PORECLE ŞI SUPRANUME DE FEMEI îN JUDEŢUL IAŞI
DE
IONNUlĂ
încă din 1896,A. Candrea\ discutînddespre porecle,făcea deosebireîntre
acesteaşi supranume.Primelepriveaudirect "năravulsau defectulcuiva",iar supranumelenu era decît porecla"repetatăşi de alţii la adresaaceleiaşipersoane"(p. 8).
Poreclele,cunoscuteîncă din antichitate,sînt cuvintelecare se atribuieoamenilor pentru a viza o particularitatea lor, iniţial o calitate,prin care persoanele
pot fi identificateîntr-un cerc destul de lirnitet însa. Pe lîngă rolul lor antroponimic,de identificaresau deosebireÎntre persoane,porecleleau un puternicconţinut afectiv,o nuanţă ironică.Ele apar sponLan,se aplică.unui singur individşi,
dacă nu-şi Iărgescsfera, dispar repede.
Spre deosebirede porecle, supranumeleau un pronunţat caracter antroponimic.Ele nu au conţinutafectiv,sau dacă I-au avut, acesta a dispăruttreptat.
Poreclaa trecut în supranumc,şi acesta, sLabilizat,"nu se fixea7ăla un singur
individ,ci tinde să treacă la descendenţiiacestuia,să devin2Y
eredilar,colectiv"2.
Supranumele
apar deci "dintr-on(cesjtale socialăşi anl.roponimică,
de a identifica mai uşor o persoană,în sistemulnumelorele persoană"3.
Iată de ce credem,că nu se poate'vorbi de o identitateîntre porecliîşl supranumeşi, de aceea,ideea lui ŞI..Paşca,admisăastăzi în specialde cercetătoriiclujeni, ni se pare cea mai plauzibjlă . "Nencsil.atea
utilizăriitermenului"supranume"
e dictată de împrejurareacii acesta are o funcţiuneexclusiv antrcponimică.
pe
cînd poreclaindicăo funcţiunesemantică.Poreclase dă ca o batjocurăunui individ, incidental,supranumele,născut din porecle.şi calificative,sînt legate indisolubil de numeleindivizilor,devenindchiar ereditare"4.
Supranumele
au .fostla origine,în cele mai multe cazuri,porecle,şi în functie
de loc, obiceiurişi temperamentuloamenilorporecleleau devenit sunranume în
proporţiivariabile.
.
Aureliu Candrca,Poreclelela tonuuii,Bucuresl.i, 1896.
A. Dauzat,Les nommesde petsonnes,Paris, 1925,p. 166-'167.
Aurelia Stan, Porecleşi supranumedin Valea Bisuitei, LR, VI, 1957,nr. 5,
p. 43.
4 ŞtefanPaşca,Numede persoaneşi numede animaleln Ţara Gliului,Bucureşti, 1936,p. 44.
An. linqv,isi. ltt., T. 20, 195--204,
Iaşi, 1969.
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In articolulde fată nu vom semnaladeosebiriledintre ele, ci ne propunem
să discutămmai ales mecanismullor de formare.
În cursul unor anchete întrcprinsc cu un chestionarspecialîn 60 de localităţi din judeţul Iaşi5, am înregistratun bogat material antroponimic,prezentînd
aici o parte din el, porecleşi supranumeindividualedate femeilor.
S-a afirmatCt numărulde poreclesi supranumeîntîlnit la femei este destul
de mic si aceastadatorităfaptuluicii "pentruidentificarealor, se foloseştenumele,
prenumelesau porecla soţului ori a părinţilor"6. Afirmaţiaest.e inexactă şi nu
prezintăgaranţiedatorită faptuluică aceste concluziigeneralese bazeazăexclusiv pe materialulobţinut dintr-o singură localitate.Realitateaarată contrariul,i
materialulînregistratde noi -- peste 1800,de porecleşi supranumc,deci, În medie,
:lOpentrufiecarelocalitate-- este un punctde sprijin.Este adevăratÎnsă că multe
din ele sint formateprin derivarede la prenume,porecleşi supranurnemasculine,
sau de la substentiveşi adjectivecu ajutorul sufixeloreuqumentativeşi diminutivale, dar ele au rol antroponimic,
sînt propriipersoaneicăreia i se dau.
Materialulcules va fi discutatîn primulrînd din punct de vedere scmantic,
şi apoi se va insislaîn special,asupraIorrn.iri
i poror.lelorşi supranumclorfeminine.
Prin originealor semanticăporecleleşi supranumol«se pot grupa in categorii care provinde la:
1. defectesau part.iculerilo
ti fi,ice,
2. particulerităţ:psihice, năravuri,obiceiuri,deprindur
i,
3. lJlUJ1e
ele anunaleşi plante;
4. cuvintecare indică o ÎndeleLn'cire;
5. felul ele a vorbi al oamenilor;
6. esernănăricu alte persoane.
La fiecaredintre exemple,vom da înghilimelc explicaţiileinformatorilor,
iar
cînd ele sînt insuficiente,le vom însoţi de comenl.ar.iil
e noastre.
5 A Andrlcseni(comună);Bş Halş (saL,corn. Tg. Frumos);Br= Birnova
(comună);B11 Bohotin(sat, com. Riiducăneni);Bo= Borosesti(sat corn. Scînteia);Bd Budosti(sat. COlT!.
Moqoşesti}:Bu Buhalniţa (sai., COI11,
Ceplenita},
B Bulbucan
i (:;at, corn. Cropniţa); Cp= Ceplenite (comună); Ch .•Chlperesti
(sai.,comunaTutore}.C· Ciurcl1i(oraş lai); Ci.= Ciurea (comună);CC= Coarnele Caprei(comună);C'\1= CoastaMăquri
i (sat, com.Tg. Frumos);Cm= Comarna
(comuniî);Cr = Cristeşt! (co.nunu},Cs· Costuleni(comună); CI = Cotnari (comună}, E = Erbiconi(comună);f·t. Fîntînelo (sat, com. Focuri); F = Focuri (comună); C Gocsti (sat, corn. Lunqam}.Cb· Corbau (comună); Cr· Grozcştl
[comună}:Hl = Helcstcn}(comuniî);H = Holboca(comună);LJ = Larga Jijia [sat,
com. Movileni);Lt Literu (sai, corn. Belceşti);1\1 MăcăreşU(sat, corn. Prisecani); l\IK" l:vfilHlil
Kogălniceanu(sat, com.riqi.înaşi); Mj = Miujcşti,(sat, com.
Mogoşeşti);1\1g Moqoşeşl.i(comună);Mr Moreni.(sat,' com. Prisecaui);Mş
1v10]na(comuniî);Mt, Moţca (comun2l);Os" Osol (sat., comuna Cornarna);
O = Oţelcni (comună);Ps c Paşcani (oraş); PI Podul Iloaiei (co111unl'i);
PS=
= Poiana de Sus (sat, COJJluna
)ibana); Pn Poicni (sat, C0111.
Schitu-])uca);
p Popeşli (comună);pr Pr.isecani(comună);Ft - Potîngeni(sat, C0111.
Movileui); R Ruginoasa;SD- Schilll Duca (comuna);.Se = Sculpni(sat, COUl.VIctoria); S - Sineşti (comună);SI. Strunga (corYlună);
ş" Şcheia (comună);Şp=
"Şipote (comllnă);T Tansa (comună);T;' Tîtgu-I'rum.os
(oraş); Td = Todireşi.i (comună); Tr"- Trifeşti (comună); Ţ' Tibăneşl.i(comună); Vn= Vînători
(sat, COlT!.
Poprieani);VI= VIădeni(comună);V Voineşti(comună);U = Uda
(sat, com. Tăliîruşi).
6 Margaretapurcar-Guşcilă,Porecle (comullCl
i)imişllCl,
miollul Dej, regiunea
Cluj).LL, 14, 1967,p. 148.
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1. ParticulariUîţile
fizicesînt oglinditeprin următoareleporecleşi supranume:
Babanai ,)imare şi grasă" (A, M, Pr, Mg, TF)7
Bauma: "Are faţa albă şi părul galben"(Ct, B, Ne, Td)
Balanca: "Are părul galben" (Mg)
BăJănoaia:"Albăla faţă" (Gr, A, CL,Clll,Pş, Pl, S, T)
Bilbiita: "Si bat dracii la gura ei" (MK,în toale lor.alităţi.lc]
Bletiqa: "Are urechileblegi" (Se, Ft, Gb, H)
Boâţa: "Ii mititică" (Mr, Bd,U, Pt)
BoţoloancCi:
"Ii rotundă,mititicăşi grasă, ca un bot de mărnăl
iqii", (CC,Bş,
nu, f')
Buzaia: "Are buzelemari" (Şp, în toa!.eIocalttătilo].
Buzîloâja:"Bărbatulei parcă-i Germldin poveste,aşa buvoaicare. I-em zis
şi ei tot aşa" (F); "are buze mari" (MK,Ms)
Cbioata: "Nu vede bine" (CM,0, SD)
Ciolătiico
: •Toată-i numai ciolane"(Cs, U)
Ciolănocisa:.!i tare slabă" (D,HI, MT,Ş, T)
Ciunqc: "N-areo mînau(Tr,A, Br, Cp, G)
Ciunru: "Îi şchioapă"(PI, E, Gb)
Ciunlociia:"Şchiopătează"
(LJ, M, PS, Pr, R)
Ciupit
a
:
"Îi
ciupită
de
varsat"
(Td, Sc, TF')
,
Cîrnez:.Are nasu-rivînt" (MK,în toale localităţile)
Cîrnicioâsa:"Are nasul strîmb"(CC,Ct, G, H. Ps, S)
Cîşa: "N-areun deget la o mînă" (P5, în toate localităţile)
Cloânţa: "Îi bătrînă şi are dinţii ca la qreblă" (Ct, Cr, SD)
Cotbroânta:,,0 babă urîtă şi bătrînă" (U, Bs, Bo, Mş)
Ctacnrun
o : "Mergecu plcioarelc-nprasue" (MK,în 1.0al.eIocal.tătile]
Doapa: ,,0 femeiemititică"(Mr, Cr, E, Mj)
Drnipsa
. "MititiciJşi grasă" (Cr, Bh, Ci, Crn,PI)
run«. "Vorbeştepe nas" (Ce, BU, Cp, C)
Fîrnîi/o: _"Vorbeştepe nas" (Cm,în toale 10calitătile)
Fripta: "Ii fripl.ăpe-o mînă" (MK,Bd, G, Mg)
,
Găşpărita: "li ţîgancă tare" (cf. grişperşi gaşjJeu tigan,(
Ghebănodia:"Are gheb în spate" (H, 13,f')
Gheboâsa:"Mergegheboasă"(PS, în toatfelocalităţile')
GîtIâna: "Are gîtul 1un9şi subţire" (Pt, Cm, F)
G1t1ănoâia:
"Îi cu gîtu tare lung (Cm,I'n, S, T, VI)
GuşâlC!:"Are început de guşa" (Vn, Bd"C, M)
HÎrcCl:"Îi_rea şi zgîrcită"(O, Sc, $, Td)
HoâpsCl:.Ii slabă" (Gr, Cs, H, HK, T)
Hodorocigb:"Îi slabă şi neputincioasă"(VI, Cm, Mş, PS)
Ledpez:"Mergetrîntind Picioarele;lepăie la mers" (Gb, B, SD)
Lunqez:,,0 femeieînaltă şi cam slabă" (P, C, M, Pr)
Mărunţica:"Ii mititică.dar harnicii"(R, Cs, Pl, St)
MăsăJoâs(l:"Are clintimari" (TF, FI.,Mş)
MCtln:"Vorbeşterău" (C, Pn, Tr, VI, U)
Mutulica: ,,0 femeiemilitică care nu poate să vorbească(CM)
Neâgra: "Îi tare neagră la fată" (Bg, în toate localităţile)
Pastârea:.Îi slabi!şi subţirică"(St,Bn,f', Mţ, VI)
7 Explicaţiilesînt date de informatorulprimeilocalităţi,celelalte.urmîndordinea alfabetică.In cazul cînd poreclaare mai mu!tpsemnificaţii,
vom semnalaacest
lucru, iar explicaţiilene vor aparţine.
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Rosa. "Are pistrut pe faţă" (C, PI, TF')
Rosoaia. "Are părul rosu" (Ml],CH)
Selnduw:"Îi slabă ca () scîndurii"(O, În LoaLe
localităţile)
Sclnduricu:.,Îi o femeiemilicfişi slabtî tare" (A, CC)
Scutta : ,,0 femeiernir.ă
" (Cb, Mg, Pl, VI, U)
Scurtănica: "li mitiliră" (O)
Surda: "Nu aude de loc" (H, în toate Iocalitdt
ile]
Surdoaia: "îi fudulă de urechi" (Mş, J3h,Cm)
Şchloiipa
: "Îşi tîriic un picior" (Gr, în toate localităţile)
Şoanta: "Îi schioap
ă" (O, I3d,I3, Ch)
Şptinchea
: "Si uită cu ochii rău" (130,Mj, Ms]
Tâlpa: "Îi cu picioareletare mari la talpă" (E)
Ta]uţa: "Tare-igrasă" (LI.,Ci, M, P, 0, Tl
Tortăca. "Are capul mare"(Gb,PI.,Td, VI)
Turla: "0 femeieslabă" (Bh, MK)
'îurtiia. .Femeie slabă" (I3d,Mg, U)
'i'urtiia : ,,0 femeiecu spaf.el
e tare mare" (Cr, Os)
Ţîganca: "Îi neagră" (F, 0, Pr, R, SD, Ş, Tr)
Urecbeto: "AIJ'.e
urechilemar: .;dblegi'"(Op,H, V, Vru]
Porecleleşi supranumelecare se dau după anumitedefecte şi particularităţi fizice se pot grupa în două mari categorii:
a) Cele mai multe denumescdefectul în mod direct: Chioara, Glieboasa,
Surda,Şchioapes.a.
b) Denumireaunei părţi a corpuluidevinedenumireaunei persoane: Gttlana,
Tolpa,Urechetn,
2. Porecleşi suprauumece Ilustrează particularităţipsihice,obiceiurişi deprinderi:
Blia: "Spuneaşa la copii,ca să fie cuminţi"(Cr)
Botica: "Îi tare de cap" (Cs, Mq, PI)
C1cÎita:"Face lucrul tare încel."(Eu, în toale localităţile)
Cucoimo
: "Îi tare Iudulâ"(St, C, Gb, Ps, PI, VI)
Gudm. (cf. gudră) "Face tot ce-i rău şi pe urmă tace ca peştele.. Se face
niznei"(B).
.
Habnciţa
: (ef. luibnc,!1apLlc)
"Stă toată ziua degeaba"(Ft)
I
Hira: .Tare-i guralivă"(C, Lt, Mr)
Hodnghinn:.0 ferneietăcută şi morocănoasă"(U, Mg)
Luitica(ef. leancăţ : "fi îmbrăcatătot timpulcu haine rupte" (Gb)
Ltmbuia: "Îi spurcatăla gură" (I3l,Br, Cm,Gl
Lola:
, (el. Iolă) •Umblă ruptă şi urît îmbrăcată."(Il)
Niţîea: (cI. niţă) "Se poartă cu părul scurt" (Or)
Puchcniţa:"Arc puchinila ochi" (ep, Cr, E, Gr)
MK,Puchiana:
Os, R) .De cînd o ştie lumea umblă lnurdarj şi cu puchitiila ochi" (13,
Tlo1oâia:" (cf. to/Moi).,,:înd t-Iltîlneşte, te ti,tiede vorbă toată ziua" (Cm)
Turla: ,,(md era mititIcaŞI-OIIltrebalce·a mlIleatzicea turtă" (Gr)
3. Porecleleşi supranumeleprovenitede la numede plante şi animalevizează
de obiceiun defectfizic(Râţa femeiecare merge·răui Moniţa o femeiellr.îtă;
Scwmbia o femeieslabă)
I sau o trăsătură morală (Vipera= femeie rea; Berbeciţa femeieproastă; Mîţa,Vulpea femeilinguşitoare).
MajoritateaÎnsă au diverse înţelesuri (ex. PeşUodica
= femeie tăcută (Vn),
femeie care prinde peşte (S); Mllsca= femeievorbăreată(Mg),femeiedestrăbăBDD-A1544 © 1969 Editura Academiei
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Iată (O)), şi 'dificultnte
a constă în precizareacaracteruluiironizat.De aceea le
enumerăm:
Ariciţa: (Ft, PI, R)
BaIena:(în toate localitătiloanchetate)
Berbeciia: (H, S, Vn)
Boboaca
: (Ch, HI, T)
Bostănoaia!(Cm,H, U)
Broasca:(Cr,Ps, Sp, Ţ)
Broscuju
: (A, Mt, R, St, VI)
Capra: (A. Mt, RoSt, VI)
Cartoia: (Cr, Os, Pt)
Cămila: (Sp, Tr)
Căprita: (MK,S, St)
Căţaua: (în toate localităţile)
Chersădţa! (Pr, Pl, Sd)
Chipăruşa:(U, Hl, Mg)
Cioara: (MK,S, SI)
Cîllănoaia:(MK)
Cloşca: (M, P, Pr)
Colbeciţa!(Cm,Mr, O)
cucoşoaia: (Vn, U)
Cuculeasa:(Se)
CUCllVeaUCa!
(B, CC, C)
Curca: (Mj, PI, St)
Cllrcudeloaia:(Mr)
Fasola: (Mj, MK, V, Vn)
Gaiţa: (Gb,Hl, Şp)
Găina! (Bh,Bd, B, Crn, TF)
Găinuţa: (c. Ci, LJ, M, Os, Td)
Hulubşta: (F, M, Mş)
lepuroaica: (A, Bd, Ch, St, Vn)
Jâetoaio. (Ps, U)
Mirirla:(Fl, F, H)
1>l1ţa:[Cr, H, PI)
Moniţa: (LJ, M, R)
Musca: (Mg, O, S)
Pâiuta: (CC)
Perţa : (Cr, Ch, C)
Perjulica! (Cr, Mj, St)
PeşUoaica:(S, Vn)
Ptchirea: (Ch,H, Td)
Rata: (Mg, TF)
Răţuşca! (Bo, Cs, E, U, R)
Rindunica:(Pr)
Sciumina: (MI, St)
Şărpooico
: (TF, VI)
ŞOlicita:(el, F, Mr, Pr)
Turiţa: (C)
Veverita: (St)
Vipera: (C, R, VI)
Vrăghioaia:(Er)
Vulpea: re, Cm, H, VI)
Uneleporecleşi supranumedin categoriilediscutatepînă acumsînt derivate:
al de la substantive,cu ajutorulunor sufixe augumentativesau diminutivale:
ca: Ciuboţlca
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IONNUTA

Lmqutu.o
j\1uiericn
Scrncluru:a
Şopitiu:«
- iia . Căpriţu
Cotrnţo
Gutuo
Muriţa
Turţiici
oaia: Linqur
oala
Piciiiroaia
Stnichinoaio
--- uţa : Broscuia
Găiuuio
]\1ie[luţa
- UŞC(]:
Răiusca
b) de la adjective:
- lco: ZVlărunţicCl
t-înitu:a
]vlu/ulico
Scurtănico
uio: Blegi/ţCl
Gă1bc1miţ(1
e) de la verbe:
Bitbs
u«
Flrn.1iln
Turtita
4) Porecleleşi supranumelecare provin de la cuvinte care indică o îndeletnicire sînt rare si se dau, de obicei,după cuvîntulce numeşteocupaţiabărbatului
sau a tatălui. AsUd, avern: Butniu
iia, "Barbatulîi butnar" (CI),Chelărtia : "Bărbatul femeiijupe;il.eîn sat miei şi viţei" (El, Mg),Croi/ori/CI:
"Biirbatulîi. croitor"
(H); Găzăriţo: "Bărbatulvinde numai gaz la conperativă" (Cm, ]'....
1g), MOIărlţo:
"Tai.1.11
femeiia Ios!moter" (Cr, FI,Mq], .Muzlcânfo:
"Barbatulîi lăutar"(A).
Alteori ele poarl.ă denumireaunui obiectfolosil:În munca bărbaţilor(Ciubolo; CM,1",Mg),Rcişpo(13).'î'iişc«(HI),şi numaifoarte putine sînt proprii îndeIotniririi fenJ8ilor:Ctoitoicaso(R), Surnănăliţez
(CC).Acesteadin urmă se atribuie
după ocupaţiareală, iar altele sînt date fi',riîca persoanaÎn cauzăsă fi avut vreodaLăaceastă îndeletrncirc,devenindironice: Bruiăriio(Cp), Dolt.ot
ttii (BI',B, Ci),
Proiisoara(Ct, Ps, Ş).
Uneori,destul de rar însă, poreclaeste daUifemeiipentru că şi ea cunoaşte
meseriarespectivă: Siupăriia (Mj).
5. în cazul poroclelorşi suprenumclorcare-şiau ortqincaÎn felul de a vorbi
al oamenilorscmnalarn trei cazuri:
a) Folosireaunor cuvinte regionale,străine qraiului din localitatearespectivă:
Găvănor1Îez
(cI. qăvan; "La aceea de chisai.usturoi,b.irbetu-săuîi zicea qavon.
Ei i-amzis yăvânoaia"(Cm}.
Slcina:"La slăninăîi zice slană" (Gr).
b) Pronunţareanecoredă.a Ilno[cuvinte:
CG(of]ea« eorfof); (Bh).
O/oroeleCl:
.Bărbatu-sauavea o căciulămare.Ea zicea că arE..n cap otoroaeă,
nu oboroacă"(E).
Prişpa (pentruprispă)(Gr),
e) Repetareaunor cuvintesau formulesl.ereo!.ipe:
DihăisG:"Cîndmergecu carul zice la boi tii hăisa" (Ch).
Clpîitn: "La două-treicuvintespunec.î,pJ" (CI).
Bu: "fiecare propoziţieo începecu bu" (C).
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6) Ascrnănăr
i cu alte porsoane:
Bas/a: (Asornănar«
cu C. i-lasla,da.loril.i:î
răutăţii). "La şcoală i-a zis domnul
aşa, dupiice-amfăcut lecţia cu Mihai Viteazul,şi aşa Î-a rămas".
lvănuscoiiia
. "Dupăo babă, a lui Ivănuscă,care era beţivă" (E).
Smărăndiţapopii: "I-amzis do la şcoală,după ce am învăţat o povestec-o
fatii obrazntcăşi sfrijită"(B).
In formareaporcclelorşi supranumelorfemininese procedeazăin două feluri:
1.pocccleişi supranumelu
i masculini se adaugăun sufix feminin.
În antroponimio,
problemaIormarliIcminine
lor de la masculinea fost tratatii
sumarşi cerc.etător
ii se referceu doar la numelede familieşi prenume.
Şt. Pasca discutadespre sufixele-oata, -oaicoşi -caso8, iar acad. Al. Craur9
aminteanumaipe -crrsrrşi -oau: în formareanumelorde familiefemininede la
masculine.
Mai recent El. Ciobanu10şi AureliaStan11au extins cercetarea,ajungindla
rezultat.einteresante.
În cazul supranumclorşi poreclclorfeminirw,formarealor de la cele masculine este un ca/. frecvent.Procedeul,la origineIoarte vechi, a dispăruttreptat,
mai ales în cazul formăriinumelorde familie,dar s-a păstrat la prenume,porecle
i supranume
Sufixul se adaugil direct formei consonanticea poreclei sau supranumelu
i
masculin,sau Lemeiacesteia.
IaLa cele mai caracl.eristicesufixe, proprii acestor formaţii,în ordinea lor
alfabetică:
-(1
Babiina« Baban; A, M. Pr, Mq, TF)
Berbetuio.
« Berbeci S)
Berhiuio < Berhan. Mr)
Roţnlana <; Botol.an
. Cr)
Cio]ârw '< Ciolan; Hl)
Goldâna < Coldan. Cs)
Stan«« Stan; R)
'CCl (bulq.-ka)
. Rlallca « Balan; Mq]
Bleliarica( < Bleban, C)
Isutauianca« Burdihan, Mr)
-NLSCI
(lat. issa-)
Borbeceasa( < Berbecu, Cp)
Bnduleasa« Budulea. Mg)
Chelăreasa« Chelaru; Bş)
Clrnăţăreâsa« Cîrnătanl; CM)
Colbeceâsa( < Colbec;1.L)
Croi/oreasa(<; CroitOfll;R)
Gămăneâsa« Caman; Bd)
Sumănăreasa( '< Surniînaru;Ş)
ŞoriceasC/
« Şoarec; T)
8 SI. PaşcB,op. cii.
9 Al. Gram, GlosClf
din CO[l1Una
RevigC/
(Ialomita)BIFR,V, 19:18,p. 156--179.
10El. Ciobanu,ObservatiiC/suprC/
formăriinumelorele familiefemininede }n
masculine,în Studiişi materiC/le
privi/oareIa iormarencuvintelorîn limbC/romană,
1, 1959,p. 137 143.
11A. Stan, Contributiila studiul prenumelurfemininedin Valea Ris/fiteillicC/z,CI., VI, 1961,nr. 2, p. 3g3--395.
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Bobaneta« Baban TF)
Cortieta( < Cornu PI)
Cucuela« Cucui Bş)

Ciolănica« Ciolan, Cs, U)
Motănica« Motan; Vn)
Scuttănica« Scurtan, O)
-iţa (de origine slavă)
Bursuciţa
< Bursuc;B)
Chelărita( < Chelaru. MK)
Chişlegiţa« Chisleaq. G)
Ciocălătia« Ciocălău, Cm)
Ctoitorita« Croitoru; Bş)
Colbeciţa« Colbec;Cm)
Dăscăliia« Dascălu;C)
Găinăli/a« Căinaru, Mj)
Găzăriţa« Gazarui Cm)
Ghermăniţa« Gherman;Cp)
Lăptăriic:« Lăptaru, CM)
Morcoviţa« Morcov;Gr)
Şorictia« Şoric; TF)
Văcăriţa( < Vaceru: Bş)
-oaia (lat. -onec)
Bos/ănoaia« Bostan; Cm, H, U)
Ctiiperoaio« Chiper, Cr)
Chiriloaia« Chirile, G)
CiunlOaia« Ciunqu, MK)
Cucoşoaia« Cucos, Vn, U)
Ghebăiioaia( < Chsbun: H)
Hott.alanoiiia
« Hartalan, B)
-oaica (Sufixcompusdin -oaia + -ca)
Bostănoaica( < Bostan: SD)
Cerboaica( < Cerbu, Pn)
Cucoşodicc( < Cucoşui Lt)
Drăcoaica( < Dracui C)
Lupoalca« Lupuj Ci)
Nemţooica( < Neamţu: PI)
Triiănotiica( < Trifan; B)
Şărpoaica« Şărpi; TF)
-oasa
Bost.ănoaso
« Bostan; LJ)
Buticoasa( < Buric; Ch)
Ciolănoâsa« Ciolani B)
MolănoasCl
« Motan; Bş]
Mucoâsa( < Mucosu, Mj)
-uta
Cbeptuţa( < Cheptu, HI, Mj, S)
DutiLzţa
( < Dud; Lt)
SIămlţa« Stan; Mg, Şp)

II. Al doilea procedeude formarea poreclelofşi 51
constituieacela prin care la prenumelefemininse adaug
mele soţuluisau pă.rinţilor,în genitiv,cu a.rticolulenclitic
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Pentru perioada dinainte de căsătorie semnalămurmătoarelecazuri:
1. Prenumelefeminin+ porecla sau supranumeletatălui În genitiv cu articolul proclific:
llecuialui Tăcâtu(A)
Vatvara lui Botqio«(VI)
Maria lui Izmană(T)
MCllialui Boliea(Os)
Poroscbivalui Motcin(Pt)
2. Prenumele,feminin
+ porecla sau supranumeletatălui în genitiv cu articolul enclil.ic:
EugeniaRăţ6iului(Mg)
ProfiraPorcului[Bs]
Maria Ciinelui(CC)
:3.Prenumelefeminin+ porecla sau supranumelemameiîn genitiv:
ElviraGhebcaeel(Ct)
T
ValeriaCîşei (Bh)
Maria Friptei (Cp)
MarghioalaTClsiei(HI)
Ileana Caprei(Mg)
4. Uneori,porecla femininăeste însoţită de porecla sau supranumeletatălui,
dar numaiîn cazul cînd în sat există două femeicu aceeaşiporeclă;
Fripta lui Splmi- Ftipto lui Gogu(B)
T'utila lui Dascălu._- 'TuriţCl
lui Bădoi(Mg)
BleaqaCucosuiui- Bleaq«Mînzului(Ci)
În general,după căsătoriese pilstreazaporeclasau supranumeleiniţial. Cînd
acestanu a existat,se trece la creareaunuianou, dupa următoarelecriterii:
1. Prenumele
feminin+ porecla sau supranumelesoţului îp
col proclitic
:
.i genitiv cu artiMaria lui Grosu (E)
Caiincalui Tăpoi (M)
Ileana lui Ghinel(TP)
2. Prenurnclefeminin+ porecla sau supranumelesoţului în genitiv cu articol ericlttic :
Ileana GJnsacului[Ms]
'TasiaŞoarecului(U)
RodicaGuzqanului(T)
3. Porecla sau supranumelefeminin+ porecla sau supranumelesoţului:
Tîgancalui Bortă (LJ)
Căţeaualui Curmei(Mg)
4. Cînd poreclasau supranumelefemeiieste formatdin prenumelefeminin+
porecla sau supranumelemameiîn genitiv,prenumeledispare,iar locul lui este
luat de al doileatermentrecut la nominativ,căruia i se adaugăporeclasau supranumelesotului în qcnitiv:
Ileana Cureţi> Curca lui Nebunu(Mj)
valetia Glieboasei
> Gbeboasalui Tanacu (Bd)
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Concluzii
:
1. În cadrulporecle-lor
şi supranumelorfeminineimpresionează
mulţimeaderivaiclor.Avemîn primulrînd o derivarede la substantiveşi adject.iveIernin
ine şi
o alta de la porecleşi supranurnemasculine.
2. Faptul că predominăporecleleşi supranumelecare denumescparticularităţi fizice- exprimatedirect sau prin mijlocireanumelorde plante sau animale
-- dovedeştecaracterulconcret.al dcnominetteipopulare.
3. Supranumeleşi poreclelesînI.importantedator.ităparticulari
l.ăţilor lor fonetice şi lexicalepropriigraiuluidin satul sau regiunearespectivă.
4. Ele sint moştenite,se transmitde la o generaţiela alta şi uneoridevinchiar
nume de familie.
5. De la aceeaşiporeclă şi supranum«masculinderivă mai mulLeporecleşi
supranumefeminine[Ex, Ciolari > Ciolana,Ciolăneasa,Ciolănoaia,Clolănico
ţ.
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