35

Note etimologice

227

Florin Vasilescu

NOTE ETIMOLOGICE: GHIFTUIRE, GHIFTUI, ZVECUI

Ghiftuire, ghiftui
În articolul dedicat cuvântului ghiftui din DA nu se propune o soluţie clară. În
alt dicţionar academic, în DEX, cuvântul apare cu menţiunea „Et. nec.” Soluţia
autorilor acestui dicţionar se explică desigur prin rezerva faţă de ipoteza propusă de
N. Drăganu, DR I, 1920–1921, p. 316, după care avem de a face cu un derivat al
germanului Gift «venin» (a se vedea şi DR IV, 1924–1926, partea a 2-a, p. 749).
Acestei explicaţii i se raliază D. Marmeliuc, în LR VIII, 1959, 6, p. 32.
Andrei Avram exprimă îndoieli în legătură cu această soluţie, afirmând că
sursele menţionate în DA, citate din operele lui D. Cantemir, C. Conachi, V. Alecsandri,
au puţine şanse de a fi fost supuse unei influenţe germane şi că este greu de văzut
cum s-ar fi putut ajunge de la sensul germanului „Gift” la cel al verbului românesc.
De asemenea, Andrei Avram respinge soluţia dată de August Scriban1: ghiftui ar fi
„rudă” cu buft „chişcă, stomah [sic] de porc; cârnaţ... făcut din acest stomah; om
gras” (a se vedea şi TDRG: „Viell. verw. mit buft, bufie”).
În urma analizei, Andrei Avram propune pentru ghiftui soluţia unui împrumut
din ucraineană, „givtati (cu o oclusivă velară sonoră la iniţială), varianta
dialectală a lui kovtati, care înseamnă „a înghiţi; a înghiţi cu lăcomie, a înfuleca” 2.
Soluţia domnului Andrei Avram, ce pare corectă din punct de vedere fonetic
şi semantic, ridică totuşi probleme din punctul de vedere al circulaţiei, semanticii şi
stilisticii acestui cuvânt. O dată, pentru că atestările din DA provin din surse
susceptibile a fi avut contact cu limba germană (Cantemir şi ECONOMIA). Apoi, este
probabil că atât V. Alecsandri, cât şi C. Conachi (celebru traducător în epocă)
cunoşteau limba germană. Să nu uităm că o bună parte din ţară se afla în Imperiul
Austro-Ungar (nordul Moldovei din 1775). De altfel, Alecsandri îşi aminteşte în
„Vasile Porojan” cum în copilărie conjuga verbe greceşti şi germane. În plan semantic,
verbele „a înghiţi cu lăcomie, a înfuleca” nu conţin nuanţa de preaplin care
îngreunează din ghiftui. Distincţia, care apare atenuată în DEX, este bine marcată
în DA: „A îndopa cu mâncare, mai mult decât trebuie, până la dezgust (s.n.,
F.V.)”. Această nuanţă este foarte clar redată în fabula Două mance ş-un copil a lui
Alecu Donici, din care cităm:
1
Scriban, D. = August Scriban, Dicţionaru limbii româneşti. (Etimologii, înţelesuri, exemple,
citaţiuni, arhaizme, neologizme, provincializme). Ediţiunea întâia. Iaşi, Institutul de Arte Grafice
„Presa Bună”, 1939.
2
Andrei Avram, Noi contribuţii etimologice, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2001,
p. 105.
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„El însă deodată trăia mai mult sugând, Căci mancele şi muma mi-l îndopau
pe rând, Încât după o vreme aşa îl ghiftuise, Că copilaşul gingaş de tot se bolnăvise.
Mai-mai era să moară, dar soarta l-au scutit.”
Prin urmare, considerăm că soluţia lui N. Drăganu este aproape de adevăr, dar
trebuie nuanţată. Prima atestare a cuvântului ghiftuire apare sub forma „biftuire”, în
Istoria ieroglifică a lui Dimitrie Cantemir. Cuvântul care pare să-l fi inspirat pe
Cantemir este germanul [Ver]giftung, ale cărui sensuri sunt „otrăvire” şi „intoxicare”3.
Trebuie menţionat că în germană există un număr impresionant de cuvinte cu
elementul de compunere „-gift-”, care sugerează aspectul otrăvitor sau toxic.
Forma verbului este [ver]giften, din care se ajunge foarte uşor la „ghiftui”. De
altfel, germanul giftung se utilizează şi astăzi, în toxicologie, unde înseamnă „ingerarea
unei substanţe nepericuloase care prin metabolizare devine toxică”– sens apropiat
de sensul românului ghiftuire. Forma biftuire utilizată de Cantemir se poate datora
hipercorectitudinii – soluţie acceptată de Andrei Avram, pe baza sugestiei din DA.
Putem formula însă şi o altă ipoteză: în acest caz, Cantemir încifrează şi mai bine
alegoria sa, fiind vorba de crocodil, deci de turci. El atrage atenţia asupra corupţiei
otomane (supraalimentarea care se manifestă ca o boală) folosind un cuvânt din
germană, pe care îl transformă pentru a evita, pentru orice eventualitate, neplăceri
posibile sau poate pentru a solicita înţelegerea complice a cititorului.
Zvecui
Cuvântul, care apare în DLR şi în DEX, are menţionat la rubrica dedicată
etimologiei notiţa „Et. nec.”. Nici în NDU nu se propune vreo soluţie pentru
etimologia acestui cuvânt. Cum se ştie că mulţi termeni de cizmărie au fost introduşi în
limba română din limba germană4, autorii unui dicţionar mai nou, DEXI, propun
drept etimon germanul zwicken, care înseamnă „a întinde feţele de încălţăminte pe
calapod”. Soluţia pare aproape de adevăr, mai ales că în DTGR există mai multe
cuvinte care ar susţine această ipoteză: zwick „cui de tras”, zwickerei „atelier de
tras pe calapod”, zwickmaschine „maşină de tras (pielăria)”. Se ridică totuşi un
semn de întrebare: de ce forma cuvântului român nu este zvicui? În definiţia din
DLR a cuvântului zvecui, „a întinde feţele de încălţăminte pe calapod (fixând în
cuie) pentru a lucra; a trage pe calapod.”, paranteza este un indiciu care ne trimite
spre un alt cuvânt german, anume zwecken. Zwecken înseamnă „a întinde fixând cu
cuie, a ţintui cu cuie”5. Comparând cele două cuvinte, zwecken şi zwicken, pare că
cel de al doilea este mai aproape de zilele noastre (vezi maşina de tras pielărie).
Neavând însă surse de atestare mai vechi decât DL, vom ţine seama de apropierea
de cuvântul românesc şi vom propune drept etimon forma zwecken.
3

Pentru „otrăvi” Cantemir foloseşte cuvântul moştenit din latină topseca.
A se vedea Simion C. Mândrescu, Influenţa culturei germane asupra noastră. Influenţa
germană asupra limbei române. Iaşi, Tip. „Dacia”, 1904.
5
Dicţionar german-român, Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan şi
Al. Rosetti”, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2007
4
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ETYMOLOGICAL NOTES: GHIFTUIRE, GHIFTUI, ZVECUI
(Abstract)

The origin of the Romanian word “ghiftuire”, meaning “stuffing oneself with food up to the
brink of nausea” is considered to be the German word “[Ver]giftung”, meaning “intoxication”. Also,
the origin of “ghiftui” is the german word “[ver]giften”. The etymon for the word “zvecui” (a word
used by a shoemakers meaning, “to stretch the leather on the shoe last”) is considered to be the
German “zwecken”, which has the meaning “to stretch (leather) fixing with small nails”.
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