LEGILE FORMATIVE ALE TOPONIMELOR
ROMÂNEŞTI
CU RADICAL ANTROPONIAtUC, 1. FORMA ŢII DE PLURAL
DE
DRAGOŞ
MOLDOVANU
In toponlrrnieromăneescă Illlua,ufost Isba'bHit'eincă i1eg1: fiecare 00vînt îşi are istoria sa 1, Situaţia se explică prin aceea că, pînă acum,
toponimie nu a devenit obiect de studiu pentru ea însăşi. Dacă istoricul a căutat documente, sensuri, lingvistul a, căutat mai ales atestări.
"Mă limitez, de preferinţă, la formaţiile rare şi curioase, necunoscute
sau puţin cunoscute limbii comune", spune 1. Iordan 2, Selectia a adus
reale serv icii Iexicoloqiei şi gramaticii, dar a făcut din toponimte o
anexă a acestora, In asemenea condiţii concluzia §'Unicăeste că totul
poate fi denumit prin orice, oricum şi oricînd. Aplicată la domeniul
derivării, eu a fost exprimată tranşant de 1. Iordan 3: .Impresia generală pe care o lasă cercetarea formatiilor toponimice sufixate este că
subiectele vorbitoare nu cunosc nici o piedică şi nici o limită in domeniul deriv ării, cînd nevoia cere să recurgă la acest mijloc de creaţie: de la orice temă şi cu orice sufix poate, teoretic cel puţin, să ia
naştere un nume topie nou" 4,
lPrin'diipl'llileste
crhilda!bli]
numai prin ,elJB.gelflaH,a
pe care o ,LmpHci!:
fPJIlUIl"
ţn:re'a18 O'r,iloe
t'sntlaWlivă
de ,a degialjla
o .lisllOJ1ie"
comună,.oor'eIVaţi<i
mlBli.
muUtStat]
n!liiIpuţjJll
s11n.JY,i],e
in t'impşi în spa1tiu,lelgi.
2ORDIAN,
T. 461,nlOl!la
4.
3 IORDAN,
T. 395.
4 Reamintimînsă avertismentullui W. Meyer-Liibke:•Toate evoluţiileunei
limbieu an:lllilllte
>Ci1liurLe
şi .flleS{ f,ac dlllrpă
l8ill1Umiit,e
reguil:i
i nâmiilC
DUIeste 1nHmplător şi arbitrar. Lucrulacesta S-Ii recunoscutde mult în studiul fonologieişi
morfd1og'ied,
lŞirec.uIUIOilllŞh::r0
lnri formclazăînsăşi telnlellacercetăriă noastre stlintHrvoe
j diM'el este i1l.devălralt,
îm ·/llcleel1l.lş·j
măsură,,pieloJt.ru
de[ivlailUne.
Ceea ce ne
pene iWUIII,t
tlrebUli,e
'Să Jlacăpad'e dintr-o qrupă mia'!mlllJlle;
d'ad InsII nu găI:iIi.m
nexull\!lJce's.a
·!1Elb'llie
să ne punem·rn,treba.rea
de nu e cumva gl\.eş1iti'l
ooncepţieşi
falsă analizanoastră"(ep, Pusceriu,DR.II, 1921 1922,p. 093).
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Fenomenul toponimie trebuie abordat şi pentru sine. Toponimie
nu poate deveni o disciplină independentă fără o recunoaştere a legilOT proprii, care să-i def:iinea!Srcă
structura, Studierea ,acestor 'lE9'i va
permâte şi o v{riltilCla\rC,
o coroctie 'sau 'o :5tabi'liTle de etimologii; o determinare a particularttăţilor comportării toponimelor
faţă de apelative şi, eventual, a caracterului lor sistematic j stabilirea
genului proxim şi a diferenţei specifice a toponimiei româneşti faţă
de toponimie altor ţări; o analiză psihologică a procesului denomlnativ ;îm Isfîrşit,o deiflilll'irr'emai
puţin emp1riiJc,ă
a nlumeliUli
prcpriu.
Articolul de fată reprezintă o primă încercare de a stabili legi toponimice·- pe carp autorul o face conştient atît de necesitatea cît şi
de riscurile ei.

1.LEGEA
PLURALULUI
SUFIXAL
Premisă. In aprecierea funcţiei elementelor derivative, alternanţa
de sufixe în condiţiile identităţii relative a radicalului unui toporiirn "
arc o relevanţă maximă, Variantele numelor aceloraşi localităţi diterenţiază două situaţii :
al Sînt echivalente funcţional sufixele : -ăl1ţi şi -itiţi (Hodorosăutil
Hodoteocinii 6), -eui i-cuii] şi -ouţi (Leucuşani! leUicuşouW, Liteni/ fost
Liianouii 8), -eni şi -inJj (Oprişenil fost Oprişinţi 9), -cn! sl -ovţţ (Zubriccaniij Zunricovţi 10), -eşti şi -inti (Tomcşti/ fost Totuitui 11, Băseşii]
5 Ne referim .la varuaţii itemattitee
ca următoarele
: Şerbăn€'ş!i
/ fost Şetbeşii
(a. 1544,MANOLESCU,
C 303), Ulii'eşti/OleiteşUILiteŞ!i,
Cttsties.esti]c;
răsiieneş!i1
Cărtăneşti!Cîrsteştj
,(DI,1). Din PUIlJct
de vedere IfulnctioIHlil,
shllt nesemuaticetrve
greşelilede grafie ale diccilor,cum ar fi Gontnesi
i pro Cotest! (a. 1484,BCIR,
XII, 19T1r
.p, ,103,şi.note.).Este pO\sQ!bH
ela umelode:fonnălfii
să se fri datorat greutăţilor de derivare ale anumitornume cu anumitesufixe: .se poale vedea cum
sCI'iitoriilucTl8UCu
Jrim'!llele
de nume aQ,esarterJ.OIf:
Hodoreasinţii- Hădărăutiide
mai tîrziu· (N. larga, în BCIR,X, 1931,p, 88). Uneorivarianteleprobeazădificultăţide pronunţiepopulară:Canţi1dreştiICa!1ţireşti
(a, 1779,p. 413,399)ISeQnţireş!i
(a. 1786,p. 390)lazi Cănţă1ălqli(URICARlUL,
XXII).Alteori ele slut rezultatul
atractieiparonimice:Vc[eşcecC1ni
(BOGDAN,
D.M.I, 2:16)IVerişcani(a. 1518,C05I.ăJcheSiCll,
în I. NEC VI, H}261927,p. 205< Jurje Vowşceac),(1îldeşti/Ci.rădeşU/
Ogrădeşti(DIR,A, XIV--XV,1, 278,XVII,IV, 104,V, 143).InsHrşit, ele [·efkctă
dif'erlhJle
,V'a,rilante
'ale 'llurnelord'e persolană
:sllitul Neag (ia, 1409)!Nea(jăşcşti(a
15(}5,
OJlsltăchesc,u,
in L NEC VU,\1928,p.. 170(1172),
CodreşU!Cudreştj
('lndO;CIumente
e alesta1tCodre/CwJre,
id, ib., p. 44),LeuşenjrAlcuşenil
(rosUrela rllteană a nume·
lui lui Ilie Star, ef. Ghi!bănescu,
ib., p. 179),Levctlşeşii/LictlşeşuILcucuşeştiILect1şeşti
(V. l\ogrea,în AllN, III, 1924-1925,p. 532).
6 BOGDAN.
D,M.n, 562.
7 BOGDAN,
D,M.Il, 344/;10('a, 14.58) RomaIl.
a COSTÂCHESCU,
D.M.l, 269(a. 1429)-- Suceava.
9 BOGDAN,
D,M.III,224/221{Ia,1503).
10GHlBĂNESCU
S.I. V;II-VUI.90 ta. 1479)/87 (a. 1429),
11BĂLAN,D.B,Il, 6 (a. 1520)110(a, 1431)-- Suceava.
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fost Basinţi 12,Necşeştil fost Neagşinţi 13,Hudeştil fost Hudinţi 14),-eşiI
şi Meni(-ani) (Bă/iteştij Bă1iteni'\ Bitostăveştt] Biroslăveni 16, Drăguşesti] Dtăquşanl] Drăguşeni 17,Băloşeşii] Băloşetii 18),-eşti, -ani şi -on
(Mărceşti/ Mărcanij MărconI19), -eşti şi -ăuţi (-euţi) (Călineşti] Călincăuţi 20, Dobtitieşti] DObrinăuti2\ I1işeştij llişeuţ; 22, Rugăşeşti/ Rugăşeuţi 2J),-eşti şi -aţi (Româneşti/ Rotnanaii 24);
b) Nu sîntechivia,}en1JefUiTIicţilOnall
sufixele : -oi si -oti (Păllcioil
Pollcioti 25),Menişi -iţi (PIăvicenij Plăviii 26,Ftsieni] Fîsîiţi 27),Menişi -ei
(Craciutieni] Ct ăciunei 28, Păuretii] azi Făurei 29, Şett ăteni] Şetrărei 30,
Tonguzenil Tungujeni/ Tîngujei 31),Menişi -eţi (Purcăsenil Purcăteti 32,
Scheuleni/ Şcheuleii 33),-eşii şi -ezf (Huhuieştit Hubusezi 34),-esti şi -oşi
(Rugineştil Ruginoşi 35),-eşti şi -ici (Poqănesti! Pogănici 36),-esi! şi -eci
(Boblcteşti! Bobleteci 37),-eşii şi -îţi (VihorăŞtil VihărîţÎ 38),-est! şi -efi
(-iti) (Faţa Măcăreştilorj Faţa Măcăretilor 39, Purcăreştş] Purcăteti 40,
12BOGDAN,
D,M.1, 415/407(a. 1490),
13N. Iorga,în BCIR,X, 1931,p. 88 (sec,XV),
14DIR,A, XIV-XV, l, 154,XVII,V, 351(satul vorniculuiH1](ljciJ- Dorohoi.
15CHlBĂNESCU,
SJ. III, 65/66(acelaşt document,a. 1542,Tutove, cf, SCOl'iesuţşconeni,ido ib., [V, 35, a. '1665,alc€le1aşi
s.HuQihe).
16DI.1 - Craiova.
17DIR,A, XV,II, 144,XVI,III, 173-174,203-204,207-20i\--- Iaşi.
18Ioan Bogdan,Sămilemînăstirilorde ţară d'n Moldovape anul 1742(BCm
I, 1915,p. 253/255
- acelaşidocument).
19CHlBĂNESCU.
S,l. XXII, 135-137 (accI.aşidoc.. a, 1617)-- Putna., CI
Boteni/Boţoni
(SDT,l, 99) - PicltroşlelllJ.
20Aurel 1. Gheorghiu,Cîteva localităţi istorice din jud. Botoşani,In .Rev.
Moldovei",1, 1926(,extras),'D.7.
21GHIRĂNESCU,
S.L VIU, 162 fa. 1778)/161 (a, 1794),
22BOGDAN,
D,M.II, 156 (,sec.XV1) /153 ( ,1499),
23BOGDAN,
n.M, 1, 414,
1
24DG - }Uideţul
Argeş.
25DI, 1 - Receni.
26DI, 1 -- Caracal.
27Gem'g.D. F'hx[lescu,
GenealogIaboierilordin Mălgineni,în BCIR,IX, 1930
p. 46,sec. XVIIia. 1624.
28DI, l-II
Drăgăneşti.
20BOGDAN,
D,M.II, 371 (a. 1489)/DG,
30DIR,A, XVII,.1,257,IV, 445 - BOitO'şarni.
31BOGDAN,
D.M.l, -135-- NegI'eşti.
32SDT,IrI,63 - S<f.îmtu
Gheorghe,A dOUlaformă este rtranscrisă:Purkerel2
('a.. 1500),Pwrkerecz,Pu'rkcrecz(a. 15(4),PUiJgerecz,
Pwekericz(ra.1505),Plllkerecz
(Ia,150041520)
ş,Ia,
33DIR,A, XVI,II, 183,189--190,
III, 103,IV,217inclusîn Cuza-Vodă
- PaşcaIli.
34DIR,A, XVH,<IV,119,448,V, 281.
30URICARIUL,
XXV,81 (a. 1744).Cf. Ruginenii,satul lui Urul Rugină(CosUenescu,iin 1. NBC,VI, 19261927,p. 203, a. 1459).
36SDT,II, 76 - Lugoj.
37DIiR,A, XVI, lV, 308,XVH,lII, 159.
38.01,1 - Tîrgovş<t,e.
39SDT,1, 381 _. Aiud.
'0 SDT,II. 63 - Dej. Prima formă apare la 1750: Portrerestyşi cea l80):
Purcclrş.ti;IIIdOlwa
.eslte'tnau!SlC:dsă
Porkerecz(,a. 1543),Pu:rkeretz(ooa. 1800l,PurcaIet (astăzi,prin evolutiela singular).
2
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rNoureştit Nuoieti 41,N'ăvitnesti! Năvirne!iI Năvîrniti 12), -esu şi -ei
(Ciocilteştiţ Ciociliei 43),-int; şi -ici (GrozinJij Groztiic!44).
In primul caz sufixul. este semnul unui grup de persoane eteroqen
ca nume, care se află în relaţii de dependenţă socială (în sens larg)
faţa de un individ numit Leucuş, Biroslav etc. 45,În 8,1doilea caz alternanta opune două 'categorii de sufixe : una a cărei semnificaţie este
pur toponimică, identică cu cea de sub a), şi a doua în care sufixul
reprezlntă semnul unei cla,se nominale. De fiecare dată reprezentarea
conceptuală a obiectului este alta: Ciocilteştt este "satul oamenilor lui
Ciocilteu (Ciocîltea)" iar Ciociltei este "satul ciociltcilor ", adică al oamenilor porecliţi "ciocÎJltei"46; Vifwrăşti este "saltul lui Vifor", Vihdrit), satul celor "bătuţi de vifor" 41.În prima serie ele toponima radicalul
este privat de o motiVClDe
semantică, în timp ce radicalul seriei a doua
este motivat., incluzînd o semnificaţie de apelativ 48.
lege: Var l abi 1it a te a sru fix el orI a t o p o n i m e ilie
eleri v a te eli Il an t r o p o 11i m e este
î n f u 11C ţie el e n atura semantică
a, r ad i c a lu l u i.
Relaţia li: Dac ă r ii eli cal u 1 est e 11e mot i v a t. s e III a Iltic, p o ii t e a d mit e 11umil i UIl suf i x col e c t i. v s p e c i ali 7 a t---------în eleri v dIrea t o p o n i m i c il per s o n a 1 il 49. De' ex..
41DIR,A, XIV-XV, 1. 357 (a. 1467)/268 (a. 1454)- Iaşi. Transcriereacu
-t dur, Nlloreţ,este o g,reş'eală.
42om, A, XVII, IV, 64-65, 253---255,
445, V, 28,1.Cf. hoicuulNăvîmiţi1ol,
a. î704 (IOHGA,S.D.XV,I,205).
43DI, 1 _..- Băbeni(Bistrita).
44"StratulCroznicii,ci-i zic şi Grozinţii"(BCm, IV, 1925,p. 103, a. 1813).
45Am urmărit r·eali"zarea
E'chtv1alenţei
'aHt .î!O!planIs'omantli'c,
'01,t:şi în p].lln
morfololgi:c.
AlrL1ef'IlIa;nţ'elk;
Ciu.nte.şti!Ciuntălwza
(SDT,J, 154 - fI,ueu),Cădişeni/
Cadicif.alău
{SDT,d, 123),Iacobcni/lacăşdolf
(SDT,1, 300- A'g!lliit,a)înd'epli'llles!C
!nUmaliprim.ao:mdiţie,7lIJL';ii
pe ia dOlllil,
>de,olarece
,estevorlYade 'Oe·chi,vra}enţă
'5'eIIllJa'llbi,căa SUfiX1J'lui
Ollun olement'il\)unui CUvlifitcOiDl!PuS.
iDi.fer,e:nt'a
·f'OTmia,tivă
-areT·e!)€Ycusiuni'a:suprlil
·oat"gorieimor,fologke.
46DupăDA,ciocî1teieoste pluralullui cioeiJIeu,s.n., .scurtătură,par, aşchie".
FOl"[n<l
de p:IU!f<Cll
JlI'a5'cuhll.
la l.0pOlT]a'ill!uIUl
s'c ex,pilircă
prin le'gea tropoln,imkă
1[1[.4
(veziinfIa).
"7SCRIBAN,
D, s.v. 1nvi/oral.
48Crăciunei<cl'ăciulleI,
nume de 'Pantăi Poqănici<pogon.Jci
'S.111.
"băi<l:toar.e
mînăvitelepe cîmpcîndse ară" (Dl\,1)
i Piăviti<pIăvit,-ă, :adi. (despre păr) .'a,lbgălbui,bkmd" (DU'vl);
l'1rlăcăreti
şI PoIicioris1!lliL
plunak Itopo:ruimj'ce,
c,oJlJIoTmecu
legea.ne /1(iniIa)pentrumclcăreţ,S.rI,(Tran;;ilvan:',a)
"basl.onaş"
(DLR)şi poIiciOurd
s.L
"parteade jos a jugului"sau .diminutivde la p ()1j 1:ă" (DM);Purcăreţişi Făurei<:
pwcă,retşi făurel,d'imi.nurllj'v,e
ipeu,trupwcar:( por'earrj
şi IauI; Bobleteci<bobletic
8.111.
"lipsitelepricepereşi:elejudemrtă,prost,Ilwlatec"(Şi\lNEANU,
D.lL);Şelr(irei.
"ostdj sub comandanwre]uişiHr,a;r"
(id. ib.); llphwczi< Iwhurez"ciof" (,iei.ib);
Fls1iţi<iÎsîit,-ă, adj. de la verbul a ils11(lJA);.Nuoreţi<nuo["nor", dimillLl,Uv
i
Şcheuleţi<şchreolU
"lmlgo[",dimiÎn1l1iv
ali hOiC
i iRugill'oşi<mginos,
-oasă, adj.
•ruginit"; TJnqujei,diminutivad hoc de la Ung,.(i, adj., "nătîng,bleg" (elinv. sI.
fOllgU,
...t <;CRIBAN,
D.).
49Folosimt'ermeil1ulj
lui P. Skok,ClaIe11'1
dJisi['ins
douiî ow(.e.gorii
,toljJ'onimrioe
fun..
1amentale.toponimia descriptiviîşi personală (Toponomaslica,
în Enciclopedia
ftaIiail1i1,
XXXIX).
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faidk,a1uilRoâ-iul]. se poate combina, telOi:De!Ui:c,
ou :fiieicairedimtl:ll1e
iUJTmătoarele sufixe: -eni (-ani), -eşii, -an (-oi), -ati (-eri) şi -cii, pe de °
parue, -itui, -ăuţ! (-cuţi, -iuii] '.şi -aţi, pe de lalltaso- pentru a mIUilua 'în
consideraţie decît adaptărilo româneşti ale sufixelor slave compuse cu
-tţt
,.v (-ov-tţt,
Yv -eo-iţi,
v v -w-*
. v v)o.
"1
Relaţia B: Dac ă r a eli cal u 1 este mot i va t sem a n tic,
poate a.vea şi un sufix nespecializat
în derivarea
t o p ani mic ă per s o n a 1ă.
Remarca 1. Sufixele -6.ti şi -afi nu au fost recunoscute pînă acum
în toponimie românească.
a) Fie toponimele Eronati (Bals] şi Cocoţt (Lovistoa], ai! căror aspect de plural nu se poate explica de la apolative. După N. A. Constantinescu, terminaţia. -aţi ar fi pluralul unor nume de persoană în
__otă ". Totuşi, faptul că aceste toponime sint atestate şi în variantele
Btiineţii 53şi CocoÎi demonstrează că tema este Eran şi Cocoiiu] - astazi numele satului este Cucoiu 54- şi, ca atare, -oii este sufix toponimie colectiv 55.Oriqinea acestui sufix este bq, .ovţi, special! zat în
derivări toponimice personale ", care îl şi dubleaza in vartantel« altor
nume de sate, Baioii '(V:în:juMare) 5/ şi Cacoii (Tunnu Severin}, amume
50Pentru o parte există deja toponimc: Răilon], Răclecui,RdcIeşU.Radoii,
Riulăui),Răd(uţ)Q[i
(ef. CDO,:156-357);restul sînt posibilttătinerealizate.
51Toetc laces'le'aeu Icst Iolosite un documentelesl,aivo-româill!e
şi, uineoIi,
lin cel('. ,rom
âJli(ş
Li iV'('.
ehi.
"2CL CDO,9 (Nonoti<Nanolcl),
88 (Sacoţi<Sacotcl).
53eL "si/i:şteG
Brănetilorortsud.Rom{an,wţi)",
la 1658(RilAF,XF, 1910.p. 3U),
Hră:neţi
Il,a1722'(AUN,VII,11931-1935,
p. 7).
54DI, I-.,lI. Un DumitruCocoieste 'aQ€stIBlt
la Url.alţi1(116RO
(N. Iorga, Documenlewlăţene,în BeIR,V, 1927,p. 209).
fi
55NeJCU!iliOi(ljşt'e'fea
acestui \Sufix.]-,afăcul pc N. A. COlHst,a.n:t.inesou
sii d!E:Ja
o
explicaţiegreu de admisnumeluisatului Racaţi,atesta.I·:
Ia 1569(AlexandruŞiefulescu,MănăstireaTis/TIcllla
", Bucureşti,1903,p. 185),prin numelenobililormaghiari
Rctkoczy
(CDO,:155).Probabillcăe eS'lle·'Undero.'Vlil.l
ICUsufixuQ-aţi ide lia 'antropO[lli.lITlu
1 Racu,PW7!Cut
şi în eate top!Onime
din Olll,e.ni!B.
Topl()ni1l1'ul
Racoţi 'SirLi
fOSll,
de <1':Ucl,
·singure... arl,est:are
'a nUlmeh.1,i
de pie'ISolană
Rcîlwczyîn ŢlaIaRomâ·
IleiBls:că.
a.t P[[jv!E'şILe
Dwcaţi,'ccmsidelf6td
varilan,tăOb.),lelaest·eo ('iwalrede le,et'tJ![ă,corectă in erata anexat.ăla DI, 1. Alte toponimeîn -6ţi 81nl +lvancoţi
(F,iJ,ia;şi,
DI, II), Dobroţi(azi Dobrotu,C. de Atrgcş,DI, I, €Dalt!a)
şi pOIat'e
Grabooti
("satul unde şed Grabooti",a. 1437,DIR, A, XIV-XV, I. 147)-- formă inter·
medi'sră.
86CL B. Conev,[8toriioIW bălgarskiiezic, IL Sofia, 1934,P. 48G.Sensul
initiiatlla:lsufi:x:ulll1!i
;a fost aiceTade .po'S·esliv
plural!:S{oia,novţjlOeCll
oc îi apa'fţiTI'elui S10ilan'(,aK:ralrelumi
!>8!1l
Iud'c),a{i) lui Stoian, dupăelar.eS-IafoloSli08
plural Il numeluide persoană;mai mulţi Stoian.
5/ G. Vilsam'Seînşela ICbns,iderÎnd
pe. Bataţi o variiantălfol1leto.că
penlt.ruBatutl,
ele'und·ea:propi,er·ca
ororuMă
do Batuczadin B:anatuls:î:rbesc
(ŢinutulPortilorde Fier,
in .ArhiveleOlteniei",V, 192G,p. 5, nota 1). Cf. Carlo Tagliavini:ffNellatoponOl11.astica
poi - non essendole comparazioni
Eorrel.tedalla semantica- le omofOlf];i,efortUiiite
possonoesse!r,eabblaisilalllza
nume>rosle"
(Le origini delJe ldngueneolatlll. IntiJacIuZlOne
alla filolagdaromQnZ'C/
3, !30fiOg!J.l.liI,
H159,p. 1113). O hartă
austnocă de Ia 'îl!l.lcciplutu:l
'elCalUilui
al XVHlI-leaimrolgii,sli-l'a
peillitrunumele romil-
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Batovţi şi Cacovţi 5ll1(01,I---;l[).in Banet şi im TiI"aiDJSliflvlainla
slUlbixlU[
-6ţi
este angajat şi în alte cupluri: -oţi şi -inţi (Laleşoţil Lalaşinţi 59),-ofi
şi -euţi (-ăuti) (Papoţil Păpeuiil Păpăuţi Oii),-oţi, -ovţ; şi -eşti (Radtiianoii] Raâmanovţi] Rădmăneşti 61)etc,
Sufixul toponimie colectiv -6ti< -ovţ! şi formele sale de singular
la care a evoluat (probabil că aici intră şi Beloţii -- sat de lîngă Craiova - şi Baboţu - parte a comunei Prlsăcani, Mehedinti - din DG,
pentru oare 'nu cunoastem ,a:bestăr,jv,echi62) trebuie ddstinse de sufixul singular -oţiu] din toponimele care nu desemnează colectivităţi 6l
şi care au o explicaţie diferită. Aşa este muntele şi schitul Molomotul
din Slnade64,,alels'l!ait
dlin secolutaă VII-lea,pemtruoare o vaniemtă veche,
MolomoeuJ,
indică
un
derivat cu sufixul slav -oc 65.Sinqularul sufixului
vv
-ov- * (bg.-ovet, sb. -OVQc)a fost recunoscut de E. Petrovici în topoqraIicele bănăţene Voinieot, Socoloi, Bilco; etc., pe care le-a explicat prin
locativul -ovţu 66.Etimoloqia este considerată "foarte probabilă" ele
I. Iordan (op. cit., p. 442, nota 1). Cf. şi exemplele culese din Almăj de
D. Şandru 67: K'yacoţu, Iloţu, Gobtotu şi silistea Laucoiea de la 165866•
Este clar că o explicaţie trebuie să. pornească de la un caz oblic al
sufixului, deoarece la nominativ el ar fi. dat -ovăt (-ave!) sau -ovtţ. În
nesc forma Ba!oz (ct. T. G. Bulat, O hartă a Olienie!din timpul ocupoiiunii
austnace,17181739.în nAlrhivele
Olteniei", V, p. J78).Un sat Batoczapare în
Trensi.vnnăa
'la 1458{SDT,,II, 299 - Dea).
53FormeleapaJr'într-unzapis si un lur.isovdiin 1640(of, .ArhivelleOlteni€·i",
VII, 1928,p. 32--33).In 'DG se menţiOllloaiza
:sia,tull,a, singul'alf,Cacoţul,f!Ofmă
eX'P'lkâbda
prin aoee,alŞi
icvo<lllUtie
Ipe lCiaTe
Iau iSufler;i1-1O
.şi .:tHeliopoiillime
·.pomâneşti
derivlarte
Cu lSuflix'l1[
sla,v -iti (Rădăuţi,MehedJnţi).La 1818 şi iBră:rueţii
apare 'la
singullaif:Bmneţultt (IOR(,,, S.D.XXH,174).AsUizilIlume1e
sa:VuJ,Uli
Este Brănetu
(DI,1 -- Blalş).
59SDT,1, 351 Llipova.Prima vari,an'lăapare l,a 1596în fOTlTlla
Lalesocz;
acLoull!.
leste tifanscrÎ!să
Lalesincz(1717),Laksintz(1828);iasltăzi:Lalaşint,şi LăIăşinţ, prin evoluţiela singular.
60SDT,II, 30 _. Tg. Secuiesc.PflÎmu'1
Il1Ulme
,eST[e
sDri.sPa;po/cz(Ia..1567),Papolz
(a. 1760--1762)
;a:l doileliles'llE'.S1Cr'Îs
PepeuM(,a.1733); >altreilea oSli>e
Icel alcual,
Păpăuţi,şi, lla .sdmgu:lm,
Păpăuţ.
61SDT,II, 71 - Lugoj.Prma formă este trans'OrisăRadmanocz(Ia.1437),il
doua Radmanowcz
{a. 1477),ultima este 'CealalChua·:ă.
62Adki:i ant,c sec. XVnI, cînd nu e produls€"se
î'lliCăItrece:re,a
Ia ,singu:la
•.
Pentru 1825N. Iorga il constat'at.deja un singuliirBeIoţ(Bem.,x, 1931.p. 12B).
63SinguraIOClallliVa>te
In -ot(u)pe eilWo ,cunoalşt.em
es,teGîrb6ţud'e pe valea
Almăjului(ofida'!Gî,rbovăt),
Icar,eplTOvllll1!e
îlThsă
d.imitr-'llin
nume de poiană,.la .dmpu
Gî,rbO'ţului",
'€XI\'illlS
·apoi asupra sla>tu!flli
(ErrliilPe'lrOlvil:'li,
Folklofdin Valc'QAlmăjului (Banat),în .AnuarulArhiveide folklor",III\ 1935,p. 29).
64MilchaiCald, In munţiiSJnaei,Rocă-miu.i
şi Branului,BUJC'UH'ilti,
1910,p. 31.
65CDO,445N transcricdin DGgreşitMomoloţu,
după care 11explicădin anLroPQnimul
Momolan.cu schimbarede sufix·!
66E. Petrovici,Toponimiceslave din Valea AJmăjultli(Banat),în DR. VIII,
1934-1935,p.l78--179
i idem, Note slavo-române,II, în DR. X, p. 337, not.a :1.
6/ D. Ş,andru,Enquetes]jnguist,Jques
du IabotQltoire
de phOlletiqueexperimentale dela FacuItedes Jettresde BU'careBt.
In BL,V, 1937,p. :174.
68RIAF,XI2, 1010,p. 3'10- ,fost'uljUldeţJiul de Jos.
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DI, 1, se citează Între variantele toponimului Tarovăţ (Tetovet, TiravăI) şi un Tetot 69,ceea ce confirmă etimologia lui Petrovici, fiind desigur un caz oblic în raport cu celelalte forme. Este posibil însă ca
acest caz să nu fi fost intotdeauna locativul ci, uneori, dativul posesiv:
dacă primul era foarte folosit în slava comună, a inceput să fie ulterior inlocuit în această funcţie cu dativul, pe lîngă termeni ca storona,
luai, verb, tiiz, do}, setedţna etc. 70. Dativul posesiv era omonim cu
locativul şi explicaţia prin el este favorizată de faptul că toate radicalele toponimelor respective sînt antroponime. Este adevărat că dativul
personal e mai puţin atestat în monumentele din limbile slave de sud
decît din cele de est 71,dar trebuie să recurgem la el pentru a explica
unitar sufixul toponimie şi sufixul -oţtu; din onomastica românească,
unde nu a fost încă recunoscut 72. Cf, Draqoiăl ", Draqoţescu, Radoteasa, Popoţea 74,Mitro/u] la moti 75.Crederncă numele Dobroţti nu derivă
din Dobrotici, cum susflnea Petrovici (loc. cit.},ci este format cu sufixul
-oveţ ;l1Juffi'el,eBtoş, Braţul I(llc,la moţi 76siÎplt, poate, S<CUI1tă.ri
,alleaoestuia. Nu este exclus ca acest sufix să explice şi alte forme wscurtate"
ale unor antroponime, cum ar fi Ionaşco sin Dtot 77,Nechitor Dtoţea 78,
Gata, Gotul, Goje, Goţi, Goţeală (CDO, 286-287), Tecoiă (CDO, 387),
dealul lui Proţf179,Iota, lotan (Ic:arenu /SIC
po'te'xţ)lka fonetic dim lovită
cum crede Doina Grecu 80).Cum a arătat V. Bogrea., variantele lui Gat
nu pot fi considerate. culte" 81; se poate face însă o apropiere de apelativele gafă şi qotoiul, culese din Transilvenia, cărora DA nu le dă
o etimologie plauzibilă. Asupra provenientei lor din apelative a insistat ,şi Densusiarui, Probleme de toponimie şi onomastică, Bucuresti.
Hl281929, p, 1'12-124.
b) Numeroase
toponime
în -aii
formaţii
la plural:
Despicaţi,
Deşiraţi,terminate
Tupilaţi etc.
° aSint,}
doua
serie adjectivele
cu aceeaşi
terminaţie nu poate fi interpretată în acelaşi mod, deoarece conţine
69Tocilcscu,in RIAF,Il, 1883,p. 385 transcrisegreşit Ţ'ăroţipe 11,11.
pou,
din 1593.
70V. N. Toporov,Lokativv slovenskihiazlkah,MO'SIC!Q'Va,
1961.p, 349-50.
71Dina S:tBJnişeiVl3\,
Besocedloţutidateln1ii vinitelnîi lakalno!iunktii v s1aviansldhiazîkalI.in .Izvestiiana Instituiaza bll.lqarski
ezik",XI, 1964,p. 101----112.
n ODO,332 expiK::l1
numele Negoţu şi Negotă pllintr-iO.cOillJta.minare
cu
5Uibstaruivul
negoţI
73GHIBĂNESCU,
S.I.XVIII,87, a. 1495.
74CDO,264,356; 1. Bianuîn "Arhiva",II, 1891,p. 571(a. 1598).
73T&:ihie
Papahagl,CerceM/1ln Munţjj Apuseni,tn GS, Ii, 1925,p. 68.
76T. Papahiagi,op. cit., p. 66.
n GHIBĂNESCU,
S.I.XX, 16, a. 1539.
78GHIBĂNESCU,
S.I.IV, 230,a. 1669.
19CHIBĂNESCU,
LZ.III-2,46. a. 1667.
10Doil!1Ja
Grecu, PrenumeşI llUmede familie din secoleleXVIlI şi XIX, In
eL, x, 1965,p. ,1"15.
81AlIN, 1, 1921-1922,p. 338.
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radli!caJl,e
memort,i'Vra:be
semantic (Galaţi 32,Vasilaţi 83,Cernaţi 84,ROilnranaţi,
Orlaţi 65)sau r,adk,alleIDIOlt,iv,a1te,
dar ICa!De,
ippi:nc1eTiivlaire,
se ip'I'Ii!vearz:ă
des.emni!f'Î'oaţi1e,'ex·dliuzÎllnid
posibiiliitia!iea fla!pOi!1tăriii
la lexklU[ ourent
(TGon/aţi, Ursaţii 36).Princlpaleleexpulcetli propuse au fost următoarele :
1. -Aţi este pluralul lat. -oies. A fost părerea lui Hasdeu 87,Vaillant 88,Tocilescu 89,Cu aplicaţie la Romanaţi < 'Romulcies "v,ern;iţidrn
Roma/-- imposibilitate Ionetică,
2. Numele oraşului Galati ar păstra amintirea tribului celtic al qalatilor. Ideea au susţinut-o G. Weiqand, W. Scheiner, G. Kisch 90şi Th,
Capidan, care admite un intermediar slav al formei bizantine Galatai 91.
impotriva etimoloqieâ se ridică serioase obiecţii de ordin istoric: "păstrarea amintirii despre un popor aşa de vechi (anterior existenţei românilor" ca entitate etnică), fie şi sub forma unor toponirnice, mi se
pare foarte putin. probabilă." (IORDAN, T. 271).
,3. A. Phillppide a încercat o explicaţie a numelui Galaţi < cuman.
gala(t}"cetate" 92,care i se pare lui I. Iordan "convingătoare" (lORDAN, T, 271, nota 4). Există Însă. o dificultate peste care Philippide trecea prea uşor: aspectul de plural al primelor atestări, "Din Galat, spuneaeI, românul ai făcut Golaţl, punindu-I la plural. Această punere la
plural a lui Gatat se explică prin nenumăratele nume de localităţi terminale în -oii, provenite din singulare în -tit. Pînă şi Bttloiiul, macar că
nu terminat tîn -tii, ci în ad, se pare că n-a scăpet intr-o vreme ele
tendinţa limbii române de a-l face plural, căci într-un document moldovenesc de la 1433 stă scris l( &jl'1\i\dAX''1\,
locativul plural [... ]"
(Joc. cit.). Lingvistul ieşean qreseste, mai întîi, cind atribuie "tendinţei limbii române" un plural aberant dintr-un document skivo-ru« fals,
cine reflectă doar ignoranta diacului : un plural pentru Bîrlad nu apare
niciodată în documentele româneşti şi nici măcar în cele slavo-româ82Pe lîlllgăorasul de 1a Drmăre,sate cu aoest nume s!Îll1rt
in Transilvanie
(SDrr,,1,251)şi Moldovade nmd (D. Fif'UlllZ'eS'cu,
Djctionarutopogwlicşi statistic
al României,Bucureşti,1872).CL şi Galaţ. toponimîn zona satului NCJpos(C.
Iş:trabe,Grniulsatului Nepos (jud. Năsăud),n BIFR,IV, ,19G7,
p. 86).
83Nurmelelildouă sa,te din OHCiIl!ia,
'Ul!l'ul
lî'rugăiBrrăl1'eşrli
şi altul, disipăru,
Ungă Allexarndrlia
(UI, 1-1<1).
84Un vopoqmfices'tela F>lămînzeş1i,
C. de AJ!1glCiş
(Dîi,[); un SaJteste pe
119gdana
- Bîrlad (DIR,A, XVI"IV, 30, a. 1591,URICARIUL,
XV, 394, a. 1846).
85Numle r'osltuUuii
ju:d.etşi ,a,Jie
unOffSlaitedilnOlll<"nia,
.drinrlre
c:a,reunu:leste
Valea RumânatUor
(DT,I-·II). CL şi RomănăţeiIn Mu!t1Jtemia,
a. 1594{Tocdles,cu
În ]'(,IAF,
}2,1823,p. 311).PCIlILru
Orlaţi,veziinfIa.p. 29 şi n.otel'e147148.
P6+Gon{.aţi,
sat lîngă Ploieşti,a. J(3()2.,
DIR,B, XVII.I, 513-59;[Jrsaţi saJîn
01tena, d: 1509(GHIBĂNESCU,
S.L,I, p. 319).
87HEM,II, 1240.
BB
Ap. GeorgeBaronzi,Limbaromână,Brăila,1872,p. 'n.
39GL TOCiilescu.
Istoria românilor
2, Bucureşti,1900.p. 76, ef. De.
90Vezi rerzumat'llJ
du'soutieilin IORDAN,T. 27,1.
91Th. Cil{pidan,
Les naIn" geQgrophiques
de RoUInanieel le Dictionnaire
ToponyInique
Roumain,l!n.Langu€el Utlt6raiU[le·.
IIV,,1948,m. ,1-2, p. 167,oolta3.
92kl€xandrulPilv.i1:i.ppide,
Orjginea !omanilor,1111,
,Iaşi, IHl27
, '1'. 374.
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ne 93.In al doilea rînd, el apropie nejustificat numele Galaţi de toponimele în -aţ; cu bază adjectivală : trecerea la plural este posibilă numai în cazul termenilor apelativi Sau a antroponlmelor dublate de o
vlall'oarerapellialtlivă,
111[U
şi pentru cuvimtele a căror iSiemnifilClaţQ!C
S-Iapierdut (vezi legea nr. 2, intra). Apariţia pluralului nu poate fi un accident şi nici nu este un proces mecanic de felul celor din domeniul Ioneticii, In al treilea rînd, tendinţa limbii române este de a trece la sinqular numele de localităţi cu aspect de plural, şi nu invers [toponjmele
în discutie au devenit astăzi sinqulare fără ca vreunul să fi fost 1010sit la singular înainte de secolul al XVIII-lea). In sfîrşit, ipoteza originii cumane nu poate explica. prezenta numelui în Transilvania.
4. -Ati este pluralul unui antroponim terminat în -ai. Este ideea
lui Bogrea, care vedea la baza. toponimelor Rotnanaţi şi Vasilati numele greceşti 'PW/laVâTo<;;
şi BaOI}.âTOC;
94. L BiIetchi a acceptat
părerea: sint antroponimo cu sufixul -ot < qr. -atos la plural 95.
N. A. Constantinescu distinge sufixul -at de origine latină de -oi de
origine greacă, prezent "la numele calendaristice: Artghclat, Cosmatu,
VasiJat ( > s. Vasj]a[i) [... ] Prin analogie cu toponimul VasiIaţi > Vasilai, s-ar iplU:teaexrpHlol:l,
an mod Il'ogk, 1lQ1poDl:i,mele
Galaţi şi Romanaţi
dim siill1!gluGa'r'e['e
"Golculşi qr, Romouai" {eDO, LViI).PăreTieasuscită următoarole obiecţii: o) .Nu sînt atestare arnroponimele Gatat, \lasi/al şi
Rotuatuii în limba română (vezi CDO, 61, 169, 362); b) Sufixul grec
-ot apare la noi după 1700 şi sporadic. Anghelat este, de fapt (!). "Anqtielit, nequstor din C. ele Ar98iŞ" (CDO, 12), Vasilat este ipoteza lui
Boqrea luată drept certitudine, Cosmat apare într-un "document adual" (vezi CDO, 35). Sufixele antroponimice de oriqine greacă apar abia
în secolul al XVIII-l,ea, aşadar "anaI10g1a·nu se putea produce; c)
Chiar dacă ar fi existat antroponimole respective, trecerea la. plural,
"logică" astăzi, era imposibilă pînă în secolul al/XVIII-lea, deoarece
numele de persoană nemotivate semantic nu puteau avea un plural
direct (vezi leqea nr. 2, inira], ci doar sufix al (legea nr. 1, relaţia A).
Din acelaşi motiv nu este valabilă explicaţia lui Candrea, Cetnaii <
Cettuii, D. pers. cu sufix slav (CANDREA. T. 20\)).
5. Etimoloqia Galaii-Cr: loc. Galici (Halici), avansată de istorici
în baza datelor din aşa-zisa diplomă bîrlădeană, nu poate rezista controlului fonetic, cum au arătat I. Bogdan (oţ». cit" p. 142,144 nota 1)
şi A. Philippide (op. cit., p. 373-374).
93Es,t'ecurilO's
,că PM1:i:p:pide,
drE-'1ii
n citeazi'î'Pe Boqdan,nu ţin€ seama.de
obs€:rvatii'le
'aret'lllia;a) docurnenlluil
'es'tefals; b) n el Ise ,afli'î.forme ll1eex(llote
din punctul.df vedere al grafillaticeii formatiuniicuvintelor"(p. 122), eaTe
dO'lflede!5c
cii •autorul1... Jc}e-18
iful1InM
in mod 8rbitror"(p. 123)j e) în doollllIllen··
tC'l;esla'Vo-immâ,ne
ilocaM.f\l'u:lels<l)e
i[1otde1rullla,
de si'llIgu'l.ar
(ip. 124)j d) loca-tivul
plura-l!J"cepect,!v
eSVeo .'2xceptie,dacă nu eUllIlVla
ad av'ema ,flaoecu o Q1r.eş'CI",lă
de citire a lui Uljanickij"(p. 141).Vezi IOilnBoUdan,
Scrierialese, Bucureşti,1968.
94AlIN, 1, 1921··c·1922,
Ip. 390.
95.I. B:ileţ,chi"AlbICl5lc!U.,
EJelmente
greceştiin pa!ronimialomâneIlScă,
în •AnUiMul
liceuil1.l1i
DrragoşVod1î".iP.86.

24

DRAGOŞ
MOLDOVANU

10

6. -Aţi este sb. -ac( =a,ţ). Această explicaţie, limitată la Galaţi sau
la Romanaţi, a fost încercată de L Bogdan (op. cit., p. 143), G. Weigand 96,N. Iorga 97,N. Drăganu 98 şi acceptată de G. Ivănescu 99,Iorgu
Iordan 100şi, Constantin C. Giurescu 101.Se prezintă însă serioase obiecţii: a) Sufixul sîrb -ac nu se ataşează, în general, direct la radicalul
antroponimic (ca în toponimele româneşti), ci prin intermediul altor
sufixe, ca, -ev, -OV,-in. Remarca a fost făcută deja de 1. Bogdan (loc.
cit.) 'şi relU<1rtă
de Phi'lip:pide(loc. cit.) i b] O dbii'ecţie fundamenteâă, de
Ionetică istorică sirbă, a adus 1. Bărbulescu: -ac s-a ivit în sîrbă începînd cu veacul al XIV-lea, dintr-un -ec(=ăţ) < slv. v. - 1>1I,1>
102.Fără
să ourroască, probab'iâ, arti,colhl[Iun Bărbuâesou, E. Petrovioi repetă observaţia acestuia, corelind-o cu constatarea că toponimele sle ve de pe
teritoriul românesc derivate cu - 1>1.1,1\.
au forma mai veche -ă; sau -eţ,
făr·ă excepţie 103;c) Mapa geogriafkă 111n
c'a,IeeX1ilsită
topomimm!Romanafi contine numai toponime de origine slavo-bulqară (E. Petrovlci,
loc. cit.); d) Romatiaiii este jm pilurell,Or, dacă ar fii 'o :f'Ormalţ:iJe
sll>arvă,
forma sufixului ar fi trebuit să fie -onţt (Romanii} (id. ib.); e) Ultima
obiecţie este mai puţin importantă cît timp se poate presupune că formele în -aţ au devenit plurale în româneşte. Însă acest fenomen nu
era posibil dacă antroponimele erau nemotivate semantic (vezi iriira,
legea nr. 2) şi forma de sinqular a sufixului nu coincidea cu a unui
sufix românesc personal (vezi intra, legea nr. 3). Nici unul dintre corespondentele reale ale slavului - 1>11,1>
(rom. -ăt, -ei] nu au trecut la
plural 104.
Lăsînd la o parte chestiunile de amănunt, considerăm că două sînt
greşelile fundamentale ale acestor ipoteze : a) au încercat explicaţii
pentru toponime izolate, neglijînd considerarea lor ca termeni ai unei
serii unice; b) nu au presupus existenţa unor leqi morfologice, accep96Ap, IORDAN,T. 301.
97Cu diferite ocazii. Vezi, de ex., .Revista istorică", XIII, 1927,nr. 4·-6,
p. 196 şi Revelatiitoponimicepentru istotia neştiută a românilor(.An. Aoad,
Rom.,Mom,Scct.ist.", s. III, t. XXIII,1941,p, 17-13).
98Nioo,l,a,e
Drăqanu.Româniiî,n rveacUlrile
lX-XcIV pe baza toponimieişi
a onomosticei,
BUlcur.eş,ti,
'1933,p. 280--281şi D!Oita.
99Recenziela ant. lui Iorga, in BIFR.'IX, '1942,p. 2,12.
100
IORDANT271
101
OO!!1JS1.
C. Giuirecu, Tîrguri sau oraŞe şi cetăţi moldovenedin secolul
al X-lea pină la mijlocUlsecolU'lui
al Xlll-lea,BU10UlWŞ,ti,
,1967,p. 226.
102Ilie Bărbwle'5K::u,
Origineacelol mai vechi cuv'inteşj institutii ale românilor,în .Arhiva",XXIX,1922,p. 6--7.
.'
103
E. P'etrov,ici,
Topondmice
de origine sJavo-bugarăpe ieritoliÎu]R.P.R.,în
CL, II, 1957,p. 35-36i idem, Topol1imice
sudslave-occidentaleîn Oltenia, în
.Romanoslavli<ca",
XliI,1965,p. 12-114.El S!eraJi,azăilp'01ez;ei
aui Bo,grcea
şi N. A.
Constantinescu
(în ultimularticol).
104Urueoridocumenteleatestă toponimecu terminatii muiate, în -eti, dar
ac-asteaillU!Slllmt
plwfl81e
de(]8re'Ce!la gleillli,tilV-ddltlÎlV
au <OfIexilUille
de s:inguar.
Satul lui Slan Lucavet,anumeLucaveţi(CAT.MOLD.1, 17) este un plural aparent. Cf. hotarulLtlcavăţului(a. 1696i BALAN,
D.B.III, 86).
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-----------------tind orice motivare plauzibilă numai fonetic sau semantic. In ceea ce
ne priveşte, pornim de la următoarele constatări: 10 toate toponimele
în discuţie desemnează colectivităţi umane; 2° în toale există o temă
antroponimică incontestabilă 105;3° toate au avut la început un aspect
de plural; 4° nu este un plural al numelui de persoană, deoarece acesta nu-l putea avea dacă era nemotivat (vezi legea nr. 2, iuitaş şi nici
al unui antroponim sufixat, lucru iar imposibil (vezi legea nr. 3, intra).
Urmează că -aţi este un sufix toponimie de plural !", Deoarece nu are
un corespondent în limbile slave, trebuie să-i căutăm originea
în fondul
v
romanic. Dacă facem abstracţie de sufixele slave (în -It) şi de adoptăriie }OTicnetice româneşti (-ăuţi, -euii, -oţi),toait,e cel(jl'all1be
sufixe toponimice personale au la bază în româneşte un singular cu funcţie ad(e)(1n(u), -oiiu] sau -mi(u), -attu). -ATI
.jectiv ală şi patronimică : -esctu],
_.
este ijJIltunaQul
llUi-AT < lat. -atus, peste care s-a suprap:UiS
5'1.-aiii, avînd
aproape aoeleesi if:un:cţili
107.'Într-'OpiTlÎ111!ă
seriiLeantroponâmică valoarea
adjectiViCl1Ma
,sulfixu:luiÎ
leste :Î:nică'V,iz:ihi!lă:Sboioa Lăţaiul, Hinat, Pliat,
Sitiat, Ft ătoi, Bunaia, Uiicliiat, Moşat din Tirgşor 108= cu laţ(e), cu fin,
--_._---105Bazat pe variente cum ar fi Rumânaţi,Român,aţi,Romănoţi,unel'e doar
simp';,e,graEi ,,'in,tlcrrpTetlalte",
N. Iorga a presupus un antroponsm* Român,cu
valoare et:nonimică
pentru S]aJv,i
l(!),de unde tm,iast;r,jll1Jg,EIDt
[[Ofllllan1:Îică
a insulei
de româniiiZJoJaţi
6:nmase slavă catre [e-aITf.i 'd.t numele.Variannelese '8xpltică
însă prin obişn'Witla
a:traoţiieparoJJJimiK:ă
lliaca!I"ee[aru,suIPUiS!e
numellede !1oCturi
şi
de persoanenemotivatesemantic(cf. şi rumânipro romanila Corcsi,Aposi.76/15).
Dimpotrivă,
ar fi imposibilde explica,tprin aceastăipoteză.forma,maifrecventăşi mai
constantă,Romanaţi:deformărilesuferitede apelativelecurentenu se producdecît
pentrua le apropiade o altă serie apelativică,iar nu in sensuleliminăriisemnificaţiei.
Radicalulantroponimic
Gal-din Galoţieste şi el bine reprezentatîn onomastica
veclw.
N. Drăganul-a raportatla un n. pers. Gal de origineslavă,<golU.negru" (DR.LI,
280--281)care există ca apelaLivîn aromâ.nă(T. Papahagi,Dicţionoruldialectului
aromân,Bucureşti,1963,p. 486).Estefoarteprobabilca, cel ijhţinpentruuneleca:ZUfl,
n. pers. Gal ailn română ..·ă 'He l de otrigiine'61avă,
nri !rluma!i
la;bino-maghiară,
cum crede .eno, 62, unK:lle
oste ilUicl'at
s:v. Galie.Abestărj:GaIIuiS
,mitins
Wydh de
Bord (Gal, fiul lui Vid, din Bord) la 1231,magisterGOllllS,la 1317,Gallus de
Chouay,la 1342(HURMUZAKI,
1, 120,577,677),Gal şi Gal Vector din registrul
Braşovuluide la 1521şi 1529(HURM1JZAKI,
113,331,650),Lupu Gol(ea)(.den parte
moşilUJi
noostruLupului(Jăli",10[9'0,Documenteurlăţene,p. 237),la 1719 (eDOia
genitivuldrept nominativ,oreîndnumeleGalei,în care -ei ar fi sufix! p. 62),poiana
Golulpe Bistriţa(a. 1536)sau poianaGalului(a. 1591,ef.• Arhiva",XXIII,1912,p. 400,
41) ultpriorsatul Gaiu (a. l(03) cu cătunulPîrîul Gal (a. 1B46,URICARIUL,
VII,
257,XV,378)ş.a.
106Sinqurulcare a intuit aceasta a fost I. Iordan,pornindde la alternanţa.
Româneşti/Homanaţi
Cla[.e.ar proba, t'BO!I'etic
cel p'lltiln,că -oţi eSlie,ca ifunctiune,
iJdeultde
cu -eşti. Răminesă se srtabtilească
pe de o p,aIlesensul!lemei
[... ], pe de
Il1,ta'orig'inl(?a
su!f!ixuu,i
-aţi" (,IORDAN,
T. 301).
107A, MleUlei,f'tudes.SUIl'etymo1ogie
el le 'Vocobulaire
du vieux slave2, II,
Paris,1961,p. 290; brodulu,,"obarbulus
.cu barbă".
108TOCILESCU,
D. 1.241,începutulsecoluluial XVI-lea,Muntenia;A. Philippide,
ŞUridesprelimbaromâneascdplnă 1n secolulXIV,In BIFR,II, 1935,p. "1,a. 134B;
DlR,B, XVI,IV, 481,a. 15801 CDO,143--- etimologiadin gr. Sine/oseste improbabilă; GHIl3ĂNESCU,
L Z. 1---1,p. 139,a. 1574j DIR,A, XVI, II, 187; CDO,400i
HURMUZAKI,
II 3, 652,a. 1529,
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cu fiu{sim),'cu Irate, cu bun, IOUrUiltchi,
'ClUmoş. iÎin:laJbilnă
lalcoe,a,şQ
valoare
o ,avea sU1fixm1
Îl1 oOl9l1omin,a
şi n<OImil1'a
15!iilllgul,aJ,îa
: Muscatus, Lupatus = ou musoă, ou 'lulp109.Intr-o ,a ,c};cma
,sle.r.ie,anitI'Opom:i:mkă,
-tu işi
pierde semnificaţia 'aid}ee'tiviaM,prun ,ata!şlB11e,a
Ikl ;radiicarIe aJ:111roipontmiÎiCe
nemonivate, devenimd ISUifixpiur cmomastic : Ig11latNicotot l1°,N ecşai,
Vidat111•
CaipacHatlea'slu'tix'ulu'i
de .a ,i'Jl'dilc,a
'deipenldemţain sens ,airtg,dar
mai a,}es oea fa:miHa!lă,a favonieat :[(llos!i,r'ea
lui ca uatronirnic : rbrlecerea de [ia u1cumoş, cu unohi, 'cu bumli Ia "la:1rnosujui, a,l UlJK'h'i
uaul, al
bUi1l'UGlui"
:elsitemtnimă. De a,jet !pOIsiibHitalLea
ulirl'izăriisUIExmihri
ca plurrarite
'tamil:rum
rpelDlin.l
'a exprima 'dependCililalunui g.fill!p
faţă de o persoan ă :
Goniaii = oamenii :lu'jConta, după cum î:]] ilialim1'ăPonzot« ,e=oernemii
lui Pormius112,
Tooonimele pcrsloJl:ârle
româneşti lin -aţi impun deci DOT2Ietarea 'olpiirui,ei
luri G. R,oihlrfls,
după <ClaTe 131f,BrB
Ha,]Ît(C)ii
nu est'e [oeunoscută desinenl,a ·ales ou funcţie patr'Ol1iimică"
113.In Romania apuseană pelsbe sufixUll[lalUn5-,a (S'UlplIiBPUS
Iceilt.-attus, oare [Olrma(J,'8,riV'abe
geu'eaHog'iceşi partriomimiee,şi qr. - <XTr,.;,
Icapei,forma pa1tri'oG1Jim.ice
i
dilfku',lltăţHededilsiingere aSlu'flixullni'lati'n de tOlhcillal'te
siÎmrt,foarte ina'f,i
- .şi !Slava;nţiimdină să c:rreaidăc,3.
i,n ,florrn1aţiioa: Pa1anz('!t,Caprolatti,
Sirolatti "llioc'lli1t,or>(il
din Pal'Gilliz,a,
CapT:ilTol0,
Si.:rolo",,1TU
15-'8.lr
COll1iti'rJ,Ulil
srutf:lxllil
'l,a'Ull1
114.A,c:easttaest,e,(hsiJ111r,sHuD'tiadi,n ,alfl()mână,ulnde -aţi
partidpă 111a
,i'20'gl10Sla
S'lltf'ixiuilui
grec 6:n formaţii Ioa alăk'aţi,,slg. aIăk'at
"ll'Olouiltor(ii)
diill'sabUl1
Laică1/115.
Corolarul 1.Varianta 13l'ăne[iia toponimului Bronoţi pare să contralzkă Irleila,ţiia
.A ,a [eg'i:i, d(lOa,reioeoonii,l1teUl1SUfiixnI2!speeilahza:t
'În
derivarea toponimică personală, -eţi, adăugat la un radical nemotivat,
Bran. Există şi alte situaţii identice: Dobroteni( Dobrotei (Cricov, DT,
II), Bogdăneşti( Bogdănei (Vedea, DT, I), Romanaţi( Românaşi (ANON,
CANTAC. 95). Este vorba însă de excepţii aparente: în asemenea situaţii combinaţia cu un sufix nespeciaHzat coincide formal cu pluralul
unor apelative fără nici o legătură cu tema iniţia1ă: brîneI, diminutiv
de la brîu 116,dobrojel, nume de plantă (CDO, 261---262), bogdănel şi
românaş, diminutive de la bogdan117şi român, Semnificative sînt şi
109Giflndomenic:o
Serra,Per la staIia rie! coun()meilaliono,11,Su1JacOfllimzi!cz
dell'oflomastica
lCl{ino-romanzo
nei r:omipropticOlll1vesewi
(e piemontesi).
în DR.IV,
1926,p. 555.
110L Marţian,Bejeno!idin ArdeClI,
în AIIN, IV, 1926-192'1,
p, 169,a, 1762.
111DIH,B, XVII,II, 380,a. 1615;DIR,B, XVII,L 409,a, 1609.
112C€ThardRohlfs,/\spetti eli geografiin
tOf!onomC1s!icC1,
în VII C()nqress()
internC1zionC1Ie
di sc.ielneonomastiche,
AUie l'v!el11oIie,
III, f'lorenţa,19Ei3,
p_485.
113Idern,ibidem,p. 485,ef. 488.
114CarloTagliavini,Gli etnici i!o!ioni,ibidem.III, p. 498-499_
115Pc;rklcPapahagi,Din toponimiaa:lomânească.
Numiriele localităţifurmate
cu prepozitiaCi(lat. ad), în •Arhiva", XXX,1923,p, 169.
116în DAbrîneţarc scnsm:ilc:•şi['e't
", .cingătoare",,baierii"etc.
117In Banatînseamnăncopil",iar în fostuljudet DImbovita,
"stîlp la stăvilarul
morii"(DA).
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numele satelor ardelene Vaidei (Orăştie şi Ludus], care provin din
antroponimul Vaida (unele atestări ale acestor nume sînt: Vajdenj,
a. 1673, Vojvod, Wajwoden, a. 1808). Derivat cu sufixul apelatlvlc -ei,
numele se transformă într-o sintagmă, vai-efe-ei, care poate fi recunoscută in alte atestări : Vdjdejei, a. 17:33,Vajdejei, a. 1750 - pentru
primul sat - şi Vajdyej, a. 1750, Vajgyeje>i,a. 1839 (cu Ionetism ardelenesc I]
pentru al doilea (SDT, II, 22:3).Depart.e de a anula legea
toponimică stabilită, aceste "exceptii" subllnlază dependenţa dintre
natura, semantică a radlcalulul cşl sufix: Un radical antroponimic nemotivat poate accepta sufixe specifice det îv ării apeiattvice numai
atunci cînd este omoton cu un apelativ şi, ca atare, âertvatui său coincide iormal ou un derivat al acestuia.
Remarca 2. F8fpbuil
'că entroporumele !CIU
Iha,'Z!ă
'alpe'l'alt[ivi<că
rle,a[ăsau
omofone ICUU!IliapellaitiJv
pot forma toponima Ilapluw'I cu orice sufâx, ,f,a,ce
diif:ÎiC'ii1ă
imiv!elSltig:aţ1a
letmo:1og1Îoă.
Mul!te topoanmecu aspect de ape'l:ativ'e
nu Ia'UOseminli:fic,a'vie
rr,Solcita:ă"
sau "plSi!holl.:O!gkă"
,aşa ourn lam fi t'e,n!ta:ţi
să '1e-1O
acordăm Idiill1!br-\o
perspectivă laJCituailă.
Bărboşi (Snaqov) illlU
este IUJll
toponim "lPs,ilhioiliOlgi:c"
, loilalr,e10halză laD1:t!Topon1imkă
: lun popa Barbul vinde
o parte din s,altlînainlUil1590118.
Roşiacll ,(pleIdrioi] si Roşiotii (I]nCîr'li9ătura) nu implică o caracterizare, fiind derivate de la numele de persoană Roşu 119,respectiv Dumiiraşco Roşea, proprietarul de la 1667120.
Albinori (Teleajen) nu este un toponim rrsocial"I explicabil printr-un
nume de aqent, ci provine de la numele marelui spătar. Albină, căruia
i se întăresc părţi în acest sat în jurul lui 1581121.Risipiţi [Dolj] sugerează imaginea unui sat de tip împrăştiat, dar este, de fapt, un derivat
de 'la lumerl'e uauuiRisipă, oare fiqurează pruntre mostenitorni editullu[Qllltr-un document din 2 aprilie 1627122•
Mdrăţei nu e,ste un sat de oameni
"sărmani,
nenorociti"
123,ci satul
car, Popşorii
îl stăpîneşte
pe la
1350
124.Intr-un
zapis neda,tBlt
apareluiunMărat,
Popa din'
125.Tătăraşii
118DIR,B, XV,I,V, 469. .H5iiholoigU.C"
.îl ICioIIl'idterră
IORDAN,T. 315.
119
:HenlriH. Sltahl,Contillibl1ţii
la studiu,]satelor clevă.lmaşe
româneşti,IU,
Bucumştti,
1.965,
ip. 45. Un ar!9IUml8[Jlt
,în plus este numeleactual al !Satl[lllu,
Roşieş/i
(GHIBĂNESOU,
:I.Z.1-1. p. 21\1,249).La 1846:Roşieci(UIHCARiJUL,
XV, 398).
120GHIBĂ:NESlCU,
LZ.:HI-2,p. 40. DElri,vă!fle
pn1na·1VeraTea
raditcalu,lui
,alrut,no·
pemimicsîrut.d.estulde freCVI€Il'te.
Of. Bărbăteşii<Barbuhanul (DI, I), NegoerşU<
Neguşor(.unde a fost", DIR,A, XIV--XV,1, 159),Hălăuceşti<Holoca
(a. 1600:
ToaderHo/nea,cf. RJAF,II 4 1885,p. 708),Băliceni<Baloş
CiorIan, căruia i-a fost
lntărilt(Dm, A, XVII,II, 431·-432)ş.'a.
1<';DIR,Bi XVI,IV, 498 (datat cu aproximaţie:1580--1582).
122Of. iN:i:eoIIa'Bscu-,A110l))şor,
în .,ArhiveleOlitenie:i".
II, 1923,p. 229. D. Bmza't'll
s.eg1înd:eştc
la o e:IDpHCaJţi,c
printr-unlapelativ{Pirocesul
denumiriiQ!şezărjlof
umane,
in .Mi1.r.orpoltia
()lteruiei
", XV, 1963,p. 426).,IORDAN,
T. 321-322l,! tr:eiOe
'la .categoria .ps'ihologiC'e".
123Of. OviÎdDensusia,nu:.Nu poat:e,fi deoÎltun der,i:valde la mărat" (Limba
românăîn .secolulal XVI-lea.LexicuI,BllClueşti,
1932--1933,
p. 108; idem,Probleme
etc to:ponimieşionomastică,Bulc'llrl€şti,
19281929,p. 198).
124
CHIHĂiNESOU,
6.,1.XV, 34.
125GHI13ĂNESCU,
SJ. XVI, 130,
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de lîngă Suceava nu sînt nici un sat de tătari şi nici de robi tătăresti,
cum credea Iorga: satul a luat naştere pe seliştea "unde au fost Peiit
Tălatul" 126,Moşia sau Ocina Popii de lîngă Fetesti s-a numit într-un
timp Păpănei şi Păpetiet alături de Păpeni 127,Un sat Golani s-a numit
aşa, poate, de la numele logofătului Ion Golăi, căruia i-a fost vîndut de
Petru Vodă 128.La 1718 Ştefan Ochiul cu familia vinde ocina şi moşia
sa din sabul Deocheţi 129:toponimu'l pare ,a 'fi o JiOlDmaţ.'i1e
para,si!I1!t'etkă.
Această modalitate a derivări! nu a. fost intrevăzută încă de lingvişti 130.
Este necesar să observăm că omotonia nu e întotdeauna .naturaIă"
ci se poate crea. printr-o deformare mai. mult sau mai puţin sensibilă a
radicalului antroponimic: Gtoznicii] Grozitiţii, Bruieţii] Btanoţi], Astfel de modificări sînt destul de frecvente in toponimie. Cf. Ceucatiiţ
Cevcotii > azi Ciocatti 131,Cot ăchieşt.il Cotocblestţţ Cotoichieştiţ Cumtcbiest! > azi Curechişiea 132.
Nu intotdeauna atractia paronimlcă produce
formaţii motivate semantic; uneori ea se opreşte la o fază intermediară, în Claretoponimul, deşi nu provoacă o reprezentare completă, reuşeşte să o sugereze, apropilndu-se destul de mult ca aspect de un apelativ. Cazului nostru Totiquietu] Tîngujei i se pot găsi corespondente:
PIăvăteşti (a. 1437)> Plăviieni 133, Băimacetii (sec. XVII) > Buimăceni 134,Dilţeqcmi ("unde a fost Pătru Dellţag")> Bilţiganij DiJţigani 135,
Hîrteşti> Hîrtieşti 136,Li/eşti (a. 1550)> azi Luneşt! 137.
Corolarul 2. Opoziţia radical nemotivat: motivat semantic determină încadrarea unui antroponim într-o categorie toponimică sau în
alta (respectiv, în categoria toponimclor personale sau descriptive).
Această opoziţie este marcată prin opoziţia, de sufixe, personale: nonpersonaâe. Coroâarul 1 laiIIl'egHsesizează lilDIHilliMţia
isuifixe!liO[
lape[,abiv:ilCe
în clasa antroponimelor nemotivate semantic, în condiţii în care orno126DIR,A, XIV-XV,I, 362, ef. XV, 1, 278.
127
DI, I. La :Îrnl0CIPultul
seoolubui,a,1XVII-lea;Păpetiişi PepeniI(DI,II).
123DIR,A, XVI,III, 50.
129URICARIlJL,
XX, 88. In oll't'a'grafia
de la 1846elLiistă
două sate cu aC'CIS,t
mrme: în ţinutul Pl't'IlJei,
ocouulZăbrăultiişi ăm ţinutul GalatH,ocolul Hor.incii
(Ib.,XV, 387,391).
130
Rederindu-se
la toporuimeleîn. -ati şli, IÎn lpetă, ,la Albincwi,V. Bogrea
g1lisearPOIsÎ'bUe
lurmiîto8reJ.e
ellpl,jlcaţi;.pluraLUII
unui ITIUiffi€
personalIs,au 1I01ca1"
(AlbinrlIU)
şi "p[uralu!apelativulllirespecUv"(albinm stupar). CL Contributii
Ia studiul sI1Iixelorromâneşti,în DR. III, 1922-1923,p. 805--806.La rîndul său,
IORDAN,
T. 223 îl considerăun nume de oC1lpaţie,
deşi nu excludeposibilitatea
qa ltoipOlllimrul
să provinăde la un lmtropcmiiffi
1a pliural,pe ca.r,eo p,r.j,v'eşte
însă
qw:rez,ervă.EI cOlllch1de:
.indiJferentde s'emnirfujcatja
lor rcală,aş ,zioe.mater,j,1tIă,
topol1imele
[... ]provilllioat'e de Ila iUn<lp,elat,iv
.care arrutăoculpaţiaoamenilor"
(JliOlba
2). CO!llldluzlua
nues1,c valabllă!!li
ci mă'carc
pentru ,antroponimLlJl
care ,SItă1,1.1
bau d'el"i1vatului
n,()trlll.
131
DIR,A, XW, 1,1,59, 116--117- BirJaid.
132
DIR,A. XV.II,II, 11, 253,259,309-- Ţ,g.Neamţ.
133
UR10AIUUL,
XVIlI,48
134DTR,A, XVII,II, 316._- Botoşani.
139
DIR,A, XIV-XV,,1,174,362,XVH,.tI.!,103,IV, 103-.105,288,V, 179-189
- inclus în Cern1aţi,
Bî:rlad,
136OII,.J -- MIllISc>(l.
137MANOLEiSCJU,
C. 294 -- Pilt,eştl.
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fonia sau deformarea Ionetică le semantizează, făcînd posibil transferul lor În clasa epelativeior. Sernantizarea poate fi şi rezultatul trecerii
numelui propriu în categoria numelor comune, fapt care explică derivarea ,lUliou sufixeapeâetivâce. Acesta este, poate. oazu'l ilui Bogdan (DA
nu dă o etimologie pentru apelativnt bogdan) şi, sigur, cazul lui Iqnat,
devenit apelativ (= numele sărbătorii religioase cu patronul respectiv,
DA), de unde toponimele Boqâănei şi Iqnăiei 138,In popor multe nume
de sfinţi au devenit apelatlve, fiind folosite la plural pentru a denumi
sărbători: Fiiipii, Haralatnbii 139,Macaveii, Alexiii, Tecleie, Saveie
s.a. 140.Transferul dintr-o categorie toponimică în alta se produce însă
nu numai prin schimbarea clasei radicalelor, ci şi prin schimbarea calităţii sufixelor. Combinate cu radicale motivate semantic, sufixele per ..
sonalo îşi pot pierde calitatea lor secundara, manifestată numai în
toponimie, revenind la. funcţia lor adjectivala sau substantivală primară. In aceste cazuri baza antroponimică nu mai poate fi recunoscută
şi <toplO'n,imellle
forrneile :tre'c ,în cateqonie descrjptrvelor. Cf, Cărburesti/
azi Cărbunari 14\ Fîlfoeştij uutuuut 142,Budzeşti/ Buzaţi 143,Răscăuţi/
Răscăeni/ Răscăiati] Răscăeţi 144.În unele cazuri procesul este însoţit
de o modificare amdiealului, fie prin scurtare (Ruqinerri/ Rugineştij
Rujani 145),fie prin amplificare (Ghimpenij Ghimpaii] lnghimpaţi 146-ultimul este o formaţie parasintetică]. fie prin modificare fonetică (Orlaţi/ Uriaţ; 147,dintr-un antroponim Orlea, dovadă pîrîul Valea Orli(i)
de aici 148,astăzi Valea Urloiului, DG). Prin urmare: la nivelul taâicaleJor antroponimice motivate (sau omofone cu un apelativş opoziţia dintre suiixele personale şi non-personale este neutraJizabilă.
138Ignăţeieste numeleactual al satului care, pînă în secolulal XVII-lea,se
chemaIquat şi Lqtiăceni
(DIR,A. XIV--XV,I, 424,XVII,II, Ş4).
139Tudor Pamdrle,Mitologieromânească,1, DUJşmalni
f;şi plie/eUl!ai omuluI,
BUIC!Uf'C'şti,
1916,!p.<143,
,163.
140TudorPamfile,Sărbătorilela români.Sărbiitot
ile. de toamnăşi postul Crăciunului,Bucureşti,1914,p. 12, 51, 56, 149.
141DlR,A, XVI, I, 414- Iasi.
142DI, 1 -- CanalcaL Filio! este un Dnltroponimfolosit şi în Moldova,el. Sellştealui FiUoi[Bujor},DIR,A, XlIV-XV,I, 229,Fîlfoeşli/F1lfoi/Fd1făeşti/
FoIfăeşti(Iaşi),DIR,A, XI\i--XV,r, 317,XVI,III, 232,410,IV, 1:;5,223,Filloiesi
:
(Făkiu)a. ,1662,URI!CAtRJUL,
XXHI,2.57,Mîl1zăteştii
FăIfăeşti,a.. .1846,URlCAtRIUL,
XV,401.Un supranumeFî1fîituAîlfîiedin gură", a fost inmg'stmt în Transilvania
(AII.OriistUTeiaITIU,
Supm:J1umele
locuitorilordin satul Răchitu-Sebeş.
Hunedoara,în
eL, VI. 1961,IP.402).
143
,oIR.A, XIV-XV,l, 44, 370,XV, II, 36 -- TT,Neamţ.
144DI, II -- Găeşti.CI. BCIR,XI, 19J2,p. 26--27(a, 1776).Antroponimul
elstl:
probabilRăsoa(,ODO,445),sau Rdşgău,Răjgău{a. ,1,638,
GHliBĂNESCU,
S.I. XVI,
50, 63). Alpela1tivul
<osterăscă,iat,wlrda,ntă
pc.n:Vru
rlzg1iat.
145DIR,cA,XIV--XV,,r, 302, xvn, II. 58 - iBiIilad.
Saltul!Îi este !ntărit lui
Rugină.Ca aId.jeidtiv,
rujan lmseamnă.fOlŞ:01l!t"
(DM).
146DI, 1 - Caracal.CI. Iorga, Documenteullăţene.p. 226,229(a. 1703,1704).
w DI, I-H _...Crkov.
148N. Iorga, Documentede pe Valea Te1eajenU'lui,
lin Bem, ,IX,1930,p. 130,
a. 1794.P,e:flItr,u
se!lliŞlll1
de ape}ai\JÎiv
l ,Luiurlat, ()f.SCillJLBAN,
D.; le,ste,fol>os,ilt
ş,i tn
o,nomast,ică:
DragoşUrlat,'D1R,A, XIV-XV, ,1,96, dar v'a:rildn,t,(!
cu O-imdilcăU'11
alt radical antroponimic,
quasi-omofon
cu apelativul.
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FORMATII
CUPLURAL
DIRECT
A. TOPONIME
FORMATE
DELAANTROPONIME
NESUFIXATE
2.-3.LEGILE
PLURALULUI
DIRECT
2. Premisă. Jn oondstiile lidentităţii rell'3ltilve
,a ir,adical}u;l!ui
Ulnutitoponim, alternanţa sufixului colectiv cu desinenta de plural nu este un
indiciu al echivalenţei lor funcţionale. Ex.: Gtouiestiţ Gtaurii 149,CuciulăteşUl Cuciulaiil Căciulati 150,Bubuttizettil Buburuzi ?', +Port.âreştil
Portari 152,Cotzesti] Corzii?", Curseşii] Cursăci 154,Ciorsăceştiţ Crorsaci 155,Ciurileşii] azi, probabil, Ciuri 156,Stolniceni] Stolnici 157,Ctoiniceştii Crainici 158,Visterniceni] Vistcmicii 15Y,
Piticeniij Piiicii 160.Pluralul este un semn al clasei nominale, spre deosebire de sufix, care marchează raportul dintre un grup social şi un individ numit Buburuz,
Graur sau Pitic. Întrucît duce la o modifioare a semnificaţiei, schimbul
de marcă este o comutatie şi nu o substitutie. Ea se prezintă numai
atunci cînd antroponimul este motivat semantic (evident, avem în vedere perspectiva lingvistică a vorbitorilor caro creează toponimele).
Lege; S ehi m bar e a c a,te 9 ori ei n U111ă r u 1 u i 1 a a n t r 0p o n i m e l e în funcţie
t o p o n l m i c ă este condiţionată
de natura
semantică
a r a d i c a l u l u i.
ReIa tia A : A n t r o p o n imei 1e n e mot i v a t e sem a n t 1 c
n u p o il: a v '8,a c a t <O
!plamim e u In IP1ura ,1 d ,i rec it.
Relaţia B: A n t r o p o n i m e l e mot i v a t e sem a n tic pot
avea ca toponime
un plural direct.
Remarca 1. Numărul pluralelor directe de la antroporiime motivate
semantic este extrem de mare in toponimia românească. Spicuim doar
cîteva exemple: Buciumi, pe apa, Galbenă, < Bucium (copiii lui Totuiet
149DIR,A, XVI, III, 349,IV, 148,XvIl, Il, 5, IV, 151,380 -_.. Neqrcsti.
150DIR,A, XIV--XV,1, 232, XViI,IV,il19 - Roman,
151CHIBĂNESiCiU,
SJ.30V!lIII,
216 (a. 11546)/219.
Sa!lulîicsbc dăruH lui LaZOI
Bubuttizrdecătrr,ePetru Vodă.La ,1672:Bubuwrlzii(!IORGA,
S.D.XXII,355).Astăzi: Ivăneşti.
152
DIR,,A, XV, U, 2,111,
XVH,IV, 57, 255,269 -_. Bir.lad.
153DI, n - Gtnehiaia
'(lastăz.iCOIZU).
IC}uliloscîn'CÎ
numai,.atesbareacu plural
direct de Ia 1619ş,i 1629,OalnJdrea
l-a consideret,prolbabilun plulr8l1
cOlzi din
coardă" r(CANDRHA,
T. 222). S'e pa,pe'că ,evo!luiaa f'DBit
urmă,boape;a:
n. pms.
Coardă>Cbrzeşti
I CO!zi>Corzll.
154DIR,A, XlIV--XV,
,1,143,XVI,II,237--23, .unde este Cur Sec" V'aslUli.
155DIR A X!IV-XV,1 110 XVII ilV r266V 273._--Făltkemi
156.01,'1--,1,1
- T,g.jiu.' '
"
, ,
.
157DIR,A, XV, II, 159,XVI,'IV, 47, 79--80 Buhu1ŞÎ.
158COSTĂCHESCU,
D.M.B.160,a. 1497la. 1507 inclusîn Homorocea,
Adjud.
159DIR,A, XV,I,MI,393,xvn, V, 23, 243.
160URIKlARWL,
XVllIiI,
p. 136(a. '1548)
/ p. 108(a. 1528).I-Iafost Întărit lui
roade! Pitic (Dm,A, XIV-XV, ,1,33 -- Birlad).
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Bucium, strănepoti ai Onicăi, vînd satul la !648 161)
i Hatbuzii < Ghedeon Hatbuz, căruia ai este 'Îlnltă.ritll,a1497162;Răspoţii < Giurqe Răspop, care stăpîneşte aici în jurul lui 1400163
i Blînzii e stăpînit de familia unui B1îndu la 1528164
i Părtănoşi < Ptutănos "bărbier", care îl stăpîneşte pe la 1330165;Scurţi < Ignat Scurti: de la 1661166
i Gtouri < Ion
Graur (a. 1617), care a stăpînit satul 167;Tîrzii Ttrziu; <CI\O 'l'jllo.!;·ju,
r A lihlll IOliish. TWhSHJII)
168;Tunşi < Tunsul, dovadă păstrarea antroponimului ca nume al pîrîului de lîngă sat 169
i Ghibenjj (a. 1824)< fa·
milia Ghiboti, bine reprezentată în secolul al XVIII-lea 170
i Cudalbi <
Steian Cuiiolbul, căruia la. 1472 Ştefan cel Mare îi dăruieste satul 171
i
Mînzaţj<Avram Mînzal, căruia l-a fost dăruit la 1651172
i Posiumici <
Ston Posadnicui, ai cărui nepoţi vind o parte de sat la 1575173
i Podobiţi «; Ivcşco Podobitul, căruia Ştefan Vodă îi dăruieste satul la 1445174
i
Ia 1630 apare un Ion Isouşotu din BOL/ŞOIi
175
i Vrobeţi, azi Brabeţi 175
<
un Vrabej, sluqă domnească 177
i Cccateti-c lon Cacaietu 178;Zuqtavli <
Ştefan Zuqt av, pictorul lui Alexandru cel Bun, căruia îi este daruit la
1425179
ilai 1614 se menţionează un .Bobleotec, vătah ot Bobieateci" 180
i
+MăIgeJaţi < un MărgcIn[ (se menţionează aici Trecătoarea lui Mărge161GHIBĂ.NESCU,
1.1..1I-2, rp.173.
162
D[iR,A, XV, n, <269
- J3'Îirlad.
Fiii lui Ivaşco HarbuzH stăpînescilia1493
(GHIBĂ.NES!CU,
5.'1.X, 354).
163GHIBĂNESCU,
S.I. XV, :14
.. La 1846;Raspoch]!-- Tecuci(UIUCARIUL,
XV,
388).Gh. Bogaloiconsideranumelesatului un .'uopoQlTaJfku
provenutdintr-o metateză a ucr. toskopv.{erenIrăsoo'!i,f,
săpat"! (Note,,Iaşi,1939,p. N).
164GHJiBĂNESCU,
S.Jl.XVIII,127.ef. Bl1ndeşti.- ,Iaşi (URICmUL,XV, 400).
165
GHIRĂNESCU,
S.1.XV, 34 [etianoloqia
este ia editorului).
166
GHIBĂNESCU,
S.,I.XV, .]19.
167
D. BOGDAN,
GL. 164.
.1
168
D. BOGDAN,
GL.206.
169
DI,II-_.Gilort.MentinerearadicaluluiautrcponimicIasingularpentrua denumi detaliide relief şi planirnetrieesLeun imporl.lanl
c1riteriu
<"timoloqic.
CI. "Ibăneştii
pe IMnia,ala Dorohoi"(a. 1742,BOGDAN,
S. 235),pîrîul şi poianaCiW1CiQ
în satul
+Ciunce.;;h
._- Iaşi (M. Costăchescu,
în 1. NEC.V, 1925,p. 46 şi nota 3), dealul şi
j'arzulCorbulîn +Oonbe'şti- laş'i (DJR,A, XV,I,I, .1(2),aI1loViila
,lui Rotlmpan1a
Rottompăneşti
- FăLioeilli
(DIR,A, XIV--XV,1, 48),'ia7iull
Jui Cirnui!l,a+CîrneIŞUBacău(DIR,A, XV, II, 206),mov.iLllui Puiu l,a Pueşti-- Bdrlad(DIR,A, XVI,r,
19), V'aleaBouşomluila. 1780)însatu,l Bou,şorii(a. 1(78) ._- Vaslui (BeIR,IV,
1925,p. 223,222)iş.a.
170Oh. GhLbă'nescu,
Prefaţă la C. SION,p. XX;I.
171COSTĂCHESCU,
D.M.Ş.M.
90-·-91 Tecuci.
172GHIHĂNEISOU,
S.I. XXI, 76·-· TlJItova.
173GHIBĂNESCU,
S.I. XXI,105.
174CHI13ĂNESCU,
S.I.XXII,92.
173GHIBĂNESCU,
S.L XVI, 47 -- Crasna{Viu.slrui).
176DI, II- Strehaiu.
177DI, 1, 14.
178eDO, 458.
179N. Iorga,in ilCm,X, 1931,p. 84- Hîrlău.
180M. Co,stikhes'cu,
în 1. NEC,VII, 1928,p. 58.
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lat) 131;Spărieţi este "satul Spătietului" 182;Cioitori este satul lui Mihai
Croitor 183; Ptoceitiici, azi Proselnici, < lvaşco Procelnicul, ai cărui
urmaşi îl vînd la 1490184;Btebi, sat pe Idrici, "unde este casa lui ştetem Btebu" 185;+Buzaţi, pe Siret, îi este întărit stolnicului Mihuf Buzatul '36; Bubuiuqii (J3oboiogii) îi este întărit pircălabuluj de Roman,
Toader Bubuioq 187
i Bărboşi, este "satul unele a fost Bătbosul" 188
;
Uscoiş], pe Pîrîul Alb, îi este întărit în 1438 lui [van Uscatu1189;satul
Vtistati! este confirmat copiilor lui Ivonco Vîrstatu la 1491190; satul
Cepari de la 1722 este "moşia Ceţxuului" de la 1708191;Graşii (a. 1445)
<Glasul (un Coste Grosul apare la 1487192),dovadă Ptriu! Grasului de
acolo; Novaci < Novae 193;+BuJgari\Huşi) < Pavel Bulqatiut, oare îşi
avea locuinţa pe Crasna la 1434, în jurul căreia s-a format satul 194;
Zlătar! "unde este Zlatoriul" 195; Săcuituii! de Jos este întărit la 1507
urmaşilor lui Iachim Săcuianul?", ş.a.
Toponimeie formate de la antroponime motivate semantic cu plural drreot conststuie 'oe:ategopie eqaăă caimport,a.nţă şi !l.afeil de bine
reprezentată în limba română ca şi toponimele cu sufixe colective.
Ea a fost complet neglijată de către lingvişti, dacă facem abstracţie
de cele cîteva, exemple pe care aceştia le-au cules din cîteva studii
de is'ÎiOlr'Î'e
şi,maA aăes, din '" Di1cţilOiDJarui1
,g'e,ografk. Di:n oele 28 de
exemple date de noi aici, 12 au fost discutate de 1. Iordan în monografia sa: dintre acestea doar 2au o etimologie corectă iar restul sînt
încadrate eronat 'în cateqoria "sociale" sau "psihologice". Autorul
s-a bazat exclusiv pe "sentimentul lingvistic" - şi nu este de mirare că ,a văzut .'în tooonime simple apelative, neg;îindjustificarea oricărei diferenţieril97; or, în afara perspectivei istorice care să permită
181DIR,A, XVI,1, 290,XVII,1, 245.
132DIR,A, XIV XV, 1, 83, XVJI,1, 28 - Huşi.
183DIR,A. XIV XV, 1, 232--- inclusîn Fîntrnclc,Bîrlad.
14GOSTACHESCU,
D.M.Ş.281 şi 'nota 2.
185DIR,A, XIV-XV, I, 191.- VaSrLlii.
186DIR,A, XV,rr. 31--32,XVI,1, 580 Bacău.
187
BĂLAN,D..B. I. 59, of. DIR,A, XVI, 1, 125--126.
188DIR,A, XV], I, 266,XVU,V, 17 - Husi.
189Gh. Ghi.bănps(,ll,În
.Arhiva",XXV,1914,p. 178.
190
BOGDAN,
D.M.1, 445- inclusîn Coesti,Pascani.
1911. Lupas, Documenteistoriceprivitoarela moşiilebttncoveneşti din Transilvaniaşi Oltenia,AIIN,VI, 1931-1935,
p. 7 şi nota 1.
192
D. BOGDAN,
CL. 164.
1931.DODat,
Consideraţiiistoriceasuţntitoponimie!
româ1leşti,
II, LR,XlV, 1965,
p. 282,JlJOIl'''23. TrOI1Dl!CUTul
este folositcurent ,în zonă cu sens de epclativ,"uriaş.
gigant"(SCRlBAN,
D.) fiind sinonimcu jidov (cf. şi RaduSp. Popescu,Papte vechi
ş1 dialectale ln onomasticadin nord-vestulOlteniei,corn.la Colocviulde onomastică de 111.
,Oluj,10-----11
octombrie,1969).
194DamianP. Bogdan,Actc moldoveneştidinaintcde Ştefancel Mare, Bucureşti, 1938,p. 9, nota 8.
195DIR,A, XIV--XV,I, 155,XVII,l, 162_.- Bacău.
196M. COIstă'chelscu,
trnI. NEC.V, 1925,rp.200- Suoe"wa.
197lo:rguIordan,Numeleproprii«.Cumvrorbiun",
1, 1949,nr. 1. p. 27).
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detectarea unor legi Iormative şi diacronice specifice. a te baza pe
sentimentul lingvistic Înseamnă a face etimologie populară. "Orice
etimologie, spunea A. Dauzat, trebuie să se sprijine pe cunoasterea
şi interpretarea formelor vechi ale numelui. O ipoteză bazată pe forma actuală, chiar dacă explicaţia acesteia ar părea evidentă, riscă. să
ducă la erori grave" 198.
Corolarul 1: Un antroponim tiemotivat semantic poate deveni toponim cu plural direct numai atunci cînd este omoion (total sau patiial}
cu un apelativ şi, ţa aitu e, pluralul său coincide fOMWilcu pluralul acestuia. Un caz de omofonie totală este numele satului Bîzgărăi
din fostut [udeţ Rornenatâ, pe oare OAiNDREA,T. 139 11 pume rîn [elgătură cu antroponimele Bîzgă, Bîzgan, iar eDO, 193, cu supranumele
Bazga, Bazqă, Etimoloqille nu sînt satisfăcătoare: numele de persoană
trebuie să fi fost, obligatoriu, terminat în -[ sau în -rău. Oricum, pluralul dă naştere unei sintagme: bîzgă + răi, în care primul element
este un epitet pentru o persoană "cu mustăţile şi sprîncenele mari şi
negre" 199.Un alt caz este toponimul Bădărăi 200,al cărui plural se justiflilcă plrobalbiQ omoîonăc, deşri. ouvîntuâ, epor.adic, clrouţă iim
MoldolVia)
201dar ICUsemsuâ de i1rm!ămăllirgă
amestecată ICUnnnt IQlr1i
ICiU
cescaval şi :pră!jiltă"202.Schirnberea oa1teg()!ri'eigrlamalJioail1e
se explică
prin aceea că antroponimul este simţit ca fiind semnificativ ca sintagmă, dovadă etimologia populară curentă: bade rău. Aceeaşi situaţie
pentru Mailati, pluralul numelui de persoană MaiJat 203,perceput ca
198Albert Dauzat,La Topol1ymie
iranc.atse
2, iP'aris,1946,ip. 26---27.
199
Şt,elflln
Pesca,Numede persoaneşi nume de animale 1n Tara Oltului, BUiOUreşti, 1936,p, 174.Cf. şi sensulde .spe,Cled muscamare" la D. Udresc, GlO?l"
regionalArgeş,Bucureşti,1967.V. ŞilblZgmOJ,
"lmonsbnu
cu c;'r'e <sesperre copm
la SCRIBAN,
D. ; nu este exclusca acestasă explicetoponimul
'in Intregime.
200După DG,setul din 'CDm.
Bivolari,Iasi, se numea,iaHlJint,e
lugani sau LI.111gani; el şli-alula numele .de :a" o fami:Li,c
vd răzeiŞiş'ezată a,·., C. SION,28
citeaz1!pe un Br1dărău
"mazil,razaş de la Badaraldm ţmutul leş]! (mceputulsec.
XIX).Despresatul din Botoşaniţăranii afirmăcă .mai toţi oamenii,nu prea mulţi
de altminteri,se numescBădr1rău·(IORDAN,
T. 153,nota 1). Cf. Cih.Ghibănescu,
Spiţaneaml!1ui
Bădărău,în L NEC.V, 1925,p. 234--257.
201HEM,2845şli Se:xluiil
PUL5'c81r,jiu
cl'edeaucă termenmlnu ma:icir:cu'lăIn gra·
iuri (Contributiila grama,fjcaislOJicăa limbii române,In .Am.Alcald.
Rom.Mem
Secţ.lit.", s. II, 1. XXXIII,1910-1911,p. 23'1).In Bonţ-Someş
înseamnăînsă .pîine
cu legumăU(ŞtefanBa;;ca,Glosa.rdialecla1...,în "An, Acad,Rom.Mern,Secţ.liL",
s. 'FII,<1:.
IV. 1928),ualf!InVHcea,jug PUlI1ta>t
de dîi<nişli •băI!1bM
n:elcăsătorilt"
(Lexic
regional,LI,Buoureştli,
1967,p. 19).
202SORJI3AN,
D. Of. Petre CorrHI:n,
Glosardialectal, în •AlTI.
Acad.r"om.Mem,
Sect. liV, s. III, t. IX, 1938--1940,.
din Bogdăneştî- Fălticeni.
203S,atul851t,e
8lterslt:a,t
;1,a1600{RJIAF,
IV, 1884,p, 2'11);l:a 1634alP:a:rc
la singular, Măi/at,daicănu oumva€Site° gr,eşe/li]ă
d,e t:ra'l1l5",cr-ieere
li lui I. Ta:novkeau'll
(RIAI\XIV, 1913,p. 8), In Transilvaniasint două sate Mailal,unul lîngă Arad şi
aHllvllitnogă
P;eltlroşe:ni
(SDT,I, 376).Ca aJllt,ropolllirrn
a fOSltoIoSiiltd,e no;b:ilii
români
diÎlnFăogă[iaJŞ
şli de J11,oiŞ:J1Icni
(ODO,314); um Toade'fMaHatapialfle
şi tn Mo!lld:ova
(DIR,A, XVII,IIV, 182).Et.imologia
este nesigură: N. Dră9aJlUl-a consideratUD
derivat din sI. M"lf.meus" (ap. CDO,314); poate fi însă un derivat cu sufixul
-altdli.nMdiJăj I[lUes1eeXiolus
Clasinalgma1lllJsă'şli
să ste,a Labatlll!J
1ui (ci. Herlat.,
eX1pllljic/lit
de CDO,274,di!Ilhie'f lat),
3 - Anuar,academie
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sintaqmă : mai lot. Se observă că pluralul unui toponim analizat ca
fiind un compus afectează numai al doilea termen. Acesta este motivul pentru care pot avea plural şi antroponimele în care omotonia cu
un apelativ este parţială, reducîndu-sa la finalul numelui de persoană :
Hociunqi < Hociunq cel băirin 20<\,
Hăierăţ < Huţettiu 205etc.
Corolarul 2. O situaţie specială au numele care desemnează
un complex 90ogTi:ificconstituit din elemente omoloaqo. 0111010g1a
impune COills,iderax1ea
lor ca ItJerm.'8l1li
,aliilulciC!lasc toponimice, 'În c,adrul căreia se determină reciproc, deci se stabilesc raporturi de interdependenţă. Ex. : BerivoÎi (Mari şi. Mici) 206,Tamaşii (de Sus, ai Tămaşanului şi Zicitari) 2:17,
Deoarece determinarea este inclusă in formula
fi'8icăTIUri
Inurne de kJC, f:i'2iOar<8
toponâm 815't'e
motivat ca ,unsmIlihlu,deşi
unul din oomponenti esil:'8um l<:lil1itraponi:m
lTl!ea:na(lIÎ'z,a<i
seJ11IanlÎIC:,
ESit'8
vorba de al doie::!
de motivara toponimică, oxtrinsecă : Un onu oponim nemotival semantic (etimologic sau omoiomcţ poate deveni
toponim cu plural direct numai pentru Cimarca un raport de intet depenâentă intre termenii unei clase iopotiimice.
Remarca 2. Fornrele Berivoi! IVIici,Berivoiş [vIaii, Ttuncsti de Sus
etc. ar sugera un plural originar, dar unele d,leslări ale acestor nume
sînt la singular: Bettvolui Mic, Berivoiul Mare 2Dt1
şi Tamasul?", Este
vorba cleei de o apariţie a pluralului pe baza unei omonimii a toponimclor la \Sling:u'hu
(If"iz,a1-la), după oare
s-a extins ,asupra ,f,jecărui nume în parte (Iaza a 2-a) :
I
Berivoii Mari
Berivoiul Mare "" Berivoii
/
< Berivoii Mici
Berivolul Mic /
Este interesant di, in Prahova, douii sate omonirne evoluează la o
formă de plural sufixal: Berivoiu de Jos şi de Sus (a. 1805)::>Berjva··
ieşti de Jos şi ele Sus 210(a. 1807), după care revin la singular, dar sufixate: BerevoescuJ de Sus (a. 1834, 1850, ido ib.; p. 137, 142), Berevoeseul de Jos (DG).
204J'I1Ifos:tulţiiLG'I.:llt
H.lOlInan.
Delsfţ}ipe
E:lsle
l,a lc,/j5(CHIB.ĂNESCU,
LI:
II.2, 80); se numea,probabi.l,,',ICllei
Ielociunq,
a.
(CHIBAI'\iESCTJ,
L Z. II-L 32).
205DlR,A, XVI, m, 210,cI. CDO,438.
206Jud. Braşov,cI. Jl,lARTINOVICHSTRATI
şi SDT,I, 74.
207Jud. D::imblOviltn,
of. Iirun;e!sICl\l,
op. cit.
208]\10LDOVAN.
TOCANşi SDT,I, 74. La li'G0-1762;Ber.ivoiu1VjGIe
şilVljc
(Nagy şj. Kis BeTivan,tOf.VlifrgiOilOh'1!nu,
Statisticaromânilorardeleni din ani)
1760·-1?62,
AIIN,HJ, 1924-1925,p. 674.
209IORDAN,
T. 175,Il. 2. Salu1din 13aci1u
arC'formelemai vechila. s9.: DIH,1\,
XIV---XV,
I, 345,XVI,m, 68,XVII,V, 88--B9,eL De. La lB46;Tanwşii(URICARlUL,
XV,385).
210N. Imga, iUIBCIR,XII, 1933,p. 127,13.1.
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B. TOPONIl:v1E
FORMATE
DE LA ANTROPONIME
SUFlXATE
3. Premisă. Numele aceloraşi localităţi prezinta uneori alternanţe
în care sufixul roolectiv este aparent : Litenj! fost Litanouţi 21\ Cu stiatii! Ctrstianeşti 212.Alternanta indică radicale nemotivate suîixato cu
-nn . Liuui si Clrstiun, în raport cu care primele forme toponimice reprezintă plurale directe 213.Constatarea este' confirmată de alternanţa
sinqularului sutixat cu pluralul la toponimele : Btăiianl Brăiiicuii214,
Giurmetiutl Giurttieni 215,Faptul că pluralul sufixului antroponimlc coincide cu unul dintre sufixele toponimice personale, are ca urmare perceperea toponimului nu ca un plural, ci ca un derivat de la o temă
antroponimică diferită de crea reală: Lii + '·eni, Ctrstea + -uru.
O situaţie diferită oferă alternanţele singular/plural la antroponimele motivate semantic şi derivate ou sufixe, apelativice, de tipul
Bărbuleii) Bătbule; 216.Pluralul şterge din conştiinţa vorbitorilor orice
relaţie cu un radical antroponirnlc primar, ceea ce Înseamnă că schimbarea categoriei gramaticale este secundară, aici, de o schimbare a
clasei semnificaţiei.
Lege P 1'liIf,a'1li 'l a 'Il,tr o !pIQn !Î.me \110
iI' suf ,i x la Iteî 111f iU([1\C:-.
ţ ii,e t o !pOn i mi leă e IS't '18 le10n teli 'i o 111
,ait d e n a t li ITta S8m a n t i c ă a r a d ic a l u l u l şi de calitatea
s u f i x u Lu i.
Relaţ'ia A : Una n t r o p o n imn
e mot i v a t sem a n t i c
P o a te de v e nit o p o n imI a p l u r 'a 1 n li mai dac ă suf ix u 1 Săli re p re zi n t ăs ing ula r u 1 unuia
dintre
S li f ix ele t o p o n imi c e per s o n 'cIi1 e.
Remarca 1. Practic, exemplele sigure pentru această relaţie sînt
destul de puţine pînă în secolul al XVIII-lea, ceea ce contrazice convingerea pe caife o au unii lingvişfi că sUfixe'leltoponîmice personale
cu asped de plural au apărut din singularele, lor, cu care se derivau
antroponime. Sufixele colective s-au dezvoltat pe baza semni.ficaţiei
patronimice a singularelor 10'r, dar numele' de sate nu se creau, în genem1, de la patronim, ci de la prenume sau supranume. La 18 ianua-,
rie 1490 Ştefan cel Mare confirmă fetelor lui Mircea Ciucescul satul
Mirceştii, iar copiilor lui Danciul Ciucescul satul Dănceştii (BOGDAN,
D.M. L 391-39-2). Peml!:.rru
Ioa imnID'U:me
de sat \SălCl!pa'fiă
IOaplU:HiltllJl
!U!llUli
antroponim deifÎva,tcu lIn sufix patronimic era necesar ca sufixul respectiv să-şi piatrelă funcţia iniţială, dţ;v8nind sufix onomastic general,
211COSTÂCI-lHSCU,
D,M,r, 269 (a. 1429)- S'IJIOOWV'll.
212DI.1 -- Topoloveni,
213Exactitateaindicatieidate de alternanţă SE'verifică,şi aici, documentar:
la 1515BlOgdan
Vodă illlltălneŞlte
satul nlerpo>ţ.j]or
lui Cos/eaUtec!l1ul
(COSrrĂJCI1ESCU
D.M,B,381).Pmima
,ait'es,tafe:
Izatamllui DragomirLiteo'Ilul
(DIR,A, XIV-XV,I, 83
21.0,1,II -40url'ead'e Am9Elş.
2150.1,1 -- aSltăziGiol''ffiane,
Cra,iova.Bsltlc
,formade singlllw81l'
oH,en'c'sc
(... GiOI'
manul).CL,5ărbanGiurmele,a. 1823,BeIR,VIII,1929,p. 21.
216m, II - azi Brlrbu./eţu,
'!'îIrgolVişt,e,
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adică folosit si pentru a crea prenume. In principiu, toate sufixele patronimice evoluează astfel şi, ca atare, pot forma tcponimo la plural.
Exemplele noastre sigure se reduc însă la sufixul -ati care, dacă nu
este unicul care să permită pluralul direct al unui antroponim nernotivat, este, în orice caz, cel mai frecvent şi cel mai vechi, deoarece a
venit din slavă şi cu o funcţie onomastică generală: Duşani< Dusen 217;
Giurcatii - satul lui Giurcari Şatultul cel Orb 218
i Negovani < Neqovanul, care poseda, o parte rnecest sat pe la 1498219;Cosiţeni (a. 1600)
< Glierasim Cosi/an de la 1604220; tnscan; (Vaslui) < Duma Rtşcan,
stăpînul satului în prima. jumătate il secolului al XV-lea 221;liliza Briţcanilot < familia lui Gligore Briican, care o stăpînea 222; Şteienii
(Muntenia) 223şi Şteianii (Vaslui) 224< Ştefan; Băzăvon!-cBăzâvan 225
;
Şopuleni, fost Trolaneşti < Neaquţ Şopitleattu, care cumpără o parte
de sat la 1533226
i Bălcenii (Botoşani) > Băiceanu, boier pe moşia căruia se refugiaseră moldovenii care au format satul 227; Docatii-z:Docan 228,
In unele cazuri -on t-eanţ marchează descendenta locală, nu numad socială a individului (Rîşcan, Sopu leanu, Băiceanuţ - de unde
capacitatea Sia de a forma supranume şi, deci, posibilitatea de a se
crea pe baza lui toponimo personale. Sînt mai greu de probat pluralele toponimice pentru sufixe mal puţin complete decît -an, cum ar fi
-esctu), pînă în veacul al XVIII-lea. In momentul în care un boier
cumpăra un sat, putea să-şi formeze numele de familie de la numele
acestuia 229,sau să-si impună numele său ca nume al satului 230.Legătura de nume avea valoarea unui act sau a unei probe juridice de proprietate, ceea ce explică multe schimbări de nume, mai ales din veacul al XVIII-lea 231.Din acest motiv este greu de presupus filiaţia
217Sat dispărut- Mihădleşti.
Of. DI, II.
218GiHIBĂNESCU,
SJ. XIX, 3.
219D. Buzatni,oo. cii., p. 417.
220D. BOGAN,GL. 148.
221Gh. Ghibămescu,
FamiliaRîşeanu,îll11. NEC.XVI, 1926----1927,
p, 240.Rlşcanii de pe E:I'aQl
şi-eu luat numelede la unul din oei trei bM·,jnliai satului,Popa
Rîşcanu[id. ib., p, 243).
222V. G. Erblceanu,In .Arhiva-,III, 1892,p. 432 (a,. 1741).
223N. Iorga,Documente
utlăiene,p, 188,a. 1634.
224DIR,A, XVU,'IU,33.
225Of. CulmeaBăzăventlo«,
a. 1840,M€heJd>inţli
(Bem, XII, 1933,p. 164).CAN·
DREIA-,
T. 113presupuneun derivat sntroponlrntc
!deIa sb. baz .braz".
226hc.elSindiilv!id
elJ1a"
'],ar!ltlJduli
său, din laMsat Şopîrleni, Înlte,meiat
dieboi,erul
Şopîrlă,din vr'emc'l'l
IUliŞ't'CI<I!Il
IOelMme (d. GHIBĂNESOU.
S.I. xvn, 1-2).
227AU'i"el
I. Gheo[ghiu,ap. dt., p. 6.
228C. SION,84, menţioneazăpe un Docanffmoldovan,
răzăş de la satul Docanii. t,i[!,uua
Tutov,ei,mazilşi birnid".
229HenriH. Stahl,op. cU.,rp.4654.
230Pentrua intra tn posesiasatuluiBăleşti.Ta/omirUrseaîncearcăsă-i schimble
fiIllmc,le
tn Ulseş/i Ia 1493{BUZ!CIilu,
op. cit.• p. 417).
2311. Donat,op. cit., p. 279.
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exactă IÎn situaţia în care proprietarul şi satul au acelasl nume. De ex.,
nu este deloc sigur că Dimitrie Dăbăcescis, stăpînul satului Dăbăceşti
din Oltenia, a dat numele său satului t-escu'z=eşti], cum crede D. Buzatu (op. cit., p. 417). Dimpotrivă, deoareoeîn alte documente satul se
numeşte Doboca 232,iar acesta este un nume de persoană de origine
maghiară 233,este posibil ca evoluţia să fi fost simultană, ca în atitea
alte cazuri 234: Doboca;» 10Dăbăcescu (patronimic) şi > 2° Dăbăceşti
("ai lui Doboca"]sau, şi mai probabil, Doboca ;» Dăbăceşii > Dăbăcescu,
dacii avem în vedere că individul era un proprietar şi nu un membru
al obştii. Este însă sigur că satul Romaneştii de lîngă Craiova s-a numit asa de la primarul N. P. Romanescu, deoarece acesta l-a creat pe
la 1900m şi că satul Antoneşti şi-a luat numele de la proprietarul său,
Gheorghe Antonescu, deoarece lil1la'i'n'ie
se ohema Speriaiul 236.
Relaţia B: Una n t r o p o n i m mot i v a t sem a n tic P o a t e
deveni
toponim
la plural
indiferent
de calitatea
suf i x u 1u I C11 car e est e d eri v a t.
Remarca 2. Există o serie de antroponime care formează o categofie intermediară între apelativele în funcţie onomastică (supranumele
propriu-zise) şi numele de persoană nemotivate semantic, Ele au fost
create de la apelative dar cu sufixe onomastice, aşa încît numele nu
produce, in totalitatea sa, o reprezentare, ci o sugerează pe baza semnificaţiei temei. Asemenea antroponime pot avea plural în virtutea
motivăni lor parţiale. Ex.: Şuici«; Şuică vornicul, căruia îi este întărit 237
i Ctt iei <C. Cttţeu (mort după 1890), proprietarul satului 238;Bătzdi 239
< Btrzău 240.
Corolarul 1. La unele nume de persoană care formează toponime
cu plural direct sufixele sînt aparente. Cf, Detniiani 241<Demiar.<gr.
232.Arbivele Olteniei", VII, 1928,p, 168, 172.
233CDO.261: Doboko,Explicaţiaeste mult mai convlnqătoarcdecî,t curăoasu
eontaminaţiedintre ucr. glubâhij+ dOlbli sau dintre bg. dzlbok + ucr, dOllbu
presupusede IORDAN,
T. 106.
234DupănumeleunnnCetrxus-a m.liITlt
satul Ge.nnă·teşti;
fiul!luă aJParetntr-un
documentdim1463ce Şlelul Gernătescul,nume cere allt'elfn,eI8r.lă
cu Şieiu! Gemat
(BOGDoAN,
D.M.1, 74).
235D. Buzatu,op. cit; p. 418.
236DG - În fostuăjudet Teleormen,plas,aT!rgu.
237DI, 1 C. de A!rU8ş.
Membriifami,lli'ci
s·e niUiffiielaiU
Şuicani(a. 1708)sau
Şuicoi(a. 1(94),eL BCm,III, 1924,p. 91, 86 (sufixepatronimiceechivalente).
238Buza.!tu,
op. cit., p. 417 -- HiIIlOlV.a.
239După DA bîrz- este o temă onomatopeică,prezentă în blrzoill,bîrzoiat.
bîrzoba,bîrzăun(k.
240m, II - Gilor (lf'Ol1ml1
actuală este Bîrzeill).
241DI, 1 - Beceni(azi GUlaDimienii).Există şi un Dimial1i!Dămiani
(azi Di..
mieni,m, II - Snagov)şi Dc1rnieni
(SDT,1, 191-- Tg. Mureş).
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l:l.EjltClV6,
Cărlmani 242
< Călittun: < maqh, Keletnen, Pcraiţxuii 243
< Pataipan, poate-c.qr. mod. Tl'apctTl'av
sau mlpo:rravw(CDO, 342), Roboţii <
Groza Rahat, oare vinde satuâ l,a 1491244
<magh. toluui "putred" (CDO,
362), Coţmani < Coţman 245.Prin urmare: Anuopontmete nemoUvate
semantic pot forma ioponime cu plural direct dacă terminatia lor este
omoiotui cu sinqulatul unui sufix toponimie personal.
Corolarul 2: Un atitroponitir nemotivoi semantic (etimologic sau
omofonic), dar prevăzut cu un sufix apelativle, poate deveni toponim
cu plural direct numai pentru a mereu un raport de interdependenţă
între termenii unei clase topotiimice. Ex.: Anâteiosi, comună care şi-a
luat numele de la satele omonime din componenţa sa, Aruireiaşuţ Muntenesc şi Moldovenesc 246.
C. CRITERII
ETIMOLOGICE
CU CARACTER
more
4. LEGE
....GENULUI
Premisă. ° bună parte dintre toponimele clasifioate, printr-o analiză
ele suprafaţă, în "sociale", "psiho}ogioe" sau "istorice" sînt, de fapt.
numo de persoană ou plural direct. Date fiind consecinţele legilor
2 şi 3, devin absolut necesare criteriile de distinqere a bazei apelativice de cea antroponimică a numelor de locuri.
Lege: Var i abi 1i t a t e ade s i Il e n ţel o r dep 1 ura 1 1 a
t o p o n i m e l e per s o n ale est e î n f u n c tie d e car act er ulm ati văr i i n u m e l o r r e s p e c tiv e.
Relaţia A : A n t r o p o n i m e I e mot i v a t e sem a n tic fac
p 1ura 1u 1 î n -i c a soc ion i m e, ind i fer e n tele gen li 1.
respectiv
de p l u r a l u l a p e l a ti v e l o r c o r e s p u n z ăt o are. Vom grupa socionimele (termenul, foarte potrivit, îi aparţine
lui Henri H. Stahl) în două categorii: CI}formate de la antroponime cu
plural de neutru ca apelati ve: Mischii <Mischiu sau Mischie 247,Ci[1242C. A. Stoide,Documenteşi regeste,nemţenede Ia DabijaVodă,în •Armarul liceului"PetruReres»Piatra Neamţ",1935--1916,
p. 161(a. 1662).Vezi şi alternlim,ţel'e
singnlar/plunaa
la numelesatdOiIarKte1e:Uie
1rertIlTÎ'n1lJteÎn
-man şi -un: CiocmanijCiocman,
Coiormolli/Coformon,
Cohani/Cohcm
ş.a, (SDT,I, 149, 1"10,160).Este
pOI,,,ibiJl
ca, prel1!ll'U
uTIele,a1t'ernarrl'ţa
să ,f\iedOi6.'UIU
simplufap'tgiIaific.
243Un sat Para(i)ŢJani
(Giurgiu)s-a numit ulterior ,Arsache(DI, le-II, cI. DG
s.'v.Arsache).DG mai !nregistroazăun di,tun PamipanlIn fosltulj:\l!dJelţ
Putna şi o
Unlă'Îll .fos:uljUlddtIalomi:ţ.a,.
Paraipa,ner<anumeleU!norfallniliii
de mocaniarde·
leni stabi!liiiIn DoIbITolgoa(d.
D. Şa:ndl1u,
MIOCaI,lii
în Dobrogea,Bucureşti,1946,
p. 97, notl ,1).
244GHiIBAu"JESOU,
S.I. x.nr, 26.
245DIR,A, XIV-XV, L 31, XV, n, 14. Ca?; în cazul lui Paraipan,etimologi,i'!.
numeluies1€ll(x:Jară.
246IIllfostul jUlcLet
Rlm[liculSă,r/l!t,
clf.DG.
247Cef.I. DOlllWL
op. cit., p. 282,nota 23; misehiu1ns'ellllnlD.ă
.oţe,j"(DLR).
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tii <Ciur 2,\8,Hurdugi (a. 1622) Iluldug(ea) 249,Clrligi (Roman) TOGâes Cîrlig, căruia i se întăreşte o parte de sat la 15202;'°,ef. Vadul CtrJijilor (Bacău, 18.1569)25\Coiocii pe Bi!sitrita2"2<Cojoc, +Rătezjj {Vaslui] 25'<Rătez, Peletlucii (Bacău) sau Peietucii 25 <Pelet(i)uc 255;b) formate de la antroponime cu plural de feminin ca apelative . Cojofuni
(a. 1619)<Coţofană (a. 1606)256,Catust! (pe Bîrlad] < Cătuşă (ct. girla
Căt!lşdnei, tot aici) :!51,Tdlpigi (Husi] < 'Td1pifJd,dovadă alternanţa Td1·
pijani/Tâ.1pijeni258,Oglinzii (Tg. Ne amt] < Oglindă, deoarece alternează
I.l Oglindcş!i 259,Rebeq! (Dolj)< Rebeaqă 260,
Relaţia se aplică şi antroponlmelor motivate semantic, derivate cu
sufixe pur apelativice : radicalele toponimelor Cioctlieşti, l'vfăcăreşti şi
i olicioi formează variante toponimice de genul masculin la plural,
prin combinarea cu sufixe apelativlce (Cioctltei, Mdcăreţi şi Poiicioti],
deşi în funcţia lor de apelative sînt de genul neutru (ciocuteu, măcă·
TeJ) sau feminin (policiomă).
Remarca 1. Această lege poate servi drept criteriu de distingem a
radicalelor antroponlmice motivate semantic numai în cazul în care
pluralul în -1 este imposibil pentru apelativele corespunzătoare. Ea nu
serveste drept criteriu absolut deoarece pluralul "anormal" al apelativului poate exista fără să fie atestat, In orice caz, toponimelecu plurale "aberante" trebuie suspectate ca fiind create cu plural normal de
la antroponime. De ex., nu vedem de Ce Gotqani, considerat ca un plural neregulat de la entopicul gorgan 261,nu ar putea fi pluralul normal
al numelui ele persoană Gorgan (boieri. cu acest nume apar la 1616262,
248CDO,31.
249Of. D. BOGDAN,
GL. 167şi GHIBANESClJ,
S.L III, 48, 50. La 1846:Hur·
rlucjj
(Făik,iu),
of.
UR
ICAR
IUL,
XV,
398.
l
. 250CDST
ĂCHESCU,
D.M.Ş.208.
2\1D1.\1.,
A, XVI,II, 200.
252BOGDA.1\l,
S. 233,u. 1742.
253DII<.,
A, XVII,IV, 290,fi. H)\8.
2,\4DIR,A, XVI,IV, 34, xvn, IV, 458,BeII<.,
vnr, 1929.p. 47 (a. 1667),C;!1]!3Ă1!'ESCU,
i.z, 1lI·2,p, 75 (a. 16(8).
255Peletic 5.11.,înseamnă..pcnsula olarului" (SCRIBb.N,
D,), r.s1nqetncheqat"
(Oltenia,cf. Lexicrvqionot,L Bucureşti,1960,p. 31),iar în formaueletiuc,In Moldova, .p.II1ză
de pai'1!I1.im"
(Lexicregional,II, Bucureşti,1967,p.121).
256cr. D. BOGDAN,
GL. 148.
2.S7
OOSTĂCHESCU,
D.M.Ş.93, fi. 1519.
258DIR,A, XV,u,II, 1--2, 325.
259URICARIUL,
XVII"12 (a. 163/J)/14
(a. 1(36).
2601. Iordanil deniv,o.
din Rebeqoa,Rebeqa(---·Ar
_ -iclI!ln toponimie,în .Arhi'INl.",
XXX,1923,p. 106)
.. Of. llfllsa.
reb,eagă,-gi s.L ",!UC'fll
vechi ş'i 117JM.
g,ta:,ioat
i
rablă" (Lexicregiol1n1
II, 71), .vEchitură"şi (despncanimalle).căzfHură"(D. Uclres·
cu, of!. CN.),In 011[,elflia
stiMuntenia.
261
IORDAN,
T,
36.'
EXif}li.oaţiall
dat··>(}
Iorga ;;i a fost rc1uMăde CANDREA
T. 10-41.
262RIAF.XI2,1910,p. 283.
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1624263,1628264,1630265,1755266s.a, 267). Of. satul Gorgăneşti-Bu'Zăru
(DC). In materialul documentar consultat am întîlnit a singură excepţie de la legea genului: satul Poienile, azi Petresti. dăruit Ila 15'12urmaşilor lui lvancu Poiană 268.Documentul este însă o traducere tîrzie
(vezi şi Dm, A XViI,III, 9, I, ISI). Sîll1tipQlsihi!}e
două eXipI!i1oaţ'ii
: la) proprieltall"utl
şi-Ia aluat numele de 1,asalt {(:if.Petru Vilna, care daruieste a,a
1472 Slaltu[Isă'llpe rliul Vilna 269);b) documerstarllQirilginaii
sll,a'vconţinea
Imnp[ur'ail pemtru poiană, care a f'Oisttradus gireş.Hprin Poienile IPIfIO
Poienii. Hslbegreu de conceput ca, iÎlnlbr-ovreme loÎlndIDlume;le
l<;latuiuli
era şi aiI locuitorilor, să se producă o confuzie 270.Traducerea greşită
a PIUIVUIt
lfi lfafV10,I'i7,altă
de f,ali!u'l 'că dennnniree veoble fusese de mudt
imlOlcuită.
Relaţia B: An t r o p o n i fi ele mot i v a te t o p o n imi c pot
a vea p 1ura 1 d efe mi n i n, mas eul ins a u n e u t r u, ind [;
fer e n t de g e fi u 1 lor ori g i n a r, Oferim exemple de plural feminin şi neutru pentru nume de persoană masculine, nemotivate semantic dar motivate toponimie. Satul Neculele îşi explică numele de Ia
pîraiele de pe teritoriul său, care se numesc fiecare Necula 271.Toponimul VoicuriIe (Poiana Sibiului) este sinonim cu Coastele lui Voleu 272,
ceea ce înseamnă că pluralul a apărut din necesitatea acordului numelui de persoană cu pluralitatea obiectului geografic desemnat. Două
sate din Bucovina. Onutul de Sus şi de Jos 273sînt numite într-un document Onuturile 274.Un sat dispărut de lîngă actualul sat Drăganu
(01teţu) se numea Vălenii dintre Drăgane (DI, II), unde Drăganele deseermează ,două de,a'luri,numite ifileoareDt ăqanu {:DC).Pătcaşele (Cîr1libaba) e un sat compus din Fătcasul de Sus şi de Jos (IORDAN, T. 391
şi nota 3), iar Vicovele de la 1742275din Vicovul de Sus şi de Jos.
Remarca 2. Antroponimele de genul feminin nu pot deveni toponime la plural decît pentru a marca un raport de interdependenţă între termenii unei clase toponlmice. Ex.: Budesile, comună lîngă Piteşti. form8Jtădin satele Budeasa Mare şi Mică (DG), Văronieele, două
sate omonime dispărute, lîngă T. Severin (DI, 1). Dragos]avele etc. Necunoarşite'fela
Iflenomenulluimo:Nvări[
toponimk'e la lOondulsIllainlterpr'etă!f'Î
263BeIR,XI, 1932,p. 55.
264GHIB.ĂNESCU,
S.I. IX, 102: p!rdHabulGavril Gorgan.
265ANON.GANTAC.
96.
266GHIBĂNESOU,
S.I. VIIVnI, 197; 7'oaderGorqan.
267Of. ş un beJe'llial
din Aifrleal,GavrildGorgan,ia 1762(I. 1YIarNlurn,
op. cit.,
p. 172).
268URICARIUL.
XVII,1·2.
269.Arhiva",XXV,1914,p. 180.
270Of. Poieneşti,4 'Sat'etn tinuul Vasluila 1846(URlOARWL,
XV, 395).
271Dl, 1 .- R1mnd\:u
Sika.t.
272EugenTănase,7'oponimiacomuneipoiana Sibiului,in ,Analele Univ. din
Timşoa'f'Il·.
S81f,11l
ş<t.,mot, v, 1967,p. 27.
m ExplicaţiaOnut<lon11dat'-oV. 13ogrea,
AIIN,III, 1924-1925,
p. 713.
274.Să dati amăndororOflu/urilol"
căte In giumătate"(BĂLAN,
D. B. III, 19,
a. 1665).
275BOGDAN,
S. 222,224.
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arbitrare. După N. A. Constantinescu, in toponimele N'ăcuieie, Vara.
nicele, Iocoviie, lvăneaţele etc. ar exista ",tlex,i!Ulnea
1(lsk1)-ele, -ileu, care
"formează patronime pentru un grup de fiice" (CDO,LXVI)! El inserează în această categorie chiar şi numele sărbătorii Anastasiitor, unde
nurneâe propriu a devemit apeâativ şi se comportă ca ,aIVaif'e
(vez!
anle, p. 29).
S.LBGEA
ACCENTULUI
Premisă. In lexicul comun regulile de accentuate nu sînt condiţionate semantic. De asemenea, nu toate sufixele sînt accentuate. TopoaImele formate de la antroponima se comportă diferenţiat sub aspect
morfologic, în funcţie de natura semantică a radicalelor. Deoarece accentul are capacitatea de a marca un fenomen morfologic, diferentierea toponimelor în planul categoriei numărului îşi are corespondentul
in planul accentuării.
Lege : Var i abi 1i t a te a ace e n t u ă fii
t o P o n i me lor
prov en.i t e din e n tro p onâ me 1113p'l'ulr,a'le'st,eIÎn
f un cţie de il iCI
tIU'T,a sem ,an t liIC,ă ,a rr,ad i c ,a le Ilo ro
Relaţia A: Pluralul
a n t r o p o n i m e l o r nemotivate
sem a n tic sef ace n uma i î n c o il d iti i d e o x i ton i e. Ex. :
Damiani, Patapâni, Ruseţi.
Remarca 1. Relaţia este consecinţa faptului că, pînă in secolul al
XVIII-le;a, pluralul antroponlmelor nemotivate semantic este întotdeauna un plural al sufixului. conform legii nr, 3. Or, sufixele topontmloe
personale sînt toate accentuate. Pluralul oxiton slji menţine şi după secolul al XVIII-lea, cînd apar toponime cu pluralfdirect de la antroponime nemotivate: Ruseţi-c.Ruset 276<Ruset.
Relaţia B: P 1ura 1ula n t r o p ani mei o r mot i v a t e s ern a n tic est e p os i b il şi în p o z iti eno n-o x i ton ă, Ex.:
Bobotnlcl< Bobotnicul î", Galbeni < Golbeau! 278,Singerii < Singer 279.
Remarca 2. Explicaţia toponlmului Dealul Bucuri (Muscel) ca plural al antroponimului nemotivat Bucur, avansată de O. Densusi.anu280
şi reluată de IORDAN, T. 164, nota 4, contrazice atît legea aecentului
cît şi legea pluralului direct. Un pluI'lal bucuri nu este totuşi ate,stiat în
dicţionarele noalstre pentru nici un apelativ. In AtJasul lingvistic mol276Of. I. Donat,op. dt .• p. 282,noila23.
m DI, 1 -- Strehail8(ambeleformealternează).
ZiSSat lîngă Adjud,··ef. DG, care derivă numelede la un Fălu Galben,pe
baza unui documentde la 1730.
279C. SION,346- Botoşarnd,
d. ODO,458.
2BO
Ovid Dem;ulSiiJaI1U,
Studi de filologieromdnd,BUlcrur'eşt1,
1898,p. 6--7.
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dovenesc281se qăfe:şfberliTI!s,i"i
bucuri Ioa rplrurail,aiI,lud biu: ",fIUtg"
în punetelle 811,98, 113, 1<20,146, 190,
226, 229. !ui1ăturide phua!}uilbuci,
singurul lnreqlstrat 'in DA. De altfel, în aceeaşi zonă, apare o formaţie toponimică analoqă, Btaduti, interpretat de IORDAN. T. 378 ca un
"plural nerequlat", de unde o întreagă teorio a creatiei toponimice,
care ar implica ah initia o diferenţiere mortoloqtcă a lexiculul toponimie de cel curent. Or, procesul denominaţiei este condus de imperativul ideutiiicătli , distincţia se face prin selectia apeletivelor corespunzătoare, nu prin eliminarea sensului (pentru că Broâuti nu are sens
pentru cine nu foloseste curent acest pluraâ}. Dacă bucuri nu este (încă)
atestat în regiune, btosiur; este 282,
Contravine aceloraşi legi şi explicaţia dată de N. A. Constantinescu toponimelor <În-Citi, ca fiind plurale ale unor antroponims în
l.otă. Trecerea la plural nu justifică schimbarea accentului : un toponim ca Stupina din Leaoţi, care desemnează un complex geografic
compus din elemente omonime (Leaota de Mijloc şl de Sus, DI, 1), menţine accentul iniţial.
Corotar : Antroţxmimele nemotivate semantic pot deveni toponitue
la plural tn pozitie non-oxitonă, I11lD1QÎ
pentru a marca un raport de
intcrdependentâ între termenii unei clase ioponimice. Ex.: Leaoîi,
Neculele, Volcutile.
ACTIUNEA
LEG1LOR
TOPONIMICE
Din punct de vedere diacronic, legile au o aplicabilitate absoluta
pin.} la sfîrşitul veacului. al XVII-lea şi începutul celui de al XVIII-lea.
După această perioadă încep să apară toponime cu plural direct de la
nume de persoană nemotivate semantic. Cf. Valea Arghirilor (a. 1722)283,
Varticii 'la. 1766)284,Iuracii (,a. 1.3H3)
285,Bosarabi (ia. 1880)285s.e, F,aiprUwl
este o consecinţă a aparitiei claselor entroponimice formate din numele
de f,amill'i,e
:li8pâural, :în)ilnBli1i,cră
hJ.tină (Ia rUilllalIliişti)
şi ig:ficalcă.
Tredudnd din iBlOlIlJiniulS,
C. Oantacuzdmo vorbeste de Cotvlni ('1<a't.
Cotvinnos) 287.lm liL"rtJa
.f,amiiliHlOr
boieresti '.dcori'9i1lliC
ISlÎJrăJ1nă.
Camtemârmentionează IymmielePaleoloqliilor, Sevostosilot, Grililor, Hrisovetqtiilor, Asanilor, Russetilor, cu oo:pGispOlndle:n:t'8
r)(rJ,ecte în Itextul :t.a'hin'ţ)'ropri,u:
PalaeologoIum, Sobosloru111, GrilorwTI, CluysohcrgioruIn, ASGnarWll,
281Acaclemiade Ştiinte a. R. S. S. Moldoveneşti,
At1osu}lingvisticmoldove·
nc'sc,1, 2, Chilş'Îl11iiu,
1968,11loji. In P'Ul1lClt'c}e
35 şi 224 apare Umpluwl neUJtT;u
Şl
per:,tnlfl/l'Y:fagtui.
282Glosarcliaice/al01Ie11;"0,
Bl1cure.;;ti.
1gel S.V.
283OhliibăuelScu,
in I. l'H0C.VII, 1928.p. 251.
284IORGA,S.D.XVI,213.
2B5
LaRGA,S.D.XXH,1'14.
286Bliczallu,
op. cit., p. 429,d. DG.
287ConstantinC<lnt
acu'/"ino
, lstoriiaTării Rwnâneşti(Cronicarimunteni,1, Bue
1961),p. rO.
.
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Roesetotum 288,Domnii rrmllnh;rnri
scr,Il!t
Inumiţi Bosatob! de M. COIStin 289.şi de ANON. OANTAC J, g.floifiiUlllgu:r:Î,
Esterbazii de R. Popescu 290,Catuacuzinii, plural după gr. 01 KO:VTcucou2:rl'J013
este folosit
de R. Popescu 291,Anonimul Brincovenesc 292,Gheorgachi 293,Pe la inceputul veacului al XIXlel8 se vorbeşte de Alhazii, frati! Griqotii, Ioanii, Ctiitiecii. fratii Hatbaţti 29\ fraţii Ghermani 295,Moda franceză desăvirseşte tendinţa spre plural direct, începută în perioada umanistă.
Este edificatoare interoqaţia retorică pe tema "ubi sunt qui ants nas"
a lui Săqhinescu : "Dar unde sînteţi, Asaciu, Bălcesti, Boliocţ, Cautemiri, [... ] Heliazi, Hurtnuzachi, Lambtioti, Lazăr], Melchisedechi..." 296,
A. Philippide acordă dreptul la plural nu numai unor nume de persoană (Toaderi, VasiJi), dar şi unor nume de localităţi, indiferent de faptul că sînt unice sau au omonime 297.La paturile culte dispare sentimentul unei dependente dintre natura semantică a radicalulul şi eategoria numărului. Ca urmare, devin frecvente pluralele de lectură (livreşti) : Făgăraşîi, Vladunitii, Filiaşii pentru nume care au reprezentat,
la origine, singulare cu consoanele finale pronunţate muiat, dar notate
cu -i final În transcripţiile moderne 298,Pe de altă parte, se şterge
semnificaţia Inltlală ia sufixelor personale, care încep să fie folosite
arbitrar, prin confuzie cu alte sufixe, avînd o functie diferită. Cînd bejenarti din cătunul Beţetiia s-au mutat, în 1906, în satul Gwiu (Olt), au
numit partea Ilofde sla!tBeţenesti 299,'Uin!de
-eşti are o f'llincţiepa!vdonilIukă.
începînd din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, administraţia impune sistemul de denominaţie simbolic, bazat pe folosirea antroponimelor la nomtnetiv sinqular. Toponimele "comemorative" înlocuiesc
atît sistemul sufixul, organic românesc, cît si pe cel cu plural direct,
care incepuse să se dezvolte în veacul al XVIII-lea.
_.__ _._ ..-_._._l
ZS8
DimitrieCantcrndr,
HwnÎc111
vechimiia romano-moldo-vlahilor,
Buc., 1901,
1'.25--26/47-48.'
289MironCost:in,
Opere,Bucureşti,HJ58(ed.P. P. Panaitescu
), p. 223.
290RaduPOpSICU.,
IstoriiledomnilorŢării Româneşti.BUlClVI1eiŞ·li,
1963(ed. Const,
Gr'elcElso'U
l, p. ,110.
291R'l!idn1
Popes·cu,op. cit.. p.. 104, 16L
292AnonimuJbrîncovenesc,J[1val. Oronl],cQlli
munteni.IiI,B:llIcureşti,
1961(ed
MiJxa!HOrego:rilan),
p, 233.
293DillnSimomescu,
Lilelaturaromaneascăde ceremonia1.
Condk:alui Ghemgachi(1762),Bucnreşti,1939,p. 269.
294C. SION,16, 73, 113, 148,410.
295L Cojo'C8!!"U,
Documenteprivitoare la economiaTarii RomdneştJ(18001850).BUlCIureş!li,
1958,p. 924,8, 1347.
296V. Săghinescll,Scmlme «DicţionaruluiUniversalai Limbeiromâne. de
LazărŞcHneanu
... , IiâŞli,
HIB8,p. 49.
297AlexandruPhilippide,Gromalicăelementalăa limbii române..Iaşi, lb9'7,
capij)oll'lll
Declinarea.
298ln DI, II: V!adimili;In DG: FiUaşi.Of. î11lsă
VladimiruliJ
(a. 1813),VIădi·
mim (Oâltas
biJf1818),Filiiaşu(1'1.1833)la IORGA,S.D,XXU,174,146,199.
299MiJ.C<lTomes'cu.Migraţiiledin com. AlunIş.(jud.OU) şi iniJuenţelelor,
Craiov1il,
1942,p. 6. Cf. şi .mo5neniiSibieşli!Sibieniu
llJ,1839(enO, 370).
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CARACTERIZARE
1. Spre deosebire de regulă, care limitează valabilitatea unei relaţii, legea are o aplicabilitete absolut generală, fiind în afara diferenţierilor orizontale [diutopice) şi verticale (diastretice] ale unei
limbi. Considerînd "moderne şi literare" formele cu singular ref ăcut
ale toponimelor cu plural originar (Bucureştiul, Iaşul), Cramatioa
Academiei încearcă să stabilaască o regulă 300.Reletlile stabilite de
noi sînt legi în virtutea naturii IOI sistematice. Într-adevăr, ele descriu opozitiile fundamentale de constituire a toponimie] personale
(caracterul nemotivat: motivat al antroponimelor şi personal: nonpersonal al sufixelor] j or, opoziţi-a este un fenomen de structur ă.
2. Referindn-se la însuşi procesul de aparitie al toponimelor personale. ele sînt de tip formativ.
3. Pertlcularitetea frapantă a legilor toponimice este blnarismul
lor, care presupune olasifioarea mărcilor morfologice a numelor de
locuri în funcţie de dubla ipostază valorică a numelor de persoană,
aceea de nume proprii şi de termeni ai unei clase. Ca nume proprii,
antropontmele nu pot avea plurel r unldimensionalitatea lor este menţinută prin combinarea cu sufixe specializate, pluralja tantum. Acest
procedeu este aplicat fără excepţie radicalelor nemotivate semanticbaza sistemului toponlmio personal şi expresia cea mai pură de siqnum proprium. Cînd radicalul este motivat semantic, el poate fi perceput şi ca termen al unei clase nominale. în această calitate el poate
avea plural sau poate fi derivat cu sufixe apelativlcs, Paralel, are loc
o reducere a funcţiei secundara la semnificaţie, fapt care se reflectă
în schimbarea categoriei toponimului din personal în descriptiv. Mutatia funcţională dovedeşte că nu este vorba de manife-stări diferite din
cadrul unui sistem unic, ci de o interferenţă de sisteme, care se produce atunci cind sistemul personal conţine un "inel slab", respectiv
entroponime semantic motivate care, în virtutea acestui fapt, sînt supuse unei duble presiuni, vizînd fie funcţia, fie semnificaţia lor. Fapt
cu totul remarcabil, acţiunea, sistemului apelativic se limiteazg la
schimbarea categoriei morfologice a numelor proprii motivate; ea nu
le impune mărcile corespunzătoare noii funcţii. Dacă un antroponim
este, ca apelativ, de genul neutru sau feminin, el va avea la plural,
invariabil, desinenţa masculină -i. Rezultatul interferenţei este Un hibrid nu numai morfologic, ci şi în planul semnificatiei. Deoarece mutatia valorii radicalului nu este justlficabllă de legile sistemului personal, caracterizarea toponimică va fi falsă: nu există nici o bază
reală pentru a-i numi pe locuitorii flămînzi, Orbi sau Rincezi, cît timp
există un punct de plecar-e antroponimic.
---:--._---300GramaticaI1mbijromâne,1, Bucureşte,1963,p, 66.
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Presiunea sistemului apelativle nu se exercită numai în procesul
de toponimizare a numelui de persoană, ci şi după ce numele s-a
constituit ca toponim personal. El poate deveni omonim cu altul şi,
ca atare, motivat toponimie. Ca termen al clasei toponimice el poate
fi derivat cu un sufix apelativtc sau poate trece la plural, indiferent
dacă este sau nu motivat semantic.
Aşa cum au fost stabilite, legile toponimice pun în ecuaţie nu numai datele unui anumit sistem, ci ale unui întreg proces al interpenetraţlei de sisteme, de unde caracterul lor dinamic.
SIGLEŞI ABREVIERI
AIIN
ANTON.CANTAC. =
BALAN,
D. fi.
BCm
I3I.FR
13L
BOGDAN,
D. M.
BOGDAN,
S.
D. BOGDAN,
GL.
CANDREA,
T.

•AnuarulInstitutuluide istortc netională"(Cluj).
IstoriaŢării Româneşti,1290-1690(Letooiseiulcaniacuzinescţ,Bucureşti,1960.
T. Bălan,Documentebucovinene.X-VI, 1933--1942
.
•BuletinulComisieidstoricea României"
"BuletinulInstitutuluide Iiloloqăcromană «Alexandru
Philippide-"(Iaşi).
.BullettinIinquistiquc"
(Bucureşti
,.
1. Bogdan,Documentele
lui Ştefancel Mare.I-Il, Bucureşti, 1913.
Idem,Sămileminăstiriţorde ţară din Moldovape anul
1742(BCIR,1, 1915)
DamW1P. Bogdan,Glosatulcuvintelorromâneştidin documenteleslavo-române.
Bucureşti,1946.
1. A. Candrea, Intiotiucere În studiul toponimiei,cu
privire specială asupra topotiimieiOltenieişi BânatulUi
[curs lttoqr.],Bucureş-ti,1927-1928.
CAT.MOLD.1
Cataloguldocumentelormoldovene/tidin Arhiva Istorică Centrală (1 SiruLllui.I, 138"r·":'1620,
Bucureşti,1957.
CDO
N. A. Constantinescu, Dictionar onomasticromânesc,
Bucureşti,1963,
CL
.Cercetăidde lingvistică"(Cluj).
COSTĂCHESCU,
D. r\1. - M. Costăchescu, Documentemoldoveneştil1Wlintede
Ştefancel Mare, I--II. Iaşi, 1942.
COSTĂCHESCU,
D.M.B,
- Idom,DocumentelemOldoveneşti
de la Bogdanvocvou,
(1504-1517),BllculTeşi,
1940.
COSTĂCHESCU,
D.M.Ş.- Idam.Documentele
moldoveneştide la Ştefăniţavoevoc
(1517--1527),
Iaşi, 1943.
COST
ĂCHESCU,
D.M.Ş.M.
= Idem, Documente
moldoveneştide la Ştefan cel Mare,
Iesi, 1933.
DA
AcademiaRomână, Dictionarul limbii române. Bucureşti, 1913·-194fl.
DG
Gh. 1. Lehovari,C I. Brăttanu,Gr. Tocilescu, Marele
DicţionarGeografical României,Bucuresti,1898·_·1902.
DI
Ion Donat şi colectivul,Indicele numelorde tocuit Ia
DIR,B, 1 (XIII--XVI),II (1601-1625),Bucureşti 1956,
1960.
DU<,
A, B
-Documenteprivind istoria României,A, Moldova, B,
Ţma Românească,
22 vol., Bucuresti,1951-1956.
DLR
AcedemdeR,S.R.,Dicţionarullimbii române. Bucureşti
1966şi urm.
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DM
Idem, Dictionarullimbii române moderne. Bucureşti,
1967
.
DR.
•Dacoromanda"
(Cluj-Sibiu).
GHIBĂNESCU,
1 Z.
Ch. Ghibănescu,Lspisotice
şi zapise. I--·V, Iaşi, 1906--1933.
Idcrn,Sutete şi izvoaâe,I---XXV,Ieşi, 190(-)--1():3:1,
GHlBĂNESCU,
S. I.
ns
"Crai şi suflet"(Bucurestă).
BEM
BogdanPctriceicuHasdeu,EtvmoloqicumMagnumRomaniae,I-IV, Bucureşti,1887---1898.
HURMUZAKI
Ludoxiude Hurrnuzeki,Documenteprivitoarela istoria
românilor,Bucureşti,I, 1887şi urm.
I. NEG.
•Ioan Neculce",BuletinulmuzeuluimunioipalIaşi.
IORDAN,
T.
Iorqu Iordan, Toponimiaromânească,Bucureşti,19():.
IORGA,S. D.
N. Iorqa, Studii şi documentecu privire la istoria românilor,I·_·-XXV,
Bucureşti,1901-1916.
LR
nLimbia
română"(Bucuresti].
MANOLESCU,
C.
Radu Manolescu,ComertulŢării 'Româneşti
şi Moldovel
cu Braşovul(secoleleXIV-XVI),Bucureşti,1965.
MARTINOVICI-ISTRATI
= C. Martânovlcişi N. Istrati, DicţiollmuJTransilvaniei,
Banatuluişi celorlalteţinulllrialipite,Cluj, 1922.
MOLDOVANTOGAN SilvcstruMoldovanşi NicolaeToqan,Dic/ionamlnumirilor de localiiăţtcu popora/iuneromână din Ungaria,
Sjbiu, 1909.
RIAF
"ReviB'ta
pentruistor]«,arheologieşi Iilo1ogie"[Bucur
csti).
SCRI13AN,
D.
Aug. Scrib-an,Dicţionarullimbii româneşti,Iaşi, 1939.
SDT
CoriolanSuoiu,Diciionaiistorical loc<1/ilr1ţilor
din Transiivania,I--II, BUCUH?şti,
1958.
Lazăr Şăineanu,Dicţionaruniversal cII limbii române5,
ŞĂINEANU,
D. U.
Bucureşti,1925.
c. SION
ConstantinSion, AthondoloqlaMoldovei,Iaşi, 1892.
Cr. G. Tocâlescu,534 documenteistorice slavo-lOm6ne
TOCILESCU,
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LESLOISFORMATIVES
DESTOPONYMES
ROUMAINS
AVECRADICAL
ANTHROPONThlIQUE.
I. FORMATIONS
DEPLURIEL
RESUME
La toponymieroumainea ete jusque maintenentetudi!es61ectivement,
en fonction de I'intcrethistoriqueou lexicalque presententles nomsde lieu, Cette orientationa eu dcuxcons6quences
importantes:1. on a nic toutc organisationspoctfiqu»
des toponymes,
qui les distinguedes appellatifsproprementd'<lts;2. la toponymieest
devenuj\;une annexe de l'histoireali a confondu5011domaineavec celui de la
lexicologie.
Or, le ph6nomene
toponymiquedoit etre egalementabord6pour soi-m{'m\-;.
La
toponymiene peut pas devenir une discipline)independantesans reconnaîtreses
propreslois, qui d6finissentsa structure.Dans l'etude ci-presente,l'auteur etablit
5 lois que dirigent la formationdes toponymesroumainspersonne]s,depuis les
premiercsattestat'ionsjusqu'auXVlII-esiecle.Les lois se fondentsur la constatation
d'une oppositionfondamentaleenl.re les anthroponymes;motives et non-motives
semantiquement
(de la perspectivedu sujet parlant,cvidemment),
qui se refletent'en
deux modalitesformlltives.
Si l'anthroponyme
est non-motivesemantiquement,
il ne
peut pas avoir,commetoponyme,un plurieldirect,mais seulemeni'il l'aide de ce.r-

tainsSUffiX85
sneoialiscsdans'lad?,xlv3tiol1
personnclle,pluruliaLantum:
-eşti, -ani (oerU),-on (-oi), -ori {-etiţ et
est motive somentiquement,
il peut avoir un pluriel ou pcut 6:tr'()
avec suflixos appellativiques(leş
lois 1 el. 2). Le binarismese Jilaintkotau cas des anthroponymcs
suftixcs: sd.le
suffi.xerepresentele sinqulierde l'un des suffixcsIoponvmtques
parsonncls,le Horn
de personnenon-motivepeut avoir commctoponyrne,un pluriel directi si le Horn
de personnoest motiveli(;mantiquempnt,
il
avoir un pluricl sans fgard ii la
qualitedu suffixeevec loquelil est d()riv, loi 3). Le pluricl dps anthroponvrncs
motivcsn'e5t'pas Iait avec les mcmes(lfsinenC'e5
que ccllosdes appellatitscorrcsponrlants,rnais sculomcntil ]'aic1pde la d(sineTlce-i (lla101no. 4) et toujourseli
conditionsd'oxytonie(la loi no. 5). Coslois ont plusiourscorollairosqui qroupent!P5
exccptionsapparentes_. au fond conditionsde formationspecialps.Si un norn de
personnonon-motiveest hornophoneavec un appelletif,il pout avoir un plu:riel
direct, oupcut t;t[(d6nv6avccdessufIixesnppdlativiques.
D'u!lfautrepart, undnthroponymenon-mot'iVE'
s6mantiquement
(ou homophoniqup)
peut ,WOIT
un plu:rieldirect
pour rnarquerun rapport d'inI.2rde;pendance
eutre Ies termes d'une classp toponyIlliquc(molivationtoponymiqueextrinseque.au cas des "homonymies"
geographiqups).Les anthroponymes
motivestopouymiquenwnt
peuventavoir pluriel de masculin,de r':,mininou de neutre (done,avec n'importpquelle desinence),sans egard
il leur 9cure originaire;n pluriel est Clussipossiblccu positionnon-oxytonique.
Conclusions
1 1. l:pxistenccdes lois de-lîlonlre
le caracthe systematiquede iCi
IOţJonymie
personnclleo
Ellesd6erivent.
les oPPOSi.tiOlls
londamenlales
de eonstitution
i
or, l'opposiLio'll
elSltun phe-nomcne
dp s,trucLure.
. Ccs lois Eontplo/!rf:Sa la {oj)()nymie,quoiqueles morphm.1()s
eonsti!.utifsse trouvent dans le !exiqupcourant.
3. Les lois dant pas d'exceptiolls:les deviationssignifipnldes conditionsparlicu!ieresde formation(corollaires).
4. Les loIs toponymiques
ont uniCactionlimileedans
]p temps.5. Les differencesformativesdetermineespar la !lature semantiquedu
radicalsoni'la manifestation
de l'actiolldp deux systi:mes:le systE)me
toponymique
personnelproprempnt-dit,
forme d'anthroponymps
non·,motives,
et le systemetopo·
nymiquedescI1iptif,
constitued'appcllatifs.Les a.nt.hroponyrnes
motivess6manliquement
constihwllt.l'anneaufaible"du syslcrnepersonncl;ils sont soumisit 1.1n8
doublpP'I(Ssion,en visantsoit leur fonclion(d'Ollleur attra.ci.ion
dans Il! categoricdes .personnels").soil:leur sigmification
(d'OLl
lem aHn(l,ction
dans la caiEgoricdes .descriptifs").
Fait fpmarquable,
l'actiondu systemeappellativiqueSleilimite au changementde la
cateqoriemorphologique
des noms propres motivE,S.
ma']sne lpllf imposepas les
marquescorrespondantes
ii leur nouvPIlefonclion.Les lois de la toponymiemettent,
dane,eu equation,non seuJementlps dOllfll2('S
d'ull certainsysteme,mais de tout un
processusd'interpenetrat.ion
de systbnes,d'ou hur CUl<lc{ere
dynamique.

