Nume de animale în tradiţia biblică românească.
Termeni zoonimici neatestaţi
în dicţionarele limbii române
Cr is t ina- Mar ia na Căr ă b uş
Ac a d e mia R omâ n ă , F il ial a Ia ş i

Résumé: Cet étude se réfère aux zoonymes qui ne sont pas certifiés par les
dictionnaires de la langue roumaine. Dans notre démarche on a fait appel aux éditions
bibliques depuis XVIe siècle jusqu’au XXe siècle. Au début, on a discuté quelques répères
théoriques sur le sens et on a défini le sens. Puis on a fait l’inventaire des zoonymes après
l’étymologie et après la première attestation.
Mots-clés: zoonymes, animal, première attestation, etymologie, tradition biblique
roumaine.

Prezentul articol este o parte a capitolului al V-lea al tezei mele de doctorat care s-a
intitulat Nume de animale în tradiţia biblică românească şi a fost coordonată de domnul
prof. univ. dr. Eugen Muneanu, fiind susţinută pe 29 septembrie 2012 la
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Am fost selectată de domnul
profesor pe considerentul că, fiind absolventă de limbi clasice, voi duce la bun
sfârşit această dificilă temă de cercetare. Rezutatele cercetării au fost posibile cu
sprijinul şi răbdarea arătată de domnul profesor pe parcursul celor trei ani. În
debutul cercetării, am pornit de la câteva întrebări esenţiale, ce au constituit apoi
capitole sau subcapitole ale lucrării: ce nume de animale se întâlnesc în tradiţia
biblică românească, care este importanţa animalelor în viaţa religioasă, dacă pot fi
structurabile denumirile pentru animale într-un câmp lexicalsemantic şi cum au
fost traduse denumirile pentru animale în versiunile biblice româneşti.
Lexicologia este ştiinţa lingvisticii care se ocupă de sistemul lexical al limbii,
mai precis de „felul cum este organizat, cum funcţionează, cum se schimbă şi cum
se îmbogăţeşte vocabularul unei limbi” (Şerban, Evseev 1978: 13, cf. Toma 2004:
78). Lexicul 1 e definit ca totalitatea cuvintelor dintr-o limbă, iar cuvântul ca unitate
minimală dotată cu sens, adică cu o valoare semantică, deoarece el desemnează o
1

Deşi termenii lexic şi vocabular sunt sinonimi, există lingvişti care fac distincţie între aceştia,
considerând că lexicul face referire la aspectul general al limbii, iar vocabularul are în
vedere aspectul particular (Groza 2004: 3839). Noi, însă, nu vom face această distincţie,
luând în considerare faptul că cei doi termeni sunt sinonime perfecte.
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noţiune. Orice cuvânt are, în componenţa sa, două laturi: forma sonoră
(s e m n i f i c a n t) şi sensul (s e m n i f i c a t). S e n s u l este considerat fie ca
„l’ensemble de représentations susceptibles d’être suggérées par l’énoncé de ce
mot”, fie ca „l’ensemble de représentations suggérées en fait par le mot dans un cas
donné” (Marouzeau 1951: 206). Cuvântul implică şi o reflectare a factorilor lingvişti
şi a celor extralingvistici. În dicţionare, ne sunt prezentate relaţiile dintre un cuvânt
şi o clasă de obiecte (referent) (BiduVrănceanu, Forăscu 1988: 11). Procesul prin
care i se atribuie unui referent un nume se numeşte denominaţie (de pildă, boaghe se
referă la ‘pasărea numită bufniţă’). Denominaţia are în vedere „stabilirea unei relaţii
dintre un semn şi un referent real, prin conceptualizare sau printr-o reducere
selectivă a trăsăturilor caracteristice” (DŞL: 159). În cazul cuvântului oaie, trebuie să
distingem, mai întâi, faptul că acesta desemnează, la nivelul general al cunoaşterii, ‘o
fiinţă’ şi nu ‘un obiect’. Apoi, trebuie să identificăm, la nivelul cunoaşterii datelor
extralingvistice, că acest lexem desemnează ‘un animal domestic rumegător’, ‘femela
berbecului după ce a ajuns la maturitate’ sau ‘femelă sau mascul, crescut pentru lână,
lapte şi carne’, ‘denumire ştiinţifică - Ovies aries’. Se observă că, prin adăugarea
acestor sensuri, recurgem la un alt nivel al cunoaşterii cuvântului, nivel influenţat de
factori extralingvistici. Comparând aceste sensuri, vorbitorul va trebui să reţină doar
datele concrete, care diferenţiază şi definesc cel mai bine relaţiile dintre cuvinte.
Dacă ar fi să ţinem cont de distincţia făcută de DŞL: 159, atunci ar trebui să
spunem că denominaţia naturală este oaie, iar cea artificială (ştiinţifică) este Ovies
aries.
Inventariind numele de animale în câteva ediţii succesive ale Bibliei, atât
parţiale (PH, PS.SCH., CV, PS.SL.ROM., PO, NTB 1648, DOS.PS.V.,
DOS.PS.2007, Ms.45, Ms.4389), cât şi integrale (BB 1688, B 1795, B 1991), ne
propunem să realizăm analiza lexicală a unor nume de animale în timp, în cadrul
unor etape istorice diferite din evoluţia limbii române literare, punând în evidenţă,
în măsura posibilităţilor, dinamica sensurilor acestor termeni. Inventarul nostru se
structurează în funcţie de c r i t e r i u l e t i m o l o g i c 2 şi de c r i t e r i u l
p r i m e i a t e s t ă r i. Ne vom opri atenţia asupra cuvintelor din cele 13 texte
biblice consultate care sunt cunoscute vorbitorilor comuni şi asupra unor termeni
neatestaţi în dicţionare care au dispărut din limba română literară actuală. Inventarul
nostru, realizat în ordine alfabetică şi în funcţie de originea cuvintelor, va avea
următoarea structură: cuvântul-titlu (toate cuvintele 3 întâlnite în versiunile biblice
2

3

Cuvintele moştenite (care fac parte din stratul limbii române), cuvintele autohtone (ce
aparţin substratului limbii române), dar şi cele împrumutate (care formează adstratul limbii
române) au etimologie externă; iar cele care s-au format în limbă de la cuvintele existente deja
au etimologie internă. Cuvintele care provin din două sau mai multe limbi au etimologie multiplă
(cf. Groza 2004: 82-83).
Au fost analizate împreună substantivele feminine care au acelaşi radical cu forma de
masculin (de exemplu asin, asină sau leu, leoaică). Toate cuvintele-titlu apar cu formă
nearticulată.
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analizate, inclusiv sinonimele acestora), accentul 4, indicarea clasei gramaticale,
etimologia şi, în măsura posibilităţilor, indicarea denumirii ştiinţifice, sensul din
dicţionarele consultate, exemple ilustrative 5, precizarea sursei citărilor, precum şi
unele explicaţii şi comentarii cu privire la zoonimul respectiv.
Vom încerca să clasificăm zoonimele din textele biblice studiate astfel: 1.
cuvinte moştenite (de origine latină) (55 de lexeme): albină, arete, arici, armăsar, asin,
berbec, bou, broască, cal, capră, car(iu), căprioară, câine, cerb, corb, cuc, furnică, găină, ied, iepure,
junc, lăcustă, leu, lup, mascur, miel, mistreţ, muscă, noaten, oaie, păduche, pasăre, păun, pescar,
peşte, porc, porumb, potârniche, pui, scroafă, şarpe, şoarece, taur, tăun, turturea, ţânţar, urs, vacă,
vier, vierme, viespe, viperă, viţel, vulpe, vultur; 2. cuvinte autohtone (de origine tracodacă)
(11 lexeme): balaur 6, barză 7, ciută, măgar 8, mânz, năpârcă, pupăză, şopârlă, ţap, vătui,
viedzure; 3. cuvinte împrumutate (66 de lexeme): a. cuvinte de origine greacă,
pătrunse în limba română direct sau prin filieră slavă (13 lexeme): aspidă, cămilă,
cămilopardos, chit(os), erodiu, gripsor, omidă, onagru, onochentavru, pardos, schimen, vasilisc,
vruh; b. cuvinte de origine slavă (veche slavă, bulgară, rusă, sârbă sau sârbo-croată,
ucraineană, ruteană şi polonă) (27 de lexeme): babiţă, batcă, bâtlan, bivol, buhai, cârstei,
cârtiţă, cocor, cocoş, colun, dihor, inorog, jder, lebădă, liliac, molie, muşiţă, neiasită, pajăre,
păianjen, prepeliţă, scorpie, sobol, stârc, vrabie, zimbru, zmeu; c. cuvinte de origine turcă (2
lexeme): catâr, pil 9; d. cuvinte de origine maghiară (5 lexeme): boaghe, coroi, guz(iu),
şoim, uliu; e. cuvinte de origine franceză (7 lexeme): antilopă, dragon, dromader, elefant,
gazelă, panteră, şacal; f. cuvinte cu origine multiplă (11 lexeme): caie, cameleon, crocodil,
hipopotam, ibis, leopard, leviatan, pelican, salamandră, struţ, unicorn; g. cuvinte de origine
Accentul l-am stabilit în conformitate cu următoarele dicţionare: DER, DLR, TDRG şi
DOOM2.
5 Vom avea în vedere, în primul rând, sensul propriu, însă, unde este cazul, şi sensul figurat.
6 Unii consideră termenul balaur ca element autohton (dacoromân), prin comparare cu
albaneza (Brâncuş 1983: 3234; Densusianu 1961: 35; Dimitrescu 1978: 70-71; Ionescu
1985: 3738; Mihăilă 1974: 74; Mihăilă 2006: 24; Russu 1970: 133; ŞĂINEANU, s.v.), însă
Ivănescu 2000: 259-260, DA, DER şi TDRG îl consideră cu origine necunoscută. CIHAC
II, s.v., optează pentru o etimologie sârbo-croată cf. blavor, blavur, blaor, blor. Noi vom opta
pentru varianta autohtonă.
7 În timp ce unii îl consideră cuvânt autohton (Brâncuş 1983: 37-40; Dimitrescu 1978: 7071; Ionescu 1985: 41; ILR II: 336, Philippide II: 698; Mihăilă 2006: 25; Russu 1970: 138),
DA şi TDRG îl consideră un adjectiv substantivat, cu origine probabilă, fiind la început
atributul speciei celei albe de berze, cf. alb. barθ, -δe „alb, ă”. CIHAC II, s.v., consideră că
acesta este un element slav, cf. pol. bag, rus. buzanŭ. DER este de părere că acest cuvânt
este obscur, probabil din lat. *gardea, în loc de ardea ‘bâtlan’. Noi luăm în considerare
originea autohtonă.
8 Cuvântul măgar este considerat autohton (Mihăilă 2006: 25, 29, ILR II: 345), cu origine
probabilă, apropiată de alb. gomar (Dimitrescu 1978: 72; TDRG, CADE), ca împrumut din
slavă (< bulg. şi srb. magare) şi albaneză magar (Ivănescu 2000: 428).
9 Termenul pil nu e atestat în DLR, deşi TDRG îl atestă cu sens de ‘elefant’ în BB 1688 şi
Dosoftei, VS. DA atestă, totuşi, termenul fil cu sensul de ‘elefant’, acesta având etimologie
turcă.
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germană (1 lexem): cârlan 10; 4. cuvinte cu etimologie probabilă / necunoscută (9
lexeme): bogză, brehnace; chiţoran, corlă, herete, maimuţă, melc, şomâc, şorliţă; 5. cuvinte
formate pe teren românesc / cu origine onomatopeică (18 lexeme): bufniţă, buhă,
cărăbuş 11, cioară 12, ciuh, cocostârc, cucuvea, gligan, huhurez, lipitoare, mâţă, mâşcoi 13, nevăstuică,
pisică, rândunică, şobolan, telegar, uligaie.
O a doua clasificare a termenilor animalieri vizează criteriul primei atestări 14:
a. termeni din secolul al XIII-lea: bou (1235 DRAGANU), cuc (1203 DRAGANU); b.
termeni din secolul al XIV-lea: căprioară (1337 SUCIU I, 126), cocor (1300 DOR), oaie
(1341 SUCIU II, 5), pardos (1480 DERS), urs (1318 DLRV 171); c. termeni din
secolul al XV-lea: balaur 15 (1480 DRHA), berbec (1443 DLRV), buhai (1491 DOR),
capră (1425 BGL), cămilă (1438 DRHA), cârlan (1429 DLRV), cioară (1442 DERS),
colun (1482 DERS), corb (1444 SUCIU, II, 355), coroi (1462 STEFANELLI, I, 67),
huhurez (1453 DERS), jder (1422 DERS), lup (1444 DRAGANU 251), mânz (1443
BGL), noaten (1463 BGL 180), păun (1483 DERS), porc (1421 DERS), pui (1453
DERS), scroafă (1439 DRĂGANU 313), stârc (1499 DERS), şoim (1467 DERS),
şopârlă (1483 DERS), taur (1475 DERS), ţap (1499 DERS), uliu (1448 DERS), vacă
(1438 DRAGANU 313), viedzure (1492 DERS), viţel (1499 DERS), vrabie (1465 DRHB
I, 220), vulpe (1449 DERS); d. termeni din secolul al XVIlea: albină 16 (PS. SCH.,
Termenul are o etimologie controversată, printre care şi cea săsească (germană) şi provine
de la cuvântul săsesc gērleηk ‘animal de un an’. Acest termen a pătruns în graiurile din
Transilvania înainte de 1400, iar în cele din Moldova la începutul secolului al XV-lea,
probabil, datorită emigranţilor români din Transilvania (Arvinte 2002: 199). DLR îl
consideră cu etimologie necunoscută (probabil slav *krdlan „miel sau cal care intră în
cârd” sau din *cărnar(e) care ar fi lat. carnalis „din carne”; miel cârlan adecă „cărnos” s-ar fi
zis mai întâi mieilor ţinuţi pentru prăsilă). TDRG, de asemenea, admite tot origine
necunoscută, probabil din magh. kerlan(y).
11 Deşi CIHAC I, îl consideră ca fiind cu origine multiplă lat. scarabaeus, fr. scarabée; alb.
karabaşě, totuşi există dicţionare care îi dau altă etimologie: PUŞCARIU: 25, pe lângă
originea latină, dă şi orginea alb. karabašę „schwarzer Käfer” (< türk. kara „schwarz”, baš
„Kopf”). Şi TDRG porpune etimologie latină carăbus (gr. καvραβος), dar şi pe cea din DLR
Sensul acestui cuvânt, în latină (carabus, -i), era ‘rac de mare’ (cf. GUŢU). Noi vom opta, în
cazul acestui termen, pentru etimologia propusă de DLR, care îl consideră cuvânt format
pe teritoriu românesc cu sufixul -uş de la cuvântul carab(aş).
12 În timp ce DA îl consideră de origine onomatopeică apropiat de alb. sorë şi friaul. čore,
există şi păreri că ar fi cu origine obscură (Ivănescu 2000: 259-260) sau autohton (Brâncuş
1983: 61, ILR II: 339, DLRV).
13 Cuvântul mâşcoi este socotit un derivat de la mâşc, considerat autohton (ILR II: 346,
Ivănescu 2000: 259-260, Mihăilă 2006: 25; Ionescu 1985: 135137, 160 - provine direct din
albaneză), de origine slavă (CIHAC II, Russu 1970: 35) şi cu origine probabilă (cf. TDRG,
v.sl. mĭskŭ, rus. mesk alb. mushk).
14 Această clasificare am efectuat-o pe baza dicţionarului lui Tiktin.
15 Deşi Tiktin oferă, ca primă atestare pentru temenul balaur, anul 1480, Mihăilă 2006: 24 îl
datează între 13371340.
16 Forma Albina, ca toponim (de fapt, hidronim), este atestată în 1428, cf. BOGDAN, DLRV.
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117, 12), arete (1564, Coresi, Cazania I), arici (1529 DERS), armăsar (1588 DIR), asin
(1551/3 ES), aspidă (PS. SCH., 57, 4), barză (1502 DOR), bâtlan (1580 DERS), bivol
(1568 DERS), bogză (1528 DERS), broască (1528 DOR), cal (PS. SCH.), câine (1535
DRHB), cârstei (1577 CORESI PS, 104, 39), cerb (1506 G. LEX.), chit (PS. SCH.,
8:77), cocoş (1544 DERS), corcodel (1591 DOR), erodion (PS. SCH. 103:17), furnică
(1521 DERS), găină (1507 DLRV), gligan (1564 BGL), ied (1549 BGL), iepure (1502
DERS), inorog (PS. H. 21, 22), junc (PS. SCH. 67, 31), lăcustă (PS. SCH. 104, 34), leu
(1519 DERS), mascur (1507 DERS), miel (1532 DERS), muşcoi (PS. H. 31:9), molie
(CV 66a, Jak. 5:2), muscă (PS. SCH. 104:31), muşiţă (PS. SCH. 104:31), omidă (PS.
SCH. 104, 33), onagru (PS. SCH. 103, 11), onochentavru (1683 DOS. VS. Oct. 23; 79a),
pasăre (CV, Iac. 3:7), păduche (1581/2 PO 203, Ex. 8:18), păianjen (PS. SCH. 89, 9),
pescar (1551/3 ES 3a; Mt. 4:8), peşte (CV. Iac. 3:7), porumb (1514 DERS), potârniche
(1597 DIRA XVI/4, 154), prepeliţă (1581/2 PO), scorpie (1561 CORESI, TE 143 a;
Luca 11:12), schimen (PS. SCH. 56:5), sobol (1594 DIR), struţ (1588 DIR), şarpe (1501
DERS), şoarece (1581 PRL 208 b), telegar (1533 DERS), turturea (PS. H. 83:4), vasilisc
(PS. SCH. 90: 13), vierme (PS. SCH. 21:7), viespe (1581/2 PO 257; Ex. 23:28), vruh
(1688 BIBLIA), vultur (PS. SCH. 102:5), zmeu (1510 DRHB II, 157); e. termeni din
secolul al XVII-lea: babiţă (1688 BIBLIA), boaghe (1698 CANT.), brehnace (1688
BIBLIA), caie (1688 BIBLIA), car(iu) (1654 NEAGOE ÎNV. 185a), catâr (1649 MARD.),
cărăbuş (1683 DOS. PAR. Joel 2, 25), cârtiţă (1649 MARD.), chiţoran (1688 BIBLIA),
ciuh (1688 BIBLIA), ciută (1651 PSALT. 28:9), crocodil (1645 HERODOT 103), dihor
(1645 HERODOT 111), dragon (1675 MIR. COSTIN, LET. I, 344), elefant (1688
BIBLIA), gripsor (cu forma zgripsor  1620 ALEXANDRIA), guz(iu) (1581 PRL, 208a),
herete (1600 H. I, 281), lebădă 17 (1670 ANON.CAR.), leopard (1683 DOS. VS.), liliac
(HERODOT 1645, 114), lipitoare (1637 PUMNUL LEPT. I, 439), maimuţă (1645
HERODOT 269), măgar (1620 MOXA, HC I, 372), mâţă (1600 HC I, 291), melc (1600,
I, 291), năpârcă (CV, Fpt. Ap. 28:3), neiasită (1651 PSALT. 28:9), nevăstuică (1640
PRAV. GOV.), pelican (1642 CAZ.GOV., GCR I, 102), pil (1649 MARD.), pisică
(1640 PRAV. GOV.), pupăză (1633 DERH XXIV, 91), rândunică (1645 HERODOT
99), salamandră (1680 FL. DAR. 66), şomâc (1670 ANON. CAR.), şorliţă (1688 BIBLIA),
tăun (1660 STAICU, 171), ţânţar (1521 BGL), unicorn (cca 1660 ap. TAMAS ET. WB),
vătui (1611 STEFANELLI 1), vier (1673 DOS. PS. V. 79:35), viperă (1648 NTB Apg.
28:3), zimbru (1645 HERODOT); f. termeni din secolul al XVIII-lea: cameleon (1705
CANT. IST. 187), cămilopardos (atestat de TDRG, cu forma camilopardal, în 1705
CANT. IST. 187), cocostârc (1703 GCD), cucuvea (1705 CANT. IST. 16), dromader (1790
UT), hipopotam (1785 UN), pajăre (1705 CANT. IST. 108), şacal (1705 CANT. IST.); g.
termeni din secolul al XIX-lea: antilopă (1832, Golescu, Condica limbii româneşti), batcă
(cu sensul de ‘Pelikan’  1852 STAM V.), bufniţă (1840 HEL.), buhă (1800
BUDAIDELEANU), corlă (1825 B.), gazelă (ALECSANDRI, P.I:, 320, cf. MDA; nu e
consemnat de TDRG), ibis (TEODOREANU, M. II, 119, cf. MDA; nu apare în
TDRG), leviatan (AMFILOHIE, G.F., 299, cf. MDA; nul găsim atestat în TDRG)
17

Termenul pare a fi atestat mai devreme în Ms. 45 (text redactat probabil între 1661-1664).
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mistreţ (1806 KLEIN), panteră (1823 BOBB), şobolan (1841 POEN. II, 494), uligaie (1862
PTB).
În această clasificare, o primă observaţie care se poate face este aceea că 38
de lexeme (adică 21,35%) sunt atestate pentru prima dată în textele biblice cercetate
de noi şi aceştia sunt: albină, aspidă, babiţă, brehnace, caie, cal, cărăbuş, cârstei, chit,
chiţoran, ciuh, elefant, erodion, inorog, junc, lăcustă, mâşcoi, molie, muscă, muşiţă, năpârcă,
omidă, onagru, pasăre, păduche, păianjen, peşte, prepeliţă, schimen, şorliţă, turturea, vasilisc, vier,
vierme, viespe, viperă, vruh, vultur.
O a doua observaţie care se poate face este că unele atestări făcute de Tiktin
sunt mai târzii decât cele care apar în textele biblice. Cuvântul batcă, cu sens de
‘Pelikan’, atestat de Tiktin în secolul al XIXlea, apare în textul Ms. 45, cu acelaşi
sens (Lv. 11:16). Deşi TDRG dă ca primă atestare pentru termenul boaghe, cu sensul
de ‘Eule’, textul lui Cantemir, Divanul sau gâlceava înţeleptului cu lumea, acesta este
întâlnit în textul biblic cu atestare anterioară: Ms. 45, Lv. 11:16, fiind sinonim cu
bogză, din BB 1688 şi Ms. 4389. Întrucât nu toate lexemele apar în dicţionarele
studiate, am încercat să clasificăm termenii aceştia, în funcţie de prima atestare din
textul biblic. Trebuie să precizăm faptul că raportarea nu este exhaustivă, întrucât
nu am avut la dispoziţie toate textele biblice, ci doar anumite versiuni. Astfel,
cuvântul: caie, deşi are ca primă atestare BB 1688, îl regăsim şi în Ms. 45 şi Ms. 4389,
Lv. 11:14. Aceeaşi atestare este dată şi pentru termenul brehnace, care, de fapt, apare
şi în Ms. 45, Lv. 11:14, Iov. 15:23. Deşi cuvântul buhă e menţionat în B 1795, Lv.
11:15, Dt. 14:15, totuşi TDRG îl atestă abia în 1800, la Ion BudaiDeleanu.
Cuvântul corlă este atestat într-o notă dea lui Micu în B 1795, Lv. 11:17 (nota b),
însă TDRG îl atestă abia în 1825. Pentru termenul cameleon TDRG dă ca primă
atestare textul lui Cantemir, Istoria ieroglifică, însă termenul este atestat în textul biblic
cu formele hameleon (Ms. 45, Lv. 11:30), împrumut direct din greacă şi atestat şi de
DA, hamelion (Ms. 4389, BB 1688, Lv. 11:30) şi hameleii (Ms. 45, BB, Sof. 2:14). Ca în
cazul precedent, termenul camelopard, cu forma cămilopardos, este atestat în textul
biblic în Ms. 45, Ms. 4389 şi BB 1688, Dt. 14:5, însă nu apare în TDRG cu această
formă, iar DA nu-l atestă. Cu toate că TDRG oferă ca primă atestare pentru
termenul cărăbuş anul 1683, în lucrarea lui Dosoftei, Parimiile de preste an, totuşi se
cuvine să precizăm că termenul apare şi în lucrarea mitropolitului Psaltirea de-nţăles
(1680), Ps. 104:33. Termenul leviatan, nefiind atestat de TDRG, nu am putut preciza
cu exactitate când a fost consemnat prima dată. Putem, însă, spune faptul că acesta
apare în textul biblic, în Vechiul Testament, B 1991, Iov. 3:8; 27:1; 41:1; 41:12, cu
sensul de ‘monstru marin, având ca simbol întruchiparea răului (cf. DLR, s.v.).
Întrucât cuvântul neiasită nu e atestat în TDRG, ci doar în DLR cu sensul de
‘pelican’ (Pelecanus onocrotalus), se cuvine să menţionăm că, în textul biblic, apare în
PH, 101:7. Termenul pajură este atestat pentru prima oară de TDRG la Cantemir, în
Istoria ieroglifică, însă el este consemnat şi în Ms. 4389, Lv. 11:14. O categorie aparte
o reprezintă cuvintele neatestate în dicţionare (19 lexeme): aliet, asidă, atachis,
ch(i)erast, fasec, furnicoleu, ghipă, hagab, haradrion, hargol, hirogrilion, măgarotaur, mujdei, nesa,
porfirion, sirin, solam, steliu, thehim.
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În continuare, vom discuta cuvintele neatestate de dicţionare, oferind
totodată şi atestările lor în textele biblice. Pentru acestea am propus o primă
atestare, care este doar probabilă, întrucât nu am dispus decât de un anumit număr
de versiuni biblice, iar sensurile le-am preluat din glosarele şi indicii textelor
respective (cf. BB-MON., B 1795). Vom da, între paranteze, doar etimologia greacă
a cuvintelor, în conformitate cu ediţiile parţiale şi integrale parcurse. Pentru
corectitudinea cercetării, am preferat să nu marcăm accentul în cazul unor cuvinte
cu o singură atestare (hapax legomena), deoarece acesta nu este evidenţiat nici în
dicţionare, nici în versiunile biblice consultate.
1. aliet s.m. (< gr. α&λιαετοvς, ου; B 1795, Dt. 14:12). Cuvântul nu este atestat în
dicţionare, însă este un împrumut echivalat după FRANEKER τοVν α&λιαετοvν, care este
un cuvânt compus (gr. (η&) α@λς, α&λοvς ‘mer’ şi (ο&) α*ετοvς, -ου ‘aigle’, BAILLY. Lexemul e
atestat în B 1795, cu sensul de ‘vultur’ (Dt. 14:12). În B 1795, Lv. 11:13, cuvântul
apare ca un calc lexicalsemantic sub forma aliet de mare şi glosat cu sensul de ‘vultur
de mare’. Substantivul mare este redundant, întrucât este conţinut în compunerea
cuvântului aliet. Nu am marcat accentul, deoarece cuvântul nu este atestat nici în
dicţionare şi nu e accentuat în textul lui Micu. Acest termen apare şi în sintagma aliet
de mare (B 1795, Lv. 11:13), care este un calc lexico-semantic, sintagmă calchiată
după SEPT. VEN., FRANEKER, ibid., τοVν α&λιαvετον < gr. (o&) α&λιαvετος, -ου (cuvânt
compus din două substantive (η&) α@λς, α&λοvς ‘mer’ şi (o&) α*ετοvς, -ου ‘vautour’, BAILLY),
VULG. haliaetum.
2. asídă s.f. (< gr. α*σιvδα). Cuvântul nu este atestat în dicţionare, însă sensul
lui de ‘cocostârc’ poate fi identificat din glosarul de la B 1795. Acest împrumut,
însă, este o echivalare după FRANEKER α*σιvδα cu sens probabil de ‘cocostârc’.
Substantivul apare cu două ocurenţe în Ms. 45, BB 1688, B 1795, Iov. 39:13; Ier.
8:7. Termenul ebraic, după care s-a echivalat cel grecesc, este hasīdhāh, cu sensul
‘pasăre migratoare, barză albă’ (cf. SEPT. NEC. VI/I: 380, DB: 45).
3. atachís s.m. (< gr. α*τταvκης; Ms. 45, BB 1688, B 1795, Lv. 11:22). Cuvântul
este un hapax legomenon, identificându-se şi cu varianta lexicală atichis 18 (Ms. 4389,
ibid.), cf. VULG. attacus şi neatestat în dicţionare. Acesta este un substantiv
împrumutat după FRANEKER α*τταvκην (gr. (ο&) α*τταvκης, cu sensul de ‘şopârlă’,
Munteanu 2008: 111). Substantivul articulat atachisul e atestat în Ms. 45, BB 1688, B
1795, iar în Ms. 4389 apare cu forma articulată atichísul (Lv. 11:22); sensul acestuia
este glosat în B 1795 ca ‘specie de lăcuste’ (‘Heuschreckenart’, ‘espèce de sauterelle’,
cf. Indice, BBMON.LV.).
4 cherást s.m. (< gr. κεvραστος, < fr. céraste; B 1795, Ms. 45, Pild., 23:32).
Cuvântul este un termen rar întânit în textul sacru, fiind un împrumut după
FRANEKER (υ&ποV) κεραvστου < gr. (ο&) κεvραστος, -ου 19, neatestat în dicţionare cu această
variantă lexicală, cu excepţia unei atestări din MDA cu forma cerast, cu sensul ‘viperă
18
19

E. Munteanu identifică şi forma attacul (HELIADE), cf. Munteanu 2008: 111.
În LS şi BAILLY, nu am găsit cuvântul cu sens de ‘şarpe veninos’, ci doar cu sensul
‘borned’ (LS) de la cuvântul κεραστηvς, -ου~.
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foarte veninoasă din Africa şi Asia’ şi glosat şi în Biblia lui Micu cu sensul de ‘şarpe
veninos’. În BB 1688, ibid., apare cu varianta fonetică chierást. În textul sacru, acest
substantiv este folosit doar ca termen de comparaţie: ca de ch(i)erást să varsă lui veninul
(Ms. 45, BB 1688, ibid.). În ediţia VULG., se întâlneşte forma regulus, având sensul
de ‘vasilisc (şarpe)’, cf. GUTU. Jehuda Feliks a identificat, în textul biblic, două specii
de cherast, care trăiesc în regiunile nisipoase ale Iordaniei: Cerastes cerastes şi Cerastes
vipera, ambele denumiri după ebr. shephiphon, cu sensul onomatopeic de imitare a
sunetului scos de această specie de şarpe ‘scraping’ (1962: 102, 106).
5. faséc s.m. (< gr. φασεvκ). Cuvântul faséc(ul), cu sensul ‘miel jertit de Paşti’
(BB 1688, Ms. 45, B 1795, 2 Cr. 30:15, 17; 35:1, 6, 11, 13, 16), apare şi cu sinonimul
paştile (BB 1688, Ms. 45, B 1795, Ezd. 6:20), toate formele fiind echivalate după
FRANKF., FRANEKER, (τοV) φασεvκ, termen neidentificat în dicţionarele de greacă
consultate. În VULG., identificăm substantivul propriu Phase, o transpunere literală a
termenului grecesc. În B 1991, în toate contextele, este redat prin sintagma mielul
Paştilor, cu excepţia versetului 2 Cr. 35:16, unde identificăm substantivul propriu
Paştile. Mielul pascal era un animal fără meteahhnă, mascul, în vârsta de un an. Cu
acest miel pascal, neprihănit „fără pată, fără păcat”, se identifică Iisus (Cocagnac
1997: 176).
6. furnicoleu s.m. (calc după gr. μυvρμηξ, -ηκος ‘fourmi’ şi λεvων, οντος ‘lion’).
Furnicoleul este o ciudată bestie, cu formă fenomenală (cf. Ciccarese 2002: 11), despre
care se spune că este „o glumă a naturii”, care echivalează gr. μυρμηκολεvων, după ebr.
layish, care, de fapt este un termen rar, cu sens de ‘leu’, care ar sugera, în mod
simbolic, pe de o parte, bunătatea furnicii, iar pe de altă parte, răutatea şi sălbăticia
leului (ibid.: 407, 409). Unii consideră că nu este un animal, iar alţii sunt de părere că
este un animal cu origine marină sau terestră (ibid.: 409). Se spune că se condamnă
singur la înfometare datorită naturii mamei, care este ierbivoră, şi a tatălui, care este
carnivor 20 (ibid.: 413). Herodot credea despre acest hibrid că este „un animal
râmător” oriental şi care avea talia cuprinsă între câine şi vulpe, asociat cu o marmotă,
cu furnica indiană sau cu grifonul (apud Physiologus 2005: 146). Simbolurile acestuia
sunt ipocrizia şi duplicitatea (ibidem: 148).
7. ghipă s.f. (< gr. γυvψ, γυποvς; Ms. 45, BB 1688, Dt. 14:13), după SEPT. VEN.,
FRANKF. τοVν γυvπα (Lv. 11:14) şi γυποvς (Iov. 28:7) < gr. (ο&) γυvψ, γυποvς, cu sensul de
‘vautour’, BAILLY, ‘vulture’, LS; VULG. vulturem (Dt. 14:13), vulturis (Iov. 28:7). Acest
cuvânt este redat şi cu forma gripsor s.m. (BB 1688, Lv. 11:13; Dt. 14:12) şi este un
împrumut după FRANEKER, ibid., τοVν γρυvπα < (ο&) γρυvψ, γρυποvς ‘griffon, oiseau
fabuleux’, BAILLY; VULG. gryphem < gryps, grypis, cu sensul de ‘grifon, animal fabulos
cu trup de leu şi cap de vultur’, GUTU. În Vulgata de la Blaj, se identifică forma grif
(apud Iacob 2007: 104). Formele ghipă şi gripă nu sunt atestate în dicţionare cu sensul

20

Isidor explică monstruozitatea numelui prin aceea că este un animăluţ, considerat
„duşman al furnicilor”, „leu pentru furnică” şi „furnică pentru celelalte animale” (apud
Physiologus 2005: 148).
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de ‘pasăre’; a doua formă, totuşi, apare în lexicoane, dar cu sens medical de ‘guturai
epidemic, însoţit de căldură’ (cf. DLR).
8. hagab s.m. (transpunere literală a ebr. ḥāghābh ‘a ascunde, a învălui’, cf.
Comentarii, BBMON., III: 179, SEPT. NEC. I: 355, Usca 2003:60). Lexemele, cu
forme articulate, hagabul, hargolul şi solamul, pe care le regăsim în versiunea modernă
a Bibliei (B 1991, Lv. 11:22), sunt hapax legomena şi desemnează fiecare câte o ‘specie
de lăcuste’. Hagabul are şi sens de ‘lăcustă comestibilă’ şi de ‘săritoare’
(MOLDOVEANU: 154, 405), fiind o specie care se facea nevăzută în locul în care se
aşeza (Usca 2003:60). În SEPT. VEN., FRANEKER, Lv. 11:22, am echivalat termenul
cu gr. α*κριvδα (< gr. α*κριvς, -ιvδος ‘sauterelle’, BAILLY, ‘locust’, LS), cf. lat. locusta (VULG.,
ibid.).
9. haradrión s.m. < gr. χαραδριοvς, -ου (Ms. 45, Ms. 4389, BB 1688, Lv. 11:19;
cu varianta haradion, B 1795, Lv. 11:19, Dt. 14:18), glosat în B 1795 cu sensul de
‘numele unei păsări, probabil fluierar, ploier sau păsărel’ (cf. ST.LV.: 21, BB 1688:
LXXXVI). Denumirea ştiinţifică a acestei familii este Charadrius. Acesta este un
împrumut după SEPT. VEN., FRANEKER χαραδριοvν < gr. (ο&) χαραδριοvς, ου ‘pluvier,
oiseau de ravin’, BAILLY sau ‘a bird dwelling in clefts’, LS. VULG. identifică forma
substantivală charadrion (Lv. 11:19), charadrium (Dt. 14:8). Ploierul este o pasăre
răpitoare de mici dimesiuni, vorace, care trăieşte pe malul apelor (Munteanu 2008:
110). Physiologus o consideră o pasăre „misterioasă, complet albă”, fără „urme de
negreală”, a cărei excremente vindecă problemele oftalmologice (2005: 69).
10. hargol s.m. (transpunere literală a radicalului arab, haregol ‘a sări, a galopa’,
cf. Comentarii, BB-MON., III: 179, Usca 2003: 60). Lexemul, cu forma articulată,
hargolul (B 1991, Lv. 11:22) desemnează o specie de lăcuste săritoare, care este, de
fapt, ‘o specie de şopârlă’ (Munteanu 2008: 111). Substantivul este redat în alte versiuni (Ms. 45, Ms. 4389, BB 1688, B 1795, ibid.) printrun calc cel ce să bate cu şerpii (cf.
4.2.2.4). Această specie are sensul de ‘săritoare’ sau ‘cal de iarbă’ (MOLDOVEANU:
158, 405). Philon crede că această specie este un simbol al echilibrului şi „al luptei
constante împotriva neînfrânării plăcerilor” (apud SEPT. NEC. I: 355).
11. hirogrilion s.m. (< gr. χοιρογρυvλλιος, -ου; B 1795, Dt. 14:7). Cuvântul este
un hapax legomenon, neatestat de dicţionare. El este consemnat, în textul sacru, cu
formele hirogrilion (B 1795, Lv. 11:5) şi hirogrúliun (Ms. 45, Lv. 11:5), glosat pe
margine „ariciul”, „gliganul”, fiind un împrumut după SEPT. VEN., FRANEKER
χοιρογρυvλλιον < (ο&, η&) χοι~ρος, -ου ‘petit porc, cochon engraissé, porc’ şi γρυλιvζω
‘grogner (en parlant d’un porc)’, BAILLY. VULG. utilizează lexemul choerogryllus, cu
sensul de ‘arici’, GUTU. Cuvântul hirogrúlion Ms. 45, Lv. 11:5, cu formele hirogrilion B
1795, Lv. 11:5, redat şi hirogril B 1795, Dt. 14:7, este glosat în B1795 cu sensul de
‘numele unui mamifer’. Substantivul hirogrilion desemnează, probabil, animalul numit
arici (Ms. 4389, BB 1688, Lv. 11:5). Nu am marcat accentul pe substantivul hirogril,
întrucât termenul nu e atestat în dicţionare şi nu e accentuat nici în text. Singura
variantă accentuată este cea din Ms. 45 (hirogrúliun), cf. BB.MON. Interesantă ni s-a
părut opţiunea de traducere a lexemului din Vulgata de la Blaj (1760-1761), prin
forma ferogrinul (apud Iacob 2007: 104).
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12. măgarotaur s.m. (calc după gr. ο#νος ‘măgar’ şi ταυ~ρος ‘taur’; Ms. 45, Is.
13:22; 34:11, 14), care calchiază FRANKF., FRANEKER, ibid., ο*νοκεvνταυρος (cuvânt
compus din două substantive gr. (ο&) ο#νος, -ου ‘âne’ şi κεvνταυρος, -ου ‘centaure, un
monstre moitié homme, moitié cheval’, BAILLY, care este simbolul răutăţii lumeşti,
cf. Aga 2005: 79). Trebuie menţionat că VULG. pentru măgarotaur are doi termeni
diferiţi: sirenes (Is. 13:22), onocentauris (Is. 34:14). BB 1688 optează pentru traducerea
lexemului prin împrumut: onochentavrii (Is. 13:22; 34:11), cu varianta onochentavri (Is.
34:14). În acelaşi mod traduce şi S. Micu, care preferă forma onochentaori (B 1795,
ibid.).
13. mujdéi s.m. În dicţionare nu regăsim sensul de ‘măgar’ din textul biblic;
în dicţionare apare doar cu sensul de ‘preparat alimentar din usturoi pisat, oţet (sau
apă) şi sare, care serveşte ca adaos la unele mâncăruri’, cuvânt format pe teren
românesc, prin compunere din must + de + ai, cf. DLR, MDA) Deşi cuvântul mujdei
este prezent în dicţionare, totuşi acesta nu este atestat cu sensul de ‘măgar’, cum
apare în textul biblic (PS. 31:9). TDRG atestă termenul în 1726 PAŞCA N. 285
numai cu sens de ‘Knoblauchpaste’. În PS.SCH. 31:9 e menţionat cu o singură
ocurenţă, ca termen de comparaţie: Nu firereţi ca calul şi mujdeĭul ce n-au mente, iar în
PS.SL.-ROM. e consemnat prin sinonimul măşcoi: ca măşcoiul ce n-au mente.
14. nésa s.f. (< gr. νεvσσα; Ms. 45, BB 1688, B 1795, Iov. 39:13). Cuvântul îl
regăsim în contextul: Aripa celor ce să veselesc, neelása 21, de va zămisli asída şi nésa? (B
1688, ibid.) şi este un împrumut după FRANKF., FRANEKER, ibid., νεvσσα, iar în
VULG. apare accipitris < accipiter, -tris, cu sensul de ‘uliu, şoim’ (cf. GUTU). Sensul
acestui lexem l-am aproximat, prin comparaţie cu sensul cuvântului accipiter. Acest
lexem nu este consemnat în niciun dicţionar al limbii române şi nici în dicţionarele
greceşti consultate, fiind considerat un hapax legomenon. În textul modern (B 1991,
ibid.), apare cu redarea struţ.
15. porfirión s.m. (<gr. πορφυριvων, -ωνος). Se remarcă prezenţa acestuia în
textele biblice din secolele al XVIIlea (Ms. 45, Ms. 4389, BB 1688, Lv. 11:18) şi al
XVIIIlea (B 1795, Lv. 11:18, Dt. 14:18). Cuvântul se constituie ca un termen rar
(doar cu 2 ocurenţe în textul sacru), fiind un împrumut după SEPT. VEN.,
FRANEKER, ibid., πορφιριvωνα < (ο&) πορφυριvων, -ωνος, cu sensul ‘a redcoloured waterbird’ (LS). În VULG., identificăm substantivul în cazul acuzativ porphyrionem <
porphyrio, onis ‘un fel de lişiţă’, GUTU, referindu-se la ‘o găinuşă de apă cu ciocul şi
labele roşii’, asemănătoare lişiţei (Munteanu 2008: 110). Cuvântul porfirion (ebr. rāḥām
< rāḥam ‘a fi tandru’, ar desemna o specie de vultur, de talie mică, a cărei denumire
ştiinţifică ar fi Vultur percnopterus, cf. Comentarii, BBMON., III: 179, SEPT. NEC. I:
353) nu este atestat în dicţionare, el fiind glosat în B 1795 cu sensul de ‘pasăre de
apă, probabil lişiţă’. În BB 1688, apare cu accent marcat pe ultima silabă, porfirión,
deşi în greacă accentul este pe penultima silabă, iar în Ms. 4389 e glosat marginal cu

21

Termenul neelása este glosat de Micu drept „cuvânt jidovesc care însămnează bucurie,
săltare”.
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o notă explicativă pasărea soarelui (vezi 4.2.3.6.). În B 1991 se întrebuinţează forma
porfirionul (Dt. 14:17). Denumirea ştiinţifică este Fulica porphyris.
16. sirín s.m. (< gr. (η&) σειρηvν, -η~νος, Ms. 45, BB 1688, B 1795, Iov 30:29).
Acest cuvânt este un hapax legomenon, împrumutat după FRANKF., FRANEKER, ibid.,
σειρηvνων < (η&) σειρηvν, -η~νος, cu sensul ‘sirène, de jeunes femmes dont le corps se
terminait en queue de poisson’, BAILLY. Acesta este redat în VULG. prin
substantivul de gen masculin, numărul plural, draconum (draco, -onis, cu sensul de
‘balaur, şarpe mare, (peşte) dragon marin’, GUTU). Termenul sirin se înregistrează în
textul sacru, însă nu şi în dicţionarele româneşti, unde nu apare cu sens de ‘animal’
(în DLR, MDA are sensul de ‘trunchi de brad’, având şi forma şirin). În B 1991,
ibid., această formă este identificată cu substantivul şacali. Am reperat termenul şi cu
forma sirinél (BB 1688, Is. 13:21) şi sirinele (Ms. 45, ibid.). În acelaşi verset, în B 1795,
ibid., apare substantivul sirini. Deşi în greacă apare lexemul σειρη~νες, cu referire la
sirene 22 (animale care trăiesc în mare), totuşi, în traducerile româneşti, acest
substantiv denumeşte ‘stafii ale pustiului’, sintagmă numită concret prin lexemele:
struţi, bufniţe sau şacali (cf. SEPT. NEC. IV/II: 111-112).
17. solam s.m. (transpunere literală a radicalului ebraic, sāle’ām / sol’ām ‘cel ce
înghite’, Usca 2003: 60, cf. Comentarii, BB-MON., III: 179, SEPT. NEC. I: 355).
Specia de lăcustă comestibilă solamul este înregistrată în B 1991, Lv. 11:22,
desemnată în BB 1688, Ms. 45, Ms. 4389 şi B 1795, ibid., prin diverse forme
fonetice ale substantivului atachis, cf. 5.4.3. Ea are şi sensul de ‘distrugător’
(MOLDOVEANU: 412), fiind o ‘specie de lăcustă vorace’ (Munteanu 2008: 111, cf.
Usca 2003: 60). Termenul a fost preluat din versiunea ebraică în Biblia
RaduGalaction (Munteanu 2008: 111) şi e menţinut şi în variantele moderne.
18. steliu s.m. (< lat. stellio, -onis). În B 1795, un termen rar întâlnit (hapax
legomenon), atestat doar în acest text şi cu o singură ocurenţă (Lv. 11:30), este
cuvântul steliul, cu sensul ‘probabil nevăstuică’ (sens ce apare în glosarul din B
1795): Chiţoranul, şi hameleonul şi steliul. Acest sens este prin analogie cu alte versiuni
biblice unde, în acelaşi verset, apare nevăstuică (Ms. 45, Ms. 4389, BB 1688).
Echivalarea cu această specie s-a făcut după gr. χαλαβωvτης (SEPT. VEN., FRANEKER,
ibid.) ‘un soi de şopârlă’ (cuvânt compus din χαλαv ‘cloven-hoof’, βωvτης ‘cowherd’,
LS). Totuşi, se pare că ar fi vorba de o specie de şopârlă (ebr. leṭā’āh, Comentarii, BBMON., III: 180, cf. SEPT. NEC., vol. I: 356), care face parte din clasa Lacertidae,
specie echivalată după lat. stellio (VULG., ibid.), care desemnează ‘(un fel de) şopârlă
cu pete strălucitoare pe spate’, GUTU, s.v. Nu am accentuat cuvântul, întrucât nu
este atestat în dicţionare şi nu este accentuat în text. Interesant este faptul că în

22

Sirenele sunt descrise astfel de Physiologus: „La moitié de leur corps a une forme humaine
et l’autre moitié a l’apparence d’une oie” (2005: 116). După Pierre de Beauvais, aceste
fiinţe, pe jumătate femei şi pe jumătate peşte, sunt simbolul femeilor care-i atrag pe
bărbaţi, amăgindui cu vorbe înşelătoare pentru a-i sărăci şi ucide (apud Physiologus 2005:
119).
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Vulgata de la Blaj se păstrează forma latinească, prin reduplicarea lui l, stelliu (apud
Iacob 2007: 104).
19. thehím s.m. (< gr. θεχειvμ; BB 1688, 2 Cr. 9:21). Lexemul acesta nu este
atestat în dicţionarele consultate, nici în cele româneşti, nici în cele greceşti, fiind un
hapax legomenon după FRANKF. θεχειvμ. În VULG., identificăm forma substantivală
pavos (pavo, -onis, cu sensul de ‘păun, pasăre consacrată Iunonei’, GUTU). Întrucât
lexemul românesc nu este atestat, am echivalat înţelesul acestuia după sensul pe care
îl are în latină ‘păun’.
Am avut în vedere două criterii de clasificare: c r i t e r i u l e t i m o l o g i c (cuvinte de origine latină - moştenite; cuvinte autohtone; cuvinte împrumutate - de origine slavă / veche slavă, greacă, maghiară, franceză, turcă, germană,
multiplă; cuvinte formate pe teren românesc / cu origine onomatopeică; cuvinte cu
origine probabilă / necunoscută) şi c r i t e r i u l p r i m e i a t e s t ă r i
(cuvinte din secolele al XIII-lea – al XIXlea, cuvinte atestate pentru prima oară în
textul biblic, cuvinte neatestate în dicţionarele limbii române). O mare parte a
acestui articol este dedicată discutării celor nouăsprezece zoonime care nu sunt
atestate de dicţionarele limbii române: aliet, asidă, atachis, ch(i)erast, fasec, furnicoleu,
ghipă, hagab, haradrion, hargol, hirogrilion, măgarotaur, mujdei, nesa, porfirion, sirin, solam,
steliu, thehim.
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