
NOTE LEXICALE ŞI ETIMOLOGICE 

Arenii. Originea topond mul ui Areni a preocupat încă din secolul trecut 
pe cercetători. Cea dintîi e\tiÎrnologie a acestui nume topit: aparţine lui B. P. Has- 
deu .• Arienit, scrie Hasdeu, ... eraru) ca un fel de mahalu a Sucevel, vechea capi- 
tală n Moldovei, şi anume despre partea unele se afIa biserica C1TJ)Wni!or. ,se ştie 
că la rom [mi «numele de armean a devenit sinonim CI! arian, ea şi cînd H!' fi 
eretic: (l1"ieni» (Melcrrisedec, Chrouica Romanului, I, p. :3:3). Aşa dară numele 
Arieni desemnează pe eretici de ai lui A.ria, Ariani" (subl. lui I-Iasdeu)'. F'ilnlogul 
chJjean V. Bogrea şi-a însuşit, fără rezerve, explicaţia lui Hasdeu 2. Iorgu Iordan 
se îndoicste de etimologia .propusă pentru ATeni, cu toată marea autoritate a luă 
;-Iasdeu. Căci Ar-cui din documente şi din cronica lui Ureche poate foarte bine 
I1f1'prezenta o simplă grafie ipentr-u pronunţarea reală Arin'! (ef. den, mente etc. 
pentru şi alături de din, minte etc.") 3. Corectîndu-I, pe bună dreptate, pe Hasdeu 
în privinţa localizării topicului, Iorgu Iordan observă că, potr-lvit cronicilor lui 
G!rigore Ureche 4 şi Miron Costin", Arenii nu erau " o mahala a fostei capitale, 
cum afirma Hasdeu, ci., o localitate propriu-zrsă, situată la oarecare distanţă de 
Suceava, unde, adaugă autorul, va fi existat un pllc de ariJi, de la care să-şi 
tragă numele" 6. Totodată, Iorgu Iordan menţionează că .forma topon.irrrioului în 
discuţie apare pretutindeni fără -i-, ceea ce surprinde, mC\1 ales că arian, arieni. 
au un -1- sonant, care nu putea, eleei, să dispară" 1. Această observaţie ni se pare 
a constitui argumentul lingvjştJic hotărîtor in rcpingere2 etimologiei propuse ele 
Hasdeu pentru un toponim a cărui istorie şi situare topograf'ică nu le cunostea 01 
il cărui f'or-mâ, tlllh\IUl, clfintl'-unmnnllscris de la Bi bliotcca Aoadernici s, [) intel" 
prctase greşit (Ariui), elaborînd apoi o etimologie funtezistă, 

, Etyrnoloqieum M actriurn Romaniae, vol, II, p. 1558-16;j9. 
2 Recenzie la Ior-gu Iordan, Nume de Zocalitâţi 1'omâneşti provenite de Za 

nurnc de popoare, ("Viaţa românească", XJII, 1921, p. 421-·-42!1) în ... Anuarlll Insti- 
tutului de istocie naţională", I (1921-1922) Cluj, 1922, p. 389. 

3 7'oponimia româneascâ, BlH:ureş.ti, 195:3, p. 2:)3. 
4 "Dispot vodă ... au ieşit aIari't elen cetate, mai sus de SliCcmxl, la Areni, 

unde era (.ara adunată Şi sil închină Toms.jj'; (Le/:opiseţul. '{'âl'ii Mo/.dovei.. ed. 
P. P. Panaitescu, Bucureşti, 19;jH, p. lU7). 

5 "Şi-au tocmit oştile Ieremia vodă asupra tîrgului, 10 sat la Areni" (Opere, 
cel. P. P. Panaitescu, Bucureşti, 1958, p. 4G) ; topi eul apare i în cronica lui NicDhe 
Costin, tranScris ele primul ei editOr Al'eo.ni. (cI. M.K.ognlnicennu, C'ronice!e Ro- 
m.âniei ... ), tomul II, eel. a II-a, Bucureşti, lB7:!. p. ilR. 

6 IOl'gu Iordan, 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 etimologie a ATenUaT, propusă de Iorgu 
Iordan, trebuie să observăm, pe aceeaşi linie, că. în nici unul dintre documentele 
cunoscute pînă în prezent localitatea nu apare sub forma Arini. Fie că numele 
satulu; cstc mentionat în documente slavone originale, fie că apare în traduceri 
sau în copii româneşti din secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea, în care caz, după 
cum se ştie, coruper-e-a numelor este frecventă, topicul este redat pretutindeni sub 
forma Areni. Prima menţiune documentară el Ai-enilor datează din 158G august 
1'{ cînd, la hotărnicirea satului Bohririeşti de lîng;''j Suceava. făcută de un dregător 
domnesc din acest oras (Albaş voi-nic de Suceava), participă ca martor "GavrH 
vătăman din Areni" (adică d'in satul cu aee5'!t nume) 9, Irrtr-un alt act, din 1620 
februarie 25, păstrat Într-o copie românească din secolul al XVIII-lea ;.;i aparţi- 
nînd tot unui localnic (Roman din Suceava), este menţionată "O' pdsacă... supt 
ţarina Arenilor" 10, La Întocmirea unui document domnesc elin 1625 martie 8, depun 
mărturâe .mulţ! oameni buni şi bătrîni din tîrgul Succvei'' pentru un loc ele pr i- 
sacă din "hotarul tîrgului Succvci, între hoturuţ. Arenilar şi împotriva rnitohului 
armenescu, în ţarina mare" sau "între hotarul A'renii, în ţarină şi în dreptul 
mitohului armenesc" 11. 

Sub aceeaşi formă e înregistrat toponimul în documentele veacului al XVIII- 
lea, în care se întîlneşte des "fîntîna Arenilor", "fîntîna aceea a Aren'ilor" 12 şi 
locul Arenilor" 13, sau În cele din secolul al XIX-lea" (Ar'eni, Arenii) 14. Faptul că 
numele Areni apare numai sub această Iorrnă în toate documentele secolelor 
XVI--XIX care, lucru semnificativ, sînt în general de provenienţă succv eană, 
Înlătură fără nici () îndoială posibilitatea ca Arenii s:'i reprezintc "o sin1pJ:'i grafie 
pentru pronunţarea reală Arini" 15. Aceasta cu atît mai mult cu cît: p'rol!unţia reală, 
oare nu e decît expresia perststentei numelui topic sub forma originară şi unică 
ce ni s-a păstrat documentar, este şi astăzi Areni 16 Este semnificativă în acelasi 
sens şi împrejurarea că forma originară a numelui topic s--a păstrat nealterab 
pînă astăzi tocmai Într-o zonă situată secolr. de-ci rîndul în vecinătatea pădurilor 
d.e unde specia Iernnoasă arin nu putea să le fie Iocalinicilor decît farnHiară 17 
In aceste condiţii este evident că alta este calea pentru aflarea etimolcgici acestui 
nume topic. Ca de obicei. şi în acest caz vechile documente, la care, din păcate, 
nu se apelează În măsura cuvenită pentru explicarea numelor de locuri, sînt de 

9 Documente privind istoria României. veacul XVI, A, Moldova. vol. III, 
nr. 402 (În continuare, se va cita: D.I.R., A. .. In originalul slavon: flpimH (Bibl. 
Academiei, CJ,XXXVIII42), 

10 Ibidem, veacul XVII, vol. IV, nr. 551. In textul cu caractere chir-il iee : 
fi p'kHliflOP (Bibl. Acadr-nriei, CCLXXVIIljI67). Trebuie observat că la întocmirea 
actului participă mulţi tîrgoveţi (notabilităţile tîrgului) care cunoşteau bine nu- 
mele localităţii. 

11 Ibidem, '101. IV, nr. 432 (traducere din 18IB). În 'textul cu caractere chi- 
rilice: XO'l'dlJ\ f1pnlHt\Op şi XOTdP" flflIIi'! .. (Arh. st. Iaşi, CCCXXXIX, p. 7B3). 

12 Teodor Balan, Documente bucovinene, voI. IV, 1 n:iB, nI'. 42 (original româ- 
nesc elin 172G iulie f5). 

13 lbidem, nI'. 97 (original românesc din 1737 aprilie 21) ; pentru moşia Arenii, 
la 1712, d. T. Codl'escu, Uricarul, voL V, p, 14.1. 

14 rbidem, p. 1:38, nI'. 4 (rezurnat); T. V. Şt:efanelli, Documente din vechiul 
ocol al Cîm.p1l1uHgului moldovenesc, Bucureşti. 1915. p. 444: Uricele şi ,scri,sorile 
referitoare la moşia tobulară Tataraş şi Areni rînduite în ordine CT01101.oUică ele 
primăria orrlş111ui Suceava în baza hot!'o'îl'ii şeriinţei consiliului com'unai din 30 iu- 
nie 1886, Suceava, Deiner, 1929, passim (la p. 14 este menţionat şi pîrîul Areni). 

15 Torgu Iordan, op. cit., p. 25:), 
',6 Am avut noi Înşine prilejul să conslat.:'im. în repetate rînduri, erI locuitorii 

Sucevei, al cihei cartier nu devenit. de rnult /\renii, şi ai unor saLe din jurul 
municipiului pl'ommţă .întoidemma .4r('ni.. . 

17 Pentru toplcde clerivilte de la oTin, Y. lorgu Iordan, op. u.t., p. 50. 
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natură să clarifice definitiv chestiunea. Originea numelui satului Arcni, de pildă, 
este explicată de mult, dar ea a rămas necunoscută celor care s-au ocupat de 
etimologia cuvîntului. Astfel, într-un document din 1813 mai 28, publicat încă din 
1915, tîrgovetii diri Suceava arată că "din auzire moşilor şi a strămoşilor noştri 
am spus că pentru ace să cheamă Areni fiindcă domnia au avut arii domneşu, 
fiindcă acel pămînt au fost domnesc şi după acel numi aria i-au rămas pin(ă) în 
zioa de astăzi de să numeşti Areni C11 numire" (subl. editorului) 18. 

Observăm că, din punct de vedere istoric, relatarea tîrgovctilor este întru totul 
exactă, deoarece satul Areni, potrivit documentelor din secolele XVII--XIX men- 
ţionate mai sus, era situat pe Joc domnesc, în ţarina tirgului Suceava. De altfel, 
documentul din 1813 mai 28, fiind Întocmit de sucevcni în vederea procesului 
pentru redobindirea moşiei tîrgului de la Mitropofia Moldovei, se întemeiază pe 
acte vechi anexate celui produs de tîrgoveţi 19. In acelasi timp, trebuie să subli- 
niem că, după cum rezultă din vechile documente privitoare Ia Arcn i, satul a fost 
Întemeiat în hotarul tîrgului Suceava, ceea ce nu se putea întîmpla decît în 
legătură cu trebuinţele domniei sau ale oi-ăsenilor. Că domnia fi putut avea aici 
a.rie, unde cei care lucrau la ea s-au stabilit definitiv alcătuind cu timpul aşezare;" 
sătească Areni, este un fapt pe deplin explicabil, întocmui cum mai tîrziu, după 
stabilirea scaunului domnesc la Iaşi, domnia îi avea aici, la periferia oraşului, 
fînăria dornneuscă (gospcd) ce el devenit apoi mahala a tirgului. 

Acestea fiind împrejurările istorice ale întcrneier lt satului, derivarea numcl ui 
său de la arie, aşa elim menţionează tîrgoveţii din Suceava În documentul din 
1813, nu poate fi pusă la în doial ă. Derivarea s-a produs, evident, de la forma veche 
a cuvîntului, are 20 (+suf. .. eiii), accentul deplasîndu-se, ca în cazul tuturor toponi- 
nieior de acest f,el, de pe prima vocală a rădăcinii pe cea dintîi <l. sufixului (âre- 
Areni) 21). Trebuie să subliniem eă forma GTC apare în versurile din Psaltir(Xl lui 
Dosoftei : "Iară voi, necuraţii.; Cînd s-e vintura di ntr-ure pravul, / \lă veţi duce 
CUlTl se duce spravul, şi cu grîul nu-ţi ciidca-n f'ătare'' ni 

Deşi la prima vedere s-ar putea crede că n-ar- fi exclus ca are din acest text 
set se datoreze 0i unor necesităţi prozodice, prezenţa în documentele medievale el 
topicului ATea este ele natură să înlăture această posibilitate. Intr-un act din 1576 
aprilie 18 e mentionat, de pildă, satul de pe Bistriţa ,.Dv[ljiint;i, care ,ir: numeste 
acum Area" 23, aparţinînd mănăstiri i Bistriţa încă din sec. al XV-lea 24 Printr-un 

l 

18 T. V. Ştefanelli. op. cit., p. 446. 
19 Ibidem, p. 439--449. Consemnăm că şi alte menţiuni ale tîrgovetilor succ- 

vena, Lntemeiate pe t:eadiţie, SiÎnt exacte din punct de vedere istoric (" ... Turcii 
niciodată moşina!şi n·-au i'ostaici în tîr'gul Succvei sau în pămîntul Moldovei" -'-' 
ibidem, p. 448). 

20 Dicţ-ionarul Academiei, s. v. arie,menţionează are ca "vechi :şi popular". 
Ci'. şi Al. Bocăneţu, Terminologia ag1'ară în limba română, în "Codrul Cosmi- 
nu1u1, anul II-III (1925-1926), Cernăuţi, 1927, p, 213: "A1'e e forma cea mai 
veche, arie poate fi refăcută dintrun plural ,arii sau se poate ca arie S3 intre in 
categoria cuvintelor funie, aşchie ş.a.". Pentru un derivat vechi dl acestui cuvint, 
fa.ţare (fătare), cf. Stelian Dumistrăeel, Elemente vechi şi noi in tcrminologia tre- 
ieratul'ui în Muldova, in "Studii şi cercetări ştiinţifice", Filologie, anul XIV 1963, 
fasc. 2, p. 2@ şi urlTI, 

21 Cf. vale .. -V ălen'i, gîrlă _.- GÎT'Zeni, rîpi - Rîpiceni etc. 
22 După Dictionar'ul Academiei, s. v. fătaTe. 
23 .c\K·h>l<iHlUH LJ.lC t.A\ .'1'emp UI\\SHI$6'1' ([p'li (Arh. St. BucureşLi, ms. nr. C29 

(Condica Asachi), f. 89·_·90). Traducerea copiei slavone din secolul al XIX-iea, 
de aici, publicată in D.LR, A, XVI, val. In, nI'. 87, eu llmnele satului greşit: 
Drăjinţi. Cf. 0i M. Costăehescu, Documente de Ia Ştefan cel Mare, Iaşi, 1948, 
p. Hl, nota 1. 

24 D.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 161G august 23 se confirmă aceleiuş! inănăstiri 9atul Itoznovul, ncare 
s-a împreunat cu hotarul satului Arca" 25. 

În aceste condiţii, devine evidentă frecvenţa in limba veche a formei are. 
Această pronunţie este prezentă şi azi in vorbirea populară alătur] de ari 26. 

Etirnologia numelor topice sucevene Areni, pîrîul Arerrilor şi. Podul. Areni· 
lor, care apare, astfel, pe baza vechilor acte, .întru totul Iirească şi simplă, este 
de natură să arate că apelul la documentele medievale constituie pentru cerce- 
tătoi-ul vechii toponirnii româneşti o necesitate pc care trebuie s-o aibă in ve- 
dere în permanenţă. 

1. CAPHOŞU 

Bahlui, dunăre. olt, olteţ. La într-ebarea indirectă refer-itoare la 
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 termeni ca 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 Torgu Iordan pentru 
denumirile prut:, olt, jiu şi eventual dunăTc (l'oponim.ia românească, Editura Aca- 
demiei R. S. România, lD63, p. 94), cu trecerea unor nume proprii, hidronirne, la 
substantive comune, trăsătură subliniată de formele de plural cu care sc·a răspuns 
la această Întrebare. Poziţia geografică a Iocali tătflor reprezentate Ipe hartă prin 
punctele respective explică înregistrarea acestor răspunsuri : localitatea Isbiceni 
(BaG) este lîngă Dunăre 'ii în apropierea Olt.ului, iar Grădiştea (812) în valea Oltc- 
ţului. Tot pe aceeasi hartă, în pct. 157 (Vînători, Sighişoara), s-a primit răspunsul 
,.s-a despărţit tu-nava în două părţi", în pct. 2:5 (Voiniceni, Tîr-gu-Mures) răspun- 
surile .creangă de mures, creanga muresului:', şi în pct. 36 (Ghilad, Timişoara) 
răspunsul "un crac de tirnis", care sugerează, parţial, mecanismul creării acestor 
substantive comune. Recent, Bela Kelemcn, în CI, XIV 1969, nr. 1, p. :;'8, explică 
la fel răspunsul niroju/. rnorU, primit în pct. 231, o localitate din valea Nirajuluî, 
la întrebarea indirectă din ALR 1 pentru .pîdul morii". Totodată autorul consem- 

25 Ci.\';' Hd HJ\\'k P;HlOKS" EiK <C> cii C'hK"hKSfIIM X" 0'1'<1[1 TOM!! CfM P03HOKS" 
C'h X"Ol'dj1 Ci"'" f]j1"k şi CfAC> P03HOl{tl., Ch X"o'I'<'P CMO flpii (Arh. St. Iaşi, D/8, 
or ig. slavon), Traducerea originalului slavon, în D.I.R, A, XVll, vol, IV, nr. 48, 
eu indicarea greşită li cotei şi a natur-ii actului. Este vorba aşadar de actualul sat 
Roznov, din comuna cu acelaşi nume (judeţul Neamţ), contopit încă dc alunci 
cu salul Arca. Potrivit acestui document. satul il fost eMruil mănllstirii de 
Alexandru celEun i confirmat, apoi, de Ştefan cel Mare şi de toţi domnii de 
pînă la Radu Mihnea, căruia îi aparţine ac:tul de mai sus. Dintre toate aceste 
documente se cunosc astăzi, în afara celor două acte citate de noi, numai cel emis 
de cancelaria lui Ştefan cel Mare (1462 sept.embrie 15, Suceava). El a fost publi- 
cat 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 publicat actul după o fotografie. în 
posesia sa, satul este numi1; 3AKH}KHWhl1l w'r ÂdMHd (Zdvijinăţi de la Doamna), 
iar în traducerea publicată de editorii volumului 1 al corpusului de acte medie- 
vale citat, Între care s-a numărat şi Costăchescu, a,pare Zdvijinţi de ICI. arie (in- 
tr-un act slavon din 1467 februarie 3: Zvijinţi, CI. Paul Mihailovicî, Album de 
documente moldoveneşti din veacul al XV-lea, Iaşi, 1934, pl. XII); numele acestui 
sat pare şi Într-un act original românesc din 1662 iunie 20: "a satului Arei", "a 
Aret" (cf. Paul Mihail, Documente şi zapise mo[eloveneşti ele la Constant·inopol. 
1607·--1806, Iaşi, 194B, p. 60--Gl). 

26 Noi înşine <l.!Il eOl1i:11.niat-o, cu ani în unn[l, în zona actllalului ora.;; Săveni, 
uneori chiar sub forma .UTea ("mă duc la area"). 
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neaz.ă şi apelativele criş şi timiş folosite pentru apele curgătoare din regiunea Biho- 
rului s i, respectiv, din unele părţi ale Banatului. 

Cît despre bahlui, înregistrat de 1/. Arvinte, D. LJrsu şi JVI. Bordcianu (Glosar 
regional, Editura Academlei R. S. România, 1961, p. 15) în localităţi situate în 
partea de nord-vest a Moldovei, departe de bazinul rîului care poartă acest nume, 
pare să ilustreze fenomenul· coutrar: existenţa unui substantiv comun bahlui "loc 
unde se adună apa de ploaie, Iocrnlăştinos, fără scurgere", la baza toponlrnului 
respectiv. Această atestare conf'u-mă etimologia propuxă de Ioi-gu Iordan pentru 
numele rîului Bahlui. 

Crancasă s.I. .societate de asinur-ări 1Il caz de boală" El fost înregistrat, 
fără a i se indica ethnologia , în Lexic regi.onal, vo l. r, Editura Academiei R.P.R., 
1960, p. 100. Cuvîntul apare într-un glosar adunat din mai multe localităţi din 
fostul judeţ Rădăuti, unele Ci fost folosit, desigur, în timpul administraţiei austriace 
întrucît poartă şi menţiunea învechit.. Forma atestată reprezintă o rornăn izare a 
germ. Krankenlcasse ,.casă de ajutor (În (az de boală), casă de asigurări sociale". 
Germ. Kasse a fost "simţit" de vorbitorii români ca un corespondent al rom. casă, 
căci nu (' vorba de o traducere propriu-zisă, care ne-ar îndreptăţi să vorbim de 
un serntcalc, Cît despre prima parte ti cuvîntului, trebuie să admitem că repro- 
duce pronunţia germană a lui lcranlcen: cu sincoparca lui -cn. 

Jandar, sandar, Prima formă a fost înregistrată de V. !\rvinte în 'TeT- 
minologia exploatării lemnului ş-i a plută-ritului, "Studii şi cercetări ştiinţifice". 
Ftlologio, Iaşi, VIII, 1()f)7, fasc. 1 (glosar, s. v.), pentru localltăţile Vişeul de Sus 
şi Moisei din ZOfW Vişeului, (;U sensul "butuc înfipt în. pămînt pentru a spr+jini 
lemnele dintr-o stivă" (op, cit., p. 153). A doua formă, înrr-glstrată intr-un glosar 
din localitatea Pirteştii de Jos, Suceava, publicat în" .Limba română" XII, 1963, 
nr. 2, p. 41, în care recunoaştem pronunţarea cu Ş a variantei ja.ndaT « jandarm) 
atestată pentru această zonă a ţării', are sensul de .fir de grîu rămas nesecerat 
pe ogor". Pentru a explica metafora pe care o reprezintă folosirea cuvîntului cu 
aceste sensuri, pornim de la expresia înalt ca tln .jandarm (cf. şi SCI1.ban, Dicţie- 
nant limbii româneşti, jandarm s.rn. "femeie prea înaltă i robustă (vivandieră)". 
In cazurile de faţă, metaforele subl iniază ideea de obiect mai Înalt în comparaţie 
cu mediul Înconjurător. De altfel, trebuie să remarcăm că pent1'1 a denumi noţiu .. · nea .fir de grîu ... " în grai urile populare există un mare număr de termeni meta- 
forici oare subliniază aceeasi idee. . 

In răspunsurile primite în cursul unei anchete indirecte întreprinse în Mol- 
dcva de Centrul de lingvistică, istorie literar<'i şi folclor al Filialei Iaşi a Acade- 
miei IL S. Romănia cu un chest.ionat' privitor Ll uneltele agricole şi cultura pămîn- 
tulUÎ 2, la întrebarea r611 "Cum se numese firele ele grîu rănwse ncLăiate în urma 
secerătorilor '?" s-au înregistrat termeni de acelaşi tip. Cîteva :formaţii metaforice 
vizează mediul uman: ciilăraşi (folosit Într-o arie mai întinsă din nordul Moldovei, 
în judeţele Suceava şi Botoşnni); căUireţi (HavÎrna, Ştiuhieni, Dobîrceni, jud. Boto- 
şani şi Andrieşeni, jud. Iaşi), casaşi (Grămeşti, jud. Suceava). Metafora paznici 
(Grumăzeşti, jud. Neamţ.) pare să aibe, însă o intenţie ironică, Din aceeaşi serie, 
dar comparabile numai parţial (întrucît ideea de contrast este mai estompată), sînt 
metaforele cocori (Insurăţei, jud. Brăila) şi stîrci (Lacu Rezi, com. Insurăţei) obţi- 
nute din două localităţi din afara lirnitelor provinciei istorice Moldova. 

1 Ca 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.lui Nepas, BTFH, IV, 1937, p. 77. 

2 Asupra anehetei vezi Stelian DUlnistrăcel, Elemente vechi şi noi în tenni- 
nologia treieratul'Ui în Moldovu, în .studii i eerceEll·j. tiin ţirice", Filologie, Iaşi, 
XIV, ID63, fase. 2, p. 215---247; eL idelTI, Din termin()lo[.!ia privitoare la j)â.mînt 
în gl'ai'uTile c/'in Moldova, în eL, XIII, 19GB, nI'. 2, p. 2'15 .si urrn. 
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S-au înregistrat şi metafore care se referă Iaanimale : cai (Liteni, Buneşti, jud. 
Suceava şi Hlipiceni, jud. Botoşani), căZuţi (Truseşti, jud. Botoşani şi 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 denumi şi insecte). 

In această serie metatorăcă, ai cărei termeni apar în dicţionare numai 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 r eumattsmului" este 
atestat, fără a i se indica etimologia, în Glosarul. regional publicat de V. Ar v inte, 
D. Ursu şi M. Bordekm u, p. 48, din localitatea Cioc:ănesti, Vatra Dor-noi. Cu un 
sens apropiat, cuvîntul fusese înregistrat şi de '1', Por-unic, în Lexiconui terme- 
nilor entopici.", p. 74: mO(J7' nnămol cu foarte multe rămăşiţe vegetale". Etirno- 
nul cuvîntului este germ. Moor ,,1. mlaştină, smirc, :2, nămol". 

Pentru sensul cu care el fost înregistrat mor, în prima lucrare citată, poate fi 
invocat şi germ. Moorbaâ "baie de nămol". 

Privinţă. Cuvintul circulă regional în expresia în privinţă, în contexte ca: 
cutare e în privinţă; i-a socotit timpul cît a stat în privinţă, referitoare la timpul 
cît cineva este (sau a fost) arestat preventiv. Este vorba de expresia în prcventie 
"arest prcuentio", Avem de-a face cu o etimologie populară (cf. Iorgu Iordan, IAn- 
!}visticl1 1'ornanicâ, Bucureşti, 19G:l p. 181), explicabilă prin cvasiidentitatea Ionetlcă 
între privinţâ şi preve'nţie i prin confundarea expresiei în prevenţie cu Iocutiunea 
advcrbială şi prepoziţională in privinţa "în ceea ce priveşte, cu privire Ia.., relati \' 
Ia".". Neologtsmul prevenţie din expresia în prevenţie, inintcllgibil pentru oamenii 
neinstruiţi, fi fost înţeles ea privinţă prin simplă contiguitate formală a cuvintelor. 

La Ceo Bogza, În Fişe de inchisoure, Scrieri in proză, voi. II, ESPLA, BllCU, 
reşti, 1957, am întîlnit pentru privinţă «prevenţie) un nou sens, rezultat prin 
extensi une, care presupune cunoasterea şi folosirea primului: "celulă din închi- 
soare destinată arestatilot- preventivi''. Acest sens reiese clar din citatul: "primul 
gardărm trecuse cu numărul pe la toate privinţele" (p. 65); ci, şi privinţa cind 
i.cclula numărul cinei", p. (6), p'I"ÎvinpC! mare, privin/;a mică (p, 9:3). 

DOINAHREAPcA 

Mădrăqăll .a insista cu îndărătnicie (pe lîngă cineva) pentru obţinerea 
unui lucru" este semnalat de Cornan (Glosar tiiclectal, Bucureşti, 1939), în locali- 
tatea Ogrăzile - Roşiordi de Vede. Este înregiS!tI'H t în DLR fări etimologie, dar 
se face trimitere la modrigăli. 

La locul respectiv, DLR înregistrează două verbe' 
ModrigăU 1 cu dmJă sensuri: L (prin Banat) "a tăvăli sau a băga tortul de 

cînepă în cenuşă pentru a-l înălbi"; 2. (prin Transilvania) .a spăla prost". 
NlOdrigăli 2, de la care se faee trimitere la măt1'ăcăli. Dar mâtrăcăli (la care 

varianta modrigălî nu este menţionată) înseamnă na încurca firele de ·aţă sau de 
lînă" şi este atestat într-o singură locolitate din Transilvania: Şugag - Sebeş. tn 
mod evident nu exisU\ nici o legătură între mâdrăgăli şi madrigăli (sau mătrăcăH). 
Mai observăm că modrigăli şi rnătrăcăli sînt artesb,\te în Transilvania şi Banat, în 
timp ce mădrăgă.li apare numai în sud .. vestul Munteniei (Roşioflii de Vede). 

în singurul citat, reprodus in DLR după Coman, iniidrăgăU este folosit la 
imperat. negativ, pers. 2 sg. Nu mă mai mădriigăH atîta dă-mi pace=(nu insista 1), 
Aooastă frază reprezintă, fără îndoială, o repIieă dintr'-o mică scenă cu două per·, 
sonaje :A şi B, în care A insistă pe lîngă B pentru a obţine un lucru .. B răspunde: 
(a) Nu mă mai mădrăgăli atîta. Să imaginăm un răspuns fără pronumele ))'er51O- 
nalmă. (b) Nu mai mădrăgăl'i atîta! 
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Să presupunem că, în locul verbului miidriiqăli, este folosit verbul drăqăli : 
c) Nu mai mă drăgăli atîta! 
Observăm că mădrăgăli şi dragăli sînt sinonime. 
Verbul c1răgăZi, format din rom. dragă+suf. -li Înseamnă "a dezmierda", "a 

giugiuli", "a rîzgîia" şi apare Ia Coresi (cf, DHLR II, 349), Dosoftei (V.S. 235), Caba 
(Sălaş), Viciu (Glosar), în revista "Ion Creangă", IV, 30 şi în ALR IIII h 316. 

Sensul etdmologic este, fără îndoială: "a spune cuiva «dragă»" (Comp. (a) mai 
,,8 spune cuiva «mâl»", ef. DLR s.v. măi). 

Să reluăm acum dialogul dintre A. şi B, imaginat mai sus: 
A. se alintă pe lîngă B (spunîndu-i insistent .dragă, .. .dragă") pentru a obţine 

un lucru. 
B îi răspunde: 
(a) Nu mă mai drăgăli atîta. "au 
(b) Nu mai mă dră.găli atîta sau 
(c) Nu mă mai mă drăgăli atita 
== Nu mă mai alinta atîta (poţi să-mi spui "dragă" c'Hi vrei), că lot nu obţii 

nimic!" sau "Nu mă mai plictisi cu Insistenţele 1" 
De aici deducem că verbul a clrăgăli are două sensuri, în Duncţie de persoana 

care 11 foloseşte: A. "A alinta". B. "il plictisi". 
In primul caz verbul apare aproape întotdeauna in forma drăgăli. In cazul 

al doilea, el apare întotdeauna în forma mă+clrăgăli. 
Din acest tip de contexte s-a putut constitui un verb nou rruidrăqăli "CI plic- 

tisi (ou Insistentele)", prin agluttnarea pronumelui mă la verbul driiqăli, cu sensul 
(2): "a plictisi (cu insistenţele)". 

Dar' în legătură cu mă,drăgăli se mai pot formula şi alte ipoteze: 
1. Formarea directă a unui verb mădrăgăli din mă+dragă (prin aglutinarea 

interjecţiei mă), cu sensul iniţial" ,a spune cuiva «mă, dragă»", după cum ârii- 
găli s-a format din dragă. 

2. Al doilea mă, din fraza: "Nu mă mai mă cll'ăgăli", apărut tautologie (în mod 
normal, dacă ţinem seama de starea de iritare a vorbitorului), este tot un pro- 
nume personal, pe oare glosatorul l-a ,interpretat greşit drept prima silabă a 
unui verb inexistent mădl'ăgăli. 

DURă părerea no,:stră, ultiml ipoţeză. pare l:nai ,:;robabiIii _ jn . consecinta, nu credem, pînă la () noua atestnr-e, 1f1 existenţa unui cuvînt rnarlrofJăl1.. 

Mătreaţă. Pentru cuvînul mătreaţă, cu sensuri] eL" păr-ticele albicioase 
de epidermă care se dezvoltă pe pielea capului" :;.i 2. "nume dat mai multor plante", 
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 metateză din tT"(l- 
mcată, provenit din lat. 'ta1'7I1Jtea" derivat din lat. ta'nncs, -mitis "vierme (care 
roade lemnul)". 

5. Lat. 'mataTitia din gl'. /lo:oap0Trp;; "Kahlkopf1gkeit" cu înlocuirea suri .. 
xului grec, - OTrJ<;", prin corespunzătorul latill -[tia din calvitia, explicaţie pro- 
pusă de COYlsLDîculeseu (Dada '(omana"., 1. Elementele rrreceşti, Cluj, 1926, p. 87). 

Toate: aee"te explicatii slut respinse de Al. CiorEm,escLl (Diecionario Etimolo- 
gico Uomanu, 1958, nI'. :i1f:iO. de unde am reprodus o parte din inctie[ll:iiJe de mai 
sus), curc nu propune al Ui solujie. 

DLH indict'i: "etimologia neculloscută", clar [ace trlrnlterc IU din 
(:DI)E . 

.14 ACddemie -,. Arruarni de Hngvls!.JCi.l 
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flecurwastem că este singura explicaţie care nu prezintă dificultăţi. Defcotul 
ei este că pleacă de la o formă reconstruită care nu se sprijină pe nici o limbă 
romanică. 

De aceea credem că mătreaţă s-a format în limba romană din mătrÎce «lat. 
matJ'i;;:, -icis), "nume dat. mai multor plante", în felul următor: 

Cuvîntul mătrice arc dom! plurale: mătrice şi mătt'ici. De la pl. mătrici Ş-CI 
rr-îăcut un sg. mătrică (ef. DLH, s.v. mătrice). 

Terminaţia a fost simţită ca sufix În opozi \ia măt1'icejmătrică, ceea ce a dus 
la analiza cuvîntului mă iT- ;;i -ice=ică. Acest fapt a permis Înlocuirea terminatlet 
-ice (simţită în mod greşit ca sufix) prin sufixul -eaţă. 

Cuvintul nou, mătreaţă, a suphntt cuvîntul moştenit, ca nume dat mai mul- 
tor plante, în timp ce mc1trice a rămas, pînă astăzi, ca sinonim pentru "parachcr- 
uită", • 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 medicina populară) "părti- 
celele albicioase de epidermă", cunoscute astăzi sub denumirea ele mătreaţă, Cu- 
vîntul nou a putut astfel să suplinească pe mătrice, în acest sens special (vezi şi 
sensul special pentru "pitirează" în DLR, s.v. măt.j>eaţă). 

Mătrită cu sensurile: 1. "plantă acvatică (Zannichellia palustria)" si 2 . 
• spilcute" este înregistrat în DLH fără etimologic. Se face tr irndtcrc la mătreaţlî 
i mătrice. 

Se poate face, însă, precizarea că, prin compar-aţie între variantele rnătriee, 
mătrică şi mătreaţă, vorbitorii au ajuns să analizeze cuvîntul în mătr- si o tor-mi- 
naţie variabilă: -iee! -ică! -eatc1, care a fost simţită ca sufix, şi înlocuită cu 
sifixul -iţă. 

De notat că spi lcutcle sini numite măt1"iţe (sg. m.ătri.ţă) în Maramureş şi 
m.ătrice sau mc1trici în alte regiuni ale ţării. 

Explîcat.ia lui rnăt'1'iţă, format prin schimbare de sufix, vine în sprijinul 
etirnologiei pc care am propus-o mai sus pentru mătreaţă. 

Minteuţă apare în unele dicţionare (DDHF, Bl\RCIANU, GHETJE, .ALEXI) 
ca nume al unei plante (AnagaZlis arvensis), pentru care se mai foloseşte şi cuvîn- 
tul "scinteuţă" sau .scînteioară". 

DLR îl înregistrează cu ind.icatia : "etimologi<! necunoscută". 
Credem că m.inteuţă este un derivat ele la mintă (vetricmti'i. el luimen'tâ d. 

DLR, s.v.) .numele a două specii de plante erbacee cu flori puternie mirositoare", 
eu suf. -uţă. 

Această explioaţie este foarte simplă, dar cum mintc1 şi rn:inteuf.c1 nu par sfi 
facă parte din acelaşi grup de plante, propunem explicaţia următoare: dinminten 
adv .• imediat" cu suL -·uţă. 

Formarea unui aUcl ele aelverb este posibilă (cI. mintenaş <minten+sn1. 
- aş, vezi DLH, s.v.) iar elielarea lui n, Înaintea unui sufix care începe cu 1< sau i, 
este un fenomen normaL 

În ceea ce pri vcşte evoluţia semantică cOlnp. momentan "in elipa de faţă; 
acum" cu sensul (regional): "fitil carc provoacEl explozie imediată, folosită pentru 
aprinderea explozibilelor în mine, în cariere etc". (ef. DI.,g, s.v.). 

Dacă presupunem că minteuţă a avut o evoluţie similară, el CI putut ajunge 
sinonim cu scînteuţă .diminutiv al lui scînteie" ia!', de aici, prin derivaţie sino- 
nimică, .nume al plantei denumită "scînteuţă»". 

Explicaţia a doua poate să par.:.'\. cam complicată. Dar sinonimia dintre se în- 
teută :şi minteuţă să 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 "etimologia necu- 
noscută". 
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Cuvîntul este un diminutiv al lui mCid'ulol'c. Presupunem o formă *măduliirelc, 
care a dat *mădurele, prin sincoparea uneia dintre cele două silabe inter-tonice, ;m 
apoi, mlădurele prin contarrrinare cu mlădiţe, 

Contaminarea a fost favorizati', de folosirea figur-ată il cuvîntului mlădiţe 
.rnmuri tinere" pentru .membrele fragede ale unui copil", 

Mornltă "specie de ţînţar foarte mio''. cuvînt semnalat prin Moldova 
Bucovina de S, FI. Marian (Insectele, H2) 'ii T. Pamfile (Văzduhul, 101), 
înregistrat in TDHG şi DLH cu rnentiunea : "etimologia necunoscută". 

După părerea noastră, este vorba de un derivat de la moară cu suf. -iţi; 
(cf, morită .rnorişoară'', DLH, s.v.), 

Prezenţa lui n din morniţă se explică prin influenţa verbului :U mamăi, cu 
sensul (regional.vdespro albine şi muste) "a bîzîi, H zumzăi" (vezi DLR, s.v. nwrnlă.i). 

In ceea ce priveşte evoluţia semantică, comp. 1notişcă (moară cu suf. -işcă} 
"moară mică" cu sensul "jucărie confccţionată dintr-un cărăbus sau alt gîndac 
(care face zgomot cînd zboară), imobilizat cu ajutorul unui ac de mărăcine 'Ii 
lăsat să zbîrnîie în aer" (vezi DLH, s.v.). 

Este po-sibil să se fi adăugat şi influenţa lui a 1nornăi, "a zumzăi''. 

Motocol "pămătuf (de busuioc)", semnalat prin Bucovina de S. FI. Mar-lan 
(Sâ.rbătorile la români, I, 22;3), este înregistrat în DLH cu indicaţia: ,,(:limologii 
necunoscută" . 

Motocol poate fi explicat in două feluri: 
1. Ca postverbal al unei variante dispărute "tnotocoli (vezi mai jos mototoli), 

după cum mototol (vezi DLH, s.v.) este un postverbal al lui mototoli. 
2. Di n nwtatol (postver bal al lui mototoii), prin contaminarc cu rotocoi. 

M.ototoli "el Iael' motctol", .et stringe ghem" este inregistrat în DLI{ cu 
indicaţia: .probabil formaţie ouomatopeică". 

Este greu de admis o formatie verbală, coustit.uită astfel. De obicei l'a nu 
apare decît pe baza unei onomatopei (interjecţie sau cuvint care imltă un zgomot. 
din natură), identifâcabilă în corpul f'onic al verbului. In cazul de fată, nici silabn 

irl'iţialii 1no, nici par-tea iniţială nvot(o)- (sau eventual măt(o)-, 711i'it(i'i)-) ori motouo): nu au nici o semnificaţie. .r 
De aceea credem că Hr trebui să preferam cxplicaţiy lui ,Şi"linci.l.l1u (D.U.): 

"poate în loc de 1notocoli. din moloc "coLoi,,", 
Vom spune astfel că moiocoli este fumat din muloe cU suL -ăli. 
Pentru explicarea evohrţiei scrnantice ne 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/) .influenţa Gelor doi o din terml, iar mo!oco/i > mototoli printr-o as.imiiaţie a 
consoanei (ef. micuteI >mUutel). 

In sprijinul unei. formaţii nwtocoli mai putem adiluga şi existenţa lJllui 
cuvînt motocol (vezi mai sus), ea postverbal al unui dispărul. mof;ocoZi. 

DAN BUGEl\.NU 


