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1. [Sufix, sau accident fonetic!'J "Cînd auzim un derivat nou, sirnţu 1 
nostru etimoJogicînăscut e activ şi în mod subconştient analizăm cuvîntul 
În tulpină şi element derivativ, Dar nu fiecare din noi simţim la fel derivatul 
şi prin urmare numărul interpretărilor individuale sînt nenumărate [sic 1]"1. 
Poate că nu există, printre elementele derivative româneşti, un altul care 
să se preteze la fel de bine la demonstrarea rolului factorului subiectiv, de 
care vorbea Puşcariu, ca sufixul care face obiectul cercetării noastre. într- 
adevăr, el a suscitat aprinse controverse, servind ea teren de Înfruntare a 
diverselor "şcoli". Se pare că tocmai substratul esenţiaămente polemic a făcut 
să nu se ajungă, Încă, la rezultate acceptate unanim, deşi a stimulat, neîndoiel- 
nic, cercetarea. 

1.1. Primul care, din 1914; a semnalat utilizarea patrio nimică a sufixului 
(analogă cu a lui -er din germană), a fost D. Puşchilă- i, locuitorii din Jina 
se numesc jinari, din Poiana -,-, poienari ; motii sînt numiţi {y către moca ni 
citnpiuiari, adică locuitori ai Cimpenilor ; numele de dealuri. Vălariu şi Ghelar 
(= Delar) de lîngă Hunedoara sînt patrio nirne topo nimizate, Originea locală 
o indică sufixul şi în "albaneză"(de fapt, în derivate aro mânesti de la .nurne de 
sate din Albania) <muzekjar, korisar < Miizakjo., 'Koriisa. "Trebuie să admitem, 
co nchidea el, că această Intrebuintare izolată a suL-ar în româneşte se dato- 
reşte unui împrumut din limba albaneză". 

1.2. într-un articol din 1921, Iorgu Iordan anunţa şi el descoperirea 
a două sufixe cu funcţie "locală", -ar şi -aş, pe lîngă -ean deja cunoscut. 
El exemplifica prin bădeiiari "locuitori din Băden i" (Buzău) şi n. pers. Ct ăsnoru 
"locuitor din Cras na ''. J ustificareaar fi (dar numai pentru primul caz) "principiul 
comodităţii", care determină selecţia de către un sufix echivalent a unei baze 
care co nţine deja un ·-eni". 

'S. Puscn riu , ReceHtÎI','în DH II, 1921 1922, p. 694. 
2 D, Puschilă, Furca de tors, în "Cm'tV. m," XLVIII, 1914, p. 662 663, Pentru a evita 

perifruze greoaie, cum sînt "nume care îi desemnează pe locuitori după numele locului", "element ca re form.ează nume de locuitori de la numele locului" şi altele de acest fel, am preluat din lin- 
gvistica italiană lermenii patrionim şi pattionimie, avînd sensurile indicate, 

s 1. Iordan, Stiţi xele -AR şi -AŞ iiulicind or iqineu locală, tu "Arhiva", XXVIII, 1921, 
p. 2f19, Criisruiru a fost o familie de boieri ('.11 proprieU\I,i în Crasnu (Cori) ; el. Alexandru Ştefu- 
Iescu, Schitul Crasna, Bucureşt.i, 1910, p. SO (a, l(10) şi p. 43 (:1, 17:lS), 
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1.3. Hecenzînd articolul, V. Bogrea observa mai întîi, pe un ton dur, 
că noua funcţie fusese deja semnalată. El oferea apoi o întreagă serie de 
topo nime terminate În -ari, fără să-şi dea seama că multe dintre ele includ 
functii diferite de cea avută În vedere de 1. Iordan'! . 

. 1.4. În acelaşi timp, Sextil Puşcariu considera că, în româneşte, -ar 
nu arată provenienţa locuitorilor, ca la albanezi (ţusar = locuitor de la şes, 
ţsaiar sătean), ci îşi face apariţia numai în situaţii speciale, cind tema se 
termină în -n: beclenar < Becleau, ocnar < Ocna, uălenar < Văleni etc. 
Ar fi vorba, deci, de un accident fo.netic, o disimilare (Poieni> *poienean.> 
poienar ), fie a lui -n-, fie a lui -1- (ca .în aro.m. biliiar "locuitor din Biliţa"). 
Proba decisivă o dă n. fam. Vliidăreanu <* Vlădencanu < Vfădeni. Dup ă 
Puşcariu, nu există nici o legătură între finala -ar ii ) şi sufixul latin -ărius, care 
nu are această funcţie nici în latină şi nici la urmaşii lui ro maniei". 

Intr-o formă mai puţin pertinentă, ipoteza fusese formulată, cu un 
veac mai înainte, de către Petru Maior, cu referire la porecla dată aro rnânilor : 
tintiori ar menţine un lat. +cincuuii < n. pers. Citicius, cu disimilarea sufi- 
xului, "fiindcă nu odată s-au obicinuit românii nil latineştilor cuvinte a-l muta 
În r, din ţinţiani se face iiniiari'": 

] .5. Iorgu Iordan se simte dator să revină, susţinînd o dată mai mult 
caracterul de sufix al finalei -ar (i). El arată că explioaţia lui Puşcariu este 
complicată din punct de vedere fonetic: pentru ca din beclenean şi oenean 
să se ajungă la beclenar şi ocnar, trebuie justificată nu numai schimbarea 
conso nantismului, dar şi dispariţia lui -e-"; Aşadar, mai întîi o disimilare 
conso nantică parţială, apoi o asimilare vocalicătotală. Pe .de altă parte, 1. Ior- 
dan îi asigură un fundament comparativ ipotezeiproprii, semnalind existenţa 
unui sufix patrio nimic -ar nu numai în albaneză, dar şiîn citeva limbi romanice: 
sarda, catalana, dialectul sicilia n al italienei", In acest context, sufixul românesc 
poate fi considerat un descendent al lat. -ărius, înlocuit ulterior şi parţia 1 
de către sufixul slav cu aceeaşi funcţie. El s-a menţinut in special .,aeolo unde, 
din cauza unui n primitiv l= din temă], -ean nu-l putea înlocui". Restricţia 
era, de fapt, mai mult o concesie făcută ipotezei lui Puşcariu decît o corelaţ.ie 
efectivă, .pentru că autorul însuşi semnalează coexistenţa numelor Crăsnara 
şi Ocnaru cu Crăsneanu şi Ocneatus, fapt care pledează pentru înţelegerea 
Iinalei ca o posibilitate morfologică (deci, un sufix), iar nu ea o variantă combi- 
natorie a suf'ixului -ean" .. 

l.fî. într-un al treilea articol, I. Iorda·n îşi adîneeşte analiza, făc.Înd 
importanta precizare că -ari implică o triplă valoare: patrionimică (sinonim 
al lui -eni), personală (sinonim a lui -eşti) şi earacterizantă (nomina agenlis la 
pl. toponimizate). Remarca a fost determinată de polemica cu Bogrea, căruia 
îi reproşeazăamestecu 1 celor trei funcţii (Rouznari, Bahnari. ; Focşari, Nzcu!arÎ ; 

4 V. Bogrea, Recentie, in AHI" r, 1921-1922, p. 386. 
5 S. Pnşeariu, Cîteva caturi de asimilare şi disimilare în 1 imba română, in DH I, 1920 -1921, 

p. :127-828: eL şi N. Iorga, Ilisloire des RO!lmains, III, Bucureşti, 1937, p. 1:36: lJIădăl'eni < 
VLădeni cu "intcrcalarea" lui -ar. 

6 Petru Maior, Istoria pentru inceputul românilor în Dacia, r, Blleureşti, 1970, p. 26li 
(ed. Florea Fllgariu). 

7 1. lordun, Sufixe şi etimologii româneşti. ··.A.H sinoll.imCl{ -BJ1N, în "Arhiva", XXIX, 
1 \J22, p. 429. 

8 Ibidem, p. 429-·· 4:30. 
9 ibidem, p. ,130. 
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Brănişiari, Nueari ) 10. Cea de-a doua funcţie este presupusă de autor pe baza 
topo ntmelor Catrinari (Suceava) < Il. pers. Cairina (evident în Cairineşiii 
.di n Teleorman), Reheqari (Putna) < n.pers. Rebega (prezent în Rebeqeşii -- 
Ilfov) 11. El încearcă să demonstreze că -ari "local" apare şi În condiţii În care 
.disi milarea nu este posibilă: Blăjeri (Tecuci) < n. loc. Blaj, Ghiocari (Tecuc i) 
< n. loc. Ghiocul (tot acolo). Funcţia personală este explicată ca o evoluţie 
din cea "locală" - situaţie care ar fi paralelă eu a suf. -ani (-eni). 

1.7. Teoria lui 1. Iordan este acceptată fără rezerve şi în termenii cei 
mai elogioşi de către Ilie Bărbulescu, care îi reproşează lui Puşcariu "abuzul de 
explicări prin disirnilare''>. El oferă ca probă a independenţei suf'ixului numele 
satului Cotecearii (Fălciu), cumpărat în 1471 de fraţii .Iur j şi Cozma Coleţ dar - 
lucru curios - nu-şi dă seama că aici este vorba de o funcţie personală->. 
A uterul încearcă să lărgească baza co mparativă a s ufixului, aducind în discuţie 
patrio nimul bulgăresc recent konjar! "oameni veniţi din Konja"lI.Fiind 
unicul exemplu, el nu era concludent, cu atît mai mult cu cit funcţia nu era 
Înregistrată În gramaticile curente ale limbilor sla ve; de aceea Iorgu Iordan 
il considera mai degrabă un împrumut din albaneză:". 

1.8. Vasile Bogrea revine cu un substanţial articol, în care acceptă 
(în principiu) tripla funcţie a suf'ixului degajată de Iorgu Iordan,dar fără 
ca să o poată distinge în fiecare din exemplele pe care le discută ; în plus, el 
nu crede exclus ca unele toponime să fie antroponime în -ar la pl. Aşa, de 
pildă, Vălari, Albinori, Cremenari, Fusari, Gogoşari, ar putea fi atit "pluralul 
unui nume personal sau local", cît şi al apelativelor uălar "piuar", albinar 
"stupar", cremenar "spărgător de piatră", [usar .fa bricant de fuse", gogoşar 
"serieieultor"16. Ghebari poate desemna atît pe cei veniţi din Gheba, cît şi pe 
cei numiţi Gheba; Şotitcori, Flnacari, Apostari se pot explica fie din supranu- 
mele Cioiircă, Finacu, Aposlu, fie ca derivate topo nirnice (există o vale Aposin! 
în Dol.i), fie din apelativele *f'înac < (in, *aposiar < apus! = opuslj(la moară), 
*ciot1rcar < ciotitcă. Bogrea conchide că posibilitatea existenţei sufixulu i 
-ar (i) rămîne pur teoretică ,.în lipsa probei documentare". i 

1.8.1. În acelaşi timp, Bogrea nu este satisfăcut de explicaţia lui Puşca- 
riu, pe care o desfiinţează pur şi simplu printr-o mare bogăţie de exemple, 
culese îndeosebi din documentele olteneşti: Gruiori, Săcuiati (= Secuiani), 
Pisicari (probabil de la un Pisică}, Ceauşari < n.pers. Ceauş, lareari < larca 
(Iareu), Groşari (numele satului alternează cu Groşani). Aceste Loponime 
{poate cu exceplia lui Pisicari) dovedesc în mod incontestabil realitatea 
s ufixului, orice relaţie cu apelativele fiind exclusă. 

1.8.2. Concluzia sa reprezinUl un punet de vedere intermediar între 
ipoteza lui 1. Iorda 11 şi cea a lui So Puşeariu. Pc de o parte,' el recunoaşte 

10 1. Iordan. -AR-IA.N in ioponi.znie, în "Arhiva", XXX. 1923, p. 104 şi lOG nota 2. 
11 Ibidem, p. 106. 
12 Ilie BilrbulesclI, Su{lxele -Ă r, -AR şi -Ai\' arâl1nd Ofir/inca localiî, in "Arhiva", XXX, 

192:3, p. 61. 
J:; lbidem, p. 62. 
14 Ibidem. 
15 1. Iordan, -AR = -LiN În toponimie, p. 106. Bg. kouJarl înseamnă !llS{l "căier, 

paznic de cai" şi cu acest Înţeles a pătruns in toponim ia balcanică (.I. Zaimov, Anciens nOIIlS 
,bulgares dans la partie sud de la PeninSl1/e Balkaniqllc, în ACU:<:B, VI, p. 401). 

16 V. Bogrea, În chestia sllfixului -AR, în DIl III, 1922-192:3, p. 806. 
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in utilizarea topo nirnică a sufixului o funcţie diferită de cea din sfera apela- 
tivelor , .iar pe de alta apreciază că ar putea fi vorba de o întrebuinţare a lui 
-ani disinrilat, extinsă ulteriorJa toponimele care nu conţin un -n- tematic!". 
Extensia sub formă de sufix a unui accident fonetic este, neîndoielnic, o ipoteză 
de bizareria căreia Bogrea şi-a dat seama; deaceea, el "ajusteaz{l" Interpretarea 
lui Puşcariu, considerînd că nu se poate vorbi "de disimilare, în sensul presupus 
de d-sa, ei de suhstituire pentru evitarea disimilaţlei, ea în cazul ipocoristicelor 
ruseşti, care se derivă prin suf. -eâka sau -eika, după cum primitivele r = 
bazele] .resp ective nu conţin sau conţin în tulpină o nazală". Corecţie este 
însă ineficace pentru că -ecka nu rezultă din disirnilarea lui -etika, ci este un 
compus independent din suîixele -ka + -ka": Substituţia eulo nică nu este 
altceva decît un schimb de sufixe. ceea ee implică: a) existenţa unui sufix 
toponimie -ar; h) echivalenta lui funcţională cu -eni ; c) utilizarea lor alterna- 
tivă după cum tema contine sau nu un -n- tematic. 

1.8.3. O noutate a articolului este aceea că abordează şi numele de 
persoană terminate în -ar, frecvente în documentele cirnpulungene publi- 
cale de Stefa nelli (Ru xiuuiarui, Toniqar etc.), dar fără să sesizeze vreo le- 
gătură Între acestea şi top o nimele personale. Dimpotrivă, el apreciază că. 
"sînt nu me personale negustoreşti, de origi ne levantină (it. -gr.), În care carac- 
terul diminutiv al suf. -ar e tot atît de evident ca şi-n grecismul Leondari = 
AeO\rrcl.p "leu mic, leul, leuşor »"19. Intinderea cunoştinţelor lui Bogrea i-a 
sugerat o asociaţie prin nimic justificată: acei. cîrnpulungeni nu aveau nici 
O legătură cu levantinii, nu erau negustori şi, în plus, numele nu erau excepţii 
de la sistemul onomastic al zonei, ci ilustrau o deno miuaţie curentă şi astăzi. 
Caracterul lor diminutiv nu poate Ii "evident" decît pentru cine are fanteziadc 
a vedea în ele apelalui« greceşti sa u italiene. 

1. 9.1n urma acestor contribuţii, S. Puşcariu revine şi el, nua nţtnd u-şi 
opinia mai veche în sensul indicat de Bogrea : "Deşi, precum au arătat de-atunci 
alţii, nu poate fi vor ha propriu-zis de o disimilare, totuşi alegerea suîixului 
-ar, CÎnd la sfîrşitul tulpinei se găsea un -n-, nu este întîmplătoare, ei are un 
rost eufonic"20. Exemplele, destul de. numeroase, includ Însă destule apelative 
şi supra nume topo ni mizate (bucinar, gâifânar,grenar, săpunar etc.), care nu 
pol avea o valoare pro bantă, deoarece ilustrează o functie lexicală a lui 
-ar în care el nu este sinonim eu -can, Celelalte oferă, pe de o parte, disimilări 
evidente, pentru că sint regresive, af ectînd tema: Pcştenoflz <Peştera, becle- 
uan (nu bcclenar !) < Beclean, ilerean < l1eni21;apoi disimilări regresive care 

17 Ibidem. 
18 Vezi Andre,de Vineenz, Traiti! d'anlhroponumie hrJll l'toci le, :\liinch(!1, 1970, p. 550. 
19 V. Bogl'ea, In chestia Ruti:n/lui -AR, p. 806, nota 2. 
20 SexLiI Pllşcariu, Pc mar!Jinea cârţilol', în DR VI, 1929· HJ:'JO, p.5:t4. puneiul de 

vederel lui Puşr.ariu este reluaL de I, Iordan într-un articol relativ recenL, dar, printr-un 
lap.ws memoriae, este folosit tocmai pentru a combate teoria lui l'uşeariu : "S-ar părea, eUl1l a 
presupus, lUi se pare,S. PuşcarÎ1!, ('8 avem a faee cu o cauză de ordin fonetie. Acest lingvist 
se gîndea la o disimilaţie [ ... ] Eu.aş invoca, mai degrabă, eufollia" (ObscTuaţii eli priuire la 
raporturile dintre toponime şi (In/Toponim!!, in LH XXIV, 1975, p. 2,36), 

21 EtirnoJogia primului nume pare a fi fost eonfecţjonattl de autor, penLru ",1 peşlfllari 
se !lumesc cei din Peş/cana (Ştefan Paşcn, SuFixe carc indică apartenenta localll, în DH VI [, 
19:;1·_·-1933, p. HiO); tot. de aici era şi un .Radu Peşlenarl1, veI pilarJaTîrgu .Jiu, de la 1763 
(Alexandru ŞteFulescll, Încercare a.mprl1 istoriei Tîrgu Jiiului, Bucureşti, lB9ll, p. 128). 
Pentru ill doilea, cI. şi Adam LicllerwlIll din Făgilruş, la 1809 (IOHGA, S,I). XI!, p. 20), 
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s-ar putea explica, la rigoare, printr-o alternanţă de sufixe (-ari/-eni) în numele 
aceleiaşi localităţi: hirsărean < Hitseni şi mărquiăreon < Mărqinen; (unde 
nu este cu totul exclusă alternanţa cu Hirsart şi Alârginari); în sfîrşit, "disi- 
milări ale suîixului'": căplln ar < Căpilna, Comănor < Comana, Crăstuirn < 
Crasna. In rezumatul unei comunicări care trebuia susţinută la congresul 
internaţional de toponimie din 1938, Puşcariu vorbeşte de suf. -ari cu functie 
locală apărut "printr-un fel de disimilare prohibitivă, cînd radicalul cuvîntului 
conţine pe n"; exemplele erau poietuiri < Poieni şi b usteruu i < Buşleni22, 

1.10. Teoria lui Puşcariu îşi află un susti nător în persoana lui Ştefan 
Pasca. După el, suf. -ari patrie nimic "llU e tocmai rar în româneşte", dar 
nu există probe practice pentru explicarea lui altfel decît prin disi milaţ.ie, 
deoarece "toate Ior maţiile vii din limba actuală pot fi disi milat.e din sufixul 
-an"=. Pozitia lui Paşca este paradoxală, în sensul că îmbină puncte de vedere 
care se exclud reciproc. Un accident fonetic este strict individualizat, depinzînd 
In mod absolut de un anumit context sonor în anumite unităţi lexicale (cînd 
se generalizează, se vorbeşte de o "lege"); sufixul este o unitate funcţională, 
independentă de configuraţia fo netică a bazei, care îl poate altera (sub forma 
variantclorj, dar nu îl poate selecta sau crea. Prin urmare, ori este vor ha de o 
variantă Io netieă a sufix ului -erii, ori este un sufix autonom. 

1.10.1. Pasca se îndoieşte de vechimea suf. -ori, presupusă de L Iordan: 
"ar trebui să-I regăsim în mai multe derivate, în care posibilitatea disimilării 
saua asimilării să fie exclusă". El suspectează exemplele lui 1. Iordan (Ghiocari, 
Sicort ) ca apelat.ive topo nimizate şi nu consideră concludent nici exemplul 
lui Bărbulescu, Dar materialul bogat al lui Pasca dovedeşte În mod categoric 
posibilitatea coexistenţei lui -can patrio nimic cu (1 bază co nţ.i nînd un -n-: 
arineari, birsănean, cuţiăceneati, dt ăjnean, qircinean, qoşmănean , iorcănean, 
rîizinean, surr'inean,. zlăneon < Arini, Birsanu, Copdceni, Drujna, Gircuia, 
Goşl71l1ni, Iorcani, Rezuui, Surani, Z[aIla24• l 

1.10.2. Interesante sint cazurile de copr ez.enţă a lui -or -şi .. iean (colunii- 
rean, dejănerean, poi.etiăreati < Colun , Dejani, Poiana), careI' după Paşca, 
"sînt un indiciu că sufixul -ar, cu funeJ.iunea lui -aIl, e de oarecare veehime 
în sistemul nostru derivativ"25. într-adevăr. ele par să pr(lbez, pe de o parte, 
estomparea semnifiea!iei patrionimiee a suf. -ari, iar pe de alta anterioritatea 
sa fa!,ă de -eni, care îl întăreşte: [ColuT! > co[unari > Ca[unari > coluncl- 
reni} şi [Dr;j > llt:jani Dejani dejănari > Dejănari dejr1nereni]. Fe- 
nomenul ne apare ea o consecinţă a echivalenţ,ei funcţionale dintre numele 
locului şi nu mele locuitorilor, opera ntă în vechea toponi mie românească e.,,: 
după cum satel( putnene Crucea de Jos şi de Sus erau numite uneori Crucenii 
de Jos şi de SHS27, satul Drajna din Prahova ._- Drâjn(lri28, jar Brebina (Baia 

22 SexUl Puşcariu, La denomirwtiofl des hahitunls de localiles eIl romnain (Premia 
Cunyre:s InlcrHaliunal de TOPOll!lll1ic ci d' A.nthropol1ymic. Aeles rI JUmoires, Paris, 19:39, p. 248). 

2" lcran Paşca, Sufixe, ]J. 1 ;)\)···1(\0. 
24 Ibidem, p. 156. 
25 Ibidem, p. H\O, 
2'; Vezi Dragos Moldovanu, De l' inicr penC/ration des s ys[cmcs lopol1 iilll i'ille.>, În "Bei trage 

Zlll' NanJenforschllllg", 1 \l75, nI'. 2, p. l57. 
'" CAT. MOLD. II, p. :31.1 (a. 16H), III, p. 47:3 (a. lli7:1). 
28 CAT. T. HOM. III, ]J. 6J.4/615 (a. 1(31). 
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de Aramă Mehedirrţi) - Breb inari=, tot astfel primul nume al locuitorilor 
din Colun, acela de colunari, a fost considerat un substitut al topo nimului 
Colunari, după care s-a simţit nevoia unei forme lipsite de ambiguitate a 
numelui de locuitori - şi aceasta a fost obţinută pri n adăugarea unui no u 
sufix. Toate formele intermediare sînt atestatc ca supranume: Colunaru, 
Dejonu şi Dejcnarur». 

Un exemplu similar este numele locuitorilor din Poiana Sibiului, acela 
de poienăreui, care se raportează la numele mai vechi al satului, atestat pe 
la 1850, Poienari» . Tot aşa, credem, trebuie să se explice derivatele aroma- 
neşti menţionate de Th, Capida n : curcearatiiţcurccari, biliţarani / biliiar i, 
Iuncarani / luncari < Coreea, Biliia, Lunca=. 

1.10.3. Este de remarcat că Paşca evită cu discreţie materialul oferit 
de Bogrea, susţinîndu-şi teoria doar pe baza exernplif'icărilor lui 1. Iordan şi 
Bărhulescu. Articolul său este co nceput polemic, aşa Încît şi ge neralizările 
trebuie privite cu rezerva normală in asemenea împrejurări. Heluîndu-şi 
ideile În monografia onomastică a Ţării Oltului, el va fi pus in imposibilitatea 
de a explica supranumele Desculiar şi Şoţletari, primul familial, al doilea 
colectiv, care au in egală măsură un punct de plecare antropo nf micw. Intr-ade- 
văr, primul nu poate fi privit ca un derivat apelativle, iar pe al doilea tradiţia 
locală (verificată documentar de autor) îl raportează la oierii Şoţletea, elin 
care se trag locuitorii din partea ele sus a satului H .. ea (Făgăraş}". 

1.11. Interpretarea lui 1. Iordan va fi, în schimb, acceptată de A. Graur 
care, oprindu-se asupra derivatului ciochuiar "locuitor din Ciochina" (Ialo miţa ) 
uot.ează : "Pare puţin probabil ca -ar să provină aici dintr-o disimilaţie fo net ică. 
Trebuie să admitem mai degrabă că suf. -eati a fost Înlocuit printr-un alt 
sufix, pentru a evita repetarea nazalelor" ". 

1.12. După articolul lui Paşca, I. Iordan reia chestiunea, aducind no i 
argumente pentru teza proprie. Funcţia patrio nimlcă a suf. -ari este menţinută 
din latină, printr-un proces similar cu cel petrecut În celelalte zone ale Romaniei. 
în Peninsula Iberică suf. -e « lat. -ări us) formează şi el nume ca senteiie, 
anirase "locuitor din Senieui, Antras"w, Sufixul iberic -aru ar fi, după Mene ndez 
Pidal, un for ma nt prelatin, corespondentul perfect al alba nezului -aros:. 1. Iordan 
completează lista exemplelor româneşti, dar toate numele conţin un -n- tematic: 

2\1 I. Cojocaru, Documente privitoare [a economia Ţării Româneşti (1800-18,;0), Bucu- 
reşti, 1958, p. G05. Alternanta Iufirm ă expllca tla dată de 1. - A. Candrca, după care Brebi- 
tiari ar fi însemna t "prinzători de castort" (Ltaporiur i între limbă şi eul/UTil, curs, Bucureşti, 
1929 1930, p. 51). 

80 Şteîau Paşca , Nume de persoane şi nume de animale in Tara Oltutui, Bucureş l i, 
19:18. p. 88. 

81 Cf'. D. Şandru, Mocanii În Dobrogea, Bucureşt.i, 1916, p. :lS··<19. 
32 TI!. Capidan, Un suIfixe albanaL' en ["oumain, în "Hevllc InternaUonale des Etudes 

BaI!,al1iq ues", II, 1936, p. 1 :l6. 
3:! Ştefan l'aşea, Nume de persoane, IJ. l:l8. 
:14 Ibidem, p. 223 şi :329. 
35 A. Graur, No/es d'C/Ylllolo.qie rOl1Jllainc, în BL V, 1937, p. 58. 
3" Iorgu Iordan, Toponimiee, În BIFH III, 1\136, p. 158. 
37 Ibidem, p. 159. Şi dUp(, AnLonio Griera, -ar este un formant preIa Lin in numele unor 

parohii elin Pirinei, cum ar fi .Aransar, Garexar, ]'v1l1nciar, ateslale În secolul al IX-lea (Les 
" Hationes Dccimarum", SOllrces de va/cur cO!lsiderable pour /'C!ude de la /opoll!ll11ie, în Qua/rihnc 
COTlgn's International dl Sciences Onomasliqacs, ('ppsala, 1954, p. 2(9). 
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simznlcar, otlcănar! <.:: Suninicea, Vllcani ş.a. Deşi îşi menţi ne opinia asupra 
bg. -ar (un posibil împrumut din rom. sau alb.) , îi semnalează prezenţa şi in 
.sîrbocroată : p itntar, prijecat < Puna!', Prijeko -unde are funcţia lui -jonurw», 

1.1s. Doi ani mai tîrziu, L Iordan completează paralela romanică şi 
slavă cu patrio nime în -ari din dialectele italiene şi din limba sîrbă şi oferă 
un plus de exemple româneşti, avînd aproape toate un -n- în bază:!". El aduce 
în discuţie şi derivatele aromâ neşti menţionate de Capidan (oăriopar, slropanar, 
muzo kar, sipscat etc. < Variopi, Slroponi; lHllzalha, .5ipsca etc.), pe care 
Iingvistul clujean, ca şi Puşchilă, le motiva printr-un împrumut de sufix 
din alba nez ă:". Este clar că, dacă -ărius patr io nirnic latin este moştenit în 
.dacor.o mână, nu există un motiv serios ca şi acestea să nu se interpreteze ca o 
continuare a sa. Este concluzia lui A. Philippid e, care accept.ase intruto tul 
explicaţia elevului său:". 

1.14. Plecînd de la rezultatele ro ma nlstului ieşean, un alt r o manist, 
G. Giuglea, include sufixul în seria "concordanţelor dintre română şi celealte 
limbi romanice". El se pronunţă ferm împotriva interpretării lui S. Puşcariu, 
care se resimte de un orizont limitat: "Încercarea de a explica un fapt lingvistic 
mărginindu-ne la limba română nu poate fi suticientă?«. 

1.14.1. Giuglea completează informaţiile lui I. Iordan asupra descen- 
denţilor lui -ărius în Spania (> -ero , -ra ), adăugînd şi. domeniul portughez 
(> -eiroş. El relevă faptul că lingviştii iberici nu neagă, aşa cum s-a întîmplat 
la noi, realitatea sufixului În cazurile de combinare ale acestuia cu descendenţii 
lui -un us [Caniillanero "locuitor din Caniillana") sau de coincidenţă Între 
sensul patrio nimic şi cel apelativle t Catbonero şi Casianero însea mnă atît 
"locuitor din Carbon.eras, Castaiio", Cît şi ,.căr bu nar " sa II "vÎnzător de casta ne")43. 
Giuglea crede că "pe teritoriul dacoromân problema se prezintă sub acelaşi 
aspect ea şi În lberia": apelativul tnunlari elin M. Apuseni îi desemnează 
pe locuitorii ele la înălţime, ca şi sp. moniero sau a ndal, serrero ; toponirnul 
Pusiari din zona Aradului înseamnă "cei veniţi din pusiă (eîmpier.A antrop. 
Băliar u din i. Alba Înseamnă "locuitor de la Baltă" ş.aY. : 

1.14.2 .. Spre deosebire de Paşca sau chiar de I. Iordan, eate au evitat 
pe cît posibil discutarea topo nimelor personale, Giuglea se oreşte asupra 
]01' venind cu date verificate de el Însuşi, Coleş(lri, n. loc. din cOm. Roseţi- 
Ialomiţa, se explid\ prin numele familiei Coleşli; Baari (Cluj), losifaru (Cor- 
beni - Argeş) îi indică pe descendenţii lui Berea şi Iosif; numele satului 
Domnari (Ocna Sibiului) este pl. dired al numelui Domnaru al unei familii 

'l8 Iorgu Iordan, TOjJollimice, p. 158. 
'l!) Ielem, :Yoles de [Opollllmie I'oumainc, In 131. VI, 1938, p. :\0-<\1 (excepţ.1a este ·n. 

ram. llodorarin < Hodora). 
10 Th. CapI clan, RapoT/mile albano-roml'lllc, În DH II, 1921 -1922, p. 457 şi nota 1; 

idem, Un sllfrixe, p. 1:J5·_·136; G. Paseu, Snrixele roml'lneş/i, Bucureşti, 1!J 1fi , p. 81. Intr-un 
sludiu mai vechi (Die nominalen Suffixe im !\rollwnischell, Leipzig, 1908, p. 19), Capidan ereclea 
·că funcţia patriouimică a lui -ar este slavă, nu lalinească. 

41 A. Phllippidc, Originea românilor, II, Iaşi, 1927, p. 626. 
42 G. Giuglea, Cofncidences el concordanccs ('nire le rowllain ci les au/rcs lani/ues roma nes, 

in LUtl II, 1943, p. 57 şi p. ;)8 nota 1. 
43 Ibidem, p. 58····61. 
44 Ibidem, p. 61--G2. Trecem peste etlmologiile mai pU!.În sau deloc probabile, cum 

·este Rdşinariu < *Orăşânari (p. 6:3). 
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de local nici-", Este drept că primele două ar putea fi suspectate ca atracţii 
la seria apelativelor [coleşar şi bera!"), dar al treilea nu poate fi contestat; 
ultimul reia un derivat lexical, domnar (O. Birlea, Antologie de proză populară 
epică, 1, Bucureşti, 1966, p. 75). 

1.14.3. Pentru a explica sensul personal al sufixului, Giuglea nu poate 
oferi nici o paralelă romanică. Mai bine spus, nu recunoaşte unele analogii - 
altfel limpezi -- derutat de interpretările nesigure ale unor lingvişti străini. 
Aşa de pildă, el crede că topo nimele franceze Crespieres < Crispius şi Marcel- 
latre < Marcellus, citate de A. Dauzat, se pot include în categoria patrioni- 
melor (1), deşi "sensul nu apare cu claritate":". Or, sensul este obscur numai 
în această ipoteză, pentru că admiţînd o funcţie personală a sufixului, forma- 
tiile devin uşor de analizat: ,.domeniile (proprretafea) lui Crispius (Marcellus)". 
Lipsit de orizont comparativ, Iingvistul clujean va încerca o motivare strict 
românească, neconvingătoare, verificînd involuntar principiul enunţat de el 
însuşi. 

După cum iuîarul este ar bustul dezvoltat din trunchiul unei tufe, tot. 
astfel, crede Giuglea, Iosiţaru este un membru al familiei Iosif. Pentru că 
topo nimelc Tufari şi Urzicari desernnau şi locul unde cresc tufe şi urzici, s-a 
produs o confuzie în mintea poporului între valoarea colectivă şi cea locală 
a sufixului, care i-a permis lui -ean să-I sub planteze În Iunctia .Jocală"!", 
In fapt, sensul onomastic al suf. -ar nu poate fi corelat eu funcţiile sale lexicale 
cunoscute: tufafl1[ trebuie Incadrat în seria numelor de plante date pe bază 
de similitudine, indicînd copacul nedez voltat, asemenea unei iuţe": Funcţia 
colectivă (afin ari li, ţereqar , ruqar , smtdar , răcliuar; mural', lespedat , pietrar ; 
pesăcar etc. = .Ioc eu afine, eu ferigi, eu rugi, cu s midă, eu răchiţi , 
cu mure, eu lespede, eu piatră, cu nisip ele.") este şi ea departe de a putea 
evolua spre aceea de filiaţie. Prin urmare, dacă este adevărat că punctul de 
plecare al dezvoltării semantice a sutixului a fost ideea de apartenenţă în seu.", 
larg, apartenenţa familială .1lU a puLut fi demonstrată de asociaţia lui Giuglea. 

1.14.4. Concluzia lui Giuglea este că .Iuncţia topo nirnică şi patrto nimică 
(genlilice, În fr.) a lui -iirius persistă În ariile laterale (Iberia , Dada). Aceasta 
probează că. acest sufix este de provenienţa latină vulgară: concluzie Întărită 
şi mai mult de conservarea fenomenului În Sardinia, care eonsLiLuieo arie 
izolată"4. Cercetările mai noi au infirmat însă şi această ap licaţ.ie el principiilor 
neolingvistice. Sintetizînd rezultatele, Carle Tagliavi ni constată că sufixul 
et no nimic -iiTins .,este prezent În toate regiunile, din Piemont în Sicilia şi 
Sar di nia"?". Nu mai poate fi vorba, deci, nici de arii laterale, nici de arie izolată. 

45 Ibidem, p , 62 6:L Un PM.fU Domnar (i)ul este menţionat Intr-un acl ardelean ele 
la 1(\01 1602 (IOr{(A, S.D. IV, p . .15), inr un Ion Colcşa din Dridif la H\tl8 (ValeT Literat i 
MarUl! J,'tray,,, Fitile" calvineşti la prcofii români din Tara Fd!Jârasu[u i,.In A.IlN VI r, 1 '.)36-·1 938, 
p. (j()O) ; ei. CDO. p. 118. 

46 G. Giuglea, op. cit., p. ;)9, nota 2. 
47 Ibidem, p. {j4. 
48 r.:Jena Ciobarm. Categoriile semantice creall: de SUfixul -A. li ÎIl limba română, in 5.\11'C 

III, p. 118. 
4" G. Giuglea, CrdncidcJlccs, p. (le!. 
50 Corlo Tagliavini, Cii etnici italiani, în V j 1 COl1gresso internationale di scientc onomas- 

liche. Alti e memorie, III, Florenţa, l\Hi:-l, p. 498. Vezi şi Nino Lamboglia, TOf!ol1omaslica dei 
comLln! li! Alllssio c Laiyucglia, AILenga, 1938, p. 12 (în toponimia din Liguria); Giundomc- 
nieo Sen'a, Sufla conlinuilii clell'of!olI/aslica /atina-romanta nei nomi propri cillwuesani (e piallon- 
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LEi. în marea sa monografie a topo nimiei româneşti, 1. Iordan îi consa- 
cră sufixului -ari un înLreg capitol, axat exclusiv pe Iuncţia sa patrio nimică. 
Puţine sînt, totuşi, numele imune la explicaţia prin disimilare şi care să nu fie 
suspectate, cel puţin în principiu, ca apelative toponimizate sau ca topo nime 
personale. BUijerii (Galaţi) ar fi, "după tradiţie", originari din Blaj'", dar mai 
aproape de adevăr pare explicaţia lui 1. - A. Ca ndrea, de la u 11 Il. pers. 
(frecvent În Moldova) Blaj'», Atestat la 14,18 în forma Blajari+, satul este 
prea vechi pentru a-i conferi tradiţiei o bază istorică reală+ ; pe de altă parte, 
alt.er narea formelor în -cri"6 nu numai cu variante în -eni ( Blăjeni }»>, dar şi în 
-eşti (B/ăgeşti)"8 în nu mele localităţii, indică o bază Blag-, aceeaşi ea în BIă- 
geşfi - Bacău, care alt.erneaz ă cu Bliijeşii?", In Focşari şi Roşcari (R. Sărat), 
.autorul însuşi recunoaşte caracterul personal al sul'ixului, dar consideră numele 
ea fiind pur întîmplătoare: ele ar rezulta dintr-o substituţie a suf. -uni, mo- 
tivată de dorinţa de a evita omonimia cu numele oraşului Focşatii şi al satelor 
Roşcani din Moldova. Oricum, I. Iordan crede că Iuncţia personală se justifică 
în acelaşi fel ca şi cea a suf. -ani(-eni), printr-o evoluţie din cea .Jocală"?". 

Dar asemenea substituţii de sufixe pentru a evita omonimia nu sînt 
probat.e, cel puţin pînă acum, în topo nirnia ro mânească : de obicei se adăuga 
la unul din nume un element suplimentar, cr eîndu-se perechi opozitive. 
Omonimia nu incomoda cîtuşi de puţin cînd localităţile se aflau in ocoale 
(plaiuri) sau in ţinuturi (judeţe) diferite şi în nici un caz nu era operantă CÎnd 
ele se aflau în ţări diferite. Dar chiar aşa stind lucrurile, este limpede e ă substi- 
tuţia nu putea fi arbitrară, ci presupunea eu necesitate conştiinţa funcţiei 
personale a lui -ari. De altfel, Dictionarul !Jcoqrafic menţionează că primul 
sat a fost înfiinţat de către răzeşu Focşari; prin urmare numele colectiv în 
-ari l-a precedat pe cel de localitate şi, deci, baza însăşi a omonimiei se pierde. 

Iesi), In DIl IV, 1920, p. 551, nota 1 : reflexe venele ale lui -tir ius (-aro, -ar, -(\1'0, cer) patrlont- 
mic, de ex. [riularo • .triulan", Fonet i, Ho nzoncr i, Va!,)IÎ:r .Joculturt din Fotulo, ţ1011tone, Yat- 
tola" ş.a. " 

51 Iorgu Iordan, Toponitnia romdneascâ. B\](nrcşli, 1963. p. 412--4JI:;' , 
52 CL V, Bogrea, Recenzie; in AIlN I, 1921 1922, p. :J8(). . 
53 1. A. Candrea, Introducere În etudiul toponimici, cu privire specială, asupra toponim iei 

-Olteniei şi Bănoiulni, curs, Bucureşti, 1\l27··1928, p. 15\J. CI'. şi (1)O, p.i in. 
54 DIR, A, XIV--XV, r, p. 22\1, 
5> Explicaţia dată de 1. Iordan a fost acceptu tă tnsă de C. Racovltă (Migra!iuni din 

Ardeal peste Carpaţi în lumina toponimiei, în ,.Geopolitica şi geoisluria", II, 1942, p. 71) şi C. 
Cihodaru (incepu/arilc viclii orâşeneşti în Iaşi, in AUI (IsI) XVII" Ul7I, p, 41). Istoricul 
ieşean încearcă, fărKI succes «(lupă părerea noastră), să aducă probe din domeniul toponimiei 
pentru a documenla teza emigrărilor Lransilvflllenc timpurii In Moldova, În Observaţii el! 
privire la procesul de formare şi de consolidare a s[a/ului reudal lUoldoua Î./l sec. Xl .-. X [V, II 
,(AIIA XVII, 1980, p. 120), alături de Blăjeri figurează ca dovezi ale unui "rotacism" de ori- 
gine maramureşeană numele satelor Co/eciari şi Ghi/l(iIL(1ri; acestea lşi pierd valoarea dacii 
vedem în -ari un surix personal, eli aUl lllai mull cu cît documentele aLeslă şi bazele antropo- 
nimlce (Colel şi Ghenghca). 

56 DIH, A, X VII -- V, p. 322 (a. 1625), CAT. MOLD. II, p. 2·18 (a. 1(36), IV, p. 
191 (a. 1(84), 

, 57 DIH, A, XVI-III, p, 178 (a. 1581), CAT. iVIOLD. II, p. 44 şi 248 (a. 162:3, 1636), 
IV, p. 162, ;152 (a. 1681, 169:1). 

5S eonst. Solomon şi C. A. Stoide, Documente lccuccne, 1, l3lrlad, 1938, p. 42 (a. 1(90). 
59 DIH, A, xrV--XV-I, p. 132 (a.H1tl). XVI---III, p. 131 (a. 1.595). Un Blăgari 

apare ca sat pc moşia m'ltlilstirii Izvorani, lingă Ciocăncşti -- Buzău (CAT. T. ROM. II, p. 
421, a. 1617); la 1631 el este numit OblerJari (DHH, B, XXIII, p. ;l71). 

60 Iorgu Iordan, Topollimia fomâncascll, p. ,115. 



1.16. Heferindu-se în trecere la funcţia patrio nimică a sufixuluî, 
Ecaterina Io naşcu, actualizează poziţia co ntradictorie a lui Paşca , ad miţ ind 
că ,,-ar il poate Înlocui pe -can numai în cazul cînd tema cuvîntului de bază 
cuprinde ea însăşi sufixul -eati (sub f'or ma de plural -eni) sau se termină În 
_n"61. Exemplele autoarei (buşienar şi poienor} nu sînt cele mai potrivite, 
iar afirmaţia că "foarte rare sînt derivatele de la nume proprii""2 dovedeşte o 
necunoaştere a bibliografiei problemei. 

1.17. Studiind onomastica din Valea Jiului, Al. Cristur ea nu semnalează 
nume ea Plostuiar, Poienar , pe care le a naliz eaz ă (acceptînd punctul de vedere 
al lui 1. Iordan) ca derivate eu sufix patrio nirnic'". El remarcă însă că, uneor i, 
-ar indică şi descendenta familială (de pildă. în Geotqin.at ] - constatare cu 
atît mai importantă cu cît rezultă dintr-o anchetă la faţa locului. Autorul. 
este convins de originea sa latină, dar nu-i explică funeţ.ia61• 

1.18. Vechea teză a lui Puşcariu este reluată de către AI. Gram, 
care, de astădată. îl consideră pe -ari o variantă a lui -alli65• "S-a putut crede, 
serie d-sa, că e vorba de sufixul -ar(i), din lat. -ărius, pe care îl avem in cu- 
vinte ca morar etc., dar a fost fără Îndoială o greşeală, căci toate exemplele 
pe care le Întîlnim au un -ti Înainte de sufix, ceea ce Înseamnă cii -ar este re- 
zultatul unei disirnilări : n-n devine n-r" 66. El consideră că exemplele fără 
-17- Iernatic sînt apelative toponimizate : Broscart sînt .,cci care prind broaşte". 
iar Ciorari "cei care se ţ.in după ciori" (unde -ar are funcţia obişnuită din 
limba co munăj'". 

1.18.1. Afirmaţia categorică a lui Al. Graur , ca şi siguranţa sa În 
"tra nşarea " chestiunii surprind cu atît mai mult eu cît autorul nu depu ne 
efortul de a analiza totalitatea numelor de locuri şi de locuitori aduse deja 
În discuţie, ci se limitează la două exemple care, nici ele, nu sînt probate 
În [apt, "Aparentele excepţii [de la explicaţia prin disimilare], scrie Al. Gram, 
au fost eliminate de Paşca " 68. Or , am văzut deja, .. eliminarea" consta, pe 
de o parte, din supoziiia că punctul de plecare al toponimelor in discuţie era 
apelativic, iar pe de alta din ignorarea voită a materialului lui Bogrea. Ceva 
mai mult, Pasca însuşi îşi mărturisea neputinţa de a înţelege unele nume 
prin propria sa teorie. 

Dacă explicatiile ipo tet.ice nu pot a vea o po ndere serioasă într-o ches- 
tiune disputată, nu e mai puţin adevărat că ele nu pot fi respinse pc aces t 
considerent.; Este posibil ca V ălari, de pildă, să reprezinte atît apelativul 
oălari "dîrstari", cît şi patr io nimul oălari "cei de pe vale (sau din Valea X)" ; 
dar din necunoaşterea bazei. de derivare reale nu se poate co nchide că ultima 
posihilitate este nefu ndată. "Ceea ce nu este .decit verosimil, susţinea Des- 
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61 Ecaterinu Ionascu, Suţixele -A H şi ·-AŞ la numele de aqcnt, in SMFC I, p. 80. 
112 Ibidem, p. 79. Şi după Eugenia Contraş şi Magdalena Popescu-Marin, sufixul -ar este 

pur lexical (La suţţixation dans le roumairi des XVI' - XVIII' sicdes, in HRL XII, 1967, 
p. 4(0). 

6', Al. Cristureanll, Derioarca ClI sufixe a numelor de familie din Valea Jiului,. ÎH' eL VI, 
1961, p. 172. 

M Ibidem, p. 174. 
fl5 Al. Graur, Nwne de locuri, Bucureşti, 1972, p. 70. 
61\ Ibidem, p. 119. 
67 Ibidem. 
68 Al. Graur, Nume de persoane. Bucureş Li , 19fJ5, p. 119. 
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cartes , trebuie considerat aproape fals" - dar metoda sa este inopera ntă 
in ştiinţă. Într-adevăr, ancheta probează faptul că locuitorii din Valea Diljii 
(Haţeg) se numesc oălati - ceea ce schimbă cu totul ecuaţia topo nimicăw , 
în acest mod se clarif'ică şi antonimul delari din aceeaşi zonă. 

1.18.2. Al doilea argu ment adus ele Al. Gra ur , tot pe baza studiilor 
lui Paşca , este acela că "disimilarea" se încadrează Într-o serie el e procedee 
care tind să evite repetarea lui -11- tematic. Aşa este .Jiaplologia" : de la nu- 
mele de lo calităti I acobeni, Miliăiieni, Hlrsetii, Iletu , Spinctii şi Ursiceni 
s-au format supranumele (devenite nu me de familie) lacobeanu, Mtliăilean u, 
Hlrseatiu, Ileatui, Spuieanu şi Ut ziceanu, iar nu Iocobeneanu, Mihăilătieanu ; 
Hirsettean u etc., cum ar fi fost "corect" după regulile de derivare"). Situin- 
du-se În perspectiva sincro nică a normei, autorul o substituie sistemului dcri- 
vativ romanesc; de aici explicaţia prin accid ente Io netice a sistemului vechi 
de derivare, care îşi avea propriile sale legi şi care este Încă popular, nefiind 
eliminat decît în par te. 

În condiţiile în care numele locului era identic cu cel al locuitorilor , 
el servea în mod nemijlocit ca pu trio nim. lYlihliilenii nu erau numai "tîrgul 
(teritoriul) lui Mihail [Sturza ]", ei şi "tîrgoveţ.ii" lui; fiecare individ era un 
tnihăileon, Locuitorii din Şuulilari (sau Şuidrilari, cam. Reghiu - Vrancea) 
se numeau tol sindilari, iar nu şuulrilăreni ca astăzi, după cum rezultă d in- 
tr-un document din 1756: "venind ştndilari! şi eu vrînccnii înaintea noastră, 
1 ... ]" 71; tot astfel, locuitorii din Lacobeni (Suceava) se numeau, la 17(15, 
ecobenii, iar nu iacobenari ca acu m". Dealtfel, tradiţia populară mai menţine 
încă identitatea formală: locuitor ii din Boşieni, Lelieceni, Proscureni , Tritent ; 
Voivodcni se numesc (la sg.) bostean, doniâean, lehecean, proscurean, iriiean ; 
noioodean?», Numai după ce semnul toponimie a devenit mo novalent, a apărut 
necesitatea creării de patrio nirne eu sufixe specializate, de tipul Munteneutui, 
Olieneanu < Munteni, Olteni. . 

Pentru aceste din urmă nume, Al. Graur oferă o explicatIf la fel el e 
personală ea şi cea prin haploJogie: ele ar fi ,,fabricate greşiţ, 'de oameni 
eare au -ţinut să-şi schimbe numele, dar nu au avut curajul să,' treacă. direct 
la ]v[unfeanl1, Olleanll, pentru ea să nu se expună unei opoziţii din partea 
eelor eare purtau dinainte acest nume" 74. Or, formaţjile nu sînt singulare; 
chiar Paşea citase, nun am văzut, supra nume de acest gen, la care se pot 
adăuga: Glodeneni75, lzir!ovincni < Hlrşoveni (Vaslui), prisăcâneni, sodo- 
meneni, zabololencni < Prisâcani, Sadomeni, Zabolofeni (Iaşi), orâşeneni, so- 
roceneni <Orâşeni, Soroceni (Botoşani). 

G'J G. Gillglea, M. IIomorodeull, 1. Stan, Toponimia comunei Riu de 1'v10ri (Tara lIat{ 
gutlli), în FD V, 196,1, p. 60. Aceeaşi explicaţie pentru Valca Cl! Apâ din OI'tenia, sat 
llumit în documentele medievale 1Tâlari (vezi Eadu Sp. Popescu, Însemnâri de toponimie 
istoric,), in LE XXV li, 1978, p. :109). 

70 Al. Graur. Nume de persoane, p. 119. Asupra acestor "abateri" atrăsese aLenţia şi 
Şt. Paşca (Nume de persoane, p. 141). 

71 C. D. COllstantinescu-:.1irceşti şi H. H. Stahl, Docllmente llT.Încenc. Câr!i d01l1mşti, 
llOtârnicii, răvaşe şi it/Joade, Bucureşti, 1929, p. 17. 

72 Dragoş Moldovanu, oţ!. cit., p. 158. 
n şt. Paşca, Sufixe care indicâ apartenenţa localâ, p. 157. 
74 Al. Graur, Nume de persoane, p. 119. 
75 Parte a satului Băl'blll1Ceşti, com. Grăjdana Buzău (MDG)· .. 
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1.18.3. Al treilea argument al lui Al. Graur este, de astădată, mai 
serios. Este vorba de disirnilarea lui -n- tematic, discutată deja de Puşeariu 
şi Paşca, fenomen care nu poate fi co ntest.at". Vom observa, totuşi, că exem- 
plele adunate nu ajung pînă la cinci - fapt care ne întăreşte convingerea 
că este vorba de un accident fonetie şi, lucru important, subliniază implieit 
caracterul diferit al Iinalei -ari, care are o frecvenţă destul de ridicată. 

1. Hl. Deşi după lucrările lui Al. Graur a II apărut mai multe articole 
de lexicologie şi toponimie românească, nimeni nu i-a mai reluat opinia; 
dimpotrivă, teza lui 1. Iordan a fost frecvent utilizată, fie pentru a explica 
denumiri apărute în anchete, fie În lucrări de sinteză?". 

1.19.1. Dintre acestea din urmă, important este un studi u al Mariei 
Iliescu, consacrat unei paralele ro ma nice Între descendenţii sufixulul lati- 
nese -iirius. Una din funcţiile relevate este aceea de a crea "derivate lexicale 
de provenienţă": colibar .Jocuitor in colibă", b ădenat "originar din Bădmi", 
orădar "vînt dinspre Oradea", similare cu ital. dia]. [ioraio "locuitor din 
Santo Fiore", abetottaro "locuitor din Abetotie", cairuiaro "locuitor din Sania 
Caierirui" 78. 

1.19.2 De sufixul -ari s-a ocupat şi Gh, Bolccan, în două' articole 
cu tentă teoretică afir mată?", După părerea sa, toponimele în -ari sînt 
formate, ca şi cele în -eşti, "de la un nume co mun şi anume numele de grup 
format la rîndul lui dintr-un adjectiv r ... ] provenit dintr-un nume de per- 
soană": Popeşii - Popescari, Ylădeşti -- Vlădari, Catrineşti Catrinari, 
Tiin ăseşt: - T'ănăsori, Un al doilea tip este acela al "numelui de grup cu 
sens de apartenenţă sau de localizare": V ăleni >: V ălari, Gt ueni -- Gruiari, 
Munteni - Mutitari, Ambele serii "au la bază nu un nume de persoană sau 
un nume de loc, ei un cuvînt comun". Al treilea tip este al toponirnelor 
provenite din nume de ocupaţii, tot prin intermediul fazei dc "nume de grup" 
(Grădinari, Zlăiari etc.], dar care, ca şi precedentele, "poate fi format şi de 
la nume de persoane:' Grăduiaru, T'ăn ăsaru, Mimlaru", 

După cum se observă, Gh. Boloca n reia tripartiţia operată de Llorda u 
la nivelul posibilităţilor: dar, întrucît .problema ar putea fi rezolvată numai 
pe haz a unei anchete asupra numelor de locuitori", nu dispune de mijloacele 
necesare pentru a o demonstra. "în cele mai multe cazuri, recunoaşte el, este 
dificil, dacă IlU imposibil, să decidem care este soluţia concretă". Căutînd 
o formulă valabilă pentru ansamblul numelor din Dicţionarul toponimie 
României, fără eforturi speciale de documentara pe teren sau În arhive, 
Gh. Boloca n o află în transferarea prohlemei unui alt domeniu, acela al lexi- 
cologiei : "referirea la numele de grup este corectă şi comodă ". 

Aşadar, noutatea pe care o aduc articolele respective este aceea că "nu- 
mele de grup" sînt nume comune, indiferent dacă la baza lor stau apelative 
(qrâdinal'i, !Jl'uiari) sau nume de persoană (lânâsari), iar aceste nume comune 

76 Al. Graur, Nume de persoane, p. 119. 
17 Vezi, de pildă, Virgil Nestorcscu, Aspecte ale {ormârii cuvintelor in limba romana 

lJcehe (sec. XIY---XVI), II. Derillarea cu .mfixe, Î11 SCL XXVII, 1\l76, p. 494, pentru care 
-ari este eu valoare .,local:l" În Gângari, Broscari, Yiczurari. 

78 Maria IliCSClI, Struc/ura semanticâ a urmaşilor sufixlll!!i latincsc -AJUUS. -ARfA, 
-AIUU1VI in română si în italianll, In SCL XXVIII, 1977, p. 604 şi 606. 

79 Gh. Bolocnn, S/ra!i{'icarea în toponimie, Jn LH XXIV, 1975, p. 584 şI Categoria 
"nume de grup" În toponimie, In LH XXV, 1976, p. 97--98. 
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sînt explicaţia însăşi (etimologia) a numelor proprii corespunzătoare: Tiină- 
sari, sat, de la numele de grup tăn ăsari. Problema etirnologiei devine dintr-odată 
foarte simplă, reducindu-se la a scrie cu literă mică un nume de localitate. 
Dar ce Înseamnă apelativul tănăsori ? -- iată un amănunt pe care nu-l Iămu- 
resc dicţionarele şi care nu-i reţine atenţia autorului. In fapt, tănăsari 
Înseamnă, pentru localnici, "cei care locuiesc în satul Tănăsart", după cum 
bezari, chiricari, creciunari (cu sg. un bezar, un chiricar, un crecuuiarş înseamnă 
"locuitorii cătunelor Bezari, Cluricari, Crăcuuiari" (Vra ncea r'". Judecată 
în plan sincronie, explicaţia lui Gh, Bolocan are avantajele şi dezavantajele 
cercului vicios, fiind numai "comodă", dar nu şi "corectă ''. 

Sar puteaubiect.a că această explicaţie nu este atacabilă în atîtea alte 
cazuri în care numele locuitorilor s-a diferenţiat ele numele locului printr-u n 
sufix suplimentar, ca În colunăreni, bodeşteni, stulpicătieni faţă ele CO[Lmqrţl 
Bodeşti, Stulptcani , dar prima situaţie este şi cea veche, ruenllnutil din 
faza În care nomuia loci şi tiomuia collectin« alcătuia u aspectele indisolubil 
legate ale unităţilor d eno rninative, difer enţiindu-se doar prin mijloace 
co ntextuale. Pe dc altă par Le, încercarea de a raporta numele de grup cu 
bază a ntropo nimică la formaţii adjectivale (de tipul: Cracul Inuiesc z-bu- 
neştii >Buneşli) este lipsită de suport: derivatele adjectivale eu sufixul -ar 
sînt extrem de puţine81 şi provin mai degrabă rdin utilizarea adjectivală a 
unor' substantive. Dacă există un numitor comun între toponimele personale 
III -eşii şi tele în-ari, el nu poate fi căutat aici'". 

1.20. Este clar că problema sufixului -ari nu şi-a găsit Încă, În pofida 
unor preţioase precizări de amănunt, o soluţie de ansamblu co nvingătoare , 
tocmai datorită absenţei unei baze documentare, care să înlocuiască supozi- 
ţiile prin explicaţii reale. Fireşte, nil avem posibilitatea de a propune soluţii 
etimologice pentru toate topo nirnele deja semnalate, sau pentr u-jnulte altele 
pe care le-am găsit noi înşine; dar un număr de analize sigure V}\ putea con- 
tura 11 n sistem formativ, separînd certitudinea de ipo teză. i . 

2. [Reîiexe to ponuiiice ale ţutictulor lexicale]  Dacă eliminăm din 
discuţie top onimele în -ari neromâneşti sau suspecte (cum! este Ftcăiari -- 
Tirniş, atestat la 1320 în forma Fyghalar, ee pare aIi un 'compus maghiar 
cu -haiai "hotar")Ş3, se degajă o primă grupare ele topo nime, care au la bază 
Ior maţii lexicale sau supranume la plural. 

2.1. S-a vorbit despre -arius latin ca despre un "sufix caraderistic 
profesional" 8\ eu reflexe bogate în toponimia şi antroponimia romanică 
medievală. Numele de aeest fel sint bine reprezentate în topollimia urbană 
românească, marcînd procesul de apariţie şi dezvoltare a br0lelor. Le vom 

80 După ancheta E\cutit de noi, în atlul 1979, la Nereju (Vrancea), împreună cu prof. 
univ. V. Arvinle şi prof. Gabliela MacoveÎ. 

el Vezi G. Paseu, SufLule, p. 8687 şi Iorgu Iordan, Limba romdnfl conlemporană2, 
BucLlreşti, 1956, p, :H3. Deşi adjectival la origine, -adus s-a folosit cu o funeţ.ie preponde- 
rent sllbstantivală În latina llrzie şi în limbile romanice (Erik SlaaH, J.e sllffixe -arius dam 
les langucs romanes, Uppsala, 189(j, p. 1). 

82 Vezi Dragoş Moldovauu, De l' inlerpcnNratioll, p. Hit. 
83 1. Păll'uţ, Studii de limbli l'omâml şi slavislicâ, Cluj, 1974, p. 220--221; 
84 Giandomenico Serra, Aspetti e problemi d'ordine sociale evocati dalla terminologia pro- 

fessionale elel medioeuo italiano relatil)(1 a poei neo/atine corradicali con la voce latina "N/ereator", 
în Quatrihne Congres, p. 48i. 

;3 - Anuarul de lingVisticii 210 
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ilustra printr-o serie de nume de străzi şi de cartiere, utilizînd ca sursă prin- 
cipală (pe lîngă o serie de monografii şi documente), datele unei anchete in- 
directe efectuate de noi în 1969 asupra nomenclaturii urbane din România; 
Aparilor(Işi), In Arcari(Işi), Aurarilor(Sib), Bărbierilor(Bue, Sibj, Băiuşa- 
rilor(CuA), Birjarilor(Bue), BIănarilor(Bot, Buc, Clj, Isi, Sibj, Blidarilor 
(Bucj, Bogasierilor(Buc), Brutarilor(Bue, Clj, SaM, Sih), Buiarilor(Buc), 
Căldărorilortîsn«, Gal), Căt ămiâarilor (Ard, BaM, Bot, Eră, Buc, Buz, CăI, Clj., 
Con, Dej, Giu, Işi, Ord, RîS, SaM, S10, Suc, TgN, VăM)sau Cărămizarilor(Dră), 
Cărbunarilor(Buc), Cimpoierilor(Buc), Cizmarilor(OdS, Tur, VăM), Clopo- 
tarilor(Buc, Giuj, Cojocarilor(Bră, Bue, Cra, Med, Od S, Oră, Sib, Sig, Tec), 
Cosi!orarilor(Sig), Coşarilor(Pit, Răd), Covrigarilol'(Ord), Curelarilor(Işi, CIM), 
Doboşarilor(Bot, Făl), Dogarilor(Ard, Bis, Bră, Buc, Făl, Răd, Sih, TgN), 
Dubălarilor(Bot, Clj, Işi), Fâcliarilor(Işi), Fâinarilor(Buc), Fâurarilor(Buc), 
Fierari/or(Bue, OM, Cod, CpM, Grl, Răd, ŞiS, TgF, TgN, TgS), Ft an zela- 
rilor(Buc), Funarilor(Sih), Găitănarilor(Buc), Humarilor(lşi), Işlicatilot (Bucj, 
Lăptarilor(Buc), Lemnarilor(Buc, Gal), Lopătarilol'(GaJ), A1ăcelarilor(Bră, 
Buc, CIi, Tşi, OeM, Ord , Răd, Sib), Mămularilor(Buc), Mtirgăritarilor(Bue, 
Clj, Tim), AIărgelariloT(Buc), 2":fâsarilor(Sib), 1Hătăsarilor(Ard, Buc, Tim), 
Măhzrarilor(Bue), 1Heşteşl1fjarilor(Ord), Miţarilor(Buc), Morarilor(Buc, Clj , 
Tim), Nisiparilor(BaM, Bucj, Olarilor(BaM, BaS, Bra, Buc, CuA, Işi, Ord , 
Răd, Sib, TgN, ZaI), Oloierilor(Răd), Orzarilor(Bue), Parchetarilor(Rup). 
PăIărierilor(Făg, Răd), PieIQrilor(Buc, Işi, Sib), Pieptănarilor(Buc, TgF). 
Pielrarilor(BaM, Făl, Ord, Răd, Sib), Pitarilor(Răd), PÎnzarilor(Buc, Sih) , 
PodarUor(Cra), Posiăvarilor(Bra, Sib), Potcapierilor(Buc), Polcouarilor(Buc, 
Işi, Pit), Putinal'ilor(Bra), La Rachicl'i(Buc), Rolarilor(Ard, Buc, Hun, Sib) , 
Săidăcarilor(Buc), Stipunarilor(Buc, Sib), Sărarilor(Cra), Scindurarilor(Con), 
Scorţarilor(Buc, Clj), Sitarilor(Clj, CrS, R ăd), Sobarilor(Clj), Stidarilor(Buc, 
Tur), Stolerilor(Bot), Surlarilor(Işi), Şelarilor(Ard, Buc, Giu, Sib), Şepcari- 
lor(Buc), Tăbăcarilor(Abr, Băi, Bră, Buc, Buz, Car, CIi, Făg, Foc, Med, OdS, 
Ord, Pet, Sig, Suc, TgN, TgO, VăM), Tălpâlarilor(Işi), Tîmplarilor(BaM, Bra, 
Bră, Clj, Răd, Sig, TgM), Trăistal'ilor(Cra, VăM), TullIJlarilor(Buc), Tigla- 
rilor(Ord, Sib), Ulierilor(Buc), Vărarilor(Grg), Viesparilor(Buc), Zăbuna- 
rilor(Buc), Zidarilor(Bră, Buc, Cov, Dum, Hşi, Işi, RîS, Sib, Tur)85. 

Astfel de nume sînt prezente şi în mediul rural, mardnd apariţia unor 
"sate specializate". Aşa, de ex., Funiiari(Ilfov) denotă prezenţa unor împle- 

85 :-..lu am separat formaţ.iile moştenite din latină de derivatele propriu-zise (operaţie greu 
de făcut pentru unele, de cx. f'ierari) şi nu am inclus unele ereaţii recente, ea Vagonetarilor, 
(BaM), Cocsarilor (Hun) ele. Unele pol fi toponime personale: astfel, Nisiparilof (Buc.) poate 
.fi pI. supranumelni Nisiparul (in lista patentarilor bueureşteni de la .1832 sint două persoane 
venite din Nisipuri - Dimboviţa, Dumitru Grccn şi Hnl lui, Ial1ache, cI. Emil Vîrtosu 
Horia Oprescu, Inceputuri edilitare, Bucureşti, 1\)36, p. 157, 170). Cîteva nume nu sint înre- 
gistrate in principalele dicţionare: mărgăritar "bijutier" (de la mărgărit "perlă"), scor!ar "ţesă- 
tor" .(de.la scoar!ă "covor"), uZiel' şi viespar .. albinar, prisăcar" (de la uleiu "ştiubei" şi viespe, 
explicaţIe dată de George Costcseu, Bucureştii vechiului regat, Bucureşti, 1941, p. 36 nota (7). 
Abrevierile: . AbI' co Abl'ud, Ard = Arad, Ba1Y1 = Baia Mare, BaS" Baia Sprie, Bâi = 
= Băileşti, Bis = Bistriţa, Boi = Botoşani, Bra = Braşov, Bră = Brăila, Buc = Bncureşti, 
But = Buzău, Car = Carei, CăI = Călăraşi, Clj = Cluj, CI11J = CÎlllpulung-Muscel, Cod = 
= Codlea, Con = Constanţa, COl! = Covasna, Cp_1 = Copşa Mică, Cra == Craiova, CrS = Cris- 
turul Secuiesc, CUjl = Curtea de Argeş, Dră = Drăgăşani, Dum = Dumbrăvcni, Făg= Făgăraş 
.Făl = F:lIliceni, Foc = Focşani, Gal = Galaţi, Giu = Giurgiu, Grg = Gheorghieni, 'Grl = Gher 
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titori de funii: la 1836, Mehmet din Măcin scrie că "la satul Funiiari, sud 
Ilfov, am dat pă la rumâ ni bani dă atîta vreme, cu zapis, ca să-ra facă otgoane 
dă năvoade" 86. Numărul acestora este, însă, cu mult mai mic decît se crede: 
în listele oferite de Nicolae Dunăre sînt numai două coincidente între numele 
satelor şi cel al meseriei practicate, Olari şi Pieirari din Mun'tenia 87. 

Dacă la nivelul unităţilor urbane nomenclatura secund ează în mod 
firesc extinderea nucleelor orăşeneşti, fără a afecta numele însuşi al locali- 
tăţii, care rămîne acelaşi, tot astfel nici specializarea populaţiei rurale nu a 
putut determina schimbarea numelui vechi al satului, ci s-a repercutat 
asupra "toponimiei minore" de pe teritoriul său. Spre deosebire de numele 
de sate de la nu me de profesiuni nespecializate, care pot fi foarte vech i 
(Podari, Pâscari etc.), cele care au aparenţa numelor de meserii au mai multe 
şanse să fie toponime personale, mai ales dacă sînt anterioare veacului al 
XVIII-lea. Astfel, Porlari(Zăpodeni- Vaslui) nu are nici o legătură cu meş- 
terii care lucrează porţi, cum credea 1. Iordan, ei elite un toponim persona 1 
provenit de la un supra nume : satul Brudureştii, "unde este casa" lui Oa nă 
Poriariul, i-a fost dat acestuia de către domn la 1438; o jumătate de secol 
mai tîrziu, el se numea Poriari=, Fără o verificare documentară, Loponimele 
de acest gen nu pot face dovada extinderii în timp şi in spaţiu a unui meş- 
teşug, cum au crezut (şi mai cred) unii istorici, geografi, etnografi sau lingvişt 1. 

O profesiune nespecializată, Însă, poate antrena mai uşor populaţia 
unui sat, ducînd la schimbarea numelui acestuia. Este cazul satului Gogo- 
şari (Ilfov), fost Cacaleţi, care şi-a schimbat numele, în veacul al XIX-lea, 
odată cu extinderea îndelet.nicir ii de sericicultor i a locuitorilor să i'". 

2.2. Dată fiind frecvenţa excepţională a sufixului -at în a ntropo nimia 
românească, este normal ca şi numele de locuri de Ia supra nume formate 
cu ajutorul său să aibă o pondere deosebită În toponimie. Un act-de la 1834 
îi menţionează pe Ioan'Cirjam şi pe Stan Cirjaru din satul Cîrlari (Vîlcă- 
neştiPrahova)90. Satul Elidad (Dumitreşti- Vrancea) şi-a IUl;l!t numele de 
la Una din familiile cele mai răspîndite aici, Blidaru ; o spiţă a acesteia, întoc- 
mită pc la 1824, pomenea (în ordinea ascendenţei) pe Ion sin anea Blidaru l, 
Stoica Blularul, Drago mir Biiâat=. Un Apostol Bluiaru, Hul lui Eftimie 

la, Hşi ,= Buşi, Huri = Hunedoara, Lşi = laşi, Med = Mediaş, OeM = Ocna Mureşului, OdS = 
Odorhciul Secuiesc, Oră = Orăştie, Ord = Oradea, Pet = Petroşani, Pii = Piteşti, Răâ = 
= Rădăuţi, RiS = Rlmnicu Sărat, Rup = Rupea, SaM = Satu Mare, Sib = Sibiu, Sig = 
= Sighişoara, Slo = Slobozia, Suc = Suceava, ŞiS "'" Şlmleul Silvanici, Te = Tecuci, TgF = 
= Tîrgu Frumos, 1'gJ11 = Ttrgu Mureş, 1'gN = Tlrgu Neamţ, TgO = Tirgu Ocna, TgS = 
= Tirgu Secuiesc, Tim = Timişoara, Tur Turda, V ăM ,, Vălenii de Munte, Zai = Zalău. 

ii 1. Cojocaru, op. cii., p. 459. 
87 Nicolae Dunăre, Răspîndirea satelor specialitate în meşteşuguri populare pe ieri/oriul 

Romuniei, în "Cibinium", 1967-1968. 
88 Iorgu Iordan, Toponimia românească, p. 229 şi nota 2. Autorul se gîndeşte şi la fUllcţia 

de portar din Moldova, dar nu insistă asupra aceslei ipoteze; oricum, referinţa se face tot la un 
nume de ocupaţie. Vezi î.nsă DRH, A, I, p. 269, III, p. 282 (anle 14fHS). în condiţ.iile sistemului 
de nume llniee, numele de rang uri funcţionau ca suprm1Ume. 

8 P. S. Al1toneseu-ReIrlui, Dicţionar gcograf'ic al judeţullli Vlaşca, Bucureşti, 1890, 
p. 170-171. 

90 IOH.GA, S. D. XXV, p. 376. 1. Iordan îl explică prin numele de agent neatestat 
CÎJjar "cel ce face cirji" (Toponimia romunească, p. 225). 

91 George Tatulescu, O aşeare ele moşneni: Dumitreşii (R. Sărat), în ,,:Milcovia", I, 1930, 
p. 146, 148. 1. Iordan il cxplică prin numele de agent blidar (1'oponimia românească, p. 224). 
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Blularul, vinde la 1694 o poiană pe Vasluieţ, numită La Blulari, făcută de 
familia lor "din codru Întreg" 32, Numele satului Bulari (azi Guşoieni- 
Vîlcea) trebuie apropiat de n. fam. Buiaru, coprezent într-un document de 
la 181893• O serie de toponime din bazinul Milcovului, Bejănari, Bercaxi, 
Pislari, au ca punct de plecare antroponimele locale Bejănaru, Bercarti, PÎs- 
Iaru": Poiana Ciusnarilor (Va ma - Sucea va) a fost proprietatea familiei 
Ciusnar": Sate şi părţi de sat, precum Hotari şi Cojocari (Izvorul, cam. Pro- 
viţa de Sus -- Prahova), Doqari, Şoimari , Cojocari (Lopătari -- Buzău), 
Sărari (Surani-Prahova), Valea şi Uliţa Cioroqorilor, Uliţa Blularilor (Clo- 
potiva, corn. Rîu de Mori-Hunedoara), Uliţa Hoşiinarilor (Capul Cedrului 
corn. Păltinoasa -- Suceava) au fost numite astfel de la numele familiilor celor 
mai răspîndite: Rolaru, Cojocaru, Doqaru, Sounaru, Săraru, Cioroţjar, Blidar, 
Hoşiuiar. 

Cum am arătat Într-un studiu mai vechi, alternanţa în numele acele- 
iaşi localităţi a pluralului direct cu cel sufixal este ·1111 indiciu al bazei a ntro- 
po nirnice motivate, în cazul în care este vorba de UIl sufix personal specia - 
Iizat"6. Astfel, numele satului Bodnăreni (Arburea - Sucea va) alternează, î Il 
vorbirea localnicilor, eu Bodnari -- ceea ce prcsupuneun Il. Ia rn. Bodtutr 
(de la bodnar l'butnar"), frecvent în Bucovina, Un document din 1849 se 
referă Ia moşnenii Tron ăresti din Chiojdcni (Vrancea) colectiv care presu- 
pune un n, Ia m. Tronorn ; credem că el ar putea explica numele fostului sat 
Tronuri de lîngă Chiojdul Buzăului, în ipoteza că acest nume a fost adus de 
chiojdcni din Chiojdul originar?". Alterna nţa CofariijCo(âreşfii din numele unui 
cătun vnîncca n susţi ne explicaţia Iocalnicilor , de la un "moş" Cofârea98• 

Pentru numele de sate, trecerea la singular esteu n feno men care Începe, 
gl'O$SO modo, din secolul al XVIII-lea, aşa încît o alternanţă [sg.: pl.] ante- 

92 CAT. MOLD. IV, p. e>63. La 17B6: Poienile Btidarilor (IO.HGA, S. D. VI, p.62). 
9;' IORGA, S. D. XXII, p. 176. 
94 Informaţie primită de la prof. Gh. Moldovennu. Bercarti este un nume hine roprczcn tat 

In documentele p utnene : la 1808 Radu Bercar din Chiojdeni, la 1829 Ion Bercari!! din Năruja 
(Al1rel V. Sf\Va, Documente pa/nene, II, Chişinău, 1981, p. 59 şi 10,\---10,1), la 1820 Gheorghie 
Berci1m elin Sovcj[{ (ConsUmtin C. Gillrescu, Populatia judeţului Puina la 1820, Bucureşti, 
1941, p. 22) •• La 1817 este pomenit Ştefan Pislar din Voloşeani (Constantinescu .. - Stahl, 
op. cit., p. 128), la 1774 Ion şi Lupul Pislar din Şendreşti, Grigoraş Pislar din Pănceşti, Miron 
Pis/ar din Mnllcclul (REC. POP. 1, p. 2fi3, 204, 27:3, 298). Pentru Bejiinam şi Bercarll, vezi 
şi eno, p. 198,19\1. Topollimul Fislari este explicat ele 1. Iordan plecînd de la numele de agent 
(Toponimia [omdnească, p. 228). 

95 Aeeste informaţii, ca şi altele care se vor da în continuare fără a mai indica sursa, 
sînt obţinute prin anchetele noastre direct.e, precum şi prin ancheta inclireetă efcetllată Intre 
anii 19(;9 şi 1972 în Moldova (ehestionat'ele Name de lowri, redactat de noi, şi Nume de oameni 
şi de animale, redactat de Ion NLlţă). Deoarece prin fiecare chestionar s-al+ cerut numele locuito- 
rilor atît din localitatea de bază cît şi din cele apropiate, exactiLatea răspunsurilor s-a putut vcrl- 
nca prin comparare. În an1111980 am efectuat încă o anchetă indirectă, in cca2;)O comune din 
zona carpatică a ţării, urmărind in mod expres denumirile in -ari. 

96 Dragoş Moldovanu, Legile forzmtlive ale ioponimelor româneşti el! radical anlroponimie. 
1. Formatii de plural, în ALIL XXI, 1970, p. 18. 

97 'I'aLu]eSCLl, op. cii., p. 137. Ipoteza ne-a fost confirmată de ancheta indil'edă : în Bîsca 
Chiojdlllui sint vreo 20 familii Trol1arLl. 1. Iordan explică numele de loc prin numele de agent 
(Toponimia românească, p. 2:11). 

98 Henri H. Stahl, Confribrl{ii la stadiul salelor devălmaşc româneşti, II, Bucureşti, 1959, 
p. 158. Mai mulţi proprietari de vie în Odoheşti, cu mlluelc Cofar sau Cofer, sînt menţiollaţ.i 
la 1714, 17:32 (Sava, op. !!it, 1, p. 61, 70), 1800, 1816 (IORGA, S. D, VIII, p. 67,69). 
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rioară acestei perioade este un criteriu etimologic aprcape'" sigur: + Păpălarul] 
Păpălarii (fostul r n, Balş)lOO, +Circuimariuţ Dealnl Ctrciumorilor (Alheşti 
Paleologu =-Dtmboviţaj>», Brăniştaru] Briiniştarii (Călugăreni - IlfOV)1°2, + Su- 
lar(i)ulJ Sularii (Giubega -Dolj)loa. Pentru topo nimele personale care desem- 
nează obiecte Iizicogeografice nu se constată aceeaşi tendinţă de trecere la 
singular, ci doar de tranşare a alternantei, Într-un sens sau În altul: prezenţa 
entopicului în sintagme exclude posibilitatea unei discorda nţe Între pluralul 
topo nimului şi singularitatea obiectului (care afecta utilizarea sintactică a 
numelor de sate). De aceea alternanţa lor apare chiar în vorbirea aceluiaşi 
subiect (Piriul, Poiana, Plaiul, Dealul, Drumul Trişcarnlniţ Pirtul, Poiana, 
Plaiul, Dealul şi Drumul Trişcarilor la Vama -- Suceava)104 şi este obişnuită 
în documente (Valea lui Bchn arţ Y alea Bohn arilor la Vaslui)!"; Uneori se 
adaugă şi o a treia formă concurentă, suf'ixată : Valea Striijeruluiţ v alea 
Străjerilor/Valea Striijeren ilor, la Pojorrta Suceava 106. 

De multe ori singularul antropo nimic de la baza numelor de localităţi 
în -ari se menţine în numele unor detalii de teren; de ex., numele Dealului şi 
Piriului Guzariul (Dimitrie Cantemir-Vaslui), atestate în Dicţionarul geo- 
grafic, păstrează amintirea numelui de sat Gnzart: (secolul al XVII-Iea)107, 
explicînd u-l în acelaşi timp. Interpretarea este Întărită. de alternanţa GIl- 
zariţthizar di n doc LI mente108• 

Procesul complex de formare a oico nimclor din nume de obiecte fiz i- 
cogeografice poate fi refăcut uneori integral din documente. Acestea infir m ă, 

99 Nerelevantă este alternanţa în eazul derivatelor cu sens dcscrlpt iv, de cx. Pielrariulf 
P'ietrari i (Bărbulcţu --- Dimbovlţa), în DHH, 13, XXI, p. 415Jp. H6 (a. 1627), XXII, p. 
:-l24 (a. 1628-1629). Slngnlarul este, prohabil, pietrar "loc pietros", iur pluralul un nume de 
agent care reflectă o veche ocupaţie a locuitorilor, aceea de a lucra pictre de moară din carie- 
rele proprii (D. P. Condurăţcanu, Dicţionar geografic al jutieintni Dimbonitti, Bucureşti, 1890, 
p. 9:-l). Vezi şi 2.3.3. 

100 DIR, B, XVII- II, p. 72/p. 115 (a. 1612), 
101 DIR, 13, X VI- IV, p. 43 (a. 1571 )/II, p. 294 (a. 1542--154:-l). " 
102 DRH, B, XXII, p. 388-- 389fp. 27::\ (a. 1628). CI. şi Brănişioi, sat 'în Gorj (Şteîu- 

l escu, Schitul Crastia, p. 87, a. 1644 şi p, 99, a. 1752). 
103 Documente şi insemnări româneşti din secolul al XVI-lea, Bucureşti, 1979, p. 117 

(a. 159\J--16(0), DRH, B, XXIII, p. 87 (a. 1630)fDRlI, B, XXI, p. 320 (a. 1627), xxn, p. 
688 (a. 1(29). Ambele forme alternează într-un documcnt din 1630: DIlH, B, XXIII, p. 259. 

[04 Pînă la 1900 apar numai formc de og. : Pojana (PaŢen) Tristkarul/li (a. 1856, 1875, 
din arhiva cam. Vama, cu ortografie germ.). în REC. POP. I (1771) p. 249, se atestă un Ion 
Trişcar din Vatm Cîmpulungului. 

106 GHIBAl\ESCU, S. 1. XV, p. 110, 116 (a. J(i96 - tot aici şi n. pers. Ion Balmar)! 
IORGA, S.D. VII, p. 85 (a. 18(6). 

106 Alternanţa este curentă în actele de după 1900 din arhiva corn .. Pojor1ta ; cea de-a 
treia formă c mcnponată <le S. FI. Marian (Tradiţii poporane din BncolliJ1a, Buellreşti, 1895, 
p. 18:-l). Toate pleacă de la n. tam. S{râ.jcriul, iniţ.ial un supranumc al unei ramuri afam. 
Flocea (T. V. ŞtefanelJi, Documente din lJcchiul ocol al Cîmpnlullglliui }v[oldolJCJ1Psc, Bucureşti, 
1915, p. 48-4\l). 

107 GHIBANESCU, S.l. XXII, p. 24 (a. 1n70); IORGA, S.D. XXII, p. 356 (a. 1677) ; 
CAT. MOLD. IV, p. 276,277 (a. 1689). Prima atestare, de la 1644, e in forma Gotari (Iulian, 
Mal'ineSCll, Copii de documente din diferite arhive, in 13CIR VIII, 1 \J2\l, p. 44). N. pers. este 
probabil, derivat de la Gu;ml (frecvent în Moldova) sau Gnte (la Iulian Marinescu, Acte moldove- 
neşti felurile, in Bem VIII, 1929, p. 124, a. 1720). 

108 GHIBANESCl', S.I. IV, p. 274-275 (a. lli6\J). 
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de pildă, relaţia presupusă de cei mai mulţi Între numele cartierului Păcurari 
din Iaşi şi numele de agent ţiăeurari "ciobani" sau "negustori (cărăuşi) de 
păcură" 108 bis. La 1600 se atestă, la marginea oraşului, Ciştneaua (sau 
Flnllnaş lui Păcurart=. De la acest reper, al cărui nume se menţine pînă 
în veacul al XVIII-lea (Finlina Păcurarului la 1785, Cişmeaua lui Păcurar 
la 1786)110, s-au dezvoltat numele unor obiective (socio )geografiee: Plrău] 
Păcurarulni la 1785111, Ţarina lui Păcurar În veacul al XVII-leal12, Drumul 
cel Mare al Cişmelii Păcurariului la 1782113 (numit şi Drumul Mare ce vine 
de la Păcurari şi intră În Iaşi. la 1807114 sau, pe scurt, Drumul Pr'icurar(i)ului115). 
Mahalaua a fost numită. iniţial, tot perifrastic : În tîrg in 1'\11 tuitenime de Sus, 
deasupra Păcurarului, la 1761lt6• De-abia mai tîrziu numele se foloseşte la 
pl.: Drum[ul] Piicurarilor la 180l17, Mahalaua Păcurarilor la 1793118• La 
Începutul veacului al XIX-lea, majoritatea componentelor acestui cîmp 
topo n imic dispar, rămînînd doar numele mahalalei şi cel al drumului care o 
străhătea; din acest motiv, forma de sg. îşi pierde punctele de sprijin şi este 
eliminată, cu atît mai mult cu cît nu se incadra În sistemul obişnuit de de- 
semnare a aglornerărtlor urhane, care prefera pluralul (Tillpălari, Curelari etc.) 
sau sg, colectiv (Băibăcăria, Brăliăria, Muntenimea, Ciubotăreasca etc.). 

2.3. Revenim acum la problema cea mai intens dezbătută, aceea a 
everitualei valori p atr.io nirnice a lui -ari în daeoro mână (pentru că la românii 
sudici ea este ind iscutabilă). După examinarea opiniilor, ni se pare evident 
că Întreaga polemică privind existenţa sufixului eu funcţia respectivă a fost 
determinată de puţinătatea exemplelor cu care a fost ilustrată În primele 
articole ale lui Puşchilă şi 1. Iordan şi care, prin însuşi acest fapt, sugera 
mai degrabă un accident fonetic decît o co ncordanţă romanică. Ulterior, 
datorită mentalităţii de "şeoaIă", mentinerea pu nctului de vedere iniţial 
a devenit mai mult o chestiune de ambiţie decît una de principiu. 

2.3.1. împotriva tezei disimilării pledează mai multe argumente: 
a) Procesul fonetic presupus are un caracter mai complicat decît cel 

înfăţişat, pentr u că include şi asimilarea vocalică, 
h) Numărul mare de exemple adunate pînă acum nu indică un acci- 

dent (excepţional prin definiţie), ci un procedeu sistematic de derivare. 
c) Este necesară diferenţierea contextelor în care apare finala -ari , 

pentru că înţelegerea ei ca disimilare a suf'ixului -eni( -ani) simplifică abuz iv 
lucrurile. 

108 bis Vezi, de ex., 1. Iordan, Toponimia romdnească, p. 228 şi 526. Dar deja lOR 
S.D.V, p. 658, expltcasc numele mahalalei de la 11. pers. Păcurar (pe care il identifica in numele 
unui vornlc al lui Ion Vodă cel Cumplit). 

10 I. NEC. Il' 1921, p. 27; Miron Costin, Opere, Bucureşti, 1958, p. 62 ("de laturea t1rgu- 
lui, deasupra Fînl1nii lui Păciu arurş, Relaţia dintre numele fintînii şi cel al mahalalei o seslzas e 
A. D. Xenopol ln Istoria rouiănilor din Dacia l'raiană3, II, Bucureşti, r.a., p. 65 nota 37. 

nu I. NEC. 5, 1925, p. 191 şi 20"1. 
111 Ibidem, p. 19l. 
112 I storia oraşului Iaşi, I, Iaşi, 1980, p. 153. 
113 1. NEC. 7, 1928, p. 127. 
114 1. NEC. 5, 1925, p. U2. 
116 1. NEC. 7, 1928. p. 130 (a. 1782); 6, 1926-1927. p. 315 (a. 1795 şi 1800); 5, 

1925, 42 (a. 18(7). 
116 I. NEC. 5, 1925, p. 151. 
111 1 NEC. 7, 1928, p. 130. 
119 bidetn, p. 128. 
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în majoritatea cazurilor, -ari dublează sufixul menţionat: boiuşanari < 
Boluşana (Suceava), buden art <Bwleni (Dolhasca - Suceava], drăcenari < 
Drăceni (azi Slatina-Sueeava), ploponori-c.Plopeni (Salcia== Suceavaj, broş- 
ienart < Brcşicni (Suceava, Neamţ), condrenori -c.Candt enii Domei (Suceava) , 
ungenari < Unqhen: (Hăuceşf.i=-Neam] şi Drăguşeni, or. Paşca nij, luce- 
nori -c Luceni (Victoria - Iaşi), sculenari < Sculetii (ib.), cirniceruu i, [rasule - 
tiari, şerulrenari, icuşenari -c Ctrniceni, Frăsuleni, Şetulretu., Icnşetii (Ţigă- 
naşi--Iaşi), bourenari «Boureni (Tg. Frumos), cucuienari, băicenari <Cucu- 
ieni, Băiceiii (Cucuteni -- Iaşi), băbuşesuiri <* Băbuşeni <Băbuşa (Beceşti- 
Vaslui), glodinari <Glodeni (Negreşti=-Vasluij, gircenari «Gtrceni (Vaslui), 
p uiănuri -c Pu ieni (azi Valea Măr ului Galaţi), gîrlenari -c.Gtrlen! (Bacău), 
bălcănari <Balcani (Bacău), toâirenari < Todireni (Botoşani), hlipicenari < 
Illip iceni (Bo toşa ni), stolnicen ati < Stolniceti i (Răuseni -- Botoşani), săcă- 
Ietiari -c Săcăleni (Poienari-e-Neamţ), iuicanari < Ţ'utcatii (Bahna-Neamţ), 
golonari <Golani (azi Stejarul, com. Ion Creangă -- Neamţ) ; Iuicetiari -c.Hocen i 
(Vaslui), popenari c.Po peni (Căiuţi=-Bacău], chilişonari-c Chiltşeni (Udeşti- 
Suceava), orbănari <Orbeni (Bacău), susănari, qiosănori <Susani, Giosan i 
(Mara, com. Desesti=-Maramureşj, holenori-c Hoteni (Ocna Şugatag=Mara- 
mureş), logojânori <* Lugojâni/ Lugojel (Gavojdia--Timiş)l19; câienarii mici < 
Caianul 2Hic (Bistriţa-Năsăud)120. 

Uneori -ar(i) secundează o terminaţ,ie omofollă sufixului -an(i): lră- 
ienarl < Traian (Bacău); n. pers. Tismr1naru (în Banat) < Tismanal2l• 

Alteori -n- tematic final nu face parte nici din sufix şi nici dintr-un 
complex omofon. La exemplele lui Puşcariu (şoneri <Şona)122 şi Şt. Paşca 
(cîrnaTi <Cîrna, linginari <Lingina)123, adăugăm: rodinari <Rodina (Pîr- 
teşti - Suceava)124, mâlinari <1vIâlini (Suceava), brodinari < Brodina de Sus 
(Izvoarele Sucevei-Suceava), costînari/costfneniJcostfnceni <Costina (Todi- 
reşti- Suceava); şovârnari <Şovarna (Mehedinţi)125; CiumÎrnarii .(în fosta 
com. Selet:ill din Bucovina)126 < Ci lllnîrn a ; Jinaru, Bâznarii, n. l'am. din 
Rucăr -Argeş, <Jina, Bâzna, nume de locuri din valra satulljef127; beşi- 
nari <Beşinău (azi Secăşel-Alba)128; moşllellÎÎ izvărnari <+ Iz.va'ma (lîngă 
Sohodol şi Tismana -Mehedinţi)129; Crăeiun PorolnaruljCrăciun ot Porolna 

I 
119 NALR Mold. Bue., I (ms.), ALRR-Mar 1 (Introducere şi h 3), NA:LR-Banat, I, h 3. 
120 60 sale româneşti, V, Bueuresti, 1942, p. 62. 
121 Vioriea Goicu, Nume de familie din comuna Bflimie l\-lurgu (jud. Caraş-Severin), in 

voI. Siudii de onomastică, Cluj-Napoca, 1976, p. 122; NALR- Banat, Introducere, p. 50. 
Un Radu Tismănariul era proprietar în Negoieşti - Gorj pe la 1628 (CAT. Ţ. ROM. III, 
p. 418). 

122 SexUl Puşcariu, Cîteva caturi de asimilare, p. 328. 
123 Ştefan Paşca, Sufixe, p. 160. 
124 Ion Ionescu îl menţiona pe un Gheorghe Rudinaru diu Rudina mehedinţeană (Agri- 

cultura română din judeţul Itlehedinţi, Bucureşti, 1868, p. 417). 
125 I. Popescn-Cilieni, Documente din Oltenia, în AO XVII, 1938, p. :310. 
126 Scris Ctumurllari, după cum Ciumlrna era scrisă Ctunwma (Gemeindelexikon, XIII, 

Bukowina, Viena, 1907, p. 51). 
127 Constanţa Bărboi, Denomrna!ia personală ac{ualcl în comuna Rucăr, judetul Argeş, 

tn SeL XXVIII, 1977, p. 397, 401, 402. 
128 V. Frăţilă, TopoT/imia Vâii Secaşullli - Timavei, In AGT (filol.), X, 1972, p. 167. 
129 Vezi 1. DIV. 177 (a. 1837), ,105 (a. 184:3). O formaţie similară este tâvirnari < ZavÎrna 

(IORGA, S.D. V, p. 160, a. 1768). 
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(Mehedinţi)130; glămnari <.Glamna (= Glad na, com. Fîrdea -Timiş), slă- 
tuuiri-c.Slaiina (Băile Hercula ne - Caraş-Severinj=t. 

O dificultate sporită pentru explicaţia prin disimilare o prezintă situa- 
ţiile, mai puţin relevate, în care nazala nu apare În finalul temei şi, în conse .... 
cinţă, influenţa sa asupra perechii din sufix este mai puţin probabilă: 
stăotiicariţ stăoniceni < Staull le (fostă plasă, Iaşi)132; uoineşari (a. 1792)jvoi- 
tiăşeni (a. 1808) < Voineasa Lovişteiv= ; poinitari <Poiellifele (Chiojdul»- 
.BuzăU)134; Alde Rosnouarul (Ia Bucium, co m. Şinca=-Brnşovjrw, prob. din 
Roznou ; Barsza ni Veniczar/Veniczan (Ia Netot.ul, azi Gura Văii, co m. 
Recea-Braşov)136, prob. din Yeueiia apropiată; Heneqar-c Hetiiq (Alba)137 ; 
Cemicarii (mahala a or. Tecuci, numită la 1803 Slobozia Cemicariiv», iar 
de la 1816 la 1865 satul Cetnicarii-wş, prob. de la numele vechiului sat Cer- 
nica de pe Tecucel (lîngă Valea Ceruieăi), ai cărui locuitori au populat, se 
pare, slobozia din apropiere; Vasile Părincariulw» -c Părincea (Bacău); albi- 
neţari <A Ibineti (N er eju - Vra nceaj-w ; plotoncscar -c Plotonesti (D. Ca nte- 
mir-Vaslui)142; tărniceri-c Tortiita (Ostra-Sueeava), onegari<Oneaga (Cris- 
t.eşti - Botoşani), olănicariţ olăn leal/ olanici <, Vllidnieuţ (Vînători - Iaşi), boc- 
nişeriţbocniioniţbocntceni < Bocniia (Sineşti - Iaşi), boqdănicer! < Boqdătiit« 
(Vaslui), porptuiiceri < Parponiia (Negreşt! - Vaslui). Cîteva exemple dăduse 
şi Paşca : cămriicari, [eneşari, pecineşcar i -c Camnic, Fetieş, Pecenişcav», 

Există şi derivate, sigure sau foarte probabile, de la teme care nu au 
un -11-: codrariţcodreniţcodrăreni "din fosta plasă Codru" (Iaşi), pruiariţ pru- 
tetiiţ prulaşi "de lîngă Prut" 144; .Ioo n Porcistarulţ Porcz Jsianţ Porcz Zianu] 

130 Iconom P. Par tenle, Documente tneliedinţene, în AO VII, 1928, p. 31. Alteori este 
lhunit Poroineanul (N. Iorga, Documente melll'.dinţene, în BCIE X, 1931, p. 122).- 

131 NALH- Banat, 1, h :3. 
132 Ion Nu\.ă, Sllpl'aIHZme colective din nord-estul IVloldolJei, în voI. Studii de onomastică, 

Il,Cluj-N<lpoca, 1981, p. 118-119. 
133 JOllConea, Ţara Lovişlei. Geografie istorică, Bucureşti, i 935, p. 42 nota 1 (= numele 

actual, cf. p.41 nota l)!p. 68 nota 7. 
134 Constantin C. Giurescu, T1r{fuTÎ sau oraşe şi cetăţi moldovene din secolul al X-lea pînă! 

la miJlocul secolului al X1TI-lea, Bucureşti, 1967, p. 217. 
135 Urbariile Ţării Făgăraşului (ed. D. Prodan, Liviu Crsuţiu, Maria Ursuţiu), 1, 

Bucureşti, 1970, p. 356 (a. 1(34).' 
13G Ibidem, p. 380 (a. 1(35)!p. 210 (a. 1632: Many VinecaIlu[), 435 (a. 1()37: Man 

Venectanul), 512 (a. 16;)4: Ztroye Veni!zeum!) din Netolul; p. 357 (a. 1634: Alde Venicta- 
/tul) din Perşani. 

137 Traian l'ălrăşeanl1, Nume de oameni din }lalea Mureşului, in LH XVI, 19G7, p. H2. 
138 Condic,I lin;ti/or de la 1803 (Th. Codreseu, Urica1'l1l, VII, Iaşi, 1886, p. 327). 
139 Corneliu Istrati, Condica visteriei 1Ylo!dolJei în anul 1816, în AUA 197\), supl. 1; Solo- 

mon - Stoide, op. cit., 1, p. 101; INDICE (1865), p. 83. 
140 IORGA, S.D. XI, p. 119 (a. 16(0). 
141 Ancheta toponimică de la Nereju. 
142 NALE-Mold. Bue., 1 (ms.). 
143 ŞtefanPaşca, Sufixe, p. 160. 
144 Amhele după Ion Nută, loc. eit. Derivatul codrăreni presupune un topcnim (nc(!fi- 

cializat) *Codrari, diutr-o perioadă cînd numele ele locuitori puteau fi substituL;:! unltâ\iloy 
admillistrativ-teritorl.ale (a se compara cu Grecenîi şi, mai ales, cu Codrenii, car. "CflJ:1 ni 
Codnzlln nomenclatura ţinuturilor din Condica [iuti/Of de la 1803 - ambele peste P 
motiv, credem că patrionimele citate de Ion Nulă sau format inlrcl772 şi 18 
Impărţirii In ocoale a ţinuturilor (dacă nu cumya reflectă uuită[.i mai vechi), iar r 
lor de ocoa1e în titulatura plăşiIor, după reforma lui Cuza, a contribuit doar la m 
chilor patrionime, fără să le creeze. 



21 SUFL-";:UL -ARI IN 'TOPONIMIA ROMÂJNEASCA 41 

din' Porumbacul de Sus-c Braşov=", pro h. < Porc eşti ; Costea Posădaru 
(Braşov)!", prrib. <Posada; + Cepturori (DobroLeasa - Olt), proh. < Cepiurii 
din apropiere (Bărăşti - Olt)141; VirFul şi Piriul C olibălarului (Glad na Ro- 
mână, cam. Fîrdea-Timiş)148, prob. supra n. unei persoane din Colibele; 
dirmoxari < Dirmcxa (Broşteni - Suceava). 

d) Unele dovezi aduse pentru disimilarea regresivă sînt susceptibile 
de o altă interpretare (cel putin pînă la proba contrarie). De ex. uiădăreni < 
Vlâdeni, hirsărean c Hirseni şi mărginc'irean <1\IIc'irgineni pot reflecta o alter- 
nantă -eniţ-ari în numele localităţii, ca în Blc'ijenij Blăjari şi, cum s-a văzut, 
în multe alte cazuri (pentru al treilea există şi apclativu I mărginari alături 
de mc'irgineni). Pe de altă parte, putem adăuga o atestare indiscutabilă il 
fenomenului, stnitdărct: i -c Smtrdan (Galaţi), unde ipoteza alternanţei este 
exclusă; dar raritateă acestor accidente confirmă indirect calitatea diferită 
a sufixului cu care se compară. 

e) Acceptînd ipoteza disirnilării, l-am putea explica nu numai pe 
-ot i-c-oni, dar şi pe -ani <-ari. Locuitorii din Orbari se numesc otbănariv»  
formă Ce sugerează, la prima vedere, o disimilare din "orbiirori, Admitind 
realitatea sufixului -ori, nu vedem de ce nu s-ar fi putut crea şi unele forme 
cu dublu sufix -ari -ari, după cum sînt eu dublu sufix -ntii-eni, eni-eni. Deşi 
rare, astfel de derivate par să fi circulat cu adevărat: de ex., un document 
din Hi30 menţionează Crîngul Brtn zaroriului, în hotar cu Biroslăvenii din 
DoJjI50. Este, Însă, mult mai firesc să presupunem o alternantă de sufixe În 
numele satului, OrbariJ*Orban i, ca în Groşoriţtiroşan i (lîngă Tismana  Gorj] 
sau În Sciii iiart] Scăiani] Scăieni (astăzi Bold eşti -- Scăieni - Prahova )161. 

2.3.2. După cum problema sufixului -ari din toponimie nu poate fi 
abordată fără discutarea patrionimelor (care reprezintă toponime virtuale), 
tot aşa acestea din urmă fac necesară o cercetare a ceea ce vom numi 
palrionime generice. Este vorba de formaţii lexicale în care punctul de ple- 
care nu este un toponim, ei un termen entopic selectat indiferent de prezenţa 
în temă a unei nazale: delari, vălari (ambele prezente şi în MoldoY9152, rnun- 
tari, poienari (înregistrat În toată Moldova ea răspuns la întrebârea "Cum 
le ziceţi la cei care trăiesc prin poieni ?"), mi1rginari (în Moldova;' nordică), cu 

H5 Urbariile, I, p, 369 (a. 1(34), cf , 282 (a. 1632), 587 (a. 1(37), 865 (t 1(48). 
16 Vezi Caiuloqul documcniclor româneşti din Arliinclc Siaiulu i ( Braşon ), 1, Bucureşti, 

1955, p. 563 (a. 17\)8), 20 (a. 1(74). Antroponimul este presupus de CDO, p. 351, pentru a 
explica n, pers, Posădărescu, 

147 IND ICE (1865), p. 62, 64; explicatla este dală de 1. Iordan, To ponitnia românească, 
p.414. 

148 NALR- Banat, Dale despre localiiăt.i şi informatori, p. 129 şi 130. 
11" Ştefan Paşca, Sufixe, p. 160. 
150 DHH, 13, XXIII, p. 52 (Kpl\Hrl:1/\ SP'hH3JpJpIMOK). Dacă ar fi existat Ull nume de 

agent *br1n'telar, ne-am fi putut giudi la o asimilare, ca lunumele lui Dinll CUl'araru (=ce curela- 
ruI) din Tg. Jiu (Ştefulescu, incercare, p. 152, a. 1788: o uliţă din Iaşi se numea nu numai 
Curelarii, dar şi Curărarii, eL Listele caselor şi a dughenelor capilaliei, Iaşi, t$53, p. 35, 70 şi 
passim). În acest caz, Jnsă, avem a face cli 1J11 derivat fie de Ia n. pers. Brîllzarl1, fie de la numele 
de sat Brznzari, l'ie de la brînzărie (ca şi cărămidărar < cilrămidilrie, ef. ALRM SN 1, 11 351/386) 

151 Pentru prima alternanţă, vezi CAT. T. ROM, II, p. 202 (a. l(14)/p. 391 (a. 
1(16) --- care presupun o bază *Groşi. Pelltru a doua, vezi N. Iorga, Acte de pe Valea Teleaje- 
nulu!, In BCIH XV, Hl36, p. 6:3 (a. 1713)/p. 64 (a. 173li)/p. 70. 

152 Ion Nuţă, op. cit., p. 120. Autorul menţionează şi derivatele secundare Dilltzreni 
(Leţcani - Iaşi) şi villuraşi (Roma - Botoşani), care presupun un toponim Vă/ari. 



varianta mărqineriv» "cei ce stau la marginea satului", mijlocari "cei ce stau 
in mij locul satului" (Poieni, co m, Piatra Şoirnului-c-Neamţj, colibari , căsari 
"cei din case (cu case proprii)" 154, silnari "cei ce stau la stîni" (Frasin - Sucea va) 
mtiocart "cei ce trăiesc în mitocuri" (Bucovina), prundari "cei de lîngă ape" 
(Bucovina), broscari "cei de lîngă broaşte (=de lîngă bălţi), broşteni" (general 
In Moldovaj-"; ba/mari "cei de lîngă băh nuri" (Bucovina), băliar; "cei de 
lîngă bălţi" (Vrancea, Neamţ" Suceava, Botoşani, Iaşi)156, iezart "cei din 
preaj ma iaz urilor " (Botoşuni)157, bortari "cei ce trăiesc prin borţile munţilor 
sau ale dealurilor" (general În Moldova)158, găvânari "iclem" (Vra nceaj, gro- 
pari "idem" (Pet.ricani-e-Nearnţ), bonqeaqari "cei din preajma bungeagurilor " 
(Dir moxa, com. Broşteui - Suceava şi Pîrîul Negrii, corn. Br eaza --Suceava), 
tărnari "cei din ţar(i)nă" (Vama - Suceava}, mosuiari "cei ce trăiesc pe moşii 
proprii" (Bucovina, cf. DLH), coturi "cei de la cotul unui rîu" (Sculeni, corn, 
Victoria - Iaşi)159, iitqariţiirqani "eci de la tîrg, tirgoveţi" (Răchiţi -- Boto- 
şani)16", col unari "cei ee stau în cotu ne, cătu naşi" (Drăguşeni -- Suceava şi 
Bălteni-s-Vaslui}, carturari, uliceariv», Astfel de patr io nime, dintre care unele 
topo nimizate (Călioari, Luncariv=, sînt semnalate şi la românii sud-dunăreni. 

Toate acestea au o circulaţie independentă de toponimie -- şi este o 
simplă coincidenţă cînd apar ca patrio nime de la anumite nume de locali- 
tăţi (de pildă mitocari Lce: din Mitocul Draqomirtiei" - numit la început 
pur şi simplu Miiocnl-«, sau potenari, patrionim frecvent În cazul localită- 
ţilor numite Poiana, eu sau fără determinant). în consecinţă, ele pot deveni 
topo nime fără a dovedi că locuitorii provin din anumite regiuni, unde există 
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1,,3 V. Arvlnte, Din terminologia exploatării [orestiere şi a ptutăritului, în AL 1 (şt. soc.), 
s. III, t. I, 1-2,1955, p. 114 (Molsel -- Vatra Domei). La Drăgclesti (Suceava) şi la Săhăoanl 
(Neamţ), mărqinare (pl. mărginăl'i) înseamnă şi "uliţa de la marginea satului". 

154 Documente pr iuitui t elat iile aqrar« in ucacul al X 'V 1 Il-lea, II, Bucureşti, 1966, p. 
:379, a. 170:3 (numiţi perifrastic "oamenii ădzălori cu casă" pe m.oşia m,lnăstiIii). După DA, 
tunelia lui -ar este, În derivatul amintit, aceea de a forma nume de agent! 

15. Pe Ungă anchetele noastre, au mai oferit atesLlri şi Paşca (Suprallwne colective inter- 
comunale, in DH VIII, 1984-19:35, p. 207), 1. Iordan, (Toponimia românească, p. 61--62), 
Ion Nuţă (op. cit., p. 121). 

156 Pentru ultimele două judete, vezi Ion Nulă, op. cit., p. 120. 
lf,7 Ibidem. 
158 În Moldova, apelativul bartă se aplică tllturor formelor de relief negativ. Semnifica- 

tivă este porecla bartari dată celor din 1I1rtopeni (Fălticeni), cu explicaţia: "salul esle Intr-o 
văgăună". Atestări izolate la I. Iordan, Notes de !oponymie, p. :10; Aurelia Stan, Porecle şi 
supranume inlercomunale din 'Valea Bislriţl'i UHo/dova), In CL III, 1958, p. 252; Ion Nuţă, 
·QP. cit., p. 121. 

159 Ion Nuţ.ă, op. cii., p. 120. Anchetele indirecte Înregistrează frecvent coteni. 
HIO Ibidem, p. 121. Cu sellsul de "zaraf", t1l'gar apare la Coresi, llnde a fost considerat, 

de I. - A. Candrea şi Ov. Densusianu, un împrumut din slavonă ; vezi discuţia la Laura Vasiliu, 
Derivarea cu sllfixe şi prefixe in Cartea cu învăţătură a diaconlllui Goresi din 1581, In SMFC 1, 
p. 228 (care crede că este un derivat românesc). La Căpoteşti (Huruieşti - Bacău), ancheta 
Jndireetă relevă şi derivatul tîrgoveni. 

161 st. Nicolaeseu, Docmnenlele istorice relative la comuna Gacalefi sau Gaslra N ova 
din jud. Romanaţi, în AO VIII, 1929, p. 314. Credem că şi Surlarii nu trebuie compamt cu nume- 
le instrumelltuilli muzical, cum face 1. Iordan (Toponimia românească, p. 230), ci cu surlă 
"colibă (ciobănească) de formă conică." (Olt. şi :vIunL); toponimul ar Însemna "eolibaşi". 

162 Th. Capi dan, Fărşerolii. Stadia lingvistic asupra românilor din Albania, În DR VI, 
1929-19:30, p. 91; Gustav \Veigand, Die Wiedergrabe der slavischen Laute in den Ortsnamen 
des Pelopones, in BA IV, 1928, p. 39 (dupăWeigand, care confundă în mod obişnuit etimologia 
-derivatelor toponimice cu a bazelor acestora, toponimul ar fi slav). 
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numele topice de bază (eroare obişnuită în lucrări de toponimie). Cînd ento- 
pieele sînt în Iuncţie topo nimică absolută, derivatele trebuie considerate 
.d erivate lexicale de la apelative, iar nu de la toponime. De ex, Băluiarii, 
numele unui sat inclus în or. Vaslui, situat într-un loc mlăştinos, este o con- 
versiune a apelativului derivat de la bahnă, iar nu de la Baluui  cum se 
numeşte acel loc. In manieră a nalogă, numele de familii de această factură 
trebuie explicate plecînd de la patrionime generice; de pildă Luncar(i), Il. 
4'am. din Rucăr=-Argeş, nu trebuie raportat la numele de loc Luncav+, ci la 
.apelativul luncar(i) <luncă, în funcţie a ntropo nimică absolută. 

Dicţionarele înregistrează foar te puţin din abundenta sensur ilor pa- 
trio nimice generale - fapt care a facilitat explicaţiile eronate dale topo ni- 
melor corespunz ătoare : de ce să vedem în Urzieari sau în Crîngari un sens 
botanicv-, iar nu pe acela de "oameni de lîngă o urzicărie" (Suceava, Neamt, 
cf', şi Piriul Urzicarilor la Vama=-Suceava, adică al celor de lîngă locul zis 
."La Urzicărie"], respectiv de "oameni care trăiesc pe lîngă cr înguri" (Buco- 
vina), la fel ca pădurar! "cei care trăiesc prin păduri, p ădureni" 165, tufari 
"cei cu satul În preajma tutelor (=păduri tinere)" 166, stufari şi stutiari ,.cei 
de lîngă o stutărie" 167, dolari "cei cu satul lîngă cioate (= păduri tăiate)" 168, 
prutiari "cei dintr-o regiune cu mulţi pru ni" 169 (perjeri în Moldova dinspre 
munte), sau ca aram. topo nimizat Cup ăciari "cei dintr-o regiune eu c upaciu 
(=ste.iar)" 170? Coincidenţe de acest fel există şi la nivelul patrio nimelor 
specifice: oişitiar "specie de vişin" şi "locuitor din Valea Vişin ului" (Rădă- 
şeni+-Suceavaj-?", molidar "specie de molid" şi "locuitor din Molid" (Stul- 
picani - Suceava). 

In unele apelative folosite ca porecle colective funcţia derivării este mai 
puţin netă: gropari "cei din Găneşti" (Tg. Frumos), găuzari "cei din Igeşti" 
(BIăgeşti - Vaslui), coilonari "cei din Cor bul Vechi" (Măxineni - Brăila). 
Sensul lor primar trebuie să fi fost acelaşi cu al botiarilor, dar ,e asociat cu 
sensuri care vizează deprecierea; de aceea poreclele nu pot servi ca atestări 
unice ale sensurilor de bază, dar oferă indicii (pentru primul, veriycate) asupra 
posibilităţii lor. 

Reflectînd asupra exemplelor date, vo m co nveni că ipbteza disimilăr ii 
este lipsită de temei aplicată domeniului românesc: prezenţa lui -ar este 

i 

163 Exemplul este luat de la Constanta Bărboi, loc. cit. Probabil că şi numele satului 
ne l1ngă Hurezi, Lăncari (CAT. Ţ. ROM. II, p. 579, a. 1(20), ar trebui transcris Luncari ; 
Intr-un document din acelaşi an, Luncaoăiul e scris Lăticanii (Lbi d., p. 571). 

164 Iorgu Iordan, Toponiinia romanească, p. 416; Damian P. Bogdan, (;losaml cuvin- 
lelor rOmaIleŞti din dOCLlmentelc slauo-romane, Bucureşti, 1946, p. 149 (a. 1507). 

165 Cu atestări din jud. Botoşani, Neamţ, Suceava şi Iaşi (după anchetele noastre şi 
;alestărHe lui Paşca, Supra!lume. p. 201 şi Nuţă, op. cit.). 

166 Paşca, SUJ!ranwne, p. 201 (Viştea de Sus) şi Nuţă, 0p. cit., p. 120 (jud. Iaşi). 
17 Ion Nuţă, loc. cit. (Movileni - Iaşi). 
168 Ibidem, p. 121 (Curteşti .. - Botoşani). 
169 NALH-Ballat, Inlroducere, p .. 45 (Luncaviţa). La aromâni exista satul Pumari 

'(Anastase N. Hâciu, .Aromânii, Focşani, 1937, p. 93) < PlZrllU "prun". 
170 Gustav Weigand, Die i1ronwIlcIl, Leipzig, 1895, p. 131 nota; Pericle Papahagi, 

Din tOjlollimia aromână, în .,Dunărea", II, 1925, p. 65. 
171 Eugenia Simian, Unele observaţii asupra numelor de persoană şi de locuitori, in 

LL XVII, 1968, p. 212 (alternează cu uişillCfl ). 
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Busteni ' ... -r' ;,J. 
busteni/ busienari 

'\" ,;t . 
b uştetutr 

depart 1.' 
deZVoltea eta fl accidentală, ilustrînd funcţia bazică a lat. -ărins, din care s-a u 

, ... oate celelaltc172• 

fUncti;·3·.Jt In ?o:ldiţiile unor baze motivate semantic ale numelor de lo cur-i, 
Vatele c Ia lOl1Inllcă a suf. -ari este s usceptfhilă de a fi neutralizată, d eri- 

 OI nClzÎnd cu d .. 1 1 . '1 () f 1 d " 1 t- ne înUm . "A . nUme e ocupaţii a e ocurtori or. . ast e e corncic e.nţ.a 
în Bust p.ln! 11 cuplurile Prisaca (Valea Sării=- Vrancea) . .. prisăcari, sau 
numa(pel. rahova) - b uşten ari, unde al doilea termen îi desemnează nu 
letnicesc e Cel caevlc:cuiesc în localităţile respective, dar şi pe cei care se înd e- 
puturile cu alblllantui sau eu tăierea buştenilor173 (ocupaţii colective la înce- 

aCestor aşezări). Schema procesului de neutralizare este următoarea: 
:;1 Prisaca 

prisaci/ """. v • 
-. prisacari 
. , ,;t prisăcar 

Acelasi paralI" 'A 

Dîrst (8. ,(' 1S111,11 lntîlnim Între toponimele Ocna, Sion (Ceraşu·- Prahova). 
dirstari .. lar:,)' .,chila (azi Schela-Corj) şi patriouimele ocnari, sltmari; 
a fost all Se lllen"'1: Este probabil că numele de ocupaţie al grupului social 
ca pretet care < lpUS derjatul, iar DU cel al locului, care i.-a s;rvi.t dOI" 
patrionir .. · .? dO\·da este eXIstenţa numelor de agent colechve 1Il funcţie 
. ·dJCd Iocul·t· .. d' P' t v' (·R' 1') . t . larnUp'[ -:., .. oru .!Il. lcrano .. lrnova- aşI se numesc plerol'l, 
a suf. -a:' r,aJenz. D.l11 acest motiv, DU putem vorhi de o funeţ.ie patrionimică. 

In \/n cazuI?le menţio naLe (cum am văzut că a II făcut unii lingvişti). 
dar si a  .e. cazurI, nu numai că sîntem în prezen[".a unor pseudopatrionime, 
erau>moroll;or ,rls.e nue de agent colective: ciţi locuitori din Dimbul 2\dorii 
pogonari17z, !ţ dI,11 BGla de Aromă - arâmarim, eîţi din Pogoanele(Buzău) _ .. 
di.11 }Jer",,' lţl d;h Valea Poştei (Satul Mare-Teleorman) - poşfari17'i, cîţi 
Nas rau (\-1"11 ) 1 "t" '178 ,. ·1' .,,,. . «' v v • eamt) _ . < lCea -. /eras J'aoaTl , CIţI (m luayaZla,racaoal11- 
fînlindri magaZlOneri, cîţi din FÎntîna l\1.al'e (Vadul Moldovei--Succava)- 
Ce legătrentr a motiva crearea acestor nume de locuitori'? Şi, mai ales, 

(laşi) si st reala, P?ate fi între Flntinelele (Suceava) şi fÎntÎnari, între Strunga 
(Vranea') rnarz: ltre ece Prtijini (Dagita-Iaş) şi prăjin?ri, ître Colacl1l 
can179, llltreSpulber (Vrancea) ŞI splliberan).so, cmd numele 

).72 A 

Madrid, l\;6gel :rv!.()tenegro Duquc, Toponimia latina, în Enciclopedia lingz1istica llispanica, 1, 
trăieşte in nri"VOt6-507. ef. lat, riparius "m{tlurean", litorari11s "ţărmurean", 111lari11s "care 173 CI  c. 

Această Posji rt 1..;drescu, Glosar rcqional Ar,qpş, Bucureşti, 19fi7, p. 26 (în nordul regiunii), 
cu buturugal'.Jl  a:e a intrevăzut_o 1. Iordan (Toponimia romiinească, p. '114), carc îl compară 
reşti, 1\)27, p, ;pre buşienari (în Vrancea), vezi N. Iorga, Istoria industriilor la români, Bucu- 174 Pl"'. . 

treilea de St.n:\:ste,eitat de S'. Puşcariu; al doilea de I.IordaJl (Topollimice, p. 160); al 
olleneşii telun' ş a (.)rl;C, p. HiJ); ultimul la r. Popescu _ Cilieni şi Ion Donat, Documcnte 
DIV., p. :145) r, în lVJ XVI, 1937, p. 334-335 (a. 1792). La 1845: schclcrii din Schela (1. 175 Eue,' ,',H . 

176 1 "elIla SlU11an, OD. ciI. p 210 orUl! 1 'd .. .. ,'. , 
177 Si f OI an, Toponimice, p. 160, 
178 C ,e ;11 Pşca, SUfixe, p. 160. 

acelaşi docA}'lntllJeSCu -. Stab 1, op, cit., p. 181 (a. 1840) -- aIternlnd cu herăslrăoanii, In 179 (Oll C 1"': numele de agent, vezi N. Iorga, Istoria industriilor, p. 27 (llcrăslrăicri). 
180 An  atntrllescu - Stahl, op. cii., p. 167 (a. 18:=l1)-alternÎnd eu colocani, tot aici, 

. C le a colectivă la Nereju ; alternează cu spulbereni. 
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 ... """ 
. " ni caz. datOl'iL[t izvoareror naturale numeroase 

. dat, în pIla pentŢu va .d.:se,mna o formă de relief particula:ă, 
.de loc a. fot în al do , npropnetanm, in al patrulea pentru a denumi o. 
(numite finlmele), 'marc a tI.Imul fiind UIl arrtropo nim (încă frecvent) in funcţie • '1 ' ca 11l . ul 1 In al trCI ea . ·)Rl. Iar 
;otiturii a putIlClllltă ? le de locuitori nu rezultă numai dintr-un pro- 

• • v abso . 1111 me '.['., '.' t . .to.pOmInlCa le ca. , i mult sau mal pU"lIl meca mc, CI SUl ŞI terenul 
, .\. rIlIJcc " ., Jl1d '··h '1 . ·t' ind . Este 1 . elltru,.,' de ordlll pSI o ogic, 111Z111 spre co nfecţionarea 

, 'are "fl eS1hIll dar mei t T b . . 

ces de d,nca unor ple 1111U1e1e de.IoSe:'l ;1' IeJul"s ,1 Icahe SG1; lra'p)oruJ obiecl de exercIla,, rerate .' o inta (aZI,' o ozia .o nac 1-", a aţr sint numiţi 
.de caljfieati\' llY din PlafIui trebuie raportat, după tradiţie, la un n. fa m. 
vităii. I:oeurLolJ1ele satl Chiscani (Bril), al. cărui nu:ne yesuI?lllle l:Il 
pla:;l:lia!'\ dl, 1835 sa cu sul'. patnomnlle-Clll, era :llmT Ullşcan183,pnn 
Placrnla18,' • .',Al I ( Piscll:1 ).'" Cînd tema o p ermrte, caliîicativul poate atinge 
toponm Chsc;iSC';lri :,!,!p>a\a' În ţolicari "eei din mahala Tolica:' a. satului 
,apropIere de C J: dllf1t,ltc/ 1, ti) unde baza anl.rop0I111l1lea este aSll1ulată cu 
1::1 înat gra.d rţ,eş,tj.:-I;h\,'iJlll;.I.lldră" (df;l'iva!,ul ar fi snonin? cu, borf,aşi), 
'Cu'io n.u.uleşLJ ,( o halna  e." (a.7.i V llşoara - vaslUl)184, sau Il1 sllhgan ."cel dm '1' , J fo/lca" 17 al lIJ o , '.' ./0 .,Vt .,,) ape t:vu.,' . ,j din,) ,.: va, dIn U,CI, ,l I,ce "sauL. . . ,. . 
în bahlJaI! "ee'l " iSllCCd., 'lle Iha.le/,ulur .. o. nomaslu.:eJ -- MaJontatea exem- " Il a" "tl ce L ' .., .1 . " ' , • 
J\';lold()lJa---Sl"" topon1:n B grea ŞI L Iordan ca probe decIsIve ale eXIstenţeI 

3" [l!-c!lexe ciHre \!' " °ie.), deşi rezistă din punct de vedere forrrwI, nu 
plelo[ o[ent, de/eri. Ercanfue nctioIlală cu seria patrioIlimclor în -eni. Ele re- 
sufixului .(NldCU't\tltea sa, "a' 'IUll1 obscura., pe ea.reo vom numi person.iJ.lâ, 1· i e11' "il pIn' '1  d" 1 1 .• , 
pot dovcrU!)ctie rămas 'Jn eafe suf. -Tl se ll aşe1aza .. Ir,eeţ al )az anttozpom1- 
!lectii o Li·" )onil11C • 1 reprezinta un P ura pur ŞI Slmp U, tI u11 P ,U{iJ. e 
ÎltlstraLil dc LOle,cil1\il, rn .," 

.mică si, înco!1"e 1" l'el'sonale () cOllstituie colectivele, .fflrnlliale lil , ,. 'niCUl J,. .,' f 1\T,F. , 
tantlUl}.. B"z::t top()l11 1)tid!l, Negraru <;:n. , am'\Tlvegfea,"xenlar"t sau.A:::m- 

3.l.j':>J1. f8I11., I Axinte (NereJu l'ancea)l8' ;leamul ,Lezca- 
TClti: Dudarll < !Lrcnte :,,!-L 'i _" Vra neea)186; Băznarii <.n. fam, Biznă (Tul- 

., 'J"lIl1, " I (,aUI ("1" ' .. '1 ") - .[' CI' (B' tafu <n.'· DeICa.\. ii ("partea .' llIIlpanor <,n. aIJ1. J zunpu .11'- 
,ri!or<"J1. [am. 181: G1H,Jllpr:rii ' popariil89<.n, fum, Civiă, hl!)(l (Nereju--- 
nici,VraI1cea) lSŞ' '0(11) , 

t· \TJ'aneea) , seş J 
" ,i leqeT/de urÎT/cene, Bucureşti, 1979, p. 41. 

-----, '!lea, ].,OCIJI! ' fmiliu Plâcinlâ cu proprietăţi în salele lnvecinate, Liesti 
. !'h,I,'oJ1eaz«' .... l' , ' 181 $inllo!l ,1' meu,1 XVIII-lea (Iullan Marmescu, Jocumenle basarabene, făleiene, 

eIl te e . al ' ) 182 DOCllIll ,carulUI "8 p, 58-,62 . fiIlcle "Il 19,. , 
'Şi Salda,lR , 13CIfl 'V "[ p, 597., '. " 
imlnene ele., in . oP', .CI" 1 ei părţi a saLlllUl Smu!ţl (Galaţi). " '. . . oc.arIl,. ne1e nI, ," • 

183 I. Col 'te <, JlLlI '/I("'g"ed'L1nrcqwIlarchmque,l, BucurestI, 19:>9, p, 1:1cl-1C\8 ·i eS ." , u!1 VI " ' • 
184 Bălegl11 bl !'Iere} , 'n Tudor Pamfile", 1, 192:l, nr. 9, p. 1 :14. lIsta " 1 'l1!1cel1, J,,' ,'"' , . - 185 II. '. "agIl,' 1, • 1<19 (Toader 1)lzna dm Tul11101, pe la 17;)1--1'752) ;Sava, 
186 Iou D· 'Ne a op, C/" J 1789 si 1791), II, p. 10:i (Ioun Bitnrl din Tlllniei, a. 1828). . HârJ1e , laS! a· , , . '. . " 
187 VezI, • __ 125 (ace', '59 (a. 1808), eL,IlII (,lmnpn (z:;.,) , Deaul, (,hunpului ,(a, .. 1772, 

op ciI. 1 p. 124 ,il. I, p. \08 p. lfJ5); IlbC, POP. 1 (11'4), p, 291 (Ştefan ŞI 10ader 
• 88' Sava, op· ,!. lP'l! (a. 1 ;10r (;himpal din Codrul SirlJllor). • l' GbU1 "'16 [<1'oa , " '" ' 

P 10'\) Necu al .tcIli)," \," (lnii, O problema din I1cchea lsloflP- a TOll1am!Ol',., cu 1111 aJaus . ,., IJlosCn ' "i Si IOm· . 1 1(1')7 1928 15' ( ln-O) I·T II t 't 1 Gbi1l1[Jlll din ','B'od!1!C!' III t. VII , . ".- "p. 't' cea li) ;'.', Sa 1., 
189. N, Iorga, :11 (Ist) 15• 193(j nr. 10, p. Il (care rectifică lectura lui Iorga). în o' S}\, " 

despre Vrancea," "[lesti, în , . . ! tafO " Spiţe de neafJ • 
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Vra nceaj P'"; Situarii <n. fam. SÎIna, Dochiuarti <n. fam. Dochiu (Prahuda- 
Vrancea)l91; Huşcarii <n. l'am. Huscă (Topeşti, com. Bjrseşti=-Vranceaj ; 
Nedelarii «;n. fam. Nedelea (Dor na Candreni1or-Sueeava); Crisiuiarii <n. 
fam. Cirsiea (Sadova - Sucea va); Ciobicarii, Buliqarii < n. fam. Ciobică, 
Buluşa (Arburea--Suceava); Hrencuri i-cn, fam.Huniac (Mi lişăuţi, cam. 
Băd euţi-c Suceavaj ; Niqorii «:», Iarn. Niga (Deia, corn. Frumosul--Sueeava);. 
Axiniarii, Crăcănarii, Pitcarii, Miţtodarii <n. Ia m, Axinie, Crăcan ă, Pircu, 
Miîlode (Vama-Suceava); Onegarii<n. fam. Oniqa (Capul Cedrului, corn. 
Păltinoasa -- Suceava). 

Forrnaţiile în -ari alternează uneori cu alte derivate personale, în 
numele aceleiaşi familii: Dărularii (la indice: J)ănilarii)j"neamul Dănileş- 
tilor"<n. fam. Dănilă (Spineşti-e-Vra nccaj 'v"; Ţtrdariiţ Ţirdeşiii-c n. fam .. 
Ttrde sau Tu de (Valea Neagră, eom. Nistoreşti-vVranceajw": Ghebariiţtihe- 
beştiijGllebanii <n. fa m. Gheba (Năruja- Vrancea)194; Scripccrit] Scripeani i < 
n. fam. Scripcă (Deia, corn. Frumosul=- Suceava} 

Cînd numele de familie include deja un sufix personal (sau un element 
omofon), alternanţa se poate face eu pluralul direct al acest.ora+" : Şuhătiariiţ 
Şnhănenii] Şuhon ii <n. fa 111. Şuluuie, Calinescarii] Calitieşiii <n. fa m. Cali- 
nescu (Vama- Suceava). Cînd tema a utrupo nimică este motivată, alter-nanţa 
se poate face cu pluralul direct al numelui de Iarnilie>" : Ballaqorii] Baltagii < 
n. l'am. Baltag (Vama - Suceava). 

în sfîrşit, se observă folosirea alternativă a sistemului sufixal şi celui 
analitic: Diuiariţclâe Dl1dll, BezarijaZde Beza, Clziricari/alde Chirică, Sîr- 
bari/alde Slrbu, Bllrsarijalde Bllrs, Crăcilinarilalde Cf(killll, Negari/alde 
Neagu, 1\1ereutarijalde Mereuţă, Buşllari/alde Buşîlă, Chichiural'ijalde Chi.- 
chilir, Păişari/alde Păiuş, Stur:zari/alde Stllrza, VintilariJalde Vinlilă (toate 
la Nereju - Vrancea)197. 

Pluralul se obţine şi prin schimb de sufixe: Bozgonarii <n. fam. 
Bozgonete (Paltin - Vrancea), Angheloşari i <n. fam. Angheloşan u (Prahuda- 
Vrancea)198. El se poate presupune, uneori, prin eonjecturi; aşa, de ex., un 
doc. din 1802 menţionează "muntele fîşcăresc" din ocolul Cîmpulungului 
Moldovenesc, al fam. FişCl1199 - de unde se poate deduce că membrii fami- 
liei se numeau Fîşcari. Conjectura se verifică cu numele mai vechi al Plrîului 
lui Iască, de la Fundul Moldovei, anume Pîrîl1l Ffşcarilor. 

190 Vezi REC. POP. J (1774), p. 302 (Popa din Năruja), 303 (Apostol şi Toader 
Ciută din Spineşti), 309 (Ştefan Ciută din Căliman); Benri H. SlahI, Contribulii, II, p. 168 
(Panaite Ciută, a. 1818). 

191 Comunicat de prof. Gahriela Macovei. 
192 Sava, op. cit., II, p. 10 (cea 1700), 131 (a. 1834: Ştefan Ninilă)/I, p. 86 (a. 17(5). 
193 ,sava, op. cit., 1, p. 144 (a. 1757; tot aici: Nislor Ţîl'de, Ursachi Ţil'de)!p. 145 

(a. 1757). 
19·1 Henri H. StahI, Contributii, II, p. 166-168 (după documente); eL REC. POP. 

I (177·1), p. 288, 302 şi 331. 
195 Vezi Dragoş Moldoyal1u, Legile {ormalive, p. 35-36. 
106 IiJidcm, p .. 10. 
197 Ancheta colectivă la Nerejll. 
198 Corn llnicate de prof. GabrieIa Macovei. Schimbul de sufixe se remarcă şi la patrio- 

l1ime, de ex. păltinari < Păltinoasa (Suceava). 
199 SteJ'anclli, op. cit., p. 308. 
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Cii şi funcţia patrio nirnică, cea personală se poate neutraliza cînd 
n. fam. este motivat semnat.ic. Am citat deja pe Băllăgari,la care vom adăuga 
Coleşari şi Berari (relevate de Giuglea), Ursari <n. Iarn. Ursea (în Tara 
Oltului), Bulcarii (Verdeşeni -Chigheci), pro h. < n. fa 111. Bulcăwv , M iiciu- 
carii -c n. fam. Miiciucă (Paltiri=- Vranceaj-v-, Găin ori <11. fam. Gâină 
(Neagra, cam. Taşca-Neamţ), Slănuiarit <n. Ia m. Slănină (Sălăgeni, cam. 
Dumbrăveni Suceava) -- care au aparenţa unor nume de agent. 

3.2. S-ar părea că topo nimele personale în -ori nu sînt decît extensii 
Iu ncţio nale ale numelor de familie colective. Numele cătu nului Bezart, ca şi 
al Ripii Bezarilor=», de ex., s-ar explica în egală măsură prin n. fam. Bezari, 
Practic, explicaţia este valabilă numai pentru al doilea topo ni m, care re- 
flectă un raport de proprietate al fam. Bezarilor (din care fiecare individ se 
numeşte Beza) asupra terenului, în timp ce numele cătu nului nu presupune 
În mod necesar nici o co mpo nenţă socială exclusiv din familii de Bezari şi 
nici o proprietate exclusivă a acestora asupra pămîntului. Locuitorii cătu- 
nului se numesc bezart, fiecare este un bezar, iar nu II n Beza, 

Distincţia este importantă prin consecinţele de ordin etimologic pe 
care le implică. Numele de sate s-au format după acelaşi tipar ca şi numele 
de familie colective, dar nu descind din acestea dih,.urmă. Hefer ind u-se la 
situaţia din Vrancea, Henri II. Stahl observa că .satul întreg este socotit 
ca o singură mare familie, organizată foarte amănunţit, ca şi cînd toată 
averea ar fi fost cîndva a unui singur strămoş fîn cazul citat, "moşul" Bezal 
din care pînă astăzi curg urmaşii, Aceşti urmaşi n-au ieşit din d evălmăşie" 203. 
Pentru a arăta vechimea unei familii, un informator o numea "spiţă de 
oameni din rădăcina Nerejului" (ancheta indirectă). Este adevărat că, În 
multe sate, există sau au existat familii al căror nume conţin acelaşi autro- 
ponim ca şi numele satului: în Ct ăciunarii din Vrancea, Stahl ce nstata pre- 
zenţa a 7 familii Crăciun, în Bezari a 3 familii Beza, În Cturicart a 11 familii 
Chirică ; dar sociologul nu vedea aici un raport cauzal : "par:ţlelismuJ dintre 
fenomenul de rudenie şi cel de do miciliere era existent, deşi foarte vag" 204. 
Intr-adevăr, nenumărate sate şi-au format numele de la acela al boierilor 
care le stăpîneau şi şi-au schimbat numele prin trecerea lor de la o stăpînire 
la alta; topo nirnul nu relua un nume de familie colectiv, ci se crea de la sg, 
printr-un procedeu anaJog206. Dovada perernptorie este aceea că sistemul 
numelor de familie boiereşti este ulterior sistemului toponimic personal şi 
s-a constituit, în mare măsură, plecînd de la acesta din urmă (Brincoueatiu ; 
Bălcescu de la numele de sate Brincoueni, Bălceşii ş.a.), 

200 Primul, după Şt. Pasca, Nume de persoane, p. :H3; al doilea, după Iulian Marinoscu, 
Documente basarabene, p. 45, a. 1777 (eL bule "pîine"). 

201 Comunicat de prof'. Gabriela Macovei. 
202 Iorga, Brodnicii, p. 158 (a. 1799, la Tojanu - Vrancea). V. Bogrca credea că 

înţelesul topollimelor Retari şi Beteşti este acela de "plnzari", pentru că şi n. pers. Beta trebuie 
raportat la te. !le! "pînză" (Contribuţie la studiul elementelor orientale În limba română, In DR 1, 
1920---1921, p. 286). Prin aceasta el sacrifica metodei, astăzi perimată, de interpretare a topo- 
nimclor plecînd exclusiv de la sensul radicalelor acestora, indiferent de funcţia elementelor 
dcrivativc. Tot astfel, G. Kuun îl includea pe Be.teşti În seria descenclenţilor din Bisscni - idee, 
combătută de Ovid Dens\lsianu (Istoria limbii române, r, Bucureşti, 1961, p. 246). 

203 II. H. Stahl, Spiţe ele neam ţărăneşti, p. 7. 
204 Idem, Contribuţii, II, p. 157. 
206 Idem, Contribuţii, III, p. 50-5,1. 
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Vom separa, deci, in celece urmează, toponimele care desemnează 
obiecte fizicogeogratice de cele care desemnează obiecte sociogeografice. 

3.2.1. Numele de obiecte fizrcogeogrufice se constituie, de obicei, 
din .siutag me heterof'uucţio nale, formate dintr-un termen entopie şi un plu- 
rale iontum familial În genitiv, de tipul Dealul Axtniarilor (Vama-s-Suceava). 
Exprimînd raportul de proprietate a unei familii asupra terenului, aceste 
nume alternează uneori cu sintagme în care numele de fa milie este la sin- 
gular: Poiana Axiniorilorţ Poiana lui Atdute (ib.). Primul tip de sintagme 
consideră raportul în perspectivă istorică (a seriei de proprietari eu acelaşi 
nume), al doilea în perspectivă sincro nică (a proprietarului la un moment 
dat; de aceea numele de familie este substituit uneori prin acela de botcz 
şi mai ales prin poreclă). 

Cind raportul de proprietate nu se referi) la întreg terenul, ci la o parte 
a lui, atunci el serveşte numai ca indice de referinţă pentru denominaţie şi 
se exprimă, în mod obişnuit, prin perifraze: Piriul la Caltnescari (Vama- 
Sucea va), unde îşi are proprietăţile şi familia Calinescu. Caracterul parti- 
cular al raportului de proprietate nu se reflectă eu consecvenţă în structu- 
rile sintactice menţio na le, care se pot interfera: Piriul A xtniart lor/Pîrî tii 
la Axlnie (Va.ma  Suceava). 

Printr-un proces de extensie tipb)ogicil, apar d ennrniri În care geni- 
tivul nu indică neapărat posesia, ci şi raporturi de altă nat.ură: li n topo Ulm 
ca Drumul Fun uiarilor (Spulber >- Vraneea)2°G nu dovedeşte neapărat că 
drumul este pe pămîntul familiei Fu nuţă; pentru că poate fi doar "eroit" de 
memhrii acestei familii, sau poate fi folosit de ei în mai mare măsură decît 
de alţii. 

Ca o ultimă observaţie asupra formei topo nimelor, menţionăm tendinţa 

de no rninatlvizare a sintagmelor heterofu ucţio nale (Dealul Ax/ntari), care 
.se constată la nivelul "stilului oficial", prezent în rapoarte, dări de seamă, 
situaţii, hărţi silvice ele. şi în vorbirea notabilitătilor (care de multe ori nu 
si nt localnici). 

Vom cita, în co ntinuar e, topo nirne care se încadrează În această, sec- 
ţiune: Poiana Cracanarilot] Poiana lui Craconă, Piriul la Miţtodari <n. fam. 
Mi{tode, Poiana Buqarilor <n. fam. Baga, Piriul la Coluui <n. fam. germ. 
Koch, Pui ana Pircartlor şi Pirtul Pircarilor <n. fam. Pircu (toate la Vama- 
Suceava); Piriul Cecniarilor] Pîrîul Coceştilor«:u, l'am. Coca, diminutivat 
Cocui ( Sadova v- Suceava); Pirinl Crisiituirilor şi Dealul Cristinarilor <n, 
fam. Cfrslea, eu interfixul -n- (ih.); Piriul ZancarilorjPirÎlll Zancului (Cimpu- 
lungul Moldovenesc) ; PoiaJ/aNigarilol'/ Poiana Niga şi Poiana TeoţărilorjPo- 
iall(J Teo{enilor<n. fam. Teoaţli (Deia, corn. Frumoslrl·-Sueeava); Pîrîul 
Joşcarilor<n. fam. Joşea "Ziska" (Stulpieani-Sueeava); Poiana Bezarilor, 
PirÎ LIl Bezarilorj PirÎul la BezarÎ , Piatra Bezarilol'/ Piatra Bezl, PÎJ'iul C/zirÎ- 
carilor <Il. fam. Chiridi, PÎrÎul S'turzarilor <Il. ram. Sturza, Groapa BUl'sa- 
rilor<n. fam. Burs, PÎrÎ/il D/lIlarilor<n. Tam. f)lldl1 (Nereju-Vrancea)207; 
Pîrîul Glleorghiţarilol' <n. fam. Glzeorghiţă, Poiana Rusal'ilor <n. fam. RUSI! 
(Paltin-·Vraneea), PÎJ'iul Gogol'i(arilorjPlriul lui Guguriţc'i, Casa Boroşarilor< 

206 Comllnicat de prof. Gabriela Maeovei. 
207 După ancheta coleetivă la Nereju, 
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<n. fam. Boroş (Prahuda - Vrancea), Groapa Tulăcberilorţtiroapa Tulăcheş- 
mor<n. fam. Tulache, Dealul Jurjarilorţ În Deal la Jurjari:«:«: fam. Jurja, 
Pîrîul la Tumori <n. Iam, Toma, Groapa, Dealul şi Pîrîul Moclarilor-cn. 
f'am. Moclea, Piriul Lunqorilor «:». fam. Lungu (Spulber c-Vraneeaj=s : Pa- 
aurea Başilarilor <n. fam. Buşilăw», Padurea V ăirariior (aproape de satul 
Velreşli) <n .. Iarn. Vatr4210 (Podul Şchiopului, cam. Nistoreşti- Vra nceaj; 
Dealul Borzarilor (Drăguş, co m, Viştea -..,Braşov)211 <n. Ia m. Borza, 

3.2.2. Numele de obiecte soclogeografice, formate de la un sg. antro- 
po nimlo cu suf. -ari plurale iantum, desemnează aşezări omeneşti mai mult 
sau mai puţin importante (sate şi părţi de sat) : Rabuşcari (Scărişoara-Alba) < 
n. fam. Rabuşcav+; Huzunori «;u. Iam. Huzuna, Musiăiari <n. fam. Mustaţă, 
Zisari <n. fam. Zisu, Leibari <11. fam. Leiba (toate În bazinul Milcovuluijwe ; 
Buiotcari (Gîrlişte, corn. Goruia-Caraş -Severin), Cotul Cotăricerilor, La 
Belicheri (Giroc, Timişoara) <n. fam. şi supra n, nespecifrcatews bis; Moclari-w «; 
n, fam. Moclea (Nereju=- Vrancea); Păoălari <n. farn, PavăI215, Ftnăeari«: 
n. fam. Fitiacă, Răduiari <n. fam. Răduţă, (La) Băncilari <Il. fam. Bănciiă, 
{La) llJegieşari <Il. fam. MegieşH (Paltin Vrancea), Dănţăşari <Il. fam. 
lJanţăş, Rusarij Rusăştij Ruşi <n. fam. Rusu (Spulber - Vrancea), Lăbun- 
ţari <n. fam. Lăbunţă, Chipăilari <n. fam. Clzipăilâ (Prahuda - Vrancea)21G ; 
Rebegari <n. fam. Răbega (Năruja ,- Vrancea)21i ;Bălceri, Buflari<Il. fam. 
Bălcea, Buftea (Nîstoreşti'-Vrancea)218; Apostari <n. fam. Apos/a, Lun- 
gar <n. fam. LUIlgu, .Mînzâlari <n. fam. lV1inzrzl, Busuiocari <Il. fam. Busu- 
ioacă, Răghinari <Il. fam. Raghină (Mînzăleşti - Buzău)219; Nemţari (îuglo- 

208 Comunicate toate de prof. Gabriela Maeovei. 
209 Pentru n. fam. Buşilă, vezi REC. POP. 1 (1774), p. 324 şi 325 (Gheorghe şi Standul 

!Buşi/â din Odobeşti). 
210 Cf. DumitrU Va/rc din Herăstrău la 1855. (Iorga, BrodllÎcii, p. 167). 
211 Marin Popescu-Spinelli, Geografia economică a salului Drăguş, in Sl-l IV. 1939, 

p. 190 (fără explicaţie). BOfta apare într-o conscripţie a satului de la 1744 (Ştefan Meteş, 
Drâguş. un sat din Ţara Oltului. 1. Trecutul Ţării OltulUl. II. Trecutlll sallllui:Drâguş, Bucu- 
reşti, 1945, p. 182). :' 

2U M. Homorodeallşi N. Mocanu, Din onomastica comunei Scărişoara (jud. ",llb'a); 
in SUBB (Philol.), XIV, 1969, nI'. 2, p. 140. 

21a Comunicate de prof.· Gh. Moldoveallu. Dintre acestea, Il. fant. Hutulla apare in 
REC. POP: 1 (1774), p. 278 (Ion llu'tLlna din Mărăşcşti). 

213 blS NALH -Banat, Tnlroducel'e, p. 42, 82-83. 
214 Statistica din România, Bucureşti, 1876, p. 121. 
215 Comunicat de prof. Gabriela Macovei. Explicaţia presupusă c:lecătre Iorgu Iordan 

(Toponimia românească, p. 172) este justă. 
216 Comunicate de prof. Gabricla Macovei. r<;amilil:f Răd!lţarii din, Paltin cs.te pomc- 

nită intr-un document din 1820 (Sava, op. cii., II, p. 89); la 1824 se amintesc stan, Ion 
şi Constantin Răduţă (id. ib., p. 94) ; la 1814, Petre Rădlllc (id. ib., 1, p. 178). 

217 CI. Aurel V. Sava, Documcnte pulnenc, II, p. 60 (cea 1808): Ghinea Rabega din 
Nistorc;;ti; idem, Vomiclli de Vrancea. O cercetare administratilJă de acum o slltă de ({ni, 
in AAR (Ist), s. III, t. XV, 1934, p. 160 (a. 1827): Sandu Răbega din Nistoreşti; REC. 
POP. 1 (1774), p. 302: Sandu 9i Ion Râbega diu Năruja. . 

218 Nume atestate de N. Al. Rădulescu, Vrancea. Geografie fitică şi umallă, Bucureşti, 
1937, p. 141 şi harta. 

219 Informaţiile vriviud corn, Mlnzălcşti ne-au fost transmise dewoL D\lmitr .Cristea. 
Astăzi mai exist i :iJi dJSCJ:ldJll al,moşullli" Răghină, Dumitru Răghină, plecat In com. 
Villtilă Vodă, şi Elena Dedu, fostă Răgl!intl (in salul Beşlii). La 1542: Răqănesti (DIB, B, 
XVI- II, p, 309). . 

4- Anuarul de lingvistică 
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bat în Dragosloveni, corn. Dumhrăveni-» Vrancea) <11. pers; Neamtur=; 
GhinduşarijGlzinduşeni (Ga.laţi), de la nu rnele Tui Io naşco Ghenghea, căruia 
i-a fost întărit de domn la 1633221; Borinari (Pleniţa Dolj) <n. Iam. Bo- 
ririă=s ; Necşotari-c t: . farn. Neacşu, Btzdtqari «;«: Iam. Bizdîgă (Jitia- 
Vrancea); . Şotircori <n.fam. Şoitrcă (Gura Caliţel - Vrancea); Lungari < 
n. Iam. Lutuţu, Dobrotari <n. Dobrotă, [Moisa1'1 <11. fam. Moise, Albari <u. 
Iam . .AlbII (Bisoca Buzău) ;. Plelari <n. fam. Pletea (Chilii -Buzău); Bur- 
hălari <n. fam. Burhală, Brătilari <n. fam. Brăiilă, Cachiiari <n. Iam, 
Cacbiţ,Creţari <11. fam. Creiu, Coşcotuiri -c n. Ia m. Coşctm.ea, Dobrotar i <n. 
fam. Dobroiă, Dăscălar: <n. fam. Dascălu, Goqănart <n. fam. Goqatii, Gi»: 
bari <n. lam. Gioabă, Leţterari <D. fam. Lefter, Popari <n. fam. Popa, Per- 
tari <n. Iam. Periea, Şolari <n. lam. Şolea, Teşcănar; <n. fam. Teşcati, Ţibo- 
cari<n. fam. Ţiboacâ, Bănicari<n. fam. Bănică, Vădllvari<n. fam. Văduva 
(LopătariBuzău); Dneţari <n. fam. Oncaţâ, Lupari <n. fam. Lupll, Fră- 
ţilari <n. fam. Frâţilă, Dănilari <n. fam. Dănilă, Călinari <Il fam. Călin, 
Bonciari<n. fam. Bonciu (Şoimari---Prahova); VIădari<n. fam. Vlad, 
1\1ănal'Î <n. fam. 1vlarzea (Surani-Prahova); 111ăniari <n. fam. NIanla, 
Pipoşari <n. fam. Pipoş (Sion, corn. Ceraşu -Prahova). Cîteva dintre acestea. 
au fost deja invocate în controversele lingviştilor, .dar au lipsit "probele do- 
cumentare" pentru .explicarea lor. 

CQnsiderÎnd accidentală funcţia personală a lui -ari, 1. Iordan a optat. 
pentru alte soluţii etimologice ori de cîte ori baza motivată a toponimelor 
din această .. categorie îi permitea avansareau nei ipoteze mai pla uzihile. 
BUcari (Nistoreşti - Vraneea) este raportat la oronimul RUca, iar nu la an- 
troponimul BUcă, aşa cum trebuie În realitate223• Ghebari (Paltin- Vrancea) 
este considerat un toponim "psihologic" (deşi nu este atestat cuvîntul care 
să caracterizeze defectul avut În vedere), eventual un nume de agent (de l 
ghebe "manta ţărănească")224; de fa.pt, este un derivat de la n. fam. Gheba, 
cum rezultă dintr-un act de judecată de Ia 1800, prin care Ghebarii sau Ghe- 
beşlii îşi dispută cu cei din Năruja "moşia Ghebei" sau "moşia Ghebeştilor", 
stăpînită din 1795 de către Ene şi Toader Gheba "milcovenii" (actul este 
semnat atît de cei doi, cît şi de Sava Gheba, Crăstian Gheba, Vasăle Gbeba)225. 
-- Cu un anumit indice de probabilitate, s-ar mai putea include printre 
t'ponimele de acest feI şi AloMr(ari (înglobat În Tulburea, com. Chiojdeni- 

220 eL Sava, Documente pu/nene, I, p. 30 (a. 1(86): Gavril şi Nasiasie, Nell1!cn ii , 
foşti proprietari la Stoieşti, lîngă Focşani. I. Iordan vede aici un derivat patrionimic de la 
unul din toponim ele Neall1lu din Moldova (Toponill1ia românească, p. 415). Ancheta indi 
rectă atestă şi ea familii Neall1!u la Dragosloveni, "pnndlll Nemţari". 

221 DRH, A, XXI, p. 395. 
222 Tudor Ionescu, Note despre Plenila - Dolji!l, fn AO VI, 1927, p. 158. 
223 1. Iordan, Toponimia românească, p. 413. Vezi BEC. OP. I (1774), p. 298 (raniţă 

BUcă din Cimpurile), 307 (Vasile Bilcă din B!rseşti), 324-325 (Rosul şi Ştefan Bîtcă din 
Odobeşti); Sava, Documente putnene, J, p. 112 (Constantin BUcă din Spineşti, a. 1783), 
127 (Vasile şi Stan BUcă din Spineşti, a. 1794), II, p. 91 (Ban şi Enachi BUcă din Spineşti, 
a. 1823) ; idem, Vornicul de Vrancea, p. 161 (Ion BUcă din Nistoreşti, a. 1827). 

224 Iorgn Iordan, Toponimia românească, p. 317 şi nota 1. 
225 Constantinescu - Stahl, op. cit., p. 35-37, cf. i32 ("secăturile Ghebeştilor", a. 1818) ; 

Sava, Documente putnene, 1, p. 137. O explicaţie justă la CDO, p. 282 (derÎvat de Ia baza 
antropolllmică Gheb-). 
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Vrancea) <n. pers. lÎiolzirle22G; Bilcarii pe Rahova 227 <11. pers. Bilco 22S ; 
CăcâceriijCăcăciul'ii din fostul ţinut Lăpuşna229 <n. pers. Căcîce (prezent 
şi în Căeăceşti sau Căcăceni, nume de sate din fostele ţinuturi Cîrligătura, 
Neamţ şi Soro ea în veacul al XVII-lea) ; lanari (indus în Nereju -c-Vraneea) < 
n. pers. Ian230 sau Ianea; Gurcori sau Giurcari (azi Biceştii de Sus, indus în 
Biceştii de Jos, corn. Durnitreşti - Vrancea )231 <n. pers. Gurcă sau Gi urcă ; 
Perşiuiari (Gura Vadului=-Prahova] <n. pers. Pcr.U232 (euinterfixul -n-, 

ea în Cristitiari < Cîrstea) ; J1iiloşari (Ludeşti-Dîmboviţa) <n. pers. Miloş 
(frecvent În documentele Ţării Româneşti) ; G[odu-Petcari (Chiliilc-c-Buz ăuj-c; 
n. pers. Peicu ; Duboşari (în Mara mur eş, la 1389 possessio şi vi/la Zaldobos)23 < 
n'ppers. Doboş; /lcclţari (Mlreş, la 1497 Achusţaloa "satul lui Aehus")<n.pers. 
* Acăţu -c Acluiiius (rnagh. Akos)234. Socolarii (Ciclova Română --Caraş-Severin), 
considerat de I. Iordan un derivat "local" de la Socol (Caraş c-Severinj=", 
nu poate fi apropiat de acesta din urmă. fiind mai vechi decît el (a. 1363 
Zakalar, faţă de a. 1472 Solmos, a. 182H Szakolouacz, popular SOCOlOllclţ)23., 
aşa Încît este preferabilă explicaţia prin n. pers. Secol, propusă de N. A. Con- 
stanti.nescuw". 

Derivate topo nimice personale în -ari sînt şi la romanii sud-dunăreni. 
La aro mănii din Pind exista un sat Drăqari; despre al cărui nume .T11. Capi- 

226 Un Constantin Mohări« din Năruja este menţionat la 1810 (Constarrtluescu-> 
Stahl, op. cit., p. 52). Vezi şi CDO, p. 445. , 

227 DIR, A, XV-II, p. 164 (a. 1491), azi Puşcaş! - Vaslui. In DHH, A, III, p. 
188: şi Bălcari (acelaşi doc.), Forma din DIR explică palatallzarea din Piriul Gliilcarilor 
de la 1838, numele unui afluenl al Rahovei (GHIBANESCU, S.I. XV, p. 284). 

228 CDO, p. 202; într-o traducere tîrzie a doc. de la 1491 apare un Bilco, proprietar 
In Mărătel! din apropiere (DHH, A, III, p. 191). 

229 CAT. MOLD. II, p.399 (a. 1(48), 407 (a. 1(49). 
230 INDICE (1865), p. 71 ; Constantinescu - Stahl, . op. cii., p.23 (lan, namcsnic 

din Blrseştt, a. 1777). Baza poate fi şi. Ette, ca în Dealul Enar ilor (Vedea), atestat la C. 
Alessandrescu şi r. G. Sfinţescu, Dicţionar geografic al judetului Olt, Bucureşti, 1895, p. 95. 

231 Indicele după judeţe a comunelor orăşiane şi rurale din lHu.1lteIlia ... ,)3Ulureşti, 1861, 
p. 50 şi MDG: Gurcari. în repertoriile mai noi: Giurcari. f 

232 Ni se pare mai puţin probabilă ip.oteza valorii patrîonîmice· a sufixului·. « Perşani. 
corn. Şi nea - Braşov), dată fiind existenţa .aici a familiei. de proprietari l{erşu (ultimul repre- 
zentant, Amel Perşu, a părăSit satul In 11)47, după cea predat moşia). Se poate ca persoana 
să fi fost numită şi Perşună, ca un brutar din Piteşti in. romanul qontratimp al lui Vlad 
Muşatescu, Bucureşti, 1981, p. 102. ' 

233 Radu Popa, Ţara Maraml1reşului În secolul al XIV-lea, Bucureşti, 1970, p. 82. 
234 Atestări la SDT, 1, p. 24. N. pers. este acelaşi cu cel identificat de OUo I.iebhar t 

In forma Acoşfalău < maglL Akosfdl1Ja (Vie Orlsnamen des Seklergebietes in Siebenbiirgen, 
tn BA III, 1927, p. 4), dar presupune intermediarul latillizat. Atestările se .opun explicaţiei 
de la acat "salcîm", propusă de Anton Opreseu (Observari asupra toponimieî populare,în 
"Geopolitica şi geoistoria", II, 1942, p. 81). 

236 Iorgu Iordan, Toponimia romdnească, p. 415. 
236 SDT, II, p. 138. 
237 CDO, p. 272. Teoretic, toponimul ar putea fi şi un pl. de la supran,. Sokolar "Şoi. 

marul", înregistrat de Franz Miklosich (Die Bildung der slavischen Pcrsoncn- und Ortsnamen, 
Heidclberg, 1927, p. 123), cum crede Vasile Ioniţ.ă (Valori ale sufixelor în toponimia văii 
superioare a Timişului, în Siudii de onomastică, II, p. 76); dar un dor. de la 1358, prin care 
regele Ungariei îi dăruicşte cneazului Socol (Zakul) două moşii pe Valea Seeaşului (Sekaspa- 
taka), răsplătindu-lpcntru vitejie, limitează posibilităţile de opţiune (ef. Xenopol, op. cit., 
11, p. 164-1(5). Aici este prima atestare a satului Secăşeni, com. Ticvaniul Mare (SDT, II, 
p. 113), din apropierea Socolarilor; casa lui Socol fusese distrusă de către cnezii vecini 
Basarab, stăpîni in Caraşul Mare şi Mic. 



dan spunea (prefer1ndu-i etimologiei lui G. Weigand una din v. sl, AP;r.r'h. 
.,drug"): "nu cred să derive din draq «lieb )}, căci n-aş şti ce ar însemna în 
hulgăreşte undertvat în -ar de la drag" m. Numele poate fi, însă, foarte bine, 
un derivat de la baza personală Draq-, şi aceasta nu numai pentru că ea este 
atestată la "vlahii" balcanici din secolul al XIV-lea pînă astăzi239, dar mai 
ales pentru că satul era numit şi Draqaiw', unde -ai este sufixul colectiv 
albanez echivalent cu -estiw . Procedeul de a numi satele nou Infiintate cu 
numele celnicului era obişnuit la fîrşeroţi2U, după cum şi la românii 'nordici 
satele îşi luau numele, adeseori, de la acela al judelui. Este probabil că sufixul 
are această Iunctio şi În Nasari şi Robari din Epir243, Alabari şi Copilari din 
Bos nia=", Elldari245 şi Duşari=" din Albania (între altele), ale căror nume se 
pot uşor explica de la temele personale Nas-247, Rob_248, .c 1lab_249, Copi[250; 
B lld_251, DllŞ_252. 

Ca şi numele de familii, toponimele personale în -ari pot rezulta. 
uneori, din schimbarea sufixului n. pers. La 1627, satul Cămirzani (Vadul 
Moldovei-e-Suceava) se numea Cămlrzari; baza nu poate fi decît n, pers, 

238 Th. Capldan, Recentle, in DH I, 1920-1921, p. 421. 
239 Ioan Bogdan, Un chrisovul al regelui sirbesc Ştefan Miliutin, in "Convorbiri literare", 

XXIV, 1890, p, 483 (Dragile, Draqliia ) ; N. Iorga, Istoria romăntlor diti Peninsula Balcanică, 
Bucureşti, 1919, p. 41 (Dragul) ; 'I'h, Capldan, Originea oocaiioului tn-Ie, în DH I, 1920-1921, 
p. 204; Teodor Filipescu, Coloniile romdne din Bosllia,BLlCjlreşti, 1906, p.184-186; Sextll 
Puşcariu, Studii istroromân, II, Bucureşti, 1926, p. :102; I03.n Caraglaui, Studii istorice asu- 
pra romanilor din Peninsula Balcanică, II, Bucureşti, 1941, p, 4q (Drapu ), 10 O (Draqoi ) , 

240 '1'11. Capldan, ROill(inii nomoz), Studiu. din viaţa romănilor din sudul PeIlinsulei 
Balcanice, in DR IV, 1924-1926, p. 235: Drăgari!Dragai. Ambele forme slnt citate de mulţi 
autori care se ocupă de aromânl. La Hâclu, op. cit., p, 66 : Drăqai, 

241 .Johann Georg von Hahn, Albanesische Studien, II,. Viena, 1853,· p. 118-119; 
Th. Capldan, Un suţţtxe albanais, p, 132 şi Limbă şi cultură, Bucureşti, 194:3, p. 203--204. 

242 LCOll Hel1zey, Le mrlllt Olympe eU' Acamie, Paris, 1860, p. 272; Ioan Neniţescu, De 
la< rom unii din Turcia eu.ropeallă. StUdiu etnic şi statistic asupra armâ.nilor, Bncureşti, 1895, 
p. 180 şi 182. 

243 Menţionate de Neniţescu, op. tit.,p. 417 şi 419. 
244 Menţionate de Filipescu, op. cit., p. 197. 
2·lS MenţIonat de Th. Capidall, RomurlÎ! nomati, p. 244.; Dem. Abeleanu, Turcia. ellfO- 

peană. Geografie (ideă şi politiCă, Bucureşti, 1905, p. 113. 
246 Menţionat de Abeleanu, oJi. cit., p. 113; Neniţescu, op. cit., p. 30; '1'h.Capidau, 

Fărşeroţii, p. 40. ' 
. 247 Frecvente sînt, la aromaul, n. pers. Nasea(Caragiani, op. cit., II, p. iŞO, 244) şi Nasi 

(id. ib ... 1, Bucnreti, 1.929, p. 92-.00093, II, p. 43, 256-260, 276-278). 
248 Robu.., Roba slut n. pers. care "se aud des" la,aromlni (Caragiani, .op. cit., I, p. 91, 

95, II, p. 37, 152, 260). 
24ij Tema trebuie să fie aceeaşi ca în arom. alao.acitl "copilandru", dar.n. pers. nu il 

avem atestat. 

2.50 N.pers. Copil esle atestat încă din documentele medievale care se referă la "vlahi" 
(vezi1. I;Iogdall, op. cU., p. 493; S. Pu')cariu, Studii, V, p. 284). Aceeaşi bază explică fli 
numele satuluI Copila (Fllipescu, op. il., p. 197). Cf. şi Băitani Ungă B{tiasa (Hâciu, op. cit., 
p. (9). 

251 Vcziu. pers. Blliilp (I. Bogdan, op. cii., p. 492), Budul (Capidan, Originea Docati- 
vului, P.200), Buda (Puşcariu, Studii, II, p. 304; C'lragiani, op. cit., II, p. 39, 256), Budo 
(Caragiani, op. cit., II, p. 99). 

252 Vezi n. fam. arom. Duşi, la Moscopole (Hâciu, op. cii., p.. 122), Duşu, la Lacă 
(Caragialli, op. cii., II, p. 222). 
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Cămirzou, frecvent În epocă=", Invers, un n. pers. în-ar poate dezvolta un 
toponim prin schimbare de sufix: Ia 1515 Neagoe Basarab îiîntăreâ lui 
Manea Vulpariul jumătate din satul Goleşti=", sat care s-a numit apoi 'Go- 
leştii Vulpariului (a. 1670-1(71)255, iar mai în urma Geţeştii-« Valpaşi 
(Argeş). Decalajul dintre tderivntul toponimie şi a ntroponimul de la bază 

sa poate fi doar O iluzie a perspectivei sincronice. Astfel, dacă la Cocoşart 
şi la Ţigănari (Gura Caliţei - Vrancea) întîlnim astăzi familii Cocoşel şi Ţigă 
n uş,nu Înseamnă neapărat că topo nimele s-au format de la aceste nume: 
Cocoşel pot fi descendenţii unui Cocoş (la 1631, de ex., este menţionat un 
Sta nciul Cocoş, proprietar da +Domîreşti, în apropierejsv, după cum Ţigtinuş 
pot fi descendenţii lui Ţigan. 

3;2.3. O poziţie intermediară faţă de categoriile stabilite de noi o au 
numele de uliţe, ferme, stîni etc. care, considerate din perspectiva desern- 
natului, ar trebui incluse printre numele obiectelor sociogeografice, dar posedă, 
În acelaşi timp, caracteristicile formale ale numelor de obiecte fizicogeografice. 

Numele de acest fel nu i-au interesat în mod special pe 'cer cetă'tori şi, 
din acest motiv, s-a înregistratun număr infim faţă de ce trebuie să fie În 
realitate. Un drum din Ploto nfţa (Frasin=-Suceavaj se numeşte Uliţa Macio- 

carilot sau a Mociocanilor, de la Il. Iam, .MaciOc. La Nereju, În Vrancea, 
s-au notat SUna Buşilarilar <n. fam. BI/şilâ, Uliţa Călugărari1or<n. fam. 
Câlug(lfll, Uliţa Dudarilor ("unde stau Dudiîreştii") <n. fa m, Diuiuv", UltF 
mulnume prezintă un interes special datorită redundanţei sufixelor perso- 
nale, caz pe care l-am mai întîlnit la Gemenea (Stulpieanî - Sueeava),unde 
mehibrii familH:iCoperza se numesc nu numai Coperzati, dar şi 'Copersiiretu; 
Ambele ilustr'eazăvse pare, o fază de tranziţie de la numele simple (Dadu, 
Coperza) la numele sufixate (Dudaru, Coperzaru), primele fiind ofieializate, 
iar celelalte creaţii spontane ale mediului popular. i 

Printre părţile satului Drăguş din Ţara Oltului, se menţic neazăt.veei- 
nătăţile'' (sau uliţele) Codrari(lor), Lăscari(lor), Rogozari(lorY, Hus ari (lor) 
din Sus şi din Jos, de lan. fam.Codrea, Lasea, Rogozea, Huseav", La 1761 
cea de-a doua era numită Uliţa Lascului, pentru că pe ea ;Îşi avea casa 
"boierul" ( .. ţăranulTiberj Oprea. Laţcu259• 

3.2.4. Cînd baza antroponimieă este motivată s.emantic, funcţia per'" 
sonală a sufixului -ari este neutraliza bilă , suprapunîndu-se funcţiilor sale 

253 DRH,A, XIX, p. 31S. Pentru n. pers., vezi p. 314 (a.. 1627, din Clndeşti .- Nea.mţ.), 
p. 512 (a. 1628, din Măstacăni -- Baeău), XXU,p. 511 (a. 1633, din Horgoeşti 0-' Tigheci) ş.a. 

254 DRH, B, Il, p. 271-272. 
265 DRH, B, XXIII, p. 105. 
2581bidem, p. 339 şi a4·1. Numele satului +Cocoşarii sau +C;OCO·5fTi! de pe SLemnic 

(Vaslui) de la 1661 (GHIBANESCU, S.L XV, p. 119-120) pare să fie şi el in legătură cu 
n. tam. Cucoş (la 1795 doi tlrgoveţi vasluieni aveau acest nume, ibidem, p. 177). ' 

267 Ancheta colectivă la Nereju. 1)11 act d! pe la 1700 menţionează neamul Bllşileş- 
tilor (Sava, Documente pulnene, II, p. 10). 

258 Henri H. 5ta111, Vecinătăţile din Drăguş, in SR r, 1936, ,Ilr. 1, p. 19 ş,u.; Şlefania 
Cristescu-Golopenţia, Drăguş, llI! sai din Ţara OltUIHi (Făgăraş). l\lani{eslări spirituale, Cre- 
dinţe şi ri/uri magice, Bucureşti, 1944, p, 110. Numele de familie sînt aproape toate atcstatll 
la Drăguş din secolul al XV II-lea, In Urbariile, 1, p. 2a6 (Petru Il.odre, $.1 (32), 237 (Krisz- 
tian şi Raduly Rogata drabanlh, a. 1(32), 2a5 (Roma Jlusia judex, a. 1(j32). Familia Laseu 
apare inCepind cu conscripţ.ia din 1721 (vezi Ştefan Meteş, Drăguş, p, 166: JHan şi Alde 
Lalzcu). 

2li9 ştefan Mcleş, Drăguş, p. 174. 
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lexic.ale • ..,...,. cum se poate vedeuşi din paragraful precedent, unde Codrar; şi 
RogozarL au aparenţaunor patrio.nime. Chiar cînd paza nu.,e motivată (Husea), 
fu ncţia perş.ol1ală a derivatului poate fi neutralizată datorită coincidenţei 
acestuia cu un element lexical o mofo n (husar). 

Numărul acestor .topo nime, personale la origine, este, probabil, foarte 
mare. Vom cita doar cîteva: Gliinâari (Mureş, lîngă Acăţarij'<r n, pers. 
Ghindă (la 1507 Makţcloa "s.atullui Ghindă", iar la 1850 Dingye "Ghindă")260; 
=Scoriari (pe lîngă Boloteşti-Vrancea)<n. pers. Scoarţă (Scoarţeş), dovadă 
alternanţa cu Scqrţeşli a numelui SăU261 ; + Borşciari (R.S.S, Moldoveneascăj=", 
prnh. <n. pers. Borşc , Găinari (azi Făgetu, co m. Nistoreşti - Vrancea), de 
la "neamul Găinar ilor " din Nist.or eştr, Între care Vasile Găină, Radu Găină, 
descenderiţi, din "bătrînul Găină" de care vor beşte un act .. de la 1768263; +Coie- 
darii. (lîngă .Tîrzi], co m, OlteneşLi- Vaslui), menţio nat de Bărhulescu, satul 
fraţilor Coiei.;' Cociobart (Palti n - Vrancea) <n. pers. Cocioabăvs ; Balerear i 
(in bazinul Milcovului) <n. pers. Balercă=>; Albuuuii (azi Ariceştii Zele- 
tin --Prahova),.de l<t numele marelui spătar Albină, căruia .i se Întăresc părţi 
de sat l.n jurul anului 158]266; Cureaua Ismănarilor (Orodel--Dolj) <n. fam. 
Ismanâ267; +Metlarii (lîngă Pleşcoi, Berea-Buzău), atestat la 1631 în for- 
ma Mirlori, <n. pers. Mirlea (un Mirlea din Răteşti, aceeaşi co m., apare 
Intr-un doc, din 1632)268; Mierlarii (înglo hat în Jilava-e-Bucureşti), cu 
aceeaşi etimologie (u n Mirlea din Roşiul, sat inclus tot în Bucureşti, e atestat 
la 1632)269; +Bosarii (Huncus-Dtrnboviţaj, prob. <n. pers. Boşa270; Coliarii 
(Nistoreşti  Vrancea) <n. pers. Colţu271; Uliţa Puşcarilor (Stulpicani- 
Suceava) <n. fam. Puşcă; Poiana Seripcarilor saua Scripcanilor şi Drumul 
Drobarilor (Frum9sul- Suceava) <n. fam. S'eripcil. şi Drob, care a li avut 
proprietăţi acolo; Piriul la BaUl/yari, Poiana la Baltayal'ij Poiana lui 8altag 
(Va ma -- Sucea va) <n. pers. Baltag; BobocarÎ, Bostânari, Cenuşari, Lăbari 
(Lopătari--Bu;lău) <n. pers. Boboc, Bostan, Cenuşă, Labă; Cepari (SIon, 

. fiii --, '- 
- 

260. SDT, 1, .p. 259. S-ar putea ca sufixul să fi apărut ulterior, pentru a-i desemna pe 
cei din Gliinda, dupăcum satul Vălari (Hunedoara) a fost numit la inceput Valea (a. 1482 : 
{l{)ss(;ssio Walya) şi de-ahIa la 1733 Vălari (Velari) - cI. SDT, II, p. 239. Cazurile ii\cl\re 
patrionimul in funcţie toponimieă i-a succedat toponimului sint numeroase peste tot. 

261 CAT. MOLD;III, p. 98 (a. 1658), lV, p. 45 (a. 1676), 57, 61, 66 (a. 1671)[ 111. 
IV, p. 105 (a. 1679), 391 (a. 1695). 

262 DRII, A, 1, p. 216 (a. 14;16). 
263 Sava, Documenle pllinene, II, p. 60 (eca 1808), 89 (cea 1820), 104 (a. 1834), 160 

(a. 18:{7); r, p.l02 (a. 1768). 
264 Informaţie de la prof. Gabriela Maeovei. 
265 Informaţie de la prof. Gh. Moldoveanu. 
266 DIH, B, XVI, p. 498. După Hasdeu, "numele cătnnului[ ... ] ne spune că locuitorii 

lui vor fi fost dedaţi oarecind cu creşterea albinelor" (BEM S.v. albină). AlltoJ.l Oprescu vedea 
aici nn derivat de la Ull toponim Albina (op. cii., p. 86). 

2M Constantin Stănicl-Orodel, Hotarul satului Orodel (Dolj), in STi. II, 19::;7, nr. 
1, p. 31. 

26B DHH, B, XXIII, p. 384fp. 625. Damian P. Bogdan explica topollimlll ele la ape la- 
tivul mierlă (op. cit., p .. 176). 

26" DHII, B, XXIII, p. 575. 
270 Satul este atestat in Documente priuind relaţiile agrare in secolul al XVIII-lea, r, 

Bucureşti, 19fil, p. 750 (a. 1787); 1. DIV. 17 (a. 1831). Antroponirnul în CAT. Ţ. ROM. II, 
p. 413 (a. 1tl28); Paşca, Nume de persoane, p. 18.5; CDO, p. 211; 1. Pătruţ, ,')iudii, p. 179. 

271 Satul este atestat de Ion IOllcsell, Agricultura În jurli:!ul Putna, Bueureşti, 186B, 
p. 365. Anll'oponimul la Sava, Documente, II, p. 122 (a. 18:1:l). 
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co m, Ceraşu--Prahova) <n .. Ia m, Ceapă; Bă/lăgari, Buiuruqari, Bănari 
(Bisoca -- Buzău) <n .. Ia m, Baltag, Buturugă, Bariu. 

3.:. Ajunşi. în acest p u nct.ieste.drresceă ne Întrebăm ce origine are 
sufixul personal cari din .topourmia noastră. Nu putem accepta explicaţiile 
priuevoluţia .u nor fUllCţ.ii .. lexicale, date.rde G. Giuglea şiGh. Boloca n, şi 
nici pecea propusă de 1. Iorda u., a descend enţei din funcţia patriouirnică; 
Obiecţia care i se poate aduce ipotez ei din ur.măveste că priveşte Lucrurile 
numai din interior.uI .tcpo nimiei, cor.ellnrl topo nimele personale cu patrie- 
nirnele (în virtutea identităţii formale a sufixuluij : . ar, sistemul toponimie 
personal reflectă direct sistemul antroponimic, dup ă CHm sistemul toponimie 
descriptiv il reţtectă direc.t pe cel lexical. Am văzut că numele de locuri cu bază 
.a ntropo nimică preiau un procedeu existent la nivelul numelor de. familie, 
iar patrio nimele se construiesc după modelul patrio nimelor generice. Prin 
urmare, pentru a explica funcţia diferită a sufixului -ari va trebui să părăsim 
do meniul topo nimiei, pătrunz.ind în. acela al o no mast.icit stricta sensu. 

3.:.1. Raţiunea folosirii lui -ari în numele de familie colective este 
dată în mod cert de valoarea patro nimică a singularului său, semnalată mai 
întîi de N. A. Co nsta ntinescu, care a localizat-o în Bucovina tBaratiu, Ca- 
trinar, Gbeorohinor, Feiiiar, Moricar, Mărcar, Mincar, Monaru, Pili car) 272. 
La acestea se pot adăuga Tănăsar(Pojorîta-Suceva)<n. pers. T'ănasă, 
Banceru (Vama-Suceava)<n. pers. Bancev», Cozmarui (Sadova-Suceava)< 
n, pers. Cazma (cf, şi Pîrîul Cozmari ului! Plrful la Traian Co zma , tot aici), 
Lucuiar (Vama-Suceava)<n. pers. Lucuiă, Ttiuuu: (Sadova=-Suceavaj «;n. 
pers. Tetini'i(?), Micuiar (Mănăstirea Hu morului) <n. pers. 1H.icuţă274, Maruş- 
car (Voro neţ c-Suceavaj şi Murişcar (Frasin-Suceava)<n. pers. ucr. 1I1a- 
rocko şi Maricko=": ş.a. 

Astfel de nume există şi prin alte părţi: în j. Vrancea, undela 1864 se 
pomeneşte un LLl[Juşaru (Gogoiu, com. Hăcoasa)276 şi mai ales ÎnTaraOltului 
(care, lucru curios, i-au scăpat în totalitatea lor lui Paşca) : Pelre,Jkar Lyabulj 
Petrasko Lyabul din N elot277; Kirszte Vlagar sau Vlegare d.n' Sîmbăta de 
JOS277 <n. pers. VUige; Bukur KokarjBukur Kulean din Viş!tea de Jos <D. 
pers. Ct)(;a279; Opre BokarJOpre Bokan, tol aici, <n. pers .. Boca280; lVIany, 
Opra şi Bukul' Popor din Părău <n. pers. Popa281• Sufixul patronimic este 
prezent şi în onomastica Văii .Tiului (după cercetările lui Al. Cristureanu). 
Nu credem necesar să extindem exemplificările, cu atît mai mult eu cît 
mo nografiile de 10caliLăţi şi volumele de documente îi.atestă circulaţia În toate 
zonele româneşti. 

Sufixul ..!...ar este mult folosit si înonomastiea românilor sud-dunăreni. 
După Ioan Caragiani, el ar avea o funcţie augmentativă nu numai în BataI' 

212 CDO, p. XXXIII. 
273 tin Gheorghe Bance este menţionat la 1763 (Şlefanelli, ojl. cii., p. 68-69). La 

Vama cxisHl si toponimlll Jgheabul BancilllllÎ. 
.71 CAD 16·1 (a. 1856). 
275 CAD 306 (a. 185-1) şi liste onomastice ac1 uale. 
276 Copie după Ull documnt, anexaLăla caietul ele anchetă indircctă. 
277 Urbarii/e, 1, p. 44lf537 (a. 16:l7). 
27R Ibidem, p. 434 şi 563 (a. U.:37). CI. eno, p. 409 (Vlăyara). 
279 Urbariilc, I, p. 243 (a. 1(134)/801 (a. 1640). CI'. CDO, p. 245 (CoCal'ill). 
280 1}l'bariUe I p.343 (a. 16;-)4)/227,801 (a. 16:12, 1040). 
281 lbidl:lll, p. 490 şi 493 (a. 1(\:37). La CUO, p. 135: Popii/aru. 
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("boţ. mare"),.Ciâmar ("şuviţă mare de păr"), M aliar ("mai mare"), Batar ("bute 
mare"), Coiar ("boţ mare")282, dar şi în Dumar<pllma, Cosiar-c.Cosia, Cos» 
trintar < Costanti, . Barâcar < Barac, Bitar < Biti, Dimar «Dune; Simar < Sitna • 
Panai6lar<Panaioti,.Ni.cbltar<Nichita283• Dara doua serie cuprinde nume 
nemotivate semantic. ceeace înseamnă'eă sufixul nu poate avea decît o funcţie 
pur. onomastică, pe care o.co nsiderăm tot patronimică (cel puţin la origine). 
Dacă Ceâpar, de ex.j .este simţit ea augmentativ ("ceapă mare"), cum arată 
Caragiani, ce sens ar mai avea un al doilea derivat, CeaPârar2B4, dacă nu acela 
de a-l desemna pc descendentul lui Ceâpar? Astfel de nume existau şi la 
istroromâni 285, 

S..3.2.N.A. Constantinescu nu şi-a dat seama de valoarea malronimică 
ce bdublează pe cea indicată de dînsul (chiar în seria de exemple citate) şi 
pecareb atestă documentele şi datele culese de noi din anchete directe. La 
1774 existau la Vatra Dornei 7 proprietari il frinei sau sin frinei; la 1856 
formula el'aînloeuitil cu Irinar (12 proprietari), iar o proprietate a lor se 
numea Arşiţa Irinnriior=», într-un documentdela 1786 din Vatra Cîmpulu n- 
gului apare OdochitaFeliţoaie şi Vasile sin ei; la 1790, fitil este numit Vasile 

Feiiţar(i), iar la 1792 fratele lui se clieamăPăritilei Feliţar287 (familia Feiiiar 
există şi azi la Vama şi Ia.CîmpulungulMoldovcnesc). Descendenţi! .. Uriitisei 
de la 1787 sînt Toad er Ură/ariulde la 1786, Ghiorghi şi Todosie Urătar de 

la 1790, Toader Urlarudela 1802 - toţi din Cîmpulullg28B; Impreună alcă- 
tuiau familia Urătarilor289• Un membru al familiei Ruxăndaril era, la 1786 
şi la 1792, Petre Ruxandii sau Petre a Ro:tandiidin Vatra Clmpulungului=". 
Iftincarii din Sadova de astăzi sînt, probabil, descendenţii lui Io naşcu a I[tincăl 
de la 1699 din Cîmpulung=". Familia Bedrule din Pojorîtaeste 'poreclită 
Cairinar după o văduvă, Cairina, a cărei urmaşă este 292; O· confirmare este 
numele satului Cairinari (Pa naei '- Suceava), care şi-a luat numele de la 

acela al numeroaselor fa milii Acairinei .. Gheorghinar, menţio na t deN. A. Cons- 
tantinescu, este, de fapt, Gligor(i) Glzerghinar de Ia 1771, <tI cărui nume pare 
să indice tot o bază matronilhică293. Recenşămîntul de la 1774 oferă nume- 
roase indidi ale importanţei acordate liniei mterne în ocolul Cîmpulun- 

282 1. Caragi:U1Î, .op. o.it., r, .p, 31, 60, 9495, 101, 218. 
283 Ibidem,p. 27, 29,66, 97, 196, .218. 
284 Ibidem, p. 45.. . ..... . 
285 SexUl Pnşcariu, Stadii istroromâne, II, p. 208, 237. 
288 Vezi BEC. POP. 1 (1774), p. 252--255 şi CAD 282 (1856). 
287 Ştefanelli, op. cit., p.l 63, 199, 205, 228, Fl'aţ.ii reapar cu numele Feliţarla 1801; 

(ibidem, p.325). 
288 Ibidem, p. 90 (Vasile a Vriitise), 161, 201, 208, 308. 
289 Ibidem, p. 376 (a. 1821). 
290 Ibidem, p, 162 şi 228, 
291 Ibidem. p. 19. Un Vasile If'li(n)car apare la Sadova în 1809 (Teodor Balan, NOUl 

documente cÎ.mpuluJ1lleJlc, Cernăuţi, 1929, p. 80); în raza aceluiaşi sat este şi toponimul F ln- 
tÎna It/inearului. Numele nu trebuie raportat la Jftincu (CDO, p. 49), care nu a existat in 
onomastica zonei, destul de bine cunoscută. 

292 Dcşi Ca(rinarii sînt consideraţi una din cele Illai vechi familii (pI'Îmul atestat este 
Vasile Calril1ariul, Jn 1786, eL Stefanelli, op. cit., p. 164), genealogia Jor este înc:ii vie in con- 
Ş tiin ţa locuitorilor. ' 

293 Ştefnelli, ojJ. cit., p. 105. Gl1erghinu ar putea fi, teoretic, i un nume de bărhat, 
dar JlU este cunoscut ca atare in onomastica zonei. 
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guIui: "Gavril cu mă-sa iV1ărica" (cî. Maricarş, "Ion eu mă-sa Ruxanda" (cf. 
Ruxăndar), "Iou sin .Irutei" (cf, Irinars ş.a.m.d.29. 

Funcţiamatronimică există şi în alte părţi ale Moldovei, dar cerce- 
tărilesînt prea firave pentru a avea o perspectivă de ansamblu. LaMădîrjac 
(Iaşi), Iluieari este numele colectiv al familiei Ailincă[; la Spulber (Vrancea) 
numele Pîrîului Săftarîlor se raportează la.valde Saf ta" sau Asaf'ii, familie 
care coboară din Saf ta vădllVa2!>S; la Dîr moxa (Broşteni-Suceava) există 
familia Păştinaru, prob. <paştiIll1296• Această funcţie a fost preluată analogie 
În cîteva derivate lexicale cu o circulaţie redusă, cum ar fi slujnicar, muierar, 
pocrişcar297 ; 

3.3.3., Existenţa unui sufix perso nal -al' face posibil pluralul direct 
atît în numele de familie cît şi În topcnime=v: n. fam. Lucuiar >Luwţariij Lu- 
cuiărenti. (Vama-Suceava); n, Ia m, Piiicar c-Piitcarii (Cimpu.lungul Mol- 
dovenesc), Piiicarii] Piiicărenii (Bucşoaia, corn. Frasi n-> Suceava); n. Iarn. 
Cozmar i-Poiana Cozmarilcrţ Poiana Coemariulni (Sadova=-Buceavaj ; n, 
fam. Niciuar.z-Poiona.Nteuiartlor (Deia, cam. Frurnosul-e-Suceavaj ; Il. Ia m, 
BnZlma1'299 »-ocuia Buznnoritor sau Buzănarilor (Mărăcineni --Buzău)300; n, 
fam. Minlar>Pzl'îul Minfarilor sau Miniăreştiior (Capul Cadrului, cam. 
Păltinoasa - Suceava). 

Un plural direct poate apărea şi cind terminaţ.ia antropo nimului este 
doaromofonă cu singularul unui sufix personal=". In cazul nostru, Cirjelar: 
(Tulcea) este pluralul luiCî;jelar, numele vechi-al satului (perceput ca antro- 
po nim în funcţie topo nimică absolută), format de la o bază personală cu afixul 
de plural ture -larv=. Un al doilea exemplu suscită un interes ceva. mâideosebit. 

Aspectu l exclusiv de sg. al primelor atestări dinDRHale numelui sa- 
tului Cotnari (Iaşi)303 ne face să privim cu scepticism etirnologia lui din coiu- 
nori=s, deşi au existat numeroase localităţi nu mite pur şi simplu Că/unul, 
Călnria, Cătunele, Cotunul etc. (sau dublate de un delerminq:nt oarecare), 
ai căror locuitori se puteau llumlnll numai ciituneni sau câll1l1a.i (cotwwşi)30', 
dar şi coiunarl, după cum am văzut (2.3.2). Credem chiar e derivatul avea, 
în perioada veche, o suprafaţă mai mare în dacoromână - şi nu numai aici. 

294 HEC. POP. 1 <1.77<1), p. 245--219. 
291) Comunicat de prof. GabrieJa Macovei. 
296 J'ăştina este inregistrat de CDO, p. 129. 
l197 Ultimele la Udrescu, op. cit., H_V. şi In ALHl\1 liU, 11 292/391. 
298 Dragoş Moldovanu, Legile formatilJc, p. 35 (cu ex. pentru -an, "eseul). 
299 La 1637 se rnenţiQnau 4 persoane BHtunar (al) la Netot, in Ţara Făgăraşului (Urba'- 

riile, l, p. 441). 
300 DRB, B, XXIII, p. 871, 40\) (a. 1(31). 
aOlDragoş Moldovanu, Legile ('o/,ma[ilJe, p. 37 -- 38_ 
302 După traaiţie, satul.ar fi fost Illfiinţ.at după 1877 de cătl'e moallii ardelelli,. dintre 

caff;l cel care "a pus parul" afost un moş Cîrjă C;;andru, op. dt.,p. 178). Sah!l este atestat 
lnsă şi de harta rusă de la 1828, In fOI-ma CirJe/ar (Const. C. Gî.urescu, Ştiri despre populalia 
rom(Îne<l8că a Dobrogei În hărţi medievale .i moderne, Bucureşti, La_, p. 58). 

303 CI. şi Gh. Ungureanu,'Gh. Anghel, COJlst. Botez, Cronica Cotnari/Of, Bucureşti, 1971, 
p_ 238, 24: (Dealul Colrwmllli Nou, a. 1638; Drumul Cotnflmlui, a .. 1616, 1<>:18, 1(79)9.·a. 

304 N. Iorga, istoria comertului, I, p. 158; Const. C_Giurcseu, Tîrguri, p. 217; GIt. 
Ungureanu, op. cit., p. 96; C. Cihodarn, Începuturile, p. 4.1_ 

305 CI. colrmaşi "cei ce locuiesc in cotune" (Hîrşoveni, com. IvălleşLi - Vaslui); Că/llIWşi. 
sat atestat la 1865 (Samara - Argeş), cL INDICE (1865) ; Iorgu Iordan, TOJionill!ifl romd- 
neascil, p. 417. 



El era frecvent în documentele.din secolele XIV -XV privitoare la rcrnann 
din Balcani, unde devenise un apelativ generic al acestora: olacchi sioe catu- 
riarii (a. ]361), li Chationori e Morlacchi (a. 14:-30), cothomaro Vlacomm 
(a.H40); prin res Lrieţie, catunaruis a Însemnat şi"căpetenia cătunului", 
cătunarul pri;nexcelenţă3Q6. Este, tocmai de aceea, foarte greu de erezut ică 
un nume colectiv atit de clar ar fi putut evolua de timpuriu spre uusg. nerno- 
tivat (de felul lui "Cotnaş <co[unaşÎ SaU *Cătnen <cătl1neni); baza sa. fiind 
motivată, el nu poate fi comparat eu forma si ncopată tirzie Botşăni pentru 
Botoşani, invocată vea argument de către Const, C. Giurescu, Apoi, nu se 
găsesc în documentele interne urme ale lui -11- sineopat, dacă facem abstracţie 
-de tra nscrierea neverosirnilă Coiunariu a unui doc. tîrziu, făcută de A. Goro- 
vepo7,sau de transcrierile Cututaru, Koiuiara, Cuiunari etc. dincartografia 
şi memorialistica secolelor XVI-XVIIpo8, care reflectă mai degrabă difi- 
cultăţile unor străini de a pronunţa numele. 

Toate acestea ne fac să propunem o explicaţie printr-un nume de per- 
soană, probabil german, cum ar fi Ko(d)tner, Koft(e)ner sau K6tl(e)ner, În- 
registrate în documentele din secolul al XV-lea din Saxonia superioară.vderi- 
vate din germ. mediu kot "colibă" (aşadar, "Colibarul")309. Chiar dacă nu ei 
au întemeiat localitatea, saşii au avut aici o poziţie importantă în perioada 
veche, relevată atît de misio narii catolici cît şi de documenteleslavone, latine 
sau germane. Tradiţia reprodusă de Ba ndinus, care amintea de venirea pe 
aceste Jocuri a unui neamţ Guinar , pare să aibă, deci, un simbure de adevăr, 

DRAGOŞ :MOLDOV\ANU 38 

306 Vez! Demct rlo Găzrlar-u, Dai os nueoos para uiejas ciinioloqtu« balcânicas, În .,Aela 
Philologica", y,1966, p.91-- 92, care relevă ,şi toponlrn e Caturiar i In aceste regiuni; Ion I. 
Nislor, Originea românilor a in Balcani şi Yfahiile din Tesalia .5i Epir, In AAH (Ist) s. III, t. 
XXVI, 19<14, p. 182; Silviu Dragomir, Ylaliii şi morlacii. Studiu din istoria românismului bal- 
canic, Cluj, 192t, p. 10, 19, 70- .. 72. 

307 10 11. GA, S.D. V III, p. 8:\7 (a. 1655). Nu am putut verifica transcrierea. 
3?8 Prima atestare cartogrartcă în forma Culinar este din 15(;2 (Geographicae iabulae In 

Loggla a treia va tlcană, publ. de Roherto Almaglă in Monumenia Cartoqra phica ValicaIla, IV, 
Vatican, 1955, t av. IX). In Ionnele Cuiunari şi Cotu.nari apare la B.Quirini în 1599 (IJurlTIu- 
znki, Documente privitoare la istoria românilor, IIII> Bucureşti, 1880, p. 518). 

309 Isoldc Neumann, ])ic Băuerlichcn Fami!icnnamen des Land};reiscs OscJwlt, Berlin, 
H170, p. 60; \Volfgang Fleischcr, Die dculscherz Pers()nennalllen. Geschic/ile, Bildzmg Hnd Bedeu- 
IZ111!!, Berlin, 1\)(\4, p. D6. N. pers. Cotnariul şi Colnar apar intr-un doc. moldovenesc de la 
1593 (I. Marinescu, f)ocumenle basarabwc, p. 65), respectiv intr-unul ll111nLenesc de la 1616 
(DIH. B, XVII III, p. ,H0), dar nu credem că se poate porni de la ele: primul pare să 
provină (!f; la numele tirgului (In funcţie antroponirnică absolută), iar al doilea pare să fie 
il greşeală de (tran)scri"re pentru Ca/uHar: un Drăghici Călunarlu{ se intîlneşte in Mehedinţi 
la 169(; (Le. FiIilLi, Condica Pocnarilor-AlmâjcHi, în AO VIII, 1929, p. 292; Ia 1704 este 
mentionat împrcullă ell verii lui, Necula şi Iviilliş CâlllJlIlr ii , cr. IOHGA, S.D. V, p. 192), un 
Dumitru Că/lZnar in Vlaşca Ia 1751 (Documente privind re.la! Ule agrare,. T, p. 5(5), un Colonafu 
in Tara Oltului (Paşca, NWlle de persoane, p. 217) ş.a. Atestat mai Intii la 1448, satul nu este 
atît tie vechi incit să putem.rreSllpunc o origine turanieă li numelui, cum face 1. -- A. Candrea 
(Probleme de toponimie, curs, Bucureşti, 1930-- J 931, p. 235). Dea/ul si Apa Colnărelulu i din 
jud. Neam!, menţionate la 1634 (in DHH, A, XXIr, p. 1;15), sint, cum arată forma diminuti- 
vnlă, derivate fie directe ("CotnllruIMie"), fie indirecte de la Ilumele localităţii: ca şi colniurea, 
care desemna poama de Cotnari ( .. ca şi cum ar zice cineva că vinul / ... / carelc nu-i de eotl1iurea 
nu illcftlzele", în Calehiw1l11 w{lIincsc de la 16Mi, Sibiu, 1879, p. 15), tol. astfel, credem, *coi- 
[/{lrel putea desemna lJuciumul sau hutucul de Cotnari; după tradiţie, dt!ugrtr.ii de la Neamt 
ar fi plantat pe coasta aeestu! deal hutlld din viile de la Cotnari (GI!. CngllreanLl, op. cit., 
p. 2:37)--. fupt eare sprijină ambele ipoteze. 
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nefiind o.pură"Gombinaţie etimclogică" -- cum o numea Bogrea3lO• Orno- 
Îonjll relativă a sufixului antroponimic german (în pronunţia săsească) cu 
cel românesc -ar permitea trecerea la plural='. Este. probabil că numele săsesc 
.. <1 desemnat iniţial unul dintre dealuri (cel numit de Ba ndinus mall:; oppidi 
."Dealul Tîrgului"), după care s-a extins asupra întregii zone sociogeograîiee, 
-cu o. densitate. redusă a populaţiei româneşti, Această extensie, frecventă 
în toponirnia germanii (unde abundă localităţile în -berg), pare să fie at.estată 
-d e documentul din 1556, În care judele Tamaş din Cotnari se autointitulează, 
Într-o scrisoare cătr e bistriţeni, "Groff am Kotinersberq" (scrisoarea este locali- 
zată am Kotinetsberq "În [localitatea] Dealul lui Kottner")312, Notăm, în 
trecere, că oro nimia Cot.narului include şi alte elemente care amintesc de 
vechii colonişti: Dealul Piscopului, Dealul Laslăului (cu atestări de la Înce- 
putul veacului al XVII-lea). 

/1. [Dinamica SUf'iXUllli] -- După prezentarea pe secţiuni a funcţio- 
na1ităţii sufixului, devine posibilă şi necesară o viziune diacro nică complexă, 
c are să circumscrie originea şi evoluţia acestor funcţii atît în planul li ngvistic , 
al raporturilor cu funcţii similare ale sistemului ono mastic şi toponimie 
românesc, cît şi în planul extralingvistic, al motivării lor socioistorice. 

4.1. După ar tico lele lui 1. Iordan şi G. Giuglea, criginea latină a func- 
ţiei patrio nirnice a suîixului -o1'(i) se poate considera pe deplin stabilită şi 
încadrată În ansamblul Romaniei, Nu acelaşi lucru se poate spune despre 
funcţia sa personală. N. A. Constantinescu apreciază, pe bună dreptate, că 
este acelaşi sufix care derivă şi notnitia aqeniis sau patrionime(deşi nu crede 
exclusă nici explicaţia lui .Puşcariu, prin disirnilar ea lui -eni), moştenit din 
lat. -ăriusv», dar nu-şi pune întrebarea dacă este o funcţie moştenită sau o 
evoluţie pe teren românesc. 

Această funcţie trebuie considerată tot o moştenire latină, pentru că 
-iitius era folosit şi la formarea gentilicelorw-. După tradiţia păstrat' de vechii 
istorici latini, familia Puiarii clescindea din Pinus, fiul regelui .N'uma31S• în 
Evul mediu se întîlnesc nume ca Lohonarius-c Ioluuines, Mixelerii, Miche- 
Ierio <iHic/wd, Mortinerio <1V1artirws, Plzilipperius<PhiliPPlS316. Despre 
l ularis, G. Serra spune că "reprezintă o veche urmă a extensi!ei lui -aris sau 

:l1°V. Bo grea, Ştiinlâ militantă, in AIlN III, 1921--1925, p. 502. 
au Invers, sufixul Tom. poate Ii asimilat cu -cr de către germani, dovadă Roxănâariu din 

Cimpnlnng, numit Roxatuier In cadastrul de la 185ti. 
312 Hurruuza kl, Documente, XV" Bucureşti, 1911, p. 521, cf. p. 855 (a. 15:10: "An- 

thonio castellano de Kothnorsperg"). Dacă tirgul ar fi fost considerat un "burg", iar nu un 
"stadt", numele putea reflecta confuziaJonetică a lui berg eu bllrg, frecventă la sai, care le 
pronunţ.au "brieh" (cI. Thomas Nigler, Aşe;tarea saşilor in Transilvania. Studii, Bucureşti, 1981, 
p. 250). 

m. CDO, p. LVI. 
314 G. Serra, Slllla continui/a, p, 550. Multe nume de acest fel (Adarus, iiltariu8, Era- 

carlls, Calarius, Contari, EraTi, Lacari, Palari etc.) apar in onomastica l1ispanicii veche, dar 
cercetătorii mai noi ezită să le considere derivatc latineşti, lnclinlnd lllai mult spre ipoteza unei 
influenţe Hire; vezi Manuel Palomar Lapcsa, La onomastica personal pre-lalina de la an/iglIa 
Lllsitania. Bsludio lingiiistico, Salam anca, 1957, p. 127 şi mai ales Loul'dcs AIlJertos Firmat, 
La onomastica personal primitiua de H ispania tarraconense g brUca, Salam anca, H166, p. 202. 

315 Vezi Plutarh, Vieli paralele (Nmna, XXI). Aeeastă fLmcţie, care parc să fi fost stră- 
veche, nu a fost recunoscută de gramaticii rnoderl1i. Stolz - Schmalz, de ex., o consideră 
"ncexplicală", U nerkliirl (LaleÎ11Îsche GramlTlaUk, reeel. de Mallu Lcumann si .J oh. Bapl. 
Hoffmann, II, Munchen, 1926, p. 212). - 

316 Giandomenico Serra, Sulla continuita, p. 550- 551. 



a lui -arius aplicat Ia formarea numelor etnice şi derivatelor genealogice" 317, 

Sistentul medicvalse menţine în onomastica italiană: Fuscus c-Foscari 
(secolul al X-lea), azi Foseari ; Iacob >Zaccllieri, azi bolonezul Giaccobariov», 

Toponirnia italiană menţine o întinsă serie de colective provenite din 

cognomen -+ -er, -(e)ra, -aiia, (e)ria: La 11 li gara "il easato dei Boggio", La 
Coelrel "Ia tenuta dei Coelli", La Cugnancherâ "la tenuta delli Cognenghi", 
La Formanteră "aUi Ferment", Cdiiton« Martuier "cantonc (borgatella)dcii 
Mortini", La 'Boitaria "le case dei Botia", Gascbria "le case d ei Gasca" ş.a.m. 

Ele sînt paralelec utop)11Îlrlele franceze de tipul La Beluiiere sau Beluieries, 
provenite din cogn, Blui; Belui <Bellinll320, La Martiniere <n. fam. Martuvo , 
Acest tip există şi în topo nirnia provensală322. 

Cît priveşte funcţia sufixului ol1o.rnastie =ar din aro mână, 11lI credem că 
ea s-a dezvoltat pe teren românesc, din funcţia augmentativă -- cum credea 
Caragiani. Cele două funcţii sÎl1f paralele, Ia fel ca şi funcţiile patronimică 
şi augrnentativă ale sutixului -ont (-oi) în dacoro mână', şi descind în egală 
măsură din funcţiile paralele ale sufixulujIatin. Funcţia augrnerrtativă, deşi 
nernenţioriată În gramatiei, o recunoaştem în derivateledin latina tîrzie, cum 
ar fi ' plenariiis, magnarius, breuiarius, crudarius, sin(JularÎus, ruiiculartu ... 
etc., despre care F.T. Ccoper spunea că nu adaugă nimic sensului de bază, 

ci s-aucrcat doardîndorînţa de a mari corpul sonor al adjectivelorv'". 
Separe că iliricul -aro (-arus), -aria îndeplinea o funcţie similară cu cea 

a suîixului personal latin, chiar dacă-la originea numelor nu stătea un sistem pa- 
tronimic propriu-zis=s. Pentru edificarea noastră, vom cita observaţiile sintetice 
ale IulD. Rcndic MiocevÎc; "Un mare număr de nume indigene ilire sint, după 
forma, construcţia şi pozi(.ia IOJ"de fapt, nişte nume colectîvece pot fi asemă'- 

nate cu gentiliciile romane, fiind nişte nume indigene de clan,În acelaşi timp 
nume de familie. O serie de atare nume, derivate de la acelaşi prenume (Staflls) 
 Care era, făTăîndoi.ală, numele unui strămoş îndepărtat, eponil'nul clanului - 
(adică: Stat-icus, Stat-anim, Stat-inius, Staf-arÎus) pot să dea o idee despre 
formarea lor şi principalele sufixe adoptateH325• Colectivul familial se extindea 
eu llşurinţă, devenind etnonimic: Dexari, Dindari, Sartdri, SeparP26. Cerce- 
tările mai noi înclină să le confere sufixelor ilirice şi o funcţie matronimică. 
menţinută prin tradiţie onomastică, deşi epoca matriarhatului era depăşită327. 

60 DRAGOŞ MOLIDOVlANU 

317 Ibidem, p. 551, flOta 1. 
318 Ibidem, p. 551-552. 
319 Giandomenieo Serra, Per la sCoria del cOfJnome italiano. I. Co.qnomi canavesani di 

(orma co/eitilia in-JlGLIA, -.AT.4, jn DH IIT, 1924, p. 544. 
320 Ibidem. Vezi. şi Giandomenico Sena, Contribulo toponomastico alfa teoria delZa COllti 

UlIi/a nel medioevo delle conwniti'1 furali romane e preromal1e dell' Italia superiore, Cluj, 1931, 
p. 88·89. 

321 Paul Lebel, Les noms de persOnllcs en France, Paris. H14j) , p. 107. 
322 Ch. Hostaing; Les domaines {lallO"fomains en Prolitnce,în Premier Congres IIlterni1 

tiollal de Toponymie, p. 42. 
323 Frederic Tabel' Cooper, Word formation in the Roman scrmo plebciu8, New York, 

1895, p. H;1. 
:j24 HallS Krahe,Die alteI! balkanilllJrischen gcofJraphischen ]YameIl, Heidelbel'g, 1925. 

p. 57 c5!l; 1. I. Hussu, lIirU. l.sforia,/imbaşiorwmastica, romallitarea, Bucureşti, 1969, p. 118. 
(125 Ap. I. I. Hussu, lIirU, p. 118. 
32 Hans Krahe, O[J. cit., p. 57; I. f.HnssLl, llirii, p. 125. 
327 Jaroslav Sase], UantllfopOlllJl11ie dans la pr()UillCe romurlle de la Dalmaiie, în ON. 

LAT., p. 370, nota 1. 
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După părerea lui VI. Georgiev, traca nu poseda acest, element deriva- 
tiv, fapt adus ea probă împolrivaipotezei înrudirîi celor două limhi328• Numele 
-de persoa nă trace Be6o:p(t}v, Âa<xp(t}v, AOUAO:P(t}V. IIo:1to:p<ov, eueo:pu)V, 
TO:1:'o:pc<O\I, ar reprezenta, după V. Besevliev şi Kiril Vlahov, derivate de la 
.antropo nimele trace Be6o::;, Âo:, .6.ou/.o::;, IIo:1tIXc;, e:ueo:c;, To:,:,o::;, cu sufixul 
grecesc -&pwv, -o:pLwv, aşadar nume mixte329• Şi 1. 1. Russu crede În absenţa 
sistemului patro nimic sulixal la traco-daei : "filiaţia era indica tă prin numele 
tatălui în cazul genitiv "330. In inscripţiile din Dacia apar nume ca Audarus , 
Bedarus, Baedarus, considerate de către unii tracice sau dacice=", iar de alţii 
jlire332• Un Totiorio ar putea fi, după 1. 1. Bussu (acceptat de G. Mihailov), 
fie ilir, fietrac, fie asiattcs=. Se observă, de aici, că ezitările privesc mai ales 
.sufixulvatribnit fie limbii greceşti, fie celei ilire chiar În cadrul aceloraşi nume 
(după cum apar în transcrip ţie greacă sau latină), în Dacia s-au mai înregistrat 
.şi nume celtice în -arus, precum şi altele cu acest sufix, care par a fi "mai 
degrabă din Asia Mică"334. 

Deşi antropo nimele traco-dace derivate cu acest sufix sînt mai puţine 
decît cele ilire şi funcţia derivării mai puţin clară, excluderea lor din seria 
elementelor comune acestor limbi ni se pare forţată şi influenţată de prejude- 
căţi de ordin tipologie. Dacă în sistemul onomastic ilir predomina derivarea, 
iar în cel trac compunerea, nu Înseamnă că aceste caracteristici erau unicel>35 şi 
,c.uatît mai puţin le putem transforma în criterii de excludere pertinente. 
Pe de altă parte, procedeul grec de acomodare a f'inalelor' numelor la sistemul 
sufixal propriu este prea hine cunoscut pentru ea ipoteza "numelor mixte" 
.să ne mai trezească Încrederea. Funcţia colectivă a Ior mat.ulul -r- este comună 
limbilor i ndoeuropene şi neindoeuropene (etrusca şi limbile caucazienej=! - 

:J8Vladimil' Georglev, Thrace ei illţţrlen, In LB VI, 1963, p. 73. 
329 V. Bcs evllev, Prouăoaniia nărhu. liă nile imena li trakite, Sofia, 1965, p. :35; Kiril 

Vlahov, De)' Grad des Einţtusses der qriectiiscben Sţirache au] die Thrakischc, II1.LB XVII' 
1972, p. 19. . ,; 

330 I. I. Russu, Element'? autohtone în limba română. Substratul comun rouiâno-albanez, 
Bucureşti, 1970, p. 60. : - 

331 1. Dnridanov, Dic alten Beuiilkeru.nţjsverhii/tnisse allfGru.nd der Topon{Jlnie, în ACIEB 
VI, p. 775; idem, Thrakisch-dakische StudieIl. 1. Die lhrakisch- und dakisch-ballischen Spraclzbe- 
tlchlllli/Cn, In LB XITI, 19fJ9, p. 49 (adaugă şi pe Di/arlls, BouTCl:pa:cr).Esle punctul de vedere 
susţinut de multii vreme. de Gr. G. Todlescu (Jl1onumenlele epii/raficc şi sculplurali ale j\llllseulu i 
naţional de antichitâ(i din Bucureşti, Bucureşti, 1902, p, 292--294), G. C'r. Mat.ee-scu (Graniţa 
de apas a tracilor, în AIIN III, 1924-1925, p. 445 ; 1 Traci nelle cpiţjraf'i di Roma, în "Ephe- 
meris Dacoromana", I, .1923, p. 119 nota 6 : n&;7t'Cl:pO, Dindarus, Dilarus, Vexaras ele.; Noml 
,traci Hei terrilorio. scito-sarmalico, ib. II, 1924, p. 235: Passarus); D. Tudor (Dacii la Drobela, 
în AO IX, 1930, p. 70). 

332 Kel'cnyi Alldras, A Daciai s!emMllnevek, Budapesta, 1941, p. li37, 138; V .. Georgiev, 
<op. cit., p. 73; idem, Trakile i lehnrjat etik, Sofia, 1977, p. 238; I. I. RUSSLl, I/irU, 
,p. 172;idem, L'orwmasiiqlle de la Dacie Romailw, în ON .. LAT., p. 359; D. Tudor, Oltcnia 
,fOmall<l:l, Bucureşti, 19()8, p. 150 (care îşi modifică ideea mai veche). 

333 I. I. HUSSLl, L'onomasliql1c, p. 360, :361, 3(\:3. Trac il. considera şi Philippide (op. 
cit.,I, p. (19), ca şi pe Mllcaris (p. 618); "Uir sau cellic" este dat de Kert\nyi (op. cit., p. 147). 

3H 1. 1. RllSSll, L'onomasti'lue, p. 359 360. Pentru numele celtice, vezi şi Philippide, 
op. cit., p. (\08. 

,m Vezi Philippide, op. cii., 1, p. 64f>- 651. Despre dificnltăţJle separ[ti'ii sub aspect 
,nnomastic a tracllor de iliei, vezi şi 1. 1. Russu, Elemente iraco-geticc in lmpuiul l!oman şi ÎTI 
BytallfilUn, Bucureşti, 1976, p. 20. 

336. Carlo Baltisti, La positione linţjuÎstica dell'e/rusco, în "Scientia". X X rx, 19:15, 
;Il. :375-376. 
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ceea ce explică şi persistenta sa într-o arie foarte largă. Trombet.ti 11 consideră 
tipic mediteranean şi stabileşte că sensul săuiniţial cra acela de a indica aparte- 
nenţa, îndeosebi pe cea locală 33'1. Ad miţînd ipoteza originii pr eindoeur opene 
CI unor elemente comune rornă nei Cu albaneza, susţinută de Vittore Pisani=v , 
nu vedem exclusă posibilitatea ca Ior mantul În cauză să fie unul dintre acestea. 
Oricum, numărul .. foarte mare de iliri (şi celţi) din Daeia'J39 putea contribui 
Ia extinderea unui procedeu formativ rar. 

Dacă funcţia sufixului latin a putut fi sprijinită prin acţiunea co nver- 
gentă a suhstratului, se pune întrebarea în ce măsură a putut contribui la 
menţinerea .ei adstratul slav. Pentru 'for.maţiile lexicale, s-a admis o supra- 
punere a slavului -ariji peste lalinescul-ărills340• Acest lucru S-ar putea susţine 
dacă se au în vedere doar numele de agent, singurul domeniu în care sufixul' 
slav, provenit la rîndul său din cel lat.inesc, avea o oar ecareproductivit.ates-". 
Dar mapa semantică a .suîixului românesc este mult mai complexă, ca şi cea 
romanică; prin urmare, influenţa suţixului slav se putea exercita numai În 
sens restrictiv, iar acest rapi este suficient pentru (1 o nega in manieră categorică. 

Paralelismul de funcţii între sufixul românesc şi cel slav nu se poate- 
constata nici în domeniul onomasticii. Astfel, un -ar (-el') patronimic există 
în polo nă în nume izolate (Wojnar, Wojne1'), dar nu ea produs organic, cica 
rezultat al "interpenetraţiei" dintre sufixul.lexical polo n şi germ. _er342• Numele 
de fa milie bulgăreşti în -ari i-eri ) sînt plurale directe ale numelor de persoană 
în -ar (-eI' ), care, la rîndul lor, provin fie din apelative, fie di n nume turceşti 
în -a1'243• Sufixul pare productiv, însă, înhipocoristicele macedo nene (Dimkar , 
Micar etc.), considerate extensii analogice de la Miiar ("scurtat" din Dimi- 
Irij)3H, dar care, mult mai probabil, se explică printr-o influenţă aro mânească 
(3.3.1.). In a.ntropo nimia sîr bă, -ar a pătruns prin supranume=". 

Tot supra nume şi apelative stau la baza topo nimelor bulgăreşti în -cir 
(Vidrar, Cestâr, Viscir, Sedlar < uidra, rest, vis, sedlo )346, sau În -arci (Vlllwrci, 

337 Alfredo Trombetti, Saggio di antica onomastica nncâiterraneo", Florenţa, 1942, p , 
9295. 

338 Vlttore Pisanl, Les or iqines ele la laruţne albanaise. Questions ele principes el ele 
methoâe, în "Studia albanica", Il' 1964, p. 168. 

339 A. Philippidc, op. cii., 1, p. 641, 657. 
340 G. Pascu, Suţixete, p. 91 ; A. Graur, Nom el'agenls el adjectir ell rOllIJ1ain, P<1ris', 

1929, p, 66; idem, Evoluţia limbii române. Privire sinlelicâ, Bucureşti, 1963, p. 27; Al. 
Hosctti, Istoria limbii române, Bucureşli, 1963, p. 161-162 şi 322; Ecalerlna Ionaşcu, op. 
cit., p. 77 -78. 

341 Antoine Meillet, Etuelcs sur l'elymologie el le vocabulaire elu vieux slave2, Paris, 1961. 
p. 211-212 ; Hans Bielfeldt, .t1ltslawische Gramll1atik. Ein{iihrung in die slawischen Sprachen, 
Hale (Saale), 1961, p. 119. 

342 Stefan Rcczek. Polskie natwy osobowe i miejscowe z XVI-XVll w. w ksigach 
parafiain!]c!z wsi 1VIicflalia paw. nam!]slowskiego lIa $Iqskll, în "Onomastica", XI, 196(j, p. 
246; Bronislawa Lindert, BI':!!Jroslki {wortqce natw!] lllies:!kaIicow na terenie wojewr!clslwa lubels- 
kiego, ib. VIII, 1963, p. 323. 

343 Nilwlaj P. Kovaccv, Toponimijata na Trojansko, Sofia, 1969, p. 82-8·1. 
344 Tl'ajko Slamatoski, LiCrlOlo ime J)lllitri (-j, -ja) i negovite elerioa/i vo makedonsk iom 

jatik, în "Makedonski jazik", XVIII, 1972, p, 253. 
346 Petar Skok, Etimologijski Ijecnik hrvalskoga ili srpskoga jezika, 1, Zagreb, 

1971, p. 50. 
346 VI. Geol'giev, Iv. GăIăbov, J. Zaimov, St. Ilcev, Bălgarski etimologicej recnik, 

Sofia, 1962, p. 14·1. Vezi şi Jordan Zaimov, Bălgarski loponimie ni naslavki, in "Onomastica" > 
VII, 1961, p. 205-206. 
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Gerakarci, Gooedarci, Zidarci; Kramarci < oukar , gooedar, qeraki, zidar, 
kramar)34" precum şi a celor sîrbeşti în -ari sau -are {Kuknrueari, Meăkar), 
Krcmare, Droare, Djerekare )348. Această co nstatare se aplică tuturor limbilor 
slave, aşa cum rezultă din materialul adunat de Miklosich-w. Pentru t.opo ni- 
mele care nu se pot justifica prin nume de agent, cum este Zabari,s-a presupus 
o acţiune a .analogiei, plecind de la ideea de grup sugerată de Ior maţiile lexi- 
cale topo nimizate=", Dar ideea de grup nu este sugerată de sufix, ci de d esi nen- 
ţa pluralului şi,prin urrnarev.nu poate motiva folosirea ca atare a elementului 
derivativ, neţinînd seamă de funcţia precisă a acestuia. Ştiind că satul a fost 
Întemeiat de un conglomerat etnic În care se includ eau şi rornăni=", putem 
explica mai uşor numele plecînd de la n.pers, rom. Jeaba, Jabu, Jab035:l cu 
sufixul toponimie personal rom. -ati, " 

Cazurile de folosire patrio nimică a lui -ar în sîrbocroată sînt rare (brigari 

"ni.ălureni" < breg, kljetiooor < Kljenoou:a, kdnizar < Kdnice)353 şi, din acest 
motiv, nu credem că funcţia a fost preluată din latină. Cele din bulgară sint 
şi ele discutabile, Referindu-se la Filip ărci, numele unei aşezări de colonişti 
din Filipoo«, Zaimov crede că paralelismul funcţional cu derivatele alba neze 
în -ar nu se poate explica, sub raport etnic, ea o influenţă; ar fi vorba fie de 
o analogie eu numele de agent În -ar (i ), fie de menţinerea singulară, ca arhaism 
(?), a slavicului -ar (i)din nolqari, vagari, okari "cei de pe malurile Volgi1i, 
Vagâi, Okăi"354. Topo nime eu aparenţă patrionimică, de, felul lui Bregarci, 
Preadărci, Rekarci, Rularei, Rop ărci, Struqarci, sînt explicate de Zai mov 
ca provenind de la bregar "mal mare", prehod-ar "trecătoare mare", "rekor 
"rîu mare", ridar "deal mare", *ropar "rîpă mare", "struoar "strungă (şanţ) 
mare">", Vom recunoaşte aici nu numai funcţia augrnentativă a suf'ixu- 
lui nostru (3.3.1.), dar şi unele baze ro măneşti. Caracterul cvasiaccidentaJ 

347 Jordan Zaimov, Die Besiedlunq der Balkan-Ll albinsel durcli d ie hulqarisclien. Sluuen, 
Sofia, 1967, p. 213-214. ., 

341' Otto Franck, Stiuiicn tur scrbokroatischeti Orlsnamenkunde, 1.eipzig, 191.i8,f' (rcimpri- 
mare), p. 203-· 204. - 

349 Franz Miklosich, op. cit., p. 123-124. Pentru absenţa sufixnlni -al' (-(1') eu funcţie 
palIionil1lică san personală in limbile slave, vezi şi Ivan Duridanov, lllyrisclw F/llssnamen in 
Serbien, în LB VI, 1963, p. 109; El'nst Eichlcr, Probleme der A.nalyse slawischer Ortsnamen 
in DClItschland, In VII Congresso interna.zionale di sciente onomasliche, I, p. 49@-491 (pentru 
sorahă) ; Ernst Eichler und Hans Wallher, Zur altsorbischen Sotiotopoltymie, In voI. Siedhzng, 
Burg unei Stadt, Berlin, 1969, p. 239 Ş.u. (privire de ansamhlu). 

3&0 OUo Franck, op. ciI., p. 202. 
351 Vezi "Ballzania", V, 1942, p. 339. 
352 Carugiani, op. ci!., II, p. 10, 45. Dealtfel, mai multe exemple date de Franck 

sînt nume de sate arol1lâneşti sau în care aromânii au avut o pondere mare; Iropljare (= Copi- 
lari), Iiolibari, LlIgare (,= Luneari) etc. ("amănunt" nesemnalat de autor). 

353 Pelul' Skok, op. cU., p. 51. 
354 Jordan Zail1lov, Die Besieellllng, p. 227. S-a presupus, 'de foarte multă vreme (vezi, 

de pildă, David Chytraeus, Saxon ia, Leipzig, 159H, p_ 32 sau Johannes Nadanyi, Floflls 
hlIngal'iclIS sive Rerum lIungaricafllm, Amsterdam, 1663, p. 66) c[I:1Cest vo/gari e la baza etl1o- 
nimului bulgari, dar studiile noi illfirmă ipoteza, orientîndu-se spre un apelativ turcic (Ivan 
Duridanov, RatlJoj na bălyarskăta onomastika, In "Onomastica", II2, 1956, p. ;)75- 376 ; 
Georgiev. - Găli\bov - !leev, op. ci!., p. 99; J. B. Hudnyckyj, An elumologica/ dicliolwry of 
lhe Ukrainian langlIage, 2, Willnipeg, 1963, p. 164--165; J. NemCth, La proverzance du nom 
BlI/gar, În "Onomastica" (Winllipcg), XXVIII, 1964, p. 7-12). După Max Vasmer, patri- 
onimul rusesc este non, iar nu arhaic (EtimologiCeşkij slovarl rLzsskogo jatlJka, 1, Moscova, 
1964, p. 3:7). 

355 Zaimov, Die Bcsiedltzng, p. 201-210. 
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şi relativ recent al funcţiei patrîonimlce a lui -ar în bUlgară şi in slrbocroată 
presupune, deci, mult mai sigur, un împrumut din română şi, eventual, din 
albanezfl:15. Sllfixulromânesc descinde direct din cel latut, [ără intermediari 
probabili, 

4.2. Urmează să vedem ce factori au asigurat menţinerea Iuncţiilor 
personală şi patrionimică ale .suf'ixtrlui în vansamblul topo ni miei noastre. 

O caracteristică importantă a multora din numele satelor româneşti 
este aspectul lor de plural. în această privinţă, toponimele în -ari diferă sensibil 
de cele din Romania apuseană, construite cu sinqularul aceluiaşi sufix. Dlsime- 
tria este evidentă şi in cadrul sistemului toponimie românesc, unde numele de 
moşii în -eas (c [a; -ean (c [a, -oai (c)a secundează numele de localităţi în -eşti, 
-eni , -oi ; OI', nu există nume sociogeografice În *-ar (c) a sau -area=", pentru 
că cele de uliţe în -ăriapreiau funcţia colectivului lexical corespunzător (din 

.priifărie, băn ărie, sttuiirie etc.). Explicaţia acestui fenomen singular este dată 
de condiţiile socioistorice particulare care au activat procedeul deno rninativ , 

Ca toatetoponimele cu configuraţie de plural, cele În -ari au fost, iniţial, 
nume de obşti ţărăneşti. Semnalînd acest fapt, Henri H. Stahl insistă asupra 
conţinutului uman al conceptului de obşte: "numele satului, susţine el, este 
un nume de ceată", "pluralul se referă la obştea ţărănească, la populaţia sa- 
tului""58. Formele deuo minative primare si nt numite de Stahl socionime, ceea ce 
corespunde perifrazei nume de grup a lui Gh. Bolocan, "în realitate, scria 
Stahl, avem de-a face cu numiri ale unor grupuri umane, deci cu o onomastică 
propriu-zisă de natură colectivă, iar nu cu numiri de localităţi, adică cu o 
toponimie propriu .. zisă. Nu mele este aşadar al grupului de oameni, al cetei 
Care alcătuieşte satul, iar .numai ulterior al locului pe care se afla aşezat 
grup ul "3S9. Ambii autori neglijează însă UIl fapt important, acela că teritoriul 
nu era consecutiv constituirii obştii, ci condiţia Însăşi a constituirii sale. Ca 
urmare, grupul îşi lua numele odată cu moşia. care intra în co nţlnutul defi- 
niţiei obştii: Gliebarii, de pildă, însemna "oamenii şi moşia Ghebei", iar nu 
numai "oamenii lui Gheba". 

Cînd documentele vorbesc de "sallil Răuăcatiii, unde au fost răvăcanii", 
sau de "Stănuieştii, ai stănuieştilor", ideea de "sat" nu corespunde ideii de 
"oameni"  cum crede Stahl -,ci celei de "teritoriu". Dimpotrivă, cînd 
vornicul spune că, pentru () cercetare de hotar, "a venit şi satul spineştii" 
împreună eu nărujenli (din Nărnja), el se referă la locuitori, nu la moşie; 
fiind ho mofuncţlo nal cu tiărujen ii , spineşiii trebuie ortografiat ea un nume 

356 Despre funcţia patrionlmlcă a lui -ar t i.) in albaneză (şi aici tot de origine latină), 
vezi şi Norbort .Iokl, Slaoen. und Albaner, in "SIavia", XIII, 1934--1935, p. 6:W (se" aplică 
şi temelor toponimice slave: garar < Gara, kremenur < I<remcn, kosooar < [(osovo etc.); 
Henri Boissin, Essai pro/Jisoire de classificalion des lloms propres allJanais, in "Studia albanica". 
IIJ, 1965, p. 120 (devenite.nume de familie). Pentru influenţa albanezei asupra sirbocroatei 
:şi ml\cedonenei, o privire de ansamblu Ia Idl'iz Ajeti, La preSeIlCe de l'a,lbanais dans les parlers 
des populalions slaIJes de la Peninsule batkullique a. la lwnUre de la [angue el de la topollym ie, 
in "Studia albanica", V2, 1968, p. 1:H-136. 

357 O singură excepţie am intlll1it, numele moşiei Scăiuarea de la 1808 (Ştefulescu, Schi 
tul Crama, p. 120), numită la 1786 Scăiuari (ib., p. 64 şi 115)- ulterior Brînzeiul de Cîmpie 
(Gorj). Aici sufixul pare să fie, însă, patrionimic. 

358 Henri H. Stahl, Contribuţii, III, p. 45 şi 54. 
359 Idern, [paleta sociolo!Jică greşită a "eroului eponim fondator de sate", Craiova, 1944 

(extras din SR V, 1943), p. 9. 



comun, care avea singularul spinesc corespunzător lui nărujon=», Ca şi obştea, 
conceptele de saf, cătun, oraş erau bivalente=" şi numai ulterior obştea pare 
să .fi desemnat în primul rînd "oamenii", iar celelalte în primul rînd "locul". 

In virtutea acestei bivalenţe originare, este imposibil de sustinut că 
"numele de grup" le-au preceda t pe cele de localitate. Aspectul de plural este 
Q rămăşiţă a vechiului sistem clasificator gentilic, din faza în care glnţile nu 
erau terltorializate (după CUm şi sufixele matro nimice sînt preluate din faza 
organizărn matriarhalej ; dar acest sistem, caracteristic pentru comuna primi- 
tivă, nu poate fi invocat pentru descrierea situaţiei din epoca feudală, cînd, 
.aşa cum arată Stahl însuşi, "numele care anterior arătau un gens, arată În 
noua situaţie şi un teritoriu "3&2. Numai la păstorii aromâni s-a păstrat mai 
multă vreme, datorită unor împrejurări istorice deosebite, sistemul arhaic 
de identificare a grupului nu prin numele locului, care era variabil, ci prin 
acela mai stabil al celnicilor (ghicani "oamenii lui Gbica" )363; dar în nordul 
Dunării acest sistem a evoluat mai repede, nernaiputînd fi observat în perioada 
zisă istorică, ' 

. D!f'Crenţ.ierea contextuală între cele două faţete ale numelui obştii 

[Ghebari "moşia Ghebei" şi qhcbari "moşnenii", cu sg. ghebar) se tranşează mai 
tîrziu, în sensul că de la numele locului se poate forma un patricnim neechivoc 
(*ghebăreni, sg, qheliărean ) pentru a substitui numele 'grupului de moşnen i 
(care funcţiona şi ca patrionim), iar de la numele de grup se poate forma un 
derivat adjectivul (*moşie ghebărească), din eare se ajunge, prin articulare. 
la nume de loc neechivoc (*Ghebăreasca), subplantîndu-l pe acela de sat 
(Ghebari). Derivarea se produce, deci, prin încrucişare: pentru a se menţine 
ca atare, numele de sat dă naştere la patrîo nim, iar numele de grup la toponim. 
Deşi am recurs la asterisc în exemplul dat, fazele procesului se pot documenta 
cu uşurinţă pentru alte nume de sate, formate cu alte sufixe personale, Schema 
procesului: ! 

A. Gliebari (sg, Gheba)-. ---+ *Ghebaru!, 

? (familia) (descendent) 
Gheba Gliebari -+ *glzebăl'eni (sg. ghehârean) 
(moş, hoier) (moşia Ghebei) (locuitorii) 

">1 B. Glzebal'i;Jt 
(o bşteaj \." 

qhebari (sg. ghebar) -- -4 "Ghebăreasca 
(ai lui Ghebaj (moşia ghebarllorj] 

Cind obştea încetează dea mai fi un "grup biologic stabil", cum o numea 
Stahl''", şi evoluează de la vechea formă a devălmăşiei spre scindare şi diso- 
luţie, devine necesară separarea' celor două planuri denominative, creîndu-se 
un sistem de opoziţii suîixale, car-e Înlocuiesc opoziţiile contextuale din faza 

SUFIXUL -ARI IN TOPONIMIA OMAiNEASCA 65 

360 Asemenea singulare sint frecvente şi azi .In Moldova: ilişesc, ueqtrlesc, ba/alese' 
[lrţănesc, tnirccsc, umbrăresc, cotoţ'ănese etc. < Ilişeşii, Negri/eşti, Boloieşti, Ptrţ.ăneşti, Mir« 
ceştii V<;clzi, Umbrăreşli, Coloţ'ăIlCşli etc. (după NALH-Mold., Buc., 1, ms). 

361 Dragoş Molclovanu, De l'interpimtlraiiot!, p. 157. 
362 Henri H. StahI, Contribuţii, III, p. 44. 
363 1'11. Capiclan, Limbă şi cultură, p. 203-204. 
364 Hemi H. Stahl, !Verej, I, p. 22. 
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precedentă. Faptul că această evoluţie nu a atuis.şi {ormatiil« in -ari se explică 
prin imprejurarea că mapa lor Lzanimică se suprapune peste zonele de maximă 
rezistenţâa organizatiilor obşli f aţă de tendinţele de aservire din .partea 
dam.nilor., .hisericiişi Ieudalilor , care sint in primul ritul zonele depresiunilor 
intracarpaiiee (ale vechilor "ţâri) şi cele subcarpoiice. 

Caracterul arhaic .nl suîixului personal este subliniat şi de funcţia ma- 
trunimică a singularului său, menţinută pînă astăzi în unele părţi ale zo ne] 
delimitate (Bucovina, în special). Chiar cînd se adaugă numelor de bărhaţi, 
-uriu prQhează o evidentă predilecţ.ie pentru temele în vocală (de cele mai 
multe ori în -a), ceea Te, după. noi,reprezilltă o [ază .morfologicii de tranziţie, 
corespunzînd inceputului extensiei în sens patronimic. 

Acest; caracter arhaic este, la prima vedere, în contradicţie cu atestările 
documentare tîrzii, de după secolul al XVII-lea (dacă facem abstracţie de 
toponimele în care fun<:!.ia sa specifică. este neutralizată). Dar acesta este. un 
fapt firesc pentru spaj.iul săude manifestare: .Hrisoave nu.se dădeau, observă 
Co nst. C. Giurescu, decît in cazuri de vînzări, cumpărări, hotăr nicir i, adică 
atunci cînd se producea o .. modificare însemnată În felul de stăpînire 
al pămîntului; altfel, satele răzeşeşti puteau să Iiintez e sute .le ani fără să 
aibă. nevoie de cărţi domneşti"a60. Apariţia acestor hrisoave, atît pentru ocolul 
Vrancei cît şi pentru cel al. CîmpulunguluiMoldovenesc, coincide, deci, cu 
începuturile tîrzii ale procesului de segmentare a pămîntului celor două obşt.i. 

Pe de altă parte, marea majoritate a toponimelor în -ari sînt părţi de 
sat sau cătune desprinse din trupul marilor sate; de aceea ele nu au contat 
din perspectiva oficialităţilor ca unităţi separat şi nu a 11 fost menţio na te 
În catagrafii, Chiar cînd au apărut efectiv mai. tîrziu, aceste nume nu şi-au 
pierdut caracterul arhaic, dat de structura numelor de familie care le-a 
servit ca model. 

Funcţia patrionimică a lui -ar (i) trebuie să fie la fel de veche. După 
cum a arătat I. Iordan, ataşarea sufixului la temele terminate În nazală nu 
trebuie înţeleasă ca un context fonetic generator, ci ca un punct de sprijin 
al rezistenţei sale În faţa concurenţei sufixului -mi. Faptul că -ari apare, de 

cele mai multe ori, ca un sufix secundar faţă de. -eui., nu pledează neapărat 
În favoarea caracterului său tardiv, pentru că există şi situaţii inverse, relevate 
de Paşca, După ce bivalenţa semnului toponimie (Todireni: todireni } s-a 
tranşat în favoarea numelui de loc, nevoia creării de patrio nime neechivoce 
a permis reactivarea lui -ari (todirenari), menţinut ici şi colo pe întinsul 
ţării, indeosebi suh. forma .patrionimelor generice. Cu această funcţie, Su 
fixul saataşat în-primul rînd toponimelor În care-eni avea deja o valoare 

lJatriollimieă (GlodlL>glodcni>Glodni>glodellari),. pentru evitarea derivă- 
Tii reiterative, .. dar a afectat mai puţin seria personalelor, în care deosebi- 
rea de funcţie permitea. reluarea suf. Într-o nouă. ipostază: drăguşeneni < 
Drăguşe-ni (Şcheia-Iaşi) <n. pers. Drilguş, fămăşăneni < Tămăşeni (Neamţ) 
< n. pers. Tamaş etc. 

4.3. Dacă eoneurenţa lui -eni a fost prineipalul factor limitativ arexerci- 
tării funcţiei patrionimice a lui -ari, coneurenţa cu -eşti, -o/şi :"ani a contrihuit 
substanţial la restrîngerea izoJnorfei lui -ari personal. Aceste sufixe au submi- 
nat însăşi haza antroponimică a toponimiei, datorită functiilor patronimică 
şi matronimieă ale singularelor lor. 

365 COIlSt. C. Giurescu, Din trecutul judeţului PUinu, Focşani, 1937,p.18. 
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Un alt factor restrictiv a fost însăşi polivalenţa sufixului -ar. Cît timp 
productivitatea sa în domeniul lexicului era extrem de mure, acoperind o 
întinsă mapă fu ncţio nală, iar baza for mativă a topo nimelor personaje era 
asigurată în mare măsură de supra nume (ca să nu mai vorbim de baza t.opo- 
nirniei descriptive, în care ponderea majoră o aveau apelativele româneşti), 
derivatele erau susceptibile de neutralizare, Conţinutul foarte general al 
sufixului îi limita, deci, capacitatea distinctivă, sugerînd false analize ale 
raportului de desemnare. Cine ar putea crede că numele cătunului Jiiari 
(Andreiaşu - Vrancea) nu are nici () legătură eu apelativuljitar (jitor) "paznic 
de vite" ? 01', ancheta dovedeşte că este un colectiv de la antropo nimul, 
fr ecv ent aici, Jituiv": 

Am insistat, în articolul deja citat367, asupra tendinţei populare de a 
sustrage numele de persoană motivate seriei topo nirnice corespunzătoare şi a 
le încadra În seria topo nirnelor caracterizante, precum şi a faptului că ea îi 
asigură sistemul românesc o poziţie aparte În cimpul topo nimiei romanice. 
Această tendinţă nu a acţionat, se pare, eu intensitate egală pe întreg teritoriul 
românesc. Judecînd ansamblul procedeelor la care s-a recurs (între care 
dominant este pluralul direct), ea a avut o Iorţ.ă minimă î n zona montană 
şi submo ntană şi maximă în zona de cîmpie, unde se întîlnesc şi majoritatea 
socio nirnelor cu caracter mai mult sau maipuţ.inInjurios-şi unde şi poreclele 
au o acidita te maximă. Prin urmare, potenţialul de neutralizare a derivatelor 
în -ari era mai redus tocmai acolo unde şi obştile au rezistat mai mult. 

Atît menţinerea cît şi dispariţia funcţiilor arhaice ale sufixului ,ari 
sînt, deci, rezultatul acţiunii convergente a factorilor llngvistici şi extralin- 
gvistic], 

ACIEB, VI 

Ala 
AO 
BA 
CAD 
CAT. MOLD. 

CAT. Ţ. ROM. 

CDO 
INDICE (1865) 

1. DIV. 
LB 
ON.LAT. 

BEC. POP. (177'1) 

HRL 
SDT 

SH 

SIGLE (care nu sint uzuale) 

Actes du Premier Congres International des Etud.c« Balkdlil/lleS, VI, Sofia, 1968. 
"Anuarul Institutului de istorie şi arheologie «A. :d. Xenopol»". 
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LE SUFFIXl;: -ARI (LE PL. DE -AR) DANS LA TOPONYMIE ROUM .. I\.INE 
-ORIGINE, FONCTIONNALITE, .MOUVE}rffiNT DIACHHOKIQUE- 

RlsUM1l: 

La premiere partle de l'ctude (1. Suîţixe ou accident phonetique ?) est une presentatlon 
crltique des deux theses vehlculees [usqu'ă present dans la linguistique roumalno, concernant 
la nature de la termlnalson -ari des noros de Jleux rournains : a) seralt-elle le resultat de la 
dissimilation des them es eu c11- (et, partlculîeremcnt, des noms cn -cniţ-aniş ou bien b) serait-il 
questlon dun descendent roumaln du latin -ărius ? Eu utilisant un materiel rlche, POUl" la plu- 
part inedit, extralt des docnments ou rccuei lll par des enquetes toponymiques, I'auteur de- 
montre qu'il s'agtt d'un suff'lxe dont les f'onctlons correspoudent entterement â I'evantall 
fonctionnel latin et roman. 

La deuxierne partie (2. Reţiets ioponymiques des ţ'onctions Iexicalcs ] prend en dtscusslon 
trois catcgories de noms de Iieux, a savoir:. a) f'ormes :l par tir des noms dagent collectifs ; 
h) Jormes a ba se des surnoms en -W· (iu ) ; c) rormes â parttr du nom donne aux habltants selo n 
le nom de la.localltc dorlglne. Lorsq ue le theme topollymique le permct,Ia 10nction (c) est neutra- 
lisee, le hom collectif des habitullts Hant habitnellemcnt pert;u comme un 110m d'agellt collectif. 

Dans la troisicme parUe (3. Re(lels iopo11ljmiqucs des fonctioIls ollomastiques), 011 dMri- 
ehe un domaine jusqu'â present neglige, celui des toponymcs personnels formes a I'aide du 
suffixe -ari plurale (an tam, qui sont cOl1struits sur le modele des noms de famille collceLifs, 
tant dans le daco-romuain, qne chez les Roumains du Sud du Danu])e . .Lorsque le llom de 
personnc est semantiquemcnt motive, la foncUon personnelle du toponyme est neutralisee, 
le derive <:Olneidant, le pj,ls souvcnt, avec un Horn d'agent collcctif(p. ex .. AllJillari, le vi11age 
du grand spataire Albină, ct albinar! "apiculteurs"). Ce sont les l'onctiol1S patronymique et 
rnatrollymÎquc du suffixe -ar (p. cx. IrinaT, le 1'iIs d' Irina) qui sont il. l'originc dece systeme 
de derivation, en permcttant allssi le pluriel flirect tantdes 110ms de famille collectifs, que des 
toponymcs (p.ex. Poiana NicI/tarilor ,.la c1airiere de la familie Nicuţar"). Le plu,icl direct est 
tOlljours possibJe CJuancl. la termiuaisol1 du l10m de perS0l111e est hOlIlophone avec le slIffixe 
-ar(p. ex. Cotnari, que l'auteur explique a partir cI'UIl nom de personne alI. Ao(d)tner ou 
Ji.otl(c)ner). 

La ql1atriemc partie (4 Lf l110l1VCmenl diac!lrollique du suf'(ixe) se propose de cireon- 
serire l'origine el l'evolution de ees fonclions aussi bien sur le plan linguistique (celui de leurs 
rapports avec les fonctions similaires du syst6me ollomastique roumain), que sur le plan extra- 
Iingulstique (celui de leurs llloti'vations sociale et historique). On y d6montre CJue lant la 
fonctioll "locale" qUe cel le patronymi(lUe du suffixe -ar, egalelllent prescntes dans les autres 
langues romancs, reprcsentent un heritage du latin (lularius, riparil18, litorarills; Pinarii = 
les descendenls de Pinus) ; toujours au latiu, rţmoutela fonctioll augmentative qui seconde 
la fouction patronymique dans j'aroumain (Btliar = grand tonneau, et Costar = le fils de 
Costa), parce qu'on la decele dans les derives du bas latin (plenarius, ma.qIlarias, singularius). 
On pent invoquer aussi, pour expliqller la selection de la fOllctiOll patronymiqllc latine, les 
concordallees non selliement aver. l'illyrien, mais decidement avec le thraco-daee. Quant â 
l'action de l'adstrat slave, on Pout Ia negliger sallS crainte: dans les langues slaves, en effet, 
i! n'y a rien de semblable. Les toponymes bulgares ou serbes en -ari se sont formees d'habi- 
tude a partiI' de noms eommuns ou de suruOl1lS. Neamnoins, il y a un Potit nombre d'exeep- 
tions qui peuvent etre expIiquees heuresement .par nne iniluence albanaise, voire mel1le .par 
une il1fluenee du roumain (p. ex. Zabari, le nom d'un village hCteroc!ite, ou il y avait ausi 
cles HOUlllains, eu partant du nom de personl1e roum. Jeaba, Jabu avee le snffixe -ari). 

A la difference de ses correspondents romans occidelltaulI;, constamment exprimespar 
le singnHer, qui designent la propriCte d'une familIe (La Coell'G. "la tenuta dei eoelli", La 
Beliniere "la propriete d'un Belin"), le suffixe roumain a seulement la forme du plnriel, eu 
des.igllant les "obştile" des paysalls (= les assoeiations de familles a1Jec lnr territoire exploile 
en comrnun). C'est ainsi que Ghebal'ii ne designait pas les terres de la fl3.111ille Gheba, lllais le 
compossessorat de familIesheterogt'mes, cependant solidaires en vertu de leur descelldance 
(reelle ou supposee) d'nll anc(\tre unique (Gheba). La forme de pluriel est une traee particnliere 
de l'ancien systeme gentilJce, remontant a nne periode ou Ies gentes ne s'eiaient pas eucOJ:e 
fixees, et gui g'est maintenue clans les noms cle villages simplement par inertie, tout comrne 
la fonctioll matronyrnique du sillgulicr -ar. Ces fonctions archaiques expliquent pourquoi le 
suffixe personnel -ar (i), rernplace pour la plupart du territoire daco-roumaiu par d'autres 
sufIi.xes coneurrents (-eşti, -ani, -oi), persiste seulemcnt dans les zones geographiques oii les 
organisatiolls paysanues des "obşti" out fortemeut resiste aux actions d'asservissement dei> 
vOlvodes, des boiards et de l'Eglise. 


