
PORECLE ŞI SUPRANUME DE FEMEI îN JUDEŢUL IAŞI 

DE 

ION NUlĂ 

încă din 1896, A. Candrea \ discutînd despre porecle, făcea deosebire între 
acestea şi supranume. Primele priveau direct "năravul sau defectul cuiva", iar supra- 
numele nu era decît porecla "repetată şi de alţii la adresa aceleiaşi persoane" (p. 8). 

Poreclele, cunoscute încă din antichitate, sînt cuvintele care se atribuie oame- 
nilor pentru a viza o particularitate a lor, iniţial o calitate, prin care persoanele 
pot fi identificate într-un cerc destul de l irnitet însa. Pe lîngă rolul lor antropo- 
nimic, de identificare sau deosebire Între persoane, poreclele au un puternic con- 
ţinut afectiv, o nuanţă ironică. Ele apar spon Lan, se aplică. unui singur individ şi, 
dacă nu-şi Iărgesc sfera, dispar repede. 

Spre deosebire de porecle, supranumele au un pronunţat caracter antropo- 
nimic. Ele nu au conţinut afectiv, sau dacă I-au avut, acesta a dispărut treptat. 
Porecla a trecut în supr anumc, şi acesta, sLabilizat, "nu se fixea7ă la un singur 
individ, ci tinde să treacă la descendenţii acestuia, să devin2Y eredilar, colectiv" 2. 

Supranumele apar deci "dintr-o n(cesj tale socială şi anl.roponimică, de a iden- 
tifica mai uşor o persoană, în sistemul numelor ele persoană" 3. 

Iată de ce credem, că nu se poate' vorbi de o identitate între porecliî şl supra- 
nume şi, de aceea, ideea lui ŞI.. Paşca, admisă astăzi în special de cercetătorii clu- 
jeni, ni se pare cea mai pl auzibj lă . "Nencsil.atea utilizării termenului "supranume" 
e dictată de împrejurarea cii acesta are o funcţiune exclusiv antrcponimică. pe 
cînd porecla indică o funcţiune semantică. Porecla se d ă ca o batjocură unui indi- 
vid, incidental, supranumele, născut din porecle .şi calificative, sînt legate indiso- 
lubil de numele indivizilor, devenind chiar ereditare" 4. 

Supranumele au .fost la origine, în cele mai multe cazuri, porecle, şi în functie 
de loc, obiceiuri şi temperamentul oamenilor poreclele au devenit sunr anume în 
proporţii variabile. . 

Aurel iu Candrca, Poreclele la tonuuii, Bucur es l.i, 1896. 
A. Dauzat, Les nommes de petsonnes, Paris, 1925, p. 166-'167. 
Aurel ia Stan, Porecle şi supranume din Valea Bisu itei, LR, VI, 1957, nr. 5, 

p. 43. 
4 Ştefan Paşca, Nume de persoane şi nume de animale ln Ţara Gliului, Bucu- 

reşti, 1936, p. 44. 

An. linqv, isi. ltt., T. 20, 195--204, Iaşi, 1969. 



In articolul de fată nu vom semnala deosebirile dintre ele, ci ne propunem 
să discutăm mai ales mecanismul lor de formare. 

În cursul unor anchete întrcpr insc cu un chestionar special în 60 de locali- 
tăţi din judeţul Iaşi 5, am înregistrat un bogat material antr oponimic, prezentînd 
aici o parte din el, porecle şi supr anume individuale date femeilor. 

S-a afirmat Ct numărul de porecle si supranume întîlnit la femei este destul 
de mic si aceasta datorită faptului cii "pentru identificarea lor, se foloseşte numele, 
prenumele sau porecla soţului ori a părinţilor" 6. Afirmaţia est.e inexactă şi nu 
prezintă garanţie datorită faptului că aceste concluzii generale se bazează exclu- 
siv pe materialul obţinut dintr-o singură localitate. Realitatea arată contrariul, i 
materialul înregistrat de noi -- peste 1 800, de porecle şi supranumc, deci, În medie, 
:lO pentru fiecare localitate -- este un punct de sprijin. Este adevărat Însă că multe 
din ele sint formate prin derivare de la prenume, porecle şi supranurne masculine, 
sau de la substentive şi adjective cu ajutorul sufixelor euqumentative şi diminu- 
tivale, dar ele au rol antroponimic, sînt proprii persoanei căreia i se dau. 

Materialul cules va fi discutat în primul rînd din punct de vedere scmantic, 
şi apoi se va insislaîn special, asupra Iorrn.iri i poror.lelor şi supr anumclor feminine. 

Prin originea lor semantică poreclele şi supr anumol« se pot grupa in cate- 
gorii care provin de la: 

1. defecte sau p art.iculerilo ti fi,ice, 
2. particulerităţ: psihice, năravuri, obiceiuri, deprindur i , 
3. lJlUJ1e ele anunale şi plante; 
4. cuvinte care indică o ÎndeleLn'cire; 
5. felul ele a vorbi al oamenilor; 
6. esernănări cu alte persoane. 
La fiecare dintre exemple, vom da înghilimelc explicaţiile informatorilor, iar 

cînd ele sîn t insuficiente, le vom însoţi de com en l.ar.iil e noastre. 

5 A  Andrlcseni (comună); Bş  Halş (saL, corn. Tg. Frumos); Br = Birnova 
(comună); B11  Bohotin (sat, com. Riiducăneni); Bo = Borosesti (sat corn. Scîn- 
teia) ;Bd Budosti (sat. COlT!. Moqoşesti}: Bu Buh aln iţa (sai., COI11, Cep len ita}, 
B  Bulbucan i (:;at, corn. Cropniţa); Cp = Cep lenite (comună); Ch  .• Chlper esti 
(sai., comuna Tutore}. C· Ciurcl1i (oraş lai); Ci. = Ciurea (comună); CC = Coar- 
nele Caprei (comună); C'\1 = Coasta Măquri i (sat, com. Tg. Frumos); Cm = Comarna 
(comuniî); Cr = Crist eşt! (co.nunu}, Cs· Costuleni (comună); CI = Cotnari (co- 
mun ă }, E = Erbiconi (comună); f·t. Fîn tînelo (sat, com. Focuri); F = Focuri (co- 
mună); C  Go csti (sat, corn. Lunqam}. Cb· Corb au (comună); Cr· Grozcştl 
[comună}: Hl = Helcstcn} (comuniî); H = Holboca (comună); LJ = Larga Jijia [sat, 
com. Movileni); Lt Literu (sai, corn. Belceşti); 1\1  MăcăreşU (sat, corn. Prise- 
cani); l\IK" l:vfilHlil Kogălniceanu (sat, com.riqi.înaşi); Mj = Miujcşti, (sat, com. 
Mogoşeşti); 1\1g  Moqoşeşl.i (comună); Mr Moreni. (sat,' com. Prisecaui); Mş  
 1v10]na (comuniî); Mt, Moţca (comun2l); Os" Osol (sat., comuna Cornarna); 
O = Oţelcni (comună); Ps c Paşcani (oraş); PI  Podul Iloaiei (co111unl'i); PS = 
= Poiana de Sus (sat, COJJluna )ibana); Pn Poicni (sat, C0111. Schitu-])uca); 
p  Popeşli (comună); pr  Pr.isecani (comună); Ft - Potîngeni (sat, C0111. Movi- 
leui); R  Ruginoasa; SD - Schilll Duca (comuna);. Se = Sculpni (sat, COUl. VIc- 
toria); S - Sineşti (comună); SI. Strunga (corYlună); ş" Şcheia (comună); Şp = 
"Şipote (comllnă); T  Tansa (comună); T;'  Tîtgu-I'rum.os (oraş); Td = Todi- 
reşi.i (comună); Tr"- Trifeşti (comună); Ţ' Tibăneşl.i (comună); Vn = Vînători 
(sat, COlT!. Poprieani); VI = VIădeni (comună); V Voineşti (comună); U = Uda 
(sat, com. Tăliîruşi). 

6 Margareta purcar-Guşcilă, Porecle (comullCl i)imişllCl, miollul Dej, regiunea 
Cluj). LL, 14, 1967, p. 148. 



1. ParticulariUîţile fizice sînt oglindite prin următoarele porecle şi supranume: 
Babana i ,)imare şi grasă" (A, M, Pr, Mg, TF) 7 
Bauma : "Are faţa albă şi părul galben" (Ct, B, Ne, Td) 
Balanca : "Are părul galben" (Mg) 
BăJănoaia: "Albă la faţă" (Gr, A, CL, Clll, Pş, Pl, S, T) 
Bilbiita : "Si bat dracii la gura ei" (MK, în toale lor.al it ăţi.lc ] 
Bletiqa : "Are urechile blegi" (Se, Ft, Gb, H) 
Boâţa: "Ii mitit ică" (Mr, Bd, U, Pt) 
BoţoloancCi: "Ii rotundă, mititică şi grasă, ca un bot de mărnăl iqii", (CC, Bş, 

nu, f') 
Buzaia : "Are buzele mar i" (Şp, în toa!.e Iocalttătilo]. 
Buzîloâja: "Bărbatul ei parcă-i Germl din poveste, aşa buvoaic are. I-em zis 

şi ei tot aşa" (F); "are buze mari" (MK, Ms ) 
Cbioata : "Nu vede bine" (CM, 0, SD) 
Ciolătiico : • Toată-i numai ciolane" (Cs, U) 
Ciolănocisa: .!i tare slabă" (D, HI, MT, Ş, T) 
Ciunqc : "N-are o mînau (Tr, A, Br, Cp, G) 
Ciunru : "Îi şchioapă" (PI, E, Gb) 
Ciunlociia: "Şchiopătează" (LJ, M, PS, Pr, R) 
Ciupit a : "Îi ciupită de varsat" (Td, Sc, TF') 
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, 
Cîrnez: .Are nasu-ri vînt" (MK, în toale localităţile) 
Cîrnicioâsa: "Are nasul strîmb" (CC, Ct, G, H. Ps, S) 

Cîşa: "N-are un deget la o mînă" (P5, în toate localităţile) 
Cloânţa: "Îi bătrînă şi are dinţii ca la qreblă " (Ct, Cr, SD) 
Cotbroânta: ,,0 babă urîtă şi bătrînă" (U, Bs, Bo, Mş) 
Ct acnrun o : "Merge cu plcioarelc-n pr asue" (MK, în 1.0al.e Iocal.tătile] 
Doapa : ,,0 femeie mititică" (Mr, Cr, E, Mj) 
Drnipsa . "MititiciJ şi grasă" (Cr, Bh, Ci, Crn, PI) 

run«. "Vorbeşte pe nas" (Ce, BU, Cp, C) 
Fîrnîi/o : _"Vorbeşte pe nas" (Cm,în toale 10calitătile) 
Fripta: "Ii fripl.ă pe-o mînă" (MK, Bd, G, Mg) , 
Găşpărita: "li ţîgancă tare" (cf. grişper şi gaşjJeu  tigan,( 
Ghebănodia: "Are gheb în spate" (H, 13, f') 
Gheboâsa: "Merge gheboasă" (PS, în toatfe localităţile') 
GîtIâna: "Are gîtul 1un9 şi subţire" (Pt, Cm, F) 
G1t1ănoâia: "Îi cu gîtu tare lung (Cm, I'n, S, T, VI) 
GuşâlC!: "Are început de guşa" (Vn, Bd" C, M) 

HÎrcCl: "Îi _ rea şi zgîrcită" (O, Sc, $, Td) 
HoâpsCl: .Ii slabă" (Gr, Cs, H, HK, T) 
Hodorocigb: "Îi slabă şi neputincioasă" (VI, Cm, Mş, PS) 
Ledpez: "Merge trîntind Picioarele; lepăie la mers" (Gb, B, SD) 
Lunqez: ,,0 femeie înaltă şi cam slabă" (P, C, M, Pr) 
Mărunţica: "Ii mititică. dar harnicii" (R, Cs, Pl, St) 
MăsăJoâs(l: "Are clinti mari" (TF, FI., Mş) 
MCtln: "Vorbeşte rău" (C, Pn, Tr, VI, U) 
Mutulica: ,,0 femeie militică care nu poate să vorbească (CM) 
Neâgra: "Îi tare neagră la fată" (Bg, în toate localităţile) 
Pastârea: .Îi slabi! şi subţirică" (St, Bn, f', Mţ, VI) 

7 Explicaţiile sînt date de informatorul primei localităţi, celelalte. urmînd ordi- 
nea alfabetică. In cazul cînd porecla are mai mu!tp semnificaţii, vom semnala acest 
lucru, iar explicaţiile ne vor aparţine. 
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Rosa . "Are pistrut pe faţă" (C, PI, TF') 
Rosoaia . "Are părul rosu" (Ml], CH) 

Selnduw: "Îi slabă ca () scîndurii" (O, În LoaLe localităţile) 
Sclnduricu: .,Îi o femeie milicfi şi slabtî tare" (A, CC) 
Scutt a : ,,0 femeie rnir.ă " (Cb, Mg, Pl, VI, U) 
Scurtănica : "li m itiliră" (O) 
Surda: "Nu aude de loc" (H, în toate Iocalitdt ile] 
Surdoaia : "îi fudulă de urechi" (Mş, J3h, Cm) 
Şchloiipa : "Îşi tî r i ic un picior" (Gr, în toate localităţile) 
Şoanta: "Îi schioap ă" (O, I3d, I3, Ch) 
Şptinchea : "Si uită cu ochii rău" (130, Mj, Ms] 
Tâlpa: "Îi cu picioarele tare mari la talpă" (E) 
Ta]uţa: "Tare-i grasă" (LI., Ci, M, P, 0, Tl 
Tortăca . "Are capul mare" (Gb, PI., Td, VI) 
Turla: "0 femeie slabă" (Bh, MK) 
'î urtiia . .Femeie slabă" (I3d, Mg, U) 
'i'urt iia : ,,0 femeie cu sp af.el e tare mare" (Cr, Os) 
Ţîganca: "Îi neagră" (F, 0, Pr, R, SD, Ş, Tr) 
Urecbeto : "AIJ'.e urechile mar: .;d blegi'" (Op, H, V, Vru] 

Poreclele şi supranumele care se dau după anumite defecte şi particulari- 
tăţi fizice se pot grupa în două mari categorii: 

a) Cele mai multe denumesc defectul în mod direct: Chioara, Glieboasa, 
Surda, Şchioape s.a. 

b) Denumirea unei părţi a corpului devine denumirea unei persoane: Gttlana, 
Tolpa, Urechetn, 

2. Porecle şi suprauume ce Ilustre ază particularităţi psihice, obiceiuri şi de- 
prinderi: 

Blia: "Spune aşa la copii, ca să fie cuminţi" (Cr) 
Botica : "Îi tare de cap" (Cs, Mq, PI) 
C1cÎita: "Face lucrul tare încel." (Eu, în toale localităţile) 
Cucoimo : "Îi tare Iudulâ" (St, C, Gb, Ps, PI, VI) 
Gudm . (cf. gudră) "Face tot ce-i rău şi pe urmă tace ca peştele .. Se face 

niznei" (B). . 
Habnciţa : (ef. luibnc, !1apLlc) "Stă toată ziua degeaba" (Ft) I 
Hira : .Tare-i guralivă" (C, Lt, Mr) 
Hodnghinn: .0 ferneie tăcută şi morocănoasă" (U, Mg) 
Luitica (ef. leancă ţ : "fi îmbrăcată tot timpul cu haine rupte" (Gb) 
Ltmbuia : "Îi spurcată la gură" (I3l, Br, Cm, Gl 
Lola: (el. Iolă) • Um blă ruptă şi urît îmbrăcată." (Il) , 
Niţîea: (cI. niţă) "Se poartă cu părul scurt" (Or) 
Puchcniţa: "Arc puchini la ochi" (ep, Cr, E, Gr) 
Puchiana: .De cînd o ştie lumea umblă lnurdarj şi cu puchitii la ochi" (13, MK, Os, R) 
Tlo1oâia :" (cf. to/Moi). ,,:înd t-Iltîlneşte, te ti,tie de vorbă toată ziua" (Cm) 
Turla: ,,(md era mititIca ŞI-O IIltrebal ce·a mlIleat zicea turtă" (Gr) 

3. Poreclele şi supranumele provenite de la nume de plante şi animale vizează 
de obicei un defect fizic (Râţa  femeie care merge ·rău i Moniţa  o femeie llr.îtă ; 
Scwmbia  o femeie slabă) sau o trăsătură morală (Vipera = femeie rea; Berbe- I 
ciţa  femeie proastă; Mîţa, Vulpea  femei linguşitoare). 

Majoritatea Însă au diverse înţelesuri (ex. PeşUodica = femeie tăcută (Vn), 
femeie care prinde peşte (S); Mllsca = femeie vorbăreată (Mg), femeie destrăbă- 



Iată (O)), şi 'dificultnte a constă în precizarea caracterului ironizat. De aceea le 
enumerăm: 

Ariciţa : (Ft, PI, R) 
BaIena: (în toate localitătilo anchetate) 
Berbeciia : (H, S, Vn) 
Boboaca : (Ch, HI, T) 
Bostănoaia! (Cm, H, U) 
Broasca: (Cr, Ps, Sp, Ţ) 
Broscuju : (A, Mt, R, St, VI) 
Capra: (A. Mt, Ro St, VI) 
Cartoia : (Cr, Os, Pt) 
Cămila: (Sp, Tr) 
Căprita: (MK, S, St) 
Căţaua: (în toate localităţile) 
Chersădţa! (Pr, Pl, Sd) 
Chipăruşa: (U, Hl, Mg) 
Cioara: (MK, S, SI) 
Cîllănoaia: (MK) 
Cloşca: (M, P, Pr) 
Colbeciţa! (Cm, Mr, O) 
cucoşoaia: (Vn, U) 
Cuculeasa: (Se) 
CUCllVeaUCa! (B, CC, C) 
Curca : (Mj, PI, St) 
Cllrcudeloaia: (Mr) 
Fasola : (Mj, MK, V, Vn) 
Gaiţa: (Gb, Hl, Şp) 
Găina! (Bh, Bd, B, Crn, TF) 
Găinuţa: (c. Ci, LJ, M, Os, Td) 
Hulubşta : (F, M, Mş) 
lepuroaica : (A, Bd, Ch, St, Vn) 
Jâetoaio . (Ps, U) 
Mirirla: (Fl, F, H) 
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1>l1ţa: [Cr, H, PI) 
Moniţa: (LJ, M, R) 
Musca: (Mg, O, S) 
Pâiuta : (CC) 
Per ţa : (Cr, Ch, C) 
Perjulica! (Cr, Mj, St) 
PeşUoaica: (S, Vn) 
Ptchirea : (Ch, H, Td) 
Rata: (Mg, TF) 
Răţuşca! (Bo, Cs, E, U, R) 
Rindunica: (Pr) 
Sciumina : (MI, St) 
Şărpooico : (TF, VI) 
ŞOlicita: (el, F, Mr, Pr) 
Turiţa: (C) 
Veverita: (St) 
Vipera: (C, R, VI) 
Vrăghioaia: (Er) 
Vulpea: re, Cm, H, VI) 
Unele porecle şi supranume din categoriile discutate pînă acum sînt derivate: 
al de la substantive, cu ajutorul unor sufixe augumentative sau diminutivale: 
ca: Ciuboţlca 
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- iia . 

- UŞC(]: 
b ) de la 
- lco : 

Lmqutu.o 
j\1uiericn 
Scrncluru:a 
Şopitiu:« 
Căpriţu 
Cotrnţo 
Gutuo 
Muriţa 
Turţiici 

oaia: Linqur oala 
Piciiiroaia 
St nichinoaio 

--- uţa : Broscuia 
Găiuuio 
]\1ie[luţa 
Răiusca 
adjective: 
ZVlărunţicCl 
t-înitu:a 
]vlu/ulico 
Scurt ănico 

uio : Blegi/ţCl 
Gă1bc1miţ(1 

e) de la verbe: 
Bitbs u« 
Flrn.1iln 
Turtita 

4) Poreclele şi supranumele care provin de la cuvinte care indică o îndelet- 
nicire sînt rare si se dau, de obicei, după cuvîntul ce numeşte ocupaţia bărbatului 
sau a tatălui. AsUd, avern : Butniu iia, "Barbatul îi butn ar" (CI), Chelăr tia : "Băr- 
batul femeii jupe;il.e în sat miei şi viţei" (El, Mg), Croi/ori/CI: "Biirbatul îi. croitor " 
(H); Găzăriţo: "Bărbatul vinde numai gaz la conper ativ ă" (Cm, ]' .... 1g), MOIărlţo: 
"Tai.1.11 femeii a Ios! mot er" (Cr, FI, Mq ], .Muzlcânfo: "Barbatul îi lăutar" (A). 

Alteori ele p o ar l.ă denumirea unui obiect folosil: În munca bărbaţilor (Ciu- 
bol o; CM, 1", Mg), Rcişpo (13). 'î'iişc« (HI), şi numai foarte putine sînt proprii înde- 
Iotnirir ii fenJ8ilor: Ctoitoicaso (R), Surnănăliţez (CC). Acestea din urmă se atribuie 
după ocupaţia reală, iar altele sînt date fi',riî ca persoana În cauză să fi avut vreo- 
daLă această înde letrncirc, devenind ironice : Bruiăriio (Cp), Dolt.ot ttii (BI', B, Ci), 
Proiisoara (Ct, Ps, Ş). 

Uneori, destul de rar însă, porecla este daUi femeii pentru că şi ea cunoaşte 
meseria respectivă: Si upăriia (Mj). 

5. în cazul poroclelor şi suprenumclor care-şi au ortqinca În felul de a vorbi 
al oamenilor scmn alarn trei cazuri: 

a) Folosirea unor cuv inte regionale, străine qr aiului din localitatea respectivă: 
Găvănor1Îez (cI. qăvan; "La aceea de chisai. usturoi, b.irbetu-său îi zicea qavon. 

Ei i-am zis yăvânoaia" (Cm}. 
Slcina: "La slănină îi zice slană" (Gr). 
b) Pronunţarea necoredă .a Ilno[ cuvinte: 
CG(of]ea « eorfof); (Bh). 
O/oroeleCl: .Bărbatu-sau avea o căciulă mare. Ea zicea că arE .. n cap otoroaeă, 

nu oboroacă" (E). 
Prişpa (pentru prispă) (Gr), 
e) Repetarea unor cuvinte sau formule sl.ereo!.ipe: 
DihăisG: "Cînd merge cu carul zice la boi tii hăisa" (Ch). 
Clpîitn: "La două-trei cuvinte spune c.î, pJ" (CI). 
Bu: "fiecare propoziţie o începe cu bu" (C). 



6) Ascrnănăr i cu alte porsoane : 
Bas/a: (Asornănar« cu C. i-lasla, da.loril.i:î răutăţii). "La şcoală i-a zis domnul 

aşa, dupii ce-am făcut lecţia cu Mihai Viteazul, şi aşa Î-a rămas". 
lv ănuscoiiia . "După o babă, a lui Iv ănuscă, care era beţivă" (E). 
Smărăndiţa popii: "I-am zis do la şcoală, după ce am învăţat o poveste c-o 

fatii obr azntcă şi sfrijită" (B). 

In formarea porcclelor şi supr anumelor feminine se procedează in două feluri: 
1. poccclei şi supr anumelu i masculin i se adaugă un sufix feminin. 
În antroponimio, problema Iormarli Icminine lor de la masculine a fost tratatii 

sumar şi cerc.etător ii se ref er ceu doar la numele de familie şi prenume. 
Şt. Pasca discuta despre sufixele -oata, -oaico şi -caso 8, iar acad. Al. Craur 9 

amintea numai pe -crrsrr şi -oau: în formarea numelor de familie feminine de la 
masculine. 

Mai recent El. Ciobanu 10 şi Aurelia Stan 11 au extins cercetarea, ajungind la 
rezultat.e interesante. 

În cazul supranumclor şi poreclclor feminirw, formarea lor de la cele mas- 
culine este un ca/. frecvent. Procedeul, la origine Io ar te vechi, a dispărut treptat, 
mai ales în cazul formării numelor de familie, dar s-a păstrat la prenume, porecle 
i supr anume 

Sufixul se adaugil direct formei consonantice a poreclei sau supr anumelu i 
masculin, sau Lemei acesteia. 

IaLa cele mai caracl.eristice sufixe, proprii acestor formaţii, în ordinea lor 
alfabetică: 
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-(1 
Babiina « Baban; A, M. Pr, Mq, TF) 
Berbetuio. « Berbec i S) 
Berhiuio < Berhan . Mr) 
Roţnlana <; Botol.an . Cr) 
Cio]ârw '< Ciolan; Hl) 
Goldâna < Coldan . Cs) 
Stan« « Stan; R) 

'CCl (bulq. -k a) 
. Rlallca « Balan; Mq] 

Bleliarica ( < Bleban , C) 
Isutauianca « Burdi han , Mr) 

-NLSCI (lat. issa-) 
Borbeceasa ( < Berbecu , Cp) 
Bnduleasa « Budulea . Mg) 
Chelăreasa « Chelaru; Bş) 
Clrnăţăreâsa « Cîrnătanl; CM) 
Colbeceâsa ( < Colbec; 1.L) 
Croi/oreasa (<; CroitOfll; R) 
Gămăneâsa « Caman; Bd) 
Sumănăreasa ( '< Surniînaru; Ş) 
ŞoriceasC/ « Şoarec; T) 

8 SI. PaşcB, op. cii. 
9 Al. Gram, GlosClf din CO[l1Una RevigC/ (Ialomita) BIFR, V, 19:18, p. 156--179. 
10 El. Ciobanu, Observatii C/suprC/ formării numelor ele familie feminine de }n 

masculine, în Studii şi materiC/le privi/oare Ia iormaren cuvintelor în limbC/ romană, 
1, 1959, p. 137 143. 

11 A. Stan, Contributii la studiul prenumelur feminine din Valea Ris/fitei - 
llicC/z, CI., VI, 1961, nr. 2, p. 3g3--395. 
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-ela 
Bobaneta « Baban TF) 
Cortieta ( < Cornu PI) 
Cucuela « Cucui Bş) 

-ica 

Ciolănica « Ciolan , Cs, U) 
Motănica « Motan; Vn) 
Scuttănica « Scurtan , O) 

-iţa (de origine slavă) 
Bursuciţa < Bursuc; B) 
Chelărita ( < Chelaru . MK) 
Chişlegiţa « Chisleaq . G) 
Ciocălătia « Ciocălău , Cm) 
Ctoitorita « Croitoru; Bş) 
Colbeciţa « Colbec; Cm) 
Dăscăliia « Dascălu; C) 
Găinăli/a « Căinaru , Mj) 
Găzăriţa « Gazaru i Cm) 
Ghermăniţa « Gherman; Cp) 
Lăptăr iic: « Lăptaru , CM) 
Morcoviţa « Morcov; Gr) 
Şorictia « Şoric; TF) 
Văcăriţa ( < Vaceru : Bş) 

-oaia (lat. -onec) 
Bos/ănoaia « Bostan; Cm, H, U) 
Ctiiperoaio « Chiper , Cr) 
Chiriloaia « Chirile , G) 
CiunlOaia « Ciunqu , MK) 
Cucoşoaia « Cucos , Vn, U) 
Ghebăiioaia ( < Ch sbun : H) 
Hott.alanoiiia « Hartalan , B) 

-oaica (Sufix compus din -oaia + -ca) 
Bostănoaica ( < Bostan: SD) 
Cerboaica ( < Cerbu , Pn) 
Cucoşodicc ( < Cucoşu i Lt) 
Drăcoaica ( < Dracu i C) 
Lupoalca « Lupu j Ci) 
Nemţooica ( < Neamţu : PI) 
Triiănotiica ( < Trifan; B) 
Şărpoaica « Şărpi; TF) 

-oasa 
Bost.ănoaso « Bostan; LJ) 
Buticoasa ( < Buric; Ch) 
Ciolănoâsa « Ciolan i B) 
MolănoasCl « Motan; Bş] 
Mucoâsa ( < Mucosu , Mj) 

-uta 
Cbeptuţa ( < Cheptu , HI, Mj, S) 
DutiLzţa ( < Dud; Lt) 
SIămlţa « Stan; Mg, Şp) 

II. Al doilea procedeu de formare a poreclelof şi 51 
constituie acela prin care la prenumele feminin se adaug. 
mele soţului sau pă.rinţilor, în genitiv, cu a.rticolul enclitic 
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Pentru perioada dinainte de căsătorie semnalăm următoarele cazuri: 
1. Prenumele feminin + porecla sau supranumele tatălui În genitiv cu arti- 

colul proclific : 
llecuia lui Tăcâtu (A) 
V atv ara lui Botqio« (VI) 
Maria lui Izmană (T) 
MCllia lui Boliea (Os) 
Poroscbiva lui Motcin (Pt) 

2. Prenumele ,feminin + porecla sau supranumele tatălui în genitiv cu arti- 
colul enclil.ic: 

Eugenia Răţ6iului (Mg) 
Profira Porcului [Bs] 
Maria Ciinelui (CC) 

:3. Prenumele feminin + porecla sau supranumele mamei în genitiv: 
Elvira Ghebcaeel (Ct) 

T 
Valeria Cîşei (Bh) 
Maria Friptei (Cp) 
Marghioala TClsiei (HI) 
Ileana Caprei (Mg) 

4. Uneori, porecla feminină este însoţită de porecla sau supranumele tatălui, 
dar numai în cazul cînd în sat există două femei cu aceeaşi poreclă; 

Fripta lui Splmi - Ft ipto lui Gogu (B) 
T'ut il a lui Dascălu ._- 'TuriţCl lui Bădoi (Mg) 
Bleaqa Cucosuiui - Bleaq« Mînzului (Ci) 

În general, după căsătorie se pilstreaza porecla sau supranumele iniţial. Cînd 
acesta nu a existat, se trece la crearea unuia nou, dupa următoarele criterii: 

1. Prenumele feminin + porecla sau supranumele soţului îp genitiv cu arti- 
col proclitic : .i 

Maria lui Grosu (E) 
Caiinca lui Tăpoi (M) 
Ileana lui Ghinel (TP) 
2. Pr enurncle feminin + porecla sau supranumele soţului în genitiv cu arti- 

col ericlt tic : 

Ileana GJnsacului [Ms] 
'Tasia Şoarecului (U) 
Rodica Guzqanului (T) 
3. Porecla sau supranumele feminin + porecla sau supranumele soţului: 
Tîganca lui Bortă (LJ) 
Căţeaua lui Curmei (Mg) 
4. Cînd porecla sau supranumele femeii este format din prenumele feminin + 

porecla sau supranumele mamei în genitiv, prenumele dispare, iar locul lui este 
luat de al doilea termen trecut la nominativ, căruia i se adaugă porecla sau supra- 
numele sotului în qcnitiv : 

Ileana Cureţi > Curca lui Nebunu (Mj) 
v alet ia Glieboasei > Gbeboasa lui Tanacu (Bd) 



1. În cadrul porecle-lor şi supranumelor feminine impresionează mulţimea deri- 
vaiclor. Avem în primul rînd o derivare de la substantive şi adject.ive Iernin ine şi 
o alta de la porecle şi supr anurne masculine. 

2. Fapt ul că predomină poreclele şi supranumele care denumesc particulari- 
tăţi fizice - exprimate direct sau prin mijlocirea numelor de plante sau animale 
-- dovedeşte caracterul concret. al dcnominettei populare. 

3. Supranumele şi poreclele sînI. importante dator.ită particulari l.ăţ ilor lor fone- 
tice şi lexicale proprii graiului din satul sau regiunea respectivă. 

4. Ele sint moştenite, se transmit de la o generaţie la alta şi uneori devin chiar 
nume de familie. 

5. De la aceeaşi poreclă şi supr anum« masculin derivă mai mulLe porecle şi 
supranume feminine [Ex, Ciolari > Ciolana, Ciolăneasa, Ciolănoaia, Clolănico ţ. 
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Concluzii : 

ION NUŢĂ 10 


