluilexicalal graiurilorucraineneÎnvecinateşi, Îndeosebi,
al celor
de pc teritoriulpatrieinoastrc.

