
NOTE ETIl\10LOGICE 

DE 

VICTORIA ZASTHOIU 

Şicf i vb. IV. Este atestat în Moldova, Bucovina :)i prin Transilvania, cu 
sensul de 'a (se) îmbiba sau a (se) acoperi cu rnurdăric, I'nai 'ales cu substanţe 
unsuroase '. Cu acest înţeles a fost înregistrat în mai multe localităţi elin jud. 
Suceava 1, intr-o comunicare din Straja, acelaşi judeţ, şi in .două dicţionare: DL 2 
şi DM. In alte izvoare 3 sensul se restringe, referi ndu-se doar la părul oameni- 
lor: 'a. deveni slinos, lipicios'. De la acest verb s-au format şi derivatele şiclea/â 
şi şiclit, care clrculă in aceleaşi zone. Dintre lucrăr-ile .citate, numai in dicţio- 
narul lui A. Scr iban găsim o referire etimologică ; relaţia pe care o face autorul 
cu "clei" (de origine slavă) este ncconvingătonrc. 

Etimonul verbului În discuţie este şiclu (vezi mai JOS), cuvint care, p în.i 
acum, nu a fost înregistrat în nici un dicţionar românesc. .1 

Şie lu s.n, Circulă prin Transilvania cu mai multe sensuri. 1./ "alunecu», 
gheţuş' (Roşia, jud, Bihor) 4; 2. 'pămînt alunecos, moale sau argilps' (în două 
comunicări din localităţile Baia şi Corbeşti, jud. Arad); :l. "murdărie care se 
depune pe sticle. oale etc: (comuna Bon], jud. Cluj) 5; 4. '.lapoviţ.fl' (Slnra coluu 
Romăn.jud. Bihor) 6. Etimonul acestui cuvînt este rnaghiarul siklâ t' alunecos' 7. 

Sensurile cuvînt.ului şi.c1u. (la il, relaţia de sens cu verbul cstc Truediutâ) cît 
şi. ariile ele eirculaţieale celor două cuvinte, care coincid în parte, explică dcri- 
varea lui şicli din şiclu. 

Şiştâr s.n. Cu sensul de <unealtă asemănătoare cu compasul. folosită în 
rotăric", circulă în Banat şi prin vestul Olteniei. il fost înregistrat de Ion Io- 
nescu il, de Sofronio Liuba şi Aurelie Iana 9 şi în localitatea Ghilad, jud. 'I'imlş!", 

1 .Le.ric j'(gion(ll, [IJ, [Bucureşti], 1960, Editura Academiei H"P.H., p, 108. 
2 Folosim abrevierflc din Dicţloll{lruZ limbii române (DLR); informaţiile pri- 

vind circulaţia cuvintelor provin elin fişierul acestui dicţionar. 
3 S. FI. Mari an, Vră.ji, farmece şi desfaceri. Adunate de .. , Bucureşti, 189:3, 

p. 178 ; August Scriban, Dicţionaru limbii româneşti, Iaşi, 193) s.v. 
4 /ltlasuL lingvistic rornân (in continuare AIJR) , serie nouă, v01. V, h. 1310/310. 
5 Petre Coman, Glooor dialectul, Bucureşti, 1939, s.v. 
6 ALH, serie nouă, vol. III, h, 796/316. 
J CE. Eckhardt Sândor, Magyar-Jrancia sz6târ, Budapest, Academiai Kiado, 

J938, p, 11168. 
·8 Agricultura română din judeţul Mehedinti, Bu.cureşti, Imprimeria Statului, 

111611, p, 712. 
9 TopograJia satului şi hotarului Măidan, Caransebeş, 1895, p. 121. 
10 i\LH, Partea a II-a, material netipărit, ca răspuns la întrebarea GGl1l. 
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Cuvintul există şi in DL şi DM, în forma sistar. Aceasta Iormă este in să eronati), 
fiind rezultatul unei transcrieri neinterpretate a ouvîn tului, aşa cum era dat de 
Ion Ionescu. In aceste două dicţionare nu se indică nici o etimologie. 

l:<iin;onul lui şiştar este sîrbocroatul sestar 'compas' 11. 
Şuşău subst. Inseamna 'năgar[t' (Siioa capi tutui). Este inregistrat de Arl.ur 

C;orovei şi M. Lupescu 12, precum şi în dicţionarul lui AI. Borza 13 Credem că 
trebuie pus în legătură cu maghlarul susa 14 'cornaci' (Trapa natans). 

Şuşman s.m. Potrivit unei comun icăr! din Bucovina, însemna '(în organi- 
zarea administr-ativă mai veche a Bucovinei) membru în comitetul sătesc'. 

Etimonul acestui cuvint este germanul Ausschussmann. 
Şusni vb, IV, Este înregistrat în Banat cu sensul de 'a ofta, a suspina', 

Este consemnat cu acest sens de Emilian Novucoviciu 15 şi in localităţile Sopotul 
"i01l16 şi Borl.oven ii Vechi 17, ambele elin jud. Caraş-Severin. Propunem ca etimon 
sirbocroatul ilu.sTllIii 'a fremăta, a foşni' 13. 

Şuştav, -fi ad]. Cuvîntul oirculâ in Transilvania, prin Banat. Bucovina s i 
Moldova cu sensul: '(despre oi) care arc lînă puţină, cu fire scurte sau Iinsr-, 
n\dl ondulatii". A fost inregistrat intr-o comunicare din Sîrnbnlen i, jud, Cluj, 
precum şi în alta elin Ciocâucsl}, jud. Suceava (În ambele comurucări cuvîntul 
apare în forma şi.şi:av). fi. mai fost notat şi în localităţile Gherrnan, jud. Timis. 
Poiana Sibiului, jud. Sibiu şi HUllCU Salvei, jud. Bistriţn-Năsâud 19. Recent a fost 
înregistrat in comuna Feldru, jud. Bistriţa-Năsuud 20. Dicţionarele nu înregistrează 
acest cuvînt, cu excepţia dicţionarului lui Tiktin, in care f'igurează într-un citat 
(pe baza unei comunicări din Moldova: 'oaie şiuştav{l de lînă') utilizat la cuvin- 
tul şiştav,pe care îl vom discuta mai jos. 

A vînd in vedere semnificaţiile deosebite şi zonele ele circulaţie diferite ale 
celor două cuvinte - şiştav şi suşuu: - ne aflăm, probabil, în faţa a două 
cuvinte cu etimologii distincte. Pentru şuştav propunem ca etimon sîrbocroatul 
sutav înregistrat eu mai multe sensuri, printre care şi acela ele 'pleşuv, golaş" 21. 

Şutru s.n.Prin vestul Transilvaniei înseamnă 'spaţiul cuprins intre cuptor 
(sau sobă) si pe1'ete'. Este inregistrat cu acest sens in localităţile Sînnicolau 
Român şi Voivozi, jud. Bihor 22, precum şi în comuna GiriŞll de Crts, acelaşi 
j udet 23. 

Credem că trebuie JlUS iu l(>g[ltUI'' cu mauhizu-ul suiu, variantă regionalâ a 
lui sut 24,. cu acelaşi sens. II' ceea ('(' pr-ivt-ste apariţid lui -r- pe lîngă t ('ii el) 
ef. mistreţ, sa/alră, slrojidâ (zaeldi, bundrii) 2". 

Cf. Szinnyei .J6zsef, IHagyar tâ.jszoiâr, [IIJ, Buclapest, 18D7-190l, p. 44G. 
15 Cuvinte băn<1ţene adunate de .... , Oraviţa, Tipografia Felix Weiss, L 1925, p. Ii). 
16 Folclor elin valea i.llmtiju/.1lÎ, în ,Anuarul arhivei de folclor", Cluj-Bucu- 

reşti, III, 1935, p. 72. ' 
17 ALH 1, voI. J, h. B5!12 (este notat în forma şu.sni). 
18 CI. Vuk Stef. Ka.radziC, op. cit., p, 8BO. 
P Vezi Chestionar pentru. u.n atlas lingvistic al lirnbei române V Stîln 

pâstoritul şi prepararea laptelu.i, Cluj, 1931 --C .. ca răspuns la întrebara G'7. c, 
20 Lexic regional, Il, Bucureşti, Editura ştiinţifică, 1967, p. 77. 
21 Vezi 1. 1. Tolstoi, Serbs7co-horvatsko-rllsskij' slovar', Moscova, 1958, S.V. 
n ALB, II, vol. r, MN 146, 3B77 bis!316, 32.3. 
23 Lexic regional, [Il, p. 72. 
24 eL Szjnllyei Jozsef, OjJ. cit., p. 449. 
25 Sextil Puşcariu, Limba românii, val. II : Rostirea, [Bucul'eşti], 1959, Editura 

i\cademici RP.H.., p. 123. 

11 Vezi Vuk Stef. .K.aradziC, Srpsld Tjeenik ... , Beograd, lBga, p. BGG. 
12. Botanica popol'ldui. 1'o/luîni }i'olticeni, 1 D15, p. )O: 'ni1gara naltCi selnai cheamiL si. gusiiu ori susarc(i', 
13 /)iciiorwT etn:)btanic, [Bucuretij, Editura .Acaclerniei Il. S. Homânia, 19G8, 

p. IG;). 14 
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Şvcne s.n. Este inregistrat în 
la dansul (fecÎorc;lsca»'" :2<5, o 
'CI schinJba ; a se întoarce". 

Sistav1 susarntc, suşcuri, suşilă, şuşă 
/\(este cuvinte regionale, ale diror 

date, sub aspect Semantic sint legate de etc,' 
eli Jl!ol()gii sînt 
noţiunea de 

Braşov, cu sensul J'figlrră 
este g(rmanul sclucenlcen 

necunoscute sauneelu(:i,-, 
se usca, uscat, tlSC8.CÎUUC; 

8fî1'- 

Ni untcnin 
sec .... SQlI 
n iritrat 

numai 11'] 
ehi-cit, 

seci" 

Şişlav, -ă adj. In itial. cuvîntul circula 
sensul: '(clEspre boabele cC1"<2'110101') 
ori despre cereale) cu boabe 
specialitate aL 

,'),-a mcntrnut însă 0i ca tcrmel1înMuntcnia 
fii a, cu înţelesul '(despre oarnr-n] sau debil; botnavicios' 
Cu ;jces't: sens este conSClnnnt in revista ,,Ton 
Crc(,lngci'\ 2-0 şi de Mirce» 'I'ornosru Olt 
de Ion Nijloveanu şi din din 
de T). Udrosou 33, In unele din h-e în discutie a fost lnl'('- 
gistrat J.H torrna care in cOlnPDraticestc I'(1;1:i. apropiatii de 
ctimonu! pe [Jintrc _. ('CnSelnrli<1Z(î cu primul 
sens dOilr TJ)l:tC;.. I)L şi lJlVL Tr.J apar arrlibeJe sensuri. '-rT)H,C 
i C.ADE nu dau A. Serihan CI propus ca etimon bul- 
g/ir(scul 1UUU)H(J"U ('(11:(; inscarnr.ti '"t.n.Jpcş, corpolent, ctimclogre C;Jl'e 
a fost cJc'DM, Din de vedere nu se 
tiri cii, ca ctirnon C)jUPWU consemnat 

Gcrov '4 cu sensurile 1. "uscat, sec ariel' şi 
În ceea ce priveste se p(jdte presupune 

consonantic şc, neobişnUIt in cu ŞL 
Şuşc'irnie s.I, A fost înregistrat într-o cotIlunicare din Bucovina şi înseamnă 

co_nsl:l'ucţie in care se usucă scoartă de COP;:1C sau scinduri!', I::tirnonul acostui 
cuvin; este ucraincanul cytual)H!JJ Tl'oc}cel1-I(anlIDer' 

Suscuri subst. CircuIii în Banat, fiind atestat în localita!.r,'il 
ju.d. C.:a;·a-;;-Sevcrln sensul ele 'crengi. vrcascuri ete.(aduse de ape)'. Pro.pullPIll·ca sîrbocl"o"tul .ll§!.:a. 

şi 

29L 
H. 

'UlO; 
N1J7Tte 

s. \/ ; 
Casa :;conle_l.of) 

It [Dl.lCllreştiJ 
faCi..lltatc::a gcrrr 

[HHJl], S,V, 

V, F-Jl .. Plovd.iv, 
uni:c:r Initvliirkur'lp; von 
lD4:, p. I;58· vezi Dilc(;ionco' 
Bucureşti, 

rrUrllL.1 Severin 
române. ChestiOlTD1'U] 

la întrebareo. )B. 

EditUl"a 
tocm.ai bine', 

na bă!gursld 
Jal'os]c,1l Rudnyckyj 

l'ViirierbllGh, LeipZig, 
Ghl'Ol'ghe CocoWil.o], 

'6 Lexic regional, 1 Tj, f)4. 
:'7 Vezi Ril,spuns'/./'Ti la ChestiO!lH2TUl al lui B. P. Hasdeu 

voI. V rilspul1sul a fost obtinut în Do!j) ; 
'iim 1:1, G.Fira. C. ]'vI. .c ')I.";><;u.· Culegere de foLclor din Vilcea şi 

Cull.ur,(':! p. 201  Torn2scu, (}lo.s'ar 
tipogr,p,fI,i] l) AL.Fi) -ntate"i;G.l. 

1:3 Îrl'trebarc;l ;3147 11fo\/). 2iJ Vezi .lUarea 
p!'lstrarea 

rrrairul lV[onograji.g ureâi.na,le·lor 
nnel }-Ll?rL, ·P. ll:J: !'bo[lbEle 

() de' cuvin,Le ,d-i-n. H<.U .. ".,c" 
,1Ion .,."",,, rJ'",·: ),CLU:, lH20, p, R3. 

J1 Op. eU., S,V'. 
Vezi Le:dc regio7VaL, 11, p, 17. 
Glosar Teqionq[ 

s.v. : f clzi sint cani 'şi.;ta.r, 
,)It \lezi 

C:f. IC,uzeJ.a 
::''vIeyel', Ukrainisch-deui;sches 
ucrainean-român [rec11ldor: 

UlM, p. '186. 
Vezi Lucian COSti11, Gri:,ittl'" bu.n(iţ(all, 

Chestionar un atlas Ungvistic al 
de loc şi .nu/rne de persoane, Cluj, 19O; ră.sj:>1.lI1S 

U '- AntumJ.! rle ling1l1stJ.dl 
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ŞuşiIă .s.f. Este consemnat In Ruginosu, jud. Cea-aş-Sevei-in 37 şi inseamnă 
"leasă de nuiele pe care se usucă sau se aîumă fructele'. Provine din sîrbo- 
croatul ?J.si1o 38 cu acelaşi înţeles. 

Şuşă s.L A fost înregistrat in Bucovina şi în Moldova cu sensul de 'des- 
picătură lungă şi îngustă de lemn, care se bate pe pereţii sau, rar, pe tavanul 
de birne al unei case, înainte de a rnurui", Este atestat cu acest sens de Tudor 
Parnfile 39 şi în mai multe localităti din judeţele Suceava (Drăguşeni, Holda, Ne- 
gri leasa, Panaci) şi Neamţ (Câl ugărerri, Pîrîul Cîrjei, Sabasa) 40. A mai fost notat 
şi in localitatea Giro v, jud. Neamţ 41. Dintre dicţionare îl menţionează T. Sta- 
mati 42, în formele şo,ele şi suseLe, şi Lazăr Şăineanu 43. Ultimul autor trimite 
pentru etimologie la şişă (variantă a lui şiţct), care circula însă în Transilvania 

Propunem ca dimon ucraine anul cyw 'Trockenholz, trockener Wiudbruch: 44. 

37 Lucian Costin, Graiul bc1năţcan, [J 1, 'I'irnisoarn, "Cartea românească", 1926, 
p. 197 ; "Arhivele Olteniei", Craiova. In, 1924, p. 392. 

301 Vuk Stef. Karadzic, O)). cit., p. 7C.1. 
39 Industria casnică La români, Bucureşti, 1910. p, 420. 
40 Vezi V. Arvinte, D. Ursu, M. Bordeianu, Glosar regional, [Bucureşti], Edi- 

tura Academiei R.P.R. ;1961J, p. 7I. 
41 Vezi Chestionar ,pentru lLn at/as lingvistic '(Il limbei ,·omânc. Chestio- 

naruL JI. Casa, Sibiu, lH26, ca răspuns la întrebarea 369, 
42 Disionăraş 1"Omânesc de cuvinte tehnice şi altele greu de înţelGs, întîia 

ediciune, laşi, Tipografia Buciumului român, 185l. 
43 Dicţionar universaL al Zimbet române, Craiova, 1929, s.v, 
44 Zen o Kuzela und .Iaros lau Rudnyckyj unter 'mitwirkung von Karl H. 

Meyer, op. cit., p. 1258; eL şi Boris Hrincenko, SI,ovar' tLkrajins' koji tnocu, II, 
Berlin, 1924, p 74-1. 
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Portrctul lui C::-I-IEC)11C;·IIE S/\ tJLlL:;CTJ 

Fotografia de mai sus, care îl reprezintă pe profesorul şi f'ilologul ieşean 
Gh. Săulescu (1798-11364), a fost fâcutâ prin anii 1905-1908, după un tablou 
executat (se spunea) de pictorul Constantin Stahi. La acea dată tabloul se afla 
în posesia familiei Gh. Lecca, stabilită mai tîrziu în Bucureşti. 

Posed această fotografie ca o amintire de familie, fiind - pe linie ma- 
ternă - un strănepot al lui Gh. Săulescu, Mama mea, Maria Dnnitriu-Cernă- 
tescu, a fost fiica Elenei Săulescu-Dimitrtu, care, la rîndul ei, era fiica file- 
Icgului Gh. Săulescu şi a soţiei sale Elisabeta. 

Intrucît portretul lui Gh. Săulescu este ca şi necunoscut, căci o copie fă- 
cută după acelaşi tablou, aflată pe vremuri la primăria municipiului Iaşi, s-a 
pierdut în împrejurările primului război mondial, iar portretul pictat într-un 
medalion de pe plafonul vechii aule a Universităţii din Iaşi s-a deteriorat între 
timp şi a fost înlocuit cu alt portret, dau publicităţii această fotografie, pen- 
tru a folosi celor interesaţi. 

Mircea Cernătescu 
Iaşi, str. Săr-ăriei, nr. 155 


