NOTE PE MARGINEA UNOR IHTIONIME ROlVIÂNEŞTI(I)
DE
VALENTIN
TUHLAN
în cele ce urmează, ne propunem să sugerăm etimologii pentru citeva
ihtionime româneşti de circulaţie mai restrînsă.
BOlĂN s.m. "boiştean" (Phoxinus phoxinus, Linne, 1758). E reţinut
de Antipa, Pescăria, 117 şi 774, pentru Banat. Provine din ser. .bojan
"Phoxinus..." (vezi Slooor', 182). Băcescu, Peştii, 71,' Înregistrează derivatul
boianior+ui,' pentru "jud. Mehedinti,corn. Bala, pe apa Riienilor".
BOULEAN s.m. "avat" (Aspil's asptus, Linne; 1758) înregistrat de
Antipa, Fauna, 170 şi Vasiliu, Peştii, 207. Credem că nu este rezultatul unei
metafore, cum se considerăIn DA, ei al unei etimologiipopulare. La baza lui
stă sl, bolen"avat", aflat în polonă, cehă, sloveuă, sîrhocroată şi ucraineană
(vezi Slooar', 137). Precizarea sursei trebuie legată de aria de circulaţie a
ihtionimului, Din Antipa, Fauna, 170, s-ar putea deduce că ihtiologul l-a
întîlnit la turtucăieni şi Ia populaţia de pe malul Dunării munteşe, în acest
caz, o raportare la ucr. bolen' se impune.
'
FAT s.m. "avat" (l1spius aspius , Linne, 1758). Băcescu, Peştii, 137,
îl menţionează şi pentru jud. Dolj. Vasiliu, Peştii, 207, dă forma făt, fără
localizare.Ş rus., uel'.[at, care numeşte aceeaşispecie (vezi Stooar', 136-137).
FUGAR s.m. "obleţ" (Alburnus alburnus, Linne, 1758). Inregistrat
de Băcescu, Peştii, 133, pentru jud. Bihor şi Vasiliu, Peştii, 204, fără localizare. în sîrhocroată este numit. şi brzac, brzak, brzan "fugar" tSlooar', 134).
Nu este exclus deci un calc, deşi faptul ar fi tot atît de posibil, plecînd de la
română, şi pentru sirhocroată.
LEANCĂR s.rn: "boiştean" iPhoxinus phoxinus, Linne, 1758). Il găsim la Vasiliu, Peştii, 147, fără localizare, şi la Băcescu, Peştii, 36, 72, cu
precizarea: "j. Neamţ, Pipirig (numele cules de Dr. Antipa)". Nu ştim dacă,
acest nume se mai foloseşteşi cît, dar prezenţa în zona menţionată este interesantă, întrucît, dintre limbile vecine, numai slrhocroata ne poate oferi un
oarecare corespondent: zelenkara1, pe care-I înregistrează M. Hirtz, Rjecnik
norodnili zooloskih.naziba. Kll. III, Ribe, Zagreb, 1956, (ap. Slova!", 182).
Făcînd apropierea de mai sus, avem în vedere că în explicarea Iormei româneşti intervine şi etimologia populară,
1 Culoarea
verde-inchis
[ustlfteădenumirea
dată În strbocroată,Vezicorespondentele.
româneşti
oerâeţ,oerzişor,
verzişoară.
m Muntenia,
la Băcescu,
Peştii,72.
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Nf:MEŞ s.m. "cosac" (Abramis ballerus, Linne, 17fl8). DLH înregistrează .rietneş1 suhst. (Regional) Numele unui peşte nedefinit mai de aproape
(Scăieni _....Ploieşti)", cu accent, Iorrnă de plural şi etimologienecunoscute,
după care se f'acetrimiterea la sensul "de dimensiunipotrivite, nici prea mare
nici prea mie; p. ext. frumos",cu circulaţieprin Oltenia, al lui nemcş»,Noi l-am
întîlnit eu sensul "eosae" la Făcăeni jud. Ialomiţa (inf. NedelcuD. Nedelcu)
şi Gostinu - jud. Ilfov (in]. Surdu D. Radu). "Cosaeuluemeşsau nemeşul -spunea informatorul din Făcăeni - e ea plătica, dar mai Iungăreţ şi are oase
multe". Ihtionimul este rezultat d eci prin elipsa termenului determinat
din îmbinarea cosac n.emeş,îmbinare despre care Antipa, Fauna, 164, ne
spune că era folosită de pescarii turtucăicni pentru indicarea cxemplarelor
mai mari de Abramis bellerus.Aşa stind lucrurile, nemeş1 nu-şi mai justifică
prezenţa În, DLR ca articol lexicograficde sine stătător.
,
OYASELsubst, (cu sens colectiv)"puiet de peşte" ; înregistrat de Băcescu, Peştii, 42, pentru fostul judeţ Baia (Bogdăneşt.i,Hişca - pe apa Rîştei) :
"se numesc aşa tot soiul de puieţi de peşti mici cît boabelede ovăz: clean,
mreană, porcuşori, sub Licm, care se prind numai la leasă. «Ovăselulface
borsul bun )}".Sensul În discuţie este reţinut - plecind dela Băcescu- şi
În DLR, litera 0, S.V.,care consideră că avem a face cu onăs suf. dim. -el,
în polonă, ucraineană, helorusă şi rusăînWnim, pentru Leucaspius
delineatus (Heckel, 1843) -- numit la noi şi pleatiă, pleuuşcă-- denumirile
omesek,OlJCS,
ousjanka,malaja oosjanka (vezi Slooar'; H)!1-Hî5). O întrebare
apare firesc: denumirea românească a fost dată independent, ori e derivat.ă
de la un ihtionim *O/iclS
"pleavă", "plevuşcă" (Leucaspiusdelineaiusş,neinregistrat şi provenit, la rîndu-i, din ucr. oues"Leucaspius...", cu circulaţieîndeosebi în Galiţia (vezi Slouor'; 165)? Credem că sîntem mai îndreptăţiţi să
opt.ămpentru a doua ipoteză. Nu poate Ji exclusă cu totu] nici posibilitatea
de a ne al'la în fat.a unui cale după pol. owesek'id.' «owi cs "ovăs" -j SllL
dim. ·ek), folosi, p!,ohabil,de către populaţia de origine poloneză din zon{l.
PHEUTEASA s.f., înregistrat, pentru RhodcLlS
sericeus (Pallas, 1776),
Rlwdellsamarus (Bloeh,1782),În jud. Ilfov (îl1jurulComanei,comunaBudeni)
şi În jud. Gorj (Băceseu, Peştii, 62), şi ca nume al unui peşte nedeterminat,
În jud. Mehedinţi (Băceseu, .Peştii, 184). DLH reţ.ine, pentru Oltenia şi
.Muntenia,sensul "boarl.ă" (Hhodeussericells,Pallas, 1776), metaforic, al lui
pl'eoleasâ< preot-!- suf'. -eas(1.
Pare să fie un calc după uer. popadija, popadja, popad'ka, popacka,
nume Înregisrat pentru acest peşte in Slooat', 184.
HAsPJ\R s.m. E ellfloscut ca nume dat mai multor specii de peşti,
numite regional şi meles (Acerina schraelscl',Lirme, 1758), biban (Perca flllvialilis, Linne, 1758), ghiborţ (ilccrina cermza,Linn(, 1758). Referindu-se la
Acerinacerlllza,BtlCescu,Peşti, 10H,spune că numele zborl\, r(lspclr, retezat
elc. i-au fost date acestei specii de la (epii tari şi lungi, .adevărate ţepuşe,
care nlai au şi darul de a se "zhorşi" sau "zburli". Caracteristieilemenţionate
aLIfost soeotite, prohabil, ca lăm.urindnumele şi de Ş2\INEANU,D.U. şi de
CADE, care explieă ihtiouimul din rlis-(pref.) şi p(Ir. în DLR, ihtionimul
l'il.\·păl'este înregistrat eu etimologieneeUl1oseută.
Socotim posibilă o trimitere la rus. raspel', bg. rasper "avat" (AspillS
aspills, Linue, 1758), motivînd-o printr-o eonfuzie între spec.ii, dovedită
şi do faptq! C[Inumclevespeşi /Jl'espere,daie ÎndeosebiavatuIlli,se Întîlnesc-
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după Băcescu, Peştii, 58 şi 108 şi Vasiliu, Peştii, 241 -- şi pentru Aceritta
cernua. Că putem invoca o confuzie, ne dovedeşte următoarea precizare
făcută de Antipa, Fauna, 33 : pescariiromâni turtucăieni, care folosescihtioniInul răspăr, pentru hihan şi ghiborţ, socotesc că Aceritut schraeisereste coreiiut ă de biban el! şalău (s.n.) 2. Folosit, prohahil, mai întîi pentru Acerina
schraetsernumele s-a putut extinde ---prin relaţii uşor de făcut - la Perca
j'lzwiatilisşi Acerina ceruua. Să amintim şi că peştii celortrei specii au, Întocmai
ca avatul, carnea albă şi sint foarte răpitori.
In ce priveşte Iolosirea ihtionimului râs-pâr pentru Acerina eernua,
socotim util să menţionăm că Băcescu, Peştii, 108, deşi îl înregistrează pentru
Ilfov, Teleorman, Olt, Mehedinti şi Argeş, precizează că "este amintit precis
numai pentru Znagov" (eleAntipa, Fauna, 33). Circulaţia ihtionimului râsp(lr
îndreptăţeşte raportarea În primul rînd la hg, rasper, provenit, la rîndu-i,
din rusă, unde rasper reprezintă () variantă a lui ,1ierespi;r
(vezi Slouar",136,
137). Trebuie avut În vedere că, de fapt, eci care au răspîndit ihtionimul
răspiir au fost pescarii turtucăicni, prezenţi, după Antipa, Fauna, 33, "în
mai toate apele noastre". In sensul soluţiei propuse de noi pledează şi formelet ăsper şi rasper, Înregistrate, pentru Accririacernua,în jud. Teleorman,
la Băcescu, Peştii, 49 şi 108. Fală de formele răsper şi rasper, mai apropiate
de numirea bulgărească,forma râs-pilI'se motivează prin etimologiepopulară.
SACAGîTA(şi sacajiţă) s.I, "cîră" (Cobitisiaenia, Linne, 17[>8).Inregistrat, eu UII plural sacaqele,de Băcescu, Peştii, 84, pentru fostul judeţ
Rădăuţi ("pe Suceava d.p. corn. Grăniceşti, Frăt.ăuţii Noi"). Numele, crede
ihtiologuI, ar fi în legătură cu faptul că peştele în cauză arc puţină carne:
"e sec, seacă (sac/i,în pron. locală), cum îmi spunea Ilie Sarcinschidin FI'ătăuţi" (p. 85). Se explică din ucr. sikauicja, aflatlntre alte nume date lui
Cobitistaenia (vezi Slooar', 202).
SECI-tET(şi sicrCt) s.m. "şa![m" (de fapt, specia lIlUnit Lucioperca
oolqensis,Gmelin, 1788),întîlnit elenoi la Pole1u -- lanca, jud. Olt şi Ostrov,
,iudoTulcea. Dicţ.ionarelenoastre nu-l înregisLreazi:î.
Il reţ.inc,:l'i'irfllocalizare,
Vasiliu, Peştii, 215.
Provine din rus., ucr. sela'el "şaIău" (LuclOpel'CahjCÎoperca,Linllt,
1758şi LuciopercalJolgensis,Gmelin,1788),ihtionim pc care-1găsim ._.pentru
Nistru, Don, zona de nord a Mării Azov la A.S. Klykov, J{ratkij slova!"
J'.tfbackicll
[!J'omyslovych
slolJ,.Moscova,HJ51, p. 51, DaI', IV, 17 şi în Slooa1",
231, 232. DaI', IV, 17 consideră că are a face cu un sens derivat alsubst.
sekret"taină". Pentru cine ştie cît de ,,('{mtaL"este şalăul şi eunoaşLe pratica
pescarilorde a faee ea acest peşte să lIUprea ajungă la punctele de colectare,
rclaJ:iasekrei "şalău" -'- sekrel "taină" devine expIieită. E posihilă şi o altă.
legăturft: iniţial, denumirea a putut fi atribuită numai exemplarelor miei,
care, aflîndu-se "suh măsurlt", se cereau ferite de ochii ofieialităţ.ilor.
ŞFEI S.111.
(Hhodeus sericells,Pallas, InG, Rlwdells ((WafllS,Bloeh,
1782),înregistrat: de Băceseu, Peştii, 64, pentru jud. Vaslui, În zona bălţilor
Bîrladului, cu precizarea"nume auzi! eleIa o ţărancă ee vindea chitici (printre
ci şi Rhodeus)în piaţ.a Vasluiului, în iulie 1941". Pentru origine, Băeescu,
Peştii, G4,îl compară eu ş/,eia,formă pe care Însă nu o Înregistrează.Este, eu
siguran[.ă,vorba de şveia, nume pe care ihtiologul îl re!.inepentru AlburJws
2 Cal'llca
răspărllJui,
saic Antipfl,
Fauna,:n, aduceIa gustcu ceHflşalii.ullli.
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alburnus (Linne, 1758)3,în COll1.Iordăneşti (H..S.S. li eraineanăj+. înregistrînd cuvîntul", DLR îl prezintă cu etimologie necunoscută, Deşi apar două
impedimente, unul privind conţinutul şi altul privind forma, trimiterea la
ihtionimul şoeia, menţionată mai înainte, ni se pare îndreptăţită.
Primul impediment parea fi acela căşfei numeşte pe Rhodeu«sericeus
şi Rhodeusatnarus, iar şoeia pe Alburtius alburnus. El poate fi uşor depăşit
dacă avem în vedere că, fiind vorba de un "peşte mărunt", confuziaÎntre
specii este uşor de făcut". De altfel (şi nu numai în ihtionornia românească),
sînt frecvente situaţiile cind acelaşi nume este dat, în locuri diferite, unor
specii diferite. Rezolvarea celui de-al doilea-impediment,de natură fonetieă,
se poate face plecînd de la un pasibil plural şfei «şoei) al lui şueia.
La originealui şueia pot sta rus., ucr. suija, care numesc pe -Alburnus
albUNllts(Linne, 1758)7, dar şi pe Phaxinus pboxinu» (Linne, 1758)şi pol.
szinija (Allmfllus alburnus, Linne, 1758), szioeja(Allnzrnoidesbipunciatus,
Bloch, 1782); vezi Slovar',130, 134, 165, 179, 181. Dacă avem În vedere
localizarea menţionată de Băcescu, Peştii, 134, pol.szweja se cerc luat în
consideraţie in primul rînd.
ŞUICĂ s.f. (şi mase. şl1ic) (Albnmus albUI'IWS
, Linne, 1758). Inregistrat de Băcescu, Peştii, 134, ca nume larg cunoscut, pentru fostul judeţ
Baia, zona Sirctului. Ihtiolognkcitat îl explică astfel: "numele e desigur în
legătură cu îorma-turtită şi îngustă a peştelui: am auzit bunăoară expresii
ca acestea: «Podetul e mai şueţ decît cleanul» sau «Soreaţa e mai şueaţă
decît sabiţa }>(Albl1fllUsn.p.),
Nucet, jueţul Dimboviţa".
în DLR, ihtionimul este derivat din ştii 8 cu suf. -ciî.La şui 8, adj.,
subst. (mai ales în Muntenia) "zvelt", "subţire", "îngust", DLH înregistrează
şi sensul (regional) "numele unui peşte nedefinit mai îndeaproape". Vezi.
în această situaţie, şuie, ihtionirn reţinut de Băcescu, Peştii, 185, pentru
judeţul Neamţ. Apare, după cum se vede, o oarecare nepotrivire: şui "zvelt"
"suhţire", "îngust" circulă, mai ales, în Muntenia, iar şllică (Albul'fluSalburnus,
Linne, 1758) în Moldova.
Considerăm mai probabilă a explicaţie plecînd dcla şuoaica, nume
curent pe Nistru (vezi Băcescu, Peştii, 134) şi avînd la bază ucr. .varka
"Alhurnoides..." (vezi Slouer', ]:H). La modificarea formei ihtionimului
ucrainean (swaIka> şţJ.ajcă> şzlică)va fi putut contribui şi apropiereade rom.
Şlli7"smintit, ţicnit; prost, nătîng", existent în Moldova.
ŢÎCLÂN (şi ticlun) s.m. "abIe-ţ"(Alblll'flUS
albufnl1s,Linne, 1758). inre
gistrat de Băcescu, Peştii, 134 şi 138, pentru jud. Mehedinţi, şi Vasiliu,
Peştii, 204, fără localizare.Relativ la acest ihtionim, Viorel Păltineanu scrie
următoarele: "Şi ticlâll ar putea fi explicat pornind tot de la micimea sa,
;avînd în limba româl1.ă,dialectal, ţiealean (afectiv) «persoanătînără, adoles,cent» (în Cotmearta,Argeş),asociat cu ţîcă «miC»şiţînc 1;('copilaş», «băieţaş»;
;.2 (învechit) «puiul a.D;umitoranimale şi (zool.) ţineal pămîntului= ('căţelul
a Vezip. 134,undese întreabă:,,0 fi vecincUşIei'1"
4 Fostuljudeţ StOl'ojineţ.
5 In primulrînd dupăBăcescu,Peştii,54, 64.
6 Maialescindnuneaflămînfaţaunuipescar,cumestecazullnformatorului
(singurul!)
(itat de Băcescu,
Peştii,64.
7 In ucraineană
şi pe Leucaspius
delinealus
(Heckel,1843).
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smintit nu "exclude nici
pămînl.ului»
DM)"g.
instrument de
raei"
posibilitatea unui derivat
eli sufixul-zrn".
denuIn ee ne priveşte. credemcă
mirile ('eklcja,i;Jdeja,,akleja.
date
ruşi
lui AllJLlrJIuS
alburnus
Slouar', 1
căror reflex a putut fi
, aflat Ia baza deri"ticleie,neatestat, de la care s-a rcfăcut un
va t ulIIi ticlan,
THAP
s.m.
\J sub de cm
cum spun pescarii,
,.care nu vine la măsură", InDI.It
S.IL: 1 "legătură care
ţi ne.vislala barcă" ; 2 "pridvor,
la;:j
"ba..
lustradă" şi lrapezan s.m.
Primul este explicat
prin t.c, trouzan, iar a t doilea este eu etimologienecunoscută.
În limbajul pescarilor din zona n
, eu variantele iraţiezan,siraţnizon,sirapezarietc., are sensurile: 1 "eUluI(de
din lemn)
de care se leagă lopata la. barcă' şi 2
sub :-30cm
J care "nu
vine lamăsnră" (legală), Precizăm aici că
care ţine lopata prinsă de
cuiul bărcii se numeste în mod obişnuit cujbă sau ujbcl.Folosirea lui irapazan
eu acest sens, înregistrat în
este, explicabil, accidentală.
În articolul Elementeturceşti :;i qreceşt!in terminologiapescuilului din
limba românii,"Buletinul Universităţii din Galaţi", Iascicula 1, Ştiinţe sociale
şi umaniste, 11 (1979),p. 55, am arătat dl sensul "şul[mmic" a apărut, metaforic, plecind de la sensul "cuiul de care se leagă lopata" eu care cuvîntul
itapnsan, provenit din te. trobzoti,
în
bărci; 10.
de cele elemai sus, considerămdiDT,n trebuie să
;,cui de care se leagă
la barcă" Ş]
sub :)0 cm
la tratarea lui
sim
variantă ca Oirlicol
stătător.
Antipa,Fauna
Antipa,Pescâriu
Eli1ceseu,
Peştii
[.la]'
Slova{"
VasUiu,
Peştii

SIGLE
AnUpD,
Faunaichliologicâ
a l!o!n{;nicl.
Bucureşti,
1.900.
.Antlpa,Pescâtia
şi ])(>scnilul
in
lHlu.
l\I.
.Pcşlliaşa eL!.rn
/i uCft'e
l/iranu.1
ro!!'tân,
BtlcureşU,
1\J!l2.
Vlad1rnlr
'DarJ'J'olkouyi
sloo(!t;{ivo!j{)
l\Ioseovn,
19)G.
rub SSS'Ft,
G,.tJ.
A..S. Cerc1.
/')'loo;tr'
1IaZU{l!1}),ij
r,enillgrod,
Ceorge1). Vnsnitl1JeştiiapelorHuusf}'e

NOTESSI,H.QUI:r.
QL'ESIClrrYOt';,\'MJS
IWTTl\l!\
Ii\.i;
Hf:sUMf;
I/etlJdejJroposc
des
resLrclnle
. balan<:scr.bojall;

de dreuIation
caJque.sur le

3 JX'lIulcle
Alburnus
ulJJnrnu;;;
L,oblel")
in tetrnlrwlo[Jia
1n l,CerecU1ri
de ILngv.istică",
:;,p.>'17.
\1/bidcm,nota ·14.
10VezI'l/a"lenlJn
'TurlnT.I,
b/JrtiiÎ"nzc,na
in Lr,!,YX,1971,nr. lJ
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ser.brzac,brzok"fugitif"(hlenquelefaIt inversesoittontaussiposslble
pourla Iaugue serhocroate,:î partirdu roumaln)
; netneş-- resultatdeI'ellipsedu termcdetermine
dansla cornblnaisoncosaenemeŞ
; ooăsel-- calqueSUI'
lepol.otuesek:
«owies"avoine"·+suff.
-ek); preuieasă
....
calquesurI'ucr.popadic
ja, popad]a,popad'ka,
popaika; răspăr-c
ro«.rasper,bg.rasper; saca··
giIă<uer.sikaoicja;
secI'el<rus.,
ucr,sekrei
işţei «ş/Jci),pluricldeşlJeia<rus.,
ucr.svijaet le
pol,suotja , şUică<$uvaică
<uel'.AlJalka
; ţîclan<rlls.
ăekleja,d(nominatioll
dontle refleta pu
etre•ţiciete,non-atteste,
ii partirduquelI'ona refaitle masculin
"tic/eiquisetrouveil la base
duderlveţiclon;trapazan: lesens"sandredepetitesdlmcnsions''
estapparumetaphortquernent
,
ă pnrtlrdeceluide"clouauquelI'onattachel'aviron",sensaveclequellemottrapazan,provenu
du turc trabsan,s'emplole
dansla terminologie
de la barque.
Urduersilatea
din Gaiaţt,
SIr.Republicii,
nr. 47

