ASPECTE ALE METAFOREI IN TEHMINOLOGIA
VITICOLA RO:YIÂNEAScA
(DE
IONNUT,!.
Studiul de faţă analizez{l majoritatea termenilor metaforicicare denumesc soiuri de struguri, cunoscuţi şi îritrdminţ.aţ.iîn momentul de Iaţă pe
întreg teritoriul dacorornân. Materialul prezentat provine din 2788 de Incalităţi : 12n6localităţi anchetate de noi, direct şi indirect, din toate regiunile
ţării, in perioada J9G5- l 980 ; 506, de către. B. P. Hasdeu; 356, de Nic, Densuşianu ; (BO,de anchetatorii şi autorii NALI{ (Banat, /)7; Crişana, 82;
Transilvania, 58; Moldova şi Bucovina, 172; Muntenia şi Dobrogea, 118;
Oltenia, 73). Acestuia i se adaugă datele ohtinute din înregistrări de texte
dialect.aleeu subiect de viticultură din Moldovaşi Bucovina, cele manuscrise
oferite de arhiva ALB, 1 şi ALB, II, precum şi informaţfile extrase din dicţionare, glosare, monografiidialectale, culeger]şi colecţii de Jolclorj lucrărî şi
articole de lingvistică, etnografie şi beletrîstică, tratate şi publiGaf!iide agricultură, viticultură, ampelografieşi enologie,
!'
Cuvintele (s-au dat şi unele variante fonetice În situaţia în care termenul este atestat şi în alte zone decît cele în care fenomenul fonetic respectiv
esi.egeneralizat), grupate pe sfere semantice, sint Însoţite, în paranteză, de
succinte definitii şi de abrevierile localităţilor unde este. răspîndit termenul
de bază şi variantele acestuia. în notele de la subsol an Iost.Indicate. În ordine
cronologică,izvoarele 111care apar termenii analizaţi. Ele trimit, de obicei,
la lucrări cuprinse în bihliografiaDLH, dar şi la tratate şi articole de agricultura, viticultură şi ampelografieapărute numai pînă la 1900. Cele publicate
după această dată, fiind extrem de numeroase, nu au mai fost amintite.
Pentru cei interesaţi, s-au făcut totuşi trimiteri la o singură sursă hibliograIică, Soiuri de IIi/tiroditoareşi de por/altoi din România. Repertoriubibliografic, Bucureşti, Hl72 (SVH), deoarece aici sînt menţionate cele mai reprezentative cărţi şi studii care al.estă termenii în discuţie, S-au indicat însă şi
astfel de Iucrări, dar numai atunci cînd aici se întîlneşte prima atestare a cuvintului.
In terminologia viticolă românească referitoare la varietăţile de struguri metaforele pot fi clasificate, din punct de vedere genetic, În două tipuri
reprezentative :
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1 Metafore primitive (primare), care apar ca prime denumiri ale unor
obiecte existente adesea ,.fără nume", desemnate uneori printr-o propoziţie
sau, mai des, printr-o sintagmă. EJe pot fi considerate creaţii vechi, au fost
impuse de cauze obiective, iar folosirea lor a devenit obligatorie şi motivată. Astfel, vulpea Iost creat pentru a defini o varietate de struguri "eu boabele roşii inainte de coacere,Înşelătoare ia privire..." ; căpşutiăa înlocuit propoziţia "poarnă [strugure] eu mirosni de căpşună" 1; tămătiică sau tămăniiă
s-a spus strugurilor "cu boabe albe, rotunde, întunecate, cu punctuleţe negre,
cu miros foarte frumos- ele. Tot astfel pentru cruce se află în circulaţie şi
sintagme precum: poamă În cruce, poamă in cruci, poamă de cruce, strugure
de cruce etc.
2. A>J(ltafore
de substituţie (secundare), relativ recente, care Inlocuiesc
termeni deja folosiţi.
2.1. Primele, şi cele mai numeroase, sînt metaforele care înlocuiesc
termeni prea generali. In Jocul cuvîntului apas, de exemplu, a apărut vină
(de la vin), metaforă eare s-a impus şi a circulat in limbă fie ea sinonim al
cuvintului prim, fie singular, prin înlăturarea treptată a termenului iniţial.
-2.2:'Metaforecare substituie un cuvînt deja impus in sfera terminologică. procedeu determinat de necesităţi de ordin stilistic, in care denotaţia
are un rol secundar. Corb, de exemplu, a luat locul lui negru, numele unei
varietăţi de struguri bine definite. nu numai din nevoia de a diferenţia nişte
varietăţi aparent asemănătoare, deosebite totuşi intre ele prin caracteristici
puţ.insesizabile(nuanţe, forme etc -), ci şi din motive de pură expresivitate.
Tot aşa stau lucrurile şi În cazul lui cal, -ii (pentru mare), plumb, -ă (pentru
Iare) ele. Aici, în majoritatea cazurilor, Intr-o fază incipientă, metafora
coexistă eu termenul propriu şi are un rol secundar datorită faptului că devine
sinonimul acestuia (negrusau corb, tare sau plumb etc.), 'trece apoi pe planul
Întîi şi [ndeplineşte o funcţie de bază in raport cu celălalt cuvînt (corb sau
neqru, plumb sau tare etc. ) şi, cu timpul, datorită întrebuinţării frecvente,
se fixează într-o sintagmă metaforică formată din substantivul generic tstru!Juresau pOamf])+ substantivul metaforă cu rol de adjectiv (strugure corb,
struqure plumb, poatnă cal etc.), circulă independent (corb, plumb etc.] sau
trece la o altă clasă morfologică avind functia de substantiv (cală, coarbă;
plumbă et.c.)sau de adjectiv (poamă cală, poamă coarbă.poamă plumbă e tc.).
Trept.at deci, caracterul metaforic se pierde şi metafora devine termen tehnic, reţinută astfel de lucrări de specialitate sau, mai rar, de dicţionare, dar
lăsînd uneori şi termenului originar posibilitatea de a se manifesta independent. (mare, negru, tare etc.) şi chiar de a fi folosit ca determinant, pentru a
numi o nouă varietate de struguri (corbnegru, plumb Iare etc.]. Deci: termen
propriu-zis-e-termenpropriu-zie-i-termen meiaţoric-s-termenmetaîoric-i-termen
propriu-sis-s-eintaqmămetaţorică-e-metaţoră-ş-termen
tehnic.
2.3. Metafore care Înlocuiesc termeni "pretenţioşi", în special neologisme (numele unor hibrizi americani sau Iranco-arnericani,al unor varietăţi
de struguri altoiţi etc.), dar nu din motive de ordin stilistic, ci datorită caracterului lor prea abstract. şi dificultăţilor de incadrare în sistemul lingvistic
1 FormăintilnitilIn D/4552.129'(Hădăuţi-PruL---BoloşanI).
:j Cf. D/4554,:l61v (Ollatila
--Dela--Tirnj,),unde,la sI1rşinlpropoziţiei,
din motive
'purscmaut!ee.
apareşi termenulmetaforie.
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pnpular românesc, (S-a spus căpşunică hihrizilor noali şi isabelle; rrayil, în
loc de Ferduuuul de Lesseps etc.)
Avînd în vedere păstrarea sau eliminarea termenului metaforizat, realizarea sintactică de bază a metaforei din terminologiaviticolă a constituit-o
tipul de mefarorli-implieo{ie
(in abseniia, implicită sau absolutâl,în care ter
menul propriu. 1\, a Iost înlocuit eli cel figurat, R. Procedeul reprezintă, în
eserrţă, "marca de identitate cea mai categorică"" sau, altfel spus, "cel mai
sintetic dintre procedeele de motivare semantică"·, Identitatea semantică
a termcnului substituit (A) şi a celui care substituie (B) apare numai in rare
cazuri. De cele mai multe ori conţinutul semantic al celor două elemente este
doar parţial comun, termenului figurat Iitndu-i necesară doar o singuţă trăsătură comună cu termenu1 suhstituit-.
Din punct de vedere morfologie.acest tip de metaforă poate fi numit
nominal. r>ivizihilÎn mai multe eategorii, tipul substantival al metaforei
absolute apare în terminologiaviticolă sub forma unui cifru pur, eu alte cuvinte, asistăm la o' simplă substituire, în care termenul B =A, dispărut sau
subinteles.
:rransferul denumirii unui obiect asupra unei varietăfl' de struguri se
referă In primul rind la formă (bon, băşică, copac.cruce.ghem.musnroi, tobă,
fitd ete.). euloure (eioară, corb etc.) şi ealitate imustă; plumb, uină, milpe
etc.). In ceea ce priveşte sfera de răspîndire, aceste metafore aparţin limbii
comune, fac parte din categoria celor expresive.vii, cu un pronunţat caracte r
de sugestie. deşi, in cele din urmă, devin meiaţore-denumiri,care şi-au redu s
prin circulaţie Iuncţra metaforică sau şi-au pierdut-o definitiv. La baza transferului semantic poate sta oriceanalogie,ia!' ele funcţioueazăîn limbă paralel
cu sensul de bază al cuvintului,
Inlocuirea termenului de bază eu unul metaforic a contribuit la mărirea expresivităţii şi la concret.izareanoţiunii. Expresivitatea a fqpt dată de
intensitatea eontrastului dintre termenul determinat şi determinsntul metaforic. Astfel, cînd termenul propriu este înlocuit eu un cuvini apropiat ea
sens, expresivitatea este mai redusă. Aşa stau lucrurile in cazul denumirilor
de la nume de plante, fructe şi soiuri de Iructe, unde cuvîntul, mai ales În ultimele două categorii,poate fi întîlnit şi in sintagme care cuprind genericul
etniqure sau pnamă.. Dacă termenul metaforic tace parte dintr-un domeniu
f()arte diferit, contrastul dintre el şi termenul de bază este mai puternic, se
intră astfel într-o opozitie totală (netă), iar expresivitatea prezintă un grad
mai pronunţat (capră. muscă, uulpe etc.),
iu terminologia viticolă metaforele pol: fi, ca formă, "simple" şi "eompuse", iar din punct de vedere al eonpnutului, dat de transferul de sens dintr-o
sferă în alta, se grupează în dou{1tipuri productive: metafora "inanimat pentru inanimat" şi "animat pentru iuanimat".
L Metaforelesimplesint con(;retizateîn euvinte de hază, derivate cu
sufixe şi termeni obţinuj;i prin trecerea Ia o altă dasă morfologică.Acestea
" GrupllI
t, Re/oricii
YCflel'alâ,
Bucureşti,
"Univers",
1974,p. 161.
« Paul MieUtu,
Semiotica
lin.q1JÎslicâ,
TimişOHra,
"Facla",1977,p. 200,
5 CLSl. Ullmanll.
Principlcs
o{SW/lmtics,
Glasgow.
1\151.
VeziMihaela
Mallca,NIe/arora,
lu LL, 1I,l!)78, 247--251; LidiaSflrha.AIc1a{ora
iti{oleloflll
f(Jmdnesc.
Incercare
dedesCI'iert
lipo{o[!idf,
in
delimbăliterarăşi {ilologie,
fU,
Bucureşti,
1074,p. 141--183,
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au circulat iniţial singure, pentru ca apoi cele mai importante dintre ele să
se încadreze în sistemul limbii şi să primească deterrninărj (care precizează
culoarea, calitatea, zona de cultură a varietăţii respective etc.), să-şi creeze
derivate proprii (care desemnează,în general, aceeaşispecie; În această cate
gorie au fost incluse, pe de o parte derivatele de la metafore, de obicei dirninutive şi augmentative, precum şi aite derivate' primare şi secundare care,
deşi pot fi de la numele obiectelor, desemneazăaceeaşi specie, circuIă adesea
În aceeaşi zonă şi intră hrconcuronţă cu denumirile metaforice propriu-zise)
sau să formeze diverse compuse,În care al doilea element, ele regulă tot numele unei varietăţi de struguri, nu este metaforă. (Am considerat compus
orice unitate stabilă formată, de obicei, din două cuvinte, care capătă un inţeles 110uprin dezvoltarea sau contopirea sensurilor elementelor ce intră În
nouaIormaţie .. In stabilirea unor compuse din terminologia viticolă s-a lua t
în consideraţie. şi criteriul răsptndlrii.cuvintelor. Dacă în aceeaşi zonă apar
doisau mai mulţi termeni simpli, berbecel.
şi auriu, de exemplu,care denumesc.,
fiecare în parte, o varietate anume de struguri, dar se intllneşt.eşi combinaţia
berbecel-ş-anriu,am considerat pe berbecel-nuriucompus. Într-un caz precum
berbe(;el
alb, nurt'Feleare caracter de sintagmă, deoarece-înzonă numai primu 1
termen denumeşte o varietate de struguri.)
j\, 'Vletaforele
i u a ni mact pentru
inanimatcuprind
nume
date prin asemănareacu diferite plante, obiecte,lichide sau părţ.iale hutucului
viţei de vie.
1. Numele unor varietăţi de struguri date prin asemănarea viţei de
vie şi a părţilor ei componente eu unele plante, fructe şi soiuri de fructe,
luîndu-se în consideraţie,în primul rînd, caracteristicilecomune ale fructului
(formă, culoare, calitate).
1.1. Cuvinte de bază, substantive şi adjective, care redau exact numele
plantei, al fructului sau al solului de fructe.
1.1.1..De la nume de plante (unele cuvinte Încadrate aici par să sugereze
şi alte posibilităţ.ide explicare: de exemplu, hamb, burdujă, purcelş.a. se pot
asocia şi direct cu numele obiectelor respective. Am optat însă pentru includerea lor aici deoarece elementele caracteristice ale vatiet.ăţ.iide struguri
coincid.În mare măsură eu însuşirile.plantei şi numai întîmplător ele.revidenţiază f orrna sau calitatea obiectului);
UgIiC(ladj, (po(mulaqiice = cu boabele dese, mărunte, de culoare albă :
Lungani--Iş) ; anusăn"s,rn, (cu boahelemari, rotunde, de culoare-alhă-gălhuîe:
Dj) ; armurâr S.ID.(struguri hibrizi, cu boabele alungite. de culoare gălbuie ;
viţa are frunzele mari, lucioase: Balş -·-Tg. Frumos şiPrisăcani--Iş, Ghergheşti-Vs) ; aurieil s.L, adj. (eli boabele mărunte, rotund(, dese, de culoare
albă-gălbuie; Cepleniţa-Iş, TîmbureşU·-Dj, Turbu["e<)
-- Gj; poamâ I1Uricâ :Comarna-Iş); avrămeaS{ladj. (poamâ uvrămeusti- cu 'hoâbele mărunte,hătute, dese, de culoare neagră: Corni-Bt, Mădîrjac-Iş); baban1\.8
s.L (cu boalJclemari, rare, de euloare neagră: Odobeşti- Vn, Sarichioi- TI) ;
băIăv:lu"S.Hl.(eL bo!ouan; ('u hoabele mari, rare, de culoare neagdi: VI);
? NALH.Olt, IV. 2(;:3.
8 GO.95.
» VG.
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herbeeel>,berbeceis.m., adj. (eu boabele mărunte, dese, dulci, de culoare ru .
ginic, albă sau verde--ghlhuic:ou. Mh, OI, Tr, Cotnari---[ş, Huşi --Vs,
Săveni -Bt ; berbecei+': OIL,Mh, Te, Costulenişi Hăducăueni--Jş, Buşi --Vs ;
strugure berbecel: 011., OI, Mh, Cotnari Iş : poami! berbecel: Comarna şi
Deleni- 105
; struguri berbeceit>:Olt, :.VIb,
OI,
Huşi -- Vs); boz adj, (PIJI1mă boz =. cu boabele mărunte, rotunde,
de culoare neagră : Scinteia Iş); brebenc}13
s.m. (cu boabele mărunte, dese, de culoare alhă-gălbuie:
VI); humh S.I11
.., ad]. (vezi şi bumb
; cu boabele mărunte, bătu Li',
de culoare albă sau neagră: Bz : poam.ăbumb: Băceşti-Vs): burdiijă s.I.,
adj. (cf'. şi burduj.,hurduf' ; cu boabele mari, miezul moale, de culoare aibă
sau neagră: Focuri ·-Iş ; poomă buidujă : Curteşti=-Bt, Erbiceni--105)
; buruiână adj. (poomă buruiană = cu boabele mărunte, rare, de culoare verdegălhuie : Belceşti
; busnioc=.
busuiccis.m. şi I., adj. (cu boabele
rotunde, dese, de culoare galbenă-verzuie,albii sau neagră, aromate, cu miros
de busuioc: Ah, Ar, Bc, 13t,Bv, Cj, Gl, OI, Gj, SN[.TI, Vs, Iş ; bosoioc: Vs ;
Iiosuioc: Gl, Iş ; bustoc" ; G], Vs ; bUSllÎOg
: 1\105,
Vs ; busuioacă-»: Ban., Criş.,
Dobr., Mold., Transilv. ; bisioacă-?: Băcani- Vs, Jijila --TI, Tihăneştî
hosiiacii: Lunganî..-lş; bosiueacă13:Bclecşti şi Coarnele Caprei-Iş; !JosÎioaâi : Be, Iş, Tm; bosoio(lciP': Vs, Erhic.eni-lş ; bosuioacă20
: :Vlo1d.
; busiioucă21:Gl, Iş, Vs; busiueacă: G-lrcenişi Laza-Vs; bllSilwocâ22:Tanaeu
10,10,5,3;H/V,lv, 16',3r, 7OV,
97v,102',1:l1"1:-34'",
D7', 1(\5r•
185Y•
2:14v,
287v•
293v
296\302"313r,319',,324\351',:180"40:3",
407"43;;V,
441.",
417'.458'.472'.482'; II/IX.55"
lI/XI, 5', 16r;II/XII,258',268'; Ii/XIV,17\ 21'.61",71'.84r,10:3'.150',15\1v.
173r,199'
BEM.1, 755;BEM,II, 2104;Df4547,
4v,5",8".12\ 2f>',41" 73',77',\11'.l01" 108'. 114r
141'.17:3',255',294r,:J08',t!05': D/4548,
20W,2:l2',245',26:J',291'.291'; D/"1557.
198r,DV;
11; LD.111;VIN,1,'i7;NI, 5\1;DA; GLB,140;DU; CADE;1"ME,
I,428;LH,IX, 2,1\1
BD, 182;NALR.Olt. IV. 262: SVH.1\1.
nIl/V. 208'; II/IX.17'0114';NALH.Olt,IV,263.
IZfrllX. 17'.
1:1NALR.Olt. IV,2fl2.
14JO, 5:3;D/454\l.
95v; D14551,
298r,321'; DA; DM; DL.:()1.
15D/4554,62".
"
16BLB,2:11; Hll, 8:3'; H/n. 319'; l-I/III,37V,
47\ 101',116',151\ 166'",'
19:,,,2(j()V.
27B',286v,
:105v,
:324",
:l85';fI/IV.175v;H/VI,15v,74'.9:3v,
121",1:32r.
17F,206V,
214',271';
II/VIIII>
5v,18\ '12r,11B'.141'.165',2021',
278'..2821',
289',,11or,
:314',:348';H/\iIII2'52'.6W,
7:F,B7r•IOS".117',13:3',165'.192"lBB'.201",213',
21W.23'JV,
240",250',276v;II/X.445';
445v;II/XI,516r;H/XII,19r,475',513'; HjXIII,2:3Y,
35r•125\ 13'1'.24,7',
26SV,
:'l08v,
;;:>5",
387v,
508'; II/XIV,358'.4:35v
; fI/XV,9\ 15',IlOV,
66',88',2,11'.
306r,:128'.
:159r,
399';fi/XVI,
65\ 112',142"146',150',171v,
207'.223\247',258'.271',28W.287r,29·1".
:l09"328',:H\l',
402r,444r;Il/XVII,61',90\ :-l05';fi/XVIII.3r•70",2<11',
:301v
; V,86; D/·1545.
226'; Df'!549,
lor.25r,51'.53'-,lO!',130r,140',162r,170',204'.235v•
262"27:'lv
; Dji550,F, 128',136',145"
160'.251y; D/4551.
65'.1\l9r•
293'.301":1l2"317r,346r,375'.:'l99",
403',411r, 415Y,
420',424r,
.61'. -177r,
496'.505"GOg',
517V,
552r;Df4552,
1.4',22",36', \)0', 97',121',129',la6",!-iBv,
151',201,204',213',2Hi',22W,267'.276\281.",
287Y,
289',296'.a70',384r,4·12\44(jv,
452',
456'.470',4B6',502',510r•515'; GN,273; VV,54; Ni, 6 ; VIN,16n; PI, 217; DA; GLB,
140;ILM,199;De. 711; PP, ,1:i9;81"1,
340; CADE;FME,IV, 685; DL.r, 304; D.M;
HD,182;LTH.17,143; DEX; SVR.26.
17D/4553.78'.
18II/VIIII>i08'.
l ])/4551
• .528'.
20H";III,226'; lI/VI.15r,80' ; H/vnI, 114'; Il/XV.2,35'",
390'; H!XVI,159'
; D/4549
44' ; D/4551,357\ 500'; D/4552.431',
21H/II!, 129v.
22D/4551,323v.
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şi ZorIeni--Vs; busiioacă: Be, CS, Iş, Vs; Iiusoioacă-»lş; busuioasă: Sj ;
bllSllioci24:Be, EI:, lş, Nţ, Sh, vs , bosuioci»: GI, Jş; strugur busuiocs»: 1ş,
Vs ; strugurebusutoct?: 131',Iş, 'Il ; strugurebusiiocw: Vs ; slrtiqurebUSllÎOC/cr129
:
Iş, Vs; siruquri busuioci=: Ah, Bt, Iş, Vs; struguri busiiocv: Vs; sirtuţuri
de bosuioacă=: Ht, Iş ; poamă busuioacă=: Mold., Bz, TI; poC/măbusiacă=:
Be; poatnă bosiioc=; Băltati Iaşi; poamă bosuioacă=: MolcI.; poamă bosiioacă?": Iş, Vs ; poamă busoioocă: Mold.; poamă busuioc=: 13t; strugurede:
poamă bnsuioacăv: 13c, Gl; struqur: cu poamă bnsuioacă=: Bt, Iş, Vs; s truguri de poamă husuloacâu: Bc, Bt, Iş, Vs : struguri de poamă buslleacâH:
Hirlău şi Seobinţi-Iş); calldeIuţă s.f', (cu boabele mărunte, rare, de culoare
alhă-gălhuie: Corni şi Răchiţi --Bt); eăldâre s.f'. (cu boabele alungite, mărunte, de culoare alhă-găIbuie: Lechinţ.a-BN); căldăruşă->s.f., adj, (cu
ciorchinelelung, ramificat, eu boabele rare, rotunde, apoase, de culoare nea gră sau alhă-gălhuie: Doh!'., OIL, Bt, Bz, CiI,Iş, Ph, Vs; caldaruşău: Bt,
TI; cald(lrl1şă·5
: Bt, GI; poamă c([ldiiruşâ{6:
MoId.; poamâ caldăruşă47: GI,
Corui-Bt) ; călugăr S.m. (cu hoahele mărunte, rotunde, de culoare eenuşie :
Mş); cbipărnş s.m. (cu hoahele alungite, mărunte, de culoaregalbenă-verzuie :
Duda-Epureni-Vs); ebito:işcă adj. (de la piloaşcă; poamâ chitoaşcă= eu
boabele mari, de euloare alhă: Hadîml>u-Mogoşeşti-Iş, Solonţ-Be) ;
{îrmiz(Ss.m. (cu boahele mărunte, de culoare roşie sau neagr{l: Lungani-Iş) ;
coadă s.f., adj. (eu ciorchineleaJullgit,cu boabelemari, turtite, cu pieliţa tare,
23II/VIIlz. 89'".
24D/4550.303v;D/4551,
2U5',337'; Dj4552.220'.
25II/VI,63'.
2<EI/XV.368v
•
., H/I, 234'.
28DA.
U Il/XV,263'.
30H/III, 462'; II/XIII, 9', 206',216'; II/XV,80'".511'.
31II/VI, 4(/r.
32IIII. 55'.
33IP, 254;CIIIAC;BLB,231; H/l, 33'; II/III, l:i!V,208'; II/VI,2:3'.4·1',198v; Hi
VIIII,18"96v,21:3';H/VIlI2,141',2U{1'
; II/XII,215Y;
H/XIII,2" 35'.64'.216",225',228',
324".371',404\
445';IIjXIV,:374'; II/XV,50',142\214'.26:3Y,
274'.342',42:1Y
; H/XVI,280';
Dj4551,104',:1:31',
471';D/4552,
74',174",208";])V,10; DS; BAHCIANU;
TDRG;DA;
CADE;BD.182.
34II/X, 12(jY,
8StI/VIIIl• 2:Jftv.
aGII/rn, 48G
v; II/VIII],296'; D/4552.403'.
37H/VIII2,31'.
38CN.969.
3. Il/XlIr, 468Y
40II/XVI,:320'.
BDD-A1406 © 1983-1984 Editura Academiei
!IlH/f, HlW;II/III. 448';
H/VI,187'; H/xnr, 50";Il/XVI,405',412'.
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de culoare albă sau neagră: Plugari şi Şipot.e Iş ; siruqure coadă: Nicor eşti -GI; poamă coadă: Foeuri--Iş, Huşi =-Vs, Odoheşti---Vn); eoeoniţi}u
s.f., adj, (cu boabele mărunte, dese, de culoare albă: Olt., Ag, Dh, Cucut.eni=-Is : cuconiiiir>:Olt., Bosia şi Ruginoasa--Iş; strugure coconiţii: Dj,
Călineşti-Ag; poamă euconită: BIăgeşti--Paşeal1i-Iş); eopâe adj. (poamă
copac cu ciorchinele mare, conic, cu- boabele mari, lunguieţe, de culoare
albă sau neagră: Ciurea şi Stolniceni-Prăjescu-Iş); er:'li:isă51
s.I. (eu boabele mari, rotunde, de culoare albă : Ab, Stămlcsti=-Vs, Tomeşti=Iş, Vistca ---Bv); crl"iiţ[t52
s.I., adj. (eu boabele mărunte, dese, de culoare albă: Iş ,
MînăradeBlaj =-Ah, Tudora --Bt; pOl'llniialiiţii : Ceplcniţa şi Cotnari-Iş) ;.
erueiufiţă-" s.L, adj. (eu ciorchinele mare, lung', subţire şi tare, eu boabele
dese şi lungi, de culoare albă sau neagră: Mold., Munt., Olt. ; strugure cru:
eiuliiă : Dj, OI; poamă cruciuliiă: Mold.); dI'agbillăG4
s.I. (de la drâghină ;
cu boabele lunguieţe, de culoaregălbuie, albă-cenuşiesau roz: Ph, Ciurbeşt.isMiroslava-Iş) ; drăguieă s.f'. (cu boabele mărunte, rare, apoase, de culoare
gălbuie : Ph) ; găhişeă s.I, (vezi şi qăluşcă"sarma" ; eu boabele mărunte, alungite, de culoare verzuie: Sccrţeni=-Bc: gâhîşă: Plugari--Iş, Scorţ.eni-Bc) ;
gberghină s.L, adj. (cu boabele mari, rare, de euloare roz: Delelli-Iş,
Lcorda--Bt; gheorghină55:Corni---Bt; p()umâ qherghinâ: Cepleniţa-Iş);
brib adj. (poamâ lzrib"c eu boabele mari, de culoare albă: Curteşti-Bt,
Strunga -Iş) ; ielJUre56
s.m., adj. (eu ciorchinelealungit, eu boabele mărunte.
dese, de culoare albă-cenuşie: OI, Tr, Cotnari-Iş, Jugurei -Ph ; poama iepurellli : Ştefăneşti-Bt) ; împărăteasă s.L (eu boabele mari, de culoare albă:
Alldrieşel1i-Iş, Hipiceni-Bt); joiună57s.L (eu boabele mărunte, bătute,
eu gust tămîios, de culoare albă: Aroneanu şi Vietoria-Iş, Pietroasele-Bz) ;
]ăerămioar"i58s.L (eu boabele măTunte, bătute, de culoare albă: Tr, Cîrlogani-OI, Deleui--Iş); Iămiiţă59s.L (eu boahele mărunte, rare, de culoare
albă-gălhuie: Il, Prohota -Iş, RăehiJi--Bt); luminoasă6Qs.L, adj. (eu boabele mărunte, lucioase, de culoare albrt : Gl, Iş, Pietroasele---Bz,Podgoria-Tătaru -Ph, Sallislău---SM; paamă IwnÎnoastl: Iş, Nicoreşti",;"pl, Odobeşti-Vn); măzăriehe s.f. (cu ciorehineleramificat, cu multi eîreei, cu boabele mărunte, de culoare neagră: Ct, Mileanca--Bt. VIădni -L'Iş; masariche61şi 111azariche
: CI); mieşunim'i.
s.L (eu boabele mărunt.e, rare, de culoare
verzuie, eu miros de micşunea: Ag) ; mi(IllşeJ,mieluşeiS.m.,iadj. (eu boabele mărunte, bătute pe eiorehine, de euloare alhă-gălbuie: Ag, Mh; mielll4 DAME,
'1'2.21; NI, 59; DA;FME1,428;BD,182;SVR,18.
!'t(l
NI, 7.
BDD-A1406 © 1983-1984 Editura Academiei
51H/XVII, Provided
:lOGv,
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seiss: Mit, Sadova-Dj ; sirtuţuremielusei: Leordem
; struguri mielusd ,
'1\1h,Măneştişi Huncu-Db); miţă':! s.î. (eu hoabele rotunde, mărunte, bătu te, de culoare cenuşie: Gj); motociOl,moloceis.rn. (eu boabele mărunte,
dese, de culoare gălbuie; Iş) ;
s.I. (cu hoahele mărunte, alungite, de
culoare cenuşie: Bt, Dumitra
; parâHinl adj. tpoamă paragină65= cu
strugurii rari, cu hoahels mărunte, de culoare alhă : Bt, Cepleniţ.a--Iş); păSăţef66s.rn. (cu hoabele mărunte, bătute, apoasc, de culoarega1henă..verzllie :
Br, CI, II; ţiasaţel» ; Cosîmheşti- II ; pisâţel68: CI, Il, Cil'eşu-Dr) ; Ilătrullj61
s.rn, (cu boabele mărunte, rare,
de culoare verde-gldbuie: Tm);
pbiciiţii"!Js.I. (cu bODhelemărunte, alu!1gite,de culoare albă: Tr, Coşereni-..Il,
Potcoava şi Scorniceşti--01); Ilînioiidi s.I., adj. (cu .boabelemari, rotund«,
de culoare alhă-gălhllie: Mh, Cruşe!.--Gj; poamă pinişoară: Gorball-Iş);
plOII?",plopi s.rn., adj. (eu ciorchineleramificat, cu boabelemari, rare, acre,
uneori mici şi dese, de culoare roşie, alhă-verzuiesau albicioasă: 01, VI, Deleni
; plopi: BI' ; poamă plop: Santa \'lare ·-Bt) ; pom71s.m, (cu ciorchinele ramificat, cu b03.belemari, rare, rotunde, de culoare albă-verzuie sau
neagră: Djj ; pmrceP2,purcei s.m., adj, (ca hcabelo mari, dese, puţin alungite, de culoare alhă : Ag, Gj; purcei7:!; Gj, Mh : strugure purcel: Mh ; siru:
guri purnei : MIt); rariţiiH s.I. (cu hoabele rare, lungllieţe, de culoare albăgălbuie: Gj, Corcava--Mh; rerite75: Gj); roşJor, -o:'iră, roşÎorÎ s.m. şi f.,
adj. (eu Ciorchinelecilindric, eu hoahele dese, alungite, de culoare rOZ-Închis,
cu nuanţe roşii la coacere; roşior : Dj, OI; roşîor78: Dj, Ianea -OI; !'oşioară??:
Olt., Gr, Mh, 01, Ph, TI', VI, Curteştî-·Bt, Ureeheşti-Bc, Vînători-Iş ;
roşîoari178:Olt., OI, TI'; roşÎol'i: Dj, 01, Tr, Seimeni-Ct; roşiori: Di, 01,
TI'; sfru,qureroşio!': Dj, 01; poamâ roşioarli: Be, Bt; struguri roşiori : Dj,
TI'); siminog79s.m. (eu boabele mărunte, bătute, de culoare alhă-gălhuiesau
neagră: CI, Il, TI) ; stcluţ:}s.L (vezi şi stea + suL -u/li; cu boabele mărunte,
lunguieţe, de euloare albă-verzuie: Cîrlig---Popricanişi DagîJ"a.-Iş); tămiieă
s.f. (=Iăml'ifâ : TnI, Corni·--Bt ; tlimâicil; Tm ; tlimr1nicr180
: Tm); tămîie s.L
adj. (cu boabele rotun de, cărnoase, dese, de culoare verzuie, albă sau neagră,
-------62II/IX, 135r.
" 1)/4547,
221'.
64GLB,1'10;18D,182.
65H/r, :lil'.
66·D/,1546;
DLR.(Se
trimitegreşit]a
H/VII,130undeesteplSf1(el.)
67
125'.
.
38H/VII,130V
; BD. 182.
6 H/XlV,:OO'; D/4548,222', :120',367v;DLR.
70
n Dji5n,
NALR.393'
Olt,;D/4548.
IV, 263.207'; VIN,140;NI,85; NALR.Olt,IV,:.IM.
7.3D/4547,2:36"·;D/4548,167'.
73HIIX. 17', Dj4547.i97'.
74D/4,'>47,
176'. 177'.
75D/4547,236Y•
? NALH.Olt, IV, 263.
71JO, 5:3; H/V,81', 12r', 208'; H!XI,177';H;XIV,64.,71', 199. 444'; IlEM,II,
2104; D/'1546,
2·i7'; D/4547,62', 255',:308'; D/4548,
2:12',245',263',291',38P; VV,54;
NALR.
SVR,
117.
DDRF;Olt,
NI,IV.
62;2()2-'26,j;
FME,I, ·{!Jil
; LTR,
:1,82;BD,182;MDE,81!J; DLH;DEX; DPBA.328;
'18NALR.Olt, IV, 26:1.
7. II/XIV,3!J5v.
AO
D/4554,861".
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aromate, eu miros pătrunzător de tămîie ;
şi Scohin'!i
Ph : poattiă iămiie :
Frumos--lş); tihn'iioarăH
iute, de culoare albă sau
şi Miroslava
; tămuioorău3.
tămiioară:
, tămlioăsă
tămiiaasii"::
ioas(P":;
tatnieoasii"?: 01; tamioasă : el.
Vn;
: Mh, Ph; tămioosă»>:
TI', VI.; t.ămuioază'": Tr; lemii()((sâ9:
; tomtioasă: Comarna
tămtioesă
i0{1si!98
:
Vs .
idmliio(lsâ&H"

81
6HV,
l14t;
ilOT)
260'
".IV:'>4; U1 ; 1)5,34;
:11\0;
1'\ALH. 1\/:>:262[)L
82lijXIV,,Ha'.
il:lHjXVllI,291'.
H'lD/,155:1,
91".
BA,:;51; POLIZU
; BLb,'!Joi
; EV,:lii; AI',1:)2; BLB
2114',
;342',sst-. 401',414';Il/II, 11" h7"1l7',111',',
12,)',lf);)'
Il, 47\101', 151V,
rse-,:3m)',
448'; u.rv, K',2(5',[,2',8,1',!(
81',,88\97',!:17',1(if)',18:'i',380',4:n"; Il/VI,74',80',171
67',8:\',J1W,1:10',LI?',257',:31:3",
4:37' ur., 18'; lIjIX,
2ll',:l!)'.46',8'lY,95',115",1:30',1'17',1.
2(;7\27:3',,\11
II/XIL1ur,H2f,1()f)f,
114f1
Ji2r,13Gf)
21f)·)2f)8v
;
125"
29',81',103',105",
1UB"
sss-,47'7';H/XV,30ti', ; II/XVI,:
400; HEM,I,'4f;;;; IlEM,II, 2 104; Dr1f)4b,
1', 21'.'"
f>l'. 101r, 12
223',228",236v,240",248'.252'; Df454G,
21',7:lY,
\li)',102"10;
28fF,340",:,52'; D/4i47,4" 5\ 8', 12',108",!2)', t:l7',17JV,
17:
:.nv,2·14',269",311)',
:Î67',:388',
:Jn,}',
400',410',422",427',
431",'
1:l:r,115',HiT,l7S",200"2,ţf)',2fl:Jt,
29F,:320',,350',:i59";D/l:
D/4,,['iO,
1', 18\ 10',74',81'; DÎ'Î;);)1,
3Hl',:):'11',477'
; Dj45[)2,
90
Di4f15::,
:14',4,1',4\1",
:30G',
418',42:\',!Jti8Y
; D/4547,
:1I,',t::\I
" !\l
GN,27:1;!VIH,
89; BeM,48i!; NI,f3; VIN,1:l8; BAJlCIANU
; ']
217; Dt\ ; GLB,140; DU; De, 711,795; SF1,,ţ40; 1'1'; CAl
ess ; DM; cnnn . DL,IV,sss ; GO,!l;); LTH,17,14,;; DEX
DLH; SVH,1:31.
8611',2Gl; D/4[,'17,
2:,\(i'.
87D/1548,207'.
88IM,CW9,
4:39;II', 26:).
S COS"fINl':SCIJ
; GN,969; lJD.I1F
; N.i\Lll.ou, IV 2l
90D/4fj47,
41.'.
I III1, 187',
?ZIl/XIV,G4v.
})II/XIV,186'.
114
LMs.Glosar,395.
95Ibidem(tllymioasil).
.. De, 711.
7 ELB,231; II/II, 208'; H/VI,44<;II/XIH,2', 324';
TDHG;DV,10; DS,3·1; VIN.144; UD.182.
vRCOSTINESCl.J,
127.
03"eN, 9fon;DDHF,
n POLIZU;II/VII.75v,504'.
1110
H/II.281'; fI/XI. 326'; Il/XIV,444'; II/XVIII,il' ;
289'; UD,182;DLH.
\5 ,- l..ingvist.lcă
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lONNUTA
bătute, de culoare albă : Dohr.. Munt., Ah, CS,
--Vs; tămiiiiăI01.
Năeni --Bz, Niculiţel--TI,'fiHaru
tiiliilăI0:J; Chilia Veche şi Lnncaviţa _.
Gorhan şi
Se:lCii·-· Periam' Tm,
; t.,i11j"
s.m, (cuvitele
Iată, cu boabele mari, de culoare alhă-verzuie.
boabele
Vs; zărnă : Dt;
Ll.1.LMetafore urmate
determinări; berbeeel;
berbecelmare'?"
Mh}, berbecelmăruni-"
berbecel
0\1h); "'."U'q'l
; busuioc
a Il;
Iş), busuiocnegru de
bosuiocn
bosuioacă
busuioacăde
trusuioacăde Miuiteniav=
(Bz,
busuioacămare
busuioacă nohl()vene(fscii
busuioacă
Mold.,
lnisuioacăroz Os,
busuuiacăroz de Bobobusuioacăroz de Moldoua120
('rvIold.),
1ll1s11
ioacărOZll121
(Mold.),
busuioacă roză
Bohotuiv»(Iş, Vs}, ba.wit;acâroză de NloldolJI1123
(Mold.
poomăbusuioacăalMjl24
(lş), poamă busuioacăn.eaqră
Iş), strtiquride poamă
busuioacă alblf125(Vs); eăldăruşă : căldărusă albâm (GI, TI, Băceşti
râldiil'llşâ nea!]l'ăJ27(Gl, TI), caldaruşă albâ12g(1'1, Dersea-"Bt), caldal'llşă.
101H/II, 28()';D/455:3,
4D'.
1021);4554,
:lGP.
leaHiXIV,4ii'Y.
104H/II, 243';B;III, 385';II/XVII,305";Dj4f>40,
211.';UD,182;DLH.
105H;V.256r,2nv; II/XIV,18(),; NI, 6 ; NALH.Olt, IV, 26:5106VIN.132.
107II/V,248'.
)"8BIeh.41.
JGIbidem,
110Tr, 29.
IIITH. 6.
lJ2HBH,148.
113IlO,11; DER,:XV,
616;UD,182; MDE,I,n; svn, 26.
IUHUŞL85.
U5BT. 41:3;SVH.27.
H6VVC,24.
m -rv, l[i4,
Jl8CNS,647.
119CA.'l7·1.
120An. iCVV,1, 56.
121NVS,304.
122CNS,647.
123Ibidem.480.
lMH/VIII,z.
15'.
J2 lI/XV.49v•
12aH/XIV,44<1',
127B/III. 22f,'; H/XIV.441'; D}4549,
181r, 255'.
ua D;"553,78'.
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M1E'f'AJi"ORA
INcr,E:RJVITNOLGGIA
vrrrcor.xIH)TVrANElASCA

ten{U14""
Ph, T'l),tămiioosăde uaooesu
tătniioasâ de Pi elroasele(Ag, 13r
o(JSrlgalbin(;H>l
(Ph), tămiioasă mare
tămiioasă neagf(P":l(Munt., Olt..
ioas/! roz'51.(Vs, HOInos,-Hd), Uillll1'(lOSI1
120Ibidem.
130
-II/XI,516'.
131H/XIV,39fjV,
lai H;XIV,186',
la"HjXII, 202'; NI, 7 ; GO,lOG; NALHOlt. IV,2(\:); SVH,131.
134CVS,28J..
'3513,suz; LTR,17,1>1,3.
m NALR.Olt. IV, 262,
137Dep.
138RP, HJ,Hî
, nr. :314,IL
1:iO
Ibidem,
140Arnp, V. 207.
141AI",40.
142NVS'l04' DFH rv Glll- PD Hi')·U)J·' 928; VH,l:n.
HaIWÎ<'1914,n;. :n' 'Cl2,:lifi . ,,- . " , "
144AI>,22; SVH.B2.
J4,'j'V,228.
146AI', 22; SVH,132,
147110,1 ; LTR,17,143; SVH,j,32
148TR. 10,
149'rv, 154.
J50il/XII, 19'; Nr..7; GO,95.
151II/V,:H".
m VIN,1-12.
1""NT,'7; 1JD,182;co, 95; NALH,Olt, IV.2G3.
1;:;4
Il/V ::14,Y.
155CVS.281
lL6Ibidem.
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228
miioasă l'Ozil'''1lIs, Greaca
Ol;)heşti
iamfioasă vfnătii'
Odobcşti
hllt:ni!ilft
; iămtilă
Metafore

lâmiioasâ roză de lHoldovaHi,'
iămiioasă oioleiă'
de Boholin1(i:C
tomiioosi:

culoare
Tr,
boabele mari, de
mărunte, de culoare
mari, de culoare
boabele
iooră-oerde boabele
bnsuioacă-uinăiă
boabele
hoabele
culoare albă
Dobr.,
Ii1ilcanea
(eu boabele
mari, rare, de culoare roşie; Dj,
74(eu boabele
de culoare
: Dăhuleni
(cu boabele
mărunte, culoare
deschis:'!' Sadova
roşioarii-nerde-?»
(eu boabele
m[UTI
nte, de culoarc verde
la coacere:
Dj), roşio(Jră-uln
t'i{r'jl'1'l
(eu boabele mari, rare, de culoare
Drăgăsaui
Şcgarcea
Dj) ; tămiîoasă : tâmÎÎoasă-fml[jâreasciJ
(cu boabeleruari, rare, de culoare
cu miros de tămîie; Boloteşt.i Vu), tămiioasă-delauară (cu boabele mărunte,
dese, cu miros de tămîie:
Deleni
tămtiocsă-luunburqv=
(eu boabele
ma ri, rare, uşor slerice, de cuIoan: neagră, eu miros de tămîie'. Adămuş
Coruama
Seini
tămiioasă ollrncescă (cu boabele rnari, rare,
culoare alhă, cu miros de tămiie : Şegareca-Dj), iămiioasă-ctonelv"(cu boabele mărunte,
cu miros de tămîie : Ah,
1:;;şi izolat în Dobr şi
l;i1Amp,III, 620.
m CA,:)7.1;LTH. L7,143.
lW,t>;
r, 7 ; GO,!)5.
H Amp, HI, 515.
Ul CV;, 281.
)62Amp,Il I, IH5; LTH,i7,IA,:313:1
IP"2fl3.
U,jIP, 264,
m H/XIV,395',
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m Dv,228.
151IMeh,41.
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fâmiÎoasâ-(donelli180
('"flimlioasă-otonel .
t ătniicasă-român
casei/IRI
hele mari.
de culoarealb{\sau
cnmlros de tămîie : Mokl.,
Transilv. şi izolat în toată
tămiicasii-lrotvsiluan
ă
boabele mărunt.e,
de culoare
cu miros de t.ămiie :
tămiicasăboabelemari, rare, de culoare
mirosde tămîie :
I-Cl).
iiimăioasâ-bamb
t ămiiioasă-otoncl(=.f(imiioasii··olond:
mărunte, de culoare aurie, cu miros
Ş!
tămăicasă-ronuinenscă(c,tilmÎioosl'i-româneascâ:
,] ,:'!U, Metafore în tom
urmate de dpterminflrî.
atoă
ci
Îmsuio(leJiiJlnâtiJde
is: (Vs).
1.1.Lf!,2. Tvletaforeurma de determinări in compuse: berheeol: beralb-măruniv» (cu boabele
berbecel
mIH'I'.nIOlnÎl181 boabele mari, rare, de culoare
tărnlioa,':1: iămiioasă albă-ronuineascăv»(.oeUjmij/!Gsil--româneasr:â:
tătniioasă
boabele
cărnoase, de culoare neagră.
Olt.ina
tămiioosă român
,,7(c,ti1mli()asâ-româeoscăIş).
poamâ
bozoă:«{Plu(Dnmesti şi
poamă
Osoi=-Cornarna
; busu-oaeă : busil[voise
busu(;('0IS('11188
busuioceâscă
(Ab, Hz,
iocească(Dumeşti Iş), struquri busuiocesii="
; l'OIIa(: ('opâdU""(Bc,
Viişoara N copăceână
eel J\lare-Bc, V
Corodeşti=-Ghergh!'şli
ceânii (Bt), poamă ccpiiceâncă(Iş) ; hrib : poamă
hriboâică
Iş}, poomil
180NALR.011..IV, .262.
m IV.121: BD.182;MDE,
928
; l.TH,17,
lti:iAcademiei
; NAULOU,rv. 262; SVH,132'.
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IONNUTA
(Bz, Ph, Cireşeni-Cotnarilş), iepuroâicăH6(13r,Bz,
Ilo'Seheia--Iş); joiană:joenicăI91 (Buşi şi Vutcani
Nico-Gl), ioiică19' (Odoheştî-.-Vn, Valea Călugărească---Ph); pătrunjel :
piltrfnjâicl!H;9(CS),_pqtrujârcli200(Tm)-: pl!rUTY(1fC(l
_(CS)_; jI_(SuLeştiVl), plofaI:.a (lt'.,I:f.ca
(il, J a)ara-Brvolan }l,.ans:
plopişoârii(Bt) ; tămne ; lwmwla"OJ(Dj, Mh, 1m), strugure lamIIa!(DJ,
'J'rn) : tei : !eiş202(GI, 01), feişot203(Ag, 01), leil/Şw,(GI).
j .1.1'.:1.1,Derivate urmate de deterrninări : eOjHW:copăcelalb
lari Iş), copiicean.ăalbă (Buşi =-Vs},coţiăceănăneaqră (Corodeşt.i--copăceână alin! (BL), copăceâncăalbă (Iş), copiiceâncăneaqră (Is),
1.1.2. De la nume de fructe : el!rrişăadj. (poaucă agriş(lcu boabele
mărunte, de culoare verde-gălbuie: Bălţaţi şi Lungani=-Iş]; ll!Judăadj.
mă aqudii'='ccuboabele mărunte, alungite, de culoare albă sau
le
şi Pungeşti
Lespezi şi
Zăueşti=-Nţ}: alună adj. (pumni;!
alună =ccuboabele rotunde,
de culoare
Lunaani
anan{H,20G
S.lIL,adj. (cu boabele
rare, rotunde, de culoare "
sau găfhuie, cu miros şi gust de ananas. Mold.,
Bv ; an.ănas=»
OIL, 13c; anlinaz201;Gj; an ănos: Bc: struqure anotias : Munt., ou.,
Ştefan cel Mare-i-Hc; poomă atuuuts : Işj ; boslan;108
s.m. (eu boabele
rare, de culoare alhă-gălhuie: Geaca--eL rrudora----Ht);eaisi
caisâ c'cu boahelemari, rotunde, de eu!oaregă!buie,cu aromă dc caise :
meni şi V1ădeni
Paşeani ---lş); eă1iml adj. (poamii clilină,=cn hoahele
mărunte, dese, de culoare roşie: Mădîrjac
Nicoreşti
RăchiJi --Bl) ;
eăI1Şiillă209 adj. (cu hoabele
de culoare neagră-rozie sau galhen.,.
roşcată, cu miros şi gust de c[lpşună: J'vlo1d.,
IVlunt.,Olt.; paC/măcâpşunâ :
Be,
Iş); chersieiiadj. (poamăcherslcă=cu hoahe1emari,de culoarecenuşie,
cu aromă de piersică: Băeeşti
Valea Hacului--Cotnari
; chirnin210
fi.m. (de la chimencchimion : Diehiseni
; chimiiin adj. (paamiicln'miwn
eu hoabele mărunte, de culoare eenuşle: Fli'lmÎnzi-----Bt)
; (.,irCşăs.L, adj,
hoabele mari, rotunde, de culoare galhenft-verzuiesau roşie: OdolJeşti
cireaşl1: TI'; paamit cireşâ:
şi Oţeleni-Iş, Ştefan cel Mare
eoaeă7,ăadj_ (paamă coacâzl1ccu boahele mărunte, dese, de culoare
Lipova
Şendrkeni
Frumos---Iş); eoirniPl1 sJ., adj. (eu
H"D.AME, ; VIN,1'.!8; NI..68; DA.
m HII, :381; Di'1545.
12";NI, li ; DA; 130,182.
17 Amp,III, 585; BD, 182,
1"",CA,:3'71.
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METAFORA
IN'I1ERMINOLOGIA
vrrtfcoLA
I'l,OMANEAscA
....... ...__._---._----231

hele
lunguiete, în forma fruct.elorcornului, cărnoase, cu picllţa tare şi
sîmburi mulţi, de culoare albă, galbenă-verzuie, neagră sau neagră-roşcată:
general.; strugurecoarniI212
: Bz, Dj,
Sj, Lieşti şi Nicoreşti-(;1; strugure
de poamă coamăv». Bt, Iş, TI, Vn : siruqure de oii« coornă=": Iş ; struguri
cu poama eo{lrni[2'G
: Vs : siruquri de poamă coarnJi216:
Mold., Ti; struguri
coarnă-v : Munt., OIL,Transilv.,
1V1h,
Vn; poamlicoartuiv»: Bucov., Mold.,
=cu boabele mărunte, rotunde, de
Durneşti şi Stru ug<t
şi adj. (cu boabele de mărime
cupreliţa
care se desprinde uşor de miez, de culoare
verdc-gălbuie,
sau
cu gust de
; f['(Jg: Mold.,
{rac: Cornî
fN,I{lI;i"Hl
; izolat in toată ţara; siruqure trag: Bz,
Ciurea şi
, situqure {ragâ220
;
Scînteia şi Torneşti·--Iş; poatnă fl'af' .
!'r([yr'j221
; Mold.; poama [taqului : Cornarnaşi Cotnari
(poamăqoldană-ceu hoahclc rotunde,
de culoare gălFlămînzi
; gutiii)
(poatni;
-ccu hoabelea
17fF,'l)::F20j'l"24:)1':!51'v,
261Y,
270""]
Bl)r; ITjlJJ,:37""/
f)51',95TJ
101",11fF.I
12[;VJ
:to()"';
19)yli
zso-.:27F,·ţOf)\3S;)T:-HHF; 1s-, 52"',8F, 104'1
.. :152",
2G8.r; , ::F,16(,7011,
81r, 88"
J21\ J:)7':)1f);"/,
18)::,3:)4\ ,278",287\29:3v,
2Uf)'i
:302v,
i1<1r :151.1',
380Y,
41;)r,,133'\
441"44'1',458',482'; H/VI,15',74',80',93',152",171',214',23'3';
2G',48' ss'. 119..
iso-.147"222":JI.i\V
, 4e;7'; H/VllI1,5\ 141\1(,f>V,
202',232"27'3" 2\Hl', ; HJVIn,
52',81".89'1,
\1'1',11'7",
1!)2",
HJ!)V,
2[,or, 27t,'; H/iX,17', 40',4'16'1,
47JY,
50Sv
; li/X,'lA5';
11/"X1,
2tFi{HY,
7V,841',115\177xlUl\
2hlF,2Hj'Y,
311r1
32ij'V3
.JOC)"';
Il/XII, 11·1:'132:r
202\2,15\2bf)"",
475"',
!J13f; IJ/}(]IL[.;(Y,
12[lV,
J34fj247Y;
:308Y,
:33
fjJ',:{S7V,
4H8'480\i18F,502:r;
E10sr
; lJj3(IV,64v•84',103r:173T,
18fV,
22:F,11:-35'1
; }IrX.v,15T,49"',60'/1
2:}1
f, 2f)3\:-3f)F,
37Sf
1
72r ;
:)Yt
BOIt
41"_,
65v10:)1:,
ll2', "1,12",
207(,21iY',
247T,
258",2fH):r
287rJ294Y30\)"",
:328', :>Hl',41.21;
IlEM,II, ) 104;HEM,III, 2781; .DDEI"
;
1" 2W,51',101',
'128',110',Hiii',178'1,199",208',
21,V,219',22iF,226',228',23(iv;
21"9\F,105',12e,
l25'. 12H,,1"2',
J.1F,:188',
210"228',280';D/4547,
4v,XV,
12',4JV, 7:F,7/', !l4"100JV
:1.411.",
171'1$
J7F 17f.jf,
197v,
2121',
2t')[)J';
2{j)Y,
BOS!',
;:l1fV,
3HT',38:1r888:r,
39iF,40zj"'j
410'/,
427r1,t:1v,442rJ'15tF}
4()8v;!)j4L148J
:1231',
,J:t:F1
1/J51",
1tJ7v,
175"',
200",207'1, 245r,251Y;
26,}',2\11',320',:s50',:\81'; D/454.9,
10',25",44"f,jY,5:3",
68' 101',111',118', 140',152'",
170',185',192",208',
21t)',2,14',262\2nv,277",;,"0',:)\)0"
; D/4550,
F, 18",
1281',1367,
251'; 1)1'1551,
6fi"HH)'.
289',:10jV,
310',:325",
:131',:l:>1',
3"3",:14(,',
:l57",:17Jl>v,
:399",
411',4HiT,
46F,47JV,
477',406',;ja[)'51:l\517\1)34", D14552,
22\ 28',:J6v,90',9'7',121',149"151',
:184',2041,.
208",2?fF,28!F,296",::l4:}"
,36Ii1', :l8·1',:l!JF,4141',
442",446',4\2', 4;;!\"496',
.510"5l!)v; D/'Ifif:i3,
44',411",
82',102",:377',41F,418',444',468'; Di'i55t.38', 1.31
v.:M13,
8\!;
CN,9GH;
DAME,
'l'2; NI, 64; VIN,IB·j; TDHG; MI,7:l; Pl, 217; DA; CADI';
; GJ..B, 140;
DU; S1'1,
:310;De,711;1'1',:J:JlJ;
CADE;FME,II, 117,188;SCRIBAN,
D.;DL,1,476;DM;
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m
H/I, 2::14'.
Provided
by Diacronia.ro
for IP
50.16.169.155
21:>L.IrtTl''lY
I':r rTl"',"TT'fo,...""..
,..-','
,"',.
..-"'..'''-'-(2023-01-09 09:23:42 UTC)

mari, alungite, de culoare galhenii-verzuie: Iepureni
Slobozia
Cîurea si \!în[rtori
Hebriceu
; harbuz adj. (strugure harlniz=='('1..1
boabele' mari, rare, de culoare verde. Cristcşti····!it; poamr'iharbnz:
na =-Iş) ; lămîie adj. (poame!Lămiie=ecahoahele alungite, de culoare .l<
'"'J.'ito"
,,,.,
verzui,;; Bahnari·-Vs, Grajduri Iş ; poamă al ămiie ;
..-Bosia
mandarină s.L, adj. (cu boabele
cu
de culoare
l':O.H"J''';Mădirjac··1ş; mandalină : Hivolari
.. Vn
mandarin.ă: Luncaviţa T1,
Iş ;
mand.alină :
mălină
. (eu boabele mărunt;e,
culoare
Is, Vii, malină .
[ş ; poamă malin?!:
mălină : BI,
măslfnă adj.
m ăslină. cu hoah ele alu
de culoare neaScînteia- Iş ; poamă maslin ă ; Bivolari Santa Mare
s.rn, (eu boabele rotunde, mărunte, rare, de culoare
sau galhenă : Bâieeni-Cneuteni;
mură adj. (poamiimurâ=cu boabele
mărunte,
de culoare
Bivolari şi
Girceni
m'le:l adj, (poamă IlUC(1
"",cn boabele mari,
culoare
şi Hăuseni
s.I, (cu boabele mărunte,
culcare
sau albă:
adj. (p0!lmiiolioă,,·cu boabele
ăruntc, rare, de culoare
sau:
Bucium si Hediu
:l'HII'1I111ilii.,,;'î"""
s.I. (eu boabele mari, rare, rotunde. de culoare
: CS,
adj. (jJOorwlparii c·,,,cuboabele
de culoare C'alhln;'i,
Dorobant...- Aroneanu si Poerci}e(l Iş);
(poamri perjă,·,eu bonhele nlllrunte, alnngil:e, de euloare "I>.!""''',."'''!'',.",,,.
D ingeni·-·Be, N
şi Pungeşti
; pfmmşoiidi.223
s.f.
nmte, bătute, de culoare roşie·galbuie,eLI
acru:
duri şi Mogoşeşti
; llOrtoellHladjo (poumâ [Jortocaiâ'
de culoare galbenă: Lup[tria·Cotnari şi F{edin Iş); seor(lş:l
(poamli .scofl1şă
·cu hoabele mărunte, hătu de euloare ro;ie sau galhenă;
Ciurehi şi Prisăeani
l;'eorda
; smoebinii adj, (poomâ smochinil,='
eu hoabele mari, turtite,
culoare neagr{t: Moţ.eaşi Zmeu ·"I.cAlllg,Ull
ti!IViFiH adj. (eu hoabele dulei,mari, sub forrna unei stiei,'. de cuio;ne
albă, neagr6 sau galhenă-verzuie: Mo1d.,Olt.; ticu/!:
Vn; tidlJi!.k2i
: Gl,
Vn, Vs; tilvi'i226
; '1'1,Odobeşti
Prisilcaui 1:); !iwJâ,m. Dohr., Co·
mama şi JUldudineIli ; livdă228:Mold.;
: Dollr., l\lo{d.,Vlunt. ;
fiI)idă30: Pietrowsele
'I'ufeşti ·'.13r :
!iqUrl; Ostroveni şi ·rim·
bureşti ···I)j; strulJure iivgă: MurIatlaJ CI struguri de liUif;;:"ll:Dohr ;
'2" B.M.360;BD,182;DLH.
m tI/VI. 15'; ED. 182,
22 TVH,(); DLR; SVH.134,
BDD-A1406
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tidvii2B2:
Iş, Odoheşti-","Vn
;
'Il; poamă tivdăm :
; poamă tivlliJ2""
: Mold.,
adj. (poamă lIi!iÎnâ==cu
boabele mărunte, dese, acre, de culoare roşie: Buhalniţa -Ceplenita şi
Ciurea
; zărzără
(puf/mă.U1f'zâră
=-=('U
boabele ma de culoare verdeşi Hornâneşti
; zmeură adj.
eu boabele
de culoare roz:
,)Î
ţi
1.1.2.1. Metaforeurmate de

,'82.
DI..H.
VIN,159.
'):;,1
H/nI, 208'. lJV,J(J; IlS, :1:1
; DLH.
,';'5DN545,193',
21)6
NI. 55,
NALH,Olt, IV,262.
Ibidem.
'2,:YJ
1bidem,
141"240I!VI,
:Hi!);Il",264,:378;BLb,U4;
11",57',115",12:',",
1:32';
Gfi',2J!F; !lIn r, 47',95',22()';11/[\',8',2(1', , :H5';
,97" 1:34\28'.]'l
;
; II/IX,
18',108',Il!)" 232';H/VI 11'.(l(F,7:V,108",14',16li",204Y,
213',
; HjXI,[)',1(1',46',95',27:3', 349";
HF,91',105',1:l6',1(19' ,i22),'"
2;)7',2(\8'; I-l/Xlll,2:)"20flv,
2·11',42:3"
; Il/XIV, ,,11 ; II/XV,15', ss-.
;]:');i'"
:342T,
:190":
IT/.XVL
9GV,
J/ff)l,2:?:"f\
271f•3f.lCirţ
i"Î·::HE\iL re 2HH·
L)/,J;:J;jl.),
:;4XV,
2(12\2(I,/f
: lJr'Hdg,
10:21',
l-J7'294\:i4fjv:H'j::'
; D/,L;d7,
2;':,'; !)/L1;)·J9,
:};)\
biY.Î-I",81";DrL);)l,40:1",
42<)1,
,t24\ ::i<;)f)tj
4IO"bOU'.'.
2:12K';
1)/4i:1;;::,
Ji;'1 1;'{f)'\ r ;;70"
:J91fr
4:0'. flL',)'
;D/lf1;);--L
:14t•·tU, , lr'· 0!\:10
rz . ,llCrH
-4H:3
VU\JNL G; 1),\ FlE, IL
It? ; D!',:H,f, 67G: HD,182;GO,lI5;MDE,21tJ: NALR.Olt, iv, 263; svk.
2<11
EHV,lll72,4, as.
Z4':J)\'J 223.
21})
Il/XI! 27D"',
244NI, (,6
'h IIV!,
:J(i9; BLb"îl! ; EV,,li); HII, IHl', 284'
11',sr 115',125',liî;,',21S';
njlH,47',îb'_,22(F; ,1l:F;HjV,:3\9',!)7"134\ 28'1",:151';J:l2';H(VlfI1,
1,1,",108',
lUP,2't?', ; il/VIn",
J1', 6(\",
7:;',J08'
114',
ltill',2()f',21 :n,p
40',
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Vs), siruquri (vamii neaqt ă (JŞ, Tmj,
cOamănegri'H6(Bz, Vs), struquri de paamii coarn.ăalbiJUg GI,
struguri de poatnă coamă albi25@
(Bc, Negreştiv-Vs),siruquri de pOllmâw([mli neayrâ251(Iş, Vs), struguri de
poartiăcoarniineqri=?(Vs, SoJonţ
poamâ coamă albi125jl
(Mold.,HeeaşSarichici Ti),
coarnă neaqri12H(Mold.]; 1raîl, -[1: trag alb (Bt,
n eqru (Bt,
lş),
albii255
(Mold.,Munt.), frllyâ galbenă(Bt,
uoinesn --Sv). ('ragli
(JVjold.,Olt.), [raqă roşie=: (Bt, Iş, VI), fragă
jragâ verde
poatnă fragă albii (Mnld.),poamâ f'rayă nmgrii
. llllCşOal'ii
albii(T1'); tigv{.; tidvii ulM (Gl, Iş), tidoă li
albii (:'lold.), livdâ neaqră (Mold.).
L 1.2.2. M.etaforelll compuse: eoarnă : CO(1rl1
ă-altoliă=" (eu hoahele
alungite, t.ari, de culoare albi] sau neagră: Mold.,VI), coarnă-galberl(j25D
boabele mari, puţin alungite, de culoare gălbuie :.Cotnari
Huşi
coarnr}··grasii(cu boabele
cu pieliţa subţire, de culoare albăverzuie. Cotnari
coamă-româneasciîw»
(cu boabele mari,
.lungukle, de culoarealbă sau
Transilv.,Dj, Iş,
ErollorSuliţ.a--131.),coarnă-ruouioasăv»
boabele rnărunte, lunguieţc, de culo:ne
""'<""0:' Facui -Tm. Sagna
wurnti-siilbaficâ2G2
(eu boahele
ide, de culoare
. Cotnarisi Deleni
OdobcstiVama-- Sv',,;
roamti-.labii263
mi'inmU:,
apoase, .de culoare aJblt:' O)"
coaI1lli·lare2H hoahele
eu pieliţ.a tare, de culoare
:. Ol..Tr), coarnâ-{ownafiâF'l', boahele mărunte, puţ.in alungite. de
culoare albă sau
care se coace tîrziu:
Ph), coarnâ-turceascli26§
(cu hoalwJe mari,
di' culoare neagră-roşcată (Dobr.,
Mold.,
OI),
hoabele ml.nll1te,puţin alungite,
de culoare albi!
coace devreme:
1ş), coarnii-verde2SB
hoabele
de culoare verde-găUmie;
2411
ibidem.
2""HIUI 4')3" H/vl 187"
250j-r',x'
r'l['·;to'v
".1-"'
":},}
•'-,
"lH!IH, 423'; HjVI,187\';H/XV,142.',
2[,,,IJjXIH,:\(;0',
2'i"HjlII, 20T,859'; II/VI,23';
42',21.:3'
; li/Vnr2,H1'.:133'; tI/Xln, 228',
281v,402'; VIN,154; DS, 40.
324',445",4861;
142'; I-IjXV,
3';
2511
f-I/IIC 1:35fJY
; IJ/VL23r l:12f.;
':12',21H';HjVIII2,:31',133'; Xf'''_XH,
:228r,
324','H5v,48!F; II/XIV,1-12"
; j-I/X.V,
; D/4552,
281',402'; DV,11;
VIN,:134.
25.GH,8.
256GIi. Il; NALH,Olt, IV, 262.
257NALR.Olt, IV,262.
263ibidem.
2,SDA; se trimite
Ia Iii m, 47,I HjXVI,95.
260NALH.Olt, IV.
tJ6lBD,182.
2S DA.
2Ga
H/XIV,150'1;D(4548,
291'; D/4557,
198'.
64 Ibidem.
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Băneasa şi Lieşt.i
Oc!obcşti
coal'năvlniitli2Ui)
(cu boabele mănmte,
Iunguieţ.e,rare, de culoare neagră-viueţ.ie: Dj,
frag-IIohân
fragâ-noMmii: Coropceni
jragânuluinii (cu boahele mari, de culoare
albă-verzuie, cu gust de fragi :
Buşi
/,ragi1plesni!oarr
boabele
mari, care
la ploaie, de culoare verzuie, eu
de fragi. Cepleniţa
şi Deleni
fraqi'i-produc{i{ooJ'c''''
(cu boabele mărunte, de culoare aibă
sau
eu miros de
(cu boabele
marunte, rare, de culoare
[rtuşă-tim
ţmrie (cu
boabele mărunte, de culoare
de:
Iş,
1.1.2.2.1, Metafore/a compuse unnate de deterrninări : eoarnă :
coarnii-grasă alb211
(Islaz --'fI',
albă (Cotnari--lş),
coamă-slabii alb272(Babadag
(IZbii(Cîrlogani-OI),
coarn.ă-tutccască
n eagrâ (Vs),
1.1.2.2.2. Metafor« urmate de determjuiri în
: eoarnă : coarnii albă-oromatii=»(cu boabele alungite. de culoare
cu aromă pătrunzăt.oare: Dj, Gr, Ph ), coamă ltl'{lgr(i-oTomatiF?4 boahele
de culoare neagră. eu aromă pătrunzătoare :
Ph coamă lleagrii-rnmâneas(:(]27G
(c==coornâ-româneascâ
: Trausilv.,
cearnă nellgră--sefecţiol1aiă274
(cu hoabele mari, rare, alu
de culoare
.I\Tieuliţ.el--- coamă
roşu
1.1.2.:.1.
Derivate . alnnă : alnnică
: el' (;,
(Mirceştiv-Iş];
(numedat, în "1"""'<'"',
beile. Mold.cMurrt..Bh,
căpşuncâncă
poamăCâPŞlJl1lCâ
(Bt,
: poamă f'lrpSJ'er!
(Alheşti---13t,Covasna
poamii(·JŢ',p';"n/I,'{,
ccmoiicăn»(Pietroasele--Bz), COtI/fiU.!."-·
Ciurea Iş), corni.e (Coţof'ăneşti Bc),
Hăuseni..-Bt), cornişooră='
Gr,
hoahele negre, roşiatiee, asernănătoare coarnci-sillbatice, DA
Mold.) Munt., Dj,
VI şi izolat in toatii t.ara), COnIOQ$cP'"
conwrat(i284
(13t, J}z, CI,
Pâltin'issi
'Il), cornuraii/2B5
(Cristeşti
B1'),poamiî.comăţiciJ.28<l
(Bc,:lH.j,'poamâ cor··
:Jjjjj
CA"405.
270NALH.Olt. IV,2H2.
m I:l!X1V.
186v
•
•7 Tbidel1L
n Amp,VII, ,73.
m Amp,V. b74; SVR,:38
m IV, 60.
m Amp,V, 53'7; SVH,:-18.
277NA.LH.
Olt, IV, 262.
Z'18
CH,l\l; liGI; SeL, 197i),3,250,
27?TeS,JOl50.
2SG
II/XIII, 12fiv,134',
slH!Xln, <l8!)';D/4548,
359< LIGI. Editura Academiei
2R2
BLb (li; H/I, 1l\}v
;BDD-A1406
II/IX, © 1983-1984
; :OV;
51'
; Dj1546,
121'
;....
D/454'7.
5', 3113';
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• 09:23:42
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....- ._34.',435.417';
TDRG
; NI. 1\6
l)"50.16.169.155
MIC ))(2023-01-09
Provided
by Diacronia.ro
for•IP
UTC)

2.36

rONNUTA

20-

poatnă conlopoawii cor,
Iş); ira!l, -ă :
,-13t.), friigâică
1>1"'151ri
--1), frâ[!IlFie
[ri!YUfu(li
(Ah, Bil,
h.",..uz : poanul
poamlJ.
ni, Ph, Vn),
{Surie/liui
(Vn), tiIlbIJeâscâ29ii
IÎN:rSCf[297
(Dohr"
(/p,rIS{:{j299
(Bz, Gr,
poaniă 1l1/U(]IOSa
Gl), poamă
01); vişină : poamli
nUl zr1rzliriâi(13elceşti,Focuri
(Glodeni-·,Negreşti
LL2.:tL
urmate de d""'nnin"";
(VHJeaOdei
rozâ:103
(Grajduri şi Sirca
alb11"0
4
toamnş
de oară
neayrli305
(Ah,
TI. Vs), comita f(\)iC30(Odobeşt]
,--Bt), cornOfaU!
albli'HJ7
(Bz,
TI, Blitea şi """",,it·"
neagrâ30s(Ph, TI,
şi\Iiros!ava
Mileanca
alll(1309
(13z, Vn), ticooasă!lalbenâ
ticooasă[ji'ilbuie3t0
2[;7
:Ujxrv,:3[,2V,
:l58'; BD,182.
;!il"NALROlt, IV, 202,
28"B/II,
57';
II/X1,:S'HF,
,{(\2'; II/XVI,:·lHGY
; DU'L
290
DDHF
; DLH.
291Ibidem.
292,10,54; nu ; seL, 'Hl7[),
370; DLR.
2:' BA,.'l51; ,10.5·j; lI/II. 207',21:P;nrvts, 147'
28(),
21>4
NI.
7.:JHv.,)40'; NI. 88; DU; EI>,182;SVH,
295lI/VII, 1,lOY;
DLH.
21>6
II/In,
:lOil'
Dj4ti49,
17(1'.
297Il/XIV,
298
H/II, 125';
29 RD.
H/VII,
H7";:1)/454;;,
DLH.. 248' Dj,t546.12P.
300
1I-l2.
BO.l
H/XIV.3911'.
02 II/VII,5(H'.
;10:)
GH,!J.
304.10,53.:NI, ti.
05 JOj .5L
;106
NI {î. FMF 1 49:t
1107
HrxIV,-395-;:ţ
;JOS
.1bidetn,
30 Ii/XI, 34\'JY.
:UQ
ibidem.
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In mâl'
rar«, de culoare albă-verzuie: Cotnari
Cotnari
=-Vn; domnească> Cornarua.
; dr:)Uănle,'î
boabele mărunte, acre,
mil!:!
la
de culoare verde la
ybileşa{e,CV, 4, :H\; cu boahele
Ceplenita=-Iş, Pietroascle
moacri!c=ccuboabele mărunte, ese, tari, de culoare
tele; motruu adj. (de la mâl'moiruu,pară niotrună : Slnlflllf{motruu-"cn
boabele rare, mari, de culoare
; Godeni--Ag); illil'(ş adj. (de ia măr
paris, poreş:, siruqure pareş"'-'Cl!boabele luari,
tari,
culoare găUlUÎe
Dmnitra--BN) ; pel·J.uu{!I1adj.
la
peroamută; poamă perqamuiă
cu boabele mărunte, zemoase, de culoare alhă-verzuie : Fedeleşeni=-Strunga
şi Vlădiceni Tomeşti--Iş, Milcanca--Bt); şpăneă adj. (de la şpoucă "un
soi dcvişine mari, must-oase",Ll.M, IHG7,1, ;")2;poatuă şponcă+cv: hoahele
mari, dese, apoase, de culoare roz: Corni şi Mitoc-- Bi,); untos,-oaSll adj.
(de la măr unios, pară unioasă; poatnă Imtoasll",,,enboabele mărunte, rotunde. netede, de culoare albă-gălbuie ; Bucium şi Hediu-Iş, Corlăteni=-Bt,
Deleşt.i=-Vs: strugure Uri/os: Huşi=- Vsj ; urzesc, -easdi adj, (de la m ăr
urzesc,pară urzească; strugure urzesc=eu boabele mari, rare, de culoare galbenă-verzuie: Ph, Pietrnasele_.Bz; poamă urzească: Comarna şi Probota -"-Iş, Stănileşt.i--Vs); viăseă adj. (de la măr niesc, parli lJiascii; poamti
oiască="cu boabele Inărunte, acre, de culoare verzuie: Focuri şi Strun-ga - Iş).
m UD.182.
;n Ibidem.
:uaII/XIV.395.
31(Ibidem.
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238
1.2, Derivate cu

care se evită omonimia:
: arărueâsă s.I.
-easă ;
rosratre[1: Be
Iş, Cu;.dim
n1un.lnte.

culoare

Frumuşica-Bt ;
'1'1.
Gîrlieiu--Ct ;
Cotnari i
Deleni
: G1; cioinagi:l2i\
:
Dohr.,
Dobr., sudul Mold.,
Vs : ceoinagr1328
: Ci;
cioiuac :
Odobeşti =-Vn; strnqure eioinaq:
Cotnari
-Vs; poamă
cioinacă: sudul.
poamă cioinaqă=«: sudul Mold,;
poamă ci()nagă30: Epureni
Gl; struguri de poomă cioinacă :
G1; struguri de poamă (:ioi.nag(P:ll GI, Vs}: Ilioineac (-el!!}),-eăeă (-a!l;)
s.m, şi L, ad]. (ciuifl-1sul'. -eac,-wrJ:, cioinoc; cioineacşi ceoineac:l32
: Dobr.,
sudul Jvlold.;cioineaq=»şi ceoinea9:lH
: Bz, Ci, '1'1;ccaineaq= ;,Gl ; ctoimeoq: Gl :
315BD,182.
316UNII. 36W.
m rrnn. 30f,v;II/XIV,
352'; DDHF; TDHG; DA; CAD.E
; nn. 182; GO,go
BDD-A1406 © 1983-1984 Editura Academiei
31 1111
r, .::wr.
Provided by Diacronia.ro for IP 50.16.169.155 (2023-01-09 09:23:42 UTC)
3l
D/4549,
170',
:320
"

.23

NliFlTAFOHA
Xl'<
TERMINOI"OGI/\
VrI'.!COL;<'
HOMA,N1':ASCA
-,Bz;

. G1, cnuneaq-»>:G1"TI ;
Vs; eioiqâomeagâ3U•
O(lobeşti--Vn;
SomnDobr.,
Mold. ,

cioi,l1
ic: G1; strugure
<irnanre clo!lig: GI ;
; Il,lll
in.6e
=ci()inac; cioinoc:
f:l6NL6:3; I3D182.
sa?!)A.
338GO,9G.
f
"<19
fI/IrI,:i8G'; II/VI, ; HjXIH,:)8'1','12:;',492';irrxrv, ,J;)8";
Dj4549,
101',140';,
"
D/4,)51:;bF; DA;GLB,HO,
,
3''''H/XIlI, DOR'.
:HlII/nI, aHl)'.
".1"N'I,G:l.
BDD-A1406 © 1983-1984 Editura Academiei
4l18'.
,'4:)rr.rn, 22fF;
HjXHJ,
;lMNI. /, Provided by Diacronia.ro for IP 50.16.169.155 (2023-01-09 09:23:42 UTC)
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LON
N!rTA
""'"'"""""-"",,
..

miri.

de
(slf;jar-I-suf.-eoncă;
Dj); lUl'b1'il'Îeă
s.I.
de
neagră, Tr).
de det.erminăr] :
: cioiflac frflfl"'I1;j,H
cioillac l1egn;38o(GI),
verde:'''I
cioinag negru (GI), cioinag verde"a.
vCl'de"H4
(Urnhl'ărpşti
Gl), cioill/căalbii(Br, GI).

._----364GN,273.
SI15
BD,182.
:16G
PS, 74; BO.182(crăieşti).
'367
II/VETI'12'; II/V1I12,lb2'
3G8
BT, 414; BD, 18.2.
"'iPNI, 54,
37ij
1l/XIV,i52'.
an D/4553,75'.
312
II/V,
:)74';BO,182(piloŞi)
; DLIi.
37:;
BD,182.
er«H/IX,4'; DLH.
3'15
BD,182.
376H/II, 11:;5'.
m 11;V, 97', 287'.
378TS, 15.
319D/4549,255'.
&80
D/4549,170r.
aBID/4549.255'.
3$2II/XIV.435'; GO.96.
83 Ibidem.
M li/XIII. 4iW.
as:;D/4545.
24(l'.
-

BDD-A1406 © 1983-1984 Editura Academiei
Provided by Diacronia.ro for IP 50.16.169.155 (2023-01-09 09:23:42 UTC)

1.3. Termeni obţinuţi prin trecerea Ia o altă clasă morfologică:
1.3.1. De la nume de plante: aslână adj. (de la aslan ; poamă aslan ă-«
cu boabele mărunte, turtite, de culoare roz: Belceşti-Iş); boâză s.f., adj,
(de la boz: Bt, Vlădeni-Iş ; poamă boază: Prohota --Iş); bămbă s.L, adj.
(de la bumb: Bz, Ph, Călăraşi-Bt ; poamă bumbă : Tansa -Iş); cereehişă
s.I, (de la cerceluş; cu ciorchinele alungit, eu boabele mărunte, rare, de culoare alhă-gălbuie: Măstăcani-GI, Mogoşeşti--Iş, Sîrbi-Podu TurculuiBe); eopâcă s.I., adj, (de la copac: Deleni--Iş, Pogorăşti-Răuseni-Bt;
poamă copacă: Andr'ieşeni şi Strunga -Iş, Călăraşi-Bt); gogoneiiţă s.I.
(de la gogon.eţ;eu boabele mărunte, alungite, de culoare roşie: DrăguşeniŞcheia şi Pocni-Sehitu Duea-Iş); hrîhă adj. (de la lirib ; poamă hribă:
Soloneţ-BivoJari-Iş); ouşoără=" s.I. (de la ouşor; cu boabele mărunte,
alungite, de culoare albă: Glogova-Gj); plnişfir, pitiişori s.rn., adj. (de Ia
pinişoarâ; plnişor : Mh, 01; pînişori388
: Gj, Mn; strugure pînişor : Mh, Spinani -01; struguri pinişori : Hinova --Mh, Stoina-Gj); ploăpă:l89s.î., adj ,
(de la plop: Ar, Bt, Br, Gj, Hd, Iş, Mh,VI ; pleoapă390
: Gj, IId, Tm, Mişea.--Ar;
poamă ploapă (Tabăra -BivoIari -Iş); tămiiaH s.w., adj. (de la tâmîie : Gj,
Comarna şi Hăducăneni-Iş, Huşi-Vs, Odobeşti-Vn; fâmaim: Gj; tâmăi :
Gj, Nicoreşti-GI; strugure ti"imii: Gj, Odoheşti- Vn); tămii6r, tămU6ri
s.m., adj. (de la tâmîioani; tămlior393
: Gj, Comania şi Cotnari-Iş; fămuior:
Gj ; tâmiiori394
; Gj ; tămăiorim : Gj ; strugureUimiior: Gj); tămiiOs, Iămiioşi
S.Ill.,adj. (de la tămîioasă; v. şi tămîie+suf. -os; tămîios39G:MoIci.,Munt.,
Bh, BN, Ct, Gj, Mş, OI; lamaÎos: Be; tămăiosS97
: Gj ; fomaios398
Iămiioşis90
:
MoId.,Munt., Olt., Bh, Tm, Sj, Sv; lamaioşi400
: Be, GI; strugllretămîios"O!
:
Dobr., Munt., Olt.; strugure tămăios402:Gj, Oi; struguri tlimîioşi403
: Dobr.,
Munt., Olt. şi izolat în toată ţara); văIătucă adj. (de la vâlăfrlC;poamă văIă/ucă=cu boabele eonice, mărunte, tari, de culoare neagră: Şipote şi
Tansa-Iş).
f
1.3.1.1. Metaforeurrhate de determinări: tămîi: tămii âlb (Cîrlogani01, Şegareea---Dj),tămii negru (Creţeni-VI, Drănic -Dj) ;t tilmiior : IămÎÎor
alb (Gj); tămiios: tămÎiosalb (Bz, Dj, Ph), tămîio.')negru (Dj).
1.3.2. De la nume de fructe: ananasă s.I., adj. (de la ananas: Be, Nţ,
Cueuteni-Iş; an.andie: Ab; anănasă: Be; anăn.oasă: .se, Nţ:; aranasă:
as?Dv, 228.
388BD,182.
•SII;10,54; II/V,102'; H/IX,50'; H/XVII,60T;D/4547.
193v,197v,212',323Y;VV,
54; NI, 55; DH,117.329.
390H/XVIII,30l'"; D/45n,192'; DD.RF(Pll!opă)
; BD.182;DLR.
31 NALR.Olt, IV, 262.
3112
D/4547,143'.
393H/VI,233',
aUiD/4547,
231·.
3G5
D/4547,
21.6'.
396JO, 53; H/II. 98T;H/IX,401,
397COSTINESCU.
398D/4547.212'.
399H/l. 267';H/IX,1.7',35T•
50'; II/XII,169Y;
D{4517,
H8v•:[57',177v,208",
400DJ4551.
:333v,
337'.
401PONTBRIANT,
D.;H/V. 386!;TDHG;SCHIBAN.
D.
402COSTINESCU.
567.
493lI/XII. 237'.
16- Lingvistieă
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Vîrtoape=-Tr : poamă attanăsă : Mold.j;
Criveştiv-Vînători şi Deleni
; strnqure
corni S.In.,adj. (de la coattiă ; corn
Bucov
Gorgan
Nieşeni
cornv»: Munt., OlL, Odobeşti
nari=-Iş}: harbiiză
(de la harbuz;
. (de la mâl'; poamii rnară ·=·,euboabele
verzuie: Coţuşca şi Viişoara-Salcea--Hănesti
la m
Tudora --Bt ;
şi
1.:t2.L Metafore urmate
(Ee); eorn : corn alb (Cotnari
troasele_..Bz), com negru (Huşi
gur corn alb407(VI, Vs), strugur corn
şi Stănileşti-Vs,Pietroasele
comi albi m (Bz, Ph, Odoheşti....
Miniş
Odobeşti Vn).
1.:t2.2, Metafore în compuse: eorn : corn-gras(, cc:oamr!·grasl1:
CepleStănileşti-_·-V
s), com-tomnatic(=coarnc1-tomn
alic/i : Cotnari...
corn-iurcesc =coernii-iurcească: Bălţaţi ----lş), corsi-oăraiic("eoamâ. oăralică :
-Ph).
L:t,2.:J. Derivate: eorn : cornCt4l1(Dersca
Dumitra -BN), cornişd12(CI), corniş6n413
(CI, Odobeşti-Vn), cornişoro»(Br, CI, Iş, TI, Odoheşti =-Vn, Sagna-Nţ), cornurei (Nţ), cornuţ (\15),cornariU'i (Hinova---Mh),
strugure cornaT (Drănie-·Dj), poamă comar [Andrieşeni şi Dohrovăţ--Iş),
strugurecornişor(Cehal-SM, Pojejena=-Mh},strugurecornorai(Corcova-Mh),
poamă comişon416
(GI),poamâ comişor17(Gl; Vs, Luncaviţa ---Ti),
2. Denumiri date prin asemănarea cu diverse obiecte, părţi ale acestora
sau ale unor plante, cu alimente, metale etc., substantive şi adjective care
reflectă forrna comună a celor două realitiiţi comparate şi, ma.irar, cllloarea
sau calitatea IOL .
2.:1. Cuvinte de hază: baltă adj. (poami1baltc1
c_,cuhoabele acre, mă.,
nmte, apoase, cu pieli(:atare, de culoare albă: Vs; poamâ de baltc1418:
Gl,
Vs ; poamăbiiltii : Iş) ; ban adj. (poamăban ccu boahele mari, rotunde, rare,
404D/4550.303'; D/4551,337'; D/4552.220'.
405:SCHIBAN,
D.
406H/III, 462·; II/XIII.IF; II/XV,496Y,
m ]-jjXV.368'.
409ibidem.
499II/XIII, 11'.
41Q
Ibidem.
OI VVA,IV,224.
412Dj4549,152'.
413I:l/Hl,207V•
414H/III, :JOY,
%!F,385'; D/4M9,111',170',2U', 21-1';D/4553,75';
415NALH.Olt, IV, 262.
m H/III, 207'.
mII/III, 207v;H/XIV,463': BD,182,
m H/nI, 226'; II/XV,514'.
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213

de culoare albă : Podu-Tloaiei
rare,
de culoare
sau
; ltiol1ă4-2lJ
s.î.
ramicare
eu boabele mărunte, rare. de culoare
forma unui are:
, ipoomă biuiaeă=, cu boabele
de
alhă.. Cot.narişi Sculel1i··Victoria
castron .cu hOH
hcle
Balcani
; eomliîe
S'"H-".'-H
: Ciurea
culoarealbămărunte, lunftăcan;1422
s.f., adj,
ciorcu hoahcle
rare, rotunde, de culoare
: l\lold..,Br,
Tl, 'I'Ul;
.1423
: ;'vIold, crfcunli'124:
Bt;
crlfcanâ4J!î
: Mold. Vădeni 131';
, cf"J.ee-427
dulci, de
\s;
cruce: Munt. ;
; ţioamă Cfuce42B
: Mold. ;
in crllceI2: Mold,
Munt., Vnj ; fiî'ină4;11
s.I.,
culoare
albă-nălbuie
i\"'11
_,__'_c.., t.:.,
1.6<\ Le. : C'orcova
- _ - J.Y.L
_,.
; fl.imrăs.î.
ciorchinele rarnide culoare neagră : Bt, Erbiceni
Ghcr; fn.lnzlÎ.adj.
cu ciorchinelealunzit, cu boabele
mari,
de culoare
sau neagră: Şipote- Iş'); ,
s.m.
(cu boabele rotunde, mari, de culoare albă sau
: Ct}: !rUJrI(liadj,
(sinunire
==CU
hoabele
alungite, de
albă : Ph j; poamă
[lurgul:
s.m, (cu ciorchinele mare, cu!/ boabele
mărunte,
culoare
\: Ar); pirn611,
,ptrnăi s.m,
şi 1.,
(eu
cu
de culoare neagră: plrnfzll: Munt.;
pirnaiev? : Munt, ; strugurepirn ău :
; poamâ pimaie : Schitu Duca- Iş ;
struguri pimăil(S3' Munt.); plumb :un., ad.i.
boabele mari} foarte tari,.
"_=.r:".,",....
_",,-.
--;:;:."::'"-:;---_.
-"""'
.....
_,-m Df4547,
41v; 171'.
m NALH.Olt, IV,262.
421ED, '182.
m JO,5:3;HIT.3H', 381'.414v; Hin!, 6::,,;II/XII.114 .:HJXIU, 268', 48\1',4921;
BEM,III, 2782: D(1545,
128v,
14(1",
HHlv;
D/'1549.
192v,
21:)',244Y,
262Y;D/455:),
91'; DDHF;
HeM.'11l:-1
; DA.MI-:,
T2,2,); VI:. 1.59;.NI,58; 'fDHG;BAHCIANU;
DA; DU;CADE;FlYIE,
r, 369, ·HI8;DM;eDEn; LTH.il. 82; BD,1il2; GO,100;m..:x;SVR,41..
423IP, 264; H/III, 101'; D!454\l.
111',208Y;D}4551,
:l51',
2' VIN,1.5:3.
m H/III,207'; II/XIII,486';HEM,III, 2782;D/45-15.
193'; DV,11; DS,47; DA;
SCRIBAN,
D.
•26E/III. 95', 359',
112'1
.Il/XIII.502'; NI. 08; BD,182;SVR,42,
m H/XIII,228'; DV,10; DS, -46.
42Q
Ii/XII. 105'; DA.
439II/XIII, 9',
4111
GLB,1.40;BD,182.
432JO, 5:3; DDRF;DU: GADE
; DE.459; DLH.
43;;SCHIRA.N,
D.
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de culoare neagră: Duda =Epureni ._-Vs, Costuleni- Iş ; poamă plumb: Ciurea
şi Mogoşeşti-Iş); stafidă s.I. (cu ciorchinele şi boabele mici, fără seminţe,
de culoare albă: Ighiu-Ab, Şiria-Ar; slrahinăm: GI; straţidă : Pădureni -Jebel-Tm); sticlă adj. (poamă sticlă-ecn boabele de mărime mijlocie, alungite, rare, tari, de culoare albă-gălbuie: Ciurea-Iş, Păltiniş --Bt ;
poamă de sliclău5: Grajduri---Iş); t6băt36s.I. (cu boabele mari, rare, de culoare cenuşie: Gj); ţluţurei37s.m., adj. (cu ciorchineleşi boabele lungi, rare,
de culoare albă: Bălţaţi şi Ruginoasa=-Iş ; poamă ţurţure'» : Butea şi Lungani -Iş, Frumuşica-Bl); ulci(ă adj. (poamă ulcică=cu boabele mărunte
rotunde, de culoare albă: Andrieşeni-Iş, Şendriceni=-Bt).
2.1.1. Metafore urmate de determinări : erăeană :cracană albă (Iş),
cracan.ăneagră (Iş), crăcan.ăalbăm (GI, Iş, Vn), crăcatiă de Nicoreştiv» (GI.
Vl1),crăcană de Gdobeşti(GI, Vn), crăcană neagrăHl (GI, Iş, Vn, Vs), poamă
crăcană albă (Iş), poatnă crăcană neagră (Iş, Vs) : cruce: cruce alb ă (Flămînzi -Bt), cruceîntoarsă (Deleni-Iş), cruceneagră (Cotnari-Iş), crucesţtntă
(Poiana Mărului-Cepleniţa -Iş); fleură : [leur ă neagră (Bt); plumb: plumb
negru (Coropceni-Iş).
2.1.2. Deri vate: erăeană : cracallatăH2(Mold., OI), crăcănatăH3("varietate de struguri negri sau cenuşii, dulci, ciorchina mare şi cu craci mari,
astfel că boabele sînt foarte rare", DA: Mold., MUllt.), crăcănoâsăH4 (Bt,
Iş, Vs), poami'icracan6.lă(Mold.),poamă crăc(1nulă(Mold.); cruce: crucişoură,
(Ciurea,Popeşti şi Ruginoasa-Iş), cruciţă (Ţibana -Iş, Unţeni-Bt); frunză:
frunzăiură (Drăguşeni-Şcheia şi Hălceni-·Şipote -Iş), frunzuliţă (CordunFlămînzi-Bt, Gîrbeşti-- Ţibana - Iş); !Jurgui: strugure gurgui6.t (Ag, Ph),
poamilgllrgllÎ.âtă(Comarna şi Deleni- lş), gllrglliâtiiH5(Ag, Be, Bz, Ph), gurguielicâH6 (Topoloveni-Ag), gllrguiţăU? (Verneşti- Bz); ţurţure: poamă
ţllrţuratâ (Crucea-bungani -Iş).
2.2. Derivate cu sufixe: boban, -ă adj. (bob+ suf. -an = boabă; poamă
hoban: Valea Adîncă-Miroslava -Iş ; poamă bobană: Vaduri- Viişoara-Nţ) ;
bobar adj. (bob+suf. -ar = boabă; poamă boba]': Runcu-Ţibana- Iş); bobilar adj. (bobiţă+suf. -ar; poamă bobitar=cu boabele mărunte, de culoare
albă: Mironeasa şi Moşna-Iş, Păltiniş -Et); cîrcioasăU8s.f. (circi-j"'suf.
-oasâ; cu ciorchinelemare. cu boabele de mărime mijlocie, rare, de culoare
albă: Dj, VI); crangană s.f., adj. (crangiî."creangă"+suf. -ană; cu ciorchinele ramificat, cu boabele mărunte, de culoare albă: Vn, Ciobanu- Ct, Ni431H/III. 305T;D/454\l,170'; BD,182.
'35BD.182.
•aGD/4547,20S'.
437H/VIIIs,199v
.
•38H/VIIII•236',
4auNI, 8.
..o TI, 29.
44Il
MO,12; NI, 8; VIN,136.
443H/XIV,222'; GLB,140.
•43110.53; H/XI,5', 16T,177";H/XIII,423"; H/XIV,64T•
84",103",18S";HEM.II.
2104;D/4548.
232r,251',320'; D/4557.
198"; NI, 58; DA; BD,182;SVH.41u« PO, 7.
445lI/XI, 335";DA.
44ijH/IX.230',
447BD,182.
44 L. şt. ICUV.1.404.
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cereşti şi Străoane-Gl; crăngană: Cornăţel=-Urecheşti- GI; crengană:
Rune =-Buhuşi=-Bc: poamă cranqonă : Lieşti-GI); crînganăH9s.I. (crîng+
suf. -an ă =crăcană: Db, Ph, Tr); drug1tiţăs.I. (drugă "cocean"-ţ-suf. -iiă ;
cu boabele lungi, mari, tari, rare, de culoare neagră: Dj, Gj); g:lrdurăriţăl5t
s.I. (garduri+ suf. -ăritii ; cu boabele mărunte, dese, de culoare albă sau neagră; plantată pe lîngă garduri, viţa se agaţă de acestea: Cricău= Ab,
Romos-Hel); gozorească S.I. (gazari+ suf. -WSC(J;eu boabele mărunte,
bătute, ele culoare neagră: Slobozia-Ciurea Iş, ŞuJetea-- Vs) ; oeiogianel'i
s.I. (ociogi-ţ-suf. -ancă ; cu boabele mărunte, rare, de culoare galbenă-verzuie: OI).
2.2.1. Metafore urmate de determmări : druqhiţă : druqhită neagrăMil
(Gj), drllghiţă iare (Cruşeţ-- Gj).
2.3. Treceri de Ia o altă clasă morfologică:.bană adj . (de Ia bon;
poomă bonă: Deleni-Iş); eiolpiinăt52
s.f, (de Ia ciolpati;cu boabelemari, rare,
luuguieţe, de culoare neagră; corzile hutucului sînt scurte şi eioturoase : Comama, Tomeşti şi Victoria-Iş; ciorp(lnâ45a
: Comarna, Mogoşeştişi Prisăcani =Iş, Dumeşti=-Vs, Flămînzi---Bt); eondaeă adj. (de la cotidac; poam.ă
condacă: Ciurea--Iş); dnlapă adj. (de la dulap; poamă dulapă=w boabele
mari, rare, de culoare cenuşie: Mădîrjae şi Popeşti -Iş); gUfguies.f., adj ,
(de la qurqui : Deleni şi Plugari =-Iş, Godeni-Ag ; poamilgurgllie: Iş); gurgIIllăC54
s.L (de la gurglli; cu hoahele mari, lunguieţe,.de culoare alhă : Bt,
Col:nari-Iş); iezeră s.L (de la iezer; cu boabele mărunte, rare, de culoare
neagră: Vs); ph'imbăs.f., adj. (de la plumb: Holboca-Iş, Stănileşti--Vs ;
poemUlplllmbr'i: Holboea-Iş); stafid«55s.m. (de la slo{idă: Ighil1-Ab, Şiria· -Ar); ţitrţură s.f. (de la ţurţure: Iş).
:l. De la euvinte care denumesc substanţ.e lichide:
3.1. Cuvinte de bază: brilgă456s.L, adj. (eu boabele mari, rare, brumate, eu miezul foarte suculent, de euloare albă-gălhuie, roşie sau neagră :
Gj, Cepleniţa şi Cotnari-Iş; brahli: Glogova-Gj; strugure bIjagă: Cruşeţ --Gj, Nedeia--·Dj; poamli bragă: 1ş); must adj. (poamă mll<t=cu boaheIe apoase, rotunde, de culoare verde-gălbuie: Scobinţ,i--Iş) { sif6n, sifoni
s.m., adj. (cu boabele mărunte, rare, alungite, apoase. cu gust înţepător, de
culoare neagră: GI, Vs, Babadag-TI; sifon: Vs; ţlfon: Gl, Vs; strugure
sifon: Bahadag-Tl; poamii sifon: Vuteani-Vs; struguri sifoni: Luncavila·- TI); tl'ăscălân s.m. (cu boabele mari, tari, de culoare neagră, care
produce lin vin alcoolic; Ghermăneşti-Vs, Miroslava-Iş); ţişpoăgă s.L,
adj. (eu boabele mărunte, dese, de culoare albă sau neagră, care produce un
ViDslab: BeIeeşti şi Plugari---Iş; poamă ţişpoagă: FIămînzi-Ş,t).
3.1.1. Metafore,..urmate de delenninări: bragă: bragii neagrli (Gj, Nedeia -Dj), bragă roşie (Cruşeţ--Gj); sifon: sifon negru (Vuteani-- Vs).
U. SCRIBAN,
D.
(50GV,43,
m NALR.Olt, IV,262,
m D/4552,287'.
453Il/VIIIl,205'.
454VIN,1.69;NI,67.
4MBA,352.
•••Il/VI,233'; D;4547,
143',171'.189',205",220'; DA.
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3.1,2, Derivate:
Dobr., MoId.,Transilv
(M.unt., Dj), brâqiT!li'lilO
(Dj, Golăeştişi Lespezi
Pungeşti --·'ls) brilghiţă"" "
brâqh;w14G
:1.1.2.1.Derivate
Olt.,
Murfatlar
(Mh), {;raghinăcu
braqhină cu bobul mic468(Dj,
sele---Bz),braghinâ dea:;(im(Olt.,
braghin
IHhşi izolat în toată ţara), braqhină de nI-.,,;,,1;471
rem (Olt., Bz, Albeşt.i-Bt, Cornarna
ueagri1474(Olt., Iş, Vs şi izolat în toată
ghinc'iJoz47(;(Oi), braqbuiă iurttlii'
3.1.2.2. Derivate in eompuse :
braqhu:â··bâlutt1l77
(eu boabele
mari, dese, bătute, de culuare
Olt.,
Vs), braqtun!l-rară47B
(eu boabele mari, rare, de culoare albă-zălbuie ; Olt., Bc, Is, Vs).
iU .2.2.1. Derivate urmate de det'rm;nări în compuse:bra!]ă: oraghină deaeă-bătutăv» (Olt.;
braghină roşie-rarăv» (Dj).
457BA,:3.52;
IM,;)69,·BfJ;BLb,94; AOf132; .70,5;); BLB 44; II/II, 12:"; H/IV,
8:3";
II/V,:r:,gv,1Ur]
34'/;7()'u
88"',)7Y,10.21',
isi-. 11'1v:
1::01',
185l',
201':F, ?',i81'
25(F,272\287Vj
2fJ6v,
:l1,P,:324".
:351\313'1',
:-371",
:38(;',B9:3',
lO?"41;)',433',·1-11\
'j47',458',·182';fI/IX,17Y,
241'
.•35'",,10Y,
5CV,
55v,69",1.141')
:V.VJr
2301'1
24GV
471\';
}{rx.r,
5f!lt1f,2tV',
4{V
H5\1:10f,
165'",
2!HP';
II/XIV,fJ3',150',lfJW;H/XVI,:1',so-.,11',:l81)'
; HjXVIH,2130'
; BEM,Il, 2104; D/4545,
1v,:2:36'
; Dr154fJ,
7B',82',09..,105'; D;4ed?,
4', 5'08'012"21',25', 73', 91',101v,
JOS',114',
117",1:34',
B7', 1<11',
148',1,J7r 171',.17:3",
17G'.177",192',193',1\)7'.212',22'1"
241',25f,',
2il9',294',308',:H6',:12:-jV,
:381",
3!)3',405",410",j22"442'-,456'. 458';D;4548,
12:3',H!5',
167v,17;)\200',291";DN5;:;:l,
444'; D/'1557,
:38',1:31'; 1JV,II ; NI.; BAHCIAN:U
; DDHF;
DVar,2:34;Am,89; 1.D,111; NI, 61; VIN,146;TDHG; DA, GL.B,
141; BM,360;
1926,1-2,13; Dt;; De,7.il; 1'1',:l:-W
; PF1,:HO;CADE
;FME,r, 49;);FME,IV,686;
IBAN,D.; DL, r, 270;DV[;LTH,:l,82; IlD, 182; -"vLDE,
120;DEX; NALR Olt, IV.
2fi2--263; SVH.,
25,
'58fI/IX, 230'; Il/XII, 1:\2'; ))/45f)0,
74'.
m HfII, 207'; DA.
460Ii/VI.2::15'
; D/4547,11
'.
161II/V,1651',
40::F.
462H/V,158'.
46'3
SCIUBA0i,
D.
404CA,40;-)
; NALH.Olt, rv. 2,,3.
4HS
NALH.Olt, IV, 262.
466CLIl\I, ,1:19.
461DT,415.
4saIbidem,
a. CA,293.
m NI. nI; SVH,25.
m ce, 90.
m BBII,16:3,
47:1
ibidem.
474Ii/V,4', 18;\';vrN, 158;NI, Il.
4i5II!V,'1',185'; HjXIV,
IBri';VIN,158;Ni,,,; DS; NALROlt, IV,262--2G:3,
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::t2. Derivate CUsufixe:
s.m,
runte, acre, de culoare albă-verzuie": Banca-s.L

-or , eu 'boabele măşi Vlădiceni--' Tode eu-

3..:t Treceri la 1)altă clasă
S,IU.(de la bragâ :
mtistă
. (de la must ;
mustă :
şi Scobinti--Iş, Flămînzi,l'avaeă s.I. (de la raooc; cu boabele
de culoare
care
produce un vin limpede, gălhui : Cotnari
; sitoănă
(de la sifon:
Vs, Podu Iloaiei-c-Iş: !lf'oanâ: Vs ; poamă sifoană : Leţ.cani.'- Iş}: siîoâneă
s.L,
(de la sifon: Vs,
Bt, Lungani şi Prisăcani---Iş ; poamă
s iţooncă: Lungani··-Iş); vină
adj. (de la uin.; cu boabele rotunde, dese,
zemoase,cu pieliţa subţire, de culoare albă-gălbuiesau verde, pătate eu puncte
negre: Cotnari
poame!vinii: Cotnari şi Cucutcni--Iş).
:t3.L Metafore urmate de determinări : siloană : ţîfoană
ţifoonă rară (Vs).
::l.3.2.Derivate; bruij: brrigbill482
(Ph, Cotnari şi Hăducăneni- Iş},
brăqhinor (Viişoara--Bt), brăqhitun:(Aroneanu= Iş, 13llCOVPh, Flămlnzic13t), brăghi!Îr(Ph, Sineşti- Iş), siriuţure broqhu: (Cotnari-Iş), struguri braghini483(Olt., Mll, 1.)11,Cotnari
Huşi--Vs).
n.lVI e t a for ele a ni mat pe Ilt r 11 in ani m a t cuprind numel
variet.ăţilor de struguri care s-au dat prin asemănarea strugurilor cu părţi
ale corpului omenesc, cu animale, păsări, insecte ete._w
1. De la numele părţilor corpului omenesc, ale animalelor sau păsărilor (pentru includerea părţilor corpului în categoria respectivă, vezi 1. Cotcanu, A. Bidu --Vrănceal1u,Limba românâ contemporană,Il, Vocabularul,
Bucureşti, 1975, p. 53):
l.1. Cuvinte de hază' ciolaudB-l
s.m. (eu boabele măru
vîrtoase,
rare, acre, de culoareaIbăsau roşie: Bz, Ph, Băeeşti- Vs, Bosia şi 1îrceşti. Corni şi Curteşti--El); !Jihnă ",.r. (ClIboabele mari, umflate, apd/ase, de culoare albă: FIămlllzi--Bt); oehi s.m., adj. (vezi şi ochi din ,\'melecompuse
care numesc diferite plante; cu boabele mari, rotunde, brumate, de culoare
alhă sau ncagr[t: Nieoreşti-GI, Odoheşti--Vn, PietroaseIe Bz; strugure
ochi: Sadova_.. Dj; poomti ochi: Deleni Iş, Fruml1şiea-- Et); ţîţă&85s.L,
adj. (vezi şi ţîţă din unele compuse care numese diferite plante; cu boabele
alungite, de obicei mari, cu pieliţa subţire, brumată, de c.uloarealbă, neagră sau roşie; Ag, Cs, Gj, Iş, Mh ; ţăţă486: Gj ; !iţl'1481:Gj; strugure!ttâ: Ag,
Alh; poamâ (îţ(l: Iş, Flămînzi-- Bt, Buşi ----\ls).
481D{4517,
125'.
482DA(caretrimitegreşitla fI(II, 125undeestebraghină).
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1.1.1. Metafore urmate de determinări: eiolan : ciolan alb (Bz, Ph),
ciolan roşuv» (Ph); ţ'iţă: ţ'lţii albăt89(GI, Mh), !îtă neagrăUC(Hd, Mh), ţîţă
roşiev: (Gj), ţiţă mareU2 (G.i), ţită micăv» (Gj).
1.1.2. Derivate de la metafore: ochi: ochiaitU (Căscioarele-CI, Jugurei- Ph, Pietroasele- Bz); ţiţă: ţfţche495(Pir-SM, Strunga--Iş, VIădeni-Bt), ţîţoaiew (GI, Băducăneni=-Iş), ţiţoasăf97(Vs, Hudeşti-Bt), ţÎţucă (Truşeşti- Bt), (îtuUcă(Bălţaţi -- Iş, Stănileşti-" Vs), ţiţuşcă (Bosia- Iş),
ţiţăr (Căşeiu-Cj),ţiţariuUB (Căşeiu-Cj, Sineşti--Iş), ţîţan (Oţeleni-- Iş),
[tţaniam (Popeşti şi Ţibana-> Iş), ţîţar (Rediu- Iş), ittariu (FIămînzi-- Bt],
poamă ţiţoaie500(Deleni- Iş, Nicoreşti-GI), poamă ţî!oasă (Epureni-- Vs).
1.1.3. Metafore în compuse: ţîţă: !îţil-grasă501
(cu boabele mari, puţin
alungite, cu pieliţa tare, de culoare albă-verzuie: Iş, TI, Biertan =-Sb, Ghioroc=-Ar). ,
1.2. Derivate cu sufixe: umeraş s.m. (cu boabele mărunte, rare, conice, de culoare albă: Drănic şi Sadova-Dj).
2. De la nume de animale, păsări şi insecte:
2.1. Cuvinte de bază: cal adj, (poamă cal =cu boabele mari, rare, de
culoare neagră: Săveni-Bt, Stănileşti-Vs; poama caluluiw»: Iş, Vs; poamă de cal: Huşi-Vs); capră s.î., adj. (cu boabele mari, alungite, de culoare
albă-gălbuie: Tomeşti şi Tuţora -Iş; poamă capTl]: Hăducăueni--Iş; poama caprei: Bohotin-Răducăneni --Iş, Epureni --Vs); castor adj. (strugure
castor,-,=cuboabele mărunte, de culoare neagră, cu ciorchinele în forma
palmei, fără degetul mare: Bucium şi Strunga -Iş); cioară s.L, adj. (cu boabele mărunte, dese,dulci, de culoare neagră: Ciureaşi Grajduri- Iş, Negreşti-Vs; strugure cioară: HîrIău-Iş; poamă cioară: Bt, Şipote-Iş); cioroi'"
s.m. (cu boabele mărunte, de culoare neagră sau neagră-cenuşie: Deleni- Iş,
Frumuşica-Bt); cocor adj. (poama cocorului504o",eu
boabele alungite, mari,
de culoare neagră-roşcată: TI); corb506,corbi s.m., adj. (cu boabele mari,
488ArhiveleStatuluiBucureşti,
dos.863,f. 67; GO,94.nota 5.
mIM, 369; D/·i547,
208V•
4»&
HjXVII,90V•
491D/4547.
208Y•
uz D/4547,220'.
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dese, tari, cu gust dulce-acrtşor,de culoare neagră: Munt., Olt. şi izolat
în Dobr. şi Mold,; corbiw«:D], Mh ; strugure corb.:Dj, Gj, Ph ; struguri corb:
Căpreni-Gj ; struguri corbi-»"; Mh, Ph ; poatna eorbuluiw»: Iş, Grecişi Luneaviţa-TI; poatnă corb5e9
: TI, Comarn şi Mădîrjac-Iş); garvan510s.rn, (cu
boabele mărunte. dese, de culoare neagră: Ghigera şi Sadova- DD; gărgăriţă511s.f. (cu boabele mărunte, dese, de culoare albă: Bz, Bereşti-- GI,
Probota, Rediu şi Tomeşti-105); muscăGl2s.f., adj. (eu boabele mărunte,
puţin alungite, dulci, apoase, cu pieliţa subtire, de culoare neagră: Tm, Cuvin -Ar, Buşi - Vs; poamă mască: Huşi - Vs ; poama mustiins : Iş, Vs);
piţigoi adj. (poamă piţigoi5H.
=cu boabele mărunte, dese, apoase, dulci, de
culoare neagră: Vădeni=-Br); rîndunică s.î., adj. (cu boabele bătute, puţin
alungite, de culoare neagră-roşiatică: Probota şi Hăducăneni=-Iş; răndunieli"15: Comarna şi Trrfeşti--Iş ; poamă rtndunică516
: Işj ; vuJpe5I7,vulpi s..f.,
adj. (cu ciorchinelehifurcat, mare, cu boabele dese, rotunde, mărunte, dulci,
de culoare roşiatică, albă sau neagră: Mold., Munt., Olt,; Mh, Blaj Ah şi
izolat în Dohr. ; lllllpe518
: Mold., Bz, TI; vulpi5a : Ee; strugure vulpe; Odobeşti=-Vn ; poamă hulpe520:Mold., TI; poamă vulpe521:Mold., TI; poama
l1ulpii522
: Mold.; struguri vulpe523
: Ee, Iş ; struguri vulpi54: Bc, Vn, Pietroasele--Bz); vulp0i525B.m. (=cvlllpe: Iş, Tndora --Bt; hlllpoi : Iş).
2.1.1. Metafore urmate de determinări: corb: corb de 1Ylehedin!i
(Mh),
corb de 11111scel
(Ag), corb de Oltenia (Dj),corb de Şagarcea(Drănic- Dj), corb
606II/V,131',207';H/IX,17',24',121"; fi/XIV,380'.
507Ii/IX, 17'.
508D/4553,75V•
&09
H/XIV,463'.
510TCS; SVR,55.
5llD/4545,236v•
m H/XVIII,70', 70'.
513H/VIII1,5' ; NI, 79; FME.n. 594; SVR.105.
514D/4545,193v•
615D/4552,287v• BDD-A1406 © 1983-1984 Editura Academiei
S16DT
D/4552,
Provided
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OdoV1ă-

2.1.2
(eu boabele mărunte,
CiOfOÎ-V1ni1i
(eu boabele mărunte,
(]
ele culoare
; corb-alb-»
boabele mari,
rare, de culoare
corb-il
boabele tari,
de culoare
'1'1'),corb-sculurător=»
rare şi marunte,
care se
cu st.aîidele negre şi
);
Ivăbă!llfâG34
(eu boaheleh[ltute,
Lar-Vs), oulpe-sein.ă-> hoahcle
Huşi-Vs,
2.1.2.1. Metafore în
urmate de determinări: eerh : corb-alb
mare536(Valea Marc-Dh),
bătutr.31(Burila Mare-Mh).
2.1.2,2. Metafore urmate de dctcrrninări in compuse:
vulpe
Todineacră-biitută (Corcova
reni=--Bt,Valea Seacă=2.1.:1.Derivate: cal: poamă
poomă
renî-Vs); eapră : căpreoscii
Grajduric-Tş}, poomă
c!iprf{â(Pungeşti--Vs) ;,Eiz,
el, Ph, Sulita- Bt),
cÎo!'ll!ă(Durncşti şi Hediu
(Ceptura··Ph), poo'rrUJcÎ(;râscă (Iş) ; !'illroÎ:
Ph, Tudora =-Bt, Sircţelc-Is) : corb: COTbânr.41(Br, Gl), corbişor(Flămînzi
(Deleni-Iş, Goicca_.-Dj),
corbusot (Zăvoaiac-cBzj,
JwlpăşiţiF4z(
Iş), Iwlpoâică
TI), 1{ulpo6'ie(Bt), hlilpoi(}lil(13t), lwlp()jită"3 (Mogoşeşti- Iş),
dzeascâ"H(TI, Birnova-Iş), lllpeasc((s4s
(Ti), ualpăşf(ij';46
(GI, Iş, Huşiv- ,
vulpeanciiw(VI), uulpeascii,i48
(Gl, TI, Vs).,»ulpişoără-s»(Probota Iş, Odo525HjXIV. 199'.
527Il/XI, 1(15';IIflV,-j99'; Dj151H,
232'; DA
fi""GO,95.
© 1983-1984 Editura Academiei
52911',264; VIN,lS9.;BDD-A1406
GO,\)5,iDO.
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suf. -ească; eu boabele rnârunt.e,
(1 mănîncă
: '11) 1,rrăhieascii
q!llcr{scâ""'P
Ce-CU
mărunte,
care o mănîncă vr ăbiile: Bosia
2.3. Treceri la o altă clasă morfologică: milă adj. (de la cal; poamă
cală : Costuleni....
- ; eaUjlUrlls.f. (de Ia câtujur; cu boabele Inari, de culoare
albă sau neagră :
Aroneanu, Coarnele Caprei şi Miroslava=-Iş] ;
eâsteră s.f', (de la castot : Movileni._.
(de
la corb: Gj, G], MI!; poamă coar!;;}',(il
:
Vs : struguri de poomiiCOflfbâ';62
:
2.:tl. Metafore în compuse' eoârbă - coorbă-bătută (eu boabele
bătute pe ciorchine, de culoare
. 1\111),
boabele
mari, tari, care se coace tirziu:
2.3.2. Derivate: eoarbă : corbâi1/ibG4rolunde,
aşezate
foarte des pe ciorchini,cu
şi de culoare brună închisă", DA: GI,
Sornova-1'1), corboncâ-»(Br,
Sarichioi
corbască="
neagră
şi dulce", H/lII, 22IF: Gi),
(Probot.a şi Trilest.i
corbeâscr1,;B7
(GI,
Verneşti=-Bz), corboâicâ"
6' (Iş, TI), cotoluuili566(G1'),poatnii corbanăs?»
("rotundă la nobile, mare şi neagril.", III, 207' ; Gl), poomiÎccrbască-"!(G1),
poantă corbeascâ(GJ, Iş), struquri de
corbâscilm
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2.3.2.1. Derivate urmate de determinări : coarbă : corbeascăneagrăS73
(Gl).
3. De la nume de fiinţ.e umane:
3.1. Cuvinte de bază: armaş5H s.m., adj. (cu boabele mari, dese, de
culoare albă-verzuie, care plesnesc la ploaie: Truşeşt.işi Şteîăneştj---Et, Cotnari -Iş; strugure armaş : Cotnari-Iş, Truşeşti -Bt), boier adj. (strugure
boiere-eviboabele mari, dese, de culoare albă sau neagră: Huşi -Vs, Odobeşti =-Vn), fată s.I., adj. (cu boabele bătute, mărunte, apoase, de culoare
alhă-verzuie sau neagră=4e/{ască; Iormă recentă, refăcută de la baza derivalului reiese,-eăscă<n. top, Feteşti,sat în comuna Scobinţi,jud. Iaşi. situat
între Cotnari şi Hîrlău, eu podgorii menţionate încă din secolul al XVII-lea:
Cotnari şi Deleni-Iş, Drăgăşani=-Vl, Huşi-Vs, Miniş=-Ghiorocc-Ar, Niculiţel--Tl; strugure de fată: Corcova--Mh, Glăvile-VI; strugure fală: Drăgăşani--Vi; struqurele (clei: Canava --1\1h. Leordeni-Ag, Şegarcea=-D] ;
poamă de fală: Luncaviţa --TI, Probota şi Sculeni-Iş ; poemul fală: Cotnari -Iş, Niculiţ.eI--'1'1; poame ţelei575:GI, Iş, TI, Vs), rcgină576s.r., adj ,
(CL!boabele mari, rotunde, dese, de culoare albă-gălbuie, mai rar neagră:
Mold., Munt., Ar, CI; poami1regină: Ciurea şi Durneşti- Iş).
3.1.1. Metafore urmate de deterrninări : armaş : orniaşul viei Rozno/lana5??(Cotnari- Işr ; iată: fată albă (Cotnari= Iş, Miniş-- Ghioroc- Ar),
fată deDrăqăşan!(Drăgăşani-Vl), {atii neagră(Huşi=-Vs,Miniş---Ghioroc-Ar),
sttuqureie[etei alb (Bucov--1>11),
poama [etei albă578(Iş, TI, Ys, Corui-Bt,
Odobeşti--Yn), poama {efeialbă de Ivloldoua(Bucium şi Cotnari-Iş), poama
{eieineagrăm (Iş, Vs, TI), poama feleineagră de A1oldo/la680
(Huşi-Vs), poama
feiei roşie581(Tn; regină: regină albii (Iş), regină neagră (lş).
3.1.2. Derivate: armaş: armăşie (Cotnari-Iş) ; boier: strllgure boieresc (Huşi-Vs, Nieoreşti-Gl, Odobeşti-Vn), poamâ boiereascâG82
(Gl, Vs),
strugure de poamii boierească583(GI, Epureni-Vs), boieresc6S•(Huşi--Vs),
boiereascil585
(Gl, Iş, Vn, Vs, Cristeşti şi Hudeşti-Et, Luncaviţa-Tl); fată:
fetică586
(Bf:,Iş), lelişciină(Ciurea şi Strullga-Iş, Şendrieeni-Et), fetişoură581
(Trallsilv., Bt, CS, Iş, Ys), {etiţă58a
(Transilv., Ah, Bt, Iş, Mh), poamâ feiică5u
mI;, Iş); regină: reginoi (Babadag--TI).
[;73
D[4549,
181'.
574NI, 6; FME,II, 764;SVR,1:3,
675H/II!' 207'; H/XIV,348"358v,415',4n,1';lI/XVI,3201'
; D/4549,170'; D/4551.
513'; Dj45f)2,
370r; D/455:3,
41',75'09P ; GN.273; NI, 5;); FME,lI, 541; LTR,7, 555; BD,
182; SVR,104.
•76Amp,Il, 22.
577VIN,'134.
578IIIXVI,395v;NI, 55.
079VVA,IV,132;FME,II, 542; SVH,104.
5aoCA,356.
&81
H/XIV,-144'.
582II/XIII,324'; DV.10; DS,40; VIN,144; DA; BD,182,
583II/XIII, 468'.
584.10,5-1.
685H/XIII, 5OV,
508';D/,I54U,
223'; V1N,lH; NI, 6; Pl, 217;GLB,110,FME,1,
463; BD,182,
586H/VI1I2,108',
587GV,40; LTR,7, 5f:'5
; BD,182;SVH,49,
588IM, :369.
5BlI/VIIIi' 97r.
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3.1.2.1. Deri vale urmate de determinări: boier: boiereascăalbă (Gl,
Huşi =Vs), boiereascămare (Odoheşti=-Vn),boiereascăneaqră (GI, ComarnaIş); fată: [etică albă (Prăjeni -Bt), [etiiă aurie (Todireni=-Bf), fetiţă neagră (Jidvei -Ah).
3.1.2.2. Derivate in compuse: Iată : [eiică-mustoasă(cu boabele mărunte, dese, apoase, de culoare albă-gălbuie : Deleni---Iş, Ştefăneşti-Bt).
:'l.2. Treceri la altă clasă morfologică: arrruişă s.L, adj, (de la armâş :
Cotnari şi Btvolarl=-Iş, Călăraşi şi Ştefăneşti--Bt; poamă atttuişă : Cepleuita şi Cotnari-Iş, Ştefăneşti şi Truşeşt.i=-Bt); bărbătă adj. (de la bărbat ;
poamă b ărbntă=cu boabele tari, mari, rare, 'de culoare albă-gălhuie.: Cotari şi Sireţel=-Iş, Tudora =-Bt.).
II. Metaforelecompuse se întîlnesc mult mai rar, circulă mai ales
in graiuri, dar sînt atestate, sporadic, şi în lucrări despecialitate sau în dicţionare. Ele sînt formate din doi.termeni metaforici : primul, cuvînt de bază,
substantiv în cazul N -A, reprezintă totdeauna numele unei varietăţi de
struguri; cel de al doilea, cuvînt de bază sau derivat de la acesta, substantiv
în cazul N -A sau G--D, redă nn numai numele unei varietăţi de struguri,
ci denumeşte, uneori, şi plante, animale, păsări, diverse obiecte etc. în general, aceste metafore sînt create în cadrul terminologieiviticole din reunirea
a două metafore simple, dar unele dintre ele sînt preluate şi din alte domenii
ea atare (de la plante) sau reprezintă sintagme devenite compuseîn ,terminologia viticora (beşica-peştelui,de exemplu).
1. Compuse formate din substantiv-ţ-substantiv, ambele în N --A:
coâruă-busuioacă (cu boabele mari, alungite. de culoare albă-verz.uie,cu miros de busuioc: Bt, Iş) : coamă..capră (eu boabele mari, alungite, rare, de
culoare albă: Aroneanu şi Cornarna-Iş); eoarnă-eopae (cu boabele mari,
alungite, rare, de culoare albă-verzuie, cu butucul înalt şi ramificat ; Aroneanu şi Băiceni-Cucuteni =-Iş, Perieni -V s ; coornă-copacă: Moşha şi Roşcani-Trifeşti-lş, Iveşt.i=-Vs, Pîngăraţi c-Nţ; coarnă-copăceană : Bz, Phj ;
eoarnă-tămlioasă (cu boabele mari, dese, alungite, de culoare' albă-verzuie,
'cu gust tăm îios : Iş, Vs); eoarnă..vulpe (eu boabele rnăruntc,!d.eculoare roşiatieă: Dj, 1\1h; coarn('1-vulpăşită590:
Şegarcea-Dj); ('or}jciorăscm (cu
hoahele mărunte, dese, de euloare neagră: OI, Costeşti-Ag, Ceptura---Ph) ;
ifrag-husuioc(=[ragă-busuioacă; Cotnari-Iş, Merei-Bz) : fragă-busuioaeă
(cu boabele mari, de culoare gălbuie, cu miros de busuioc: Cotnari şi Deleni -Iş) ; fragă..căpşună (cu boabele mari, de culoare rozie : Frumuşica şi
Truşeşti --Bt, Mogoşeşti-Iş); tămiioasă-eiineascl\5U(eu boabele mărunte,
rare, de culoare neagră, cu miros de tămîie: Scorţaru Nou ---Br,Verneşti-Bz).
1.1. Primul termen al compusului este urmat de determinări : coarn(l
albă-busuioacă(Bt, Iş), coamă albă-copăceancii593
(Bz, Ph, Manoleasa-Bt,
Focuri-Iş), coamă aIbă-tămîioasă594
(Munt., Cotnuri-Iş, Huşi-Vs), coamă
neagră-tămiioasă595
(Ph, Vl).
UOBD,182.
mIi/XI. 165Y;
DA.
512Dep.
&t3NI, M.
it« Amp,VII.573.
6!ilAmp,V, 557; SVR,38.
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în G --D :
'orrnate din substantiv
de culoare
boabele mari,
ri ,,eoadaltnieJnlnjfi7
i "nume de
le
Ciurea
la-oii"i\
;TCal})[;: Ban. Olt.,
caada-rlnânnicii "nume
e
de culcare
-da-rtn.dunicăi=v
:
; {oad,a
de
eu boabele mari, Iunguicţe, de
1',,:nll1,'jm601(eu boabele mărunte, bătute,
Focuri
'
(vezi şi coadarută" ; eu ciorchinele
boahele dese, mărunte, de
Dobr., Ag', 131',
Ph); mmw1I.I'u",O]teniei803
rare, cărnoase, de culoare albă ; Dj şi izolat în
(ccoilrn
: Bt, Lunea =-Vînători
şi Vicovu de Jos -Sv; coarnele-caprei: Şendreni--dudului (CIIboabele alungite, crestate, de culoare albă; fO!lh.ltehlÎn.i(cu boabele
ÎIl formă de inimă, de
. GL, H); frlHlzateiull1iG()4
(cu boabele
de eulh,
Ghermăllcşti--I/s) ;
(cu dor ..
cu boabele albe, lucioase: Bz, Ph, rl'uJ:1oioveni
aiei! DomnuiulHo6(cu boabele
Iucioase,
iuie :
şi Hediu
; oeh.iul"lJouhd60•i
(vezi şi
de plantă'": eu boabele rotunde, mari, brumate, de cu;,foid"Munt., Ar,BDD-A1406
Ct, Djj
; oeJlîllJoiii)08(cu boabele
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de

rime

verzuie:
bele

Transilv. şi în restul "j >,,'
alungite, de culoare ama(eu boa-

611BIV,2(;8.
612RV,4, 1940,162.
[);'j"
; H/iI, 261', 270'".281',297'";
H/III, 10P,
S13BLh,\)4; JO,54; BLB,393;
, 70v;lI/VI,2!', 80', 171',198',214v;HjVIII2•
151'''',
19;P',305v:324\385r;.H/IV:t7f)''>
;
fI/XlV,
348',;-158",
,1,95',
41,)v,
4:35v,
477':
15I,108'1,
2[ifF, 276"; BDD-A1406
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2.1. Al doilea element al compusului este urmat de deterrninări :
ochiul-bouluialb de Şieţăneşti(Truşeşti şi Ştefăneşti-Bt), ochiul-bouluinegru
(Leordeni-Ag).
3. Compuse formate din substantiv în N --A+prepoziţie+substantiv
în N-A : apă-de-zăpaâă-= (cu boabele mărunte, apoase, dc culoare albă:
Bh); coadă-de-vnlpev=(=coada-vulpii: Iş); frunză-de-tele= (={runzateiului: Ban., Bh, SM); ghcarăd( ..vultur+" (eu boabele alungite, de culoare
neagră-cenuşie: Jidvei -Ab, Homos-rId); moseă..de-busnloe (c=lmsuÎoacă:
Buşi - Vs); ploaie-de-aurv= {cu boabele mărunte, dese, de culoare albă:
Mănărade-Blaj =-Ah, Tirnava --Sb); tămîioasă-de-îraqi (cu boabele mărunte, de culoare rozie, cu miros de tămîie: Ph).
Întrehuintarea frecventă a metaforei a dus la o uzură inevitabilă a acesteia. In cazuril în care ea nu a putut fi atrasă de limbajul tehnic, pentru a-şi
căpăta astfel o stabilitate relativă sau chiar absolută, a fost "salvată" de la
dispar iţ.ieşi astfel menţinută, printr-o "dezvoltare"B2.În acest sens s-a apelat,
mai ales atunci cînd transferul denumit-iiunui obiect putea fi extins şi asupra
altora (vină sau vulpe,de exemplu, pot denumi şi alte fructe, nu numai strugurii), la un sinonim metaforă (ţişpoagăpentru vină, şireată pentru vulpe)sau
a fost creat un derivat metaforic.
III. Sinonimele metaforice apar mai ales în cadrul unei zone limitate,
în primul rînd datorită Iaptului că metafora iniţială s-a învechit iar vorbitorii au simţit-o ea insuficientăpentru a reda realitatea. S-a recurs, în această
situaţie, la o altă metaforă (simplă, urmată de determinări sau compusă),
îndeobşte cunoscută din alte părţi sau creată ad-hoc, care acoperă total sau
numai parţial sensul primului termen. Inlocuirea este doar aparentă căci,
de cele mai multe ori, termenul vechi coexistă, de fapt, cu cel nou, creat sau
împrumutat. întrebuinţate frecvent, ambele metafore s-au impus uzului,
şi-au lărgit aria de întrebuinţare şi, majoritatea dintre ele, au devenit, în cele
din urmă, termeni tehnici, acceptaţi ca atare şi de unele lucrări de specialitate. Cele mai frecvente sinonime metaforice sînt înregistrate însă la nivelul
graiurilor populareşi unele apar atestate încă de la sfîrşitul secoluluial XIX-lea:
bracacică alături de căldârllşă6:JO
(TI), bragă-braghin ă631(Gj), braqlutui-«
baraghină632(Ag), braqhină=oulpes» (Db), braghinâroşie-vulpe63A(Tr), busuioacă=tămiioasăv» (Mold.),poamă busuioacă-ti'imîioasă636(Mold.),busnioc=
eu TR, 15.
626D/4546.247'.
66 TS. 12; BD.182; SVR,51m CNS,521628Amp,II, 281.
62 Cf.BorisTomaşevskl,
Teorialiteraturii.Poetica,
traducere,
prefaţăI comentariide
LeonldaTeodorescu,
Bucureşti.
1973.p, 70.
faoIi/XIV,358T•
631D/4547,171T•
131H/IX,230'.
IS3Ii/IV,83r•
634fI/XIV,186'.
633rrrr, 83"';H/III, .226r:bo.mioacă-tamioasi1
; II/XV,aOO";
D/.552,370'; GLB,140;
De, 711I tîmăioasă.
Gaa
D}4552,
403'.
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tămiioasă637«(;.1,Iş), coamă--copi1cermii
(Bt), COarn(!-ţiţâ638
(Gj), eoarnă-ţfţoasă639(Vs), coarnli--ţiţa-caprei640(Mold.), poamă coarnă--ţiţa-capreleil
(Mold.), eoarnii--!îta-vacUM2
(Db, Dj, Gj, Iş), pooniă coariiă=tita-oacii=»
(Gl), coarnă olbii--ţîţa-caprci64t(T'l, Vs), coarn(/ albă -·ţlţa-vaeiiG45
(Vs), coarnă-grasâ alb--coarnă turcească=s (Lunea--Tr), coarnă neaqră-ţlţa-capreim
(Iş), poamă coarnă neagră-ţÎţa-caprei"'" (Re), struguri de poamă coarnă=iiiacaprei=» (Bf.), coconiiă=berbecel (Olt.), poamăcorbanâ-coarbă650 (CI), erăcană =căldiiruşii»>(GI), poanta [eiei=-tămăioarăw»(Pecencaga--TI), ploapă=
braghinâ653(Gj), tită=coarnăv" (Gj), mii-coamă (Gj, Iş), ţiţa-caprei--(:OOTni'im (Mold.), ţîţa-caprei--(îţa-vacii656(Gj), fÎ{a-oaiei(oii)
--fî!a-vaciiG57
(Vs),
ţiţa-vacii=coarnă (Mold.),ţiţa-vacii=poamă coarnâ65R
(Vn), ţîţa-zlacU
=poam ă
coartiâ (Iş, Vs), ţî{che=tila-capreiv" (1:;;),vină-{işpoagâ (Cotnari=-Iş), vulpeşireată (Huşi=-Vs), vulpe neagră-cracană660(Vn) etc.
IV. Metafore derivate. Caracterul de sistem al metaforelor reiese din
faptul că din ele s-au putut dezvolta, mai cu seamă în ultima vreme, o serie
de alte metafore deriuate'<, procedeu denumit adesea, cam impropriu, şi derivare sinonimicăs», de către specialiştii care pun pe prim plan valoarea semantică a cuvintelor şi nu rolul lor metaforic.
După ce s-a stabilit identitatea dintre termenul A şi B, ultimului i se
asociazăalte substantive sau adjective, care formează o serie de derivate metaforice. Ele au ca model seriile sinoriimicepropriu-zise bine eontllrate, dar
apar şi cazuri cînd aceste serii sînt coneepute Într-un sens foarte larg. Pentru
exemplificare, iată eele mai reprezentative metafore derivate:
apoasă=vină--+vinoasă, nwsUi, si[on, sifoani'i,sifoallci'i,!lşpoagă, apr1,
baltă; 1ullgă(Junguiaţă)
=ţitil.-+!l!oasă,coarnli, cornoralf1,copac, copacă, copăceană, copiîceancă,sticlă; mare = tigvii-+ligvoast'i,jJoama calulai, cald;
'13'D/4549.95'.
tU II/IX, .(0'.
n. II/XV,263Y•
il
eu II/VI,80'; H/VIII2,250'.258'; H/XVI,65'; Df4551,
513'l tita.
8UH/X,129v•
;'
eu II/IV,152';II/V,2:34·,380"415'.'t'!7'.
4S4J
II!III, 359v•
GHII/XVI,146'; D/4553.91'.
eUH/VI,132'.
•fe II/XIV,186'.
347D/4552,
370'.
648lI/XV.423'.
dUB/I, 55'.
850II/III. 20r.
aBIlifIII. 65'.
6a li/XIV,415v•
6531)/4547,
1\17".
60.D/4547,171v.
655D/4552,496'.
656D/4547,192'.
m De. 711.
65R
IP. 264.
65 BM,860.
660Ibidem.
U6lVezi1. Coteanu,
A. BiduVdinceanu,
LimbarOIl'ulnă
contemporană,
II. Vocabularul,
Bucureşti,1975.p. 50.
alt VeziIorguIordan,In BL,VIII.1940,p. \l5·Hl ; IORDAN,
S., 315Ş.tl.
17- Ungviştidi 112
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negru :=.",corb-+coarbă,
eorbană, corbească,cioară, cioroi, ţigană, ţigancă, ţsăcurit; roşie =vulpe--+vlllpwscâ,vulpăşiţ(l,vulpoi, mincinoasă,şireată, uicleană;
rotundă =băşică-+băşicoasc1,
butnb,ban, inetală, bană ; crucc-+(poamă)sfîntă,
sfîntă bătută, sfînta cruce, evangllelică,poanta sfintei Marii etc.
Concluzii
1. În terminologia viticolă românească metaforele au apărut din cele
mai vechi timpuri, iniţial din necesitatea de ordin practic de a diferenţia
prin nume varietăţile unui obiect desemnat printr-un termen generic. Ele
au substituit la început aproximările printr-o propoziţie sau o sintagmă, apoi
un nume devenit comun şi altor obiecte şi numai mai tîrziu s-au impus În locul
unui alt termen, din motive de ordin stilistic.
2. Cu timpul, aceste metafore, foarte numeroase Ia un moment dat.
devin, prin demetaforizare,termeni tehnici, proprii unui anumit limbaj, cel
vit icol, datorită răspîndirii şi întrebuinţării frecvente, în special în grljtlrile
populare, şi fixării JOI',după o anumită perioadă de timp, în tratate de strictă
specialrtate..
3. Metaforele din terminologiaviticolă aparţin fondului lexical românesc, sînt creaţ.iipe terenul limbii române, termeni populari in cele mai :multe
cazuri, şi, mai rar, regionali, ce s-au impus treptat în limbajulştiinţific, care,
la început, nu avea laîudemină termeni din alte limbi sau, dacă ii avea, aceştia-riu satisîăceau întru totul exigenţele de exprimare ale unei noţiuni. De
aceea, poate, metaforele, creaţii româneşti, au luat locul, în ultimul timp, şi
unor cuvinte noi, chiar dacă acestea, în limba de origine, erau metafore.
4. Unele metafore, pe care le putem numi principale (creaţii vechi, care
denumesc varietăţi de struguri autohtone), în momentul in care au devenit
termeni tehnici şi au pătruns În tratate româneşti de viticultură, au Iostpreluate de aici şi de alte limbi şi fixate Într-un fond terminologieinternaţional,
acceptat fără nici o rezervă de toţi specialiştii-Astfel, de exemplu, în lucrarea lui P. Viala şiV. -Vermorel,l'taitegeneral de uiticuliure.Ampeloqraptue,
I--Vn, Paris, 1901-1910, în volumele III şi IV, unde sînt descrise 19 varietăţi de struguri româneşti, apar şi 5 metafore: braqhină .(IV, 146), coadarîndunicii (IV. 132), corb (III, 138), poama feleialbii (IV, 12) şi poame felei
li eagră (IV, 1;32).
5. Celelalte metafore, să le spunem secuttdare, s-au păstrat numai la
nivelul limbii române, multe dintre ele, în special cele create în ultimul timp,
fiind folosite doar în graiurile populare.
6. Deşi unele metafore, la o analiză sumară, par a avea o stabilitate
relativă, datorată, in multe cazuri, Imprejurărilor ocazionale.şi adesea spontane în care au fost elaborate, ele s-au impus totuşi în limbă chiar şi în aceste
situaţii, circulind, în momentul de faţă, pc un vast teritoriu românescşi incadrindu-sc organic în sistemul terminologieviticol,
7. Procesul formării metaforelor în terminologia viticolă este şi astăzi
În plină dt\sfiişurare,ceea ce evideuţ.iazâ, o dată în plus, varietatea şi latura
expresivă a limbii populare, capacitatea creatoare, înclinaţiile, talentul şi
fantezia vorhitor'ilor ei..
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tllnilelllaidesin România,
în "România
vitieoIă",
V(1941),
nI'.10,
p.:301·-305.
M.Oprean,Culfuravileide viepe nisipuri,Bucureşti.,
1954.
TudorPamfUe,
Industriacasnieil
la români.Trecutlll
şi stareaei de
astâzi.Conll'ibuiiuni
de arlrlteImicri
pOfJlllarâ,
Bucureşti,
1910.
DodlllldesPerrieres,
jv[o!1ograf'ia
rei/iunii
Odo!Jeşfi
dinpuncldevedere
vilico!,Bucureşti,
Hl2,1.
G.A.Polizn.Voca['ular
l'OWdJlO-,fjC1'lllan,
Braşov,1857.
HaoulelePonLbl'iant,
Dicţionar
romllno-(rances,
Bucureşti,
1872.
ZaelJ.C. Pantn, Plan/ele('I)/'ioscule
de popoTal
român.V()cabular
bo/anie
caprinilnd
numirilel'Omâne,
franceze,
flefnwne
Şî şliin/i!'ice2•
BucuJ'(;ştl,
192\),
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--------------PPR
PS
MarinI'opesCU.Spiuel,
Podgoria
romană,Bucureşti,1945,
PSV
Nicolae
Pop,SădireaŞicultivarea
viei,Blaj,1!l08.
TIr.
11, p, 174---175.
I. Popescu,
Soiuribunedeniţe, In "PodgoreanuI"
(Piteşti),1 (1907).
RGM
D. Hădulescu,
Consideratii
generale
asuprauiilor dinl uâeţutMehe;
RHV
dinţt;in trecutşi prezent,
In HVH,Il, 1897,nr. 2;1,p. 482---486.
RP
"Revistade horticultură
şi viticulturii"
(Bucureşti),
1 (1952)Ş.U,
DobreRădulescu,
Principalele
soiuride vite.L Viteleromâneşti,
IiV
tn "Universul",
53(19,16),
nr. 286,p, 6 şi nr, 31<1,
p. 6.
"RomAnia
viticolă".
Revistă
RVII
(Bueureşti),
I (1f!37)
ş.u. lunară de viticulturăşi oenologie
RVI'
"Revistaviticolăşi horticolă"(Bucureşti),
1 (1896)ş.u,
SCRIl:l/\N,
D.
"RevistavîticoliiPOpulară"
(Galaţi),X-II (191:1/1914).
SFI.
AugustScriban,Dicţionarii
limbiiromâneşti
(etimologii,
intelesuri,
exemple,
cuattunt,
arhaizme,
ncolo.C/izme,
prouincializme),
SMt
L Simionescn,
Flora
Romaniei,
Bucureşti,
H139. Iaşi.1939,
SVR
Gr,Sitnaalşilui
Ion,A[aterialurt
devol.
limbă,
pentruIstorie,
arheologie
filOlogie",
r (1883),
II,Inp,"Hevista
181--185.
VictorLâzărescu;
OlgaAlexe],Soiuridevităroditoare
şi deportal;
ŞEZ
toi din Romtmia.
Repertoriu
bibliografie,
Bucureşti,1972.
"Şezăloarea".
Revistă
pentru literaturăşi tradiţiu111
POPUlare
(FălticClli),
1 (1892)
ş.u.
LazărŞiiincanu,
Infll1en/a
orientală
asupraZimbet
si culturei
romane.
Bucureşti,
1900.
I. Introducere.
II. Vocabulal'l1l.
1. Vorbe
populare.
2. Vorbe
istOrice,
ŞV
1'CS
Corneliu
ŞumUlcuUll,
Asupravinurilordin Moldova,
Iaşi,1903.
LG.
Teodorescu,
Gh.
Constantillescn.lsmail,
Soiurile
de
vităCapolen
1'D,OLT.
sterilÎntîlniteÎn podgoriile
romaneşu,
Bucureşti,1941.
Textedia/eelale
Oltenia,publicatesub redacţialui BorisCazacu,
de
Corn
COlmt,
GalinaBucureşti.
Ghiculete,
MariaMiirdllrescu.
Valeriu
TDRG
Şuteu
şielia
Magdalena
Vulpe.
1967.
1903-1924.
TeS
H..
Tiktin, Rrzmiinisch-delllsclzes
Wărterbueh,1.--III, Bucureşti,
LC.TeOdorescu,
Soiuriraredevileînpodgoriile
româneşti.
Contributie
la Ampelografia
RepubliciiPopulareRomâne,în "ColUunicările
TI
Academiei
Hcpublicii
PopulareRomâne",XI, 1959,nr. 10.
1.C.
Teodorescu,
Inventaral
viticole
Celemaiimportante
din
TR
România,
Bucureşti,
1.942.centrelor
'TS
LC.Teodorescu,
Soinrţ.
deviţecultioat«
in România,
Bucureşti,
192!l.
LC.Teodorescu,
Cele
mai l'ccomandabile
speciişi val'ietăjide vite
TVH
pentru
Român.ia,
Bucureşti,
19:30.
1928.
LC.Teodorescu..
Valoarea
Pl'odllc!iIJă
a vitelorrOl1JfÎneş{i,
Bucureşti,
TV
UG!
Constantin
l'risnea,Tara vinurilor,Bucureşti,1913:3.
V
D, Udrescu,GlosarregionalArgeş,Bucureşti,HJ!l'l.
VasileVaIda,
Materia!
de dialectsăIăgian,in "Trihuna"
ve
(Sihiu),
VII (1890),
nr.jUl'gon
8:3-97.
'VIN
V. Vire01,
Graiuldin Vilcea,Bucureşti.1910.
V.Cînm-,IHuflteanu
şIBucureşti,
Corneliu
Homan,
,)'Imiil!
vv
economic
şi chimic,
1900. VinurileHoml1niei.
VVA,I+vn
Petru VanGll,
VierUul
saa cultivarea
uifeide IJIe,Arad,1898,
P.
Via
IaPal'jl,
et V. lIJ01-,1(110.
TraitigcneraldeuitiCllltlll'e.
Amp6!o!iTap!zie,
1--VII,
vve
Th. VOleov-,
Valoarea
comparativâ
a wwrsoiuride viteCllltiuaie
in
Pl)dgoria
liu;}i,
1lJ35.
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METAFORA
INTERMINOLOGIA
VITICOr,A
RoMANEASCĂ
..__ ._-",,---------------_._-_.

Ab = Alba
Ag = Argeş
= Arad
Ar
Ban. .c Banat.
Bc .c.Bacău
Bh = Bihor
BN
Blstrtta-Năsăud
Hr 0'0Brăila
Bt
"eBotoşani
Bucov... Bucovina
Bv .-. Braşov
Bz " Buzău
... Cluj
Cj
CI
=0Călăraşt
Criş. = Crişana
CS
Caraş-Severln
ad]. "'--.
adjectiv
art, ,. articulat
dim.= diminutiv
t. =.feminin
m. = maculin
n: = neutru
n. pers." numede persoană
11,top,= numetoplc

ABREVIERI
A. Judeţeşi provincii
Ct
Constanta
Db
Dlmhovlta
Dj ,••Dolj
Dobr, =.Dobrogea
Gj ""'''Gor]
GI " Galaţ.i
GI' . Giurgiu
Hd = Hunedoara
It
= Ilfov
Il
. Ialornita
Iş .= Iaşi
Mh
lVIclJediuţ!
Mrn tz Maramureş
Mold. Moldova
Mş = Mures
Ainul.= Muntenia

63

Neamţ
l'<ţ
OI
Olt
Olt.
Oltenia
l'h
Prahova
51>
Sibiu
Sălaj
Sj
SaluMare
Si\{
Sv
Suceava
TI
= Tulcea
Trn
= Tlmlş
TI'
= 'I'eteorman
Transilv,., Transilvania
VI
= Vilcea
Vn
= Vrancea
Vs
= Vaslui

B. Diverse
pl. .,=plural
r o. recte
g, .",.substantiv
sq. :-,singular
subst.= suhstantlvat
suf.=. sufix
v = verso

ASPECTS
DE LA MI":TAPHORE
DANSLA TERMINOLOGIE
VITICOLE
ROUMAINE
REsuME
1
L'HudeIait I'analyse
dela rnajorite
destermosmctaphorlques
qnidesignenU'
desvarlstes
deralsins,connuset utlllsesilpresentdansledaco-rournaln.
Lesmatărtaux
out (t{ recuelllts
de
2788localttesenquetees
par B. P. Hasdeu,Nic, Densuşlanu,
par lesenquătcurs
el lesauteurs
de NALHct par I'nuteur-memc,
demanieredireeleouindirecte,
entrclesannees1965--1980.
Ony ajoutelesdonnees
obtenues
pal'I'enreglstrement
detcxtesdialecta
ux:lsujctdeviLiculture
deMoldavie
et deBucovine,
celJes
desarclJ.ives
Al.B.I--lI. ainsiquelesinformations
excerptecs
de dictioullaires
el.d'autl'estravauxdialectologiques,
folkloriques,
ethnographiques,
arnpclographiques,
enologiques,
litleraires,etc.
Aupoiulde vuegcuetique,
onpentdecclerdetlxtypesrepl'csentatifs
1) desmHaphores
primilives
(ouprillwires),
quiaparaissent
comrne
prel11i(res
dCl1ornÎnations
desobje.tsf[uin'ont
pasreCllcncorcde.5noms; 2) desmetaplwres
desabstilufion
(ousecoudail'cs),
([nIrernplaceut
destermesdejaemploycs,
soittIu'ilssonttropgt\neraux,
soitqu'llsSOllt
"pretencicux",
et surtout
desn(!Jlogisrnes.
S'imples
011composees
quantil la fOl'me,
IesmetapllOres
suscllcnt,au pointde
vucducouLenu,
lllle(!iffcl'cnciation
se-Ion
la natnredu transfert; il y fidesmeblphores
inaniml:
potirinanimc(nornsdOllues
par la resscmbJance
desraisim;fivecdesJllanl:es,
des objets,des
liqllides,
etc.)et animepotirinanime
(l1oms
c!onncs
pal'Iaressernhlauce
desraisillsavecles parties
ducorpshumail1,
aveedesanimanx,etc.).
Cr(,atloIls
dela langueJ'oumaine,
lesmetaplwres
dela terminologie
vitlcolesontengag(es
dansunproeesslls
;'tdoulJlc
sens,d'llnepart,lJ.omhre
d'ellessonl:dcvcnues nsuredeslcrmes
tcehniqucs;
d'alltreparc,ellesobelssent
a nu rellouvellement
pcrpetueL fonctiondesm6..
tapÎ10res
est es;:elltiellemcnt
d'ordrt1
pratique,maisleur survivance
est en rapportdirectavec
l'acnitedel'o.bsCl'v<1Uon
OlII'ingelli.cusHt.
desrappwellCments
anaIoglques,
bref,avecktn'charge
s tyUslifpIC
irnplicH
c.
CentraldeLi.n[lIJÎslj:căţ
IstorieLilerarâşi l'olcl()r
Iaşi, sir, Codl'esci.J"
nr. 2
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