NOTE LEXICALE ŞI ETIMOLOGICE
Arenii. Origineatopond
mului Areni a preocupat încă din secolul trecut
pe cercetători.Cea dintîi e\tiÎrnologie
a acestuinume topit:aparţine lui B. P. Hasdeu.• Arienit,scrie Hasdeu,... eraru) ca un fel de mahalua Sucevel,vecheacapitală n Moldovei,şi anume desprepartea unelese afIa biserica C1TJ)Wni!or.
,se ştie
că la rom[mi «numelede armean a devenit sinonimCI!arian, ea şi cînd H!'fi
eretic: (l1"ieni»
(Melcrrisedec,
Chrouica Romanului,I, p. :3:3).Aşa dară numele
Arienidesemneazăpe eretici de ai lui A.ria,Ariani" (subl.lui I-Iasdeu)'.F'ilnlogul
chJjeanV. Bogreaşi-a însuşit,fără rezerve,explicaţialui Hasdeu2. Iorgu Iordan
se îndoicstede etimologia.propusăpentru ATeni,cu toată marea autoritatea luă
;-Iasdeu.Căci Ar-cuidin documenteşi din cronica lui Ureche poate foarte bine
I1f1'prezenta
o simplă grafieipentr-upronunţareareală Arin'! (ef. den, mente etc.
pentru şi alături de din, minte etc.")3. Corectîndu-I,pe bună dreptate,pe Hasdeu
în privinţa localizăriitopicului,Iorgu Iordan observă că, potr-lvitcronicilorlui
G!rigoreUreche4 şi MironCostin",Arenii nu erau " o mahala a fostei capitale,
cum afirma Hasdeu,ci., o localitatepropriu-zrsă,situată la oarecaredistanţă de
Suceava,unde, adaugă autorul, va fi existat un pllc de ariJi, de la care să-şi
tragă numele"6. Totodată,Iorgu Iordan menţioneazăcă .forma topon.irrrioului
în
discuţieapare pretutindenifără -i-, ceea ce surprinde,mC\1ales că arian, arieni.
au un -1- sonant,care nu putea, eleei,să dispară"1. Aceastăobservaţieni se pare
a constituiargumentullingvjştJichotărîtor in rcpingere2 etimologieipropuse ele
Hasdeupentru un toponima cărui istorie şi situare topograf'icănu le cunostea01
il cărui f'or-mâ,tlllh\IUl,clfintl'-unmnnllscris
de la BibliotccaAoadernici
s, [) intel"
prctasegreşit (Ariui),elaborîndapoi o etimologiefuntezistă,
, Etyrnoloqieum
MactriurnRomaniae,vol, II, p. 1558-16;j9.
2 Recenziela Ior-guIordan, Nume de Zocalitâţi1'omâneştiprovenitede Za
nurncde popoare,("Viaţaromânească",XJII, 1921,p. 421-·-42!1)
în ...AnuarlllInstitutului de istocienaţională",I (1921-1922)Cluj, 1922,p. 389.
3 7'oponimiaromâneascâ,BlH:ureş.ti,
195:3,p. 2:)3.
4 "Dispotvodă... au ieşit aIari'telen cetate, mai sus de SliCcmxl,la Areni,
unde era (.ara adunată Şi sil închină Toms.jj';(Le/:opiseţul.
'{'âl'iiMo/.dovei..
ed.
P. P. Panaitescu,Bucureşti,19;jH,
p. lU7).
5 "Şi-autocmit oştile Ieremia vodă asupra tîrgului, 10 sat la Areni" (Opere,
cel.P. P. Panaitescu,Bucureşti,1958,p. 4G); topieul apare i în cronicalui NicDhe
Costin,tranScrisele primul ei editOrAl'eo.ni.(cI. M.K.ognlnicennu,
C'ronice!eRom.âniei
... ), tomul II, eel.a II-a, Bucureşti,lB7:!.p. ilR.
6 IOl'guIordan,op. cit., p. 2,53,nota 2.
7 Ibidem.
6 Il, P. Hasdeu,loc. cU,
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In ceea ce priveşte cea de-a doua etimologiea ATenUaT,
propusă de Iorgu
Iordan,trebuie să observăm,pe aceeaşilinie, că. în nici unul dintre documentele
cunoscutepînă în prezent localitateanu apare sub forma Arini. Fie că numele
satulu; cstc mentionatîn documenteslavoneoriginale,fie că apare în traduceri
sau în copii româneştidin secoleleal XVIII-leaşi al XIX-lea,în care caz, după
cum se ştie, coruper-e-a
numeloreste frecventă,topiculeste redat pretutindenisub
forma Areni. Prima menţiune documentarăel Ai-enilordatează din 158Gaugust
1'{cînd,la hotărnicireasatului Bohririeştide lîng;''jSuceava.făcută de un dregător
domnescdin acest oras (Albaş voi-nicde Suceava),participă ca martor "GavrH
vătăman din Areni" (adică d'in satul cu aee5'!tnume)9, Irrtr-un alt act, din 1620
februarie25, păstrat Într-o copie româneascădin secolulal XVIII-lea;.;iaparţinînd tot unui localnic(Romandin Suceava),este menţionată"O'pdsacă... supt
ţarina Arenilor"10,La Întocmireaunui documentdomnescelin1625martie 8, depun
mărturâe.mulţ! oamenibuni şi bătrîni din tîrgul Succvei''pentru un loc ele prisacă din "hotarultîrgului Succvci,între hoturuţ.Arenilar şi împotrivarnitohului
armenescu,în ţarina mare" sau "între hotarul A'renii,în ţarină şi în dreptul
mitohuluiarmenesc"11.
Sub aceeaşiformă e înregistrattoponimulîn documenteleveaculuial XVIIIlea, în care se întîlneştedes "fîntîna Arenilor","fîntîna aceea a Aren'ilor"
12şi
locul Arenilor"13,sau În cele din secolulal XIX-lea"(Ar'eni,Arenii)14.Faptul că
numele Areni apare numai sub această Iorrnă în toate documentelesecolelor
XVI--XIX care, lucru semnificativ,sînt în general de provenienţăsuccveană,
Înlăturăfără nici () îndoialăposibilitateaca Areniis:'ireprezintc"o sin1pJ:'i
grafie
pentrupronunţareareală Arini"15.Aceastacu atît mai mult cu cît:p'rol!unţiareală,
oare nu e decît expresiaperststenteinumeluitopic sub forma originarăşi unică
ce ni s-a păstrat documentar,este şi astăzi Areni16 Este semnificativăîn acelasi
sens şi împrejurareacă forma originară a numeluitopic s--apăstrat nealterab
pînă astăzi tocmaiÎntr-o zonă situată secolr.de-cirîndul în vecinătateapădurilor
d.e unde specia Iernnoasăarin nu putea să le fie Iocalinicilordecît farnHiară17
In acestecondiţiieste evidentcă alta este calea pentru aflarea etimolcgiciacestui
nume topic.Ca de obicei.şi în acest caz vechiledocumente,la care, din păcate,
nu se apeleazăÎn măsura cuvenităpentru explicareanumelorde locuri, sînt de
9 Documenteprivind istoria României.veacul XVI, A, Moldova.vol. III,
nr. 402(În continuare,se va cita: D.I.R.,A... In originalulslavon: flpimH(Bibl.
Academiei,CJ,XXXVIII42),
10Ibidem, veacul XVII, vol. IV, nr. 551. In textul cu caractere chir-il
iee:
fip'kHliflOP
(Bibl. Acadr-nriei,
CCLXXVIIljI67).
Trebuie observatcă la întocmirea
actului participă mulţi tîrgoveţi (notabilităţiletîrgului) care cunoşteaubine numele localităţii.
11Ibidem,'101.IV, nr. 432 (traduceredin 18IB).În 'textul cu caracterechirilice: XO'l'dlJ\f1pnlHt\Op
şi XOTdP"flflIIi'!
.. (Arh. st. Iaşi, CCCXXXIX,
p. 7B3).
12TeodorBalan, Documentebucovinene,voI. IV, 1n:iB,nI'. 42 (originalromânesc elin172Giulie f5).
13lbidem,nI'. 97 (originalromânescdin 1737aprilie 21); pentru moşiaArenii,
la 1712,d. T. Codl'escu,Uricarul,voL V, p, 14.1.
14rbidem,p. 1:38,nI'. 4 (rezurnat);T. V. Şt:efanelli,Documentedin vechiul
ocol al Cîm.p1l1uHgului
moldovenesc,
Bucureşti.1915.p. 444: Uriceleşi ,scri,sorile
referitoarela moşia tobulară Tataraş şi Areni rînduite în ordine CT01101.oUică
ele
primăriaorrlş111ui
Suceavaîn baza hot!'o'îl'iişeriinţeiconsiliuluicom'unaidin 30 iunie 1886,Suceava,Deiner,1929,passim(la p. 14 este menţionatşi pîrîul Areni).
15TorguIordan, op. cit., p. 25:),
',6Am avut noi Înşine prilejul să conslat.:'im.
în repetaterînduri, erI locuitorii
Sucevei,al cihei cartier nu devenit.de rnult /\renii, şi ai unor saLedin jurul
municipiuluipl'ommţă.întoidemma
.4r('ni..
.
17Pentru toplcde cleriviltede la oTin,Y.lorgu Iordan,op. u.t., p. 50.
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natură să clarificedefinitivchestiunea.Origineanumeluisatului Arcni, de pildă,
este explicatăde mult, dar ea a rămas necunoscutăcelor care s-au ocupat de
etimologiacuvîntului.Astfel,într-un documentdin 1813mai 28, publicatîncă din
1915,tîrgovetiidiri Suceavaarată că "din auzire moşilorşi a strămoşilornoştri
am spus că pentru ace să cheamăAreni fiindcă domniaau avut arii domneşu,
fiindcăacel pămînt au fost domnescşi după acel numi aria i-au rămas pin(ă) în
zioa de astăzi de să numeştiAreni C11numire"(subl. editorului)18.
Observămcă, dinpunct de vedere istoric,relatareatîrgovctiloreste întrutotul
exactă,deoarecesatul Areni, potrivit documentelordin secoleleXVII--XIXmenţionatemai sus, era situat pe Joc domnesc,în ţarina tirgului Suceava.De altfel,
documentuldin 1813mai 28, fiind Întocmit de sucevcniîn vederea procesului
pentru redobindireamoşieitîrgului de la MitropofiaMoldovei,se întemeiazăpe
acte vechi anexate celui produs de tîrgoveţi19.In acelasitimp, trebuie să subliniem că, după cum rezultă din vechiledocumenteprivitoareIa Arcni, satul a fost
Întemeiatîn hotarul tîrgului Suceava,ceea ce nu se putea întîmpla decît în
legăturăcu trebuinţeledomnieisau ale oi-ăsenilor.Că domniafi putut avea aici
a.rie,unde ceicare lucrau la ea s-au stabilit definitivalcătuind cutimpul aşezare;"
săteascăAreni,este un fapt pe deplin explicabil,întocmuicum mai tîrziu, după
stabilireascaunuluidomnescla Iaşi, domnia îi avea aici, la periferia oraşului,
fînăria dornneuscă(gospcd)ce el devenitapoi mahala a tirgului.
Acesteafiind împrejurărileistoriceale întcrneier
lt satului,derivareanumclui
său de la arie, aşa elim menţioneazătîrgoveţii din SuceavaÎn documentuldin
1813,nu poatefi pusă la îndoială. Derivareas-a produs,evident,de la forma veche
a cuvîntului,are20(+suf. ..eiii),accentuldeplasîndu-se,ca în cazul tuturor toponinieior de acest f,el,de pe prima vocalăa rădăciniipe cea dintîi <l.sufixului(âreAreni)21).Trebuiesă subliniemeă forma GTCapare în versuriledin Psaltir(Xllui
Dosoftei: "Iară voi, necuraţii.;Cînd s-e vintura dintr-ure pravul, / \lă veţi duce
CUlTl
se duce spravul,şi cu grîul nu-ţi ciidca-nf'ătare''ni
Deşila prima vederes-ar putea crede că n-ar-fi exclusca are din acest text
set se datoreze0i unor necesităţiprozodice,prezenţa în documentelemedievaleel
topiculuiATeaeste elenatură să înlăture aceastăposibilitate.Intr-un act din 1576
aprilie 18 e mentionat,de pildă, satul de pe Bistriţa ,.Dv[ljiint;i,
care ,ir:numeste
acum Area"23,aparţinîndmănăstirii Bistriţa încă din sec. al XV-lea24 Printr-un
l
18T. V. Ştefanelli.op. cit., p. 446.
19Ibidem,p. 439--449.Consemnămcă şi alte menţiuniale tîrgovetilorsuccvena,Lntemeiatepe t:eadiţie,SiÎntexacte din punct de vedere istoric (" ...Turcii
niciodatămoşina!şi
n·-aui'ostaici în tîr'gulSuccveisau în pămîntulMoldovei"-'-'
ibidem,p. 448).
20Dicţ-ionarul
Academiei,s.v. arie,menţionează are ca "vechi :şi popular".
Ci'. şi Al. Bocăneţu,Terminologiaag1'arăîn limba română, în "CodrulCosminu1u1, anul II-III (1925-1926),
Cernăuţi,1927,p, 213: "A1'ee forma cea mai
veche,arie poate fi refăcutădintrun plural ,arii sau se poate ca arie S3 intre in
categoriacuvintelorfunie, aşchie ş.a.".Pentru un derivat vechi dl acestui cuvint,
fa.ţare(fătare),cf. Stelian Dumistrăeel,Elementevechi şi noi in tcrminologiatreieratul'uiîn Muldova,in "Studiişi cercetăriştiinţifice",Filologie,anul XIV 1963,
fasc. 2, p. 2@ şi urlTI,
21Cf. vale..-V ălen'i,gîrlă_.-GÎT'Zeni,
rîpi- Rîpicenietc.
22După Dictionar'ulAcademiei,s. v. fătaTe.
23.c\K·h>l<iHlUH
LJ.lC
t.A\.'1'empUI\\SHI$6'1'
([p'li (Arh. St. BucureşLi,ms. nr. C29
(CondicaAsachi),f. 89·_·90).
Traducereacopiei slavonedin secolulal XIX-iea,
de aici, publicatăin D.LR, A, XVI, val. In, nI'. 87, eu llmnelesatului greşit:
Drăjinţi. Cf. 0i M. Costăehescu,Documentede Ia Ştefan cel Mare, Iaşi, 1948,
p. Hl, nota 1.
24D.I.R.,A, XIV-..·XV,voI. 1, nI'. :386;eL M. COSt<:î,ellcSICU,
01'.cit., p. 10-·1'>.
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alt act, din 161Gaugust 23 se confirmăaceleiuş!inănăstiri9atul Itoznovul,ncare
s-a împreunatcu hotarul satului Arca"25.
În aceste condiţii,devine evidentăfrecvenţain limba veche a formei are.
Această pronunţie este prezentă şi azi in vorbirea populară alătur] de ari 26.
Etirnologianumelortopice suceveneAreni, pîrîul Arerrilorşi. Podul.Areni·
lor, care apare, astfel, pe baza vechiloracte, .întru totul Iirească şi simplă,este
de natură să arate că apelul la documentelemedievaleconstituiepentru cercetătoi-ulvechii toponirniiromâneştio necesitatepc care trebuie s-o aibă in vedere în permanenţă.
1. CAPHOŞU

Bahlui, dunăre. olt, olteţ.
La într-ebareaindirectă refer-itoarela
d.enuul1rilc·
pentru noţiunea"braţ de apă", din i\LR II, serie nouă,vol, III, h. 823,
s-au primit,pe lîngă o serie de termenica pîrîu, parte, cot, crac (de apfi),creangă
(de apfi),şi răspunsuiile: două dunfiri (pet. 886),două oli.uri.(pot. 886)şi două
oiiet« (pct. 812).Avem de-a face, asa cum a arătat deja TorguIordan pentru
denumirileprut:,olt, jiu şi eventualdunăTc(l'oponim.ia
românească,Editura AcademieiR. S. România,lD63,p. 94),cu trecereaunor nume proprii,hidronirne,la
substantivecomune,trăsătură subliniatăde formelede plural cu care sc·arăspuns
la această Întrebare.Poziţia geograficăa Iocalitătflor reprezentateIpe hartă prin
punctele respectiveexplică înregistrareaacestor răspunsuri: localitateaIsbiceni
(BaG)
este lîngă Dunăre'ii în apropiereaOlt.ului,iar Grădiştea(812)în valea Oltcţului. Tot pe aceeasihartă, în pct. 157(Vînători,Sighişoara),s-a primit răspunsul
,.s-a despărţittu-navaîn două părţi", în pct. 2:5 (Voiniceni,Tîr-gu-Mures)
răspunsurile .creangă de mures, creanga muresului:',şi în pct. 36 (Ghilad,Timişoara)
răspunsul"un crac de tirnis",care sugerează,parţial, mecanismulcreării acestor
substantivecomune.Recent,Bela Kelemcn,în CI, XIV 1969,nr. 1, p. :;'8,explică
la fel răspunsulniroju/.rnorU,primit în pct. 231,o localitatedin valea Nirajuluî,
la întrebareaindirectădin ALR1 pentru .pîdul morii".Totodatăautorul consem25Ci.\';'HdHJ\\'k
P;HlOKS"EiK
<C> cii C'hK"hKSfIIM
X"
0'1'<1[1
TOM!!
CfMP03HOKS"
C'h X"Ol'dj1
Ci"'"f]j1"kşi CfAC>
P03HOl{tl.,
Ch X"o'I'<'P
CMOflpii (Arh. St. Iaşi, D/8,
orig. slavon),Traducereaoriginaluluislavon,în D.I.R, A, XVll, vol, IV, nr. 48,
eu indicareagreşităli cotei şi a natur-iiactului.Este vorba aşadar de actualulsat
Roznov,din comunacu acelaşi nume (judeţul Neamţ),contopit încă dc alunci
cu salul Arca. Potrivit acestui document.satul il fost eMruil mănllstirii de
AlexandrucelEun i confirmat,apoi, de Ştefan cel Mare şi de toţi domniide
pînă la Radu Mihnea,căruia îi aparţine ac:tulde mai sus. Dintre toate aceste
documentese cunoscastăzi,în afara celor două acte citate de noi, numai cel emis
de cancelarialui Ştefan cel Mare (1462sept.embrie15, Suceava).El a fost publicat de M. Costăchesm.l,
loc. cit., şi apoi,in traducere,în D.1.R.,
A, XIV--XV,voI. I,
nr. 386.In lectura lui M, Costă,chescu,
care a publicatactul după o fotografie.în
posesiasa, satul este numi1;3AKH}KHWhl1l
w'r ÂdMHd(Zdvijinăţide la Doamna),
iar în traducereapublicatăde editoriivolumului1 al corpusuluide acte medievale citat, Între care s-a numărat şi Costăchescu,
a,pare Zdvijinţide ICI.arie (intr-un act slavon din 1467februarie3: Zvijinţi, CI. Paul Mihailovicî,Album de
documentemoldoveneşti
din veaculal XV-lea,Iaşi, 1934,pl. XII); numeleacestui
sat pare şi Într-un act originalromânescdin 1662iunie 20: "a satului Arei", "a
Aret" (cf. Paul Mihail,Documenteşi zapise mo[eloveneştiele la Constant·inopol.
1607·--1806,
Iaşi, 194B,p. 60--Gl).
26Noi înşine <l.!Il
eOl1i:11.niat-o,
cu ani în unn[l,în zona actllaluluiora.;;Săveni,
uneorichiar sub forma .UTea
("mă duc la area").
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neaz.ăşi apelativelecriş şi timişfolositepentru apele curgătoaredin regiuneaBihorului si, respectiv,din unele părţi ale Banatului.
Cît desprebahlui,înregistratde 1/. Arvinte,D. LJrsuşi JVI.Bordcianu(Glosar
regional,Editura AcademleiR. S. România,1961,p. 15) în localităţi situate în
partea de nord-vesta Moldovei,departe de bazinulrîului care poartă acest nume,
pare să ilustrezefenomenul·coutrar: existenţaunui substantivcomunbahlui "loc
unde se adună apa de ploaie,Iocrnlăştinos,fără scurgere",la baza toponlrnului
respectiv.Aceastăatestare conf'u-măetimologiapropuxăde Ioi-guIordan pentru
numelerîului Bahlui.
Crancasă s.I. .societatede asinur-ări1Il caz de boală" Elfost înregistrat,
fără a i se indica ethnologia
, în Lexic regi.onal,vol. r, Editura AcademieiR.P.R.,
1960,p. 100.Cuvîntulapare într-un glosar adunat din mai multe localităţi din
fostuljudeţ Rădăuti,uneleCifost folosit,desigur,în timpul administraţieiaustriace
întrucît poartă şi menţiuneaînvechit..Forma atestată reprezintăo rornănizare a
germ.Krankenlcasse
,.casăde ajutor (În (az de boală),casă de asigurărisociale".
Germ.Kassea fost "simţit"de vorbitoriiromânica un corespondental rom. casă,
căci nu (' vorba de o traducerepropriu-zisă,care ne-ar îndreptăţi să vorbim de
un serntcalc,Cît despre prima parte ti cuvîntului,trebuie să admitemcă reproduce pronunţiagermanăa lui lcranlcen:cu sincoparcalui -cn.
Jandar, sandar,
Prima formă a fost înregistratăde V. !\rvinte în 'TeTminologiaexploatăriilemnuluiş-i a plută-ritului,"Studii şi cercetări ştiinţifice".
Ftlologio,Iaşi, VIII, 1()f)7,fasc. 1 (glosar,s.v.), pentru localltăţileVişeul de Sus
şi Moiseidin ZOfW
Vişeului,(;Usensul "butuc înfipt în. pămînt pentru a spr+jini
lemneledintr-o stivă" (op, cit., p. 153).A doua formă, înrr-glstratăintr-un glosar
din localitateaPirteştii de Jos, Suceava,publicat în" .Limba română"XII, 1963,
nr. 2, p. 41, în care recunoaştempronunţareacu Ş a variantei ja.ndaT« jandarm)
atestată pentru aceastăzonă a ţării', are sensul de .fir de grîu rămas nesecerat
pe ogor".Pentru a explicametaforape care o reprezintăfolosireacuvîntuluicu
acestesensuri,pornim de la expresiaînalt ca tln .jandarm(cf. şi SCI1.ban,
Dicţienant limbii româneşti,jandarm s.rn. "femeieprea înaltă i robustă (vivandieră)".
In cazurilede faţă, metaforelesubliniază ideea de obiect mai Înalt în comparaţie
cu
Deurile
altfel,
trebuieexistă
să remarcăm
cănumăr
pent1'1
denuminoţiu
..·
neamediul
.fir deÎnconjurător.
grîu..." în grai
populare
un mare
dea termeni
metaforici oare subliniazăaceeasiidee.
.
In răspunsurileprimite în cursul unei anchete indirecteîntreprinseîn Moldcva de Centrul de lingvistică,istorie literar<'işi folcloral Filialei Iaşi a AcademieiIL S. Romăniacu un chest.ionat'
privitorLl unelteleagricoleşi cultura pămîntulUÎ2, la întrebarear611"Cumse numesefirele ele grîu rănwse ncLăiateîn urma
secerătorilor
'?" s-au înregistrattermeni de acelaşi tip. Cîteva :formaţiimetaforice
vizeazămediuluman: ciilăraşi(folositÎntr-o arie mai întinsă din nordul Moldovei,
în judeţeleSuceavaşi Botoşnni);căUireţi(HavÎrna,Ştiuhieni,Dobîrceni,jud. Botoşani şi Andrieşeni,jud. Iaşi), casaşi (Grămeşti,jud. Suceava).Metaforapaznici
(Grumăzeşti,jud. Neamţ.)pare să aibe,însă o intenţie ironică,Din aceeaşi serie,
dar comparabilenumaiparţial (întrucîtideea de contrasteste mai estompată),sînt
metaforelecocori(Insurăţei,jud. Brăila)şi stîrci (LacuRezi, com. Insurăţei)obţinute din două localităţidin afara lirnitelorprovincieiistoriceMoldova.
1Ca şi pentru Banat, ele altfel, de ALE II, serie IlOUi;),
voI. III, h. 81:14,
pet.
:38G(eL .i pd. 366,eU anchetă la ucraineni); pentru ozon;''! înveeinată,nord..
estul Transilvaniei,v. şi G. Istrate, Graiul satu.luiNepas,BTFH,IV, 1937,p. 77.
2 Asupra aneheteivezi Stelian DUlnistrăcel,
Elementevechi şi noi în tenninologiatreieratul'Uiîn Moldovu,în .studii i eerceEll·j.
tiin ţirice",Filologie,Iaşi,
XIV,
ID63,fase.
2, p. 215---247;
idelTI,
Din
privitoarela j)â.mînt
în gl'ai'uTile
c/'inMoldova,
în eL, eL
XIII,
19GB,
nI'.termin()lo[.!ia
2, p. 2'15.siurrn.
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S-au înregistratşi metaforecare sereferăIaanimale: cai (Liteni,Buneşti,jud.
Suceavaşi Hlipiceni,jud. Botoşani),căZuţi(Truseşti,jud. Botoşanişi Trifeşti,jud,
Iaşi),harmasari(Dr-ăgoieşti
şi Arbore,jud. Suceava),ţapi (Marginea,jud. Rădăuţi):
insecte: tăuni (Răcoasn,jud. Vrancea)şi ţinţari (Arbore,jud. Suceava); (cf'.şi
cosaş,cal, căZut,care pot denumişi insecte).
In această serie metatorăcă,ai cărei termeni apar în dicţionarenumai cu
sensuri proprii, jandm' (şandar) cu sensurile date mai ';us capătă o explicaţie
plauzibilă.
Mor s.n, "un fel de nămol în care se fac bă: contra reumattsmului"este
atestat,fără a i se indica etimologia,în Glosarul.regionalpublicatde V. Arvinte,
D. Ursu şi M. Bordekm
u, p. 48, din localitateaCioc:ănesti,
Vatra Dor-noi.Cu un
sens apropiat,cuvîntul fusese înregistrat şi de '1', Por-unic,în Lexiconuitermenilor entopici.",p. 74: mO(J7'
nnămolcu foarte multe rămăşiţe vegetale".Etirnonul cuvîntuluieste germ. Moor ,,1. mlaştină,smirc, :2,nămol".
Pentru sensulcu care elfost înregistratmor, în prima lucrare citată, poate fi
invocatşi germ. Moorbaâ"baie de nămol".
Privinţă. Cuvintulcirculăregionalîn expresiaîn privinţă,în contexteca:
cutare e în privinţă; i-a socotittimpul cît a stat în privinţă,referitoarela timpul
cît cinevaeste (sau a fost) arestat preventiv.Este vorba de expresiaîn prcventie
"arest prcuentio",Avemde-a face cu o etimologiepopulară(cf. Iorgu Iordan,IAn!}visticl1
1'ornanicâ,
Bucureşti,19G:lp. 181),explicabilăprin cvasiidentitateaIonetlcă
între privinţâşi preve'nţiei prin confundareaexpresieiîn prevenţiecu Iocutiunea
advcrbialăşi prepoziţionalăin privinţa "în ceea ce priveşte,cu privire Ia.., relati\'
Ia".".Neologtsmul
prevenţiedin expresiaîn prevenţie,inintcllgibilpentru oamenii
neinstruiţi,fi fost înţeles ea privinţăprin simplăcontiguitateformalăa cuvintelor.
La Ceo Bogza,În Fişe de inchisoure,Scrieriin proză,voi. II, ESPLA,BllCU,
reşti, 1957,am întîlnit pentru privinţă «prevenţie) un nou sens, rezultat prin
extensiune, care presupunecunoastereaşi folosireaprimului: "celulă din închisoare destinatăarestatilot-preventivi''.Acest sens reiese clar din citatul: "primul
gardărmtrecuse cu numărul pe la toate privinţele"(p. 65); ci, şi privinţa cind
i.cclula numărulcinei",p. (6), p'I"ÎvinpC!
mare, privin/;amică (p, 9:3).
DOINAHREAPcA

Mădrăqăll .a insista cu îndărătnicie(pe lîngă cineva)pentru obţinerea
unui lucru" este semnalatde Cornan(Glosartiiclectal,Bucureşti,1939),în localitatea Ogrăzile- Roşiordide Vede.Este înregiS!tI'H
t în DLR fări etimologie,dar
se face trimitere la modrigăli.
La locul respectiv,DLRînregistreazădouă verbe'
ModrigăU
1 cu dmJăsensuri: L (prin Banat) "a tăvăli sau a băga tortul de
cînepăîn cenuşăpentru a-l înălbi"; 2. (prin Transilvania).a spăla prost".
NlOdrigăli
2, de la care se faee trimitere la măt1'ăcăli.Dar mâtrăcăli(la care
variantamodrigălînu este menţionată)înseamnăna încurcafirele de ·aţă sau de
lînă" şi este atestat într-o singurălocolitatedin Transilvania:Şugag- Sebeş.tn
mod evidentnu exisU\nici o legăturăîntre mâdrăgălişi madrigăli(sau mătrăcăH).
Mai observămcă modrigălişi rnătrăcălisînt artesb,\te
în Transilvaniaşi Banat, în
timp ce mădrăgă.liapare numai în sud..vestul Munteniei(Roşioflii
de Vede).
în singurulcitat, reprodus in DLR după Coman,iniidrăgăUeste folosit la
imperat.negativ,pers. 2 sg. Nu mă mai mădriigăHatîta dă-mi pace=(nuinsista1),
Aooastăfrază reprezintă,fără îndoială,o repIieădintr'-omică scenă cu două per·,
sonaje:A şi B, în care A insistăpe lîngă B pentru a obţineun lucru.. B răspunde:
(a) Nu mă mai mădrăgăliatîta. Să imaginămun răspuns fără pronumele))'er51Onalmă. (b) Nu mai mădrăgăl'iatîta!
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Să presupunemcă, în locul verbului miidriiqăli,este folosit verbul drăqăli:
c) Nu mai mă drăgăli atîta!
Observămcă mădrăgălişi dragăli sînt sinonime.
Verbul c1răgăZi,
format din rom. dragă+suf. -li Înseamnă"a dezmierda","a
giugiuli","a rîzgîia"şi apare Ia Coresi(cf, DHLRII, 349),Dosoftei(V.S.235),Caba
(Sălaş),Viciu(Glosar),în revista "Ion Creangă",IV, 30 şi în ALRIIII h 316.
Sensuletdmologic
este, fără îndoială: "a spunecuiva «dragă»"(Comp.(a) mai
,,8 spune cuiva «mâl»",ef. DLR s.v. măi).
Să reluăm acum dialoguldintre A. şi B, imaginatmai sus:
A.se alintă pe lîngă B (spunîndu-iinsistent.dragă,.. .dragă")pentru a obţine
un lucru.
B îi răspunde:
(a) Nu mă mai drăgăli atîta."au
(b) Nu mai mă dră.găliatîta sau
(c) Nu mă mai mă drăgăliatita
==Nu mă mai alinta atîta (poţi să-mi spui "dragă"c'Hivrei),că lot nu obţii
nimic!" sau "Nu mă mai plictisi cu Insistenţele1"
De aici deducemcă verbul a clrăgăliare două sensuri,în Duncţiede persoana
care 11foloseşte:A. "A alinta".B. "il plictisi".
In primul caz verbul apare aproape întotdeaunain forma drăgăli.In cazul
al doilea,el apare întotdeaunaîn forma mă+clrăgăli.
Din acest tip de contextes-a putut constituiun verb nou rruidrăqăli"CIplictisi (ou Insistentele)",
prin agluttnareapronumeluimă la verbul driiqăli,cu sensul
(2): "a plictisi (cu insistenţele)".
Dar'în legăturăcu mă,drăgălise mai pot formulaşi alte ipoteze:
1. Formareadirectă a unui verb mădrăgălidin mă+dragă (prin aglutinarea
interjecţieimă), cu sensul iniţial" ,a spune cuiva «mă, dragă»",după cum âriigăli s-a format din dragă.
2. Al doileamă,din fraza: "Nu mă mai mă cll'ăgăli",apărut tautologie(înmod
normal,dacă ţinem seama de starea de iritare a vorbitorului),este tot un pronume personal,pe oare glosatorull-a ,interpretat greşit drept prima silabă a
unui verb inexistentmădl'ăgăli.
DURă
părerea
no,:stră,
ultiml
pare
l:nai
,:;robabiIii
_jn .consecinta,nu
credem,
pînă
la () noua
atestnr-e,
1f1ipoţeză.
existenţa
unui
cuvînt
rnarlrofJăl1..
Mătreaţă. Pentru cuvînul mătreaţă, cu sensuri]eL" păr-ticelealbicioase
de epidermăcare se dezvoltăpe pieleacapului":;.i2. "numedat mai multorplante",
s-au propus mai multe explicaţjj:
1. M'ătură-l-suf.-eaţă
(Cihae II, 190), explicaţie acceptată de Philippide,
Principii, G:i; Şăineanu, D.U., s.v.; Iordan, Diftongarea,56; Scriban, D. S.v.
2. i'vlatricia;de la mater •mamă", propusă de CDDI, 1071,L. Spitzer, în
"Dacoromania",
IV, 646; REW,5406,CADE,s.v., DM, S.v.
3. Tiktin (DRG)il pune in legătură cu it. materC1SSo,
fI'. rnateLas,germ.
i\{atTCltze
etc.
4. G. Giuglea(în ,.Di:lcoromania",
III, 603)îl explică prun metatezădin tT"(lmcată, provenit din lat. 'ta1'7I1Jtea"
derivat din lat. ta'nncs, -mitis "vierme (care
roade lemnul)".
5. Lat. 'mataTitiadin gl'. /lo:oap0Trp;;"Kahlkopf1gkeit"
cu înlocuireasuri..
xului grec, - OTrJ<;",
prin corespunzătorullatill -[tia din calvitia, explicaţiepropusă de COYlsLDîculeseu
(Dada '(omana".,1. Elementelerrreceşti,Cluj, 1926,p. 87).
Toate:aee"te explicatiislut respinsede Al. CiorEm,escLl
(DiecionarioEtimologico Uomanu,1958,nI'. :i1f:iO.
de unde am reproduso parte din inctie[ll:iiJe
de mai
sus),curc nu propunealUisolujie.
DLHindict'i: "etimologianeculloscută",clar [ace trlrnlterc IU
din
(:DI)E.
.14 ACddemie
-,.Arruarni
deHngvls!.JCi.l
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flecurwastem
că este singura explicaţiecare nu prezintă dificultăţi.Defcotul
ei este că pleacă de la o formă reconstruităcare nu se sprijină pe nici o limbă
romanică.
De aceeacredemcă mătreaţăs-a format în limba romanădin mătrÎce«lat.
matJ'i;;:,-icis),"nume dat. mai multor plante",în felul următor:
Cuvîntulmătricearc dom!plurale: mătriceşi mătt'ici.De la pl. mătrici Ş-CI
rr-îăcutun sg. mătrică(ef. DLH,s.v. mătrice).
Terminaţiaa fost simţită ca sufix În opozi\ia măt1'icejmătrică,
ceea ce a dus
la analizacuvîntuluimăiT- ;;i -ice=ică.Acest fapt a permis Înlocuireaterminatlet
-ice (simţităîn mod greşit ca sufix)prin sufixul-eaţă.
Cuvintulnou, mătreaţă,a suphntt cuvîntulmoştenit,ca nume dat mai multor plante, în timp ce mc1trice
a rămas,pînă astăzi,ca sinonimpentru "parachcruită", •ventrilică","muşcţe1",.spilouţe".
Măklce este un termen popular pentru mai multe boli: colici intestinale,
cîreel, apendicită,hemot-oizi,
reumatism,varice, furnicături(cf'.DLR, s.v.).Ca o
boală,sau ca urmare a unei boli, pot fi considerate(in medicinapopulară)"părticelele albicioasede epidermă",cunoscuteastăzi sub denumireaele mătreaţă, Cuvîntul nou a putut astfel să suplineascăpe mătrice,în acest sens special(vezi şi
sensul specialpentru "pitirează"în DLR,s.v. măt.j>eaţă).
Mătrită cu sensurile: 1. "plantă acvatică (Zannichelliapalustria)" si 2.
•spilcute"este înregistratîn DLHfără etimologic.Se face trirndtcrcla mătreaţlî
i mătrice.
Se poate face, însă, precizareacă, prin compar-aţie
între variantelernătriee,
mătricăşi mătreaţă,vorbitoriiau ajuns să analizezecuvîntulîn mătr- si o tor-minaţie variabilă: -iee! -ică! -eatc1,care a fost simţită ca sufix, şi înlocuită cu
sifixul -iţă.
De notat că spilcutcle sini numite măt1"iţe(sg. m.ătri.ţă)în Maramureşşi
m.ătricesau mc1trici
în alte regiuniale ţării.
Explîcat.ialui rnăt'1'iţă,format prin schimbarede sufix, vine în sprijinul
etirnologieipc care am propus-omai sus pentru mătreaţă.
Minteuţă apare în unele dicţionare(DDHF,Bl\RCIANU,
GHETJE,.ALEXI)
ca numeal unei plante (AnagaZlis
arvensis),pentru care se mai foloseşteşi cuvîntul "scinteuţă"sau .scînteioară".
DLRîl înregistreazăcu ind.icatia: "etimologi<!
necunoscută".
Credemcă m.inteuţăeste un derivat ele la mintă (vetricmti'i.
el luimen'tâ d.
DLR,s.v.) .numele a două specii de plante erbaceecu flori puterniemirositoare",
eu suf. -uţă.
Aceastăexplioaţieeste foarte simplă,dar cum mintc1şi rn:inteuf.c1
nu par sfi
facă parte din acelaşigrup de plante,propunemexplicaţiaurmătoare: dinminten
adv.• imediat"cu suL -·uţă.
Formareaunui aUcl ele aelverb este posibilă(cI. mintenaş <minten+sn1.
-aş, vezi DLH,s.v.)iar elielarealui n, Înainteaunui sufix care începecu 1<sau i,
este un fenomennormaL
În ceea ce privcşte evoluţiasemanticăcOlnp.momentan"in elipa de faţă;
acum"cu sensul(regional):"fitil carc provoacEl
explozieimediată,folosităpentru
aprindereaexplozibilelor
în mine,în cariereetc". (ef. DI.,g,s.v.).
Dacă presupunemcă minteuţăa avut o evoluţiesimilară,el CIputut ajunge
sinonimcu scînteuţă .diminutival lui scînteie"ia!', de aici, prin derivaţiesinonimică, .nume al plantei denumită"scînteuţă»".
Explicaţiaa doua poate să par.:.'\.
cam complicată.Dar sinonimiadintre seînteută :şi minteuţăsă fie cu totul întîrnplătoan.;·?
MIădurele este i'lrcgistrat în DLH ·u lnenţiunea. "cu sens llcprecizlll,
'intr-un descîntec(probabil)mădulare (mici)" şi cu ndiea.ţia "etimologianecunoscută".
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Cuvîntuleste un diminutival lui mCid'ulol'c.
Presupunemo formă *măduliirelc,
care a dat *mădurele,prin sincopareauneia dintre cele două silabe inter-tonice,
;m
apoi,mlădureleprin contarrrinarecu mlădiţe,
Contaminareaa fost favorizati',de folosirea figur-atăil cuvîntului mlădiţe
.rnmuri tinere" pentru .membrelefragede ale unui copil",
Mornltă "speciede ţînţar foarte mio''. cuvînt semnalatprin Moldova
Bucovinade S, FI. Marian (Insectele,H2) 'ii T. Pamfile (Văzduhul,101),
înregistratin TDHGşi DLHcu rnentiunea: "etimologianecunoscută".
După părerea noastră, este vorba de un derivat de la moară cu suf. -iţi;
(cf, morită .rnorişoară'',DLH,s.v.),
Prezenţalui n din morniţă se explică prin influenţaverbului:Umamăi, cu
sensul(regional.vdespro
albineşi muste)"a bîzîi,H zumzăi"(veziDLR,s.v. nwrnlă.i).
In ceea ce priveşte evoluţiasemantică,comp.1notişcă(moară cu suf. -işcă}
"moarămică" cu sensul "jucărie confccţionatădintr-un cărăbus sau alt gîndac
(care face zgomotcînd zboară),imobilizatcu ajutorul unui ac de mărăcine 'Ii
lăsat să zbîrnîieîn aer" (vezi DLH,s.v.).
Este po-sibilsă se fi adăugatşi influenţalui a 1nornăi,"a zumzăi''.
Motocol "pămătuf(de busuioc)",semnalatprin Bucovinade S. FI. Mar-lan
(Sâ.rbătorilela români, I, 22;3),este înregistrat în DLH cu indicaţia: ,,(:limologii
necunoscută"
.
Motocolpoate fi explicatin două feluri:
1. Ca postverbalal unei variante dispărute"tnotocoli(vezi mai jos mototoli),
după cum mototol(veziDLH,s.v.) este un postverbalal lui mototoli.
2. Din nwtatol(postver
bal al lui mototoii),prin contaminarccu rotocoi.
M.ototoli "el Iael' motctol",.et stringe ghem" este inregistratîn DLI{cu
indicaţia: .probabilformaţieouomatopeică".
Este greu de admis o formatie verbală, coustit.uităastfel. De obicei l'a nu
apare decît pe baza unei onomatopei(interjecţiesau cuvint care imltă un zgomot.
din natură),identifâcabilă
în corpulf'onical verbului.In cazul de fată, nici silabn
irl'iţialii
1no,
nici
par-tea
iniţială
ori motouo):
nu au nici o semnificaţie. nvot(o)-(sau eventualmăt(o)-,711i'it(i'i)-)
.r
De aceea credem că Hr trebui să preferam cxplicaţiylui ,Şi"linci.l.l1u
(D.U.):
"poateîn loc de 1notocoli.
din moloc"coLoi,,",
Vomspuneastfel că moiocolieste fumat din muloecU suL -ăli.
Pentru explicareaevohrţieiscrnanticene referim la motoccl« motoc"cot.oi"
eu suf. -el) "ghelTl,ciuGure"sau la cuvintul ghel1w!oc,C'onlaminare
Între ghem
i mutoc.
Din punct de vedere fonetic,-oii în Juc de -âU se explică prin asirnilaţic,
:iU/).influenţaGelordoi o din terml,iar mo!oco/i> mototoliprintr-o as.imiiaţiea
consoanei(ef. micuteI>mUutel).
In sprijinul unei. formaţii nwtocolimai putem adiluga şi existenţa lJllui
cuvînt motocol(vezimai sus), ea postverbalal unui dispărul.mof;ocoZi.
DANBUGEl\.NU

