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luai, crihinfă'), (rivinaş(ă), fîl'lieuşă, fOl'ţeş(ă), firligăll, firţllH, h6hos, lallău, 
şi(.ă (şisă), şoîilă (ş6iilă), şulf:il. ele. 

DE 

VASILE :\HVfNTE 

Urni 

Cuvîntul d ialeci.al lirtii, cunoscut prin Moldova ŞI Bucovina eu sensurile 
(1) 'pilug de lemn, avind o lungimerle peste un metru, rotund şi gros cam de 
un lat de mînă, la capăt de obicei cu scrijelituri , eu care se bate thrlnzarfu 
hărbînţă" (2) 'drug de fier cu care se indeseşte făina În saei la rn oară" (DA, 
s.v.), a fost explicat de autorii de dicţionare româneşti (S. Puşcariu,' L-A. 

Calldrea,. A. Scrihan, Al. Cioran eseu) prin uel'. braj 'idem'.H. Tiktin, DRG,s.v., după Ce spune că ctlmonul nu-i cunoscut (,,1<:1:. Unbek."); face precizarea că şi.in 

ucr aineauă existăcuvlntul brrf,i.neconsiderÎlldu-l totuşi pc acesta.drpptctimon 
al cuvîntului românesc. Se pare că in ucraineana avem a faee cUTllfÎmprmnut 
din roru ână: , 

Explicaţia cuvîntului braic» un împrumut din graiulgertnan alsaşilor 
din zonaBlstrtţa-Năsăud a fost susţmută+pentru prima dată ,deŞt. Bind er, 
în ContrilJl1ţii la studiul elementelor germane în Iexicul qraiurilor populare-ro- 
măneşti. III. Denumiri de obiecte casnice, de bucătărie, de alimente, băuturi, 
colonidle elc., apărut în "Analele Universităţii din Timişoara", Seria ştiinţe 
filologice, V, 1967 ,p.52. Autorul propune dreptetimon cuvîntul săsesc braih, 
eu sensul 'm asă eu un drug de lemn care serveşte la Irămlntatul aluatului', 
atestat de Fr. KrauB, W 6rlerbuchder nordsiebenbiirqiselien Hanâuierkssprachen 
(Hw8pr.), Siegburg, 1957. sub cuvîntul Breclie. Această apropiere, justă În 
ultirn'ă instanţă, În sensul că radicalul cuvintului românesc trebuie căutat 
în ' familia săsească a cuvîntului german brechen; comportă totuşi unele pre- 
cizări de detaliu. Considerăm că mai potrivit pentru a-explica cuvint.ulronră- 
nescbrai este primul element din cuvîntul compus săsesc brăij-aien (= nhd. 
Brech-eisen) 'eiserne Brechstange" (rangă, drug de fier, pîrghie de: fîet) , 
termen de tîrnplărie (KrauH, Htuspr., p.l64):.în aeelaşi dicţionar, lap. 165, 
mai· este înregistrat săs. brăix.stQ n, al eărui prim sens este identie. cu· acela 
al lui brăU-aizn (sensul (2.) este 'Breehseheit an der J .• Breehe" " ildieă.'limba 
melijei'). 

Prin urmare, din cuvintele săseştieom puse brăij-ai:m şi brăixslQll, amîn- 
două însemnînd 'rangă, drug (de rier)' , vorhitorii limbii române au preluat 
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numai primul element, sub forma bt ai , dar acestuia i-au conferit sensul global 
al celor două elemente care alcătuiesc cuvintele compuse săseşti în discuţie. 
Din nord-estul Transilvaniei, cuvîntul bt ai a fost. adus la răsărit de Carpati, 
în Bucovina şi prin Moldova, de coloniştii români ardeleni, în cadrul emigr'c- 
ţiei interne bine cunoscute. De la românii din Bucovina, termenul a pătruns 
şi în unele graiuri ucrainene vecine. 

Crihtn, erihină ; ertvinăş, -il 

Primul cuvînt denumeşte un soi de prun (Prunus i nsiiiii a) , al doilea, 
fructul acestui pom. Ambele cuvinte lipsesc din DU (Şăiueanu), din Dtci, 

(Şcriban), din CADE,diIl.l)LRMşi din T)Ex.h DA este înregistrată. forma 
crtchin 'Prunier Heine-Elaude"; .. cu precizarea .:"săsism în Transilvania", 
Etimologia a fost dală. de 1. Borcia, Deutsche Sprachcletnenie im Rum ânischen, 
In "Jahresberieht", X (1904), p. 184: din săs. de sud krâicheti 'die Krieche, 
eine runde, wilde Pflaum e'. În dialectul săsesc din Sibiu, eu vîntul sună krăche. 
Din cauza nepotrivirii de natură f'onetică , 1. Boreia propune pentru cu- 
vîntul rom ănesc un etimon săsesc mai vechi. Aceeaşi etimologie germană 
se găseşte şi la H. Tiktin, lJ'?G, s.v, crihen (şi varianta criMa), explicat prin 
'Kriechenhaum ": numele fructului este crihenă, pl. athene. Adăugăm că 
după. DA sinonim ele (aproximative) aleacestui fruct ar fi. goldane, culcuduşe, 
firficuşe verzi, pruru: gogonele. Etimologia germană (săsească) se găseşte şi în 
Diecionario. ElirrlOl6gico Rtimano (DER)., de Alejandro Cioranescu, sub nr, 
25.67 :.;,A1. Kriech«, por medio del saj, Krâiclien'', Soiul dg prune numitastfel 
are pulpa. lipită de simb Il re .. 

Înec. priveşte originea etimonului german, după FI'. Kluge, EWIJS,19 
p.: 404, variantele ahd. I:riach-, eriehboutn, mhcţ.krie.che, mnd .. kreke, mnl, 
cRil e)ke au fost apropiate.jd e stnonimul .chriah· 'Grieche' încă din .secolul al 
XVI-lea: prunum graecaill. Dar apropierea nu e sigură, putînd fi vorba, l,nai 
degrabă, de un euvînl germanie neidentificat. în ceea ce priveşte situaţia .cu- 
vlntulu.i in dialectul săsesc, cele mai multe date se găsesc. în SSW,. V, K, p. 
357, sub .Kr.iech(el)bailln şi sub . .Kr.ieche(lchen) .. Săs. kră'JJ!n (pL}denumeşte 
nişte .prune micj.,rotuIlde, gq.lbene verzui. sau vinete. dulci, a căraT earne 
(pulpă) nu. se desprinde de pe. sîmburi ; se coc de timpl1riu. 

Infonnaţiile despre cuyintelecrihin şi aUtină pot fUmhogăţite cu cîteva 
atestări Ilai din materialul nepublicat al ALR lIj6082şi dina1te surse. Astfel, 
în ALR IIj6082,pct. 141, Micăsasa, jud. Sihiu, s-·a înregistrat răspunsul 
(prune) aihine deze albe (sint "mici" ; se. coc de timpuriu) .. Denumirea CI'ihine 
(pl.) a. fost Xlotată şi în pct. 157., Vînătorî,jud. Mureş. Cuvîntul mai apar în 
POll]ologiaR.P.R., r, Bueurşti, 1963, p. 275 (prunecrihine), în Dicţionar etno- 
bo[al1ic, de Al. BOH(;a.,}3ucureşti, 19{j8, p. 138---139. (erihine, '" albe, ",negre, 
crişin({). De asemenea, den1,:lmirea Pr'liue erihini sau prune cricbini a fost 
il1registratăîn localitatear>qbra, jud. Alha, de Gheorghe lq>rdaehe, Ocupaţiile 
tradiţionale pe leri.{ol:Îlll. HOI1âni[!i .. Studiu etnologic, J,. Craiov.a.; 1985,p. 309. 

Deşi, cum s-a văzut, etimologia. cuvintelor în discuţie este cît se poate 
declară,în ultima lucrare citată găsim o.explicaţiecarenea.uimit: "după 
numele 111i Al. Krieche, prin intermediul săs; I<.râiclten". Se vede imediat 
eă Gheorghe Iordache s-a folosit de dicţionar111 etimologic al lui Alejandro 
Cioranescu; fără· ·să-Icîteze, şiaerezut că Al., ahreviere, în limba spaniolă, 
pentru a[eman 'german' (tmbst. şi adj ,), ar fiprescudarea 11l1uinnmede botez 
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(poate Alexandru). Etimonul ar fi,. deci, un nume propriu, AL Krieche, devenit 
nume comun. 

Asemenea erori supărătoare-mai există în lucrarea lui Gheorghe Iordache. 
AstfeI,pe aceeaşi pagină, 309, se spune că denumirea batule (pâtule, pătulale), 
dată unor soiuri de mere, ar veni din germ. Batullen/apfelj, Balullenjbaum/. În 
limba germană literară (Nhd.) nu este cunoscut un asemenea cuvînt-El există 
însă în dialectul german al saşilor transilvăneni. Dar, cum se arată foarte 
clar în SS"YV, I, B, p. 418, săs. Baiullenappel are ca etimon rom. piitule "Heubett 
zum Einlagern von Gerntise und Ohst., namentlich auch , der untere Boden 
von Heutristen , in den Wint.erăpfel zum Heifwerden eingelagert werden", 
La origine, denumirea s-a referit la un soi de mere de iarnă care se coc abia 
după ee stau în timpul iernii într-un pătul de fîn. FL Kraufs, N ăsnerl ăndische 
Pţlanzennamen, Rin Beitraq zurn 'Wol'tsclwlz det Siebenbiirger Sachsen (j\[ăsn. 
PI'l.), Bistri ţ.a, 1943, p. 365, consemnează şi un soi de prunc care seamănă la 
aspect cu merele numite baiull t n j-ap pesl : biilullpelz (= Batullbilse). Acelaşi 
autor, în Trepp. Wb., p. 104, compară cuvîntul săsesc cu austr. Butellenapţe! 
(din Stiria) 'Name .einer feineren Aptelgattung ', deşi, originea românească 
este neîndoielnică. 

Cu acest prilej, observăm că nu numai româna a făcut împrumuturi 
din dialectul săsesc în acest compartiment. Alături de crbihui, crihină, men- 
ţ.ionăm şi pe perjă, per), de etimologia cărora ne ocupam în acest volum 
(p.141-1f.Hl). La rindul lor, vorbitorii saşi au preluat dela. români destul de 
multe flenumirLromaneşti din domeniul pOl1aÎculh.)):ii. Astfel, un .. anumit soi 
ele pere (şi .ppmul respectiv) este. . săseşte. bl iischhzr ,adiyă,'pere româ.- 
neşti', . NIt .. alipj. bl ăsch! and<JTb[r ••. '.pel;. care, .prphabil, proVjl. lin M unteniu şi 
Moldoya', provinYHearelp. săsesteerau numite şi Wdachişchland. Pomltl. care 
fape .aeesţe j)ere se eheaTilîbliiBcliliindd.·b,[rbăm(Krauf!;,Trepp. Wll".P' 1097); 
Planta. ·.denllmităşţiirrţifie l1rtellJlsia anrwa, iar.,p.e ·wm,âneş'e, popnlar. 
smifj1il,jnătura raiI1.lllLsf: numeşte in d.ialeetul săsCSG .dg 1<1. Bţtriţ,a-:WăsăII:L 
molm rkr ii 11[('7. IVlqldauerkruut),fiindcă . ,este .originară clin.M41do:va. (Kq,uJ3, 
N OSf.!. .P/l., p. 30). Un soi de me1'e este denumit în dialectul.săsesc de, nord 
domnject,cuyînt pe care FI'. Kraus, .op. cit.,p. 371, îl explidăastfel: "Naph 
1918 aus .der Moldan eingefUhrt; < rum .. [mere] domneşti, wOrtl. 'Herschaft- 
\iche [Ăpfell"'. Aceste cîteva exemple fac parte d.intr-un grup care cuprinde 
sute de cuvinte româneşti care. au intrat În terminologia botanică a.dialectului 
săsesc din. nordul Transilvaniei. .. Situaţia .. estease,mănătoareşi în .dialectul 
săsesc sudic. De aceea, originea rOlnânească a denqnirii sseşti Bal I1llappel, 
din expresia rom.anea.sc.ă mere pâtule,.nu poate fi pusă lajndoială. Cum observă 
autorii dicţionarului săsesc (I, p. 418), şi modul de accentuare a cuvîntului 
săsesc. (v0vv) constituie O probă .a originii lui din limba română .. 

Sîntem de părere că de la euvÎntulcrihină, pl. crihine, eu sufixul -aş{ă), 
s-a creat, regional, derivatuladjectival *crihinaş, -ă, atestat însă În forma 
crivinâş, -ă, în expresia prune crivinaşe '(prune) care se coe în iunie', de G. F. 
Ciauşanu, G. Fira şi C .. M. Popeseu, Culegere de folclor din jud. Vllcea şi împre- 
jurimi. Adj eetivul e atestat în localitatea Drăgăşani, jud. Vîleea şi Topolo- 
veni, jud. Argeş (vezi şi Ion Nuţă, Aspecte ale metaforei în terminologia viticolcl. 
l'o1nâneascâ, în "Anual' de lingvistică şi istorie literară" tomul XXIX, 
1983 -1984, A. Lingvistică, p. 237). Sunetul h-lei, rostit 11', afost interpretat, 
fie de informatori, fie de autorii glosarului dialectul care însoţeşte culegerea 



17G_ _ 
v ASfLB ./\:RVIN:l':B: 

----, 
6 

9 uscblor, [;/J'ZJ 9 uscJP; pllrzikusch, fJd rzgllsChk()f. Există, aşadar, atît variante 
eu -g-, clt şi cu p-,- ultimele. după rom. pîrî-o De asemenea, în Trepp, Wb" 
315, Fr. Krau B .oonsem nează săs. [iuzikusci: (rn.) 'kleine Pflaum.e van ah- 
filhrelld.erWirlm,ng' (== prună)uieăcu acţ.iune purgativă). La etimologic, 
se spune că elementul săsesc provine din rom. dial. ţfrţăeuşc!, -guşti şi vorbi- 
torii saşi l-au pus. în legătură e'q Furz, După cum se vede, acest cuvînt mixt 
rnm âno-săsesc creează dificultăţi de interpretare şi lexieografilor saşi. Vom 
vedea mai jos că în lexicul dialectului săsesc mai există cîteva exemple ase- 
mănătoare. 

Pe terenul.Timhii române, apariţia variantelor [iriicuşă, fi'rfigilşâ, pir- 
jiguşă nu poate fi despărţită de existenţa, pentru acelaşi soi de. prunc, a 
unor denumiri cum sînt: corcod uş«, colcoduşe, curcuduşe, culcuduşe, culcudu]e, 
coldură, told uşă, calcol uşii etc. Pomul poartă numele de:. eorcoduş, curcoduş, 
curcudel, colduş, toltuş etc .. Interesant de semnalat ni se pare faptul că unele 
din ultimele denumiri au pătruns de asemenea în dialectul săsesc din zona 
Bistriţa-Năsăud.: kaldekusch = ţur» kusch. . (Kraufi. N ăsn. Pţl., p. 450), 
kaldakusch, kalde kusd: 'Konigsbilschen' (şi lwlddlm,khbeom, pentru pom), 
halaJmsch (kaldkllschpm, pentru pom); kulakuscli, kuls kusch ; kuldukusch, 
kulukusch» (iMd.,.p. 452, 45:3). 

în legătură cu radicalul germ. săs, Furz, care apare în cuvîntul fîr(icuşă 
etc., trebuie spus că .punotul de plecare (sau motivaţia iniţială) a fost deter- 
minat de efectul purgativ foarte puternic al acestui soi de prune. Nu-i de 
mirare, pd.n urmare.uca yorbirea populară I'cr:urgă şi la alte .. denumiri, 
deInc frulIloase,. pen tru a .. inqica .acest. sQidepl,'une. Apţf.el,după ALlt II /6082, 
putem rne.ntiQn.a,.qcnUln.iri (prunc) cl-alJbşil1o.a.W, <Î:n,ppt. 47, Vălcani, 
,Lud .. Timiş ; .. (prur1e),beşi;l,loase, pcL..&,;;yetirv.j:haj lpllţlgosjavia;Jl1;p,eţ. 
53, Pecica, jud. AI'i;1.d;îu;pct. 1?obra,jud,jHunedO<lra;.(prll:oe}căr;ikio.'!,5c, 

pct: .. lp2; Fenş,. jud,Alh.a ; pcL.1 92, VoineştLŢCovqsna, j.ud.COVpSIl a ; 
pţţ, 310, Roşia, jmt. Bihor; (prune)ciiciilete-,îrl.p<;t·...iH, ;1l}!')ll,ju.d.A.J'ad ; 

(prune) dcăcii,în.pcL 3;i:4, Moftinul 1\1ic, jud. SaLu Mare; (prunc) băligoase, 
p<;t ... 723,i.CăzIlcŞti,jll<l.. Ialomiţa ; (pnlne) băligăl'oase, pct. Ing, Ştfă.Ţleşţi, 
jud .. Ilfo"y. La fel şi îndialecLul s::lsese din Transilvania: săs ... schwuddarlmlch 
(= Sehwudderkrieche) .. 'un soi de prune eaI'ţ provoacă diaree', de la yh. 
sc!lwl1lldull 'dunuen RoL von sich gepen'(KrauH, Trepp,Wb., p. 905); SrIS. 
schwiderkJrsclt (= Schwudderkirsche), "bewirkl. Durehfall" (KrauB., N 6811. 
Pl/., p. 443); săs. sclwisskrauech 'id.' (ibid., p. 457); săs. schwutzpelz(= 
Schwlltzbilse) < schw.l1izn 'eine .Flussigkeit .hil1giessen, l.j.uch von diinnem 
Stllhl' (ibid,.). 

Săs. Furz (Fin), eombinat de vorbitorii limbii române cu denumirea 
Cl!rclldllşă (eu variantele menţionate), a devenit radicalul un1Ji euvînthibrid, 
lirticuşă. Acesta din urmă a fost reîmprumutat de vorbitorii saşi. Convieţuirea 
multisecularăa celor două comunităţi lingvistiee în anllmite zone din Tran- 
silvania a făcut posibile şi alte împrumuturi şi reîmprumuturi reciproce. 
PiItem aminti cîteva eazuri>Astfrl, rom. duhă 'momîie, sperietoare în lanuri', 
pe care l-am explicat din mhd. schillhe'Abscheu; Schreckbild' (SCŞt. Iaşi, 
Filologie, V l, 1955, lll'. 3 2:35 --238), explicaţie, el upă părerea lui Laj os 
Tan{ls (EWUR, p. 233" d.emnă de .luat în seamă, a reintrat în dialectul 
săsesc din.localitatea Treppen (rom. Tărpiu) sub forma sclwha, f. 'aufgestel1tes 
Reis. als Zeichen'. (= vreasc pus ca semn). în aceeaşi localitate a fost înregistrat 
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toponimul Tschuha, care este rom. Ctului (Fr. Kraull, Tr epp, Wb., p. 88fij. 
Cuvintul românesc rapuri (pl.), rap ure (sg.) 1. Pickcl im Gesicht.', 2. 'Masern', 
3. 'Ausschlag',4. "Gerstenkorn im Auge', pe care l-am apropiat de săs. Răper; 
Jrâeper 'Schmutz, der durch andauernde Unreinheit sich an d en Iest- 
setzt, wie Grind aussieht.' (vezi Zu den oiiqermoniscben vV6rlern im Hum ş- 
nischcn, în volumul VermiscMe Beilr aqe, I, Hcidelberg, 1968, p. apărut In 
colecţia "Homal1ische Etymologicn", herausgegehen von 11arriMeicr und 
\Volfgang Roth), a fost relrn prumutat în dialectul săsesc din Treppen sub 
forma râpur 'Gnatz(e), Răude, Schabe, Grind , Schorf (bei Schweinen)" (1"1'. 
Kraufl, op, cit., p. 766: ,,<Hun. rap uri"). ToL astfel, cuvintul românesc 
cltlan, a cărui etimologie plauzibilă este săs, gerlJnk (= Jilhrling) 'einjăhriges 
Lehewesen ', 'j ăhriges Sch af", a rein trat în grai urile săseşti din Transilvania 
sub forma Kirlăn 'id.' (S'SW, V, K, p. :368; KrauB, Hiospr., p. 479; 
id., Trep p, Wb., p. ·190). Aceeaşi situaţie are cuvîntul rom. glugâ, care provine 
din cuvîntul germ. săs. gugJl 'Kapuze ader Mantel mit Kapuze' (atestat 
pe la 1500), şi care a reintrat în unele graiuri săseşti din româneşte, sub forma 
Gluga (SSW, rII, G, p. 2()11, 334). 

Este foarte posibil ca radicalul săsesc Fllrz (Firz) să stea la baza altu i 
cuvînt românesc regional şi pnţ:in folosit, anume firţil, 1'. 'copil mic şi neastîm 
părat'. În CADE', unde apare înregistrat, euvîntul nu are etimologie. Scriban, 
Dieţ., s. v., îl derivă din interj ecj:ia fi((a) - f'fţ(a), ca de, altfel şi autorii DA, 
preeum şi Al. Cioranescu, DER, 3410. în DRG, Tiktin nu-l înregistrează, dar 
el are un alt cuvînt, din aeeeaşi faJnilie, anUme fir!îg4n 'unruhiger, leieht 
fertiger Mcnsch: Sausewind, Windheutel, Windhund', pe care îl apropie, cu 
Îndoială, de a f!(îi. Pentru Seriban, fîrţîgău ar putea fi polon. fircyk 'fîlfizon', 
dar apropierea nu ni se pare motivată. Autorii DA, pe de alUi parte, îl explică 
pe flrţîgău din adj. firfoagă, cu sufixul-(IU ; flrţoagă, Ia rîndul său, este derivat 
din flrţă suf. -og. Sensul ultimului cuvînt este 'zburdalnic, zglobiu, neas- 

împrat', s.ens atestat .la AleesalldrÎ: " .... cor;i,la ea fîrtollJl.ă". Înl?LRM şi 
In DJ"X cuvmtele de mal sus nu apar. Ele eXIsta lllsa la L. Şameanu;, D U, care, 
şi el, pleacă tot de la interjeeţia fita ! G. Pascu, Sllfixele româpeşli, p. 417, 
spune despre {Îrligău (eu -i-) 'om fără astîmpăr' eă ar proveni din vb. 
Învîrt. De origine poloneză îI eonsideră şi Mihai Mitu,ln SCL, XXXIV, 
nr. 4, 1983, p. 368. 

în sprijinul originii s[lseşti a radicaluluip.in aceste cuvinte (este vorba 
de radicalul tirf- pe care îl găsim şi în fîrţiCllşă) adueem faptul că în dialectul 
săsesc transilvănean Furz, m., pl. Firz, În legătură cu un adverb sau cu un 
adjeetiv,Î.t;tseamnă 'ganz kurz' (= foarte puţin timp), 'seIn klein' (= foarte 
mic) : "Furz lqngk, lqng" 'gallz kurz.' Sensul 'foarte mie' se foloseşte În legă 
tură cu copiii. Expresia Furz fl'Wch (= Furz frohlich) are sensul 'munter 
wie ein Fisch imWasser', 'van heiterem N aturell' vioi ca un peşte în apă; 
cu o fire veselă, voioasă). Apoi, cum am mai spus, săs. Furzâle «Furz 
rom. -aUi) Înseamnă 'copil mie, pipernicit, piei', iar săs. FUl'ziJwsch, pe lîngă 
sensul 'cureuduşă', mai înseamnă şi 'unruhiger, uI1steter Menseh' (= om neli- 
niştit, instabil), Îl1toemai ca săs. kriiX. Krieche), care, pe lîngă sensul 
curcuduşă', mai înseamnă şi 'llnruhiges, munteres Kil1d' copil neliniştit, 
vioi). Din punet. de vedere semantic, între aceste euvÎnte şi cele româneşti 
de mai sus nu există nici o barieră. Din punct de vedere formal, raporturile au 
putut fi următoarele: de la radicalul tirţ- « *fllrJ- sau *firf- <săs. Furz, 
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+ -og s-a adj, fll'{og, -oaqă ' (copil) zburdalnic, zglobiu, 
neastîmpărat'. De la acest adj ectiv, cu sufixul augm entativ-depreciativ -ă a, 
s-a creat d erivatul substantival fîr[îgăll. In aceste două cuvinte, sunetul 
::"1'- .• inexistent în interj ecţia fÎ!(a), invocată drept etimon, provine de fapt din 
radicalul săsesc Furz, Firz. Etim onul săsesc este prezent, prin urmarevin 
toată seria' ţirticuşă, forţeş(â), tîrtă, fir(og, firţlgăa. 

H6bos 

în ALR SN, IV, harta 1065, răsunoi, în pct. 182, Cernatu, jud. Braşov, 
a fost inregistrat de E. Petro vici cuvîntul hobos, pl. hobose, cu sensul 'pîini- 
şoară făcută din răzuiturile de pe albia de frămîntat pîinea'. Terrnenul nu-i 
inregistrat în nici unul din dicţionarele româneşti, ca atîtea alte cuvinte 
dialectale din atlasele lingvistice. Pe aceeaşi hartă, În pct, săsesc din sudul 
Transilvaniei, 143, Richişul (sas. Reichersdorf), a fost consemnat săs. şdrhâjb(ls- 
eăn, cu acelaşi sens. O scurtă analiză a acestui cuvînt ne va ajuta să clarificăm 
etimologia rom. hobos. 

Cuvîntul săsesc contine substantivul hâibi;is în forma lui dimiuuti vală 
bâibăscăn. Radicalul este germ. Hiebes, înregistrat în numeroase variante fo- 
netice în dialectul săsesc de sud. În dialectul săsesc de nord (Bistriţ.a-Năsăud} 
acest cuvînt nu-i cunoscut. Din materialul, foarte bogat, referitor la acest 
cuvînt, pe care îl prezintă dicţionarul dialectului săsesc (SSW, IV, 11--J, 
p. 1 gn --200), putem vedea nurn ero asele realizări dialect ale, dintre care cele 
eu silaba iniţială în hoi-, hU;J-, hiiti-, lui- pot fi luate ca puncte de. plecare pentru 
cuvîntul d ialectal românesc. În textele vechi săseşti a fost înregistrată şi 
forma Hobes (1777), alături de HibeB sau de hiib es (1609 -1615) şi d.e Hiubesz 
(W72 -1674). Reţinem şi sintagma bU. hiubesz, în care primul cuvînt Înseamnă 
'românesc'. Hadicalul are sensul: ' In einf'achster Form aus Mehl, Wasser u .. 
Salz , dann dureh Zusatz von Sauerteig oder Hefe, Milch u. Eiern auf feinere 
Art hergestellter Kuchen' (= un fel de prăjitură, în forma cea mai simplă 
făcuU! din făină, apă şi sare, iar Într-o formă mai fină, prin adăugare de plă- 
mădeală sau drojdie, lapte şi ouă). In SSW este inregistrat şi diminutivul 
hibilSzkJf, pl. (= Hiebeschen), eu sensul'kleine runde Kuehen' (= prăjitură 
mică, rotundă). Etimologia cu vîntului săsesc nu este clară. A fost interpretat 
de nnii ca fiind rezultat din sintagma hohet Bissen. Lipsese corespondentele 
din alte dialecte germ ane şi din germana literară. 

Săs. şarhâibiJsC(ln, notat de E. Petrovici, are În partea iniţială silaba 
şar-, care stă în lei[!tură cu vh. scharren, 'a răzui, a răzălui' realizat în dialedul 
să.sesc nordic ca siarn (şi fim). In acelaşi dialect au fost înregistrate şi subst. 
siJf ( SclH'lT) 'Br6Lchen aus zusammengeseharrtem Teig' (=pîinişoară din 
aluat răzuit, rilsunoi), siar-kâxn (= Seherr-kuchen) 'Br(jtehen aus Resten von 
Zwiehaek- u<Klaatschenteig (pîinişoară din resturi de aluat pentru pesmeţ:] 
şi Dcei cuvîntul săsesc înseamnă 'prăjitură făcută din aluat răzuit, 
răsunoi'. ea şi rom. hâbos, din pcL 182, Cernatu, jud. Braşov. 

Lapăn 
Ahsent din dieţionarele româneşti, ca şi termennl precedent, rom. dia!. 

lâpăn, eu sensul 'papne (de casă)' a fost înregistrat de E. Pelrovici în ALIl 
SN IV, h. 119(), papuci (de casli), În peL 172, Arpaşul de Jos, jud. Sibiu, 
În varianta lâpeni (pL) ; lâplin (u) (sg.), şi în pet. 76\), Valea Lungă --- Cricov, 
jud. Prahova, În varianta lipdni (pl.) ; lipân (Il) (sg.), aceasta din urmă 
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rezultată, desigur, prin apropiere de verbul a lipăi şi de interj. leap-leap 1 
sau ltpa-Hpa ), ultimele imitînd zgomotul făcut de papucii tîrîţi prin casa. 
Pe aceeaşi hartă, în pct. săsesc 24:5, Dipşa, jud. Bistrrţa-Năsăud, a fost înregi- 
strat irăs punsul săs. 16pf[1 (pl.) ; lop (sg.), care constituie etimonul cuvîntu- 
lui românesc. Într-adevăr, Kraufl, Trepp, Wb., p. 597, sub Lap pe, înregis- 
trează" În localitatea Treppen (rom. Tărpiu) din judeţul menţionat, varianta 
săs, [q,pp I., pl. Iăp pm, al cărei al doilea sens este 'Latsche, Pantoff'el, Schlorre, 
Schlurre, Schlarfe, Sch larpe' papuc). Acelaşi autor, în Huispr., p, 549, 
sub Lappe (săs, IOp), defineşt e termenul astfel: 'der van einem alten (absatz- 
losen) "Schuh" (mit Schaf't) abgeschnittcne pantoffel ăhnliche Unterteil' 

(=partea de jos a un ei "ghete" sau cizme, (fără toc) tăiată în formă de papuc}. în dialectul săsesc de nord (Bistriţa-Năsăud), lo p-lo p se foloseşte şi ca onorn a- 
to pee, cu aceeaşi valoare ea nhd, schlapp ! Cuvîntul există şi în dialectul 
săsesc din sudul Transilvaniei, de unde a pătruns în graiurile româneşti 
inenţionate, în care s-a plecat de la forma de plural a termenului săsesc. 

Şiţă (şisă) 

Etimologia acestui cuvînt d ial ectal, care înseamnă, după DLR, (1) 
'şindrilă (lungă)', (2) 'Iuscel, Li ndech e (la războiul de ţesut)', este controversată. 
A. Cihac,." Dictionnaire d' elymologie daca-romane, }I, p. 389, l-a apropiat 
de SCL MIca (şi d(Lcica) "planche", care există şi în limba bulgară, stica (şi 
dtdficCl) 'Brettchen'. Etim onnl acestora este v. bg. diistica, diminutiv de la v. 
bg: dtisl:« 'Brett ; Tisch' (E. Beruek er , SEW, 1, p. 246 ; Lajos Tam ăs, Notes 
d' elllmologi e roumaine, în "Beitrăge zur rom anisch en Philologie", Berlin 
1 (1961), p. 212). Soluţia etimologică propusă de Cihac a fost preluată de L. 
Şăineanu , DU4, p. 591, de A. Scriban, tu«: p. 1282, de autorii DLR11,1, 
p. 834, de Alejandro Cioraneseu, DER, 7870 şi de autorii voluniului cu litera 

Ş .in pLR. crihar şi. Cioranescl nu ni Jolosesc <:'evierpa restrictivă 
"ci. " CI spun direct ea ellIilonul cu vlIltulUI şI/a este ser. sUca. 'lll au acceptat 
cxplieaţia lui Cihac H. Tiktin, DRG, p. 1436 ("El. Unbek") 'şi L-A. Can- 
drea (CA DE). De asemenea, În ciuda eoncordanţei semantice, depline, eti- 
mologia În discuţie a fost respinsă, pe drept cuvînt, de LI Tamas (op. cit.), 
care atrage atenţia asupra dificultă\jlor fonetice "seri(\ase"'pe care le implică 
acceptarea etimonului sîrhcsc-bulgăresc : " ... on attendrait * ştijă". Pe lîngă 
aceiista, Cihac, şi cei care au aceeptat etimollul propus de dînsul, a lăsat neex- 
plieată alternanţa -s- ! -1- din interiorul cuvîntului (şisă  şiţă). De ohicei, 
această alternanţ.ă este mai frecventă îXI poziţie iniţială 1. 

l Vezi Lajos 'ramas, în "Aeta Linguistica", Budapest, IX,p. 248, unde se dau exemple 
de cuvÎIlLepopnlare care au fie S-, fie ţ- (exemplu sarcă-tarcâ). Fiind vorba de Ull fenomen fo- 
Il\tic sporadic şi mai puţin studiat, socotesc util să eonse;nnez aici mai multe exemple adunate, 
dIn materialul ,ALi?, in eare apare alternaiJţa s/lin diferite poiiţii.Pentru poziţia iniţială s-/ 
h UJ'lwHoarele exemple : (brinZlt) saparişă 'iulc'-Japariştz (ALR SN II, h, 425); $apill(ă) 
fapin(ă) (ibidem, Il. 617); sarcăţarcâ (ALR SN IIl, h. 692); a sărcălia ţărcăli (ibidem, h. 
69:3) ;. sarsamllri!a}'tall1(/ri (ALR SN 1, h. 17); s(lpăligăttzpăl(qă (ibidem, h, 23); sil!lă 
{ih/â (fill/ă) (ALR SN Il, h. 586); silJoară 'ţigară (de foi)'ti1Joară (ALR SN IV, h. 1150) ; 
sÎ/nbraşNIÎlnb(o)raş (ALB SN 1, 11; 15; V, h. 1 :373); sll1lirimţll1lirim (A,Li? 11II, h. 301 ; 
Al"RR. Maramureş, l, h. 243) ţ simie 'chibrit'!irnic (ALR Il/I, h. 276), Faţ.ăde ser. cedila, 
bg. cedilo, uUele graiuri româneşti au sădi/d (sidi/d) 'strecurăloarc' (ALB SN II, h. 412: în 
l.:rcalităţile de limbi slave,de pe aceeaşi hartă,E.Pelrovid a notat următoarele forme :pct. 366 
ller.', (idiClo, pcl. 48, bg., tidtlu, pct. 991, bg., lidi/lI, pcL 25, ,eL, !idila, pet. 37, ser. 14dilo). 



ARvrNTt: 

Lajos Tarn âs, în articolul din "Beitr1ige", p. 217, a propus pentru 
acest cuvint o nouă etimologie, care ar fi meritat să fie luată în consideraţie 
de autorii volumului cu litera Ş al DLR-lllui. volum apărut, cu 17 ani mai 
tîrziu. Romanistul maghiar s-a gîndit, cu o anumită rezervă (" Il nous parait 
plausihle que şisă ... "), la germ. Schieîibrett, consemnat în Grimm , D\Vb IX, 
30, cu sensul 'an Bauemh ăusern d ie Brett.er , welche Clic Giebelflăehen (s. 
SchieB) oberhalh der gemauerten Wănd e bis ZUlU Dachrandc bekleiden: (= la 
casele ţărăneşti, scindurile care învelesc suprafaţa f'ronton ului dintre pereţii 
de zid şi marginea acoperişului). Rezerva lui L. Tam âs era îndreptăţită, în 
sensul că etim onul rom. şi{li (şL(l) (ca şi al sinonim ului său şindrilă < săs, 
sends], faţă de germ. lit. Schîndel) trebuie identificat, pe cît posibil, nu în 
limha germană literară, ei în dialectul saşilor transilvăneni, fiind vorba de 
nişte Iraprumuturi lingvistice directe, la nivel popular. Nedispunlnd Tnsă de 
informaţii din dialectul săsesc (litera Sch din dicţionarul săsesc nu a apărut 
pînă astăzi), lingvistul maghiar a fost nevoit să-şi sprijine ipoteza, care 
pleca de la o intuiţie etimologică justă, pe inîormatii suplimentare din surse 
colaterale. Astfel, din Baţjerisches W ărterb ucb. 2, II, p. ,178, este menţionată 
varianta Schiissen, care apare într-un document din Sibiu, din anul 1714: 
"von 1 000 langen Schiissen": Ultimul cuvînt trebuie să fie forma de plural 
de la Sclwf3 "Gihelseite als Gegensatz der Dachseite' (frontonul în opoziţie eu 
acoperişul). Dar, după toate aparenţele, continuă L. Tarn ăs, acest termen ar 
fi avut sensul "bardeau, echandole'. Pluralul Schiisseti al' fi pătruns atît În 
română, sub forma şisă, cît şi în maghiară, sisza (neînregist.rat În dicţionar e). 
In ambele realizări, -i- ar corespunde sunetului german -ii-o Dar, la sfîrşitul 
articolului, se precizează că acest -il- nu poate fi considerat "un phonet.ism e 
dialectal saxon", deoarece forma Schiissen, datînd din 1714, "doit appart.enir 
au style de ehancellerie autrichien t.einte de nu ances havaroises" (cu diftongul 
mhd. ie > i :> ii). Mai jos vom arăta că -i- din forma românească (şi din 
eea maghiară) se explică din variantele veehi săseşti transilvănene. 

Pe 1.. Tamas l-a preocupat şi alternanţa -s- I +. Pentru a explica pre- 
zenla În română a ultimului sunet (în şiţă), el jnvocă formele germane lite- 
rare medievale (mhd.) În care există această africată: mhd. schiez, schieze 
'giehelseite eines gehăudes ; die seite der zweispilzigen hischofsmtitze' (= fron- 
tonul unei clădiri; latura unei mitre episcop ale cu două vîrfuri). Conclllzia 
este: "II n'est pas impossihle que roum. şiţci se rattache Jmmediatement li 
ceUe dernicre forme, vn que le changement s> (, en ronmain, semble se bor- 
ner il rinitiale" (p. 217). 

în lucrarea Die deutschen Entlehnungen in den rlllnănischen Mllndarlen, 
Berlin, 1971, pornind de la notiţ.a eti:mologică a lui L. Tamas, făceam preci- 
zarea că punctul de plecare al cuvintului în discuţie, cu cele două variante, 
va trebui căutat în graiurile săseşti din Transilvania, îndeosebi în cele de sud, 
deoarece de aici provin şi alte cuvinte dîaleetale care au fos,t transplantate la 

Faţii de variantele româneşti cu 3-, incuvllltul salată, sau cu Ş-. In şălală «magh. salâla), in 
cele două Joealitllţ! săseşti anchelate de E. Petrovici au fost notate varlante cu !- : fa/ău!, in 
pct. ţdUhlf, in pct. 245 (AL!? SN 1 V, h. 1110). In interiorul cuvintului, alternanţa -s-/+ 
este tn cele două excmple care urmează, s este precedat de s!Ynanta r, aşadar putem 
vorbi de grupul -r8-> -rţ-: Mrsă-blr/il (.1LR SN 1, h. 21, 22) ; sarsaml!ri!arţamuri. (vezi mai 
sus). Pentl'll pozIţia finală, un singur exeÎnplu : şes-şeţ (AL R SN III, h. 815, 817). Dar variantele 
ittlŞisă au o situaţie specială, eăci alternanţa exista in limba din carc s-a făeut imprumutul. 9 



sud de Carpaţti Meridtonali, în grai urile olteneşti şi murrteneşti. Mentionam 
acolo termenii tron, troacă 'ţeastă', lană, cărora li se mai pot alătura muldă, 
şuslete ş.a, Ariile dialect.ale descrise de aceste cuvinte seamănă eu cea pe care 
o cunoaşte cuvîntul şi[â. Pentru răspîndirea teritorială a acestuia din urmă, 
vez.i Die tit. Entleliri., r- 6G-fHJ; ALR II!I. h. 229; ALBII!I, MN 3843, 12G 
(caiede şiţă) ; NALR. Oltenia, h. 21.0, 211 şi articolul dedicat acestui cuvint 
din DL,R. Etimologia germau[l-săsească a fost acceptată şi de G. Ivănescu , 
Istoria limbii române, Iaşi, 1980. p. 436. 

111 sensul celor de mai sus, dispunem acum de date foarte preţioase 
privind istoria cuvîntului săsesc de la baza rom. şi/ă (şisă). Ele se află În mute- 
rialul nepublicat al dicţionarului dialectului săsesc din Transilvania (SSv'l7), 
litera Sch, şi ne-au fost puse la dispoziţie, eu multă amabilitate, de doamna 
Anneliese Thudt de la Centrul de ştiinţe Sociale din Sibiu, coautoare a acestei 
lucrări monumentale, din păcate încă netermin ată. Pentru gestul colegial, 
doresc să-i exprim şi aici 111 ulţumirile mele. 

Etimonul cuvîntului românesc şiţă (şi să) se află în variantele grupate 
sU}JcuvÎntul titlu Schief3e 'lange Schindel' (= şindrilă lungă), 'gespaltene 
Brett.er zur Bedachung' (= scîndură despicată folosită la acoperitul unei case). 
Aceste variante sînt de două feluri. în primul caz, în interiorul cuvîntului 
există aîricata ! (folosim transcrierea românească) : v. săs scluţzzen , scluţcen, 
atestate în a doua parte a secolului al XIV-lea (în Quellen zur Gcschichle 
Siebenbtirqens (fUS s ăchsischen Arcliiuen, 1, Bd., Hermannstadt, 1880, 2). 
În al doilea caz, sunetul din mijlocul cuvîntului este s : scluţssen, at.estată În 
1503 (ibidem, fi 383); schyssennegel (= SchieB Năgel 'cuie de şiţă ), în 1501 
(ibidem. p 357) ;sches negel "id ', în 1547 (în Archiv der St.adt Hermannstadt 
und d er Nationsuniversit ătj ; schiessnegel 'id", În exemplul, .... das sie-anţklaub- 
ten alte oerbrenie schiessneqel" (= că au adunat cuie vechi, arse, de şiţă), ÎD 
1)71 (SSW, 1, p. 257 a). Forma apare şi în cuvîntul compus scyBpretttr 
(= Schieîsbreiter, pl de la SchieBbrelt, eu sensul 'Schindel(brett)', adică 'şin- 
drilă'), În 1548 (Herm annst.ădter Almosenrechnung), pe care L Tamas îl 
avea atestat numai din dicţionarul Grimm, şi cu un sens încă llespecializat 
În acela de 'scîndură pentru acoperit, şindrilă'. Forma actuală! din difllectnl 
săsesc (de sud) este sesz, pl. ,5eszn (există şi sg. siesz). 

î11 cele două dictionare ale dialectului săsesc de nord de FI'. [(rauB 
(Hwspr. şi Trepp. iVb.), nu este înregistrat cuvîntul Sehief3e'Iange Schindt'l'. 
Pentru acest obiect se folosesc doi tcrmeni: SeMndei (săs. !;t:ndJ l, schiillsa l') 
şi drăniţs, driitzjils 'gro13e Sehindel' (lIwspr., p. 208; Trepp. IVb., p.205j, 
Qin rom. draniţâ. u cărui arie cuprinde şi teritoriul dialectului să.sese 
n.ordic. Dar aici găsim, din aceeaşi familie (a v h. schi e13 en) , euvinLu 1 corn pus 
schQB-dqch (= SchuBdach 'an eiu anderes Daeh angeschlossenes, angefD.gtes, 
zur VefHingerung nach ahwtlrts dienendes Dach' (Trepp. \Vb., p. 892; Hwspl'., 
p. 8:9). 

Alternanţa dintre variantele cu afTicuta + şi cele eu spiranta -$- din 
exemplele vechi săseşti stă, desigur, în legătură cu raportul dintre vorbele 
germane schieGen şi sclzi1tzen. Ace,sta din urmă este explicat de \Veigand - 
Birt, Dt. Wb. 5, II, p. 807. ca fiind o "Intensivbildung zu schieHen"; iar Her- 
mann Patil, Dt. Wb.7, p. ;)79, sub schiilzeI1, spune că acesta "verhălt sich zu 
schief3en wie blicken zu bicgcn H.a.". Alternanţa In discuţie se întîlneşte şi in 
(a?lll euvintului Sch uB. Astfel, în cuvîntul compuş Sch uH!latler, cu sensurile 
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(1) 'FaBgatter im Tor' (co zăbrea saugrilaj căzător, la poartă) şi (2) 'GaUervor 
dem Ein- oder Ausflufi eines Gewăssers ' (=== grilaj la intrarea sau ieşirea unui 
canal eu apă curgătoare), găsim atesta te, pentru primul sens, realizările fo'- 
net.ice schof3gattcr, în 1.182, selwssgatter, In 1473, clar Schuizqotier, în 15Gl, iar 
pentru al doilea sens, schoHgatter, În 1362, Sclmf3gafler, în 1616, dar ScJwlzgatltt':, 
in HJ91 (Weigand Hirt., Di, Wb.f" 1 1, P: 78:). Alternanta Set: [lE  Schut.: 
(mhd. scli utz) este consemnată şi de Herrnaun Pau l, Di. \Fb. 7, p. 578., StIl) 
Schl1f3. in cazul vartan tei Scluitzqatiet , W eigand-- Il irt in vocau o inflnenlă 
din partea vb. schiiizen 'eind ămmen ' a stăvili, a hara, aindigui). În această 
ordine de idei, menţionăm şi săs, tsbret (= Schutzbrett), cani, alături de 
sensurile (1) 'Brett zum Schutze, zwischcn Făsser gelcgt (lleimFahrenuţlf 
dem \Vagen)' [scîndură de apărare, pusă Între butoaie (la transportul C\I 
carul) ], (2) "Schutze, Schleusenbrett, Mtihlschote, zur Hemrnung und StaltllJ;g 
des Wassers vor d em "Gerinne" der Mtih le" (= stăvilar de oprit apa la lăfo,el.)1 
morii), şi altele (Kraufl, Huispr., p. 843/4,1), mai înseamnă Înlocalitaţc# 
săsească Treppen (rom. Tărpiu) din nordul Transilvaniei 'şi 'Brctt' in cler 
hălzernen Schutzwehr am Kirchturm ', iar la plural, sch ăl.zbr eilder, 'die hret- 
terne Schutzwehr, Brustlehne, -weh1', Brustung am Kirchturm' ,SCÎndură 
la parapetul de lemn de Ia turnul bisericii; parmaelîcul,halllstrc\da, pâtâ- 
petuI de sdndură la turnul bisericii). în forma &/lelzbrel, eu Se1.1s111 'stavilă', 
stăvilar', termenul este atestati.l1 1599 (SS1V, II, p. 14fî a). Dacă acesteuvÎll1 
a avut vreun rol În istoria etimonului săsesc al rom. şiţ r'i. in senSli tmenţinedi 
sau Intăririi alternanţei s ,..", ţ, este o chestiune pe care nu o putem rezolva. 

Neîndoiolnică rămîne însă, pentru lexicologia şi lexicografia româ- 
nească, explicaţia variantei şiţă prin v. săs. sehyzzen, schyeen, iar a variantei 
şîsă, prin v, săs. schyss(en) (SCh:ljsSCT/;schess) şi plÎn săs. adual ,sesz,pl. ,seszn. 
Varianta ultimă e cunoscută îngraiurile româneşti din sudul Transilyaniei, 
probabil datorită unei acomodări la v;;trianta populnră săsea,scă aeluaIrl, cai, 
are tot -s-. De altfel, datorită, desigur, întîmplării, prima atestare românească 
a cuvîntului nostru, din anul 180li, este tot această variantă cu -S-, ,shi!lll 
(la S. Klein, Dictionarium valahico-latinum, ed. L. Galdi, Budapest, 1944J 
Cealaltă formă, cu -ţ-, răspîndită pe o arie mult maiînti,nsă, păst.rează un 
stadiu mai vechi al fonetîsmului săsesc, cum se mai întîmplă şi în cazul altor 
imprumuturi de această origine, de care ne-am ocupat în altă parte (Jnipi'u- 
muturi de origine germană (si'iseoscr'i )";n română. 1. J nlegc'il urrl cu ctilllologio 
cuvîntului ravilă, În "Anual' de Iillgvistieă şi ist.orie literară", tomul XX IX,laşi, 
1983 --1984, A. Lingvistică, p. 17 -19). . 

Deşi limba populară avea la dispoziţie termenul sdndurâ « lat. scon; 
dula; varianta lat. scindula stă la haza şi a germ. Schindcl, săs .. GndJl), cf:\Ee, 
regional, prin Banat, Transilvania şi Crişana, a fost şi este înc4folosjt şi(cţ! 
sensul 'bardeau, echandole' (-itI-, n II II, h. 229, şi/il), constatăm pe harta 
menţionată prezenţa unui număr destul de mare de sinonime (şind(l')Uă 
şindră, şiţl1 .- şisr'i, drani fă, prr'işlilă, goni « ucr., rus.), doscă, blanr'i), dintre 
care însă ariile cele mai Întinse sînt cele ale primelor două elemente, de origine 
germană-săsească; şind(r)ili'i şi şifâ. lmprumutarea acestor termeni spe- 
cializaţ.i trebuie pusă in legătură cu faptul eă folosirea şindrilei .pentru aco- 
perit nu are o vechime mai mare de cîteva secole, ceea ce nu se poate spljlle 
despre folosirea scîndurilor. La început, În evul mediu, şindrila eraintreJ:niiri':' 
ţată ,nUlnai la acoperişul caslelelor (L. Tamâs, EW[! R, p. 729, suh şindW'i). , , ,.;. 



In documentele româneşti redactate in slavonă, şituiil ă este atestat prima 
dată la sfîrşitul secolului al XV-lea - Inceputul secolului al XVI-lea, în 
Ţara Românească (1496/1507; DEHS,p. 231). N. Iorga, Braşonul şi românii, 
Bucureşti, 1905, p. no, susţine că în trecut casele din Muntenia erau "aeoperite 
totdeauna cu şindrilă ardeleană" .. Putem presupune că ohiectul a fost folosit 
ceva mai înainte de această dată, fiind la început confecţionat În centrele 
săseşti. Altfel nu s-ar putea explica noua denumire. Termenul şi ohieetul au 
trecut dincoace de munţi o dată cu meseriaşii şi constructorii saşi, menţionaţi 
adesea în documentele moldoveneşti şi murrteueşti. Obiect de import Ia început, 
şi.ţas[lu şÎnd(r)Ua, o dată eu folosirea ei pe o scară mai largă, a fost produsă 
În satele româneşti de munte şi transmisă apoi în satele de deal şi de cîmpie, 
pînă la Dunăre, la mare şi pînă la Nistru, cum se poate. vedea din prezenţa 
termenilor în discuţie pe aria consemnată în harta ALR 11 ţl , 229: Î'!partea 
de. nord-est a teritoriului dacorom ân este. cunoscut numai şindilă. Centrul 
deItadiereal acestui element german medieval a fost, desigur, zona săsească 
din nordul Transilvaniei, dela Bistriţa-Năsăud , eu care domnii şi boierii moldo- 
veni au întreţinut relaţii economice intense de-a lungul secolelor. Etimonul 

săsesc al rnm. şi!â (şisă) se pare că lipseşte în acest dialect săsesc de nord, de aceea în aria mare moldovenească acest termen este absent, El coexistă 
însă cu şindilâ în Oltenia, în Muntenia şi, parţial, în Dobrogea, fiind singurul 
folosit în partea de sud-vest a Transilvaniei, în variantaşisâ. Graiul săsesc 
de sud cunoaşte ambele cuvinte, SehieBe şi Sciiindei. Din punct de vedere 
semantic, primul se deosebeşte deal doilea prin aceea că denumeşte o şin- 
dr'iIămai lungă. Diferenţa s-a transrnisşi în graiurile româneşti, dar există 
numeroase cazuri în care cele două cuvinte sînt sinonime perfecte (ct, hărţile 
citate mai sus din NALR. Oltenia). în difuzarea spre răsărit şi spre sud a 
acestor două cuvinte germane-săseşti au participat şi numeroşii eligranţi 
români din Transilvania, care s-au stabilit în secolele precedente şifpînă la 
Începutul secolului al XX-lea în regiunile extracarpatice. " 

La Începutul notei, am consemnat şi sensul (2) 'Iuscel, tindeehe (la 
războiul de ţesut)' pe care îl are prin sud-vestul Transilvaniei varianta şisli 
(l Cllnic .- Sebeş), Dacă obiectul respectiv este făcut dintr-o şiţă despicată, 
etimologia acestui sens este cît se poate de clară: de la şiţă 1, eu un sens SeCUIl- 
dar apărut pc teren românesc. Cu toale acestea, consemnăm prezenţa în 
dialectul săsesc a unui cuvînt asemănător, Scluiiihrieichet: (sinonim: Wierf- 
brieicheni, care denumeşte o scindurică folosită la Înşirarea Iirelor cînd se 
urzeşte . tortul (SSW, I, p. 737 a: "zum Einreihen der Făden beim ioierţen 
des Garns"), Din acelaşi cîmp semantic face parte şi săs .. sr:tsbrelxi ( Schutz- 
brettchen) 'Webersehiffchcu' (0= suveică) şi săs .. et:) (== Schtitze) 'Schiffcheu 
(ft\rdie "SpuJe") beim Wirken der Gurten' ("== suveică la ţesutul brîielor; 
tţrtuende frînghierie) (Krau13, Hwspr., p. 844). în cazul în care se va putea 
proba vreo legătură clară între sensul (2) al cuvîntului şisă şi aceşţi termeni 
săseşti, acest sens ar urma să fie tratat separat, sub şiţă2. Iar actualul şiţă2 din 
DLR (cu etimologia necunoseutii; poate că a rezultat prin haplologie dih 
pămzşiţă), ar urma să devină şi(ă 3. 

Şofilă (ş6filă), şulfă 

O răspîndireţeritorială asemănătoare cu aceea a termenului discutat 
mai sus, anume tot în Oltenia şi prin nord-vestul Munteniei, unoaştf? .şi 
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cuvîntul regional şi popular şofilâ, accentuat şi şoţiiă. Lipsind în lucrările 
lexicografiee mai vechi, el apare dată în DLR1Vl, 8.V" fiind 
explicat (1) petic'. acest sens. existent În multe ates- 
tări, autorii DLR, litera Ş. mai adaugă două, destul de apro piate : (2) 
'fîşie (de de hirtie , (:3) 'bucată de ţesătură intrehuinţată în 
toată lăţimea ei la unui obiect', In cadrul primului sens, în 
DLR se şi folosită prin nordul Olteniei a face şoţiiă = a 
distruge. Dintre variantele m enţ.ionăm , În afară de cefe de mai sus, 
şi pe şuţiiă, ciobilă .- Tîrgu-Jiu), sofilâ (accentul necunoscut). În 
ultimul caz, este suhstituirea lui ş- prin S', fenomen care are loc 
cu regularitate în din partea de nord-vest a Olteniei, la graniţa cu 
Banatul. 

la acest suhst.antiv, In aceeaşi arie dialect.ală s-a creat verbul a şorW 
'a (se) rupe, a (se) sfîşia' (complementul indică ţ.esături. obiecte de Îmbră- 
căminte etc.), precum şi adj, şa/Uit, -<1 'zdrenţuit.' (despre ţesături, obiecte de 
îmbrăcăminte). Ultimul cuvînt e cunoscut prin Muntenia. 

Atît în DLR1\J, cit şi în DLH cuvîntul nu este explicat din punct de 
vedere etimologic. In ultimul dictionar se face o trimitere la ser. coha, care 
denumeşte un fel de postav. Tn;cerccl lui 1- la - rămîne neexplicat ă, la 
fel şi evoluţia semantică spre nuanţ.a peiorativă. 

Etimologia cuvîntului devine Însă imediat clară dacă ne referim la 
cuvîntul german Seboţel, s.m., cu sensul 'marfă proastă, gHnoi', precum şi la 
adj. schoţel 'geringhaltig, 8 chlecht , arrnselig, niedertrăchtig' ( fără valoare, 
rău, sărăcăcios, nenorocit, j alnic, ticălos, mîrşav, î osnic), Ad]. schoţei pro- 
vine în germantt din cuvintul ebraic sâf'âl 'lumpig, wertlos, gemein' (= zdren- 
ţăros, jerpelit, jalnic, deplorabil, fără valoare, ordinar, mizerabil), care în 
idiş a ajuns la forma schophol, CIl aceleaşi sensuri, de unde a intrat în argoul 
german (Rotwelsch) SILb forma schoţel. Mai departe, acest cuvînt a devenit 
popular şi foarte răspîndit. Din germană, adj. a pătruns şi În limbile olandeză 
şi norvegiană (sjofel). Prima atestare se plasează cam pe la anul 1750. Substan- 
tivul Schoţe! 'Ausschuâwarc' este atestat in scris de pe la 1782 (FI'. Kluge, 
EWDS 19, p. 674; Fr. L.K. WeigaIld, t». Wb.c, IT, p. rt«, H. Paul, Deuisches 
vil ărterbuch, bearheitet von Werner Betz, 7., durchgesehene Auflage, Tiibin- 
gen, 1976, p. 5(8), 

Din eaUZ[1 că litera Ş (Scll-) din dictionarul dialectului săsesc din Tran- 
silvania Încă nu a apărut, nu putem dacă suhst. Schofel şi ad.i. schofel au 
echivalente acest dialeelrrerman. cele două dictionare dedicate dialectu- 
lui săsesc nordul Tranilvaniei, de FI'. Krauf3, aceste cuvinte lipsesc. 
Bănuim că au circulat în aşezi'irile germ anc săseşti din sudul Transilvaniei, 
în legKttură cu activitatea eomerciaUL Ile asemcnca, trebuie să avem în vedere 
faptul că pînă la 1918 cuvinteleîu disell ţ.ie au putut fi vellieulate în Transil- 
vania şi de către vorbitorii limhii germane literare în varianta ei austriacă. 
Românii le.-au auzit În legătură cu activitatea de cumpărare a tot soiul de 
mărfuri din centrele săseşti sud-trallsilvănenc. 

Heferitor Ia adaptarea fonetieă şi la Încadrarea morfologică în limba 
română, germ. Schof'el, m. (şi n.) 'wertloses Zcug' ( lueru fără valoare) a 
cnnoscut un tratament q.semănător eu acela al alt.or împrumuturi de aceeaşi 
origine, compuse, de regulă, din douţ\ silahe şi terminate in el.tn legătură. 
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cu această chestiune vezi studiul nostru Imprumuturi de origine germană 
(săsească) în română. I, ALII., :XXIX (1983-1984), A, p. 15. 

1. Germ. Schofel a fost asimilat grupului mare de cuvinte româneşti 
(aproximativ 50) care au terminaţia sau sufixul .!...ilă neaccentuat. Prin aceasta, 
substantivul a devenit de genul feminin, declinarea 1: ş6f'i1ă. Dintre împru- 
muturile de origine germană (săsească), menţionăm următoarele exemple: 
chendilă, jichilă, hehilă 'darac', râuilă. 

2. Varianta eu accentul pe -1-, şoţilă, a rezultat prin apropierea de 
grupa numeroasă de cuvinte româneşti terminate În sufixul accentuat -ilă. 
Dintre împrumuturile de origine germană, amintim pe şind(r)ilă < săs. 
sndel, germ. lit. Schindel. 

3. Al treilea mod de adaptare posibilă constă în sincoparea vocalei e 
din -el şi adăugarea unui -ă final, astfel că terminaţia cu vîntului devine -lă ; 
săs. btup l > rom. buglă ; germ. Kartoţţel > rom. dial. cartoflă; germ. Keqel > 
rom. cheglă ; germ. Kuqe! > rom. cuqlă ; germ. Winkel > rom. vîndă 'colţar' ; 
săs. schufel (germ. Schaufel) > rom. dial. şuţlă 'căuş'; 'vtntureşcă ' ş.a. 

In acest caz, de la germ. Sclioţel ne puteam aştepta Ia o variantă dialec- 
t.ală românească şoflă, care nu H fost însă înregistrată. In schimb, În DLR, 
litera ş, există un cuvînt popular şi regional, cunoscut prin Oltenia, vestul 
şi sud-vestul Munteniei, anume şl/lfă, cu etimologia necunoscută, şi al cărui 
sens de bază seamănă foarte bine cu cel al cuvîntului nostru şafW1, ş6filă. 
Intr-adevăr, sub eulţă, primul sens este 'haină veche, deformată sau de cali- 
tate inferioară'. Se vede lesne că punctul de plecare a fost acela de 'lucru 
fără valoare', În cazul imbrăcămintei, 'zdreantă', 'huleandră'. Celelalte sen- 
suri (pînă la 7) sînt dezvoltate din acesta : 'felUie neglijentă În îmbrăcăminte', 
'femeie de moravuri uşoare', 'femeie intrigantă' etc., încît este aproape 
sigur că avem a face cu două variante ale aceluiaşi etimon. Metateza grupului 
-fl- > -[f- este un accident curent în vorbirea populară, iar trecerea lui -0- 
la -u- a putut avea loc În derivatul cu suf. -ar, şlllfb.r 'nume depteciativ dat 
de ţărani persoanelor care se Îmbracă în haine orăşenesti', precum şi în cuvin- 
tele din aceeaşi familie: şuţleândură 1. zdreanţă, ruptură; obiect de îmbrăcă- 
minte sau de lncălţăminte uzat', 2. 'epitet depreciativ pentru o femeie ele 
moravuri uşoare' şi şllflendcl'iţt'i, care are exact aceleaşi sensuri ca şi termenul 
precedent, iar în plus şi pe cel de 'epitet depreciativ dat de ţărani orăşencelor '. 
Autorii DLR, litera Ş, au apropiat, pe drept cuvînt, aceste cuvinte de radi- 
calul şuflă 1, de şoţilă, iar pentru partea a doua a ultimelor exemple, de [lean- 
dură. Noi adăugăm că şulfă şi şoţiiă sînt reflexe dialectale româneşti ale germ. 
Schoţel 'marfă proastă, gunoi', adj, sclioţel 'fără valoare, zdrenţăros, rău, 
jalnic etc.' 

NOTES ETYMOLOGIQUES : 

brai, cdbin(ă) erivinaştă), firţieuş(ă) forţeş(ă), fîrtigău, fil'log, hăbos, 
Iapăn, şiţă (şisă), şofilă, (ş6filă), şuIiă etc. 

R:t:SUM:t: 

Le travail pl'opose de llouvclles ctymologies et offre certaines correctiOI1S lexjcoJogique. 
POliI' les mots roumains dialectaux Il1CntiollllcS. Par exemple, le l'OUlll. dial. brat "pilon en bois" 
pr()vi ent du sax. trallSj Iv. brălj (-aizn), brăiX(§/Qn) "id. ". Le roum. dia], criJlin "espeec de pru- 
IlIer" et crillină "fl'uit de ceHe cspece de pnllliel''' ont pour et:yIllOll le ,ax. transylv. kriixm, 
tont comrne le TOmll. dia!, Cl'iVl11QŞ(ă). Le groupe de mols dialectaux firJiCLlŞ(ă,) rorţcş(ă), {frla 


