
SUBSTANTIVE .PROPRII DEVENITE COMUNE IN TERMINOLOGIA 
VITICOLĂ 

DIil 

ION MUTĂ 

In terminologia viticolă românească referitoare la varietăţile de stru- 
guri, un număr Însemnat de cuvinte provin de Ia nume proprii, toponime şi 
antroponime 1. Dintre acestea, qordin, -(1 şi zghihar, -(1 par a fi cele mai impor- 
tante şi, de aceea, ele au şi dat naştere unor discuţii controversate ivite atît 
in rindul lingviştilor, cit şi al specialiştilor In viticultură şi ampelografie. 

GOR.DIN, -Ă s.m. şi f., adj. denumeşte o varietate de struguri cu boabele 
mărunte, dese, tari la coajă, foarte gustoase, de culoare verde-gălhuie, albă 
sau neagră;1 considerat de ampelografi ti fi unul dintre cele mai vechi soiuri 
româneşti. 

Dovada vechimii sale poate fi susţinută şi de faptul că termenul În 
discuţie ne oferă una dintre cele mai vechi atestări ale unei denumiri pentru 
o varietate de struguri: varianta goardăn apare, in 1840, in Vocabular frnţezo- 
românesc, de P. Poenar 2. (Astăzi, în Oltenia, Galaţi şi, izolat, in Iai.' Apoi, 
la scurt interval de timp, sînt înregistrate forma de bază şi o serie de' variante 
ale acesteia: qârdin (şi, rar, gardin) 3 (Muntenia, Oltenia, Galaţi, laşi, Vaslui, 
Vrancea), garden 4 (Galaţi), qordăn (şi, rar, gordan) I ("cu boaha· alhurie, 

1 Vezi 1011 Nută, De la ntzme proprii la nume comune tn terminologia otticolă, 111 LR, XXX, 
1981. nr. 3, p. 201-210, unde sint analizate un număr de 135 de cuvinte derivate de la nume 
proprii: 114, de la toponime : 21, de la antroponime, 

2 Vezi şi PONTBRIANT, D., la 1862. 
3 cosTINESCU (1870) ; fIV, 91 ; AT, 132; LMs., Glosar. CIRAC, II, 123; JO, 53 ; 

"DIV, 400; H/I, 401"; H/II, 1P, 125', 1(55', 193',207'; H/IV, 8', 83r, 115', 245'; H/V. 102', 
386'; lifVII, 67' ; H/IX, 50' ; H/XI, 246', 362', 400' j H/XII, 19', 105', 132' ; H/XIV, 150'. 
D/4 545.12',240', 248v; D/·i546. 21" 12P, 2Q4v; DJ4 547,41" 141', 148',176',177',192', 
ţ93', 197v, 208', 212', 405", 427'; DI'i 550,74'; DJ4553, 34'; DV, 10; DDRF; P, 5; NI, 
7; VIN, 132; AVM, 33; TDRG; BT, 407; U, 12; B, 559; PV, 10; DA ; Te, 23; TR, 15; 
TVR, fi; TS, 15; CADE; IV, 140; TP, 28; BV, 24: BBH, 152; FME, II, 724; FME, IV, 686 ; 
ER, III. 407 ; CSV, 119; SCRIBAN, D. ; TSP, 99; TV, 37; TI, 12; PPR, 33; CNS, 346 ; 
I,. şt. ICliV, 1,403, II, 109, VI, 530; CA. 270; eDER; Arnp., II, 681; DER, II, 584; tv, 170; 
TV, 160; OC, 71 ; LTR, 8, 612; Dv., 221; Ct. Ax., 137; An. ICVV, 1,123} BD,182; GO, 94 j 
CVS, 242 ; MDE, 419; DEX; SVR, 57. 

4 D/4546, 352v (1894). 
5 .ro, 53 (1881) ; H/V, 34v; H/IX, 446"; H!XI. :.lel, 3g, 1', 130', 1Mv ; H/XVI, gv, 

1l!!J1, 41' ; P/4 546, 73", 82', 99" 1(')2" 105' ; D/4547; 125', SH", 823"', S8P, 383', 393', 400", 
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la externă şi gustos", DA ; tratatele de am pelogr afie consideră 
şi qortlanu! soiuri deosebite şi precizează că ultimul denumeşte o 

varietate de struguri cu boabele rotunde, mari, puţin îndesate pe ciorchine; 
Vl1C."."'O., Argeş, Prahova, Vilcea şi, 17:01at, în Iaşi şi Timiş), gordcân " ("cu bob 

bun; e cel mai timpuriu la copt", DA; Oltenia şi, izola t. în Iaşi), 
(şi, rar, gordcn) 7 ("eu boabe mărunte, cu pieliţa verde-închisă; 
se face un vin foarte tare" ; DA ; Muntenia), gordian 8 (Oltenia), 
:) (,.voluminos, eu boabele m ari şi eu şi aromatic, 

culoare albă", DA; Oltenia, Argeş, Tulcea in Iaşi şi Vaslui). 
Pluralul se întîlneşte mult HUli rar, in special, in Olt.enia : gârdini 1<1 şi 

/-r.r r- art t ll, Tot aici şi, izolat, în Galaţi, apare goardiini 1'), 
Substantivele feminine prezintă şi ele atestări relativ vcchi : y6rdinii 1" 

("alhă, cu boabele mari, se coace curînd" DA; B1lZ!ilI, Dolj , Galaţi, Mehe- 
dinti, Vrancea), gOQ:l'dinâ 14 Vîlcea), qord.au ă 'o (Argeş, Vîlcea şi, izolat,in 
Dolj), oordeân.ă 16 (Oltenia). 

Cu valoare adj ectivală S.111. şi f. sînt atestatc jn sint.agm ele : strugure 
g6rdin 1"1 (Muntenia, Oltenia), struguri qorilcn! 18 (Prahova, Vîlcea), poamă 

il;" (Iaşi), poamă fJordan ZD (Iaşi), pO(1l1ul gordân!l 21 (Inşi), poatnă 
"' ( 

Această vechime este probată şi de faptul că toate Iormel e menţionate 
HJ ai sus sînt urm cite (te detenninări, care precizează eal it.a tea sau originea 
"C)·ri,.,Hif ii de struguri, şi aj ută la formarea unor com puse. 

410',431', H2" 456v, 468v; Df4 12:l'", 167", 17.:;", 207'; D\', 10; NI, 7:;. VIN, 140; Ee; 
VVA, IV, 1-10; AV:\T, :33; B, 558; /\.1',20; AV, 45; GL13, 140; TeL V, 5; Te, 7: TFl, 1::); T8, 
J2; CADE; DV, 18; BBII, i se . F.\lE, IT, 723; T81', \liS; TV, :39; TVA, :3; DA; S:\l, 2H; 

15; CD,H; TD, 28; BDV, 85; El. V, 285; C",S,:cH2; CDEIl; L. şl.. rcnv, II,10\i, VI, 



J 

L 3,111, si f. urmate de determluări ; 
şi, izolat, în Botoşani şi Iaşi), gordin de 
qârdin iJI1rgaial2u (Buzău, Iaşi, Prahova, Vrancea), 
şi, izolat, în Argeş), godin mărunt 21 (Buzău, Iaşi, Prahova şi, în Dolj), 
qotdin negru 28 (Argeş, Dolj , Prahova şi, izolat, în gordin rotund 2', 
in BlIZ[W), gordan alb 30 (Oltenia, Argeş, r!()f'(1an b ăiu! 31 
Olt), qordân mare+ (Buzău, Olt, Vîlcea), qordân mărunt :13 (Olt), (Jordan 
(Buzău), qordăn rieqru 3u (Oltenia, Argeş, Dîmbovi].a), gordân roşu 35 
qorâân nerde=? (Dolj), qotdeân alb 38 (Gorj), qorduu: negri! 39 (Gorj) , 
alb 10 (Giurgiu, Prahova), gârden [umuriu 41 (Argeş), 
boviţa , Prahova), g6rdon alb 43 (Vîlcea), gorg{m alb U 
neqtu 45 (Argeş, Dolj ) , g6rdinâ CII boabe mare 46 (Mehcdinţi 

2, în compuse : g6rdin-păsăresc 47= varietate de culoare 
albă, "cu cîteva boabe mari şi rare, iar restul mici; e dulce la cf. DA 
(Dîmboviţ;a, Prahova şi, izolat, în Vaslui), qârdin-wginil48 = varietate de 
struguri eu boabele mărunte, de culoare albă-ruginie (Prahova), g6rden- 
moale 4[. == varietate de struguri eu boabele mari, rotunde, apoase, de culoare 

23 BLb" 94 (1872) ; HJII, 58' ; HjIV, 8', 2iF, 83'·, 10/1'; II/V, 458' ; D/4 545, 199' ; DI 
4 [i47, 171' ; DA ; 1'0, 7 ; GO, \)<1, ' 

2-1 HVP, ,il ::l2, :386 (1914) ; EV, 1937, 12, 11 ; CNS, 346; CA, 270; CJ, 50; CVS, 
242; SVR, 57, 

25 NI, 7 (1900); BT, 407; B, 55\l; TII, 15; BV, 24; BEII, !f}2; FME, 11,724; CNS, 
349; CA, 406; Arnp., IV, 577 ; Ci. Ax., 1.42; SVH, 57, . 

26 NI, 7 (1 \l00) , 
27 NI, 7 (1900); BT, '107; MC, 7; B, 55\l; BV, 24; BRE, 152; F.ME, rr, 724; CNS, 

:149; Amn., II. 681: rv. 170, Cl Âv 10.'7, C\in ,.., 
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't!. 
neagră (Olt), qorden-otrios 50 = varietate de struguri eu boabele :mari, tari, 
rare, de culoare cenuşie (Olt). 

2.1. Urmat de determinări în compuse: [Jol'd[m tieor a-moale l (Vîlcea), 
gordân negru-vîrtos 62 (Vîlcea), g6rden negru-moale 53 (Dlmhoviţ.a, Giurgiu), 
gorden neqru-oirtos 54 (Dîmhoviţa, Giurgiu). 

Iniţial, varietatea aceasta de struguri a fost specifică zonei viticole 
Dealul Mare (judeţele Buzău şi Prahova, eu centrele: Valea Călugărească, 
Ceptura, Tohani -- Pietroasele, Merei, Breaza), Olteniei (în special, zona 
Drăgăşani) şi Argeşului (cu precădere, zona Leordeni - Călineştij şi era nor- 
mal ca termenii cei mai multi să se Întîlnească aici. Materialul de pînă la 1900, 
oferit de lucrări eu profil viticol, dar şi cel atestat de graiurile populare 
româneşti confirmă eu prisosinţă acest lucru. Astfel, de exemplu, în H/r --- 
XVIII, din cele 97 de localităţi în care s-a răspuns gordin, qordan , qordean , 
qorden, gordian şi gorgan, aproximativ 2/3 aparţin acestor regiuni; la fel, 
în D/4545 -- 4554, 455'7, la cele '77 de puncte anchetate, din care s-au primit 
in mare, aceleaşi răspunsuri, proporţia se păstrează. Mai tîrziu însă, datorită 
faptului că această varietate de struguri s-a cultivat şi În alte părţi, termenii, 
aşa cum rezultă şi din anchetele directe şi indirecte efectuate de noi în 12n6 
de localităţi din întreaga ţară, s-au răspîndit şi În alte regiuni, cuprinzînd, 
în momentul de fală, exceptînd Transilvania, Banatul şi Crişana, o Însemnată 
parte din întreg teritoriul românesc. Ca urmare a acestui fapt, qordin, -ă, 
substantiv şi adjectiv, este Întîlnit acum în graiurile populare şi sub forma 
altor variante, în derivate şi compuse necunoscute sau urmate de noi deter- 
minări, forme atestate doar în rare cazuri de unele lucrări. 

1. S.m. şi f.: gardin (izolat, în Dolj), qoărdin (izolat, În Dol] ), u6rdăn, 
(Galaţi, Olt şi, izolat, în Vrancea), g6rdon (şi, rar, gordon) (Vîlcea), qârdină fiS 
(izolat, în Buzău), gordancii (Vilcea), g6rdenă (şi, rar, gordcnă) (Dîmhovita), 
gOJ'gană (Buzău, DoIj şi, izolat, în Iaşi). 

1.1. Urmat de determinări : qordân ă albă (Dîm hoviţa, Dolj) , qord{mă 
mare (Buzău, Vilcea), gorddnli neaqră (Argeş, Dolj), gârdină albă (Argeş, Dolj) , 
gordinii boboasă (Dolj) , gordinli mare (Argeş, Buzău), qorditiă neaqră (Argeş, 
Dolj, Vîlcea), qoroân ă albă (Dolj), gOl'gână bobată (Dolj) , gorgână mare 
(Dolj, Vîlcea), gorgană neagră (Dolj), 

1.2. Derivate; gordănel (Vîlcea), gordinâ:;; (Argeş), gordinel (Buzău), 
gOl'gănCl (izolat, în DoIj). 

1.3. In compuse: gordân-moale varietate de struguri cu boabele 
mari, rotunde, apoase, de culoare neagrft (Dol.i) , gordân-vîrtos == gordin- 
virtos (Argeş), g6rdin-timpuriu 56 = varietate de struguri eu hoabele dese, 
mărunte, de culoare gălbuie, eare se coace devreme (Buzău, Iaşi), g6rdin- 
vîrtos = fjorden-vlrtos (Buzău, Iaşi, Vaslui), gordână-timpurie = gordin-tim- 
puria (Buzău, Dîmboviţ.a), gordină·-păsăreasci'i gOl'din-p(lsăresc (Prahova), 
g6rdin il-timpuri e =" gordin-limpuriu (Dolj,Vîlcea). 

60 Ibidem. 
51 DVar., 233 (1896). 
b2 Ibidem. 
53 I-I/IV, 152v (18$4); DA. 
54 Ibidem. 
65 eDER (1958). 
06 BV, 24 (1935), 
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2. Adj, : strugure gordan (Argeş, Dolj, Vîlcea), siruqure gorgan (Argeş), 
struguri gorg4ni (Oltenia, Argeş), poamă [Jordeână (Iaşi), poamă [Jorgană 
(Iaşi). 

Aşa cum se poate observa şi din notele de pînă aici care Însoţesc cuvintul 
de bază şi variantele acestuia, s.m. gordin (mai rar, femininul) este atestat, 
în special după anul 1 \)00, în toate lucrările de viticultură şi ampelograf'ie 
şi in majoritatea dicţionarelor explicative şi enciclopedice ale limbii române. 

Cele mai multe dictionare care înregistrează acest cuvînt au incercat 
să explice şi provenienţa' lui. S-a optat, le obicei, pentru o origine străină, 
cea rusă. 

Astfel, fără a face precizările care se impuneau, TDRG, CADE, DA 
şi, mai recent, eDER (citind, de fapt, TDRG şi DA) îI compară eu rus. 
qârdina "dîrmoz, coacăze'"; DU derivă femininul qoardint: (Şăineanu nu 
Înregistrează forma de feminin) direct din rus. gordina "dîrmoz ... ale cărui 
flori sînt albe ea strugurele qordin" : tot o derivare directă, a lui gOl'din de 
data aceasta (din rus. gordina) , ne propune şi Margareta Ştefănescu 57. 

Forma feminină, goardină, s. şi adj., este derivată de CJHAC, II, 123, 
din v. sl, [frozdil, qrozdooina, qrozn ii ; LMs., fără a preciza etimonul, introduce 
pe [fordin, -ă în Glosar, deci îl consideră tot un element străin, nu unul de 
origine latină. 

Discutînd originea cuvîntului, B. P. Hasdeu D8 îl derivă din limba dacă : 
gordin este "evidamente dacic" (p. 90) şi "inexplicabil din limbile latină, 
greacă, slavică, germană, turcă etc." (p. 91); deci: qordin < dacul qordin 
"dorit", "strugurul ea îruct dorit" = qardhn« < trucul sudic [ford = garddha <:: 
sanscritul gardh "a dori" < i.e. gardh. 

SCRIBAN, D. nu are nici o Indicaţie etimologică, iar dintre dicţiona- 
rele apărute în ultimul timp, singurul care-I înregistrează, DEX, dă etimo- 
logia necunoscută. " 

Specialiştii în viticultură şi ampelograîie au Încercat şi ei lexplicarea 
etimologiei cuvîntului În discutie. Astfel, Gh. Nicoleanu 59 afirmă/că, de vreme 
ce romanii au adus cu ei această varietate de struguri, i-au dat şi numele, 
gordin, În cinstea generalului cuceritor Gordinus, 1. C. Teodorescu, unul 
dintre cei mai im portanţi specialişti în domeniul viticulturfi româneşti, sus- 
ţine că denumirea provine de la numele regilor Gordian (1, II şi III), care 
au stăpînit Dacia aproape două secole după Traian, sau de la regele Gordinus 
din Frigia (Asia Mică), care era Ia origine trac 60. Ultimul tratat general de 
ampelografie (vezi Amp., II, (81) împărtăşeşte aceste idei şi, în plus, consideră 
pegorddn un sinonim al lui iordan, derivîndu-l, indirect, din magh. jOl'dovany 61. 

Analizînd etimologiiIc propuse, este greu de acceptat o origine slavă a 
cuvîntului, mai ales că nici un dicţionar nu aduce probe convingătoare în 
această direcţie. Originea dacă ni se pare fantezistă, iar cea dată de am pe- 
lografi nu prezintă probitate a ştiinţifică necesară. In cel mai bun caz, ulti- 
mele lucrări ne sugerează o cale pe care s-ar putea merge, aceea de a veaea 

57 Elemente l'useşll-l'ufene din limba romdneasci/ şi vechimea lor, Iaşi, 1.925, p. 95. 
58 HV, 90-91. 
M NI; vezI şi BT, 408; BV, 24. 
5q Cf. Amp., II, 68 ; vezi şi lucri\.rile acestui aut.or, citate la bibliogmfic. 
61 Amp., IV, 565. 
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dacă ia haz a cuvintului qordin nu stă. un antropouim. Şi, într-adevăr, lucru- 
rile par a fi aşa. 

Intr-un document din 31 octombrie 1608, emis la Tîrgovişte, se pre- 
cizează că "se dă cîmp, pădure şi vie jupinit.ei Dabromirei , cumpărate mai 
Înainte de la Dumitru Gordin din Buzău" 62, iar la 14 noiemhrie 1610 se Mi 
ocină in satul Verncşti [Buzău 1 "însă din partea lui Gord en "". Peste ) ani, 
la 12 septembrie 1619, Lot la Verneşt.i, se dă ocină , cim p "şi eu zece pogoane 
de vie În deal", cu case şi vase cumpărate de la Dumitru Gordin din Buzău 64. 
Deci, in părţile Buzăului, unde s-a cultivat şi se cultivă masiv soiul de struguri 
pe care îl discutăm, exista un oarecare Goidin (Gorden), proprietar ele vii, 
care, la un moment dat, dispensîndu-se de acestea, şi-a legat numele de varre- 
tăţ.ile de struguri pe care le cultivase aici. 

Aşadar, qordin. "varietate de struguri" provine de la numele de persoană 
Gordin, cu sensul initial de "struguri cultivaţi în sau aduşi din via lui Goidin". 
Celelalte cuvinte existente (qol'dân, g6rden, gordiân, gorgân etc.) sint variante 
ale termenului de bază, care, în unele cazuri, el putut fi apropiat şi de alte 
nume de persoane, cum al' fi: Gordan , Gorqan, Gorqo, Cordie ş.a65• Pentru 
!Iorga/?, termen frecvent astăzi mai ales În Olţenia, s-a putut face o apropiere 
şi de qorqan "movilă de pămînt", cu referire la forma strugurelui. 

În DLB, cuvîntul ar urma deci să fie redactat astfel: {fordin, -11 s.m. 
şi f., adj., la care s-ar adăuga variantele: g(lrden, ffâtdină, qoârdăn, qoârdin, -11, 
qorâăn, -ă, -că, qârdăn, qordean, -ă. q6rden,-ll, gordian, gârdon, gorgân, -el. 

* 

în centrul Moldovei, în special în zona viticolă Buşi, este răspîndită 
() varietate de struguri, după părerea ampelograf'ilor de origine autohtonă, 
cunoscută sub numele de ZGHIHABA (sau chih/ir ă, ghihâri1, cu unele variante: 
zqhihoârii, chihoâr ă, ghillOârâ). 

Forma consid erată cu vînt-tit! u, im pUS[1 într-un Iel de Sextil Puşcariu, 
prin DA, este chihoară, motivată, probabil, şi de faptul C{l avea la bază două 
atestări (;6, prima cunoscută şi de alte dicţionare anterioare, care citează 
(TDHG). sau nu (DDRI") această sursă. Sub cuvîntul-titlu menţ.ionat, DA 
înregistrează apoi o serie de variante şi trimite la cîte o singură luerare: ghi- 
flOare! 67, {fltihârâ os, {fhiharâ verde 60 şi zglzihâră 7°. 

De la îIlceput trebuie subliniat faptul că. În DA. atestările pentru s.f. 
sînt illsnfieiente şi incomplete, deşi, în momentul acela, o şerie de lucrări, 
unele dintre ele, teoretic, eonsultate de autorii dicţionarului citat, ofereau 
şi alte date. Pentru înţelegerea mai exactă a problemei, dăm în eontinuare 
aceste forme, precizînd sursa (în note, după indieaţ.ia vezi şi ... , au fost date 
atestările ulterioare apariţiei DA) şi aria actuală de răspîndire a lor. 

B2 DIH, 13, 1, vcc,cul al XVII-lea, p. :146. 
B3 Ibidem, p. 490. 
64 DIH, B, III, veacul al XVIHea, p. 417. 
65 Vezi în DOH (care, de exemplu, pentru Gordin trimite la subsL comun ,gordill) şi in 

IORDAN, D., eare ins;\, inexplicabil, uu atestă numele Gordin, intilnit şi astăzi fl'CCVN11 chiar 
In pilrţ.ilc Buzăului. 

M In realitate, era una singură, .10, 53, llentl'U eă, cea de a doua, II/XVI, 66, este greşit,\, 
alei .tntllnlndu-se glliJwrâ. 

61 JO, 5:3. 
68 H/V 1, 131. 
59 HjXVI, 66. Trimiterea este greşită. Forma citată de DA apare numai 1n II/VI, 13P. 
70 TDHG .. Aici este, de fapt, .zghihoară. 
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1. S.L; yhÎMrâ 71 (Moldova), ghihoâră 72 (Moldova), sbiluiră n (Vaslui), 
sghiâră 74 (Vaslui), sqbituu ă 76 (Moldova), sqhihoâră 7(1 (Moldova), syhihitrdli 71 
(Moldova), s(fi nar« 78 (Vaslui), zghigâră 7" (Vaslui), zljhiyitrd li 80 (Vaslui), 
zghiM.ră 81 (Moldova), zqhituird.ă 82 (Moldova), zqhihoâră 8', (Iaşi). 

1.1. Urmat de determin ări : ghifl(r.rli verde 84 (Vaslui}, S{jhih6râ albâ 5 
(Moldova) , sqhihârtt verde RO (Vaslui), zghihârâ albii 7 (Moldova), zgbihârâ 
btdllUi 118 (Moldova), zf!hilliiră de Huşi B'.l (Moldova şi, izolat, în toată ţ.aru), 
zqhi luuă galben â "o (Moldova), zqbi luiră 11 eaqt ă nl (Moldova) ,zqlzi hârâ rar ii u 2 
(Moldova), zyhilzâră ucrtl« <Jl (Vaslui). 

1.2. Urmat de detcrminări în compuse: qhiluir ă rer de-b ătulă ",1 (Vaslui), 
ziJhihârr1 albă-Miati'! 95 (Vaslui), zghihârâ uerde-b ătuiii v» (Vaslui). 

2. AcI.!.: poamă qhiharâ 91 (Moldova), poantă sghiarâ c s (Moldova), 
poatnă sghihâri'i ,'" (Moldova), poatnă zqhiluuă 100 (Moldova), sirttqur: de poamă 
ghi luir ă 101 (Vaslui). 

71 H/VI. 80', 131', 171', 198", 2Ot)", 214": n.vrn, 255': H/XV, ()", 1:>', 88" ,)0[0', a:15', 
342' ; II/XVI, 66v, 142", 146', 40.')' ; Df4 551, 51:3' ; D/i 552, 151', 431 ',Uri', 452'. 4f,iF, 470', 
4'J0', ·196', 510' ; NI, 90 ; DA ; vezi şi Arnp., IlI, G07 ; CI. Ax., 252 ; FU 1 V., 1972, 7, 5(; ; SVH, 5H. 

72 JO, 53: TDHG ; DA. 
7:) HfVI, 181', 
74 H/XVL 271'; D/4552, H2v; vezi şi BD. 182. 
15 E/VI, 74', 121v; I-IjVII1l> 5", 141',20[/,21:3", 2:i2', :110"; I'J/VIlI2, 11', 108', 117', 

165'.: lI/XV, 242'; H;XVI, 223", 271', 280'; D/1 fir)l, 40W, 411'. {mOV, 505'; D/'1552, 281", 
i)fî5', i75v, ,)91', 510'; P, 5; GLB, 141. 

76 .10, 54. 
77 j'I/VI, 93'; HjV!rI1, 296'; H/VIIl2• Ofi', 2:H'. 
7(' nrv II Il, ·12'. 
79 TH, 15. 
AO .1 bi dem. 
Rl H/XVI, :349' ; DI4 551, 4H6', 552'; VIN, 150; NI, 90; DA ; vezi şi TC. 19; TS, 14 ; 

vvc. 17; BRIT, 141l; L, :1; SM, 149; TI, 8; EME, IV, 685; CA, 180; L. şt. ICIrJ II, 109; 
Arnp., nr, 667 ; rv. 172; CJ, 50; ci. Ax., 252; BD, 18:3; GO, 08; l1UŞI, 39; HIIV, 1972, 7, 
5G; MDE, 1012; SVH, 147. 

82 HfVIIIJ, :314'; HiVIII2' 240'; H/XVI, 171'. 
83 TDRG. 
84 HiVI, 1 :lI'; DA. 
85 GN, 27,). 
86 Ibidem. 
Il? NI, 90; MC, 7. 
Bi< VVC, 20; vezi şi CA, 112. .' 
89 HO, 9; vezi şi CNS, 683; L. şt, ICI'IV, 1, 408; CA, 270; Arnp., III, (ifl7 ; IV, 172 ; 

DEH, IV, 940; CL Ax., 252; MV, 27; An. lCVV, r, 71 ; BUŞI, 80; CVS, 212: RIIV, 1972, 
7, 56; MDE, J 012; PVV, 110: DPBA, :328; SVH, 147. 

90 NI, 7; vezi şi BRII, 1-1[;; CNS, 6Bi!; CA, 270; Arnp. rn. fili7 : ct. Ax., 252; CVS, 
242; nuv. 1972,7.58; SVH, 147. 

UNI, 7: vli şi MC, 7; CN8, 98; CA, 30f>; Amp" lf, 109; Iv, 177; CL Ax., ::12,: 13D, 
18:; SVH, 147, 

2 VVC, 20 ; vezi şi CA, 412; tv, 172. 
3 NI, 7; vezi şi BBH. 1<16; HHV, 1072, 7, t,S. 
Qi GN, 273. • 
95 NI, 7; vezi şi BBIi, 14(\ ; Amp., III, 1J1l7 : mIV, 1972, 5, 58. 
96 BBH, 146 ; vezi şi Amp., III, 667 ; CL Ax., 2,'52. 
!l7 HNI. 2a', 1:32' ; HfXV, 5W; D/4 54\l, 235v ; Dj4 b52, ::170' ; vezi şi. BD, 182. 
s FI/VI. 6:-l'. 
9 H/VII12, 13:V; D/1552, 40:)'. 
lOG VIN, la4. 
101 H/VI, 187", 
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2.1. Urmat de determinări: strugure de poamă ghiluiră albă 102 (Vaslui). 
Ceea ce mai surprinde la prima vedere, consultînd dicţionarele, În spe- 

cial DA, este faptul că nici unul dintre ele nu înregistrează forme masculine, 
deşi, pînii la apariţia lor, unele lucrări, care figurează în hibliografia acestora, 
atestă substantive şi forme adj ectivale de acest gen. Astfel, Întîlnim: qliiliăr 1°3 
(Vaslui), sqhiluu: 104 (Bacău, Iaşi, Vaslui), zghihâr 101; (laşi, Vaslui), zgihâr 106 
(Vaslui şi, izolat, în Iaşi), ,ghihar galben 107 (Vaslui), qhihâr negru 108 (Vaslui), 
strugure ,ghihâr 10" (Vaslui). 

Credem că atestările existente pînă la a pariţia DA şi, În special, cele 
din Cli es ti on arul lui B. P. Hasdeu, material fişat şi folosit de dicţionarul amin- 
tit, ar fi dat dreptul autorilor, în acel timp, să considere cuvînt-titlu pe 
ghiluiră, datorită ponderii acestei forme, şi nu pe chihoâră, pe baza unei unice 
referinţe. Ar fi fost mai aproape de adevăr redactarea: ghihlir, -ă s.m. şi f., 
adj., după care ar fi urmat variantele, deci şi clziIwar ă. De asemenea, dreptul 
de cuvînt-titlu I-ar fi putut căpăta şi sqhihăr, -6, eventual chiar sghiMrdh., 
zqliiluud ă, evident, cu mult mai multe atestări decît chihoâr ă. Dintre cuvintele 
care trimit la o singură sursă, ne putem Întreba de ce, de exemplu, nu a 
fost ales ea termen de bază ghiIlOură, sbiMră, sghiari1, sqhihoât ă, sgiMrl1, 
zqliiluu ă sau zghihoară? 

Tratatele de vitlcultură şi ampelografie înregistrează frecvent forma 
zghilzarâ, impusă în literatura de specialitate începînd cu anul 1900 110, 
dar ele consemnează totuşi şi varianta de pronunţie ghihară 111. 

Astăzi, formelor citate pînă acum li se adaugă şi altele, răspîndite 
tot în Moldova, cu precădere în judeţul Vaslui. Dintre acestea, amintim pe 
cele mai im portante. 

1. S.m. şi f. : chihâr (Vaslui), chihoâr (izolat, in Vaslui), zghehâr (Iaşi, 
Vaslui), zqhihârd (Moldova), cliiluir ă (Iaşi, Vaslui), chihoărcă (izolat, în Vaslui), 
ghiM.rdă (Iaşi), zgaiardă (Iaşi, Vaslui), zghe]uiră (Bacău, Vaslui), zşhiără 
(Iaşi). 

1.1. Urmat de determinări : zqhiluu. alb (Vaslui), zghihâr galben (Iaşi, 
Vaslui), ghihârâ de Boliotin (Vaslui), qhiluir ă de Ruşi 112 (Moldova), sghiMră 
de Ruşi 113 (Moldova), zglziluiră de Huşi albă 111 (Vaslui), zghilzară de Huşi gal- 
benă 115 (Vaslui), zghiMră de Huşi verde 116 (Vaslui). 

1.2. în compuse: glzihâră-bătlltâ = varietate de struguri cu boabele 
mari, bătute pe ciorchine, de culoare verde-gălbuie (Vaslui), zghiMrâ-bătllUi 
(Vaslui). 

102 H/XV, 4!JV. 
103 II/VI, 152', 227"; D/4.552, 515'. 
104 H/VIII2' 89V; D/4551, 298'. 
lOIi II/VI, 227v• 
106 H/VIIIa, 15'. 
107 Dj4552, 502'. 
108 Ibidem. 
109 H/VI, 49'. 
110 Vezi NI. 
111 Vezi Amp., III, 66'7. 
113 PVV, 110. 
113 CVS, 241- 
114 PVV, 110. 
115 Ibidem. 
116 Ibidem. 
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2. Adj. : poamă chiluiră (Vaslui), poamă chiJlOG.rli (Vaslui), poatnă ghi- 
lioâră (Moldova), struguri ghihâri (Vaslui), struguri zghiMri (Iaşi, Vaslui). 

2.1. Urmat de determinări : poamă qhihâr ă albă (Vaslui), poamă 
glliMră verde (Vaslui). 

In cele trei dicţionare amintite mai sus (TDHG, DDRF şi DAJ, singu- 
rele care discută termenii ce numesc varietatea prezentată aici, paragraful 
etimologie lipseşte. Răspunderea "rezolvării" acestei probleme şi-au luat-o 
însă specialiştii din alte domenii, in primul rînd ampelografii. Astfel, în 1974, 
Avram D. Tudosie 117 afirmă că zghihara (de Huşîş, "un soi autohton, moldo- 
venesc, dinHuşi", cunoscut "chiar de pe vremea lui Ştefan cel Mare" (p. 154), 
cînd i se spunea poamă (moldovenească) de Huşi , pare "a fi de origine otomană- 
tătară" (p. 111). Schimbarea numelui din poamă de Huşi în zgllihară 
(de Buşi) a avut loc "în timpul năvălirilor şi ocupaţiilor otomane". Turcii. 
la fel tătarilor, găsind "beciurile pline cu vin din acest soi, limpede precum 
cristalul, moderat alcoolic şi destul de acid la bău t, însuşiri ce produc o 
oarecare dezagreere, «scuturîndu-I », «zguduindu-i i)" «ghihuindu-i i) sau 
«zghihuindu-i i) şi oprindu-I să bea prea mult, l-au «bot.ez at», neştiind ade- 
văratul nume, »Ghihuială », iar soiul, «Ghihară )}" (p. 111). Este evident că 
ne aflăm în faţa unei "perfecte" etimologii populare care "explică" toate va- 
riantele ca fiind, aşa cum s-a mai spus şi se mai spune încă, rezultatul fan- 
teziei oamenilor. 

Intr-un articol publicat Însă cu zece ani mai înainte, istoricul ieşean C. 
Cihodaru D8 face precizarea că "sghihara a fost adusă de coloniştii maghiari 
din Ruşi" (p, 5). Este vorba deci de o varietate importată, adusă în Moldova, 
la Huşi În primul rînd, de o populaţie venită, probabil, din părţile Transil- 
vaniei sau din vestul şi nord-vestul ţării, . 

Anchetele dialect ale întreprinse de noi într-un număr de 103 localităţi 
ale judeţului Vaslui, la care se adaugă multe altele din zone Iimitcofe, ne-au 
oferit un material lingvistic care ne permite să încercăm a rezolva etimologia lui 
chihoG.ri'i. (glzih6.ră, ghilwâră, zqhiluu ă ; cuvînt-titlu şi variante stabilite de DA). 

In aceste anchete, printre numele date de informatori varietăţilor de 
struguri, figurează şi bihăr (Huşi şi Stănileşti - Vaslui, Odobeşti -- Vrancea), 
bihdrcl (Iaşi, Vaslui), bihoâră (Comarn a -- Iaşi, Huşi -- Vaslui), strugure 
bihâr (Comarna --- Iaşi, Huşi - Vaslui, Odoheşti şi Paneiu _. Vrancea), 
poamă bihară (Iaşi, Vaslui) s.m. şi f., adj., care denumesc o varietate de 
struguri cu boabele de mărime mijlocie, uneori mari, sîerice, adesea neunifonne, 
rare, de culoare verde-gălbuie, galbenă sau alhurie, definiţie care corespunde 
aceleia date de ampelografi varietăţii zghihiiră. 

Toate aceste lucruri ne determină să credem că bibâr, ··ă provine de la 
numele topic Biharea "cetate întărită din secolul al X-lea, situată la N -V 
de Oradea" (vezi şi Biharia, astăzi comună în judeţul Bihor, cunoscut centru 
viticol; Bihor), cu sensul initial de "struguri cultivaţi în (Ia) sau aduşi din 
(de la) Biharea (Biharia, Bihor). 

La început, viţa de vie care producea aceşti struguri a pătruns ,În Mol- 
dova cu numele de vită (vie) de (din) B.ihal'ea (Biharia, Bihor), care, mai 

117 Vezi PVV. 
118 Podgoriile de la Cotnari şi lIfrlău in economia Moldovei din secolele XV-XVIII, tn 

.,Analele ştiinţifice ale Universităţii «AI. 1. Cuza» din Iaşi", (serIe nouă), secţIunea III (ştiinţe 
sociale), a. Istorie, tomul X, 1964, p. 1-27. 
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tîrziu, a devenit oit ă (vie) bitiăr«. Cu timpul s-a specializat în 'sintagmele 
poamă bihâr ă şi strugure biluu , d cnumind varietatea respectivă de struguri 
şi, în fine, substantivat din aceste sintagme, a a,junsbilzâr, -li 

Formele eu glzi, cele mai numeroase, sînt urmarea palatalizării oclusivei 
bilabiale sonore: b > li (ghi); cele eu ehi provin din înlocuirea oclusivei 
velare palatale snnorc prin corespondenta ei surdă : ţj (glli) > li' (ehi); altele 
au z sau s protetic, prin analogie cu forme ca: zben qbi-benqli), zbict-bce), 
zbieiui-hiciui . zbotsi-borsi ele. 

in sprijinul acestor afirrnaţ.ii vin şi unele explicaţii primite pe teren, 
La Stănileşti _. Vaslui, de exemplu, informatorul a ţinut să fad urmă- 
toarea precizare: "bihâri1. cum i-ai zice mata; la noi li fJhiharil, eu qlii sau eu 
ehi, cum vrai ; Ia C.A.P. îi spun zqhiluuă, ca la carte". La Moşna --_.- Iaşi, infor- 
matorul, după ee a dat sintagma poamă bihâră, a făcut precizarea: "sau 
ghi bără, yhi hoâră, zqhihoâră", La Pîhneşti -- Vaslui s-a răspuns "strugure 
yhihtu sau bihOr (de 1;1 Bihor)". Şi exemplele s-ar putea înmulţi. 

Discuţia purtată duce, după părerea noastră, la concluzia eri în DLH 
cuvîntul-titlu ar trebui să fie biluu, -ă s.m. şi f., adj., sub care ar UFIl1il varian- 
tele: chiluu, -ă, chihoâr, -ă, ghihâl', -ă, ylzihoâr, -ă, schihâr, -ă, zqlzihOl', -11 etc. 

Cele două cuvinte discutate aici vin să completeze o listă extrem de ho- 
gaEI a unor termeni, denumiri pentru soiuri de struguri, proveniţi din antro- 
po nimc şi toponirne, procedeu tntîlult destul de frecvent şi astăzi pe intreg 
cuprinsul ţării, cu precădere în zonele viticole. 

BIEL IOGHAF lE 
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131'= V, S. 13rezeanu, Tratal de VifiCllltUl'CI, Bucureşti, 1 \l06, 
13V =D. Bernaz, Varieiâţile /liţei de vie proprii podgOl'iilor româneşti, Bucureşti, 1 \l:15. 
BVT=Athanasie Buleneea,l"iile Şi vinurile Transil/lalliei, Bucureşti, 1975. 
CA • .= Gherasim Constantinescu, Ampelogra{ia, Bucureşti, 1958. 
CADE= l.-A. Candrea- Gh. Adames(,lI, Dictionarul enciclopedic ilustrat "Cartea romdnwscâ". 

Partea 1: Dictionarul limbii române di!l Irecut şi de asltlzi, de L-A. Candrea,· 
Buwl'cşti, 1rJ31. 

CC:,,= Gll. Ungureanll, Gh. Anghel, COllSt. Botez, Cronica. Cotllari/or, Bucureşti, 1971. 
CD=]Jr. Gh. Constantinescu-Tsmail, Soiuri de vite roditoare cultivate I'n podgoria Drăgclşani, 

Bucureşti, 1943, p. :37, 64. 



Il SUBST,\l\iTrVE PROPHlI DEVEN1TE COlVHJNE 

CDEH=A!ejanell'o Cloranescu, Dtccionario etimolcoico l'UmUIlO, Iasc, 1·--- V 1, Biblioteca JlJo16- 
gicu, Unlversldad ele Ia Lagunn, 1958 1961. 

CIHAC, I--II=A. de Clhac, Dtcitonnutre d'efymo[o{lie daco-romane, . Il, Bucureşti, 1370, .. - 
1879. 

CJ ""'. Gh. Constantinescu, V. JUIlCtl, Viticultnra Si oiniţicaiie, Bucureşti, 19()7. 
CNSccc Ghcrasim Constantinescu şi Elena Ncgreanu, Studiul insuşirilor t.ehuoloqice ale soiurilor 

de uiţă rodii oare (uitis oinlţera saliva), Bucureşti, 1957. 
COSTINESCU "" Ion Costinescu, Vocabular romăno-Ţrancesu, Hucureşt l, 1870. 
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IORDA.N, D.= IOJ'gu Iordan, Dicţionar al numelor de f'amilie româneşti, Bucureşti, 1983. 
IV = AI. P. Ionescu, Vilicu/lura praclic(l, Bucureşti, 19i34. 
Iv =, Gh. Constanlinescu şi colab., fndl'llmălorul lIiticllllomllli, Buc\lrcşti,1963. 
JO== Gligore M. Jip!':scu, OpincarlZ, cllm esle şi ClIm Il'ibuie să hie sâteamz. Scdere-n limba ţăra- 

nului muntean, Bucureşti, 1881. 
L=o Le. Teodoresco el Gh. CO!1stalltinesco-Isrnail, L'elwle des [lcurs ei du pollen chez ls jil'inCÎ- 

palcs variett!s rOll1llaims de vigne, Bucureşti, 19i39. 
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L i\L. ""A.T. Laurtan şi LC. Masstm, Diotionariul limbet romane, Bucureşti, 1-- III, 1873-1877. 
L. şt. ICIIV = "Lucrări ştiinţifice", Bucureşti, Institutul de Cercetări Hortl-vltlcole, 1 (1957) Ş.lI. 
LTR, 1-18= Lexiconul tehnic român, 1-·18, Bucureşti, 1957-1966. 
MC",= Vasile S. Moga, Cultura viei şi fabricarea vinului, Bucureşti, 1905. 
MDE'=.Mic dictionar enciclopedic, Bucureşti, 1972. 
:\'1DE2=Mic dicţionar enciclopedic, Bucuraştt, 1975. 
IVI V =1'. Martln, Vtlicuţtura, Bucureşti, 1968. 
NALH. Olt., IV =Teofil T'eaha, Ion Ionică, Valeriu Rusu, Noul Alias linqulstic romdll pe regiuni. 

Oltenia, IV, Bucureşti, 1980. 
NI= G.N. Nlcoleano, Iniroducttoti d l'ampeloqraphie routnaine, Bucarest, 1900. 
OC=M. Opreun, Cultura viţei de vie pe nisipuri, Bucureşti, 1964. 
p,,-", Pepiniera Pieiroasa, Colecţiuni de vite şi pomi, Bucureşti, 1897. 
PLOPŞOR=N. Plopşor, Ceaur. Poveştt olteneştt, Craiova, 1928. 
P'Oe--Doduu des Perrleres, Monoqraţta regiunii Oâobeşti din punct de vedere uiticol, Bucureşti, 

1924. 
POENAH.=P. Poenar, Vocabular ţrantezo-romănesc, 1 .Bucureşti, 1840. 
PONTBHIANT, D.= Raoul de Pontbrlaut, Dicţionar româno-ţrances, Bucureşti -- Glittingell- 

Paris, 1862. 
PP=Zach. C. Panţu, Plantele cunoscute de poporul român. Vocabular botanic cuprinzind nu- 

mirile române, franceze, germane şi ştiinţifice, Bucureşti, 1929. 
PPR=Marin Popescu-Splnenl, Podgoria română, Bucureşti, 1945. 
PSV=I. Popescu, Soiuri bune de vite, În .Podgoreanul'', Piteşti, I, 1907, nr. 11, p. 174-175. 
PV=Dr. Ilie Plsovscht, Via şi otnul tn România. Extras din "Viaţa românească", laş!, 1914. 
PVV=Avram D. 'I'udosle, Constantin Neamţu, Podgorii şi vinuri din judeţul Vaslui altădată 

şi acum, Iaşi, 1974. 
RC=C. Rădulescu-Codln, O seamă de cuniute din Muscel, cu o introducere de dr, Gustav Welgand, 

Ctmpulung, 1901. 
RCM=D. Rădulescu, Consideratii generale asupra viilor din judetul Mehedinti, în trecut şi 

prezent, În "Revista viticolă şi hcrtlcotă", II, 1897, nr, 23, p. 482-486. 
HHV ="Hevista de horticultură şi vltlcuttură", Bucureşti, 1 (1952) ş.u. 
RP=Dobre Rădulescu, Principalele soiuri de vite. 1. Viţele româneşti, 1n "Universul", an. 53, 

1936, 111'. 286, p. 6 şi nr, 314, p. 6. 
RV="România viticolă". Revistă lunară de vlticultură şi oenologle, Bucureşti, 1 (1937) Ş.U. 
RVH= "Revista viticolă şi hortlcolă", Bucureşti, 1 (1896) ş.n. 
RVP="Revista viticolă populară", Galaţi, I--II (1913-1914). 
RVV=Dobre Rădulescu, Yiticnltură şi vinificatie, Craiova, 1928. 
SCRIBAN, D.=Augllst Scriban, Dicţionaru limbii româneşti (etimologii, intelesuri, exemple, 

cttattuni, arhatzrne, neoloqtzme, prooinctalizme ), Iaşi, 1939. 
SM=Traian Slvulescu, Afana vitei de vie, Bucureşti, 1941. 
SVR= Victor Lăzărescu, Olga AlexeI, Soiuri de .vită roditoare şi de por/altoi din Romdnia. Reper- 

lorill bibliografic, Bucureşti, 1972. 
TA V "=l,C. Teodorescu, Aclivites lJlticoles sur le iCl'r!loire dace (Edition J:evue et completee), 

Bucureşti,1968. 
TC=I.C. Teodorescu, Caracterizarea d/Fetitelor podgorii ale Romaniei, Bucureşti, 1925. 
TD= I.C. Teodorescu, Contributii la cunoaşterea podgoriei Drăgăşani, in Podgoria .Drăgăşani, 

Bucureşti, 1943, p. 6 - 34. 
TDRG=Dr. H. Tiktin, RllmiiniscJz-deutsches WOrlerbuch, I-III, Bukarest, Staatsdruekerel, 

1903-1924. 
Td. V=I.C. Teodorescu, Cum trebuie l'efăcule viile, in "Viaţa de ţară", II, 1924, nI'. 13, p. 5. 
TI= I.C. Teodorescu, Inventarul cenlrelor viticole cele mai importanle din Romania. Extras 

din "RomânIa viticolă" nr. 3, 4·- 5 şi 6, 1942, Bucureşti. 
TIP=AI. O. Teodoreanu (Păstorel), Intel' pocnla, edIţie ş! prefaţă de Titus Moraru, Cluj, 1973. 
TP= l.C. Teodorescu, Problemi!le ac/uale ale viticulturii noastre, Bucureşti, 1934. 
TH=I.C. Teodorescu, Soiuri de viţe ellltivale în România, Bucureşti, 1926. 
TS=I.C. Teodorescu, Cde mai recomandabile specii şi variclăţi de uiţe pen/ru Rom(infa, Bucureşti, 

1930. 
TSP= I.C. Teodorescu, Sor!imenle prouizorii pentru regiunile lIilicole ale României, In "România 

viticolă", IV, 1940, nr. 3, p. 93-101. 
TV = I.C. Teodorescu, V ttiCl1/tlll'a, Bucureşti, f.a. 
TVA=I.C. Teo:ionJ)cu, Vitele americane pori-altoi, Bucureşti, 1946. 
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TVR",,:r.C. Teodorescu, Valoarea productioă a oiielot românesli, Extras din "Buletinul agrlcnl- 
turli", IL nr. 3--4, Bucureşti, 1928. 

ŢV =Constantil1 Prlsnoa, Tara »t nurilor, Bucureşti, 196,3. 
U =DI'. A. Urheanu, Studiai alcoolismului i'n Rotnănta. 1. Istoricul băuturilor alcoolice În România. 

Il. Producţia şi consumnţia băuturilor alcoolice În România iti raport cu poporaţia 
În secolul al XIX-lea, Bucureşti, 1908. 

VIN ,= V. Ctrnu-Mtmteanu si Corneliu Rom.ur, Vinurile României. Studii! economic si chimic, 
Bucureşti, 1960, . 

VŢ="Viaţa de ţară". Revistă de economie rurală, Bucu reştt , I (HJ23) ş.u, 
VVA, I-- VII=P. Viala et V, Ver.nnret. Traite gcw!ral de uiticulture. Amţieloqraphie, 1··- VII, 

Paris, 19(}J-HHO. 
VVC=Th. Volcov, Ycdoirea cornparaiioă a unor soiuri de oile el/Il/vale î n podgoria lIuşi,Huşl, 

1985. 

SUBSTANTIFS PHOPHES DEVENUS COjl,[MUNS DANS LA TIm.MINOLOGIE VITICOLE 
HESUlVl.E 

En oase ri'un rnnterlel provenu, pour la plupart, denquâtcs dlalectales dlrectes, I'aut eur 
propose de nouvelles etymologtes pour deux mots de ba se de la terminologie vlttcole concernant 
les varietes de ralslns : {jordin, -â et zpliiliar, -ă, 

Gordin, -ă n'a pas une origine slave ou dace, comrne certatns auteurs Font soutenu ; il 
provient du nom de personne Gordin (atteste dans des documents du X VIle siecle en tant que 
nom d'un propr+etatre de vignohles), au sens initial de .. ralsins cultlves dans ou provenus du 
vlgnoble de Gordin". Ccrtalncs autres varlautes oxlstantes (gol'dan"go!'{jall, qordean, g01'den etc.) 
ont pu iltrc associees il d'autl'es l10ms ele jJerwnnes, comrue : Gordal!, Gor.lJan, GOFgCl, Gordle elco 

Zqhilwr, -ă, forme imposee par les tmites de specin.lite, est reneontl'e surtout eu Moldavie 
sons le nOlll de cIztIzar, -ă, chilIOară (mot-tUre dans DA), ghillar, -ă, schillar, -ă, etc. Les enquHes 
dialectales lI1enees par l'ullteur dans des locfllites du (l(partement de Vaslui et dans des zones 
Jimitrophes ont mis eu evidenee l'existence de la forme MIzar, -ă (billOară), variete de raisins 
dont dMinitiol1 correspolld II ceJle clonnee par les ampelographes a la val'Î61e zghillară. L'on 
Hrrive il la conclusion quc le terme billa!', -ă devrait cire considere mot-titre, 80Ug Ieqllelle DLR 
ponrrait faire flgurer les variantes llomrnees. Le mot pl'ovicnt du nom topique Biharea (voir 
aussi Bi/zaria, Bihor) au sens initial de "l'aisins eultives dans ou proveuant de Biharea 
(Blharia, Bihor); les autre forme; (varLlllte5 cu ehi, Ohi, S, z,) "ont les co,p.sequences de 
eertaim pl'ocessus phonetique.s (clia]{ctanx). . 

Cenfml de L ingvislică, Istorie +,iterară şi Folclo]' 
laşi, sir. Godracll,' nI'. 2 
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