IMPRUMUTURI

ROMÂNEŞTI îN ZOONIMIA
DE
IOANLOBIUC

HUŢULĂ

1. 1. Lucrarea de faţă se adaugă unui studiu anterior al nostru, mai
amplu, privind Elementeleromâneştiîn terminologiapăstoritului şi a creşterii
oitelor la huţuli1. Pentru a permite o lectură autonomă a' ei, facem aici
următoarele precizări:
Pentru amîndouă lucrările am anchetat un grup restrins de graiuri
huţule de pe teritoriul patriei noastre, şi anume din partea superioară a
văii rîului Moldovita. Asezările hutule de aici sînt: satele Moldoviţa (anterior: Ruşii Moldoviţei; 'Russ-Moldawitza), Demacuşa,futna-Săcrieş, Raşca
şi Argel, din comuna Moldoviţa, şi satelePaltin (anterior: Ruşi pe Bou (1);
Valea Boului) şi Ciumîrna2 din comuna Vatra Moldovitei, jud. Suceava3.
Huţulii sînt veniţi aici, ca "brănişteni" ai mănăstirii Moldoviţa,proprietară,
pînă la 1785, a întregii văi, din nord (Galiţia, Pocuţia) pe la jumătatea
veacului al XVIII-lea. în multe din localităţile indicate, ei s-au suprapus
peste populaţia băştinaşă românească,pe care au asimilat-o (ca şi pe românii
ardeleni şi bucovineni stabiliţi ulterior printre ei). Aşezările celelalte de pe
valea Moldoviţei: satele Vatra Moldoviţei, Valea Stînei (fosta colonie nemţească Freudenthal), Dragoşa, Frumosu, Deia şi Vama, au fost şi sint exclusiv româneşti4.
1 Se publică,sub acesttitlu, în "Romanoslavica",
vol XVLlI, aflatsub tipar.
2 Informatorii
sînt notaţiîn textulIucrărriprin cifreromane:1 BoiciucVasile,62
ani,din Argel;II PonepaloVasile,61 ani, Raşca: III SemcoPintilei.40 ani, Paltin:
]V 'TrisciucTimofii,39 ani, Raşca: V PonepaloNeculai,22 ani, Argel. Pe lingă cîţiva
informatori
ocazionali
(femei),ne-auoferitmaterialeşi un numărdeelev]aiclaselor
V-VIIr
din unelelocalităţi.Zoonimele
la carelipseşteIndrcareasubiectuluisînt"generale"in acestegraiuri.
3 Dupăîmpărţirea
administrativă
din 1968a R. S. România.
4 O discuţiemailargăprivindaşezareahuţuliioraici,anchetaşi referinţelebibliograficenumeroase
se găsescîn studiulde la n. 1.
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2, Problema elementelor româneşti la naţionalităţile conlocuitoare şi
la popoarele vecine "este o problemă lexicală de importanţă deosebită nu
numai filologic-lingvistică,dar mai ales cultural-istorică, iar din punct de
vedere românesc ea va trebui pusă în lumină, pentru motive social-istorice
uşor de înţeles" 5, Numai prin cercetări concrete, de înregistrare a unui
material cît mai bogat şi mai exact şi de interpretare a lui, se poate stabili
pe deplin "aportul populaţiei românofone la îmbogăţireapatrimoniuluilingvistic şi cultural al popoarelor din sud-estul european?".
3. Influenţa limbii române asupra graiurilor huţule, ca şi asupra tuturor celorlalte graiuri (carpatice mai ales) ale limbii ucrainene şi ale altor
limbi vecine, s-a manifestat cel mai intens şi cel mai devreme în domeniul
păstoritului şi al creşterii vitelor. La slavii carpatici şi în primul rînd la
ucraineni, iar dintre aceştia la huţuli 6, păstoritul lactat alpin este de origine
românească. "Colonizarea valahă" a Carpaţilor nordici, începută în veacul
al XII-lea sau chiar în cel precedent, a determinat, printre altele şi îndeosebi, structura şi caracterul terminologiei ramurii date în întregul spaţiu
nord-carpatic7.
4. în cadrul acestei terminologii, un loc Însemnat îl ocupă numele
proprii de animale, care, prin conţinut, funcţii şi relaţii structurale, se
constituie Într-un microsistem onomastic8, ce intră organic, alături de antroponimie şi microtoponimie, în sistemul graiurilor teritoriale cercetate
(pentru sistemul limbii comune sau al celei literare onomastica reprezintă
elemente marginale, potenţiale, facultative). Este ştiută penetrabilitatea, la
contactul lingvistic (generat de cel etnic, economic, cultural), a sistemului.
onomastic, în special a celui antroponirnic, al unei limbi. în numeroase
limbi numele proprii sînt, prin excelenţă, împrumuturi. Sistemul zoonimic
urmează îndeaproape,în această privinţă, ca şi în altele de altfel, pe cel
antroponimic, dar merită şi cercetări speciale, atît prin motivele CÎt şi prin
procesul în sine şi fenomenele ce au loc cu acest prilej, ale împrumutului
din alte limbi. Interesul cel mai mare s-ar părea că îl prezintă, sub acest
aspect, influenţa străină asupra românei, în "domeniul atît de românescal
păstoritului şi al creşterii vitelor" 9. Nu mai puţin demne de interes ştiinfiJ. 1. Russu,Elemente
autohtone
în limbaromână.
Substratul
comun
româno-atb
anee,
Bucureşti,1970,p. 108.
• 6 Printreteoriiledespreo-igineaetnicăa huţulilorexistăşi una caresusţineoriginea
lor românească
şi, deciun substratromânesc.
CL J. Czekanowski,
Wstepdo historiisiouiian,
Poznan,1957,p. 98; Al. Rosetti,Istorialimbiiromâne.V. Limbileecine,Bucureşti.
1966,
p. 118;etc.
i Pentrubibliografia
recentăa problemei
vezistudiulde la n. 1,
8 Cf., pentru"cefidentuldesistem"alonomasticii
şial sectoarelor
ei,V.N.Toporov,
Nekotorie
soobrajeniia
v sviazis postroieniem
teoreticeskoi
toponomastiki,
"Prinţipîtoponimiki",Moscova,
1964,p. 3-22 (o bogatăbibliografiela zi); V. A. Nikonov,Vvedenie
v toponimiku,
Moscova,
1965,p. 107ş. u.; PiroskaB. Gergely,Observaţiimetodologice
cu privirela cercetarea
sincronică
a numelor
de persoane
maghiare,
"Studiişi materialede
onomastică",
Bucureşti.
1969,p, 13-19.
9 St, Paşca,Numede persoane
şi numede animaleîn ŢaraOltului,Bucureşti.
1936,
p. 150.
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ţi fie sînt şi zoonimeIe din contextul vastei influenţe pastorale româneşti
asupra idiomurilor slave "nordice«.
5. Deşi cercetări specialeale lor aproape că nu există, putem afirma
că influenţa româneascăa afectat profund, imbogăţindu-le şi modif'icîndule, sistemele zoonimice ale graiurilor carpato-ucrainene, atît în conţinutul
cît şi în planul expresiei lor, particularizîndu-leîn raport cu restul graiurilor ucrainene.
În studiul său de sinteză, Influenţa limbii române asupra limbiiucrainene, E. Vrabie găseşte, în diverse graiuri, un număr de 27 nume de ovine,
dintre care 20 se folosesc - socotim noi, deşi autorul nu precizează de
fiecare dală această funcţie - ca sau şi ca zoonime, şi 6 nume de bovine,
dintre care 5 nume proprii 10,Desigur că numărul acesta, rezultat din sursele consultate, trebuie să fie în realitate mult mai mare. De pildă, în
satul huţul Luhy din raionul Rachiv al Ucraine] Transcarpatice, numele
de oi sînt aproape exclusiv româneşti11, ceea ce presupune, dată fiind
ponderea, acolo, a oieritului, un număr ridicat al lor.
În graiurile anchetate În anii 1967 şi 1968, noi am înregistrat 37
nume de ovine (dintre care 14 împrumuturi din română şi 7 creaţii huţule
din elemente de aceeaşi origine), 42 nume de vaci (22româneşti), 12nume
de boi (9± 1 româneşti şi 2 ± 1 huţule), 21 nume de cabaline(9 din română,
pentru 2 foarte probabilă aceeaşi sursă) şi 25 nume de cîini (16 româneşti).
Totalul este de 136 dezoonime, dintre care 70±3 (51,5%) româneşti şi
7 (5,1%) derivate huţule din cuvinte preluate din română. Plusul sau minusul de 3 (2,2%) se datorează nesiguranţei, pentru unele cuvinte, a sursei româneşti.
6. înainte de a justifica aceste împrumuturi, socotim necesară explicarea
zoonimiei
huţule.
Păstoritul
la îndeosebi
huţuli, cacu
şi ltaşa-numitul
toţi ucrainenii
carpatici,
se înrudeşte
strîns
cu cel
românesc,
"păstorit
din
zona fînaţelor" (din Maramureş, o parte a Ardealului, Moldova muntoasă
de nord-vest şi Bucovina),care cunoaşte mai multe forme. Aşase prezintă
el în valea Moldoviţei, unde şi populaţia româneascăşi cea huţulă au avut
şi au ca ocupaţie principală păstoritul şi creşterea animalelor, în special a
cornutelor mari şi a ovinelor (agricultura fiind aici, mai ales la huţuli, o
îndeletnicire secundară dintotdeauna). Păstoritul amintit este aici de tip
mixt, de fapt, pastoral-agricol,cu pendulare simplă (văratul la stîni, de
strînsură sau, mai rar, individuale, în munţi, departe de aşezările din vale,
iar iernatul şi tomnatul ori, mai ales în trecut, în tîrlele din zona fînaţelor,
ori, mai ales azi, în gospodărie). Intîlnim aici, însă, şi un păstorit agricol
local, fără stînă (vitele, cele sterpe, şi caii îndeosebi fiind duşi ziua la păşune în afara satului sau în cuprinsul lui şi seara aduşi în curtea fiecărui
proprietar sau în cea a ciobanului) 12. (CL calcurile huţule după română:
10"Romanoslavica",
XIV,1967,p. 127-185.
11V. A. Moskovici,
Ie polesskoiterminolo
gii cuetoob
oznacenii,în culeg."Polesie
(Lingvistika.
Arheologiia.
Toponimika)",
Moscova,
1968,p. 160.
12Cf. R. Vuia,Tipuride păstoritla români,1964,p. 60.97-140.
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semîutia "iernat(ic)" şi eemdrca "tîr1ă de iarnă"; numele topic Vesnârca
primăvăratic"; litooişşi "vărat(ic)"; osenooîşşişi osinniţja "tomnat(ic)")13.
"
Preponderenţa în valea Mo ldoviţei, de la data apariţiei lor aici (a
doua jumătate, mai exact, începutul ei, a veacului trecut) a gospodăriilor
ţărăneşti mici şi mijlocii, ca şi (co)existenţarnodalităţilorde păstorit indicate
explică existenţa zoonimiei, bogăţia relativă a ei, ca şi necesitatea unei
asemenea diversităţi şi detalieri.
7. Factorul general şi mereu activ al împrurnutului de zoonime îl
constituie tendinţa de modernizare a numelor proprii, "moda inovatoare",
rernarcată de mulţi cercetători14,deci un factor psihologic, care explică şi
categoria "împrumuturilor afective". Alături de el, acţionează factorii extralingvistici, îndeosebi social-economici,ai contacrului lingvistic (ai celui
intern permanent mai ales, de convieţuire, sub diverse forme, a unor colective aloglote), foarte adeseori decisivi. Pentru cazul nostru vom invoca
dintre aceştia: prezenţa, foarte timpurie, a păstorilor români în Carpaţii
ucraineni (ca şi polonezi şi slovaci) şi asimilarea lor ulterioară, destul de
tîrzie, de către slavii carpatici; prestigiul, dat de superioritatea ei tehnică,
a civilizaţieimateriale pastorale a românilor; relaţiile comerciale, vechi şi
îndelungate, ale Moldovei cu ţinuturile ucrainene sud-vestice şi estice;
nevoia de achiziţii de animale din alte părţi, pentru îmbunătăţirea rasei;
în fine, simpla vecinătate, înrnulte locuri convieţuirea, a ucrainenilor cu
românii, pe o întindere teritorială mare.
Pentru huţulii din valea Moldoviţei, este suficient să ne referim, în
plus, la convieţuirea lor, în simbioză etnică, cu românii timp de aproape
două secoleşi la comunitateade viaţă economicăetc. cu aceştia,ceeace explică
unele zoonime specifice, împrumutate după aşezarea lor aici. De altfel, şi
în teritoriile lor originare ei au avut dintotdeauna ocupaţii identice1" cu
cele ale românilor din Maramureş şi Bucovina. Toţi aceşti factori au determinat numeroaselesimilitudini ale zoonimiei huţule cu cea românească
(nordică)16.
8. Pentru distincţia celor două straturi de împrumuturi (în geerl
păstoreşti) nu dispunem de criterii sigure şi eficiente. Fonetica nu ajuta,
din cauza bilingvismului,se pare, de dată veche,al huţulilor, care modifică
neîncetat, cel puţin teoretic, fonetisrnul împrumuturilor. Pe de altă parte,
cercetările de acest fel sînt puţine şi nici nu le avem pe toate la dispoziţie,
încît nu putem fi siguri că un zoonim sau altul nu se găseşte şi în alte
13Prezentăm
materialul,
aicişi in continuare,
în transcrierea
foneticăa ALR II (cf
şi ALRIIe; 1. Pătruţ,Foneticagraiuluihuţul din valeaSucevei,Bucureşti,1957).Din
motivetehnice,transcrierea
e multsimplificată,
Iiterarizată.
prinnenotarea,
launelesunete,
a tuturorvariantelor
şi nuanţelor.
14Cf., de pildă,St. Paşca,op. cit., p. 34, 150;ere.
15VeziUkrainska
RadianlhaEnţtklo
pediia, t, 3, Kiev,1962,p. 540-541.
16Dealtfel.la bazanumelorpropriiîn generalstauanumiteuniuersaliiextralinguistice,exprimate
în cuvinteleuneilimbisaualteiaşi vizibileîn structura,modelulşi caracterulremeloracestora.
A. V. Superanskaia,
Strukturaimenisobstuenno
go (Fonologiia
i
morfologiia), Moscova,
1969,p, 24.ş.u,
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graiuri, fiind "specific" acestora. De aceea, ca şi în temeiul împrumuturilor
certe anterioare venirii huţulilor aici, nu vom invoca în partea a Il-a a
lucrării, Lista împrumuturilor,pentru etimon, în mod special graiurile româneşti din zona dată, deşi marea majoritate a zoonimelor discutate se
găseşte şi în ele. Ne vom servi de cît mai multe arestări şi din cît mai
multe părţi ale ţării (sudice mai ales, pentru un plus de siguranţă a etimologiilor). justificăm acest mod de a proceda şi prin faptul că, în ciuda
diversităţiişi bogăţiei ei foarte mari !", zoonimiaromâneascăeste, înansamblu,
unitară, în sensul repetabilităţii lexemelorce o compun pe întregul teritoriu
românescşi, mai ales, al unităţii criteriilor de atribuire a numelorde animale18.
9. Pentru eventualitateaunei comparaţii cu cea românească,ne oprim,
succint, asupra zoonimiei huţule, ref'erindu-ne, deocamdată,doar la numele
de animale create pe teren ucrainean. In linii mari, structura ei este similară cu a celei româneşti. Găsim aici, în primul rînd, apelative (substantive
comune şi adjective substantivate), transferate în zoonimie fie prin suf'ixare
reală, materială, fie prin cea» zero" (aşa-numita "derivaţie semantică" sau
"metaforică" 19, însoţită sau nu de modificări morfologice). Zoonime1e
monolexematicepredomină asupra celor compuse.
Cele mai multe denumiri pornesc de la culoarea Unei sau a părului,
de la o particularitate fizică (şi de la cele privind lîna sau părul) sau de
la o particularitate caracterizantă (de culoare, temperament, calităţi şi defecte, chiar note "neutre", de aspect general ş.a.) cu alte. vierăţţ sau cu
diverse obiecte; (oi) Bilof6sta,Boutiăca,Clepauxa,Clepâta, Copoc,Cobotarca,
Cosdna, Crutorijca, Doubenca,Husodca, Pancâşca Ruda, Sîvulja,Zoiedoăâla;
(vaci) Baziuna, Bereza, Bâmboăca,Crasâlia, Fasulţa, Ldstiuca, Lisdia, Poroşnecca,Serndţa, Tesulia, Vinolja; (boi) Holubdn, Mîdiljdn; (cai) Cocoş,
Ples ; (cîini) Basîj, Dubii, şi Dubec, Cuţofostei, Sirco, PUţine nume indică
soiul sau calitatea acestuia ori şi provenienţa (vaci: Tţrolia, Zgardulja) sau
de la etnonime (oi: Ţehdnca,de fapt, prin intelmediul semnificaţiei apelative figurate "negru") "
Zoonimele provenite de la nume de persoanesînt, în marea lor majoritate, împrumuturi şi se găsesc aproape numai în clasa numelor de cabaline
şi cîini, acordate fiind din afectivitate sau pentru aparenţa lor... simandicoasă, din imitaţie etc. (din germană ş.a.: (cai) Casiidn, Câţco, şi Câţec,
ldnuş; (cimi) Buguş, Doubuş,Do/fii; pentru cele româneşti vezi Lista). Ca
o excepţie, le întîlnim şi la numele de vaci (unul singur şi la cele de boi)
17Numaiîn jud. Albaau pututfi adunate1207de zoonime,
atribuitede 1325ori,
(Tr. Pătrăşcanu,
Numede animaledin judeţulAlba,"Limbăşi literatură"XXIIBucureşti,
1969,p, 108).
18Veziformularea
şi ilustrarealor la Şt. Pasca,op. cit., p. 150-156;Gr. BrîncuşNumedateanimalelor
domestice,
"Limbaromână",XVJ, 1967.
nr,2,p. 170;Tr. Pătrăşcanu.
lucr.cit., p. 110-116.
19A. V. Superanskaia.
op,cit., p. 92- 93, propunetermeniide onimieare
a apelatiouluisauconversiune
onomastică,
ca în cazul,e drept,extrem,al verbuluirusescdogoniaiI,
devenit,prinschimbarea
sfereide întrebuinţare
şi a corelaţieiobiectual-conceptuale
şi denominative
a cuvîntului,
numede cîiniDogoniai,
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unde ele se explică printr-un fel de tabu, în cazuri particulare, al numelor
obisnuite în această funcţie, de tipul celor de mai sus. Zoonimelor provenite din antroponime feminine li se acordă un fel de putere magică,
hutulii crezînd că vacilor numite astfel iIlena, Parasea, Vaselena etc.)
vrăjitoareleII nu le pot lua mana, în ansamblu însă, în zoonimiaucraineană
indigenă antroponimia nu este o sursă productivă, după cum, restrîngînd
afirmaţia la graiurile date, nu se creează zoonime nici de la numele zilelor săptămînii, ale sărbătorilor, ale elementelor naturii, de la toponime.
Singurul nume dat după momentul naşterii, Veârca, este un calc după un
împrumut românesc (vezi Lista).
10. În legătură cu clasele funcţionale de zoonime, mai remarcăm că
huţulit în discuţie nu acordă nume proprii decît oilor, vacilor, boilor, cabalinelor şi ciinilor (creşterea caprelor la ei e accidentală) deşi creşterea
porcilor ca şi a orătăniilor de curte este curentă (nu au nume nici pisicile).
Este drept că numele de găini, de pildă, nu sînt zoonime propriu-zise,neputînd servi pentru chemare ş.a, Deşi berbecii nu primesc nume, denumirile oilor şi ale vacilor sînt cele mai numeroase, create în mod necesar in
gospodăriilecu oi şi vaci puţine. Importanţa de prim rang a acestor specii
explică, în mare parte, regularitatea derivării de Ia numele date lor a formaţiilor diminutivale şi hipocoristice (dar nu in sens românesc, al existenţei unor familii de derivate de la acelaşi radical, ci în cel al cuprinderii
mai tuturor zoonimelor în procesul de diminutivare, cu cîte o singură variantă de regulă). Trebuie de precizat că procesul dat e pur onomastic,
diminutivele fiind variante stilistice ale bazei, în planul lingvistic al semnificantului şi nu în cel referenţial (ca în cazul sinonimiei onomastice, de
exemplu). Observaţia e valabilă şi pentru derivatele huţule de la zoonimele
românesti.
Pe de altă parte, creaţiile huţule Sint, de regulă, specifice în cadrul
speciei respective, nerepetindu-se la altele. "Dedublării" omonimice li sînt
supuse (dacă nu cumva au fost împrumutate de la început ca omonime)
doar numele româneşti (cf. Lista) sau cele de altă origine; Bâbişi Bubic
nume de cai şi cîini; Ţigann idern), De aceea, numărul total al împrumuturilor din română ar putea fi doar de 66 (49,2%), numărul dat mai sus
fiind cel al atribuirii (rămîn distincte, însă: Coca şi Cocuţa, Murga şi
Murguţa). Se întîlnesc şi cazuri de sinonime, între numele huţule şi româneşti (vezi Belilia), între cele de altă sursă şi cele româneşti şi, în fine, în
cadrul acestora din urmă.
11. Deşi lucrarea noastră urmăreşte, în primul rînd, înregistrarea Împrumuturilor şi dovedirea sursei lor româneşti, datele anchetei ne permit
unele observaţii, in lumina teoriei onomastice enerale, în ceea ce priveşte
20CL pentrucredinţele
şi practicileoculte.variateşi bogate.ale huţulilor.maiales
alecelorvechi.B. V. Kobîlianskli.
Dialekti literaturnamoua,Kiev,1960,p. 214(bibliografiebogată).
21Nu i-arnpututprecizaoriginea« rnagh,?; germ.?; rom.?). FoneticaDUpermiteexplicarea
prinucraineanul
cehan"ţigan"!
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statutul semantic şi funcţional şi, deci, locul numelor româneşti in stadiul
actual al zoonimiei hutule. în sfera acesteia intră toate numele individuale
date animalelor domestice, indiferent de originea acestor cuvinte şi de relaţiile lor cu apelativele limbii date. Calitatea de signumproprium a unui
cuvînt este dată, cum s-a dovedit 22,de funcţia lui de identificare, individualizare a obiectului, funcţie constituind singurul lui sens obligatoriu şi
esenţial, cel semantic (etimologic,preonomastic) devenind facultativ şi putînd .fi păstrat, atenuat sau eliminat. Neavînd drept semnificat un concept,
ci un obiect, numele proprii nu semnifică, ci denumesc doar, indică, fiind
cu atît mai specifice, mai pregnante în limbă, cu cît este mai mare distanţa
lor fată de apelative23.
Din acest punct de vedere, ca şi din altele 24,tipurile onomastice se
comportă diferit. Astfel, denominatia antroponimică, ca. şi cea zoonimică,
se bazează mai mult pe factorul individual - volitiv şi afectiv, pe cînd
denominaţia toponimică este în ansamblu, mai ales azi, mai mult socială.
Antroponirnia şi zoonimia sînt, apoi, mai puţin motivate în raport cu referentul decît toponimia, In plan Iingvistic există, de asemenea, diferenţe
notabile: antroponimele se deetimologizeazămai uşor şi mai repede; în
fine, distincţia, general onomastică, între numele proprii individuale, cu
semantică concretă, reală, şi cele de grup, cu semantică săracă25.
12. bupă conţinut, motivare semantică şi funcţionare in vorbire, in
zoonimia huţulă trebuie deosebite, mai întîi) creaţiile proprii şi împrumuturile. Prin definiţie însă, ambele categorii sînt doar "nume-etichete", cu
sens pur nominal, denotativ, şi cu unul al clasei din care fac parte.
"Vidul"
lor semantic
se r.\elevă,
numai
nivelul sistemului
limbii,
unde numele
e mai puţin
legat însă,
de obiect
şi, Iaindiferent
de posesorii
lui,
rămîne unic. Tocmai pentru că desemneazăomologii, zoonimeleîn vorbire
primesc o semantică situativă, concretă, in relaţia nlJiIl1e-obiectpe primul
plan trecînd acesta din urmă'". Deosebiriledintre cele ii.ouăserii apar tocmai
aici, în planul vorbirii, determinate fiind de motivarea internă a fiecăreia
dintre ele.
Pentru vorbitorii huţuli, sînt nemotivate zoonimele personale de creaţie proprie. Printre celelalte tipuri predomină absolut cele motivate. Împru22CL V. N. Toporov,lucr.cit.: A. A. Ref'ormatski,
Toponomastika
kak lingois-:
tic/skii[akr, "Toponomastika
i transkripriia",
Moscova,
1964,p. 9-34; A. V. Superanskaia,op,cie., p, 9. ş.u.; A. A. Ufimceva,Slovov lexico-semanticeskoi
sistemeiaeîka,
Moscova,
1968,P: 72-75; S. Teiuş,Referitorla sferaşi loculonomasticii.
în "Studiişi
materialede onomastică",
p. 7-11 şi bibliografia
datăîn ele.
23Cf. teoriacelortrei sensurişi funcţiia lui V. A. Nikonov,ib,
24în primulrînd,dupănecesitatea
individualizăriiobiectelor,
pe primulloc se află
oamenii.urmeazăobiectelegeografice,
apoianimalele.Cf. N. V. Podolskaia,Kakuiuin[ormaţiiu
nesettoponim,
în "Prinţipîroponimiki",
1964,p, 80.
25Vezi,pentruaceastadin urmă,contribuţialui A. P. Kretenko,Do teoriiolasnech
naso,"Onomastika",
Kiev,1966,p. 16-28.
•
26Cf'.,Ia A. P. Kretenco,ibid., pentruacestnivel,analizaomonimiilor
simetriceşi
asimetrice,
ca principiu
organizator
al onomasticii
(ceamaiasimetrică
fiind omonimia
nume
propriu/apelativ),
carevădeşteneornogenitatea
semantică
a sistemuluionomastic,
caşi opoziţiafundamentală:
apelativ/onomastic.
3- AcademieAnuarul
delingvistică
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muturile se motivează etimologicin limba lor de origine,fiind preluate, in
zoonimie, fără conştiinţa structurii lor semantice, deci, cu potenţial semantic nul sau minim.
Ancheta a arătat, însă., că foarte puţine împrumuturi româneşti sint
azi neînţelese vorbitorilor: Cobanel,Bulumej, Dioidn, Dragoş, Dâţu, Zorilo,
Ldbuş, Lâpu, Mardzel, Murga, Piţia, Sîrbu, care, neavînd un sprijin semantic în apelativele huţule, rămîn numai denominative şi in vorbire,
zoonime propriu-zise. Toate celelalte nume româneşti (iar dintre cele de
altă origine: Bâbi, Brdun, Ţigan, Fucs, Cocoş,Şiman) sînt supuse interpretării, etimologiei populare, din tendinţa vorbitorilor de a înţelege cuvintele
neînţelese, străine mai intii de toate, de a le face clare şi uşor memorabile,
de a le reda sensul, adică de a le adapta semantic, evident, în calitate de
cuvinte, 'la vocabularul propriu.
O parte din acestea au fost imprumutate la huţuli o dată cu apelativele româneşti corespunzătoare, existînd paralel în graiul lor ca omonime.
Zoonimele date sint astfel motivate semantic integral. Le-am putea numi
zoonime-apelatioe,
spre deosebire de toate celelalte tipuri şi,.1n primul rind,
de cele personale. Apelativele corespunzătoare lor sînt discutate la prezentarea materialului. în mai mică măsură le sînt clare informatorilor creaţiile
proprii din cuvinte preluate de' Ia români, cel puţin unele dintre ele
(Cobancaş.a.),
Cit priveşte semantizareacelorlalte imprumuturi româneşti, trebuie să
plecăm, în primul rind, de la bilingvismul,'azi de masă, cu diverse grade
psihologice şi lingvistice, al huţulilor, cunoaşterea şi uzitarea, in măsură
tot mai mare, a limbii române (a graiului românesc local), ca şi de la
existenţa unui fond lexical comun apreciabil în graiurile huţule şi româneşti, ca urmare a influenţelor reciproce indelungate dintre ele, factori
care permit, de asemenea,unele asociaţii semantice intre zoonime şi apelative (cf'., mai jos, Pistrulja şi ucraineanuI pistrjac)27.Astfel, cele mai multe
nume de animale, de provenienţă românească,au căpătat şi o funcţie descriptivă, situativă, implicînd o semnificaţie, o reprezentare "noţională", 'un
sens apelativ, destul de stabil, cu variaţii de regulă neînsemnate de la un
informator la altul (chiar şi la cei monolingvi). Această reprezentare se
referă, aproape exclusiv, la particularităţile fizice ale animalelor, ce1ilJ.ai
des la culoarea Unei sau a părului'", precizată concret sau în general (Cabana - nume de vacă "complet roşie" 1; Brînduşa- "pătată cu alb şi roşu
pe corp" II; Ţîntolia - nume de vacă "roşie sau neagră şi cu o ţintă albă
in frunte" IIIJ dar "cu mult alb pe ea şi cu "petece", parcă ar fi bătută
cu ţinte" II; Florica - nume de vacă roşie cu alb sau roşie cu negru ori
27Vezi,pentruidentif'icările,
omof'onice
şi sinonimicc,
operatede bilingv:între cuvintelecelordouălimbi stăpînite,E. Haugen,Bilingualism
in the Americas,
NewYork,
1956,p. 46.
28Vezi,pentrudiferenţele
naţionalede percepţietradiţională
a numelorproprii,de
asocierispecifice
cu cuvintelelimbiiproprii,ceeace împiedică
analizaobiectivăa originii
celordintîi,A. V. Superanskaia,
op. cit., p.• 27. Cf pentrurolul însemnatal coloristicii
la huţuli,B. V. Kobîlianski,
op. cit., p. 212.
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roşie închisă" II, III; Garâfa - nume de vacă "mai mult albă decit roşie"
1, dar "galbenă" pentru informatorul II; (oi) Kapitfa "de culoarea căpuşei"
[!] 1, Il; Vâkiţa "cu botul ca de funingine" II, "albă cu bot roşu sau
neagră cu bot alb" 1II; Zgardâlia -- nume care se dă vacilor cu bărbie
mare, altfel însă Ia II: "cu pieptul alb, . cu o fîşie albă sub gît, pînă la
piept"; (boi) Florjdn "înflorfl! (alb cu negru)"; Padurjdn "de culoarea
pădurii, verzuie" [1] III; Vasîli "negru" [!] V; (cai) R6iban "cal bătrîn'";
(cîini) Grîvej "negru cu f'îşii albe sau roşcate"; Hurmice "punctat cu alb,
negru şi roşu") sau prin raportarea la un obiect de culoarea dată (vezi mai
sus, ca şi Ţtgdia, nume de oaie "foarte neagră" II; Însă "cu lîna foarte
mică, măruntă şi numai albă, ca vata" HI ; erc.).
13. Pornind de la ponderea crornaticii in creaţia lexicală a limbilor
slave (şi a altora), unii cercetători au indus, fără dreptate, la numele de
culori şi numele proprii de animale, păsări ş. a.29, Este adevărat că numeroase nume de obiecte din lumea vegetală şi animală, ca şi o parte de
zoonime, au la baza formei lor interne însuşirrcromatice ale designatului.
Totuşi, incadrarea de mai sus nu se justifică nici teoretic şi nici practic. La
baza creării sau împrurnutuhri de zoonime se află nevoia de a denumi
animalul şi nu însuşiri cromatice sau de altă natură ale acestuia. De aceea,
cum s-a mai spus, semantica concretă nu este o funcţie organică a zoonimelor (acestea nu denumesc însuşirea, ci caracterizează obiectul pe baza
însuşirii sau a altor relaţii, fără să generalizezeo însuşire sau alta i să
grupeze obiectele denumite pe baza ei), de aceea şi semnif'icareaînsuşirilor
cromatice este arbitrară, individuală, confuză adesea, nefiind cuprinsă ne-.
mijlocit în tema sau radicalul denumirilor, Lingvistic vorbind, acestea sînt
nemotivate ca nume de culori. Ele se pot motiva sau nu, în raport cu animalul
denumit,
în observa,
vorbire, prin
situativ.
Împrumuturile
zoonimicedeînşirate
mai sus,
cum sedoar
poate
semnificaţiile
lor secundare,
ordin
cromatic, În ciuda factorilor amintiţi, în primul rînd a bilingvismului, nu coincid, cu motivarea lor etimologieă pe teren românesc. In
această situaţie se află numai zoonimele-apelative,semantica cărora o vom
discuta mai jos. Intrucit la cele dintîi, "interpretările cromatice" care li
se dau sînt individuale, adesea contradictorii şi imprecise, ele nu vor fi
cuprinse in prezentarea de mai jos, ca şi semnifrcaţiile de alt ordin (de
tipul Cobânca, nume de oaie "care umblă înaintea turmei, conducînd-o"
II; Fuduliana "care umblă fudulă, cu capul pe sus" III, "vacă frumoasă,
veselă, voioasă" II; Mindrilo nume de bou "foarte frumos" IV, "scund şi
puternic" III; Duţu, cal "mare şi puternic" II; Coca, iapă "tînără şi aspectuoasă" V; etc.)30.Nu ne vom referi aici nici la motivarea sau nernotivarea
29A. Zarpba,NazwyborsoWdialehtach
i historiijfZykapolskiego,Wroc1'aw,
1954.
Vezicriticalui A. P. Kiricenko
in ;,Pytannia
ukrainskoho
movoznavsta",
IV, Lvov,1960,
p. 127-136.
30F. L. Utley,Thelinguisticcomponeni
of onomast
ics,"Names",1963,v, 11,nr. 3,
p, 14, socoatecă etimologiilepopularesînt demnede studiu,dar nu In onomastică
ci în
folcJoristică
(ap,A. V. Superanskaia,
op, cit., p. 1:ln. 10).
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împrumuturilor după virsta animalului sau la cazurile de redenominare
in diverse împrejurări.
Semantizareahuţulă a.zoonimelor româneşti rămîne, însă, un fapt real,
înteresant în sine, dar necesitînd o cercetaremai amplă. Aici vom conchide
că multe dintre ele au, putere de denominaţie pură atenuată, prin existenţa
paralelă in' graiul huţul a apelativelor corespunzătoare,tot româneşti, prin
identif'icările numelor proprii cu cuvintelegraiului propriu sau, prin bilingvism, cu cele româneşti (evident,acesteidentificări sînt mai mult potenţiale)
şi, în mod deosebit, prin derivatele diminutivale de la numeroase zoonime
de origine românească: bredealstii, griveistij, florianestej, prijanestej, ş, a.),
prin care, dată fiind întrebuinţarea lor numai zoonimică, "se restabileşte"
echilibrul sistemului: apeiativ-zoonirn, O bună parte a zoonimiei slave" se
bazeazăpe corespondenţa dintre numele de culori şi zoonimele derivate de
la ele, ca la slavii sudici şi cei estici, uniţi printr-e serie de izoleze comune.
După V. A. Moscovici,o serie a acestorase intrerup in Bucovina şi Ucraina
Transcarpatică, mai ales In terminologia oierirului şi a cornutelor mari'",
Ucrainenii carpatici sint nevoiţi să se servească doar de un singur strat
lexical (nume ca Ba/aja, Rujana, Florica, Minca etc. neavind apelative
cromatice corespunzătoare, lipsa acestora suplinindu-se prin cuvinte din
microsistemuI cromatic general, slav, de tipul alb, negru ş. a.), căci infIuenţa românească a eliminat la ei subsistemeIe cromatice slave anterioare, a
provocat anumite regrupări teritoriale ale lexemelorşi anumite schimbări in
structura cîmpului semantic cromatic din graiurile respective.
Derivatele înregistrate de noi sînt adjective cu semantică cromatică,
intrînd in relaţii complexe cu adjectivele-numede culori originare, slave
in huţulă, Interferenţele acestea merită cercetări speciale. Asemeneaapelative "leagă strins Iexicul apelativ şi cel onomastic, umplînd acea ruptură
semantică care există Între cele mai specifice onomaşi apeJative"33.
14. Urmează lista alfabetică, pe clase funcţionale, a imprumuturilor.
Se observă că, din punct-de vedere fonetic, acestea au suferit modificări
neînsemnate, ceea ce se explică prin circulaţia lor frecventă şi cunoaşterea
generală în graiurile date. Unele modificări mai accentuate se datoresc,
desigur, şi nevoii de expresivitate a numelor. Despre aspectele gramaticale
ale zoonimelor va fi vorba pe parcursul prezentării lor. Observaţia generală este că şi asupra lor acţionează imperativul lingvistic al încadrării
morfologice a cuvintelor străine. Cele discutate sînt substantive şi adjective
substantivate sau şi una şi alta. Prin statutul lor de nominapropria, flexiunea este limitată la singular, cu paradigmacazuală incompletă in multe
locuri (prin neuzitare). Am întîlnit un singur plural, Cooort (inf. V), in31O.N. Trubacev,
Proishojdenie
naeuaniidomaşnich
jîvotnîch
v slavianskich
iaztkacb
Moscova,
1960.
32Concluziile
dateaparţinacestuiautor,op.cit., p. 151ş, il" bazatefiindpe cercetarea comparati
vă a 36 de "cîmpuricromatice"ale unorlimbidiferitedin Ucraina.Din
păcate,autoruladerăla procedura
nejustificată
a lui A, Zareba (vezin. 29).
33A. V. Superanskaia,
op; cit., p, 143.
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consistent gramatical şi semantic (ca zoonim) în ciuda legăturii cu apelativul corespunzător:H•In general, nu se constată diferenţe de tratament
morfologic al împrumuturilor in raport cu creaţiile proprii.
Indicăm informatorii în cazul unor diferenţe dintre ei în "interpretarea" unui fapt sau al altuia etc. Pentru surse (autori, lucrări) folosim sigle
care sînt explicate în finalul lucrării. Sursele care oferă numai arestări
româneşti sînt puse intre paranteze rotunde. Cele care conţin indicaţii
etimologicele-notăm între paranteze pătrate. Zoonimele-apelative,mai puţin
formalizate" onomastic, sînt notate cu literă mică, toate celelalte cu ma;8cuIă. Nu indicăm decit în cazuri speciale etimologia elementelor româneşti. Pretutindeni unde nu se fac precizări speciale, faptele discutate
aparţin graiurilor huţule din valea Moldoviţei";
II. LTST
A îMPRUMUTURILOR
1. Nume de oi
Balăja < rom. Baldia, var. mold. a lui Băldia, în română, atît băl,
-a « sl. bel; altfel [ILR, 328]), cît şi derivatele sale (Bătu, Bâlâţa, Băluca
ş.a., Băla, Bălâia, Bălăţodra, Bălăşica ş.a.) sint extrem de frecvente ca
zoonime (Sd., Br. 1, 327; Paşca 1, 353, II, 9; Prec. 21; Sto. 62; CADE
114; TG, 150; MCD, 140, 141 = Banat; Pătrş. 110). Imprumutul se găseşte şi în graiurile din Odesa [Ter, 44], nu numai în cele huţule, cum
se spune în [Vrab. 130], iar aici nu numai ca nume de vaci [Ibid.]..
Beleţja (cf. la [HrS]: belecca"oaie" - tot la hutuli) < ucr. +bela-croti:
Bila, nume de oaie, cu suf. (şi onomastic) ucr. -iţ-ja [Vrab. 131]. Der.:
(dim.) Beledca,cu suf. <c«, Deplasarea de accent de pe râdical în formele
huţule se datoreşte suf'ixului. Pentru informatorul II: sinonim cu Hâsocca.
biţovăta nume de oaie şi adjectiv "cu lîna in smocuri lungi" (II:
"cu lîna scurtă, cu biţe, parcă bătută") < huţ. biţia (plural biţi) "smoc de
lînă" < rom. reg. biţă, var. a lui biţ "id." (TRDG; CADE; Lx. R. II,88;
Udr, 13: blţă "defect de ţesătură, gol de fire rupte"; Prec. 24: nume de
oaie "şută albă"; ca: Biţa în onomastică), cu suf. oudt-a.Pentru biţ-sbiţă
ef. miţ -+ miţă >.ucr. ntiţca36•
Brumarija < rom. brumărla "cenuşie", var. mold. brumaria (Scriban).
Var.: Blumarija, Blumerija, cu disirnilaţieconsonanticăpe teren huţul, Der.:
31Huţululcovor,în virtuteafonetismului
său,este"reimprumutat"
din rom. covor,
acestade origineest-slavă!
35Din economiede spaţiu,recurgemla următoareleabrevieri,curenteîn practica
lexicografică:
adj. adjectiv;ard. = ardelenesc;
arorn,= aromânesc
; antrop.= antroponim;der, = derivat;dial. = dialectal
; dim.= dirninutivfal)
; huţ.:' huţul; mold.=
moldovenesc;
rom.= românesc;subst, substantiv;suf. = sufix; ucr. = ucrainean;
var. = variantă.
MCf. ard. biţos"lăţos,cu lînălungă"(CADE).
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adj. blumer6vana"cenuşiu dechis". Cf., pentru f'onetică,huţ, lumero « pol.
numer, rom. număr), cu desinenţa -o.
Bucia (şi adi.) "cu cercuri sau cu pete gălbui ori cafenii în jurul ochilor" II; "cu lină lungă pe frunte şi pe bot şi cu negru la ochi" 1) < rom.
dial, bucie (adie bUcie)"cu galben in jurul ochilor", cu tdesinenţa ucr. - a. i
(Cf', ard. beciu "berbec bătrîn" şi, în onomastică,Beciu, Becea, CO; arom.
beciu "alb-auriu" (oi beci), DDA; arom. beăa "oaie albă frumoasă", Cap.
282; aram. bitCiu,bucicu"oacără'< DDA). Der.: (dim.) bucca, Vrabie, 132,
înregistrează ucr, baeşa nume de vaci ( < rom. bocşdnăţ,însă, tot in [Hr.S],
folosit de Vrabie, se echivaleazăcu b6cşij, nume de boi « b6qa) şi bOCii,
bociid, nume de boi şi vaci. Credem că şi acest din urmă zoonim este
împrumutat din română, şi anume din bociu (ard.) "viţel'( (Drăg. 68: aici
discuţia rom. bociu şi a înrudirilor sale; ef. CO: antrop. Bociu şi Bocea).
ţigaia, nume de oi "foarte negre" < rom. ţigaia - varietate de oi
(CADE), Ţigaja-- nume de oi (Dan, 7; Pătrş. 115). Şi: poreclă pentru
femei",
ţurcăna 1° adi., subst, "rasă de oi" (IlI: oile huţule sint ţur cane ;
II: "nici albă, nici neagră"); 20zoonirn< rom. ţurcdnă "loH (CADE; Vuia,
156: (la poienarii din Sibiu) "rasă ţurcană, o rasă autohtonă, cu lîna lungă
şi aspră, dar foarte rezistentă atît la munte cît şi la drumurile lungi de
cîmpie" 38), Ţurcdna ,,20H(Paşca 1, 369; Sto. 63; Pătrş. 115). împrumutul
există şi in graiurile din reg, Odesa [Ter, 44]; pentru alte graiuri,' ef.
[Horb. 39]. In graiurile avute în vedere aici, <ţurcanaşi tigaia sînt mai
puţin frecvente ca nume de oi, uzitate fiind mai des ca apelaiive.
CoMnca-. derivat propriu, cu suf. dim.• c- (a), din Cobana (vezi II.2).
cola ,-general în graiurile carpato-ucrainene (în [Vrab, 141: dzulyj
şi alte variante; Udl, 177; KDA, h. 197)< rom. Cuda, nume de oi cu
urechi mici sau "fără urechi" (Dan, 7; Sto.; Prec, 24; MeD, 140; TG.
150; Pătrş, 111; Paşca 1, 99). Variante: CUlca,6urca (ef. însă CO: rom.
ciulc(ii) adi. şi antrop. Ciulcu, Ciulcanţ, Varianta ucr. pe care o presupune
Vrabie, ib., este singura existentăaici: adj, culei, - a.' - e "cu urechile mici,
ca retezate" (ef. expresia: cuIe] baran "berbec dul"). Tot imprumut din
română este şi verbul !(i/eti (zculeti,naculeti) (wuxa) "a ciuli urechile(' (de
altfel, aici a fost calchiată expresia intreagă), cf. [Vinc 1, 6].
Dzeresta şi ad;. "cu Hnă de culori amestecate, nici neagră nici albăU
- formaţie proprie, probabil, din dur ( <: rom' dzăr), cu formanţii - est(lexical)şi - a (gramatical) ori, poate, dm rom. dereşă, dirişă, prin substituţie de sufix.
Capuşa< tlcr. capuşa < rom. căpuşă. Der.: (dim.) Capuşca.
cumu.ta, nume de oi "fără coarne" rom. Cornuta, comută "id."
([Vrab. 155; Vine. 1,6, II. 148; PG, 34; UdI. 177]). (Pentru română vezi
:17luI. I: "la noi ţigaia rar undee; noi avem doaroi de-ale noastre,hUţulke
( '" hUţuke),albe,negre;la !loinu preae o rasă bună".
,8 Inf. III a subliniataceleaşicalităliale oilorexistentela ei.
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(DA; Prec. 24; Sd., Br. 1, 327; Paşca 1, 357; CADE; MCD, 140; Brn.
175; Pătrş. 112). Var.: Cornâta. Der.: (dim.) Curnâtca, var. Cornâtca.
Muscuriaa< rom. reg. Muscurdta, nume de oaie "muscurină" (DLR;
PM, 226; Arv. 48; Pas. 57; cf. arom. muşcru şi muscur, DDA), printr-o
substituirea f'inalei afixale cu - âta, poate prin influenţa unor imprumuturi
de acest tip (vezi, mai jos, Nosutaş, Cf. şi derivatele româneşti: muscurică,
muscurină, muscuriu,- ie- DLR; Muscurice,Muscureana,Muscurina, nume
de oi (Pătrş. 113). Huţulii au împrumutat şi adi. muscura,- e (var. iniţială:
mâscura,-el ,,(despre oi) cu l1nă de altă culoare pe cap şi pe bot decît in
rest; cenuşie" din rom. mâscur,-ă, mâscur, -ă : (reg.) " (culori) spălăcite"
(DLR), dar derivatul zoonimic nu le aparţine. Este curios, de altfel. că
nici un informator nu s-a folosit de acest adjectiv pentru ".a glosa" numele
propriu (doar II l-a folosit pentru Pistrulţaş.
Nosuta < rom. Năsuta (Prec. 24)< năsâtă (DLRM; CADE), prin contaminaţiaradicalului cu der. propriu nosdtei,-a, -e "năsos" (ucr. nis "nas",
geni.tiv etc. n6sa).. Semnificaţia numelui: " (oaie) pătată, cu negru sau alb,
pe nas".
Pistrulja < rom. Pistrâia, nume de oi (CADE; Dan, 7; Prec. 24';
Brn. 172; Pătrş, 110), prin schimbare de sufix (.ulja)39, după modelul
altor nume de animale, numeroasecu acest f'ormant (cf. 1.9). Der.: pistruiăsti], -a, -e adi. "pistruiat(ă)".
ptntonoha, nume de oi J cu pete albe pe picioare; cu picioarele albe
pînă la genunchi < rom. pintenâg, -odgă şi Pintenoâga, nume foarte frecvent la păstorii români (Paşca1,366; Dan, 7; Prec. 24; Brn. 174; Pătrs.
112). Oclusiva rom. g - trece în multe împrumuturi în fricativa h, cf.
[Vrab. 123J. Fenomenul nu poate dovedi vechimea împrumutului, iar in
cazul
acestuia
a intervenit,
inevitabil,
şi Ptntonijca.
influenţa ufr.
noha "picior",
cu
der. dim.
nijca,
care e prezent
in dim.
AIngraiurile
ucrainene
transcarpatice există şi alte variante: pîntane, pintuşa [Ud1. 177].
şuta, nume propriu şi adjectiv "fără coarne" (expresia: şăta oîuţid,
şutej bardn noaie şută", "berbec şut") (pentru alte sensuri, cf. [Vrab. 174;
vezi şi KDA, h. 189) < rom.şuta şi adj. şut, -ă "id." (Dan. 7; Sd., Br.
II, 254; Prec. 24; Sto. 63; Paşca 1, 368 - nume de oi, vad, capre; Brn,
172; Pătrş. 110). Şi: antrop. Şutac (cu suf. -ac). Etimologia cuvîntului nu
e clară nici azi, cL [Trub. 91]: şut'!. "şut" - o temă slavă foarte veche,
cunoscut.ălimbilor slave de sud, de vest şi graiurilor ucrainene şi bie1oruse,
deci, un element originar slav, dar, totuşi, etimologic obscur, păstrat tocmai in aria de creştere intensivă a oilor şi caprelor, adică in zona carpatobalcanică; cf. şi [Gab. 144; Ros. 121; ILR, 340; Russu, 204 - 205].
tarcata nume propriu şi adjectiv ,albă cu pete sure sau negre" (nu
este un nume specific oilor tărcate, ci oricăror animale şi obiecte, cu derivate proprii [HrS]), ca şi în graiurile româneşti, unde este foatre uzitat,
30Vezi,pentruacestîmprumut,şi pentrualtele,studiulnostru.
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lnsă în păstorit (Prec. 24; Sd., Br. II, 245; Pasca 1, 369; Pătrş. 110J
117), tărcât - ă şi Tărcdta [Vrab. 175; Şîlo, 84]. în [Hl., Lz. 41): atît
magh. tarka cit şi rom. tărcat < ner. cartatej (prin metateză), larg cunoscut
in Ucraina (aceşti autori neagă, după D. Crînjală (1963), dar fără dreptate
in cele mai multe cazuri, originea româneascăin ucraineană şi a cuvintelor scotdr, oatdha, beteha, banoodti, keltuudti, culma, culeţa, taşstra etc.).
Vakişa< rom. Odcheşa (Prec. 24; Paşca 1, 365; TG, 150; MCD,
140; Brn. 172; Pătrş. /1I). Der.: Vâkişca.Sensul: "cu botul parcă vopsit
cu funingine" II; "albă cu bot roşu sau neagră cu bot alb" III. Pentru
împrumutul arhaic în ucraineană, oacleşa(şi derivatele sale) < v, rom. oaclâşa
cf. [Vrab. 178].
Zgardulia < huţ. zgdrda < rom. zgdrdă39,cu sufixul, polifuncţional şi
general în ucraineană, ca şi in alte limbi slave (ef. Hl., Lz. 45; SFC II,
170), -ulia40, creaţie analogică după zoonimele de tipul Crasulja, Sîvulja;
cf., în graiurile boicoviene, Cernulja- nume de vaci negre [HrSJ41.Der, :
adi. egardesta şi zgardulesta "cu salbă mare (vorbind despre oi şi vaci)"
(inf', V a explicat zoonimul prin cel de-al doilea derivat, ceilalţi prin
ambele).
Zoonimele huţule proprii din valea Moldoviţei au fost discutate la
1.9. Pentru alte nume de ovineyromâneşti În ucraineană, ef. Vrabie,loc. cit.
2. Nume de vaci
Balaja. Vezi II. 1. Cf. şi (DA)42.
Bredzăja - nume de vaci "cu pete albe şi roşii pe corp" < rom. Bresâia,
nume de vacă (oaie) breaeă (DA; şi ca nume de boi, cai, capre, cîini.
Prec. 24; Sd., Br. 1, 234; Sto. 63; Paşca 1. 355; Pătrş. 117). Consoana z
trece la dz in graiurile huţule, Der.: bredeaistei,-a, -e (ef. HrS: bredeţâsfei şi expresia bresidsta coroua "vacă brează" - la boici) "roşu (roşie) cu
botul alb". Cf., pentru alte graiuri ucrainene, [Vrab. 133; PG, 61].
Brlnduşa <. rom. Brtndâşa-- nume de vaci, capre, oi (Prec. 25; Sto.
63; Brn. 175; Pătrş. 113). Cf. [Vrab, 134: nume de oi; Pătr. 62; UdJ.
177]. Der.: Brinduşca. Huţulii au şi Împrumutul apelativ brinduşa.
40Cf., pentrusufixarea
în ucraineana
sud-vestică,V. Nimciuk,Sposterejennia
nad
slovotvorom
imennika,
în, ,Naukovi
zapysky.
T. XIV.Dial.zb.", Ujhorod,1955,p. 169ş.u.
(aici- şi unele zoonime
româneşti);pentrucea onomastică,
culeg."Pytannjaslovotvoru
schidnoslovianskych
mov",Kiev,1969,p, 21-22, 36-37, 10<:
-103, 131ş. u.
U Şi zoonimul
ucr. BOCzUja
,,(vacă)cu coastelealbe"trebuiesă provinădin Bocij,
iar acestadin rom.(veziII. 1) şi nu din ucr. bie "coastă,parte", cumcredeRudnyckyj,
l
.
42Cf., pentruarticularea
numelorpropriiromâneşti,
maialesa celorfeminine,
printre ele şi a celor de animale,Pascu,271; SFC,IV, 1958(aicişi referinţe);Al. Graur,
Numede persoane,
Bucureşti,1965,p. 140 şi urm.; AI. Ionaşcu,Evoluţiasistemului
de
articularea numelor
proprii româneşti
şi datelegeogra/leilingvsitice,
in culeg.Sistemele
limbii,Bucureşti,
1970,p. 173-181.
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Cobana (cf. în graiul pocuţian : Gaban, nume de bou [HrS)) < rom.
Ciobdnanume de vaci (cf'.Pătrş. 112, 113: Ciobanu nume de cai şi cîini).
În sursele consultate nu l-am găsit atestat. Îl cunoaştem, însă, personal, ca
nume de vaci, din Muntenia, jud. Brăila.
Coca (mai des ca nume de iepe, vezi II. 3), dim. Cocuţa< rom. Coca,
Cocuţa, nume de botez, existent ca atare şi la huţuli şi transferat asupra
animalelor (DA; CO; Pătrş. 119; cf. antrop. Coca ca împrumut probabil
din maghiară la Drăg. 79).
Dumăna 1° nume de vacă; 2° termen depreciativ pentru femei < rom.
Dumdna,foarte frecvent în zoonimie (Sd., Br. 1, 328; Paşca 1, 359; MCD,
141; Pătrş. 115).
Dioiana (V: Zojana) < rom. Gioiâna, Jojdna, nume de vaci fătate
joia (DA; Brn. 174; Pătrş, 115). Vezi II.3: Dzojan.
Plorjăna. Vezi Florica.
Florica < rom. Florica, antroponim şi zoonim frecvent (DA; Sd., Pr.
1, 328; TG, 150; MCD. 141; Brn. 171; Pătrş, 113), imprumutat şi in
alte graiuri [PG, 69; Mos. 159].D er; : adj. florenestej,-a, -e, de la Fiârjana (uzitat mai rar, deşi ar trebui susţinut de Florian, vezi 11.3), dar pe
care huţulii îl leagă de Florica, astfel, III, care"a oferit var. f'onetică
florşanesta: "Florica - cotra f'Iorianesta taca" ("care e aşa, înflorată" ; la
fel: 1, IV, V şi ceilalţi).
Fuduljăna < rom. Fudulşdna, der. neatestat, dar care trebuie să existe
ca zoonim, cf. Mîndrulfana etc. (Brn. 172).
Gar6fa< rom. Garoafa, nume de vite (DA; Paşca II, 29; Pătrş. 113).
Şi: nume de botez pentru femei.
Galbanuta < rom. Gălbămiţa ,,(vacă) gălbuie" (Acelaşi"sens" şi la
huţuli), dar şi ca nume pentru alte specii (DA; Pătrş, 112). Cf. [PG].
Merhîşea, [Vrab. 162], găsind in ucraineană numele comun merluşca
"pieIicicăde miel tăbăcită", propune ca etimon rom. reg. mărldci"berbec mirIitor" şi respinge pe cel anterior, rom. mjelUşă,al lui M. Vasmer, văzînd
aici o schimbare de sufix, - aci prin - uşca. Ne întrebăm, însă, cum se explică cuvintele ucrainene carpatice merleţia "pielea unei oi moarte" [HrS:
aici nelocalizat] şi merxlţa "oaie", merxli] "berbec"'13?Credem că ele trebuie derivate din română, cf. mirliţă "oaie bună de dat la berbeci" (Pas.
259), mîrlan "berbec care începe a mîrli", mîrl!ală "faptul de a se mîrli"
(Udr. 169), din familia vb. a (se) mirli. Ucr. merleţia explică foarte uşor
şi normal der. merluşca.Foarte probabilă este şi explicaţia prin contaminarea cuvintelor date cu antrop. şi zoonimul rom. (mold.) Mierluşca (cf. şi
CO: Merla, Merloiu, Merlar, Mirlarul ; Pătrş. 114: Mierla, Mierluţa, toate
de la subst. mierlă) sau mai sigur, direct din acesta (cu atît mai mult cu
cît la huţuli zoonimul este "opac" semantic).
43O. Horbatsch,Arho ukrainskich
lirnikiu, MUnchen,1957,p. 33 (tot aici:ucr.
carpaticmerxljacca
"lînă").
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Murguţa < rom. MurguJa, nume de vite (CADE; Sd., Br. 1, 329;
MCD, 141; DLR; etc.), cf. şi [Drăg. 87; Ros. 121]. Var.: Morgâţa. Pentru murgdna, care în [Vrab. 163] e dat ca der. ucr. din murga « rom.
murga), cităm ca sursă rom. Murgdna nume de boi şi vaci; v. şi expr.: a
înţărcat Murgana (Murguţa) (Scrib.; SFC II, 97; Pas. 293; Paşca 1, 137).
Mîndruţa< rom. Mîndruţa, nume de vite (SFC IV, 158; Brn. 172;
Pătrş. 146; Paşca 1. 146), contaminat prin bilingvism (,,(vacă) frumoasă,
sănătoasă") cu rom. mindrăţă şi adi. mîndră.
Nigruţa (rar: Negrtuaş nume de vaci negre= < rom. Negruţa (Paşca
1, 35; TG, 150; SFC IV, 158; Brn. 172).
Pintonoha, Vezi 111.1.
Prijâna. < rom. Pridna, pridnâ (CADE; Brn. 172; Pas. 293; cf. DR
IV, 1081)'.In alte graiuri ucrainene se menţine forma slavă adj. peresta şi
zoonimul Perenţa ,,(despre vite) de culoare albă cu roşu sau neagră cu alb
etc.), cf. sîrb. peroua, perona [Mos. 137 ş.u.]. Prijana e consemnat şi la
ceilalţi huţuli [Ibid]. La cei anchetaţide noi există adi, originar peristej,-a
-e, aplicat numai porcilor. Der.: prijanestlj·,-a, -e ,,(despre vite) pe jumătate albă, pe. jumătate roşie" (II l-a folosit în explicarea numelui Coca)
Rujena ,,(vacă) roşie" (III: apa vo16ski-- Rujdna "iar pe româneşte.
Rujana") < rom. Rujdna (Paşca 1, 267; sa, Br. 1, 328; TG, 149; Pas.
293; Pătrş. 113). Şi la alţi huţuli [PG, 31; Mos. 140]. Der.: Rujienca.Cf.
[HrS]: într-un citat folcloric din Ia. Holovaţki apare rujane, pl. lui rujan,
cum reiese clar din context, deşi Hrincenko nu l-a putut glosa,< rom.
Rujdn nume de boi (Brn. 171; Pătrş, 113; Pas. 293).
Sîmbolja < rom. Sîmbala (CADE; Sd., Br. 1, 328; Brn. 171; Pătrş.
115; Pas. 271). Cf. forrnaţiile rom. similare: Marţolea, Ţiţolea (Paşca 1.
369; Pătrş, 110; CADE), Ursolea (CO). Vezi [PG, 21]. Suf. rom. -61a a
influenţat suf. ucr. în numele Vino/ia « Vinulja).
Ţînt61ia, nume de vaci ţintate < rom. Ţintolea,neînt11nitde noi în
arestări, dar existent la românii din valea Moldoviţei (cf. rom. Ţintata,
Ţintulica, Ţinta; vezi şi Sîmboleaetc.). Vezi 11.3. Der.: ţintolestii, -a, -e
adi. "ţintat'"
Zorjena, nume de vaci fătate în zori de zi < rom. Zorşdna ("id.I'),
neatestat, dar existent, de pildă, în jud. Brăila (cf. şi rom. Zoriţa, Zorita
(vezi II.3) şi creaţiile cu suf. -eanaş, Cf., în alte graiuri, zoonimulZozcc
[Mos. 137] « ucr. zara. pl. zori). Veârca, nume de vaci fătate seara,
este un calc total la huţuli după cel de sus.
3. Nume de boi
Balan, nume de bou alb (mai des ca nume de cai, vezi 11.4)< rom.
Băldn sau chiar Baldn (dial, nordic) (MCD, 141; SFC II, 47; Pătrşc. 210).
44Inf, 1: ţe taki meobişnuimâmejtnâşimîruskim;"asta [numeledat]o obişnuim
chiarnoi,intreai noştri,ruşi"!
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Alte srii ucrainene şi referinţe în [Vrab. 130; Ter. 44; PG, 69; Mos.
140: aici e consemnat numele BalaiaJ.
Bredzîlo, nume de boi roşii (cu frunte albă) < rom. Bredzilă, Bresllă
(DA; SFC II, 159, IV, 62). Vezi mai sus: Bredeaja. împrumutul merită o
discuţie aparte. Vocala finală neaccentuată din suf. rom. -ilă a trecut la
-o în graiurile huţule prin atracţia suf. ucr. -10 (cu diverse variante: -ilo
-dlo; -eloţ; -ajlo, -oiloţ din antroponirnele huţule ca Fercalo, Ponepalo;
Gayre!o, Curelo; Mi'X;.djlo,
Samoitoetc. (cf. şi apelativele curcalo "izvor
(cu jgheab)", dornelo"cerneală", colotelo "toacă" etc.}". (Cf. fenomeoul
morfologic al adaptării imprumuturilor vechi slave in română: cislo <
cislăş.a.). Pentru funcţiile In română ale suf. -ilă (v.sl.)şi referinţe privind
extensiunea şi funcţiile sale în limbile slave cf, SFC II, 170 - 178.
Buj6ra, rar: Bujor, nume de boi roşii în întregime-" < rom. Bujodra,
Bujâra (deşi monoftongarea diftongului .rom. 9a este generală in imprumuturi), Bujor, nume de vaci şi boi (Sd., Br. 1, 328; Paşca 1, 355; TG,
149; Brn. 174; Pătrş, 113).
Dzojan < rom. dial. Giojdn (Jojdn), nume de bou fătat joia. Vezi
sus: Dsojana şi arestările date acolo.
Plorjăn < rom. Ploreân, nume de bou bălţat sau născut la Florii
(DA; SFC II, 97; Brn. 175; Pătrş. 115; cf. Pas. 253, 304). Pentru derivat, vezi mai sus: Florica (,,(bou) înfiorat (alb cu negru)").
Mîndrilo < rom. Mindrilă, nume de boi (Pasca 1, 363; Pas. 330; Lx,
R., I 61- Vaslui; Pătrş, 112; SFC II, 159).
Padurjăn < rom. Păduredn (TG, 150; Paşca 1, 366; Brn. 174).
Ţîntilo, nume de bou ţintat în frunte < rom. Ţtntilă, antroponim
devenit zoonim, cf. şi Ţintea, Ţinteş, Ţintoiu (C'},), Ţintatu (Pas. 283) şi
similarele Cotocilă, Cufurilă, Negrilă, Zorilă, Urechilă.
Zorilo < rom. Zorilă, nume dat viţelului (boului) fătat In zori de zi
(CADE; SFC II, 150; Pas. 330; Brn. 171; Pătrş. 115). Vezi, mai sus,
Zoriena, Totuşi zoonimul huţul rămîne neclar pentru huţuli,
Vaşî]',Vasîfi < rom. (antrop.) Vasile (dial.), transferat la nume proprii pe teren huţul probabil. Var.: Vaşllţa, cu finala -a prin influenţa
numelor feminine, Vasili (V). Transformarea siflantei s În şuierătoarea Ş
s.:.aputut produce din raţiuni semantice, pentru a deosebi omonimele (uer.
Vaset').în unele graiuri ucrainene, dar nu huţule, siflantele muiate s', z'
se rostesc nu apical, ci dorso-palatal, aproximativea .sunetele poloneze f, z,
co'nfundindu-sechiar cu şuierătoareleş, j (besida > beşida). Unii au văzut
46Cf. tratamentul
formantului
-el "zeu"din numelevechiebraice(Gavriil.Daniil,
Mi\ilil,Samuil)în rusă:-iil, păstrateastfelnumaide biserică,în limbavorbită-elo(Dane10).-ilo (Samoilo)
etc. Origineasuf. rusesc-e/o(Tomeloş.a.)nu e lămurită.V. A. Nikonov,în Onomastika,
Moscova,1969,p. 66-68.
.
46Aici,ca şi in altepărţi,precizarea
"semantică",
cindexistăşi cînde datăimediat
dupl cuvlntul-titlu,aparţine
şi justificăzoonimul
huţuIşi nu etimonulromânesc.
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aici O influenţă poloneeă"', în corn. Moldoviţa a fost demult un întreg
"cartier" polon",
4. Nume de eabaline
Balan, nume de cai albi. Vezi II. 3.
.Dereş, nume de cai suri. în ucraineană subst. dereş e considerat ca
maghiar [Mos. 157]. La huţuli e foarte posibilă sursa românească, Dereş,
nume de cai, iepe, boi (Paşca 1, 358; TG 150; ALRM s. n., h. 178, 179;
Pătrş. 110). In alte graiuri, şi der.: dereşovdtej,-a, -e ,,(despre cai) sur sau
roşcat" [Mos., 1. e.].
Duţu < rom. DUlu, şi nume de cai, rezultat din antrop. Răduţu prin
afereză (CO). La huţuli există un zoonim paralel, Dâţo, creat analogic,din
antrop, ucr. (dim.) Pedâţo.
Coca. Vezi II. 2.
Cociiţa. Vezi II. 2.
Lipiţăn, subst, comun şi nume propriu pentru cai "albiţi de bătrîneţe"
< rom. Lipiţan (cf. şi Lipiţoiu; Lipiţana, nume de iapă) (Paşca 1, 362
Pătrş. 117).
Murga < rom. Murga, şi nume de iapă (Pătrş. 110). Vezi II. 2.
Piţja < rom. Piţa, nume de vite (Pătrş. 117, şi var, Piţiloi, Piţiluca;
CO: Piţa - antrop, mold., Piţu., Pilă < poreclă pilă, nume de vite la ciobani; Udr. 205: Pilă poreclă dată "unui om slab, nevolnic, prăpădit";
Paşca 1, 153: Piţu, nume de cal). La huţuli, şi poreclă pentru femei.
Piiica, nume de alintare < rom. Pujea, nume de iapă, ca şi de oaie,
bivoliţă (mase, Puju, nume de cal, taur) (Paşca 1, 366; Lx. R. 1, 15).
Roiba < rom. Rpdjba (Paşca 1; ALRM s. n., II, h. 282; Pătrş. 110;
Brn. 175). Şi nume comun depreciativ pentru femei.
R6iban 10 nume de cal bătrîn; 2° supranume< Rojba + suf. -an,
Restul numelor notate sint: Brâun, Bubi(e), Clgan, Delna, Fues, Idnuş
« pol. Janusz?; rom. Ianuş, var. a lui Ianoş < magh.? CO)49, Casiidn,
GOlcOşi Câţic, Cocoş,Llea, Ples, Şiman şi Zugra « ?), multe din germană
şi existente şi la români ca nume de cai.
47J.
Zitynski,
Opis
[onetyczny
polskiego,
Krakow,
1932,
p. 85. a conchiscă
4&
Pentru
această
rubrică,
inf. hzyka
fII, "cel
mai bilingv"
dintre
ceilalţi,
numelede boi sînt puţine,întrucîtse dau dupăculoarenil]şi că diferentein acestsens
nu existăintrehutuhşi români:îki emnaU!folo'X"
taki i u nas "ce.numesint la români
sînt şi la noi" [!].
49Invocarea
specială,
aicişi în alte cazuri,a unorformeromâneştinord-vestice
nu
e întîmplătoare.
Româniide acoloau venitprimiiîn contactcu strămoşiiucrainenilor
carpatiei,iar în valeaMoldoviţei
au ajunsşi.s-au stabilit,in mai multerinduri,colonişti
ardelenişi maramureşeni.
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5. Nume de cîini

Balan, nume de ciine alb (Paşca 1, 353; Scrib.), Vezi n. :L şi'..
Belei, nume de cîine alb < rom. Belej "id." (Pas. 312; DA; cf. Albei
Pătrş. 112). Şi supranurne masculin (cu der.: Belejuc, Belejuc6c).Forrnaţiile
ucr. in -ei sînt extrem de rare. în [Rudn, n, 100) ucr. vestic beleie dedus,
contrar sensului "larvă de cărăbuş", din rom. bălaj!
o
Bulumej < rom. Bulumeţ,nume propriu în Muntenia (CO, s. v. Bolum),
Ucr. bulimiia "apetit de lup, nesăţios, maladiv" (după [Rudn. III, 251]
<greacă) nu există la huţulii de aici.
CoballlSl
< rom. Ciobănel, nume, ca şi Cioban, de cîini (DA; Pătrş.).
Dragoş < rom. Dragoş (antrop.), Var. huţulă Drdguş trebuie să fie o
contaminaţie cu rom. Drdguş, dacă nu chiar acesta, dar schimbat.
Dregăn, nume de cîine înalt, cu picioare lungi < rom. Drăgdn, prin
contaminare semantică cu huţ. dregia ("cal, cîine) nemernic" « rom. dial,
drâglă, cu der. dreglesti]adj. la huţuli) şi cu vb. dregati ,,(despre animale
mai ales) a da, a izbi din picioare".
Grîvei < rom. Grivej, nume de cîine pestriţ (DA; Brn. 175; Pătrş,
112). Der.: grîvezstzj'adj. "negru cu f'îşii albe sau roşcate", prin care s-a
"explicat" de către informatori zoonimul.
Hurrmiz < rom. Hurmue, nume de cîine ciobănesc (DA), deşi huţulii
au apelativulhurmu»"mărgea de sticlă" « rom. hurmuz).Var. hutule ':Hormuz
şi hurmue se explică tot prin română (Hormâe şi hormue].
Lăbuş < rom. Lâbuş, var. a lui Lăbuş, nume de ciine cu labe mari
(DA; Dan, 22; Sto. 64; Paşca II, 38; etc.). Şi supranume pentru bărbaţi,
rămas, ca şi zoonimul omonim, in ciuda huţ. laba (<irom. labă), fără transparenţă semantică pentru hutuli.
Lupu <rom. Luţn: nume de CÎine (Sto. 64; Brn. 175; Pătrş, 113).
După inf. II, "aşa se numeau cîinii pădurarilor de odinioară" [? !].
MardzlH(V. III) < rom. Mărgel, cf. zoonirneleMărgelaş, Mărgeluţ, ca
şi Sîmbdtel,Zorel, nume de CÎini (Pătrş. 114, 115; cf. COl.
Sirbu < rom. Strbu, nume de cîine (Paşca 1, 367).
Târeuş, nume de ciine tărcat < rom. Tdrcuş, idern (Dan. 22; Pătrş.
112; Scrib.; cf. Pas. 365).
'I'igru (rar şi recent ; III, V)< rom. TIgru (Brn. 175; Pătrş. 113).
Inf'. II a oferit numele comun tigrus ,,?".
Ursu < rom. UrsuJ nume de cîini frecvent (Paşca1,369; Pătrş. 113;
Brn. 175). Numele se dă la huţuli ciinilor mari şi puternici.
VOKUţ,nume de cîine negru, cu alb în jurul ochilor sau invers < rom.
ochiuţ, neatestat în lexicografie. Cf., totuşi, oltit, pl. dim. de la ochi, şi qlHy
(vătui okiu " vătui alb cu ochiu negru"), (PM, '228). Var.: URUţ;însă URUŞ
şi UlHtş< ? Cf. şi BulJuş< rom.?; magh.?
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III La cele spuse în partea 1 a acestei lucrări, ca şi in lucrarea
noastră amintită de cîteva ori, vom adăuga, aici, în loc de concluzii,doar
două observaţii generalizatoare.
Mai intii, în virtutea substanţei lingvistice constitutive a materialului
onomastic şi a legăturii intime, deşi variate ca grad de legătură, a acestuia
cu lexicul apelativ al limbii, împrumuturile de nume proprii de Ia o limbă
la alta, în anumite cazuri concrete, pot fi tot atit de însemnate ca şi transferul de material lexical apelativ. Credem că in această situaţie se află
materialul prezentat şi dezbătut, evident incomplet, în lucrarea de faţă.
Pe fondul întregii terminologii a domeniului material in discuţie,este
remarcabil faptul că alte influenţe străine (germană, maghiară ş. a.) rămîn
"periferice", af'ectînd doar sectoare zoonimiceneesentiale (Ia populaţia dată,
numele de cai şi ciini). Singura influenţă constatată în "miezul" acestei
ramuri (oieritul şi creşterea cornutelor) este cea românească (in proporţia
arătată), aria ei acoperind de fapt tot spaţiul lingvistic nord-carpatic.
SIGLEŞI ABREVIERI
Arv.
Brn,
CADE
CO
DA
Dan
DDA
DLR
DLRM
Drăg,
Gab.
HI.\Lz.
Horb.
HrS
ILR
KDA
Kob
Lx.R.
MCD

V. Arvinte,D. Ursu,M. Bordeianu,
Glosarregional,Bucureşti,
1951.
Gr. Brîncuş,Numedateanimalelor
domestice,
în "Limbaromână",XVI,1967,
nr. 2, p. 169--175.
I. A. Candrea,Gh. Adamescu,
Dicţionarullimbiiromânedin trecutşi de
azi (... ), Bucureşti,1931.
N. A. Constantinescu,
Dicţionaronomastic
românesc,
Bucureşti,
1963.
Academia
Română,Dicţionarul
limbiiromâne,Bucureşti;Tomul1 CA B)
1913,parteaa II-a CC),1940;TomulII, parteaI (F .- 1), 1934,parteaII,
fasc.1 (J - Lacustr
u), 1937.
==D. Dan,Stînala româniidin Bucovina.
Schiţăfolcloricăilustrată,Cernăuţi
1923.
T. Papahagi,Dicţionaruldialectului
aromângeneralşi etimologic,
Bucureşti,
J963,
Dicţionarullimbii române(DLR),serienouă,tomulVI, f. 1-14, Bucureşti,
1965-1968.
Dicţionarul
limbiiromânemoderne,
Bucureşti,
1958.
N. Drăganu,Românii
în veacurile
IX--XIVpebazatoponimieişi onomasticei,
Bucureşti,
1933.
M. A. Gabinschi,
Contribuţii
la studiulcomunităţii
lexicaleucraino-balcanice,
în "Vostocinoslaviano-moldavskie
iazikovîevzaimootnoşeniia",
II, Chişinău,
1967,p. 117-147.
K. I. Halas,M. P. Lezanet,Dopetanniapro oalaskukolonieaţiiu,
"Tezîdopovidei
, ..", Ujhorod,1965,p. 39-46.
O. Horbatsch,Dialektneislounek
pionicino
..dobrugianskoi
hovirkis, Verhnii
Dunauetbilia Tulci,MUnchen,
1965.
Slovar'ukrinSkoimoui,I-IV, Kiev (1907·-1909),
subred.lui B. D. Hrincenko,reimpr.Kiev.1958-1959.
Istorialimbiiromâne,vol. JI, Bucureşti,
1969.
S. B. Bernştein
ş, a., Karpatskiidialectologiceskii
atlas, (în 2 vo1.),voI.II,
Moscova,
1967.
B. V. Kobîlianskii,
Dialekti literaturnamoua,1960.
Lexicregional,Bucureşti,
1. 1960,II, 1967.
Materialeşi cercetăridialectale,1, Bucureşti,
1960
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Mos.
PM
Pas.
Paşca1
PaşcaII
Pătrş.
PG
Prec,
Ros.
Rudn,
Russu,
Scrib.
Şd.,Br.
SFC
Sto.
Şîlo
TG
Ter.
TRDG
Trub.
Ud!.
Udr.
Vine.1
Vine.II
Vrab.
Vuia

47

V. A. Moskovici,
Iz polessleoi
terminolo
gii ţvetoboznacenii,
în "PoIesie(....)",
Moscova,
1968,p, 126-161.
T. Papahagi,
Graiulşi folclorulMaramureşului,
Bucureşti,1915.
G. Pascu,Sufixeleromâneşti,
Bucuresti,lY16.
St, Pasca,Numede persoane
şi numede animalein Ţara Oltului,Bucureşti,
, 1936.
Idem,Glosardialeetal,Bucureşti,
1928.
Tr. Pătrăşcanu,Numede animaledin judeţul Alba,"Limbăşi literatură",
XXII,Bucureşti,
1969,p. 107-120.
I. Pătruţ,Fonetica graiuluihuţuldin valeaSuceoei,
Bucureşti,
1957.
E. Precup,Păstoritu!în munţiiRodnei,Cluj,1926.
Al. Rosetti,Istorialimbiiromâne.V. Limbilevecine,Bucureşti,1966.
J. B. Rudnetkii,
An Etimological
Dictionary
of the ukrainianlanguage.
Winnipeg,f. 1- 9. 1962- Ul70.
.
1. I. Russu,Elemente
autohtone
in limbaromână.Substratulcomunromânoalbanez,Bucureşti,1970.
A. Scriban,Dicţionaru
limbiiromâneşti,
Iaşi,1939.
D. Şandrusi F. Brînzeu,Printreciobaniidin Jina, 1: în "Graişi suflet",
V, f. 2, p. 300-350,II: ib., VI, f. 1--2.
Studiisi materialepriuitoarela formareacuvintelor
în limbaromână,voI.
1-IV, Bucureşti,
1959-1967.
1.Stoian,
Păstorituiîn Rimnicu-Sărat,
în "Graişi suflet",VI (1934),
p. 41-74.
G. F. Şîlo,Ukrainsko-rurnuniki
mounizviazki,în "VostocinosJaviano-vostocinorornanskie
iazîkovîe,
Iiteraturnîe
i folklornîe
sviazr",Cernăuţi,1956,
p.82- 83.
T. Teaha,GraiuldinvaleaCrişuluiNegru,Bucureşti,
1961.
L. S. Tereşco,Moldauanismlv ukrainskicl,hooirkach.
Odeiăini,în "Tezî
dopovidei
... ", Odesa,1965,p. 43-44.
H. Tiktin,Rumiinisch-deutsches
Wărterbuch.
I- III, 1903-1924.
O. N. Trubacev,Proishojd
enienazoaniijîvotnîhv slaoianskih
iaztkah,Moscova,1960.
R. I. Udler,Influenţereciproce
în raioanele
periferice,în culeg.de subGabinschi,p. 170-179,
D. Udrescu,GlosarregionalArgeş,Bucureşti,
1967.
A.
de
Vincenz,
Les
elements
roumains
du
lexique
Paris,1959. et
Idern,Le substratroumaindanslesCarpatesdehoutzorle.
Nord,în Communications
Rapportsdu PremierCongres
International
de Dialectologie
generale
•••, Louvain,1965.
E. Vrabie,Influenţalimbiiromâneasupralimbiiucrainene,
"Romanoslavica",
XIV,1967,p. 109- 198.
R. Vuia,Tipuride păstoritla români
... J Bucureşti,1964.

LESEMPRUNTS
ROUMAJNS
DANSLA ZOONYMIE
HOUTZOULE
ReSUME
Le materieIquenous presentons
est le resultatdesenquetespoursUlVles
en 1967et
1968dansles localiteshoutzou1es
de la vallt'ede la riviereMoldoviţa(le departement
Suceava
de Roumanie).
Le travailcomporte
3 parties.Dansla premiere,onreI<:ve
le caractere specialde la zoonymie
dansle cadrede l'onomastique
et la nccessite
de I'ctudedes
empruntsqu'elleen fait. Dansles patoisctudiesl'auteura enregistrc
136 nomsd'animaux
dont 66 (49,2%)
± 3 (:l,2%)sont empruntcsau roumaÎnet 7 (6,1%) sont descreations
houtzoules
ayantâ l'originedes lexemesroumains.Par "homonymie",
c'estâ-direparla
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reprisedu rnemenompourdesignerplusieurs
especesd'animaux,
le nombrede nomscompris dansla premierecategorie
aUgmente
jusqu'ă70 (51,5%)
± 3. Le pluset le moinsproviennentdu manquede certitudequantli la sourceroumainede certainszoonymes.
On a
eu l'intentionde motiverla necessite
et la richessede la zoonymie
hourzouleet d'etablir
desressernblances
et desdiff'erences
interessantes
entrele systerne
zoonyrnique
houtzoule
et
roumain.A ceregard,I'auteurpresenteleszoonymes
houtzoules
proprernent
dltsen corn
paraisonet interaction
avecles zoonyrnes
roumains.
Dansla deuxierne
partie,nousdonnons
par ordrealphaberique
la listedesmotsroumainsparmilesnornspropresde moutons,de vaches,de boeufs.de chevauxet de chiens.
On discute,le plussouvent,desaspectsde I'adaptation
phonetique,
de I'encadrement
morphologiqueet de I'Interpretaticn
semantique
des ernpruntsdans les patois recepteurs,
La dernierepartiecontientqueIques
conc1usions
sur I'erendue,
le poidsde l'influence
roumainedansla zoonymie
houtzoule,On soulignespecialernent
quec'estjustement
le centre
de la brancheeconomique
donnee,fondamentale
pourla population
houtzoule,
quia etc
sournisli l'inf1uence
rournaine,
Lesautresinfluences
(allemande
et hongroise)
restent.,peripheriques"
dansle systerne
zoonyrnique,
ains]quedanstoutela terminologie
du pâturageet
de l'elevage
du grosbetailchezles Houtzoules.
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