
in lucrarea noastră, Elemente româneşti în terminologia păs- 
la huţuli, "Romanoslavica" XVIII, 1972, p. 109 ş, u. 

NOTE ETIMOLOGICE 

DE 

IOAN LOBIUC 

Supunem discuţiei o serie de cuvinte dialectalc din graiurile româneşti nordice 
(buoovincnc, mararnureşene, uneori şi moldoveneşti), care îşi găsesc un corespondent in 
limba ucraincană, mai exact, în graiuriIe sud-vestice, În primul rînd carpatice, ale acesteia. 
Vor fi relevate astfel, în mod implicit, cîteva din concordanţ.ele pe care le oferă fondul 
lexical, dest ul de însemnat, comun grainrilor în discuţie ale celor două limbi. 

Unele dintre cuvintele prezentate mai jos nu au o etimologie stabilită pînă în pre- 
zent, altele au nevoie, după părerea noastră, de găsirea unui izvor mai precis. În fine, altele, 
socotite de provenienţă germană În grai urile româneşti, au intrat În acestea, de fapt, din 
grai urile ucrainene şi trebuie considerate drept împrumuturi uerainene. Lingviştii români 
care s-au ocupat pînă astăzi cu studiul influenţei germane au avut în vedere doar în mod 
ocazional această posibilitate a "filierei" ucrainene În cazul anumitor lexeme de origine 
germană (ea şi polonă) din română". Într-o lucrare mai amplă, pe care o avem în pregătire, 
vom întreprinde o discuţie sistematică asupra influenţei germane îi! grai urile ucrainene 
şi în ucraineana comună. Din ca se va vedea că aceasta a fost, înIinil marl, similară cu cea 
din română şi că numeroase elemente germane din grai urile românesti şi chiar din româna 
literară IIU se pot explica, din raţiuni foneticc şi chiar semantice, d,ţ mai ales morfologicc, 
decît printr-o sursă imediată ueraincu nă. Pînă atunci, semnalăm aici doar cîteva asemenea 
exemple. 

Întrucît în multe cazuri va fi vorba de elemente din terminologia forestieră, preci- 
zăm că ne-am folosit; la stabilirea unor etimologii, şi de rezultatele anchetei noastre efec- 
tuate În anul 1969 În localităţile huţule din partea superioară a văii rîului Moldovita 
(judeţul Suceava.P, 

Bihân s. n. (p1. biltunul'i). Cu sensul de "sanie mică cu un singur oplean, care se 
ataşează la coreiuic", cuvîntul a fost înregistrat în comuna Moisei din Maramureş de V. 
Arvinte, D. Ursu, M. Bordeianu, Glosar regional, Editura Academiei Republicii Populare 
Române, Bucureşti, 1961, p. 17. În localităţile Ostra şi :Mălini (Suceava), V. Arvintc, 
Terminologia exploatării lemnului şi a plutăritului, "Studii şi cercetări ştiinţifice" Iaşi, VIII, 
1957, fasc, 1, p. 139, a notat cuvîntul blih6n (p1. blihoane) "cioflînc cu trei pene, unealtă 

! Vezi, de pildă, unele referiri În acest sens la S. Pop, Citeva capitole din terminologia 
calului, "Dacol'omania" V, 1927 1928, p. 41 ş. u. ; V .. Arvinte, Raporturile lingvistice ger- 
mano-romăne, "Anual' de lingvistică şi istorie literară" Iaşi, XIX, 1968, p. 22 ş. u. Cf., 
pentru unele aspecte ale stadiului actual al cercetărilor În această direcţie, îndeosebi V. 
Arvinte, Die deutschen. Entlelmungen in den rumănischen Murularten, Akadernie-Verlag, 
Berlin, 1971, p. 132 şi urm. 

2. Vezi date asupra lor 
toritului !;Ii a creşterii vitelor 
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cu ajutorul căreia se tîrăsc buştcnii la vale", cu variantele IYihOn (Ostra) şi bitiănc (Mălini). 

Cei doi termeni reprezintă, de fapt, Un singur cuvînt, care are la bază ucr. 6ieYn. 
cuvînt poli semantic, Însemnînd, În grai urile earpato-ucrainonc, "alergător", "axul pe carc 
se roteşte o uşă, o poartă etc. ", "piatra mobilă a unei mori" ş. a. De la el s-a derivat, în 
ucraineană, 6ieym.'u s. pl. "trăsurică", care a dat rom. bihuncă "idem" (DM). De altfel, 
B. D. Hrineenko, Cnoeap» yr.pa'iHcblw'i «06U, Kiev (1909), reimprimat 1958 -1959, 1, 

p. 61, notează chiar un diminutiv 6i2ytr.a, dar cu alte înţelesuri. Numai derivatul 6ieyu'{un 
(diminutiv) însemnează, printre altele, şi "sanie". Este posibil însă, ca în graiurile ucrainene 
din Maramureş chiar termenul 6ieyn să aibă semnificaţia dată, pc care s-o fi transmis 
direct celui românesc împrumutat. 

Sensul celălalt, de "cioflîne", se explică foarte uşor prin influenţa sau chiar împru- 
mutarea aceluiaşi termen din grai urile hutule (satul Ostra a fost populat de huţuli). Astfel, 

I , 
la huţulii din valea Moldoviţei, cuvîntul 6ieyn (mai des, pl. 6ieynu) înseamnă tocmai 
"cioflinc cu trei sau mai multe pene, in care zaua fiecăreia din pene se roteştc separat de 
celelalte" (şi care se foloseşte şi la legatul unui al doilea rînd de buşteni de rîndul din faţă). 
Această din urmă destinaţie a uneltei ar putea explica, dacă ar mai fi nevoie, transferul 
la sensul de "sanic ... " (vczi inceputul articoului de faţă) al termenului bihun. 

Varianta bihunc reprezintă, probabil, un singular refăcut dintr-un plural bihuncuri, 
eventual şi cu "ajutorul" sinon imului românesc ciojtinc (acest termcn de provenienţă 
germană există dc altfcl şi in grai urile ucrainene sud-vesti ee, de pildă, în cele huţule 
anchctatc de noi) sau al ucr. dialeetal 6ieyn6r. (cf., pentru acesta, .J. B. Rudnyc'kyj, An 
Etimological Dictionary o.f the ukralnian language, Wtnntpeg, II, 1963, s. v. 6ie). Varianta 

blihan va fi suferit "amestecul" fonetie al rom. blealt "tabIă" (ucr.shuţul 6.rr,xa "idem") 
<germ. 

Uapcă s. f. "scobitLţră făcută cu toporul intr-un trunchi la legatul plutei ori în buş- 
tcan la rnanipulatul acestuia cu ţapina ", Întîlnit în aeelaşi sat Moisei (V. Arvinte, Termino- 
logia ... , p. 141 : în expresia miez de capcă), este dedus de Şt. Binder, Contribuţ-ii la stu- 
dierea elementelor germane în lctcicul graiuriior populare româneşti, "Analele Universităţii 
din Timişoara", Seria Ştiinţe filologice, IV, 1966, p. 225, din germanul Kappe "lemn scobit 
pcntru a fixa pari", cu dcrivaţie românească prin sufixul -că. 

Precizăm că şi în unele grai uri ucrainene, de exemplu, În cele huţule anchetate, 
există termenul iuinna s.r. "scobitură in buştean, copac, stilp etc., pentru a fixa balancea 
(sau orice proptca)", cu diminutivul r.ano'lr.a, împrumutat aici, se pare, tot din limba germană 
S-ar putea, deci, ca rom. capcă, atît prin formă cît şi prin sens, să fie un împrumut direct 
al huţulului r.anna şi nu un derivat românesc din gcrm. Kappe. Socotim neccsară încă o 
menţiune, şi anume că ucr. r.anr.a 1° "picătură, strop; punet; obiect mărunt" (B. D. 
Hrincenko, op. cit., IL p. 217) ; 2° (termen entopic ucraino-carpatic) "izvoraş" (după unii, 
dc pildă, M. Jurkowski, Ukraiftska terminologia hydrogm.ficzna, ·Wroclaw ... , 1971, p. ;38- 39, 
<"apati "a picura; a eurge, a izvorî" ; după alţii, Fr. Slawski, Slownik etyrnologiczny izyka 
polskiego, Il (1958-1H65),Krakow, p. 56-57, < sI. com. *kapbka < *kapati, cu sufixul 
-ka, formant pentru Ilominll acti) nu are legătură cu imprumutul în discuţie. 

Uiuli vb. IV tranz. " a I'otunji cu toporul capetcle trunchiului" (localităţile Moisei 
şi Borşa din Maramureş), înregistrat de V. Arvinte, Tc'rminologia ... , p. 143, este dedus din 
rom. ciul (ibid.). Credem că şi in aeest caz este posibilă o explicaţie suplimentară. Semnifi- 
caţia dată a vb. a ciuli nu o atestă, dintre dicţionarele noastre, decît DA, dar tot numai 
pentru Maramureş (Vişcul dc Sus). S. v. ciul (adj.), tot DA include, pentru Moldova, deri- 
vatui etul'iu s. a. "partea care rămâne la trunchiul arborlui dintr-o creangă tăiată" (comu- 
nicare). F:ste interesant că şi la aromâni vb. a etuU are şi sensul de "a curăţa un copac" 
(ibid.). 

în unele graiuri din masivul dialeetal sud-vestic al limbii ucrainene există vb. (3-, Ha-) 

'ty.rr,mu (lJyxa)" a ciuli (urechile)", fiind un imprumut al rom. a ci'ul'i "idem" (vezi lucrarea 
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noa.stră citată la. n. 2). În graiurile huţ.ulc pc care le-am anchetat în vederea înregistrării 
terminologiei Iorcstiere, acest verb, contaminat de 'to.o s. n. 1° "frunte"; 2° "capătul de 
dinainte al unui buştean", are, Întocmai, şi sensul de care ne ocupăm al rom. a ciuli, prin 
care a devenit sinonim al vb, J1CMfY6amu ( <;)JC6.1!!f" partca rotunjttă a capătului unui trunchi", 
acesta provenit din germană şi echivalent eu npu't6J!OI; s. m. < 'to.rro; cf. şi expresia 6umu 
nsuu y npuxonă« "a bate pana eioflîncului în partea rotunjită a buşteanului "), Nu este 
exclusă, aşadar, o contaminare semantică a termenului românesc prin cel ucrainean. 

Clăpăci s. n. (pl. clap aciuriş "ciocan ", notat în Salonta (Societatea de ştiinţe istorice 
şi filologice, Lexic regional, II, Editura Ştiinţifică" Bucureşti, 1967, p. 89), dar cxistent şi în 
loealitatea Voivozi din fostul judeţ Marghita din Crişaua (ALRM,s. n., vol, 1, EA RPR, 1956, 
It. 3GO "Baros" - pet, 325), se explică uşor din ner. dialectal (carpatic) .,;;.rrena't "idem" 
{Hri nccnko, op. cii., II, p. 250), cu numeroase derivate aici {Hrinăenko, loc. cit., ; J. O' 
Dzendzel lvskyj, Ci.rrbcno.eocn08apcblw .cexcuna eoeopie Boxap nammsi, "Studia slavi ca " 
Budapesta, 1964, X, fase. 1- 2, p. (;5). Cf. şi rus. nsena«, pol. kiepacz., klepuk. ş. a., ser, n.rrena!f. 
sloven. klep alo cte., toate cu sensul iniţial de "cioean de bătut coasa" (ibid.). 

Coro văn (variante: coram, coroamş s, m. "t runehi de brad cu răţat de crengi, dar ne- 
cojit.", întrehuinţat în Maramureş şi În mai multe sate din fostul raion Vatra Domei (V. Ar- 
vi nt.e, Terminologia ... , p. 145), prezintă o interesantă deviaţie semantică faţă de prototipul 
său. Etimonul trebuie să fie, însă, nu atît sl. kora "scoarţ,'l, coajă", ucr, /cofavyj "aspru, tare, 
scorţos" (ibid.). cît uel'. (huţul) nopoeân. "trunchi de brad cojit." (cf. huţulul nypyeamu 
"a coji un trunchi de brad", nypoeauu,i1, -a, -e adj. "eojit"; cf. şi. la alţ.i hutuli, r..opoeama,,?", 
V. S. Lymarenko, .Jlen:cuna .!!icocn.aaey (1 ZYlfy.rrbcbnux i 6yr.oeuHcbnux 30eipnax, în "Do- 
povidi ta povidomlennja", Serija filolohicna 3, Uzhorod, 1958, p. 32). Existll mai multe 
modalit:'iţi de cojire şi prelucrare a copacilor tăiaţi, iar Imţ,u!ii, lucrii,tori forestier! vestiţi, 
practică şi ei t.ehnica useării brazi/or necoJiţi. Muncitorii români vor fi numit, nu fără influ- 
cnţ,a asociaL;v-scmantică (mijloeită prin bilingvismul fie al lor, fie şi al huţ.ulilor) a uer. 
f.opaeuu -a, -c adj. "scorţos", asemenea trunehiuri tot corovan(i). 

Criclă S. f. .,halbă de bere". Cu forma dată, termenul acesta apare în Vicolul de Sus- 
H.ă.dăuţi (V. Arvinte, D. Ursu, M. Bordeianu, GlosaT ... , p. 28). Dintre dicţionare, îl notează 
DA: crighel şi crigăI S. a. "idem" şi DM : (germanism) grighel, derivîndu-l, amîndouă, din germ. 
J(riigel "idem". Etimonul german, valabil pentu crighel şi crigăl (gl'ighel prezintă un fOllctisIll. 
românesc, de asimilaţie consonantică progresivă la distanţă), nu poate expliea, însă, va- 
rianLamorfologică (feminină) criclă. Pentru aceasta, trebuie invocată () altă sursă direetă, 
una ucraincallă, pc care o cunoaştem din grai urile huţ,ule şi pocuto-bucovinellc din judeţul 

Suceava: KP!g.1U, eu varianta ;pug.!!.'{ (nU6a) "halb't (de bere)". .1 
Posibilitatea variaţiilor formalc de gen, de tipul crighel(crjclă sau riglll(l'iglu - ri- 

glă ori vineril -- vinclulvinclri (vezi pentru ultimele două exemple; V. Arvinte, Die dcu- 
tschen Entlehnungen ... , p. 157, 170), ale împrumuturilor germanc În procesul încadrării lor 
gramaticale în limba română şi izvorul acestor oscilaţii le vom discuta pe larg in studiul 
în pregiî.tire amintit. Aici precizăm că majoritatea împrumuturilor germane cu finala (su- 
fixală sau nu) -l au fost încadrate În graiurile uerainene la tipul flexional' al lui zemlja, 
devenind feminine şi sehimbîndu-şi, eventual, genul pe carc îl aveau În 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), huţulul mmaugJ6.11. « 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), provenite din germ. crugel'in, krilegli, kruegelcn, dialectal Krugel, Krugel, acesta 
diminutiv de la krug < v. germ. kntlee (FI'. Slawski, dic!. cit., t. III, fasc. 2 (12), 1967, 
p. 171, 18G-7). Vezi, mai jos, fanglă. 

Crivllia interj. "semnal folosit pentru a anunţa eă pe ulue vine un lemn strîmb'" 
cu cireulaţ.ie În Maramureş (V. Arvinte, Terminologia .. " p. 145), se explică printr-un 
derivat de la radicalul slav kriv'll. "strîmb", şi anume prin si. COIIl. *krivulja "ceva strîmb, 
curbat" (eu sufixul -ulja), continuat pînă astăzi în toate limbile slave. Dintre acestea, 
trebuie invocate aici slovac. lcrivul'a "nuia, băţ strîmb" ş.a., ser. lcrivu/ja "linie etc. curbă" 
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şi, în primul rînd, ucr. npulJYM/, s.f. "obiect (iar la huţuli şi in gcnere, în graiurile carpatice) 
mai ales lemn, copac strîmt)". Pentru celelalte limbi slavc, ea şi pentru celelalte derivate 
de la kriin. şi krioulja, vezi FI'. Slawski, dicţ. cit., t. III, fase. 3 (13), 1968, s. v. lcr zţţtoula. 

Şi lucrătorii forestieri huţuli folosesc curent comanda Bâpaa,npulJy.7J/;!. Varianta 
gri bulă a împrumutului discutat se explică pc teren românesc, prin etimologie populară 
in ultimă instanţă, iar crăulă, variantă notată la Vatra Moldoviţei, în imediata vecină- 
tate a huţulilor, reflectă exact, cu excepţia finalei desinenţiale româneşti, etimonul în 
pronunţia huţulă locală: npuY,i!J/;. 

Dălca s.f, art. în Lexic regional, II, p. 125, acest cuvînt este inserat din localitatea 
Costina, de lîngă Suceava, în expresia a u.mblo. cu doica "a cerşi ''. El nu are ni ei o le gătură 
eu rom. dâică, variantă a lui doică « scr.) (DM; Scriban). Avînd în vedere sensul cuvîn- 
tului dat, rcpartiţia lui teritorială şi prezenţa în localităţile Învecinate a unei populaţii de 
limbă ucraineană, el t.rebuie explicat prin ucr. aâuna ,,(act, gest de) milostenie" (H.D. Hrln- 
cenko, dicţ, cit., 1, p. 3,;6). Cuv îrrtul a putut. fi receptat uşor de către români ca un "împru- 
mut afectiv" peiorativ, probabil şi cu sprijinul imperat.ivului ucrainean aâu-n;o( .Meni)! 
"dă(-mi)I", auzit cotidian de către ei în comunicările care conţin rugăminţi, Implorărr, 
îndemnuri ş.a, ale vorbitorilor ucraineni între ei. 

Fanglă, variantă a lui fândilă, s.f', "tigaie cu coadă", circulă în numeroase sate din 
Bucovina, nordul Moldovei şi în unele localităţi din Ardeal (V. Arvinte, D. Ursu, M. Bor- 
deianu, Gl0811'r ... p. 32). în această lucrare se trimite la germ. Phunne "tigaie", insuficient, 
însă, ca să explice formele morfologice româneşti. O sursă mai precisă indică Şt. Binder, 
Contribuţii .. , p. 227, pentru ambele variante, de data aceasta, cu o uşoară nuanţare se- 
mantioă : "tigaie eu coadă folosită la st.ropitul ulucului cu apă. în timpul verii ", în Maramu- 
reş şi pe valea Bistriţ.ei (V. Arvintc, Terminologia"., p. 47, 1 ,t'7) , şi anume austro-germ. 
dialectul Plumdel "tigaie mică cu coadă". 

Pentru variantele fânglie (comunicată de Ilie Dan, care le cunoaşte pe toate trei 
din mai multe localităţi ale fostului raion Gura Humorului - Suceava) şi fanglă, din con- 
sidcrentc foneticc şi morfologice, trebuie invocat uel'. dialectul (huţul) fijâng.an "idem" (În 
grai urile din valea Moldoviţ.el şi : diminutivul fijângom,r.;a) < germ. Vezi discuţia de mai 
sus, sub ericlă. 

}!'intui vb. IV tranz. " a pune sechestru", notat in eOIIluna Vieolul de Sus Rădăuţl 
(V. Arvint.e, D. lrsu, M. Bordeianu, Glo8(Jj· .. " p. 38). Inexistent în dicţionare şi în alte 
culegeri dialeetale, cuvintul se poate dcduce din ucr. dialectal fijanmyeâmu"idem" (B. D. 
Hrincenko, clic,t. cit., IV, p. 37:3 : cu loealizare în grai urile huţule ; cI. şi ALR, S.I1., voI. 
al IV-lea, li, 1012 "lUi-a. sechestrat tot", care alestă termenul şi la huţulii din Brodina- 
{Jct. 366  Suceava), care este împrumutat din poIonă (fantowl1c < germ. phanden (Phand) 
< V. fr. < lat. pannu8, vezi Al. Bruckner, Slownik etimologiczny jzykapolskiego, Krak6w, 
1927, s. V. fant). 

FonetiRnlul românesc î din radicalul acestui verb se datorează, credem, etiInolo{.(iei 
populare. Chiar dacA sursa imediată a imprumutului în graiul'ile româneşti a fost cea 
germană, fonetismul t in locul lui d putea proveni i de la forma ucraineanrl ori nerili;jlo- 
cit de la cea polonă (după, mărturia lui Al. Briickner, loc. cit., substantivul Phand şi verbul 
phanden, de origine germană în polonă, au fost transferate în aecasta din urmă şi asupra 
"obiectelor casnice, gospodăreşti" încă din secolul al XVII-lea). 

Varianta fonetică a fontui, specifică graiului românesc din Ciocăneşti - Vatra 
Dornei (ALR, S. n., voI. al IV-lea, loc. cit., pet. 365) a apărut, probabil, sub influenţa sino- 
nimului foglăli, foglolr1şi « magh.), în uz Într-o parte a Ardealului şi În Maramureş. 

Luşniă S. f. "fachie din surcele pentru luminat în pădure" (din GăIăneşti şi Straja 
-Rădăuţi, unde l-au notat V. Arvinte, D. Ursu, lH. Bordeianu, Glosar ... , p. 45) trebuie 

etimologizat nu prin UCl'. J!Y1{na "aşchie de brad folosită ca făclie" (ibid., apud Berneker), 
J , 

ci chiar prin ucr. dialectal (carpatic) .yumulf.q" cu variant.a ,y'f,HulfJ/; 1° "conifer plin de 
răşină"; 2° "un soi de făclie din lemn răşinos f.olosită la pescuit etc." (B. D. Hrinccnko, 
dict. cit., II, 384, 383 : sensul 2° este indicat pentru grai urile huţulc). La huţulii din valea 
Moldoviţei cuvîntul are aceeaşi semnificaţie ca şi în cele româneşti indicat.e. 
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Pentru rom. Utjniţă s. f. "locul de la capătul de sus al ulucului unde se adună buştenil, 
spre a fi daţi la vale" din Vicolul de sus (Suceava), Moisei şi Borşa (Maramureş), V. Arvinte, 
Terminologia ... , p. 154, invocă uer .. 'iy'tina .. poiană, loc unde s-a tăiat pădurea ", gînclindu- 
se şi la un diminutiv lucniţa sau lu,iniţa pe teren ucrainean (ef. şi p. ;')9). Cu un sens mai 

apropiat de cel din română, la huţuIii din valea Moldoviţ,ei circulă cuvîntul ,'YUHl8, s. f. 1° 
"leucă" ; 2° "grămadă mare de buşteni ariuna.ti laolaltă acolo unde s-a construit sau se va 
construi ulucul" (şi expresia: a6uaamu r;rFfr6ni Y itYUUti "a aduna butucii grămadă, Ia n loc"). 

Pentru a se evita omonimia, de la .!l·YWN!l· ş-a creat un diminutiv .YUUdl1Şl, care a preluat 
sensul 2° şi care stă la baza rom. lujniţâ. Precizăm că lucrătorii forcsticri huţuli au practicat 
şi practică îndeletnicirea dută în contact direct cu cei români din zonele muntoase ale ju- 
deţului Suceava şi din Maramureş. 

Prodăn s. m. (pl. prodani) a fost notat, cu înţelesul de "puşti, copilandru", în Făgăraş 
(Letcic regional, II, p. 53). Dicţionarele noastre nil cunosc acest nume comun. În an tropo- 
nimia românească cxist.ă numele propriu Prodan (cf, N. A. Constantinescu, Dicţionar 
onomastic românesc, 1963, s. v. P1'ol1), care are la bază sud-slavul Prodan. Acest nume există 
şi la slavii răsăriteni, în primul rînd, la ucrainonli oarputi ci. 

Pentru a putea explica apelativul românesc de mai sus, trebuie gă,sit un apelativ 
slav corespunzător şi, prin el, clarificat mai Întîi antroponimul. Numele slav precreştin 
Prodan derivă În limbile slave din substantivul »prodan t. (provenit din forma de participiu 
perfect pasiva verbului prodaii "a vinde"), care, înainte de a fi devenit antroponim, avea 
semnificaţia de "copil vîndut în mod simbolic". La bază s-a aflat aici o magie "apotropaică" 
(pentru termen, vezi A. de Vinccnz , Trait e d'anthoroponţţrnie hout zoule, Munchen, 1970, 
p. 5aO), care consta în vînzarea şi cumpărarea, simulate, a copilului intre părinti şi o 
persoană oarecare, spre a-l feri de moarte, boli, "spirite rele" ş.a, Cu acest prilej şi în acest 
scop, copilului respectiv i se dădea un nume nou, "profilactic". Prenume de tipul Ku plen 
(literal "cumpărat") şi Prod ari ("vîndut") sînt atcstate la slavii de sud în secolul al 
XIII-lea (A. de Vi necnz, op. cit., p. 423). 

Această credinţă şi practică supcrstiţtoasă a caracterizat multe popoare. Acelaşi 
autor (loc. cit.) reproduce, după diverse izvoare, prenume apotropalcc siarncze, de felul lui 
"chien, cochnn, bătard", evreieşti (din fosta Caliţie, unde ele sînt arestate În veacul trecut, 
evreii dînd În mod voluntar copiilor, Îndeosebi celor bolnavi, nume ca 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 
privire la această credinţă, care a durat aproape de zilele noastre, la ucrainenii carpatici 
(în special Ia huţuli) aduec şi J. 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 situaţiile pomenite mai sus, ea şi la botez, toate ducînd Ia schimbarea numelui. 
în unele grai uri ucrainene transcarpatice, un asemenea copiI este numit cu a pclativul 
npooaNcuIf' (ibid.). 

Neposedînd ştiri precise despre o astfcl de practică ocultă la români (cf. cele spuse 
de acad Al. Craur, Nume de persoane, Bucureşti, 1965, p. 105, cu privirc la acest nume 
şi la a.ltele), credem că ea a existat şi că numai prin contact nemijlocit cu vorbitori de limbi 
sIa ve, prin practicarea În comun a accstei "magii apotropaice" şi prin înţelegerea şi însuşi- 
rea numelui obicctului ei, într-un grai românesc (poate în mai multe) s-a ivit apelativul 
prodan, cu semnificaţia generică de "copil mic". Acest element lcxico-semantie ar necesita 
şi merita o cercetare mai aprofundată, printre altelc, şipenlru motivul că aria de extindere 
a lui este surprinzător dc mică. 

Şăflic s. n. "căldare" (localitatea Pîraie-:Fălticeni) este pus de Y. Arvinte, D. Ursu, 
:\1. Bordeianu, Glosar ... , p. 66, în legătură directă cu germ. Schaffel "idem". De fapt, în 
şaJlic avem de-a face cu o derivaţie slavă, anume pol. szaflik < germ. Sehaffel, care a înlocuit 
din secolul al XVI-lea termenii polonczi pcntru noţiunea dată (Al. Bl'iiekner, dic,t. cit., 
s. V. 8zafa). Pcntru formaţie, cf. pol. lcuflile, Iwflilc, diminutive de la leulel, kofel, intrat din 
polonă şi în ucraineană : kuchol, kuchla (în secolul al XVIII-Ica şi: kufel, leufli!;', acesta 
din urmă existent şi astăzi dialectal, În grai urile Iemkoviene), ca şi in rusă şi bielorusă, din 
gcrm. (medio-) kiiefel, germ. dialectal kujel, Imflel "recipicnt de pămînt sau sticlă pentru 
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băut (mai ales bere)", eu acelaşi sens în limbile ca.re l-au împrumutat (Fr. Slawski, dicţ; 
cit., t. III, fase. 3 (13), s. v. kufel). 

Împrumutul în discuţie a pătruns şi el din limba polonă în graiuri!e ucrainene de 
sud-vest, în care îl atcstă, pentru regiunea L'vov, O. Horbatsch, lIi6H/i'l/-to _. no.âânicmn- 
ucsna eoeipna i oia.rtenmHuu cnoeuux c. Poscauie Jl seiecvnoi otis.acmu, Munchen, 1965, 
p. 98: w.arfi,flun "căldaI'e; butoiaş", care, alături de pol. 8za!Uk, dar cu mai multă sigu- 
ranţă, Constituie sursa rom. şaflic. 
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Truşcă s, f. (pl. truştc ; şi manonlinul motional lruljcoi) "curcă," a fost Înregistra- 
de către V. Arvintc, D. Ursu, M. Bordcianu, Glosar ... , p. 75, în comuna Moisei - Maramnt 
reş, Autorii glosarului citat trimit, pentru etimologie, la germ. T'ruthenne "idem". 

Şi în cazul acestui regionalism maramureşean, izvorul direct I-au constituit graiuri- 
le ucrainene vecine, şi anume cele h uţ.ulc. În aceste graiuri, germ. (ncologic, el înlocuind 
mai vechiul. nume al păsării datc: indisches Huhn, ef. Al. Brtickner, dicţ. cii., s. Y. indyk) 
Truthan a fost împrumutat sub forma m pţţxât«, mţnoxât« "curcan" (H. D. Hrincenko, 
dicţ. cit., IV, p. 291 ; A. de Vmcenz, op. cit., p. 't59, care îl cunoaşte şi ca antroponim la 
huţuli : Triuch.an, Truchunotnţts), De la acest substantiv masculin s-a creat, prin derivare 

.. 1 • 
regresivă, femininul mţnp:«, mptoxa, al cărui diminutiv mţnnuna. tm.punuxa, giisit de 
noi, cu acest din urmă fonetism, şi la huţulii din valea Moldoviţe l), cu sufixul -k(a), stă, 
fără nici o Îndoială, la baza rom. dialectaI. truşeă. 

* 

Materialul prezentat în puţinele rînduri de mai sus este suficient, credem, ca să 
arate importanţa ştiinţifică, pentru lexicografia, lexicologia şi dialectologia românească, 
a cunoaşterii inventarului lexical al graiurilor ucrainene Învecinate şi, Îndeosebi, al celor 
de pc teritoriul patriei noastrc. 


