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Linguistic Considerations on Phytonymes built with the Help of the Latin Originated Term “ochi” (eye)
We presented on several occasions the close connection between man and the plant world and the facts
that underlie the denomination and connotation in this plan. Ethnobotany is a fertile source of information for
(anthropological) linguistic research. Phononymy reveals the concerns, representations and affective subconscious of
the people. The plant names have been suggested to humans by the mysterious “codes” present in the morphology,
chromatics, smell, taste, constitution of plant species. Other phytonyms have derived from the different properties
of the plants, from their ecology, corology and phenology, from the relationships with other living beings. The fact
that they were recorded in various writings is a win for both the Romanian ethnobotany, as well as for linguistics
and history.
Our work demonstrates the Latin origins of the Romanian language and the propagation of Latinity through
botanical terminology, a phenomenon of considerable importance that has not yet been revealed. In this paper we
analyze the phytonyms composed with the help of the Latin originated term „ochi” > oc(u)lus and its implications
in the respective linguistic structures.
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Am prezentat cu diverse ocazii strânsa legătură
dintre om și lumea vegetală și resorturile ce stau la baza
denominației și conotației în acest plan1. Etnobotanica
reprezintă o sursă fertilă de informații pentru cercetări
(antropo)lingvistice. Fitonimia dezvăluie preocupările,
reprezentările și subconștientul afectiv ale poporului.
Denumirile de plante au fost sugerate oamenilor de
tainicele „coduri” prezente în morfologia, cromatica,
mirosul, gustul, constituția speciilor vegetale. Alte
fitonime au derivat din diversele proprietăţi ale plantelor,
din ecologia, corologia și fenologia lor, din relaţiile cu
celelalte vieţuitoare. Faptul că ele au fost consemnate
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în diverse scrieri este un câştig atât pentru etnobotanica
românească, cât şi pentru lingvistică şi istorie.
Lucrarea noastră își propune să prezinte
propagarea latinității și prin intermediul terminologiei
botanice românești, un fenomen de o importanță
încă neîndeajuns pusă în evidență. În lucrarea de față
analizăm fitonimele compuse cu ajutorul termenului
de origine latină „ochi” < oc(u)lus și implicațiile
acestuia în structurile lingvistice respective.
Analiza noastră pornește de la colaborarea
cu Constantin Drăgulescu, în vederea realizării
Dicționarului explicativ al fitonimelor românești2, care

completează substanțial Dicționarul lui Al. Borza3,
ce cuprinde, pe lângă câteva mii de nume de plante
maghiare, săseşti, germane, franţuzeşti, engleze,
ruseşti, ucraineene, sârbeşti, bulgăreşti, turceşti, și
10.906 nume româneşti de plante pentru 2.095 specii.
Prin publicarea Dicționarului de fitonime românești4,
Constantin Drăgulescu a ridicat numărul numelor
româneşti de plante cunoscute la 25.837 (fără omonime
25.416) fitonime care aparţin la 3.978 specii de plante
indigene şi exotice, spontane (sălbatice) şi cultivate.
La acestea se adaugă 3.685 nume de soiuri şi 748
termeni care desemnează de părţi (organe) de plante.
Astfel, fitonimia românească însumează, în momentul
publicării acestei lucrări, peste 30.000 termeni.
Cuvânt polisemantic cu o familie și un câmp
lexical extrem de bogate, termenul „ochi” < lat.
oc(u)lus se regăsește într-o multitudine de fitonime
românești, de cele mai multe ori folosit cu sensul său
propriu. Primele atestări ale lexemului pot fi regăsite
încă din primele texte în limba română, precum
Codicele Voronețean 154/45: „Ochii d[om]n[u]lui
sântu spre derepți”; Psaltirea Hurmuzachi 54 r/66:
„Ochii lui pre limbi prevescu”; întâlnite apoi în Psaltire
(1651) 103 și 1087 „Spre vrăjmașii miei caută ochiul
mieu”, „Izbăvit-ai sufletul mieu de moarte, ochii miei
de lacrămi”; Crestomație română (Gaster) I, *8/118
„Lumina trupul(ui) iaste ochiul”; Evanghelia lui Coresi
5, cf. BV I, 94/15 și 119 „Ochiu de om n-au văzut și
ureache n-au auzit”, „Mitariul sta departe și nu vrea
nece ochii să rădice la ceri”; Palia de la Orăștie 182/1210:
„Rădicând sus ochii săi, vădzu pe Veniamin”; Pravila
(1814) 1111 „De vor fura și a treia oară, să le scoață ochii,
să-i orbască”. Sensurile figurate sunt atestate în scris
mai târziu: Aethiopica 46r/212: „Cumplit iaste ochiul
dreptății, vădind și ceale nearătate, ascunse, și ceale făr
de leage luminând.”; Heliade, O. I, 18313: „Deschis e
ochiul zilei acum pe orizon.”; Bolintineanu, 19114: „Da,
tu ghicești lumina prin ochii minții tele”; Eminescu, I,
5615: „Ei fac din noapte ziuă ș-a zilei ochi închid”.
Vechimea acestui termen este, așa cum spuneam,
demonstrată de bogăția câmpului lexical, dar și de
multitudinea de expresii și construcții16 în care este
prezent acest cuvânt: albul ochiului, albușul ochiului,
ochiul alb, coada ochiului, ochi mort, ochi orb,
ochi chior (tâmpla), lumea ochiului, ochiul ochiului
(pupila), dinții ochiului (caninii), ochi de bou, ochi
de broască, ochi de sticlă, ochi de porțelan, de-a ochii
legați (baba oarba), plin ochi, văzând cu ochii, între
patru ochi, a sta/fi/avea/deschide/face (cu) ochii în
patru, cu patru ochi, ochi în ochi, a închide ochii (a
ignora, a accepta tacit, dar și a muri), cu ochii închiși
(fără discernământ, dar în alte contexte înseamnă cu
siguranță, extrem de ușor sau pe de rost), cu ochi și cu
sprâncene, a face cu ochiul, a trage cu ochiul (sau cu
coada ochiului), a arăta din ochi, a mânca/sorbi din
ochi, a mâna cu ochii, apierde/prăpădi pe cineva din

ochi (de drag), a iubi ca (sau mai mult ca) ochii din
cap, a (nu) vedea, avea, lua căuta (pe/către cineva) cu/
la ochi buni, a privi, vedea, se uita, avea (la/pe cineva)
cu ochi răi, a deschide ochii pe cineva (a se îndrăgosti),
a deschide ochii (cuiva) (a înțelege, a lumina, a învăța,
a se mira), a-i lua cuiva perdeaua/ceața/pielițele de
pe ochi, a deschide ochii bine, a păzi, a îngriji ca pe
ochii (doi ochi) din cap, ochii și ..., a avea ochi la spate,
numai (doar) ochi și urechi, a face ochii mari, a pune
(cuiva) perdea la ochi, a avea ochelari de cal (la ochi), a
lega la ochi, a da/arunca praf/pulbere/colb/sare în ochi,
a unge (cuiva) ochii, a(-și) da ochii peste cap (a muri,
dar mai recent semnifică, de regulă, a dezaproba, uneori
a flirta), a(și) repezi ochii peste cap, a i se întoarce ochii
în cap (sau pe dos), a face ochii mici, a(-i) cădea ochii
în gură, a(-i) da ochii în gene, a dormi numai cu un
ochi închis, (a vedea/privi) cu ochii liberi, a vedea cu
ochii mei/tăi/ei/lui/noștri/voștri/lor, a se băga în ochii
cuiva, a i se face negru înaintea ochilor, a nu vedea
(lumea, nimic) înaintea ochilor, a nu avea ochi de
văzut pe cineva, a se uita/privi pe sub ochi, (drag/a sta)
ca sarea-n ochi, a scoate ochii/prin ochi (ceva), a(-i)
ieși pe ochi, a(-i) ieși/crăpa/sări/plesni ochii din cap,
încotro văd/vezi/vede/vedem/vedeți cu ochii, unde o/îl
duc ochii, după ochi, din ochi, a vedea cu ochii altuia,
a (nu) le fi fost dat ochilor să vadă ceva, a nu-i fi dat
cuiva de ochi, cât te-ai șterge/freca la ochi, cât ai clipi
din ochi, a-și vedea visul cu ochii, a-și da cu degetul în
ochi, a vedea paiul din ochiul altuia, a nu vedea bârna
din ochii tăi, a da ca din ochii ei/lui, a costa și ochii
din cap, a face ochi, a(-i) juca ochii în cap, cu un ochi
la slănină și altul la făină, piei din ochii mei, sub ochii
mei/tăi, ei/lui/noștri/voștri/lor, de/pentru ochii lumii,
în/înaintea ochii cuiva, cu ochi pierduți, cu ochi goi,
a(-i) sări în ochi, a pierde din ochi, a i se prinde ochii
de cineva/ceva, a nu avea ochi decât pentru cineva, a(i) rămâne ochii la cineva/ceva, a nu-și lua ochii de la
cineva/ceva, pe ochi frumoși, a-i fugi/aluneca ochii, a
fura cu ochiul/ochii, a pune ochii pe cineva/ceva, a fura
(cuiva) ochii, a-i lua (cuiva) ochii, a bate la ochi, a nuși crede ochilor, a(-și arunca ochii), a(-și) roti ochii/
privirea, a căuta cu ochii, a da cu ochii de cineva/ceva, a
da ochi/ochii cu cineva, a-i râde ochii, a face ochi dulci
(cuiva), a se ridica în ochii cuiva, a ridica (pe cineva)
în ochii cuiva, a lua ceva/pe cineva la ochi, a ține sub
ochi, a sta/fi cu ochii pe cineva/ceva, a ieși/pieri din
ochii cuiva, cât poate/pot cuprinde/bate ochiul/ochii,
a face/întoarce ochii roată, a pune ochii în pământ, a
pune ochii în grindă, a fi cu ochii stâlpiți după ușă,
a avea ochi (format), a măsura/judeca, cântări/prețui
din/după ochi/cu ochii, a vinde/da/cumpăra pe ochi,
a fi rău de/la ochi, a avea ochi răi, lumina ochilor,
întunericul ochilor, a se spăla pe ochi, a lovi (pe cineva)
peste ochi, de la/din ochi, verde în ochi, a avea ochi
de pisică/vultur/uliu, a purta ochi (de glajă) (ochelari).
Totodată, termenul poate fi întâlnit într-o
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multitudine de sintagme uzuale: ochi magic, ochi
de vulpe, ochiul dracului, ochi de geam/fereastră/
sticlă, ochi de apă, ochi (de sfoară/lână, șnur), ochi de
lanț, ouă ochiuri, ochi de gheață (copcă, dar și ochi
inexpresivi), ochi de ulei/grăsime, ochii zarului, ochi
de păun (de pe coada păsării), ochi de viță (muguri),
ochi (de găină) (bășică/bătătură la degete/herpes),
ochiul ciorii (bătătură), ochii calului (pielea îngroșată
de sub genunchi), ochi de sare (sare cristalizată),
ochiul-păunului (un fluture de noapte) și sta la baza
multor lexeme obținute prin derivare, compunere sau
conversie: ochelari/ochilari/ochelar/ochilar/ochiolari,
ochelărași, ochelarist, ochelariță/ochilariță, a ochi
(ținti, a fixa cu privirea), ochiar (Drosophila graminum,
musculiță care intră în ochi), ochire, ochiadă/ocheadă,
ocheală, ochean/ocheană, ocheat, ochenat/ochinat,
ochioi, ochios/ochioasă, ocheșel, oacheș/ă, ocheluș,
ochena, ocheni, ocher/i, ochișor, ochitor, ochitură,
ochiți, ochiulat (ocular), ochiuleț, ochiușor, ochiuț etc.
Am identificat 125 de fitonime formate cu ajutorul
termenului ochi (inclusiv variațiuni regionale, dar nu și
calcuri sau forme ce țin de câmpul lexical, temă ce va face
obiectul unei cercetări viitoare), ele putând fi grupate, din
punct de vedere lingvistic, în cel puţin cinci categorii:
Dintre fitonimele analizate, 33 sunt concentrate
într-un termen unic: chelărea, chelărel, ochelari,
ochelariță, ocheșele, ocheșică, ochianele, ochișele, ochilari,
ochilariță, ochimea, ochincea, ochincele, ochinchea,
ochinchele, ochinpele, ochinteavă, ochioi, ochișăi, ochișea,
ochișele, ochișică, ochișoară, ochișor, ochișori, ochiuri,
ocinceavă, ocinceave, ocincele, otintea, otinteană,
otinteavă, otințeavă.
Celelalte se compun din doi sau mai mulţi termeni.
Dintre acestea, șapte prezintă configurația substantiv
în nominativ + prepoziție + substantiv în acuzativ (un
atribut substantival prepozițional): floare-de-ochi, floride-ochi, ochi-de-câine, ochi-de-șarpe, rocoină-de-ochi,
scai-de-ochi, urzici-cu-ochi.
55 s-au format prin hipotaxă (subordonare
atributivă), prin alăturarea a două substantive, primul
la nominativ, al doilea cu valoare de atribut genitival:
dintele-ochiului, ochii-Anicăi, ochii-băiețelului, ochiibărbatului, ochii-boului, ochii-broaștei, ochii-câmpului,
ochii-caprei, ochii-cavalerului, ochii-drăguței, ochiifetei, ochii-păsării, ochii-păsăruicii, ochii-șoarecelui,
ochii-soarelui, ochii-șoricelului, ochii-Suzanei, ochiiveveriței, ochișelul-boului, ochișorii-șarpelui, ochișoriizilei, ochișorii-primăverii, ochișorul-primăverii, ochiulAncuței, ochiul-băetului, ochiul-boierului, ochiulboului, ochiul-broaștei, ochiul-caprei, ochiul-cavalerului,
ochiul-corbului, ochiul-cucului, ochiul-curvii, ochiuldiavolului, ochiul-dracului, ochiul-fetii, ochiul-fetiței,
ochiul-găinii, ochiul-ghiboliții, ochiul-lupului, ochiulmâței, ochiul-mâții, ochiul-mâțului, ochiul-păsării,
ochiul-pisicii, ochiul-porumbelului, ochiul-primăverii,
ochiul-rândunicii, ochiul-șarpelui, ochiul-șerpelui,
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ochiul-soarelui, ochiul-șoricelului, ochiul-vacii, ochiulveveriței, uochiul-boului. Între acestea, termenul care
constituie obiectul de studiu al lucrării noastre apare o
singură dată ca atribut substantival, în restul cazurilor
se află la nominativ.
Alte 11 sunt formate dintr-un substantiv + adjectiv
care indică o calitate a substantivului respectiv: căprișoroacheș, fasole-oacheșă, fasole-ochișe, ochi-frumoși, ochigalbeni, ochinea-albastră, ochincele-galbene, ochincelemici, ochișor-albastru, ochișor-roșu, otintea-vânătă.
Două fitonime sunt compuse din substantiv +
articol hotărât + substantiv propriu: ochiul-lui-Christos,
ochiul-lui-Dumnezeu.
Remarcabil pentru fitonimele analizate este
numărul mare de structuri complexe, în cazul a
17 denumiri precum: buruiană-de-durere-de-ochi,
buruniță-pentru-durere-de-ochi,
ochii-șarpelui-roșii,
ochiul-boului-a-ferigei, ochiul-boului-albastru, ochiulboului-de-câmp, ochiul-boului-de-casă, ochiul-bouluide-grădină, ochiul-boului-de-munte, ochiul-boului-depădure, ochiul-boului-de-pe luncă, ochiul-boului-învoalt,
ochiul-boului-moldovenesc, ochiul-boului-sălbatic, ochiulboului-scăloi, ochiul-boului-vânăt, Susana-cu-ochi-negri.
În privința posibilității studierii semantice
a nomenclaturilor, Simina Terian17 consideră că
„textemele realizează adeseori o reorganizare a
opozițiilor echipolente din lexicul primar sub forma
unor opoziții graduale și/sau privative”.
Chiar dacă, la origine, multe dintre aceste
configuraţii semantice au reprezentat metafore
insolite, ele şi-au pierdut, prin „repetare”, orice valoare
„poetică”, devenind astfel expresii convenţionale18.
În prezentarea și interpretarea fitonimelor am
adoptat ortografia propusă de DOOM2, conform
căruia se scriu cu cratimă substantivele compuse cu
unitate semantică și gramaticală mai mică decât a celor
scrise într-un cuvânt, eventual, cu articulare și flexiune
și la primul element, având structura substantiv +
prepoziție + substantiv, substantiv + substantiv în
nominativ, substantiv (articulat) + substantiv în genitiv.
De asemenea, DOOM2 prevede generalizarea scrierii
cu cratimă a compuselor nesudate care denumesc
specii distincte de plante19.
Buruiană-de-durere-de-ochi (Euphrasia stricta) a
se vedea buruniță-pentru-durere-de-ochi.
Buruniţă-pentru-durere-de-ochi
(Euphrasia
stricta): < slav. burjanŭ. În opinia lui C. Drăgulescu20,
posibil din rad. i.-e. *bher- „a creşte, a se umfla, a se
ridica” v.ind. bhūrih „abundent, mult, tare”, ţig. burr
„buruiană”, posibil și de origine tracă. Mai mult, scr.,
bg. burjan, rus. burian, magh. burján „buruiană” ar
proveni din română (maghiarii au şi verbul burujánz
„a creşte exuberant”). Este vorba despre plante mici, cu
flori albe, folosite în tratarea unor afecțiuni ale ochilor,
inclusiv dureri ale globilor oculari. În Evul Mediu,
medicii o numeau ocularia; a se vedea floare-de-ochi.

Căprişor-oacheş (Cyperus fuscus): are inflorescenţe
de culoare brun închis, asta ar explica epitetul. În opinia
lui C. Drăgulescu, posibil să fie un calc după lat. fuscus;
în germ. braunes Zypergras. Oacheş, conform DLR, se
pare că derivă din ochi (negri) + sufixul -eș. Denumirile
căprişoară, căprişor par a fi etimologii populare după
numele ştiinţific Cyperus, influenţate de rom. căprui,
cu trimitere la culoarea inflorescenţelor plantei.
Chelărea, (Biscutella laevigata): DRL atestă
fitonimul, apud Panțu21, a se vedea chelărel.
Chelărel (Biscutella laevigata): din corespondentele
ochelariţă, ochelari şi presupusele ochelărea, analizat ca
o chelărea22, ochelărel, la care trimite forma fructelor;
a se vedea ochilariță.
Dintele-ochiului (Erythronium dens-canis) < lat.
dens,- ntis. Tepalele/petalele plantei sunt asemănătoare
cu colții/caninii, ceea ce, în grai popular, asta și
înseamnă denumirea. Exista însă și obiceiul23 ca,
primăvara, pentru a „întineri ochii”, oamenii să își
atingă pleoapele cu aceste plante.
Fasole-oacheşă, (Phaseolus nanus) < m.-gr.
φαςό`λι, din v.gr. φᾰ́σηλος „luntre”, cu trimitere la
forma fructului, la rândul său un posibil împrumut
dintr-un substrat. Este posibilă si o variantă latină,
phaselus, provenită fie din etimonul grecesc, fie din
acea limbă de substrat. C. Drăgulescu propune
originea în rad. i.-e. *bhaḱā care a dat, pe de o parte
v.gr. φακόσ „linte” pe de alta v.gr. φᾰ́σηλος „fasole”,
ultimul fitonim provenind dintr-o limbă satem, posibil
tracă. Şi macedoromânii şi meglenoromânii spun
speciilor de Phaseolus făsule, făsul’iǔ, albanezii fasule,
bulgarii fasuli, sârbii şi sârbo-croaţii fasul’, ruşii fasol’,
grecii fasoli, fasuli, turcii fasulia etc. Albanezul bathë
provinde din proto-albanezul *batsā, la rândul său
posibil provenit dintr-un indoeuropean *bhaḱeh, cf.
gr. φακή „linte”. De precizat că în Crișana, mazărea se
numește borș, iar fasolea, mazăre. Denumirea științifică
Phaseolus a acestui gen aparținând familiei Fabaceae, a
fost introdusă de Linne în 1753 și este un diminutiv
al lui phaselus, obținut prin sufixul diminutival -oleus.
Toate speciile de fasole provin din Americi. Phaseolus
nanus mai are denumiri care fac trimitere la ochi, a se
vedea ochiul-rândunicii.
Fasole-ochișe (Phaseolus nanus): a se vedea fasoleoacheşă.
Floare-de-ochi (Euphrasia rostkoviana, Euphrasia
stricta) < lat. flos, florem; corola seamănă cu irisul
ochiului și e folosită la afecţiuni ale ochilor. Și în
alte limbi denumirile fac trimitere la ochi: lat. med.
ocularia, rus., slov. očianka, germ. Augentrost, magh.
szemfű, engl. eyebright.
Flori-de-ochi (Euphrasia salisburgensis, Euphrasia
stricta), a se vedea floare-de-ochi.
Ochelari (Biscutella levigata): a se vedea ochilariță.
Ochelariţă (Biscutella levigata): a se vedea
ochilariță.

Ocheşele (Consolida ajacis, Coreopsis tinctoria,
Delphinium Ajacis, Tagetes erecta, Tagetes patula):
< oacheș + sufix -e(a) + desinența de plural -le. C.
Drăgulescu consideră numele primei specii ca fiind
eronat consemnat drept ocheşele (are și denumirea
flori-domneşti, ca Tagetes); ori, în cazul speciilor
ornamentale (Consolida ajacis, Coreopsis tinctoria,
Tagetes), ocheşele, ocheşică au semnificația „ochioase,
arătoase, frumoase”; a se vedea și ochii-fetei.
Ocheşică (Coreopsis tinctoria), < oacheș + sufix -ică;
a se vedea ocheșele și ochii-fetei.
Ochi-de-câine, soi de struguri lat. canis24.
Ochi-de-şarpe (Eritrichium nanum): a se vedea
ochiul-șarpelui.
Ochi-frumoşi (Cosmos bipinnatus): a se vedea
ochiul-fetiței.
Ochi-galbeni (Calendulla officinalis): florile plantei
seamănă cu nişte ochi galbeni < lat. galbinus.
Ochianele (Coreopsis tinctoria): a se vedea ochii-fetei.
Ochii-Anicăi (Coreopsis tinctoria): < Anica în
genitiv, antoponim feminin, diminutiv hipocoristic al
numelui Ana, dar în opinia lui C. Drăgulescu fitonimul
s-ar fi putut forma sub influenţa denumirii germane
Augenchen; a se vedea ochii-fetei.
Ochii-băieţelului (Gaillardia aristata, Gaillardia
pulchella): < băiat, diminutiv, genitiv; în opinia lui
C. Drăgulescu cuvânt autohton, dar în Transilvania
și Banat este atestat verbul a băia, cu semnificații
multiple: a crește, a hrăni/alăpta, a mângâia, a naște
(un copil). DLR precizează că lexemul este o dovadă
a existenței unui verb latinesc *baiare, posibil uzual în
graiul copilăresc, ceea ce ar explica absența sa în scrierile
autorilor clasici. Este atestat derivatul baiulare „a purta”,
folosit frecvent cu semnificația de „a purta o sarcină”
sau „a purta un copil (în brațe)” care a condus la „a
crește un copil”. Aceste semnificații s-au păstrat în mai
multe limbi romanice, generând inclusiv substantive
precum baila, baiula „doică, moașă”. Conform DLR25,
„verbul băia abia dacă se mai găsește în unele regiuni,
pe când participiul său, băiat (băiată), e răspândit pe
întreg teritoriul daco-român.” Înțelesul fundamental al
lui băiat nu ar putea fi stabilit, dar, dacă acesta ar fi fost
copil abia înțărcat, s-ar lega de semnificațiile verbului
în cauză; dacă înțelesul ar fi „om care n-a ajuns încă
vârsta dolescenții”26, ar putea fi apropiat de expresiile
analoge din celelalte limbi romanice. Etimologia
aceasta a fost propusă de Fr. Diez și susținută de Cihac
și Mayer-Lübke27. A se vedea ochiul-cavalerului.
Ochii-bărbatului (Cosmos bipinnatus): < lat.
barbatus, -a, -um „cu barbă”; a se vedea ochiul-fetiței.
Ochii-boului (Aster amellus): se mai numește
ochișelul-boului și ochiul-boului, ochiul-boului-vânăt;
a se vedea ochiul-boului.
Ochii-broaştei (Primula farinosa, Myosotis
scorpioides, Batrachium trichophyllus): < lat. pop.
*brosca, după Mayer-Lübke28 dar există și alb. breskë.
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Prima specie se numeşte ochii-broaştei fiindcă crește în
locuri umede. Cea de a doua este una dintre speciile
de nu-mă-uita și se mai numește ochii-caprei, ochiipăsăruicii, ochii-șoarecelui, ochișorii-șarpelui, ochiulbroaștei, ochiul-mâții, ochiul-pisicii, ochiul-șarpelui,
ochiul-șoricelului. Batrachium trichophyllus se mai
numește brânza-broaștei, iar denumirea științifică
însăși face trimitere la broască.
Ochii-câmpului (Veronica persica): florile speciei
arată ca nişte ochi albastri ce împănzesc câmpurile <
lat. campus, -um.
Ochii-caprei (Myosotis scorpioides): în opinia lui C.
Drăgulescu, asocierea cu ochii caprei < lat. capra, nu
este potrivită, fiindcă florile sunt mici (specie de numă-uita). O analogie posibilă s-ar putea face cu ochii
albastri ai caprelor.
Ochii-cavalerului (Cosmos bipinnatus, Gaillardia
aristata, Gaillardia pulchella): < rus. kavalerǔ, it.
cavaliere, fr. Chevalier; pentru prima specie a se vedea
ochiul-fetiței; Gaillardia aristata se mai numește
ochii-băiețelului și ochiul-cavalerului (a se vedea
ochiul-cavalerului); ultima specie se numește și ochiibăiețelului, ochiul-boului și steliță (a se vedea ochiulboului).
Ochii-drăguţei (Veronica chamaedrys): < sl. draga,
dragǔ; drag+sufix -uță, genitiv, având semnificația de
iubită. Substantivul este atestat încă de la 150229. Se mai
numește ochiul-păsării, ochiul-pisicii, ochiul-șarpelui.
Ochii-fetei (Coreopsis tinctoria): < lat. feta, feminin
al lui „făt”; se mai numește ocheșele, ocheșică, ochiiAnicăi, dar și coconițe, dalie, domnișori, gherghină,
gura-cucuanei, gurița-fetei, lipscănoaie/lipsănoaice,
nemțișor/i, obrazul-fetei. Specie ornamentală, ochii
fiind considerați un atribut al frumuseții, florile sunt
„ochioase, arătoase” (pe internet apare și cu denumirea
frumușică, dar poate fi vorba de o altă specie de
Coreopsis). Există și un corespondent german30
Mädchenauge „ochi de fată”.
Ochii-păsării (Veronica hederifolia): < lat. passer,
genitiv; numită și doritoare și flori-de-dor, planta are
câte o floare mică, albastră la axila frunzei. Este altă
specie decât ochii-păsăruicii și ochiul-păsării.
Ochii-păsăruicii (Myosotis palustris, actualmente
Myosotis scorpioides, Myosotis sylvatica): < pasăre + sufix.
-uică, diminutiv < lat. passer. Denumirea de nu-măuita este mai răspândită; este altă specie decât ochiipăsării și ochiul-păsării.
Ochii-soarelui (Heliotropium europaeum): < lat.
sol, -is; se numește așa deoarece urmăreşte soarele cu
micile ei flori (de unde și numele ştiinţific).
Ochii-Suzanei (Thunbergia alata): < Suzana,
genitiv; calc după engl. black-eyed Susan, germ.
Schwarzäugige Sussane sau fr. Suzanne aux yeux noirs;
a se vedea Suzana-cu-ochi-negri.
Ochii-şarpelui-roşii (Echium rubrum): < lat.
serpens și roșu < lat. rosea; florile seamănă cu capul/
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gura şarpelui, nu cu ochii, existând și corespondentele
capul-şarpelui, capul-viperei31.
Ochii-şoarecelui (Myosotis palustris actualmente
Myosotis scorpioides, Saxifraga adscendens): < lat. sorex,
-icis, genitiv, speciile de Myosotis sunt mai cunoscute
sub denumirea nu-mă-uita.
Ochii-şoricelului (Saxifraga adscendens, Saxifraga
aizoides, Saxifraga cymosa, Saxifraga heucherifolia,
Saxifraga stellaris): a se vedea ochii-șoarecelui.
Ochii-veveriţei (Echium vulgare): < v. sl. вьверица
ca în cazul speciei Echium rubrum şi florile acestei
specii seamănă cu capul/gura şarpelui, nu cu ochii; C.
Drăgulescu consideră că zoonimul veveriţă apare aici
în loc de cel al şarpelui, atestat și în unele descântece,
putând fi un substitut al reptilei, ca şi istriţă, lestriţă,
igliţă, idiţă, iudiţă, dediţă, iederiţă, selivestiţă ş.a.
Planta are inflorescenţe „stufoase”, precum coada
veveriţei, pe alocuri e cunoscută sub denumirea coadamâții, coada-vacii, coada-vulpii, coadină, motane, dar
se mai numește și iarba-șarpelui, gura-năpârcii, gurașarpelui, iarba-șerpăriei și are corespondent în limba
engleză viper’s-bugloss.
Ochilari (Biscutella levigata): < de la ochi, după
lat. ocularis; a se vedea ochilariță.
Ochilariţă (Biscutella levigata): < ochelari +
sufix -iță; fructele plantei seamănă cu o pereche de
ochelari în miniatură, există și corespondentul germ.
Brillenschote, fr. lunetière.
Ochimea (Gentiana lutea): a se vedea ochincea.
Ochincea-albastră (Gentiana pneumonanthe):
< lat. *albaster, -tra, -trum (alb + sufix dim. -aster);
conform DLR semnificați de alburiu s-a păstrat în
aromână, unde albastru înseamă și „sur”; în dacoromână pare a se fi întrebuințat în legătură cu „vânăt”
(albastru-vânăt însemnând vânăt alburiu, vânăt
deschis), care mai târziu a fost omis și a rămas doar
termenul albastru. Florile seamănă cu niște mici ochi
albaștri; a se vedea ochincea.
Ochincea (Gentiana cruciata, Gentiana lutea,
Gentiana punctata): în opinia lui C. Drăgulescu,
de comparat cu bg. tintiava, dar şi cu bg. okiče
„împodobit(ă)” dar şi ghiocel (Galanthus nivalis), tc.
öksüzce (Crocus sativus). Nu este exclus ca fitonimele
să provină din subst. ochi sau scr. okce „ochişor”, caz
în care ele denumeau, iniţial, speciile de Gentiana cu
flori mici, albastre, asemănătoare unor ochi cu înțelesul
de „lumină, strălucire” ca în sintagmele ochi de pădure
„luminiş”, ochi de apă „luciu de apă”, ochi de geam, cf.
şi cu sl. okno „fereastră” şi oko „ochi”) (Gentiana nivalis,
Gentiana utriculosa, Gentiana verna, poate şi Gentiana
cruciata numită şi ochişele). Ochincea, ochincele ar
putea fi palatalizări/regionalisme pentru opincea,
opincele (diminutiv al subst. opincă, opinci < bg.
опинък, опинка sau din sl. opinŭkŭ „încălţăminte”,),
florile semănând cu nişte cizmulițe. C. Drăgulescu nu
exclude nici posibilitatea unor etimologii populare

după sl. penti „a pune cruciş” (din care verbul a opinti,
iniţial cu sensul „a pune de-a curmezişul”), frunzele
mai multor specii fiind dispuse în cruce32 (Gentiana
cruciata se numeşte şi româneşte iarba-crucii). Speciile
de Gentiana au flori în formă de pahar (majoritatea se
numesc şi cupe) şi, din acest considerent C. Drăgulescu
trimite şi la subst. otic „pahar mic”, cu varianta ochic,
oticău „cupă”. În DLR s-a notat (din Bârsana-Sighetul
Marmației cf. ALR II 6 323/353) fitonimul ochincea
și pentru Digitalis ambigua (sin. Digitalis grandiflora),
cunoscută mai bine sub numele degetar(iță). Tot
DLR consemnează variantele otinteavă, otinteauă,
ochinpele, ochinceane, considerând etimologia tuturor
ca fiind necunoscută.
Ochincele (Centaurium umbellatum actualmente
Centaurium erythraea, Gentiana asclepiadea, Gentiana
clusii, Gentiana cruciata, Gentiana punctata, Gentiana
utriculosa, Gentiana verna): a se vedea ochincea.
Ochincele-galbene (Gentiana lutea, Gentiana
punctata): < lat. galbina; florile galbene seamănă cu
niște mici ochi; a se vedea ochincea.
Ochincele-mici (Gentiana nivalis): < lat. *miccus
din gr. mikrós, mikkós; a se vedea ochincea.
Ochinchea (Gentiana cruciata, Gentiana lutea,
Gentiana punctata): a se vedea ochincea.
Ochinchele (Gentiana cruciata): a se vedea
ochincea.
Ochinpele (Gentiana cruciata): a se vedea ochincea.
Ochinteavă (Gentiana pneumonanthe): a se vedea
ochincea.
Ochioi: < ochi + sufix -oi (poate fi și un plural);
soi de struguri.
Ochişăi (Tagetes erecta, Tagetes patula), a se vedea
ochiul-boului.
Ochişea (Calendula officinalis, Chrysanthemum
leucanthemum, Gentiana cruciata, Inula dysenterica,
Tagetes erecta, Tagetes patula, Zinnia elegans): a se vedea
ochiul-boului.
Ochişele (Calendula officinalis, Chrysanthemum
leucanthemum, Gentiana cruciata, Inula dysenterica,
Tagetes erecta, Tagetes patula, Zinnia elegans): a se vedea
ochiul-boului.
Ochişelul-boului (Aster amellus): a se vedea ochiulboului.
Ochişică (Tagetes erecta): a se vedea ochiul-boului.
Ochişoară (Filago minima): a se vedea ochiulboului.
Ochişor (Anagallis arvensis, Centunculus minimus,
Stellaria graminea, Veronica triphyllos): a se vedea
ochiul-boului.
Ochişor-albastru (Anagallis coerulea): a se vedea
ochiul-boului.
Ochişor-roşu (Anagallis arvensis): a se vedea
ochiul-boului.
Ochişori (Cosmos bipinnatus, Euphrasia stricta,
Helichrysum arenarium, Primula acaulis actualmente

Primula vulgaris, Veronica baumgartenii): a se vedea
ochiul-boului.
Ochişorii-şarpelui (Myosotis palustris actualmente
Myosotis scorpioides): a se vedea ochiul-boului.
Ochişorii-zilei (Veronica persica): a se vedea
ochiul-boului.
Ochişorii-primăverii
(Primula
acaulis
actualmente Primula vulgaris, Veronica persica, Veronica
polita):
Ochişorul-primăverii
(Primula
acaulis
actualmente Primula vulgaris, Veronica persica, Veronica
polita): a se vedea ochiul-boului.
Ochiul-Ancuţei (Coreopsis tinctoria): a se vedea
ochiul-boului.
Ochiul-băetului (Cosmos bipinnatus): a se vedea
ochiul-boului.
Ochiul-boierului (specie neidentificată): a se
vedea ochiul-boului.
Ochiul-boului (Adonis vernalis, Anthemis
arvensis, Anthemis cotula, Aster alpinus, Aster amellus,
Aster lanceolatus, Aster salignus, Bellis perennis,
Calendula officinalis, Callistephus chinensis, Caltha
palustris, Campanula abietina, Campanula patula,
Campanula persicifolia, Chrysanthemum carinatum,
Chrysanthemum leucanthemum sin. Leucanthmum
vulgare, Chrysanthemum parthenium actualmente
Tanacetum parthenium, Chrysanthemum rotundifolium,
Coreopsis tinctoria, Cosmos bipinnatus, Erigeron
acer, Erigeron alpinus, Erigeron podolicus, Gaillardia
pulchella, Helleborus purpurascens, Hepatica nobilis,
Inula helenium, Inula salicina, Matricaria chamomilla,
Matricaria inodora, Narcissus poeticus, Potentilla
reptans, Primula acaulis actualmente Primula vulgaris,
Ranunculus acris, Rosa canina, Rudbeckia laciniata,
Taraxacum officinale, Telekia speciosa, Trollius europaeus,
Verbascum spp., Viola declinata, Viola odorata, Zinnia
elegans), peste 50 de specii de plante se numesc ochiulboului; a se vedea și următoarele fitonime analizate
în lucrarea de față. Plantele au flori/inflorescenţe ori
fructe asemănătoare ochilor umani, ai diavolului cf. sl.
dijavolŭ, gr. diávolos, dracului < gr. drákon „drac”, lat.
draco „dragon, balaur, şarpe”33 sau ai unor animale: bou
cf. lat. *bovum < lat. bovem, şarpe < lat. serpes < lat.
serpens, broască cf. lat. *brosca, (posibil și autohton,
dat fiind alb. breskë), capră cf. lat. capra, corb < lat.
corvus, gr. corax, găină < lat. gallina, ghiboliţă < bivol
< cf. bg. bivol din sl. byvolǔ, lat. bubalus, lup < lat.
lupus34, cf. şi cu numele ştiinţific Lycopsis, mâţă35, pisică
din interjecţia pis36, pasăre < lat. passer, passarem,
porumbel cf. lat. polumbus. Ochii/ochişorii primăverii
< lat. primavera înfloresc primăvara devreme. Veronica
persica are flori albastre, ca o zi senină cf. lat. dies.
Sarcoscypha coccinea este o ciupercă al cărei corp de
fructificare seamănă cu un ochi, iar în cazul speciei
Strychnos nux-vomica, sămânţa este asemănătoare
ochiului de corb (germanii îi spun Krähenaugen).
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Chrysanthemum corymbosum se numeşte ochiulboului-a-ferigei pentru că frunza seamănă cu aceea a
ferigii. Ochiul-boului-scăloi este o formă horticolă
de Callistephus chinensis cu inflorescenţe simple,
cu puţine flori în antodiu, în opoziţie cu formele
învoalte, înfoiate. Adjectivul scăloi pare a fi preluat
după denumirea științifică a unei specii de ceapă
(Allium) ascalonicum. Chrysanthemum leucanthemum
implică în mai multe limbi termeni cu semnificația
„ochiul boului” (it. ochio di bove, fr. œil de beuf,
germ. Ochenauge, engl. ox eye ș.a.). Macedoromânii
spun speciei Chrysanthemum leucanthemum boliciŭ, în
opinia lui C. Drăgulescu, posibil tot cu înțelesul „ochiul
boului”, și compară zoonimul cu trac. bolinthos,
bolinqos „taur sălbatic” (cf. şi bg., scr. vol „bou”, engl.
bull „taur”) din rad. i.-e. *bhel- „a se umfla”. În bulgară
există fitonimul bolivačŭ pentru muşeţel (Matricaria
chamomila), numit şi ochiul-boului. C. Drăgulescu
consideră că ochiul-lupului pentru Plantago indica este
nepotrivit şi a apărut, probabil, dintr-o greşeală. Unele
dintre fitonime redau ecologia speciilor: luncă < (v) sl.
lanka „luncă, mlaştină”, în opinia lui C. Drăgulescu
cf. trac. *linga-, *lunga- „depresiune, luncă”, lit. lénge
„ţinut jos”, câmp < lat. campus, munte < lat. montem,
grădina < bg. gradina, pădure < lat. padule < palus,
-udis, „baltă, mlaștină”, de lângă casă < lat. casa, -am
„colibă”, care în latina vulgară a înlocuit pe domusmși
aedes; există și v. ind. kasa, kava-kaša „loc, locuinţă,
cameră”. Ochiul-curvii < curvă cf. v.sl. kurŭva, bg.,
scr., rus., magh. kurva, are semnificația „ochi ispititor,
atrăgător, floare atrăgătoare” (germanii numesc planta
Schönauge). În DLR apare cu numele ochiul-boului și
Iris pseudacorus; dacă nu este o confuzie, C. Drăgulescu
explică fitonimul comparând termenul iris „curcubeu”
cu irisul ochiului și, prin extindere, ochi.
Ochiul-boului-a-ferigei
(Chrysanthemum
corymbosum): a se vedea ochiul-boului.
Ochiul-boului-albastru (Knautia arvensis,
Scabiosa columbaria): a se vedea ochiul-boului.
Ochiul-boului-de-câmp (Erigeron acris): a se
vedea ochiul-boului.
Ochiul-boului-de-casă (Callistephus chinensis): a
se vedea ochiul-boului.
Ochiul-boului-de-grădină
(Chrysanthemum
maximum): a se vedea ochiul-boului.
Ochiul-boului-de-munte (Aster alpinus): a se
vedea ochiul-boului.
Ochiul-boului-de-pădure
(Chrysanthemum
rotundifolium): a se vedea ochiul-boului.
Ochiul-boului-de-pe luncă (Chrysanthemum
leucanthemum): a se vedea ochiul-boului.
Ochiul-boului-învoalt (Callistephus chinensis): a
se vedea ochiul-boului.
Ochiul-boului-moldovenesc (Tagetes tenuifolia): a
se vedea ochiul-boului.
Ochiul-boului-sălbatic (Bellis perennis): < lat.
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silvaticus; a se vedea ochiul-boului.
Ochiul-boului-scăloi (Callistephus chinensis): a se
vedea ochiul-boului.
Ochiul-boului-vânăt (Aster amellus, Knautia
arvensis): < lat. venetus, -a, -um; a se vedea ochiulboului.
Ochiul-broaştei (Myosotis scorpioides, Ranunculus
acris, Ranunculus repens, Veronica triphyllos): a se vedea
ochiul-boului.
Ochiul-caprei (Sarcoscypha coccinea): a se vedea
ochiul-boului.
Ochiul-cavalerului (Cosmos bipinnatus, Gaillardia
aristata): a se vedea ochiul-boului.
Ochiul-corbului (Strychnos nux-vomica): a se
vedea ochiul-boului.
Ochiul-cucului (Zinnia elegans): a se vedea ochiulboului.
Ochiul-curvii (Coreopsis tinctoria): a se vedea
ochiul-boului.
Ochiul-diavolului (Hyoscyamus niger): a se vedea
ochiul-boului.
Ochiul-dracului (Knautia arvensis, Knautia
dumetorum, Paris quadrifolia): a se vedea ochiul-boului.
Ochiul-fetii (Chrysanthemum leucanthemum): a se
vedea ochiul-boului.
Ochiul-fetiţei (Cosmos bipinnatus): a se vedea
ochiul-boului.
Ochiul-găinii (Ranunculus acris, Galinsoga
parviflora, Primula minima, Scilla bifolia): a se vedea
ochiul-boului.
Ochiul-ghiboliţii
(Chrysanthemum
leucanthemum): a se vedea ochiul-boului.
Ochiul-lui-Christos (Aster alpinus): a se vedea
ochiul-lui-Dumnezeu și ochiul-boului.
Ochiul-lui-Dumnezeu (Viola arvensis): specie
diferită de ochiul-lui-Christos. Așa cum arăta Ioan
Milică37, în cazul multora dintre chestiunile legate de
sursele denominative pe baza cărora s-au constituit
atât vocabularele etnobotanice ale limbilor cât și
nomenclaturile științifice, observația de fond ar fi
aceea că, în procesul de evoluție cultural-istorică a
civilizației umane, modelele denominative științifice,
ale căror origini sunt indiscutabil legate de modelele
denominative empirice, s-au convenționalizat și
s-au autonomizat, influențind, la rândul lor, sferele
denumirilor populare. În privința sursei denominative
reprezentată de credințele religioase, sursă prezentă
atât in tiparele nomenclaturii științifice cât și în cele
ale vocabularelor etnobotanice, ar fi important să
observăm că aceasta are în cele două tipuri de modele
denominative pertinență și pregnanță distincte. Pentru
modelul savant, acest izvor al numirii este astăzi
periferic; în schimb, in vocabularele etnobotanice
ale multor limbi, el este una din sursele de numire
dominante; a se vedea ochiul-boului.
Ochiul-lupului (Lycopsis arvensis, Nonea pallens,

Nonea pulla, Plantago indica): a se vedea ochiul-boului.
Ochiul-mâţei (Myosotis scorpioides): a se vedea
ochiul-boului.
Ochiul-mâţii (Myosotis scorpioides): a se vedea
ochiul-boului.
Ochiul-mâțului (Echium vulgare): a se vedea
ochiul-boului.
Ochiul-păsării (Veronica chamaedrys): a se vedea
ochiul-boului.
Ochiul-păsăruicii (Myosotis palustris): a se vedea
ochiul-boului.
Ochiul-pisicii (Myosotis scorpioides, Veronica
chamaedrys, Viola wittrockiana): a se vedea ochiulboului.
Ochiul-porumbelului (Lathyrus aphaca): a se
vedea ochiul-boului.
Ochiul-primăverii (Adonis vernalis): a se vedea
ochiul-boului.
Ochiul-rândunicii (Phaseolus nanus): < lat.
hirundinella > rândunea cu schimbare de sufic -ică; soi
de fasole, se numește și fasole-oarbă.
Ochiul-şarpelui (Asperugo procumbens, Campanula
persicifolia, Eritrichium nanum, Hieracium pilosella,
Myosotis arvensis, Myosotis palustris actualmente
Myosotis scorpioides, Myosotis sylvatica, Omphalodes
verna, Succisa pratensis, Veronica chamaedrys, Zinnia
elegans) și un soi de struguri; a se vedea ochii-șarpelui.
Ochiul-şerpelui (Silene pusilla): a se vedea ochiișarpelui.
Ochiul-soarelui (Inula salicina, Helianthus annuus,
Heliotropium europaeum, Heliotropium suaveolens): a se
vedea ochii-soarelui.
Ochiul-şoricelului (Heliotropium europaeum,
Myosotis scorpioides): a se vedea ochii-șoarecelui.
Ochiul-vacii (Chrysanthemum leucanthemum,
Succisa pratensis) și un soi de struguri: < lat. vacca; a se
vedea ochiul-boului.
Ochiul-veveriţei (Echium vulgare): a se vedea
ochii-veveriței şi ocheşele.
Ochiuri, mugurii viţei de vie (Vitis spp.) numiți și
boboci sau căpşuni.
Ocinceavă (Gentiana acaulis, Gentiana
pneumonanthe): a se vedea ochincea.
Ocinceave (Gentiana clusii): a se vedea ochincea.
Ocincele (Gentiana clusii, Gentiana verna): a
se vedea ochincea, în opinia lui C. Drăgulescu, de
comparat cu bg. tintiava (Gentiana sp.).
Otintea-vânătă (Gentiana pneumonanthe): < lat.
venetus, -a, -um; a se vedea ochincea.
Otintea (Gentiana pneumonanthe): a se vedea
ochincea.
Otinteană (Gentiana cruciata): a se vedea ochincea.
Otinţeavă (Gentiana pneumonanthe): a se vedea
ochincea.
Otinteavă (Gentiana pneumonanthe): a se vedea
ochincea.

Rocoină-de-ochi (Stellaria holostea): A. Szabó, J.
Péntek 38afirmă că maghiarii numesc rokoina planta
Arenaria serplylifolia, dar C. Drăgulescu consideră că
din confuzie cu Stellaria media. Şi românii spun, din
acelaşi motiv, rocoţel speciei Holosteum umbellatum,
care seamănă atât cu Stellaria media cât şi cu specii de
Cerastium (din gr. kéras „corn”). Fiindcă acestea din
urmă se numesc în rom. cornuţ, în ucr. rogonec şi pol.
rogowiec, rogownica (din sl. rogŭ „corn”), botanistul
consideră că rocoţel, rocoţea, rocoină provin din sl.
rogŭ „corn” (polonezii au şi pentru specii de Stellaria
numele rogowiec). DLR indică etimologie necunoscută
pentru rocoină/răcovină. Stellaria holostea s-a folosit în
tratamentul unor afecțiuni ale ochilor, de aici și numele.
Scai-de-ochi (Dipsacus sylvestris): < fitonimele scai
pot fi comparate cu macedorom. scăi, scaliu, scăliu,
meglenorom. scali, scr. čkalj, şi gr. skalias, skólos
„spin, scai” şi cu presupusul lat. *scalium. DLR indică
etimologie necunoscută. Apa de ploaie acumulată
la baza frunzelor opuse se foloseşte în tratarea unor
afecțiuni ale ochilor.
Susana-cu-ochi-negri (Thunbergia alata): calc
după engl. black-eyed Susan, cu referire la florile ca
nişte ochi cu pupila neagră cf. lat. nigrum (petalele
fiind galben-aurii/portocalii, existând și varietăți
cromatice). Susan e un peronaj de baladă, de la care
își ia rămas bun iubitul marinar. Black-eyed-Susan se
numesc și unele specii din genul Rudbeckia.
Uochiul-boului (Callistephus chinensis): a se vedea
ochiul-boului.
Urzici-cu-ochi (Veronica latifolia sin. Veronica
urticifolia): planta are frunze asemănătoare celor de
urzică şi flori ca nişte ochi albăstrui; fitonimul urzică
ar proveni din lat. *urdica cf. lat. urtica sau în legătură
cu lat. ordiri „a urzi”, planta fiind întrebuințată în
gospodării pentru confecții textile. Denumirea urzică
s-a extins, din cauza asemănării frunzelor, de la urzica
vie (Urtica) la urzica moartă (Lamium), iar apoi şi la
alte specii, cum este cazul și aici.
Fitonimele sunt sugerate, de cele mai multe ori, de
aspectul fizic al plantelor (și ecologia lor) sau datorează
denominația utilizării ca plante de leac în tratarea
afecțiunilor oculare. Sunt formate de cele mai multe
ori din cuvinte ale căror etimoane sunt latinești și foarte
puține sunt calcuri din alte limbi. Latinitatea limbii
române poate fi demonstrată sau, cel puțin, constatată
și în fitonimia românească. De asemenea, suntem în
continuare convinși că, odată cunoscut, lexicul botanic
al unei zone reprezintă nu numai un tezaur lingvistic,
ci și un document al trecutului populației locuitoare
și al locurilor. Terminologia botanică populară
are, în primul rând o valoare practică, desemnând,
deosebind și categorisind elementele regnului vegetal
din cadrul natural dat, dar prezintă și o inestimabilă
însemnătate teoretică, îndeosebi pentru lingviști, atât
prin etimoanele la care trimit, cât și prin implicațiile
53

transilvania 8/2019

metaforice pe care le au cele mai multe fitonime.
Note:
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