
VI. DIALECTOLOGlE ŞI ,5T lINŢE ONOMASTICE 
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MIHCEA HOMORODEAN 

Importanţa cercetării numelor de locuri sub raport dialectologic a fost 
semnalată şi pînă acum (cf ., Între alţii, Iordan, T., p. 539 ş.u, ; Ernest Murat, 
Les nO!l1S de lieu dans les lanques romanes, Paris, 1930, p. 45 Ş.u.; Jean Bahin, 
Les lieu x-dtts de la commune de Boureilles (Meuse). El/lde de caracierisoiion iopo- 
ntţmique, Paris, 1951, p. 21 ş.u, etc.). Faptul se explică prin constatarea că 
numele de locuri sînt, în mare parte. elemente care aparţin limbii curente. 
Prin urmare, ele se supun aceloraşi norme de dezvoltare şi pot fi studiate 
du pă aceleaşi criterii şi cu aceleaşi scopuri ca şi cuvintele obişnuite (cf'. Iordan, 
T ), p. 539). La aceasta se adaugă caracteristica, de loc de neglijat, specifică 
toponimiei, de a păstra şi localiza fapte mai vechi de limbă. Ceea ce înseamnă. 
cil, studiate cu ajutorul geografiei lingvistice, prin concordanţele ,şi mai ales 
prin neconcordauţele ee le scot la iveală faţă de datele dialectologiei, toponi- 
mele vin să completeze cu date utile imaginea răspîndirii de IPdinioară a 
unor fapte lingvistice. . / 

în cele ce urmează, raportînd, din punct de vedere lexical, gramatical 
şi fonetic elementele oferite de toponimie, pe de o parte, şi de grai uri, limba 
comună şi literară, pe de altă parte, vom încerca să. relevăm' unele fapte de 
ordin atit lingvistic, cît şi social-istoric. 

1. Lexic. Este. cunoscut faptul că, sub raport lexical, vechile arii de răs- 
pîndire -- inclusiv cele păstrate în toponimie .. -. sint mai uşor de sesizat. 

1.1. S-a mai semnalat şi pînă acum existenţa a destul de numeroase 
cazuri de arii ee formează adevărate "intrînduri" de-a lungul Carpaţilor, 
e adevărat, nu numai sub raport lexical. Ele se datorează, În general, carac- 
terului de "punte de legăturii" pe care, de-a lungul vremii, l-a prezentat acest 
lanţ muntos pentru locuitorii din imprejurtmile lui, mai mult sau mai puţin 
îndepărtate. Pe alocuri, unele din aceste "intrinduri", situate pe teritoriul 
Transilvaniei, au constituit, intr-o vreme, chiar unităţi teritoriale ce făceau 
corp corn un eu organizaţiile statale de "dincolo" de Carpaţi (cum este, cu 
deosebire, cazul Ţării Haţ.egului sau al Ţării Făgăraşului). Se înţelege că 
această stare de lucruri se reflectă şi în toponimie. 

Am aminti, mai întîi, Ţinutul Pădurenilor şi al Muntenilor, de la sud 
de oraşul Hunedoara, unde locuitorii (numiti "munteni") sînt, în marea lor 
majoritate, veniţi din Tara Rorn âneascâ. Destul de numeroşi, ei alt întemeiat 
chiar unele sate (ca Vadu Dobrii şi Poiana Răchiţehi), iar în multe altele 
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locuiesc Împreună cu pădurenii ; în regiune, ei sînt pomeniţi într-o conscripţie 
din 1681. între altele, acestor locuitori li se datorează, Iără îndoială, toponime 
formate de la termeni comuni româneşti de origine turcească, aduşi de peste 
Carpaţ,i; cf. Chinâia Mor e şi Chindia Mi.că (Cinciş) : chindie "timp al zilei 
către asfinţi Lui soare 1 ni" < te. ikintli "după amiază; rugăciunea de după 
prînz", DM) şi Ciorâacu, vîrf în pădure, la jumătatea drumului Între Haţeg 
şi Hunedoara, unde a fost o casă de vînătoare: ciordac (cerdac) "clădire izolată, 
post de observaţie" « te carâak. DA)l După cum se ştie, grai urile din 
Transilvania nu au, în general, termeni de origine turcească. 

Un număr apreciabil de apelativc topice eu toponimele respective, 
specifice În bună parte Banatului, Ţării Haţ.egul ni (inclusiv valea Jiului) şi 
nord-vestului Olteniei, menţionează Radu Sp. Popescu": ciocirlău "vîrf acuţit 
de deal sau de munte" ; cioclonină "vîrf, înălţime" ; cleani "munte cu pantă 
abruptă şi cu colţuri de stîncă" ; cornel "deal pietros eu sfărîmături de stînci" ; 
cucă "vîrf izolat de pe care se vede bine în jur" ; fuierol1,qă (fairoa,qâ, foioroagâ) 
"vale prăpăstioasă În ahruptul unui munte, care curge numai cînd plouă" ; 
qnimuleu "deluşor, movilă"; pirg "vîrf ascuţit, de deal sau de munte" (in 
valea Jiului: "punct de confluenţă") ; priboi "loc îngust pe lîngă apă, pe unde 
greu se poate trece"; scoabă "uşoar[t depresiune (rotundă)" etc. După cum 
arată şi autorul, "Gorjul şi Tara Haţegului formau () unitate politică pe vremea 
lui Litovoi, menţinută pînă pe la 1 400, iar Mehedinţul, partea de apus a 
Gorj ului şi o fîşie îngustă din Dolj au făcut parte, vreme de aproape trei 
veacuri, din Banatul de Severin" 3. 

In ţinutul Orăştiei care, prin mijlocirea plaiurilor, a avut de asemenea 
strînse legături cu nordul Olteniei, întîlnim, iarăşi, toponime formale de la 
termeni de origine turcească, proprii graiurilor munteneşti : Ceitu lu Onil(â), 
un loc îngrădit (Sereca) : ceir (ceair, ceiriu, cier, cieriuş "loc şes (împrejmuit 
cu gard şi cosit din timp În timp)" < te. (';ayir "prairie", DA; cî. Iordan, T., 
p. 54U--550. Tot acolo, în hotarul satului Ludesti, pe plaiul care urcă la 
Prisaca, în apropierea locului L a II o din ă, se află păşunea La Conăci : 
cotutcă (conac) ,,(învechit) loe de popas", elin te. koruik (DA; cf, Iordan, T., 
p. :38\l)4. 

Fapte similare se regăsesc şiin zona muntoasă şi subcarpatică a Moldovei, 
pe de () parte, şi ţinuturile vecine, de peste munţi, pe de altă parte. Astfel, 
frecventele nume Obcina, J.lJheabu, Piciol'll ete., inLr-un anumit fel, 
caracterizează toponim ia v [tii Bistritei moldovenesti, se regăsesc Într-un 
număr destul ele mare în Năsăud, Tar Oaşului, l\lar;mureş şi cI'ara Lăpuşului 
(eL, în acest sens, şi toponimcle cita Le de Iordan, T., p. 49, 381, 522). 

1.2. Dintr-un alt punct de vedere, sînt interesante cazurile de disere·· 
panţ,ă între semnifieapile populare şi cele literare alc unor Lerrncni geografiei 
şi nume de loeuri ea Pisc!! şi Cheia (Cheile). 

în timp ce în limba literară apelativul Lopie pisc (creat prin metaforă 
după pisc "cioc", sens atestat în Floarea darurilor, 1700, ap. Gen 1, 

1 Vezi ;\1. IIomorodean, Vechea vatră, p. 106,107. 
2 Vezi .Radu Sp. Popescu, Termeni el/topici dia/ee/ali caracfcrislici Bana/ului, llord111u 

Olteniei şi sllrl-/Jes{u/ui Ardealului, in eL, XXIX, 1984, ilr. 1, p. 58·_·65. 
3 Vezi idem, ibidem. p. 58. 
,) Vezi M. Ilolllorodean, Vi'chea lJalrâ, p. 104. 



il INTRE TOPONIMIE<: [;il DJALECTOLOGIE 

p. iHl) înseamnă exclusiv "vîrf stîncos ascuţit (şi gclaş) ele munLe",în graiurile 
po pu lare, după cum dovedeşte toponirnia, sensul lui, de departe cel mai 
răspîndit, a fost cel de "picior de deal (sau munte), cuprins laconfluenţa a 
două cursuri de apă". Selectarea şi generalizarea primu lui sens pe plan literar- 
ştiinţific se datorează Iără îndoială scriitorilor i geografilor. In acest caz, 
lin rol hotărîtor îl vor fi avut înseşi valorile st.ilistice legate de no ţiunea 
de "VÎrf înalt (de deal sau de munte)". Pe de altă parte, trebuie să ne.gîndim 
la condiţia preciziei şi con ciziei, proprie oricărei terminologii ştiinţifice. 

Cît despre termenul cheie (pl. chei), care nu credem că provine din lat. 
cluuts, -em "cheie" (DA), ci din claoi , formă de plural al lat clainis "cui", 
el înseamnă, cum o arată majoritatea locurilor numite astfel, "deprcsiulle 
În formă de 'V'; vale îngustă, În general irnpracticahilă" şi nu 
" (prin care, de obicei, trece un drum)"; cLin DA "vale care 
şerpuieşte între doi pereţi de stînd (şi care des c h i d e trecerea într-o vale 
sau şes sau Între două ţări sau ţinu turij; strîmtoare, h o gaz, şa, pas, 
t re c ă t o a [' e", iar la CADE "treci'rtoare Îngustă între munţi". 

Rezultă, implicit, că pentru explicarea numelor de locuri de acest. fel, 
În marea lor majoritate creaţii populare, este necesar si\. plecăm de la accep- 
jiuuile populare ale termenilor respectivi. În consecinţă, raportarea numelor 
Piseu şi Cheia în exclusivitate Ia accepţ.iunile literare-ale termenilor în cauză, 
aşa cum S-a făcut pînă acum, este, evident, insuficientă". 

I.;. Revenind la consideraţiile de ordin dialectologic propriu-zis, sem- 
nalăm, din nou, importanţa a t est ii r ilo r toponimice pentru reconstituirea 
vechilor arii de răspîndire a unor cuvinte. Observati a este, de data aceasta, 
eu atît mai preţioasă, cu cît estc .vorba de arii din cuprinsul a cel puţin două 
dialecte ale limbii române. Astfel, Valea Agrilor (jud. Ialo miţa; Valea Ierti, 
j ud. Cluj) se explică prin aqru "ogor" «: lat. agl'llm), cuvint atestat în texte 
din secolul al XVI-lea, existent şi astăzi In dialectul arornân (dl Papahagi, 
Dici, at ., p. lî5). Tot aşa, faptul că cuvîntul auş "moş ; hătrin' ;Uc: lat. anusş , 
azi întîlnit iarăşi numai în dialectul aro mân (el. Papaliagi, tn«: ar -: , p. 180), a 
existat cîndva şi În dacoromănă, este dovedit şi de to ponime ea. iluşl1 şi lÎl1şelu 
(valea Jiului)6. t 

1.4. Cel puţin aceeaşi importanţ[i o au vechile arii. interromanice, re'- 
constituite cu ajutorul toponimiei, fie .că este vorba de arii laterale sau de 
arii mai mult sau mai puţin compade. Numărul apreciabil ele termeni mai 
cu seamă geografiei populari, de origine latină sau preroman[l, phstn(ţÎ ca 
!oponime pe teritoriul României şi în alte pilrţi al Romaniei, este dţ; natură. 
să dovedească, în cele din urmEi, unitatea viziunii geografice la popoarele 
romanÎee, faptul important, de ordin străveehi cultural, că aceste popoare, 
phdnd de la un fond comun de termeni, şi-an reprezentatln aceeaşi manieril 
mediul geografic. Spaţiul nepermi(::ndu-ne, vom încerca si, ilustrăm sau 
mai degrabă să. sugerăm acest lucru doar cu eîteva exemple. 

I A . .I. lnâlţimi considerate in plan /Jcrlical. În toponimia românească 
Picu, de la o hază picc-, eu numeroase derivate (eL Pic111u, Picuieţ, Piculeu, 
Picuiata), desemnează ridicături eunice şi constituie an toponim destlll de 

[, Vezi idcm, ibidem, p. 12'1-1:31,1.5.5 162. 
fi Vezi M. Hotnol'odean, Vechea va/tLl, p. :32; cI. N. Drăganu, Rom., p. 120--121. 
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răspîndit: Cum se ştie, derivatele de la baza pice- sînt răspîndite în toată 
Romania occidentală, cu un înţeles similar: "vîrf ascuţit (de munte)"; cf., 
între altele, it., sp. pic(c)o, fr. pic (Pic du Muii, Pic du Jer etc.). 

1.4.2. 1 nălţimi considerate În plan orizontal, inierîlu»ii, Hom. Grui, 
sinonim cu Piscu (: qrui lat. *gnmi WH "tit") indică, în general, picioare 
de munte sau de deal, situate la confluenta a două cursuri de apă. Aceeaşi 
semnificaţie o au corespondentele lui elin toponimia Italiei şi Franţei; of, 
Grugmz, fîşie de plajă llngă Bagnara (Reggio Calabria: Rohlfs, Diz. tap. 
Calobr., p. 131) sau, în sudul Franţei, Grun de Ron x "montagne en forme de 
groin" (Mourral, Glossau:e, p. 70), Grouin, peninsulă (Cancale : Dauzat, NL, 
p. 215). 

I A.:t Serie de înălţimi similare, culme. Aspectul de lanţ. (catenă), ca- 
racteristic ridicăturilor, este exprimat, mai cu seamă, de reflexele romanice 
ale lat. *monlicellus (cf. rom. muncel, it. mon(ti)cello, Ir. monceau etc.) : rom. 
Muncel (adeseori la plural, Muncei, Muncele. ea şi Munceii lnşira[i); Ir. 
Moncels, Monceou x, Sepimoncel (.Jura; secolul al XIV-lea: de Seplem 1\1011- 
cellis, DI\LF, p.163). 

I AA. Depresiuni in formă de "U" (şi pe cursul unor ape cur.rJătoare) ; 
treciiiori. Regionalismul românesc doaie (Orăştie, jud. Hunedoara) are sensul 
de .Jmlboană", înţeleasă ca un .Joc mai aşezat pe cursul unei ape curgătoare". 
Etimonul său elat. dolia, pluralul lui dolium "ehiup, butoi", păstrat şi în 
occit. doulb. "euveau j arre", .Lrou el'eau profond ; gouffre dans une riviere" 
(CL, XX, 1975, nr. 2, p. 1:32-1:33), în v. it. dog!i() şi în toponimia Italiei; 
ci .Diuil :«, afluent al rîului Crati (Pollino, în Lucania : Hohlîs, Diz. lop, Calabr., 
p. 100; cf'. Gentile, Term. qeomorţ., p. 46 -47). 

Topollimul Scara, eu derivatele Sct'iricica, 8cârişoara, Scilrz.rJ0, Scârita 
ele., denumeşte trecători dificile, eu infă1jşarea de trepte pe povîrnişuri 
pietroase (eL MDGH, V, p. 34B). în aeelaşi mod sînt explicate numeroasele 
toponime de pe teritoriul Franţ.ei, înşirate din Pirinei pînă la Pas-de-Calais, 
cade ex.: l'Echelle, Escala (DNLF), Escaletie, Pas de l'Escalier, Als Sclllos 
ete. (Negre, Top. Rab., p. 32-1), toponime pe care A. Dauzat le explică de-li 
dreptul elin laL. scala "eeheIle, pente abruple". Astfel se explică şi toponimele 
it.aliene ea .'leafa, Scaletla, Passo Seallele ete., În dialecl:ele alpine scala avînd 
sensul de "salita o passaggio angusto elelle Alpi". De asemenea, în sardă (eliaI. 
loglldorez) iskala « lat. scala), frecvent în toponimie, înseamnă "salita scos- 
eesa". In sfirşit, tot din latină se explieă alb. skalc:, gree modern aX:X/,:X, srb., 
hg. skala, Loate eu aeelaşi înţeles (cf. Wagner, Lin[lua sarda, p. 111). 

1.5. Unele t.oponime româneşti, .ell forme corespunzătoare în alte limbi 
romanice, pot avea şi ele o importanţă lingvistică şi, în aeelaşi timp, socială. 

Astfel, V ăcărel, numele unei păşuni de vite (Lueleşti, juel. Hunedoara), 
poate fi derivat de la un termen *vâcar "păşune pentru vite" « uacă +- suf. 
eol. loc. -ar, efo broscar <: broască, furnicar < furnică, viespar < viespe) sau 
direct dintr-un lat. vaccaril1m, pentru care eL fI'. VacquÎers (de Vachariis 
la 12fi8, DNLF, p. 692). 

Rîu (Streisîngiorz, j ud. II llnedoara), Rîu 1\1orii (Orăştie, .i ud. H uneeloara) 
se explică prin rîu "eanal de moară", sens propriu şi lat. rivus, ca şi it. rivo 
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(do) şi occit. riu. Implicit, faptul probează permanenta m orri de apă la români, 
ca străvechi element de civiliz.at.ie". 

în sfîrşit, toponimul Cărbunare, întîlnit in mai multe părţj ale Transilva- 
niei, are la bază * cărbunat e (pl. cârlJ1111iiri), nea testa t de dicţionare, cu SCI1SU! 
de "loc unde se fac cărbuni de lemn" « lat. carbonaria, idern ; ef.,pc teritoriul 
Frantei, Carbcnnier -- în documente: la Carbonniero -, Clutrbonnier etc., 
DNLF ; it. carbonaia, cat., sp., cat. carbonera, ptg. carooieraş. Faptul că reflexe 
ale lat. carbonaria se întîlnesc, cu aceeaşi sernnificaţie, şi la alte popoare ro- 
manice, poate fi un indiciu referitor la apreciabila vechime a cărbunăritului 
şi la poporul român". 

2. Gramatică. Fără să avem pretenţia de a lămuri exhaustiv problemele 
aferente, ne vom limita aici la sesizarea a două modalităţi de exprimare a 
cazului genitiv. 

?1. Geniti uel e construite cu prepoziiia de, fapt general În celelalte limbi 
romanice, reprezintă, cum se ştie, un tip arhaic de flexiune pentru limba 
română, înregistrat în textele vechi şi in toponimie (cî. Rosetti, ILH, p, 
:i33; Iordan, T., p. 482-485; FD, V, p.41 ş.u.). Pe baza materialului de 
care dispunem, rezultă că aria păstrată de toponimie acoperă, În mod dis- 
persat, judeţele Gorj, Muscel (fostul judeţ), Caraş-Severin, Hunedoara (eu o 
frecvenţă deosebită În Ţara Haţegului şi valea Jiului), Arad, Mures, Alba şi 
Bihor. Atragem a terrţia, pe de altă parte, asupra formei Deal de Groapă "dealul 
gropii" (Măgureni, jud. Hunedoara), În care determinan tu l apare fără articol 
şi care, fără Îndoială, reprezintă un tip Ilexionar nu mai puţin arhaic (cf. şi 
cale de cetate În textele vechi, Rosetti, ILR, p. 533). 

2.2. Geniiiue Ci! articolul aniepus. Heferiudu-n e la cazurile de genitiv 
feminin construit cu an tepunerea ar-ticolului ii (cf. în textele vechidin secolul 
al XVI .. lea : ii Sara, ii Tamara, (J ei voastre credinţă etc., eiLaterde Iordan, 
T., p. 485), am dori să arătăm că, după cunoştinţa noastră, astfel ele forme 
se găsesc şi în to ponirnia judeţelor Gorj, Alba, Sălaj, Bistriţa-Năsăud, cu o 
frecvenţă ceva mai ridicată în Maramureş : cf. Dealul i Rujii şi' Valea i Rujii 
(Răzoare), Moina i Dăncuiaie şi Săcătur« i Murică (Cupşeni), Valea i Scradii etc. 

:t Foneiică. Se ştie că, În afară de cazurile cînd sînt obiectul unor acci- 
dente fonetice, toponimele evoluează din punct de vedere fonetic în acelaşi 
ritm eli limba comună. Se înţelege eli acelaşi lucru se poate spune şi despre 
numele de localităţi, (:U precizarea dl, datorită tendinţei de "normalizare", 
de literarizare la care sînt supuse din partea oficialităţii, ele vor putea păstra 
în continuare urme indireete ale unor prol1unţări dialectale. Din multitudinea 
de cazuri asupra cărora ne propunem să revenim cu alt prilej - ne vorn 
limita la cîteva lllHue de ]oealităţi din .iudel.ul Hunedoara. 

paroş [Par6ş], magh. Paros, este llIl sat din comuna Sălaşll de Sus 
(Tara 1 Iaţ:egului). Este atestat din secolul al XV-lea: 1453 Paros, 14G4 poss. 
Paroosd, 1500 Parws, lflOl Paroos, 15Hl Paros etc. (Suciu, DITr., II, p. 3G). 
Prin poziţia sa mărginaşă în Tara lIajegului, el poate fi socotit ea un sat 
relativ recent Întemeiat, de unde şi faptul eă numele său trebuie să fie, la 
origine, o poreclă eoleetivă, dată de locuitorii satelor veeine, anume pliroşi 

Vezi .M.HoUlowdean, Vechea oatl'u, p. 111-112. 
8 Vezi ibidem, p. 111--116. 
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(v.czj la Iordan, T., p. 31;) ş.u, o serie de nume de sate date în împrejurări 
similare şi bazate pe porecle de acest fel : Bărboşi, Păroasa, ,Tunşi etc.). De 
altfel, în-vecinătatea satului Paroş există şi alte sate cu nume asemănătoare 

_ca Vaidei (azi Riul. Mic , 1517 : "Waydaohaba, 1523 :Waydeyey, Suciu, DlTr. 
II, p. ŞI) : noi de ci; Olutba Sibişer,1lobiţa (1111 ; villa libera nomine '\VyzkHz, 
117;1 : Ohabycza etc., Suciu, DITr. I, p. 291) ; ohabii "sat de oameni liheri 
(nou .înfiinţat]:' etc. Important este că atît oficialitatea maghiară, cît şi cea 
românească redau prin forma Poros (Paroş) pronunţarea locală par6ş(i) (cu 
ă protonic> a; cL, tot în ţara Haţegului, padure "pădure", matnaliqă "mămă- 
ligă", sau/re ,.săcure (',ccure)" et.c.}. 

Bămia sau Btuitia [Raidţa', sat in valea Jiului: bi'ildţă "hăiţ.ă, mină 
mică" (bane -+ suf. -iţă). Forma ,iliteralizată" constă din interpretarea lui 11 
ca provenind dintr-un n românesc (şi din păstrarea lui a, provenit dintr-un 
el proto nic). 

Ghelar [D'elar)], m agh. Ggalar, oraş la sud de oraşul Hunedoara (1733 : 
Ggilar, .1760 -1762 : Gyalâr, Suciu, DITr. 1, p. 257). Forma oficială ro mâ- 
neascătpreiavîorrna oficială maghiară, care la rîndu-i redă aproximativ pro- 
nunţarea locaIă:(d + e, i > d'). In Iap L, forma literară corectă ar fi fost Delar(i), 
numele însemriînd "deleni,locuÎlori de pe deal". într-adevăr, oraşul este 
situat pe urrplatou înalt, satul de la poalele acestuia purtînd numele sugestiv 
de V ăiar: (= văleni, locuitori de pe vale). 

Oricum, prin forma lor oficială actuală, numele localităţilor amintite, 
rezultate din preluarea vechilor forme .. oficiale maghiare (duh lată, pe alocuri, 
de. false regresii) au, într-adevăr, toate şansele să păstreze indirect amintirea 
unor pronunţări populare." 
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BET\VEEî\ DIALECTOLOGY Ar-\D TOPONI.MY 
ABSTRACT 

In this papcr, th« author stud ies severa! cascs of disagreement belween the evolu tlounry 
stages OI' the terrttorlal spread of some llnguistic phennrnenn in topunlmy, o n t11<: oile hand, 
and in common OI' llt.erary language, on lhe oth er. 

Some of the must evident d iscrepa ncles are to be foune! in vocabulury am! gra mmar. 
Thus, severul toponimes are mentioned which Iilustl'ate lhe anclent terrttorlal sprcad of certatn 
words and grammatical forms; eL Valea A.[JrilaJ' (Cluj, Ialomiţa): llfJI'U "ploughed field" ; D'ah: 
i Zile "vincyard hill" (Tg. Lăpus) : Rîu de Mori .,.MiII Rlver", RÎu Iiărbot "Bărbat Hiver" (Ţarn 
Ha tegulu l), etc. Also, there arc some cases of discrepancy betwccn th e popular n.nd th e Iiterary 
mea nirigs of some terrns (el. cheie, pisc, which mean "strait" ("gorge"); "summit" in literary 
language, aml "narrow, inaceesible valley" aud .,land situated between two rivers"· in local 
idiorns). 

Fl'om a phouetie point of view, toponimes kcep pace with eomrnon languuge words. 
However, therc are certain Villllgc u:unes whidl stiIl preserve(ancl will contillue ta preserve) 
SOlIle traces of dialecta! pronouneiation sillce lhey ha ve becorne ·vffidal uneler this form ; eL 
Banita [prol1ounced Bmlita] "small mine"; Glie/ari [prollonueed D'elârJ "hill foI]';", Paroş [pro- 
noullced Pal'6ş] "hairy (co!leetive niekname)" (jud. Hunedoara), etc. 

F'awllalw de Filologie 
Cluj-Napoci1, str, Hotea, 111', 31 





TERMENI HIDROGRAFICI POPULARI IN TOPONIMIE 

DE 

HODICA SCFLEŢEL 

Continuînd studierea termenilor geografici populari din Banat>, ne vom 
opri asupra unor apelative care denumesc adincitnri, terenuri accidentate, 
de cele mai multe ori străbătute de cursuri de apă sau umplute temporar cu 
apă. Am urmărit pe teren confirmarea unor sensuri deja înregistrate În dic- 
ţionare şi glosare şi descoperirea unor nuanţe noi, precum şi aria de circulaţie 
a termenilor, dintre care unii sînt ounoscuţi şi În alte regiuni ale ţării, incercind 
să stabilim ceea ce este caracteristic Banatului, gradul de productivitate în 
toponimie. In acelaşi timp, am făcut citeva precizări şi propuneri etimologice. 

Entopicul boruqă circulă În sudul Banatului. în jud. Caraş-Severin - 
Munţii Cernei ("apă mică, curgă toare"), localităţi le care gradteazft în jurul 
oraşelor Oraviţa ("pîrîu", cf. NOVACOVICIU, C.B., ;1) şi Reşiţa("iazlll morii", 
"mlaştină", li. IONl'fĂ, SCIT, 112; Glrlişte : bortii; oqaşă "ape lljici, curgătoare. 
care seacă vara" --- NALR -BAN., DATE, 48), în zona dunăreană, azi aflată 
în jud. Mehedinti - Eşelniţ a (borungi "viroage", ef. VULP,'E, COHU'f, 320) 
şi în jud. Timiş, partea sudică (Şemlacul Mare, apud L. COSTIN, GH. BAN .. 
II, 47 ; Lăţunaş - u. VICIU, GLOSATl, 48 : "fundătur{t strîmtă numai pentru 
un car printre do uă dealuri, defileu", cf. şi SCHIBAN, D.). Ftgurează şi ÎI1 
HOTAHU, LEXICON, 7: "pîrîu", "apă care se scurge elin ştiuhei", ,.apa care 
curge de pe colniei". Răspindirea numelor to pice este în concordanţă cu 
repartiţia teritorială a lui boruqă : BOl'lI!Ja (bofllga), pîrîu - CS, s, Declin, 
Fizeş, Berzovia, Gherteniş : se varsă în Bîrzava, în hotarul satului Şoşdea : 
pîrîu - CS, s. Ticvaniul JV1ic, Broşteni, or. Oraviţa; s. Vrani CS; .canal 
care uneori seacă, Banloc Tm, (li. şi NALR--BAN., DATE, 48); Gad- 
Tm.; Gherrnan -- Tm.; Boruqa Crioăii (criuâji), vale, Lăţunaş -- Tm. (li. şi 
NALR--BAN., DATE, 59) ;de la Peris (cIi' la per1ş) , vale, Gîrlişte-.CS; 
'" fu Sima Moşu, Vărădia CS;  Nicoliniului, Vrăniuţ - CS; '" 1t101'ii, 
Mercina --CS; ..... Vezuriniului ( lIiclll1'ilmllli) Grădinari ---CS; Bom!]! 
(bonu), sat, c. Cornereva - CS; Gîrlişte -- CS (u. şi NAHL---BAN .. DATE, 
48); Bo1'ugiu, Heşiţa (u. şi IONIŢĂ, SerJ', ·12). 

1 Vezi Hodica Snfleţel, Despre lermenii geografici populari din Banal, In val. Filologie 
XXV, Lingvislicâ, Tipografia UniversiWţ.îi .. Timişoara, 1982, p. 81-85; idcll1, Termeni hidro- 
grafici În loponimie, In "Caietul Cercului de studii", II, Timişoara, 1984, p. 74-- 80. 
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Este cunoscută şi forma blll'ligă, inserată de DA în cadrul articolului 
but ău (considerată, deci, un cu vînt diferit de borllgâ), a vînd sensul "loc mlăşti- 
nos, unde creste trestie, papură, anine, salcă'"; "apă curgătoare". Cu acest 
fonetism a intrat în toponimia din sud-vestul Transilvaniei şi din regiunea 
limitrofă din nord-estul Banatului --- u. Buruqa, nume de locuri în zona 
Orăştie -I-Iunedoara (cf.HOMOHODEAK, S., Hi7-168) ; pîrîu, Voislova 
CS, trece prin locuri cu stînci şi pădure. Tot aici trebuie încadrat şi hidro nimul 
Buroaqa (lJllr l!iga) din Bana L, pîrîu, Ohaba Romană -- Tm., rezultat, probabil, 
din contaminarea lui our uqă cu viroagâ. 

Dacă aria de circulaţie a apelativului şi a toponimelor corespunzătoare 
se conturează cu claritate, nu acelaşi lucru se poate spune despre originea 
care i-a fost atribuită. DA nu dă nici o etimologie pentru borugi1, dar propune 
pentru burtuţii pe bttt ău "easeadă'\ cu alt sufix. Dacă socotim că e vorba de un 
derivat românesc în -tuţa, trebuie Însă să-I avem în vedere pe bură (neindica t, 
în mod clar, ca etimon), care presupunem că a avut, pe lingă sensul "furtună, 
vijelie, vifor", înregistrat de DA, şi pe cel de "apă care curge cu .zgomot", 
existent, probabil, încă în slavă (cf, şi mcgl. bură "torent de rîu" şi vb. slav 
but je, buriii, însemnînd "a asalta, .<1(se) zbuciuma", dar şi, în mod figurat, 
"a vui, a bubui (despre valuri, vînt)" (li. S.KOK, I, 240). SCHlBAN, D., 
înregistrînd doar forma bOJ'uyâ eu acelaşi sens ca şi DA, o compară .cu substan- 
tivul COTllgâ. HOMORODEAN, S., lG7 ---;lG8, luînd în considerare semantis- 
mul termenului, asemănător cu al altor en topice din domeniul romanic, 
trimite la lat. »ot.aoinem "cel care înghite sau sfîşie", "prăpastie". Recunoaşte 
însă, el însuşi, dificultăţile de ordin fonetie pe care. le întîm pină o atare ex- 
plicaţie. 

Prezenţa entopicului în vecinătatea teritoriului iugoslav sau în zonele 
în care a existat o populaţie de limbă sîrbii. care şi-a lăsat amprenta şi în lexic. 
ne face să-i atribuim o origine sirbocroată, In această situaţie, sînt plauzibile 
două soluţ.iivPotrivit uneia din ele, este vorba de un derivat, cu sufixul aug- 
mentativ -uga din bura "apă care curge cu zgomot", sens posibil alături de 
"furtună, vînt, puternic" după cum o arată şi îutelesul vb, de bază buriii (cL 
SKOK, 1, 240, li. şi supra). Forma etimo logică ar fi, deci, b urtuţă, bOfllgil 
apărînd ulterior. Mai convingător sub raport semantic, ţinînd seamă şi ele 
realitatea geografică desemnată. ni se pare să pornim de la ser. hartuia, derivat 
de la bara "mlaştină" Cuvîntul se încadrează în seria derivatelor în -uqa de 
tipul jaruya, zaljllga (u. STEVANOVIC, 1, 458). în limba română, aceste 
formaţii au accentul deplasat de pe antepenultima silabă, cum era caracteristic 
pentru limba sirbocroatăvpe penultima silabă (ieJ'llgâ, ZâllÎgâ). 

Cunoscut mai ales în jud. Cacaş-Severin-rin zonele oraşelor Caranseheş, 
Oţelul Roşu, Oraviţa şîHeşiţa), clar şi în unele arii din 'Timiş (centru, vest 
etc.), substantivul dulbină circulă eu două sensuri: 1. "lae artificial format 
prin stăvilirea ll11uibaraj de pămînt sau prin abaterea unui eurs de apă şi 
destinat creşterii peştilor .sall folosit pentru morărit" (Brădişorul de Jos, eL 
şi LIUBA-- IANA, M., 23; Borlova, Comorîşte, Doc1in, Gherteniş, Greoni. 
Iaz - CS); 2. "bulhoană, e[ldere ele apă, vîltoare" (CHnie, cI. şi lONI'j'A, 
GLOSAH, 2:); Borlova, Mehadia-- CS). Au mai fost înregistrate variantele 
dllbinâ, formă mai apropiată de etimonul bulgar dălbina (la Cireşa, Mal, 
Valea Timişului, Zăvoi CS). şi lulbinil (la Doelin, lam --- CS), li. şi SPECl- 
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ME:'-J, V, 141-1/12. în toponimie a intrat doar forma dulbuiă : Dulbina idul- 
bina) apă mare, adîncă, Bucovăţ i-- Tm.; şes arabil, Surducul Mic --- Tm.;  
Bloturului ( bloturuluî; loc adincit În Valea Cerhicea, Tîrnova - CS etc. 

Numele topic Dubina (dubina) ,,loc rău pe deal". Pietroasa -- Tm., 
s-ar putea să provină dintr-o altă variantă, dubtna, influenţată de ser. dubina 
(SI(Ol\:, I, /150), dacă nu cumva avem a face chiar eu o creaţie sîrbească. 

Cuvintul în discuţie mai circulă, potrivit precizărilor din dicţionare, 
în Transilvania (CADE), Moldova de sud, unde se întîlneşte şi fonetismul 
dllighinâ, şi în Bihor, cu varianta dilbină (SCHIBAN, D.). Figurează şi în 
POHUCIC, LEXICON, ;)8 : dul.qhină "bulboană cu apă lină". Se pare că a 
existat şi în Gorj, după cum o dovedeşte un toponim ea La Dtlblnă, din Schela, 
denumind o cascadă. 

Termenul fJîId:il) cunoaşte o arie destul de întinsă, care cuprinde Banatul 
şi Oltenia. Pentru Banat a fost înregistrat În DA, CADE (cu sensul "groapă 
adîncă plină cu apă; băltoacă, loc mai adînc Într-o apă"), L. COSTIN, GR. 
BAN., II, 96 (la Mrga CS: "balUl"), LEBIC, BEGHEI, 1'1 (în nord-estul 
jud. Timis), IONlTA, GLOSAT{, 25 ("groapă adîncă plină cu apă, băltoacă"), în 
cursul anchetelor pentru lucrarea Lexi eul sulidialeciului bănăiean În jud. 
Caraş-Severin (la Borlova, lam, Iaz, Ilidia, Mehadia, Mal, Ohreja, Var, cf , 
SPECIMEN, IV, 41) precum şi de noi în Munţii Cernei ("groapă în care se 
stringe apa"). în Oltenia este răspîndit în toate zonele: în Mehedinti (cf. 
DA: "groapă plină eu apă"; BOCEANU, GL., J1 : "loc adînc într-o apă 
curgătoare"; ALRM II, s.n., 11)653 şi ALB, II s.n.; III/831 pentru sensul 
"haltă", în pct, 848 - Strehaia ; anchetele noastre la Bobaiţa şi Racoviţa), 
în Gorj (eL ALRM II, ibid., ALH II, S.B., III, ibul., în pct. 8;36 -;:PeşLişani ; 
POPESCU, GRAIUL, 130: "desemnează un tău, o baltă"; anchete personale 
la Godineşti) şi Dolj (d. ALHM II, s.n., IIjfi52 şi ALR II, s.n., n1/8:)o pentru 
sensul "baltă (de ploaie)" În pct, 872-- Mâceşul de Jos). Apelativul este 
folosit în sud-estul Banatului şi în alte vatiau te : glld6n (e. Cornereva, Mehadia), 
căld ii tI (c. Mehadia), subst. neutre, dar şi forma feminină gîld(J an I! (Ilidia : 
cind apa se strtniC În gl'(LOp6lle mari, anL li glldUQllC, SPECIMEN, IV, 41). 
Toponirnia bănăţeană a preluat mai ales forma de bază gtldâu (qiildâ/j), cu pl. 
[Jltd âje (în limba comună fiind folosite şi pluralele gildâie, gUdâ Uă, glld â Uâ) : 
Gildtm (gâld(l{l), baltă la marginea pădurii, Bacăul de Mijloc -- Ar.; pîrîu, 
IIerneacova, Izvin - Tm. : se varsă În Gherteamoş; izvor, Ierşnic - Tm. ; 
eoaslă de deal cu fineţ;e, Lăpuşnie- Tm.; (gild/i u) şes arabil, H usca CS ; 
Glldâie (gildâje) teren în pantă cu păşnne, Delineşti --- CS; teren noroios 
cu multe gropi, Homojdia, Pietroasa --- Tm.; Pîrîul Glldaielor (pr1rt\w gll- 
dr1ielor), Pietroasa Tm., se varsă în Rîu. Prin Gorj este obişnuită şi forma 
gîldan (u. şi CADE), intrată în toponimie, el'. Gildanele, Nistoreşti şi La Glldan, 
Tîrgul Cărbuneşti. Gîldan cu varianta gildrll1 este înregistrat pentru Oltenia 
şi de ROTARU, LEXICO:'-J, 21. Pentru toate variantele cuvîntului din această 
regiune, v. GLOSAR DIAL. OLT., 411. 

O serie de nume de locuri din zona oraşelor Oraviţ.a şi Heşiţ.a au in 
componenţ,a lor apelativul lroJl, sinonim local al lui !fT()((pi/, neinrcgistraL de 
dicţionare, dar notaL de ALIUvi II, s.n., IIj652 în pct. 29 --- Sedlşeni, pentru 
Ilo1:iunea "haltă (de ploaie)" şi amintit de IOHDAN, TOP. HOM., 29, În legă·· 
tură cu toponimuI Gropul, ea masculin reeent de Ia l"emininul groapâ, eeea ee 

21 - Lingvistică 203 
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este perfect adevărat: Grop, teren arabil mai jos, Răchitova ; parte de sat, 
Slatina Nera ; Gropa al Mâre, Cilnic ; Gropu! cu Api1, Ţerova ; ,..... Bilii (gropll 
biCi), Grădinari;  Drincionilor ( drin.56fdlor); grop ("vîrtop") pe culmea 
Cracului Slovanului, Brădişorul de Jos; N Lepii ( lipi), Heşiţa; ,... III 
Adam Peirila,  Iu Mihai Iancu (- lu mitai iâncu), Cuptoare;  lu Ghita 
(" lu (jita) , groapă cu apă, Fizeş ;  lt: Miiriiă, Brădişorul de Jos; Groţnil 
Ţigâncii (gr6pLZ ţîgdnsi), izvor, Lăţunaş. 

De Ia grop s-a format, cu aj utorul suiixului -an, termenul gropan, eu 
valoare augmentativă: "groapă mare" (sens consemnat în CADE, DA, 
HOTART, LEXICON, 2), echivalentul bănăţean al lui gropană din alte 
regiuni. Intrucit eritopicul grop cunoaşte cam aceeaşi arie de circulaţie ca şi 
gropan, pledărn pentru soluţia etimologică de mai sus şi credem că nu trebuie 
să pornim nici de la groponă (formă, de altfel, necunoscută) de la care s-ar 
Ii creat o variantă masculină, cum înclină să creadă IORDAN, TOP. ROM. 
29 (poate, totuşi, acest lucru să se fi petrecut în nord-estul Banatului, aflat 
În contact CI1 sud-estul Transilvaniei, unde circulă subst, gropană) şi nici 
de la groapă, cf. DA. Productivitatea lui gropan în toponimie este destul de 
mare: Gropanul, munte "mai şăs, mai aşăd«!"; Bucova - CS; Fărăşeşti - 
Trn, ; Fîrdea - Tm.; şes arabil, Lalaşinţ -- Ar. ; Oţelul Roşu -- CS; groapă 
mare cu apă, Vălişoara - CS; Gropanul Bucouenilor, munte, Marga - CS ; 
/"oJ cu Triîoinl, deal, Româneşti --- Tm. ; ,jestă un gropa n în care o fost sămă- 
nat trif6i"; Groponul lui.Lancn Mitu, .Joc adînc în apă, vir, vîrtej", Grădinar! - 
CS; Gropane (groparie), teren arabil pe un loc "puţîn mai aşăââi", Brădişorul 
de Jos --- CS ; teren denivelat cu fineţe, Clrnecea - CS; păşune, Coşeviţa - 
Trn. : pe timpuri aici erau gropile în care se îngropau vitele; Munar - Ar.; 
groapă în Dealul Mare, deun de s-a scos pămînt pentru lipitul caselor, Paniova- 
Tm. ; şes cu gropi formate prin scoaterea pămîntului necesar la facerea cără- 
!'·izilor, Păru - Tm. ; Răchitova - CS; Sacu CS; Gropani (gropari) Soco- 
lari - CS; Groplini (groprlri), Bănia - CS ; La Gropan, Poieni - Tm. Atrag 
atenţia formele de plural gropani (care dovedesc că uneori substantivul e 
simţit ca masculin) şi gropăni. Gropan, ca substantiv comun, a fost înregistrat 
de noi şi în Oltenia nord-vestică (Bistriţa -- Mh., Godineşti - Gj .). 

1n Transilvania este cunoscută forma feminină gropană, derivat din 
groapii (cI. DA, s.v. groapă); u. şi top. Gropana "loc cu gropi, gropos", Gropane, 
Pe Gropane (HOMORODEAN, S., 145); Gropani, o groapă mare de forma 
unui cazan (VINŢEI.ER, PO, 234). 

Numele eursurilol' de apă Uru, din nord-estul jud. Timiş-pîrîu care ,îne 
din c. Vinga, trece prin BBed şi se varsă în Bega Veche şi vale cu apă, c. Cenad, 
care se varsă în Mureş -- trebuie raportat la subst. iar2, cunoscut în această 
parte a Banatului eu sensul înregistrat şi în DA :,,1111 crac (= braţ) sec al 
unei ape". Cuvîntul este aici împrumutat din bg., unde Înseamnă "mal rîpos" 
(eL şi toponimele bg. Jarăt, prapastie, PladniBdle Jaroue, loc cu ripi, 
prăpăstii, Jarouele, gropi adînci În munte - KOV ACEV, TROJ ANSKO, 
24). Dacă aceast[l influenţă este certă într-o regiune în care există sate colo ni- 
zate cu bulgari, În schimb pentru Moldova, unde a fost de asemenea semnalat 

2 Vezi şi V. Frăţilă, Topo1:imie bănăţeanâ (Note etimologice), in Caietul Cercului de "tudii, 
II, 1984, p. 42. 
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termenul (/J. POnUCIC, LEXICON, 32: "rîpă foarte mare; vale de forma 
canioanelor") şi au fost notate toponime ca Iarul (Bacău, u. IORDAN, TOP. 
ROM., 515), trebuie să admitem o origine ucraineană. 

Un toponim asemănător ca formă, Iarcu, foarte frecvent în jud. Timiş 
(peste 20 de nume, dintre care amintim cîteva: canal şi teren arabil, Berini, 
Stamora Română, Uliuc : şes arabil, Bobda ; canal, braţ al Bîrzavei, Denta ; 
canal, .Iahăr: canal, Liebling, 1J. şi Şanţ.ul Romanilor; dig, "val dă pămm t", 
Şag; /1. şi: La {arc, dîlmă, "rîdieătură dă pămînt", Chişoda ; [ârcu la Păr, 
teren arabil, Bobda), dar prezent şi În jud. Arad (viroagă, Chesinţ) şi Caraş- 
Severin (şes arabil, Bocşa), se explică prin iare "şanţ mare (de hotar)" 3, 
regionalism specific Banatului (cî, DA, GAMULESCU, ELEMENTE, 140), 
provenit din ser. jarak, gen. -rka, m. "groapă lungă şi adîncă", "şanţ, brazdă" 
(RJA IV, 465; SKOK, 1, 757). 

Acelaşi termen stă şi la baza altor to ponime din Timis : [ărca, şes arabil, 
Breştea ; I ercicul (tirtieu), pîrîu canalizat, care trece prin hotarul s. Cara ni 
şi Calacea, vărsîridu-se în Ier, în s. Hodoni, formaţie diminutivală, cu suf, 
-ic, cf , şi ser. jârcit (diminutiv în -15, cf. SKOK, 1, 757) ; Ierciţ (iedi!), pîrîu, 
Carani, < iare -+ suf. dim. -iţ ; Iarcoş (tarca:;, iârcuşţ, pîrîiaş care vine dinspre 
Ictar - Budinţi, trece la hotarul dinspre s. Racoviţa şi Topolovăţul Mic, 
vărsindu-se în Şanţul Nou şi o altă "sc11rgere" din rîi li Timis, pe teritoriul s. 
Bazoşul Nou şi Bucovăţ < [ărcuş, probabil tot diminutiv al lui iare, 

Am întîlnit şi un nume topic pur sîrbesc În s. Diniaş : Preko Jarka 
(preko jarka), tradus prin "peste şanţ". 

A vînd în vedere circulaţia limitată a cuvîntului iare, credem că toporii- 
mele I arca din jud. Brăila, desemnind un cot al rîului Călmăţui şi o movilă, 
fac parte din vechiul strat slav (cf. sLjarilkii la MIKLOSICH, apud IORDAN, 
TOP. HOl\-1., 515). 

Fără a-i consacra o cercetare specială, dată fiind răspîndka sa pe un 
teritoriu întins ce cuprinde Banatul, Oltenia şi Transilvania, am'intirn aici şi 
apelativul !erugă "braţ de rîu ce duce apa la moară; braţ sec al unei ape" 
etc. (DA), Înrudit prin origine şi sens cu iare; el provine din scr.jaraga "canal", 
care are la bază pe jarak, a cărui finală -ak, simţită ca sufi:k dimiuutival, a 
fost înlocuită cu suf. -uqa cu valoare augmentativă (cf, SKOK, ibid.). 

Entopicul j2âmpă, semnalat mai ales pentru Oltenia, Transilvania (par- 
tea de vest) şi Maramureş, dar considerat şi bănăţean În dicţionare (CADE; 
DA - prin exemplele pe care le inserează). a fost înregistrat de noi în jud. 
Timiş, unde s-a dovedit productiv şi în toponimie: Joatnpe (j{Zampe), teren şes. 
băltos, care prin desecări a devenit arabil, Hodoş ; teren denivelat cu păşune 
şi fineţe, Butin, Percosova; J oambele (j Uambili), teren mlăştinos, Berini; 
şes arabil la marginea satului, Igriş; Joapa (japa) sau In Zoapă (în ZQ apă), 
teren mai adîncit cu fîneţe, Fărăşeşti, Pietroasa ; Joapa Cerbicii (jQpa serblsi), 
"-' lui llobeanll ('" il! lwbc {(nu), terenuri cu păşune, Pietroasa; Pildul Zapii 
(părt tm ZQ api), Fărăşeşti. După cum se vede, aspectul terenurilor denumite 
justifică utilizarea lui joampă, pentru care am notat sensurile: "adîncitură", 
"mîncătură de ploaie, cu sau fără apă". Cu aceeaşi semnificaţie circulă În 
Maramureş, Transilvania (cf. LEXIC REG., 2, p. 114, 118 şi 74; ST AN, 

n Vezi. ,i v_ Frăţilă, ibid., p. 40--41. 
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SOHODOL, 168-··v. şi toponim.ul Joampele; lIOMORODEAN, S., 154, cf. şi 
La Joamp ă în Leşu ··Năsăl1d) şi Oltenia subcarpatică (Glodeni, Gureni), unde 
Însă mai indică şi terenuri întinse, j oase (în s. Sîmhotin, în c. Peştişani şi 
Huncu), ef. topicele Joatnpa, Joatnpa lui Bie etc.". Forma joampă şi accep- 
ţiunile cuvîntului ne trimit la ser. domba "hîrtop, bolovan (în drum)", "pră- 
pastie, ponor", "teren nestabil" (u. GAMULESeU, ELEMENTE, 146; CADE, 
fi80). 

Ca variante sînt cunoscute formele feminine jrjpă, zQâpă (în Banat), 
jQâmf(l (în sud-estul Transilvaniei, cî. HOMOHODEAN, S., 154) şi neutrul 
jomp (la moţi, cî. DA "un fel de vîrtej (o spărtură de sus în jos) În minele 
de aur", STAN, SOHODOL, lG8, şi 183 - tap. Jompul lui Bori,  Boniii, 
 Popii etc.). Tot aici îl încadrează HOMOHO.DEAN, ibid., şi pe jghiom[, 
pe care l-a găsit inregistrat de CONEA, CLOPOTIV A, 135: "apa se adună 
şi curge în tăuri, În jghioml'uri ... " ; semantic, cuvîntul face parte din aceeaşi 
familie cu joampă, formal Însă se îndepărtează destul de mult de acesta din. 
urmă şi reprezintă un alt cuvînt şi nu o variantă. 

Apelativul Zăil!lă "pîrîiaş mic", semnalat de noi în regiunea muntoasă 
a Cernei (cf , şi top. ZillLlgă, Iahlaniţa, Ză1l1i, Mehadia) n-a mai fost înregistrat 
de nici o sursă lexicografică. Credem că provine din ser. zaUuga, .un derivat 
în -uga de la vb. zaliii "a uda, a stropi" (u. STEVANOVIC, 1, 458). 

Dintre cele cîteva entopice referitoare la reţeaua hidrografică pe care 
le-am adus în discuţie, grop, gropan, zăuqă, borllgă şi joampi: sînt caracteristice 
Banatului. Primele trei par a nu se folosi decît în această parte a ţării, iar 
celelalte, deşi au o arie mai largă tboruqă fiind cunoscut şi în sud-vestul 
Transilvaniei, iar joatnpii fiind răspîndit, în diferite variante, în întreaga arie 
vestică), au migrat probabil tot din Banat, cum ne determină să credem şi 
originea lor sirhocroată. 
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TERMES HYDROGRAPHIQUES POPULAIHES DANS LA tOPONYMIE 
RESUME 

Eu continuant. l'etude des lcrmes g{)ographiques du Banat, noU5 avons discute quelques 
appel1atifs clesignant des fosses, des terrain:; accidentes, dans la lllajorit6 des eas tmverses par des 
cours d'eau ou rell1plis tcmporaircll1cnt. d'eau (bOlll!Jă, dulbină, !lîld/iu, grop, gropan, iar, iarc, 
joampă, ză1l0â). Nous aVoIlS voulu confirmer SUl' le termin, dans la rtalite dialectale, les sens 
dejll enregistres par les dic.tiol1naires el les glossaires et d{)couvrir de nouvc!Ies nuallces seman· 
tiqllcs. L'aire de circulation de ces termes, leul' proc!udivite en toponymie I10US ont rcvele la 
note sp6cifique du processlIs toponymique dans le Banat. Grop, lJroparl et zăllgă sont carae· 
leristiques seulement pom cette region, lnais Ies antres convrelll line aire plus large; ils ont 
migre, prohablemcllt, du Banat vers les regions voisines, COU1me le tellloigne leul' origine 
serbocl'oate. 

En m8me temps, Hons aVOl1S propose. quelqlles 6tymologies et nons eIl avons precise 
d'autres. 

Centrul de Ştiinţe Sociale 
'Timişoara, bd. lTasile Pârvan, nr. " 





bulb uâcâ, La Girlâ, 
I'sătllrâ. 

'ri .. Mărlji Re'ră- 

PARTICULAHITATI HEGIONALE DE LIMBA :tN ENTOPICE 
ŞI TOPONIME DIN VALEA ZELETINULUI (judeţul Bacău) 

DE 

ruru FILIPESCU 

Supunem interpretării, din unghiul de vedere enunţat În titlu, ento pice 
şi toponime adunate în urma unor anchete directe, pe baza Chestionarului 
toponimie şi eniopic general ca lin Glosar de entopiceonomasioloqic, (Iaşi, 1978), 
elaborat, ca şi metoda de anchetă, de Dragoş Moldovanu. 

Zona investigată cuprinde 15 localităţi aflate pe valea superioară a 
Zeletinului, la limita de est a judeţului Bacău. Este vorba de satele: Barcana 
(Brn), Bucşa (Buc), Ruda (RuH). Burdusaci (Hur), Dă năila (Dăn), Dumbrava 
(Dum), Farcaşa (Far), Fundătura (FBă), Hăghiac (Hăg), Magazia (Mag), 
Moviliţa (Mvl), Oprişeşti (Opş), Putini (Ptn), Hăchitoasa (Băe,), Tochilea 
(Top)", !. 

în ceea ce urmează am pornit de la premisa că multe dintre eritopice, 
ca şi majoritatea covîrşitoare a numelor de locuri, sînt crea'ţia localnicilor 
şi că, în consecinţă, ele vor reflecta principalele trăsături ,:ce caracterizează 
vorbirea oamenilor de aici. Vom incerca să reliefăm acele 'particularităţi de 
limbă care îşi găsesc o largă reflectare În entojice şi toponime sau care sînt 
caracteristice acestora cu deosehir- ' 

Dintre fenomenele fonetice regio. consemna., mai întîi, în domeniul 
vucalismului : 

-ă final trecut la â, ca în exemplele: La Băltâ, 1J(;rtâ 
iezăiurâ, militarii, mlteâ, prodtiscâ, văgăuunâ, văhzăgâ 11 

- Închiderea lui e final aton, care trece la i : adă) .. 
rfti, prăp âsiiii, scălâăi iuiri., trecăt uări, zăpodii), 

_. velarizarea lui e, i, care trec la ă, 1, corespondentere lor din seria 
posterioară, după consoanele s, z, ş, j, i, şi uneori r : aşăzălUrâ, bolborosii gari 
Colnicu di la Stlnjln;, ieziri, limpeziş, loc couăţti, năslpăIlii, răd j riţdiur 
"pădurice", şăIpăriji, şâs, şi pol, 

- după aceleaşi consoane, monoftongarea în a a diîtongulni ea, ca în 
bolborosălâ, 

în domeniul consonantismului, remarcăm de la!IlCeput jJfezenţa pala- 
talizării labialelor, Moldova reprezentînd, aşa cum se Cl noaşte, aria de mani- 

1 tn lucrare folosim siglele stabilite in vederea întocmirii Dicjiollarului toponimie al 
României. Moldova, in curs de elaborare. 
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Iestare tipică a acestui Ienornen , în vorbire, pentru p, b,m, + i(e) apar k, 
fi, ti, iar, pentru [, v + i(e) h,y. Exemplificăm eu en topice şi toponime: 
C ohl la Kiscu Mori, Fîntfna la Kfţîg6j, H: eirlş, JUr, cu derivatul lf irării! "loc 
cu mult pir", skin{ş, skinăriii, al.giii, ponznrHş, eu derivatul porutuţişti "Joc 
cu mulţi pruni sălbatici", sco giturâ, Di âlu din N'ljloc, Drtunu li la SalciI'!, 
Drtunu la D ănii an, Pintlna la N'ihâj{ţâ, Mrişti, hira âpi, Rtpa H'erâslauuluj, 
Car area di la Moy[zâ, Diâlu 'llfi, plCyi[i I pU!Jij "plavie". 

Bine reprezentată în vorbirea localnicilor este trecerea în spirantele 
.5,2 a africatclor c, g, particularitate reflectată şi în entopice, ca şi în numele 
Iocurilor : Adăpă(1)arja la UMili, Burdusâsi, simitfr, .otăr[ii, Runi / sun! "copac 
care a rămas fără virf", pentru ciung / ciungi din alte zone ale ţării, Colnicu 

di la SOj'lfc, Flntfna la Sllfllrâ, K' iSom A.ncâ{â, mosirlâ, par,gelâ, pădllrfsi, Drtunu 
F âi ilor, Drumu pi su lHâdi ni, l ârî[mi, sCllrîiri. 

Uneori lui v urmat de o, [1, îi corespunde 11 : şulio], hlllpiîrfji (vezi şi 
toponimul Di âlu Hlllpărfji). Fonetismul tinde să iasă din uzul curent. 1"": 
drept că entopicul hulţiăru: este generaliza t şi nimeni nu rosteşte vulpărie ; 
în schimb, cam toţi vorbitorii pronunţă vlllpe şi nu lllllpe, încît legătura dintre 
termenii vulpe şi lwlpârie nu se face de eă1.re mulţi vorbitori. Cazul nu e sin- 
gular. boealnieii spun hulubărie, dar folosese Lermenul porllmbel, şi nu lllllub ; 
alături de primul se foloseşte Însă şi porllmbârie. Forma eu 11 este folosită 
şi acum în cuvinte eare intră în expresii de tipul: ,,1161'ba-1 h6rbâ, s6rba-i 
s6rbâ" sau "la mîneâri lup şî la tri{lhâ Inllpi". 

Apreeiat chiar numai pe baza folosirii în vorhire a entopieelor şi toponi- 
meloI', limbajul loealnicilor prezinUi unele varia!.ii, în funelje de gradul de 
instruire a vorbitorilor, de vîrsta aeestora sau de situat.ia de comunicare. 
Drept urmare, un cuvînt poate să apară în mai multe variante, fonetice sau 
lexicale, aeestea punînd uneori in lumină şi existenta unor particulariUll.i 
de vorbire În cazul locuitorilor unui sat, in raport cu ai altuia. II/lai evidente 
sînt aeeste partienlarităţiîn vorbirea Joeuitorilor satului Hăchitoasa, care 
apelează curent Ia formele: borrUU! 1}()rdiLJllr, La Bordet1,Bordc(1ll lu Bâsu, 
faţ:ă de bonUj I bordeji, La Bordel (Bur); bw/alâu! hur/alil!i, alături de bwlâuj 
budâii (primul termen, deşi derivat de la al doilea, nu apare ea augmentativ, 
ambii avind aeei aşi sens: ,,fînt1nă ClI apă la supra[aţ.{l, lnehisă eu un trunchi 
de copac scohit"); lUscâ 1 / IUscâ [lLlr;, aHituri de Ni.'!!: / lHscl1r, ambele avînd 
aeelaşi senS; platâ LI I platit zzur;, faţă de plat6 li / platâ UllI'!; gizuniji I gizlln{j, 
şi uneori ziwniji ! zizun{j, faţ.ă de vizwIlji, viwf{nâ sau rfizuj{nâ; llliţâ ! lHit, 
fală de h6.diţâ! hlldiţ şi huidiţâ! hiljdi(. în variaţie liberă, în vorbirea din 
zonă apar şi variante ca: sâleâ-- sâlSiji ; edrei·ri (C(lrârja la N[câ Ili la nfpâ, 
Ptn),- earâri (Carâria p1 la ScÎt[llfca,Dum, Carâl'{a [11'in Cartilângâ, Hăc) ; 
Mţriş -lwţâş; uitind .- ctlinâ (Dialll Cftini, Opş); pîrtl pîrau (La Piriu, 
Bul') -- părav (iniri Pârâii, Ii.ăe); bobârJ ,.cel care di't eu bobii, vrăjitor" 
şi babâr (FîntfnUi Bohârjuluj, Bur -- Finlfnili Babâl'lllllj, Bue); cişme-,- A A 
euşme --. rllşmţa - gllşme - .I1Ş rnjâ (SuşmjâWl fu M usLăreţ, Ptn - Cuş- 
mjaua PloptH1sa, Răe); jefeşftiz! heleşterl; rlol! rJri/uJ'j-- golc! .16lwt - 

(gui!câ! .1ol.5 «;âlu [OsâYUâii. lUe (;6[(;[/ la Cota Gi'rli, BuT'); b(lltHîcâ I biil- 
t{la3i- băltr,zâgâ / bâli!!r1zi; moşun6j -- moşllroj; mlâştind- mlâşniţâ; 
Ştilâlnâ şk{lillnâ şi altele. 
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La limita dintre Ionetică şi gramatică plasăm alte fenomene, unele 
manifestlndn-sc ea urmare directă a tratamentului general al lui -i final 
asilabic, neglij al adesea in vorbire. Semnalăm mai întîi că articolul hotărît 
proclitic pentru genitiv-dativ al substantivelor proprii nume bărbăteşti are 
peste tot forma lu : Apa eli la FIindu lu ]}[âţât (Dum), Dj6111 lui Ţuruc (Răc), 

. " 
Drttmu Iu Manl âlii (Pt.n), Fintina lu Sotu: (Hăc), Gqu'rpa lu Uuâtu (Bur), 
Lzooru lu Zblrs6g (Hăc), Poiana lu Huminicâ (Ptn), RÎlUti la P6pâ-Lâpli 
(Dnm), Stej aru lu Ţ'âncu (Bur). în satul Hăchitoasa, şi numai În acest sat, 
-! este limillat din dcsinenta genitivului. Sînt frecvente forme ca: Apa 
Golulu Kisăg l!lii. C u asia FÎn ârulu, G olnicu la Cuib aru C orbulu, Diolu Ber .. 
carulu, Diâla Canlonulu, Djâlu Doros ânulu, Di ăln Fll.lgulu, Djâlu Lonoulu, 
Dimbii j'l{fânulu, Finiln« Gau ănulu, Gr u ăpa Pătumulti, Poiana Rot âr ulu, 
Ripa Cr ăiesculu, Fenomenul angajează şi articolul hotărît feminin, forma de 
geni ti v-dativ, cu alte urmări Însă. Prin neglij arca in vorbire a acestui articol, 
-i final asilahic se suprapune desinenţ,ei, care cumulează şi. funcţia articolului, 
ca în: Cotu Girl: (Bur), Crusa Lutărlii (Răc), Di âlu Bălăeiru (Hur), Diâlll 

Cocoliii (Dăn), [{.{scu Mor: (P1n), Kisoru Aglâii (Hăc), Poiana Hoştlni (1\5.e), 
Poi âna Prisâsi (Hăe). De remarcat că asernenea Jorne apar în toate locali·· 
tăţ.ile eercetaLe. Numai în Hăchitoasa apar forme(a: Dimbu Domnzcâ, 
CiJâsla AncLiţâ, Linija FăI'c6şâ, uneori eu un i abia perceptibil în final. 

Articolul hotărît 1 nu se pronun!,ă, dar fenomenul este, aşa eum 
se ştie, generaJ2. Se spune deci: : Bi'illlŞll (Bur), ]-3ogdânu (BuH), Canâlu In 
FIIndu PUşi (Ptn), Diâlll Cucoşfilu (Hile), Fânâru (Răc), Lâca Diâlll crEsti 
(Hăe). Solwd61u (Bur), Zeletfrw etc. 

După cum s-a putut vedea din unele exemple date mai sus, În aIlsamblul 
numelor de locuri apare şi structura toponirnică substantiv +,sabstanfiu 
nlllne. de persoanrl de gcnul masculin În genitiv, de tipul: Dealul lli Dănilă, 
Piscul lui FI'aIlz/i, POFniturile lui J)râg(fIl. în cadrul acestora se jlll'egistrează 
şi construcţii sintetice, în care antroponimul apare articulat enclitie: Cnlsa 
Crâjr;sClllu (Hăc), Diala Br5fÎllluj (BuH), Di6lll Lângulu (Rile), Di61u PUşi! 
(PIn), J?Zntfna Berli (Ptn), Plnltna Bfrulltj (Opş), Plntz'na BârFi (Hur), A16- 
rili Hrăilsclllui (Bur), ]{isoru lJlltâlwlll (Hăc). Construcţia este consideraUI 
arhaică". În zona inVestigata. sînt însă nume en această strueLură care nu 
pot fi prea vechi. Prezenţa acestora ne îndreptăţeşte să punem problema dacă 
formele În discuţie trehuie consideratc popnlare şi nu arhaice, din momentul 
în care, cel puţin în toponiInie, ele sînt încă productive. Denumiri recente 
precum: Ffntfna Ţ6.gâi (Bur), pfirll Afoldouânllluj (Ptn), Pariu Croiii6rlllu 
(Hăc), sînt formaLe pe haza numelui unor locuitori ClIl1oscuţi, aflaţi În viaţă 
sau dispăruţi de curind. Ele sînt efeellll analogiei cu numele mai vechi de 
Jocuri ce prezintă această construcţie, destul de numeroase ca să se poată 
impulle ea model. 

în cazul numelor ee se circumseriu acestei structuri este de remarcat, 
de asemenea, tendinţa vorbitorilor de a evita, din motive ele eufonie, sucee- 
----- .. _--- 

:J Pornindu-se ele Ja aceaslii realitate, unU fwlorj nu lJlnÎ Iloteazii 11c 1 în silua\ill ele faţil, 
nici chiar În formele literarizate. Aşa proculeaz{l, aJilturi ele alţi cercetători, V. ]ouiţă. in Nume 
de locuri din Banat, Timişoara, 1982. 

3 Iurgu Iordan Toponimia româncascâ, Bucureşti, 1963, p. 487 ··-'188. 
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siuuea mai multor substantive aflate la genitiv, atunci cînd întreaga construc- 
ţie se foloseşte la acest caz. În vorbire apar formele: Diâlu 136ţjllllIi, dar 
Cu asta Diâlului Bo qu ; Dimbu Tigilnulll, dar "Ja dreapta Dimbului Tiqtiuu"; 
Di alu Berc ârulu - Vfl'!'ll Di al ul u Bercâr;. Sau :1)i alu Fulquln >: Cu ăsta 
Di âlulu di la FzJlgu ; Dibla Calului vîrful Diâluluj di la Câlu ; Şasu Lll[J.5i - 
poala ŞUSUlllj di la Ltuicâ ; Zmitcu Iu Curmeziş -- marginea Zmircului di la 
CL1rmezlş. In sfirşit, mai consemnăm că nume topi ee precum: Bot oaia, Br ă- 
loaia, Corboaia, Gunoaie, Lupoaia, Peşiicoia nu au la genitiv diftongul oa : 
Baroii, Brăioii, Corboii, Gunoii, Lu poii , Peşiioii, datorită evoluţiei fonetice 
moldoveneşti a grupului -ei la -ii şi apoi la -1. în aceleaşi condiţii, tot fără 
diftong apare şi forma de genitiv-dativ a topo nimului Bădeâsco : Ripa 
Bâdeşti (Dăn). 

La categoria gramaticală a numărului reţinem citeva particularităţi 
ale pluralului unor entopice sau toponime, după cum urmează: .ril)dlcâ I 
rÎol,§; lac ţ Lacur; Ilâ,i (vezi toponimul La L6.si, Top); pri p or ] prip6r;' eu 1 ' • • , 
schimbare de gen; şă I â'l. Notăm apoi duhletele codri şi codruit, pI'mlLişt; i 
proâuşti, pl. de la prodl/şed "copeă (în gheaţă)". 

în ceea ee priveşte vocabularul, observăm că toponimia localit.ă ilor 
cercetate păstrează vechi elemente Jexieak, regionale sau eu o circulatie 
mai largTt, care nu mai apar în vorbirea curenL.'t sau ale e rol' s'nsuri 
primare nu se mai CUllose, în zona investigab am putut înregisLa toponilne ea: 

In '!'Îwuiv la Dăfziian (R8e), Tiglllll(W ILl Drăgân (Bur), Kumurllljll L6ngulu 
(Hăe), MoMcu 111 UU6fu (Bur), La I\loI1iţ6[ (Bur), La Carijerâ la Prihvdişli 
(Ptn), dar termenii !ÎcmrlU (eu varianta /iymâu.), k umurllii. moMc (eu de rivatu J 
mofzi!6i) şi prilz6dişle nu se mai afJ8 în eompeten'a lingvistic;') a vorbitorilor. 
Pe teritoriul unuia dintre sate, 13areana, există Dialll Cucoşâlll CII VÎrFul 
JtjOll Îf Il, situatie refleetînd pierderr'3 sellSnlui aeestui entopic, mpnţ.inut. ex- 
clusiv ca toponim. Tot entopie trebuie Srl. fi fost şi substantivul 1l1ll{U1'lIgt1, 
eare sU\ la haza topollimeJor 1YInţul'lJ{ja (Brn), numele unui deal mie, şi Lufiirtia 
di la lH ufllrugă (Brn). Term en111 ţi hf(l apare în fllncţ,ie toponimică absolută, 
La Ţtblâ (Hăc), dar cuvîntul nu e recunoscut şi ea entopic, ci numai derivatu 1 
său ţîhli)âcâ I (ihl WiSi, folosit eu sensurile "pădure eu () intindere foarte mieă" 
şi "prlelure tînără". Alte toponime, cum ar fi 1n RâspinliT1Î (Bue), Pl SIişniţâ 
(Hăe), C Vrlsfa Ztwnisilor (Hăc), an la bazi'î cuvinte eare se întrebuinţează 
tot mai rar. Hareori mai apar în vorbirea localnicilor termeni ea : dizuqă! uiri 1 
dizll{jăfâri "loc de popas, unde se dejugau boii ea să se odihnească" ; hrâtişii I 
hrâiişt; ,,(;asă veche şi prea mare" ; zllgarel ! :wgareli "locul de ieşire din pi'îdure, 
unele se plătea taxa pcntru lemne" ; mttcâ f m1fg "ieşitură rotunjită, nu prea 
mare, pe eoasta unui deal" ; lemnie ! thrwÎ5i "adăpostul de iarnă al albinelor". 

Pentru a ilustra inventivitate a populară, ca şi expresivitatea unor ter- 
meni, notăm: apâ abfltuiâ "apă stătătoare format.ă Într-o veche albie de rîu" ; 
âpâ ddmwHâ "fîşia dinspre mal a unei ape" ; drllm Într-o rl).atâ "partea unui 
drum in povîrniş, unde este gata să se răstoarne căruţa"; gq,âpâ ponostlâ 
"locul unde se îngroapă animalele"; izvor yi tu)i "izvor foarte bogat în apă" ; 
lătUl'âş / Iăwrdş "oameni care locuiesc în afara satului" ; loc Iălp6s "pămînt 
foarte umed şi lipicios, care se lucrează greu"; pămil1l lldel6s "pămÎnt care 
ţine apa". 
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E:NTOP,1CE ŞI TOPONIME DJN IT ALI';A ZE}[,m-rINULUI 

Ansamblul tuturor acestor fenomene subordonează din punctul de vedere 
lingvistic zona cercetată subdialectului moldovean, eu particularităţi speciflce 
in cea mai mare parte zonei de sud a acestuia. 

După cum se poate remarca, entopicele şi toponimele reflectă cu fide- 
litate fizionomia limbii vorbite de localnici. Tocmai de aceea se impune ca, 
în stabilirea elementelor particulare de limbă dintr-o zonă sau alta, şi mai 
ales pentru prezentarea lor nuanţată, să se facă mai insistent apel la fondul 
de eritopice şi toponime din zona respectivă, acestea putînd să releve trăsături 
pe care uneori le ilustrează mai bine decît alte elemente ale vocabularului. 

LAKGt'AGE REGIONAL SPECIFIC FEATLHES OF GEOGHAPHICAL APPELATIVES 
AND TOP{)KYMS EXISTING IN ZELETIN'S VALLEY (BACAU DISTRICT) 

ABSTRACT 

The papcr is proposlng La investigate, Irom the tit.le stated view point, the geogrnphical 
appelatives and toponyms galhered by means of direct Jnquiry made in 15 villages in Zel etin's 
valle)', Bacău d istr ict, 

Starting wlth the already k nown staterncnt that the names of placos arc. nlrnost all of 
thern, the natives' creation, the paper ovldcnces some regional specific features from the sphere 
of ph onetics. lexicology and gramrnar, as reflectcd in geographjeal appelatlves and toponyms 
[rom that area. 

Although l h e zone undcr considera tlon is not very Iargo (cea 120 km''), the material 
gathered spotlights sorne differences, mainly phonetic ones, that charactcrlse the language 
spok en in sorne virlages, in relation with the others. In this respect the prcsence of some geogra- 
phical nppelatives with lwo OI' more phonetic variants, differing from one vilJage to another 
are mcntioned. A180 the existence of. other geographkaJ appelative whoe an'a oI eireuJatlon 
is rcdlieed ollly to certaill villages in which inquiry Was, mnd€ ,; pointecl out. 

The result is that in order to decid ')(' lllt, specIfic fcatures from an al'ea,or ol1other aud 
mainJy ou tIleil' shaded repl'eselltation oile shonld make a more persistent appcal to the gco- 
graphical appelativc and toponym stock existent in tIlat arca. , 

fi 
Liccul de Nlalematică :ji Fizil:â "r.:. Negruzzi" 

laşi, lr, CUltllfţi, n/', 4 





RAPORTUL DI.KTRE DIALECTOLOGIE ŞI A.KTROPONIMIE 
I<.EF.LJ:,C'rAT îN DOM:ENITJL POHECLELOH 

DE 

AL. CHISTUHEANU 

Cercetarea de faţă ce se bazează pe un material documentar de porecle.' 
provenit. din toate părţile Firii, mai bogat fiind reprezentate Transilvania, 
Crişana, Maramureşul, Banatul, Oltenia şi nord-vestul Moldovei şi al Munteniei. 
Documentaţia utilizata are ea surse exemplele culese prin  a) Chestionarul 
IV, Nume de loc şi nume de persoană, Cluj, 1930, elaborat de "Muzeul Iimhei 
române", dintr-un numar de 17/1 localităţi; b) Chestionarul (numit co nven- 
ţional În lucrările de antroponimic Clzesl. O) elaborat de semnat.arul acestor 
rînduri, eu răspunsuri primite de la studenţii filologi ai fostului Institut 
Pedagogic de 3 ani din Cluj, în perioada anilor Hl(jQ-- Hl74, din aproximativ 
800 de localităţi; c) material preluat din "Arhiva de onomastică" a Facultăţii 
de Filologie din Cluj-Napoca, ee include aproximativ un ll'ymăr de 500 de 
lucrari ale absolventilor Iacultăţii, avînd ea temă cereetări exhaustive de 
antroponimie, toponimie SHU dialectologie. La acestea se ,Îuai adaugă cîteva 
exemple rare din localităţi cunoscute de autor> sau cercetate prin anchete 
de onomastică. 

Situîndu-ne pe poziţia cercetătorului de antro punimie, considerăm că 
multiplele raporturi interdisciplinare Între cele două ramuri ale lingvisticii, 
dialectologia şi antroponimia, dau noi dirnensiu ni cercetărilor de limbă, 
relevînd concomitent o serie de implicaţii sociolingvistice. Cercetarea de 
faţă are În vedere următoarele aspecte: 

1) ref 1 e c t are a par tic II 1 ari t ă ţ ilo r f o Il e tic eşi l c- 
x i c a l e în domeniul p o r e cl e l o r locale (aspect relativ mai 
puţin interesant); 2) fel ti 1 î Il car e ser efi ee t ă î Il V e ehi rea 
(u z ura) Il nor ros tir i sau c li vin t e dia 1 e c t a l e în dom e- 
u i u 1 por e ele lor; 3) rap o r tur i I e (c o il tac tel e) i n t e r d i a- 
lectalc reflectate În unele porecle; 4) raportul 
î II t r e g rai II 1 1 o eal Ş i 1 j m bal i t era r ă. 

1 Definim por e c 1 a ca "denumire dată, de ohicei, In bătaie de joc unei persoane". 
2 De exemplu, satul natal al autorului, Ţaga, jud. Cluj, la 18 km sud-vest de Gherla, 

oraşul Bla], cartierul Veza (fost sat), precum şi oraşele Dej, Gherla şi împrejurimile 101'. 
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Exemplele următoare, toate inedite, fac parte dintr-o documentaţie 
care se extinde pe un interval ce consemnează realităţi lingvistice existente 
cu 54 de ani în urmă (respectiv, anii lU:30--1931, cînd s-au primit răspunsu- 
rile la Chestionarul IV), pînă în perioada contemporană, optica celor ee 
atrihuiau porecle relevînd anumite mutaţii în domeniul analizat. 

1) Il efI e c t are a par tie II Jar i t [1 ! ilo r dia 1 e c tai e f 0- 
ne L i c e s a 11 1 e x i cal e este un fapt de la sine înţeles, oarecum han.a 1. 
Intrarea acestor forme sau cuvinte în domeniul numelor proprii presupune 
însă deplasări conotative de sens, bazate pe o variată gamă ce se extinde 
de la persiîlarea Întîmplătoare, uneori poate spontană, la alcătuirea unor 
porecle impregnate de maliţie, elaborate Într-un autentic spirit grotesc. 
Toate acestea provoacă uneori şi schimbarea aspectului formal prin deformarea 
voită a cuvîntului prefăcut În poreclă. 

Pentru dialectolog, dar şi pentru onomast, devin interesante din punct 
de vedere documentar acele exemple de porecle (uneori devenite şi nume 
de familie) care sînt alcă tuite din regionalisme sau variante ale lor relativ 
mai puţin cunoscute, adeseori situate chiar la periferia lexicului dialectul, 
avînd o arie geografică restrînsă. în cele ce urmează relevăm astfel de exem ple 
pe care le considerăm interesante din punct de vedere f o net i esau l e x i- 
cal, preluate exclusiv din aria subdialectului crişean. 

De pildă, porecla Morcojelu», atribuită unor indivizi pentru faptul că 
unul "e mic şi slăhuc ea. un morcovel" (Fundă tura, Cluj), iar celălalt e 
la înfăţişare "mic şi roşu" (Dăbîca, Cluj), din localităţi aproape învecinate, 
nu prea departe de Gherla, retine atenţia dialectologului prin faptul că atestă 
o zonă în care labio-dentala lJ urmată de e se află în stadiul transformării 
ei în). Numele Glizdc1go1, formate din subst. gâzdâcoi prin asimilare co nsonan- 
tică, apar ca porecle date pentru doi inşi, unul locuind in Chiştag, Bihor, 
nu prea departe de orăşelul Aleşd, iar altul la Corund, localitate situată in 
limita de vest a judeţului Salu Mare. Ambii erau gâzdc1goi, adică "bogătaşi", 
remarcindu-se în trecut prin lăcomia lor de a poseda cit mai mult pămînt. 

O arie destul de restrînsă are porecla Pocos şi desigur apelativul pocos, 
însemnînd "chel", format prin metateză de la regionalismul copos, provenit 
din maghiarul koposz. Porecla este atestată la Batarci, în ţinutul U gocei, 
din vestul Tării Oasului, aflat la extremitatea nord-vestică a tării. Tot a colo 
aflăm poreclele Bo;orcău şi Bosorcoaie pentru doi inşi care, chipurile, ar fi 
"vrăjitori" şi ar putea provoca boli sau ar seca laptele vacilor. Etimoanele 
acestor cuvinte sînt regionalism ele româneşti bosorcău şi bosorcoaie, datorate 
tot influenţei maghiare (corn. prof. Teodor Mîndruţi, a. 1974)1. 

Din numeroasele exemple de porecle I o rm at e de la cuvinte 
el ia 1 e c tai e ale suhdialectului crişean sau din zonele de interferenţă 
ale acestuia cu alte subdialect.e, reţinem citeva eu etimoane relativ mai pu ţin 

3 Diirn transcrierea fonetică Jlumai in cazul cînd ea devine rekvllnt<\ pentru dcscifrarea 
sensurilor şi pentru formarea poreclelor. 

4 COlII. = comunicat; relaU'tl'ile ele [teest fel sint preluate din lucnUi de diplom,'( ale 
filologilor absolvenţi, dar autorul a cerut ulterior celor deveniţi profesori unele informaţii 
suplimentare. Am notat prin a. anul {lllegerii poreelelor. Indieaţ.ia ero!lologieă dovedeşte, pentru 
anumite pl'ommţări şi mai ales pentru euvintele dialeetale, stadiul ele "eroziune" al dialectului 
prin arhaizare sau eel de penetraţie a unur proTlun\ări şi euvinteliterare in limbajul popular. 
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departe ele Baia Mare, to ate atestat« cu aproximativ un deceniu în urmă. 
Reactivarea acestui cuvînt ca numire neof'icială, ele exemplu a "viccpreşe- 
dinţilor" ele consilii populare, nu e li psită ele o anumită ironie. 

în schimb, denumirea Clienieş, de la Scărişoara, reprezintă doar o amin- 
Lire a luptelor duse de moţi, la 1848, împotriva chinieşilor, adică a sold aţilor 
din armata lui Kossuth (a. 1975). 

Alte porecle conţin numiri deja perimate rap de uzul literar actual, 
ca de exemplu Borneu, avînd la bază regionalismnl borneu ee înseamnă "raniţ.r,", 
nume de batjocură dat unui cocoşat, la Filea de Jos, jud, Cluj (corn. prof. 
Iosif Sima, a. 1972). 

Din oraşul Ineu, jud. Arad, ne-au parvenit exemplele Angleuş şi Lopan 
(a. 1966), care însemnau în vorbirea populară dinainte de Unirea din 1\)1 8 
englez şi japonez, ultimul ins fiind asem uit eu japonezii, despre care presa 
ilustrată şi calendarele au făcut multe comentarii în timpul războiului ruso- 
japonez din 1904-1905. Azi, În faţa denumirilor actuale preluate din limba 
literară. cuvintele anşieuş, iopon ca şi muscan, ultimul însemnînd în Transil- 
vania "rus", sînt plasate la periferia vocabularului dialcctal. Tot reactivare a 
unui element din Iexicul local este şi porecla Cenuşotcă. În felul acesta, în 
perioada interbelică, a fost rebotczat un servitor al unui evreu. de către un 
consătean mai glumeţ., care l .. a văzut plin de CCl1llŞ(! pe cînd sufla de zor într-un 
foc care se aprindea prea încet (Ghirolt, Cluj). Denumirea este preluată 
din basme, in care Cenuşoţca, în anumite ţinuturi, însemna "Cenuşăreasa". 

Cazurile în care aflăm în domeniul poreclelor ros tir i sau cu vin t e 
în v e ehi t e, soc o tit chil t r î Il e şti, dernndate, de către anumiţi 
vorbitori devenite cu timpul şi poreclele altora -- sînt interesante pentru 
o mai clară apreciere a raportului Între elementele arhaice şi regionale din 
structura 111101' graiuri, într .. o anumită perioadă. De exemplu, porecla Chiţiă 
de la Dragu, jud. Sălaj (a. 1966), implică ridiculizarca pronunţării învechite 
neliterare a cuvîntului pipă "luiea", cu palatalizarea lahialei iniţiale, din 
vorbirea unui bătrîn, care a fost transfera tii ca poreclă şi pentru ginerele său. 

învechită le apare multor ţărani şi interjecţia ha ! de unde şi porecla 
Ha moştenită la a patra genera\ie, în Gîrbo u, Sălaj (I. 1966). Mai există şi 
un GliflOl'Ll lui 1111 la Şpălnaca, jud. Alba, nu prea departe de Ocna Mures 
(a. 19()6). La Urişor, lîngă Dej , din acelaşi motiv, o familie e poreclită II lui 
Ha (a. 1\)80), iar după un tie de vorbire a unui ins care aLunci cind era strigat 
riispundea cu ha şi hău, a apiiruL, în satul Nima, dintre Dej şi Gherla, numele 
de batjoetuă Hahâu (a. 197/1, com. prof. Maria Oşorheanu). 

Tot perimată esLe considerată utilizarea cuvintului placâ!, eu sensul 
de "poftiţi!; vă rog !", preschimbat în poreela Placâ din satul l.Jrişor, de 
ÎÎng[l Dej (a. 1980). O poreeW similară formată dupll adesea repetata expresie 
a unei femei: Placă m-asculta, exista şi la Porni, .iud. Salu Mare (a. 1 nU). 
De la Şiad, din nordul judeţului Arad, semnalăm porecLa familială Bodu 
(:1. Hl81), fiinde{, hunieul lor mul!umea aşa cînd era servit; considerăm e1l- 
vîntul o presc.urlare a lui bogdaproste r, deja aproape dispărut în regist.rul 
dialeetal local. 

1) nap o r tur i ] e (( o n tac tel e) i 11 t e r el i ale c t ale se re- 
flectă prin anumite provincialisme (sau regionalisme) necaracleristiee graiu .. 
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rilor", prezente în limbaj ul unor persoane străm li La te (temporar sau definitiv) 
în alte părţi şi devenite poreclele lor. Fenomenul a fost semnalat de mulţi 
dialectologi şi autroponomaşti, fără a se constitui într-un capitol sau un studiu 
aparte. 

De pe pozitia limbaj ului popu la r local (ci e obicei cel rural), pot fi res- 
pinse colectiv şi irunizat.e de către localnici pronunţările şi cuvintele dialectale 
deosebite de cele din limbajul corrrun al unei localităţi sau al unui ţinut, la 
un moment dat, fiind considerate ea insolite sali oarecum bizare, iar persoanele 
care le folosesc devenind ţinta ironiei lor. 

Deoarece ne referim la subs tituirea unor cuvinte prin transferuri irrter- 
dialectale din alte zone, electuăm analiza ce urmează grupîndu·-Ie după sub- 
dialect.ele care constituie sursa lor lingvistică directă, indiferent dacă e 
vorba de formule de adresare, expresii sau cuvinte izolate. Din suhdialectul 
muntean, de exemplu, a parvenit în Banat, la Măru, în jud. Caraş-Severin, 
formula de adresare bre, caracteristică Munteniei şi Dobrogei, vorbitorul 
utilizînd-o eu plă cerc, socotind că spune uu vcuvînt ales, probabil literar, 
pînă cînd s-a ales eu Bre ea nume de batjocură (a. 1930). Dar şi În Oltenia, 
Ia Ianca Nouă, din lunea Dunării, relativ aproape de Corabia, cineva a fost 
numit E de loale deoarece repeta mereu această expresie caracteristică 
vorbirii elin Muntenia. Revelatoare e şi întîmplarea' unui oltean, devenit 
miner la Lupeni,j ud. Hunedoara, în imediata vecinătate H provinciei sale 
natale. Din primele zile ale stabilirii sale acolo, s-a avîntat cu multă degajare 
în horă şi a început să strige cu mult aplomb, ea în satul lui: l=auzi, ia ! 
Provocînd ilaritale printre localnici, a şi fost poreclit eu vorbele acestei stri- 
gături, dînd şi prilejul cîtorva localnici dintre care mulţi cu pretenţii de 
urbanitate --- să comenteze întîmplarea cu un plus ele amănunte puţin bine- 
voitoare, pretinzîn d că toţi oltenii ar juca, chip urile, desculţi, prin preajma 
bisericilor, strigînd numai aşa (a. 1(70). . i 

Un alt caz, interesant pentru il rcliefa contactele interdialectale, este 
cel al unui moldovean băştinaş din Voineşti, jud. Vaslui, despre care un 
informator relata: "Aml1 aista a fost şi el prin Dimboviţa vro cîţiva ani; 
cînd a vini! de acolo le spunea la aqudi, dudi«, de unde porecla Dudi (COIU. 
prof. Iulian Dogaru, a. 1 (78). . 

Moldovenismele utilizate În afară de aria lor dialectală apar În porecle 
de tipul Perja, de la perjă "prună", din vocabularul unui moldovean stabilit 
În oraşul Covasna, sau În cazul moldovencei poreelită Chişleag, stabilită În 
Gherla, "eare se tot laudă cu chişleaqul lor din Moldova" (corn. prof'. Maria 
Moldovan). 

Deosebirile între graiuri se relevă prin exemplele Bâsâlagâ, Cîrma, 
Cocoradă şi Pită. De pildă, unui muntean venit din ţ.inu l.ul m untns al moţilor 

5 Pentru poreclele de tipul celor analizate, vezi Ştefan Puşca, Nume de persoane şi nume 
de animale din Tara Oltului, Bucureşti, 1936 (exemplele illo pe sub [ereastiă şi Geamul din 
"glosar" şi p. 122, 1 (9) ; Ştefan Paşca, Sttpranume colective interconumalr, în .Dacoromanta", 
val. VIII, Cluj, 1936 (exemplele Ha eli la Galda, Şt la şî pot, Câhâ/i, Canâ, Clwltei şi Acid ('ana s:i 
bag l11rcana, p. 2(6); Ştefan G. Giosu, Despre porecle,.Î1l "Cum vorbim", 1,1949, n!'. 9, p, 11 
(poreela A.cu) ; Doina GreclI, Despre supranllllwle din comuna Jierrouia. Il. Supranllme jJro·- 
uenile din porecle şi Jltlllle de loeaIi!ă{i, în eL, VlJ (19H2), nI'. 2, p. :32').·····;32:5 (cu exctn.plele Dida, 
Fill şi ZbrlganILll); Ion Nuţă, Porecle şi sllpramllne de femei, în "Anual" de iingvistică şi istorie 
literară", laşi, t. XX, 1969, p. 200 (cu exemplele Găvănoaia ,i Slona). 

22 - Lingvistică 203 



838 AL. CRI,s'l'URgANU 6 

j s-a spus, în Z011a limitrof ă a ţinutului, la Gecazul de Sus, Alba, Bi1si'ilaga, 
deoarece acest cuvînt dialectal revenea mereu în graiul său. La Stroiesti, 
aproape de Suceava, cu 55 de ani in urmă (după m;lterialul ,.Chestionan;lui 
IV"), unui rţărau originar din satul învecinat, Bălă ceana, i se zicea Cirnea, 
poreclă sugerată de faptul ci] hălăcenii obişnuiau să spună, În loc de "vino 
Încoace 1", .ctrne încoace!". 

O familie din satul Şopt.eriu, jud. Bistriţa-Năsăud, din zona Cîmpiei 
Transilvaniei, a primit, l'am eu un veac şi ceva în urmă, porecla Cocoradă. 
Mo tivarea denumirii era aceea că un strămoş, originar dintr-un sat de pe 
valea rîului Şieu, deci dintr-o zonă ceva mai îndepărtată, în loc de palanei, 
folosea des cuvintul cocoradă, probabil şi fiindcă aceasta îi era mîncarea pre- 
ferati). O femeie care avea în vorbire cuvîntul piţâ (necaracteristic localităţii 
unde 8·'[1 stabilit), în loc de "carne", a primit numele de ocară Piiăloaia, 
la Nepos, în rţinutul Năsăudului. 

Vorbitorii unei anumite localităţi remarcă Însă şi Iaptul că unii dintre 
consătenii lor, ee au locuit mai mult timp în alte părţi, şi-au schimbat felul 
de a vorbi, în ce priveşte ritmul vorbirii, accentul sau prin substituirea unor 
cuvinte şi expresii din graiul lor de baştină. Astfel au rezultat poreclele Glleanu 
(Voirieşti, jud. Vaslui, a. 1978), dată cuiva care, după ee a fost plecat prin 
Oltenia, "şi-a schimbat graiul". De la Hăchita, jud. Alba, sat situat nu prea 
departe de Iunca rîului Seheş, autorul il inregistrat porecla Reqăieanu (a. 
1958), indicindu-se de către informator faptul că persoana desemnată "vor- 
beşte iute ca regâţenii" (regli/ean fiind "denumirea dată, după primul război 
mondial, locuitorilor Vechiului Regat"); este vorba aici despre "regăţ.enii" 
din Oltenia sau Muntenia, cu care sebeşenii au avut frecvente legături. 

4) Rap o l' t u 1 î Il t r e g rai uri Ş i 1 i m bal i t era r il, reîlec- 
tind contradicţiile dintre norma literară şi sistemul graiurilor pe care le in- 
fhreriţează, are şi În domeniul porcclclor reflexe interesante. 

Următoarele exemple relevă modul în care, datorită intenţiei vorbitori- 
lor de a evita o exprimare presupusă neliterară, se aj unge la h i per u r b a- 
ni s m e (sau forme h i per cor e c te), fenomenul apărîud oin vorbirea 
oamenilor mai puţin culţi, dar eu pretenţii. La Bălăbăncşti, în zona Birladului, 
exista, eu un deceniu în uTmi, unţăr:m ee rostea libean în loc de lighean. 
I"ăr.înd haz de această rostire, nişte consăteni i-au năseoeit şi lui poreela 
Biţă, echivalent ironie al numelui Ghitli. La Ibăneşti, Mureş, există eineva 
poreelit Fizmucli, deoarece "eîn o fost la şcoală, o vrut să zÎeă domneşte .:Jizmâ 
(=eizmă), da n'-o zÎs cum trehe" (eom. prof. Zaharie Amhruş, a. 1979). 

Nivelul imediat următor, corelat strîns eu situaţiile el/mentaLe mai 
înainte, este cel al inovatorilor din mediul sătesc (uneori şi din cel suburban) 
care se eOllsideră ieşiţi din mediul lor şi superiori conS{1 tenilor, prin aceea că 
au avut la oraşe, temporar, alte ocupaţii deeît ale ţăranilor, că au devenit 
mai culţ.i, orăşenizali. Uneori poate fi vorba şi de ţ.ărani care vor sfi marcheze 
şi lingvistie o detaşare în poziţia lor socială, în eompar[lţie cu a altor săteni. 
De ai ei şi sehimbi'lrile înîmbrăeăminte sau etalarea vorbirii lor pretins Iitel'ar.e. 
Poate fi vorba însă., uneori, si de nersoane care, ahsentînd mult din mediu 1 
lor, s-au ohişnuit eu alt regjtru lingvistic. tn marea majoritate a eazllriloI' 
e vorba de pătllri sociale interrnediare, eu o culturi) sumar{t, situate profesional 
şi social între sat şi ora. Sursa incitantă pentru poree1ire este înStl contrastul 
între pretenţiile soeiale şi eultllrale şi refleetarea neadeevată a acestorpre- 
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tenţ.ii în limbaj. Respectivii, fiind nişte pioni-ri sllz-generis ai difuzării formelor 
literare, sînt consideraţi de consătenii lor ca insuficient de competenţi pentru 
rolul ce şi-l asumă, intervenind şi tendinţa de a ridiculiza, de pe pozitia graiu- 
lui local, amalgamarea În vorbire a normei literare eu cea dialectală. Poreclele 
ivite din asemenea situaţii se referă la cuvinte şi expresii utilizate de vorbitorii 
respectivi, începînd cu formulele de adresare, salut, scuză, necaracteristice 
graiului local. 

Hef'erindu-ne la astfel de exemple, incepern comentariul cu porecla 
Ridicul, de la Dor Mărunt, jud. Călăraşi. Porecla s-a ivit atunci cînd, fiind 
într-un anturaj, un cetăţean le-a propus celorlalţi : "hai să vorbim mai 
ridicul': , intenţia lui a fost să spună"mai radical" (corn. prof'. Zamfir N. 
Gheorghe, anul H179). Dinspre cealaltă extremă a teritoriului românesc, 
din satul suburban Ghenetea, aparţinăt.or oraşului Marghita din Bihor, ne-a 
parvenit porecla Sacratneniu, a unui cetăţean care folosea acest cuvînt fără 
să-I înţeleagă nici el şi nici alţi localnici. Un caz mai deosebit de poreclire 
este cel al unui ţăran mai simplu din satul Chiueşti, la nord de Dej, care după 
ce se înscrisese în cooperativa agricolă de producţie, oS-a supărat cind un alt 
ţăran din sat, ajuns brigadier, l-a trimis la muncă eu un aer de superioritate, 
folosind În contextul respectiv şi co nj uncţia Îns(l, netipică graiului local. 
Ţăranul a rămas nedumerit, povestind altora cum hr.igadicl'l11 nu i s-a adresat 
în mod firesc, ba încă "i-o z îs şi pe dom n eşte, eu vorba fnsâ"; dar porecla 
lmă i-a rămas tot ţăranului şi nu brigadierului (corn. prof. Liviu Cristurcanu, 
a. 19(5). 

Cînd o persoană dif'uzeaz.ă formule de adresare, de salu t sau de SCUZ1 
preluate din limba literară, poate fj poreclită după cum urmează. De exemplu, 
MâUiloaia e numită aşa pentru faptul că, după ce a slujit multi ani la Bucureşti, 
revenită acasă, se adresa altora cu cuvîntul matale (a. 1 ()ti 7). Altă fostă servi- 
toare, reintoarsă În satul de baştină (Lac, jud. Cluj), a prt:)yns ea nimeni 
să nu-i mai zică lele, ei tanti, de unde şi porecla Tanti Morcore:«, La Orrnan, 
lîngă Gherla (anul 1970), unui sătean i-a venit ideea să le zici}' celorlalţi colega, 
d e unde i s-a scornit. porecla Leqa (a. J972). Inovator! HH fost şi cei denum iţi 
ulterior Pardon, la Alunu, jud. Hunedoara (a. 1 UG7), ca şJ SerLls din Nima, 
Cluj, cel care a in trod ilS cam cu vreun sfert de veac în llrm{î acel; t salu t (va·- 
riantă pOllUlari a lui servus), obişnuit actualmente printre ţ.ăranÎi tineri 
din rnulte sate ardeleneşti. 

După expresii repetate, înregistrăm două porecle omonime, date unor 
oameni rehotezaţ.i Vasăzicâ, unul în nordul Ardealului la Gi'lgău, Sălaj (a. 
19fHl), şi altnl tocmai la Mierleşti, Olt, în vestul Munteniei (a. 1 9(i7), precum 
şi poreela Verbal din Hîfov, Prahova (a. 1978). 

în fine, UIi ultim exemplu nc dovedeşte dt şi elementele de argou (pre- 
luate poate din voeabularul elevilor şi studcnţilor), asimilatc cuvintelor lite- 
rare, pol deveni porccle, ea în cazul lui Mişto din Buneşti, de lîngă Gherla, 
poreclitul fiind "un tînăr fălos, ee se Jănda oricînd şi oricui că el e mişto" (a. 1972). 

Materialul prezentat, care constituie lill adevărat itinerar lingvistic 
saH o "poveste a vorbei", pledcazi:i pentni eorelarca studiilor de onomastică 
şi dialeetologie. Poreclele comentate fiind nişte meLafoI'c-sirnbol, sîni totodată 
interesantc revelaţ:ii elin domeniul metalimbajulni prin eare putem diagnost:ica, 
dintr-un anumit punct de vederc, raporturile interdialeetale, precum i sta- 
diile de pencLraţie a limhaj uiili literar în graiurilc populare. 
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RAPPORTS ENTRE LA DIALECTOLOGJE 1''1' L'ANTHHOPONYMIE Hf:FLECIIIS 
PAli. LES SOBRIQUETS 

RESUME 

L'etude, basee sur les sobriquets rournnins recueillls de toutes les regions du puys, revel e 
qua tre aspccts : 

1) La reflexion exacte dans les sohriquet.s des particular-lt.es dialectales (phouet lques ou 
lcxicales), sauf les rarct es, est un aspecl relativcment insignifiant. 

2) L'usure des part.lcularites dialectales se refleie parrots dans les sobriquets accordes 
aux personnes qui gardaiellt dans leur langagc ce que les gens du pay s conslderatent dejl\ de 
veritables archalsmes dialcctaux. 

3) Les d iff'erences dlalectales se reIletent dans les sohriquets consf.ltues de reglona llsrnes 
inconnus par les gens du pays. Parfois, l'0I! lronisepar les snhriquets les gcns du pays, qul out 
hahite temporatrement dans d'autres contrees, d'ol'l ils ont acquert, dans leul' Iangage, d'autres 
l'egionalismes. En dautrcs cas, les surnommes sunt des gens qu i sont recernrnen t venus dans 
une Iocn lite, el qul n'ont pas rcnonce ,\ certaines des particularites de leul' pat.ois habituel. 

4) Les surnoms des gens de la memo conditlou sociale (souvent des paysans ou demi- 
paysans) refletent aussi I'Impact de la norme Iltteratre sur les patois ; ce sont des sohriquets 
qui etalent des prolloneiations hipercoreetes OU des mots Iitteraires pretenticux (meme precieux) 
nou enccre entendus par les gens du pays. L'Hude des sohriquets peut conduire f\ une veritahle 
"histoire de la parole" ; cn eff(:t, ou peut cliagnostiquer ainsi sirnulLallcment les contrastes inter- 
dialectales et le degre de penetration du langagc Jitteraire dans les patois. 

Facll/ll11ea de Filologie 
Cluj-Napoca, sir. Horra, nr. oS 1 



PAHTICULAHITAŢI DIALECTALE REFLECTATE îN NUMELE 
DE FAMILIE DIN OLTENIA 

DE 

ANA şi AL. CIUSTUREANU 

Materialul documentar pentru această lucrare provine din 96 de locali- 
tăţi din Oltenia, fiind colecţionat prin anchete directe sau indirecte (eu ches- 
tionarul), precum şi din lucrări de diplomă realizate pe baza materialului 
antroponornastic. 

Autoarea acestei lucrări este originară din eomuna Lădeşt.i, jud. Vilceal, de unde şi-a 
cules informaţiile pentru lucrarea de diplomă. Membrii familiei sale, domiciltaţt in diferit.e 
localităţi olteneşl.i, au avut, uneori, rol de rntormntori''. 
Anchetele directe au fost efectuate de coautorul lucrării tn 8 oraşe olteneşti din zone 
cit mai diferite (Baia de Aramă, Calafat, Corabia, Craiova, Horezu, Metru, 
Rimuiou Vilcea şi Ţ'lclenl), la care se mai adaugă o localitate în curse urbanizare, 
Băleştl, jud. Vilcea. Acolo au fost extrase date din registrele de stare cifrilă din secolul 
trecut (de exemplu, la Calafat din anul 1889, la Horezu din 18(6) şi mai ales date 
din perioada 1979 ---198·1. Funcţ.ionar ii de la Starea civilă au Iurnizat adeseori iutere, 
sante informaţi! suplimentare asupra răsptndlrtt unor nume, a rost1rii lor şi, sporadic, 
chiar asupra originii unora. CUlegerea ma tertalului ne-a fost Înlesnită de faptul că, in 
perioada cont.empomnă, datorltă caselor de naşterl, sînt înregistraţi noi-născuţi de pe 
o rază de zeci de kilometri din Împrejurimile respectivelor oraşe. 
Anchetele indirecte rcprez in tii răspunsuri la un Chestionar onomastic, obtiuute de la stu- 
denţii filologi ai fostului Institut Pedagogie de ,l ani din Cluj, originari din 41 de localităţi 
olteucştl. Lucrările de diplomă ale studenţtlor de la Facultatea de Filologie din Cluj- 
Napoca, consultate de noi, sînt In număr de 39, multe dintre ele fiind elaborate cu scrupu- 
lozitate. Materialul prezentat aici este tn întregime lndlt, 

1 Autoarea a petrecut primii 15 ani de viaţă tn comuna natală, relnnoind legăturile cu 
acest mediu şi prin faptul că aproape in fiecare vacanţă a revenit aici şi în comuna tnveclnată, 
Lăpuşata. De asemenea, coautorul lucrării cunoaşte ambele localităţi din anul 1951. 

2 Părinţii autoarei, Constantin şi Elena Roncescu, ca şi fratele Gheorghe (Gică), in prezent 
decedaţi, au fost buni cunoscători a i graiului local, turnizfndu-i diferite informa ţii în perioada 
de elaborare a lucrării de diplomă. Foarte bune informatoare sint şi surorile autoarei,Elena 
Buduleci, născută In 1930 .. domielliată In Lădesti, şi Ioana Lascu, născută in 19111, domicillată 
111 Copăceni, jud. Vîlcea. Ambele slntagricultoarc, au o pregătire şcolară elementară şi nu s-au 
strămutat niciodată elin Oltenia. Alte rude ale sale, care dorulciliază acum In Craiova, Bustuehln, 
jud. Gorj, Ianca Nouă, jud. Olt, le-au furnizat autorilor cîteva informaţii. 
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Particularităţile dialectale sînt analizate sub două aspecte ee vor con- 
stitui concomitent şi cele două părţi ale lucrării : 

A) trecerea în revistă a unor nume ce relevă particularităţi fonetice 
şi lexicale caracteristice graiurilor din Oltenia şi B) coloratura dialectală a 
ouornasticii olteneşti, concretizată prin frecvenţa unor nume specifice şi a 
unor derivate cu anumite sufixe, a ,11101' nume care dovedesc originea pose- 
sorilor din ţinuturi învecinate (Transilvania şi Banat), ori provenite din 
Jitpbile altor popoare. 

B) O serie de nume de familie relevă par tie ula rit ă ţ. i el i ale c- 
taI e, f on e t i e eşi 1 e x i eal e, car act eri sti c e g rai II r ilo r 
olt e 11 e şti. Pentru a stabili mai bine aceste caracteristici am consultat 
dicţionare ale limbii române (DM, DEX ctc.j, glosare dialect.ale din Oltenia, 
precum şi NALR--OLI'. In comentariile ee urmează, dăm numele de familie 
aşa cum apar ele În actele oficiale". 

a) O serie de p a r tic ula rit il t i l' o 11 e tic e olteneşti se relevă 
în cele ce urmează. 

După ş, j apar vocale palatale în următoarele exemple: Buşe (II, L), 
Cennşe (Cr, Galicea Mare, Dj), Căldăruşe (Pin), Gogoaşe (II; Stroieşti, V) 
şi altele. 

Altii particularitate este rostirea muiată a unor consoane, marcată în 
scris printr-un -i final: Cocoşi (Licurici, Gj) ; Pelruţi (13.A, a. 1896) şi Tc1nwşi 
(M ; Roşiuţa, Gj). 

Apariţia unui i epentctic, ca în cuvîntul şicoală pentru scoaiă, în numele 
Hr'iduiea (B.A, Celaru, Dj ; Cr, M), variau tă a lui Hăducn. 

Sincoparea lui i sau c semivo calic elin diftongi, în Boanqiu (Orleşti şi 
L, V) sau Boaqiu (C.N şi Desa, Dj), pentru boiangiu, iar pentru prealeasu 
apar variante cu reducerea diîto ugului ro (provenit din e-o) la o; Proteasa 
(Lăp) şi Protesaru (Popeşti, rom. Măciuca, V). 

Numele Guisu, atestat la Motru şi Bolboşi, jud. Gorj, purtat de o familie 
stnhilită în zonă de citevn generalii, consider6m dî a \.esliî o posibilă illflu en ţ.D 
bă nă ţ;enC<lsetl. 

Caracteristică pentru lllulte graîuri din Oltenia este afereza lui b din 
anumite et1vinte, fapt reflectat şi În numele 1Vliuţâ (0Ieş1I11i, V), Odină (Iancu 
N ouă, O), U Z!ll'11 (Slivileşti, Gj) pen Iru ]\[ iJwţâ, hodinâ şi iluZII!'. 

b) O parte dintre numele de familie sînL la origine C II vin te d i a- 
lee taI e care, desigur, au trecut iniţial prin stadiul de porede, însoţindu-se 
uneori cu snfixe care le fae mai expresive, conferindu-le un sens ironic mai 
accentuat. Astfel de nume provenite din regionalisulc sînt, print.re alt.ele, 
următoarele: i1gurida (B.F), Bâllâreţll (Braheşti, Gj; Potelu, O), Brabefe 

3 in lucrare apar următoarele abrevieri: a. = anul B Băleeşti, Vîlcea; B.A = Baia 
de Aramă, Mehedinţj; 13.1' = Baia de Fi.er, Gorj; Calafat, Dolj; CăI' = CăIăraşi, 
DoIj; c,om. = comună; COT' Corabia, Olt; el' = Craiova; C.N = Ciupcrcen!i Noi şi C.V 
Ciuperccnii Vechi, Dolj; D C.c ]HibuIeni, DoIj; Dir "= Dinari, Mehedinp: Dj= jmI. Dolj ; 
F = Frîuceşti, Vîlcea; Gj = Gorj; li Ho]'ezu, Vîlcea; juel.ccc judeţ.nI ,; L= Lădeşti, Vîlcea; 
Lăp. c= Lăuşata; M (oraşul) Moirn; Meh ,= Mehedinţi;n. = năs{uL; 0= jnej..Olt ;Pin= 
Pinoasa, Gorj; Pung I'unghilla, j\fchediuţi; RV = Rimnicu Vilcea; Silr,= S{lnttfl, DoIj ; 
suf. =, sufix; T = ŢicJcni, Gorj; V = juel. Vilcea; Vai = Vaideeni, Vîlcea. 
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(Bru beţi, Gj ), Bugâ (Hohă neşti, Dj), Cauc (M, Pung, Haei, Gj r, Caracuda 
(D; Potelu, O), ehi/imi a (M; Floreşti, Meh), Chiiorim (Cor, Ploştina, Gj), 
Ciolati (No vaci, Gj), Ciouică (C.V), Ciucă (L, Roiesti, V)., Ciupaq (C), Daraqiu 
(L), Droaşcă (1., H.V, Stăneşti, V), Duduială (Găneasa, O; L),Făsui (Crasna 
din Deal, Gj ; Larga, Gj) cu derivatul F'ăsuiescu (Vai), Guşiere (H, Oteşani 
şi Tomşani, V), Jereqai (Vai), Munqeac (L), TlloaZfă (Pin), Omeag (L), Ol'beţu 
(Turciu.eşt.i, Cj), Pl ăniiu (Poiana Mare, Dj), Presură (Lăp), Sfirloagâ (Ştefan 
cel Mare, O), Scliiliqiu, variantă a lui scheleqiu, derivat de la schelă (C), Şchio- 
pirlan (Tatomireşti, Dj), Şo!rag (Suteşti, V), Şoacheie (L), Treantă (D), Tii- 
plîgâ (Dlr), T'ambrea (Orleşti, Sirineasa, V) cu derivatul Ţ'ămbrescu (în jud, 
Vîlcea), V/rcZarie (1') şi Zgondea (Zorzila, G.i) cu derivatul Sgondoiu (Grădiştea, 
V). 

Pentru istoria limbii române, ca şi pentru istoria socială, economică, 
politică şi culturală, sînt interesante acele nume ee reprezintă astăzi a r Il a- 
i s m e (i s tor j s m e) din perioada Icudală, unele dintre ele fiind prezente şi 
în alte zone ale Munteniei sau Moldovei. Astfel ele istorisme constituie o ade-- 

vărată arhivă perpetuată pînă in prezent datorită unor nume de tipul: 
Bogoseriu (Tîrgn .Iiu), Bostatiqui (C.N, Desa, Dj ; Să!'), Brandenburc (D) 
eu varianta Bral1dibur (CăI), Ceallşu (Bulzeşti, Dj, D) cu derivatul 
Ceauşescu (Novaei, V; Vai), Cl(}aliu (OLeşani, V) cu "'Varianta Girjalil/ (C.V), 
Cf'l1Cerll (L), ClImpllnaşll (PoteIu, O) şi derivatu! Cumpănăşoiu (Berheşti, 
V ; Pole]u, O), DezrobiflI (Grădiştea şi Ohislavu, V ; Vai), Gelafll (Creţ.eşti, 
V; '1'), Gîelea (Stăneşti, V şi L) cu derivatul GîduÎu (B, FîrLăLeşti,V ; L), 
Ha,giu (F), Isprâwnicelll ca variantă de la isprăvniccl (D, L), LogofelesCll 
(Că.!, Cor, D ; Gîrcov, O), Ilvlazilu (passim) eu derivatulMazifeseu (Caracal, L), 
lUoşfealHl ea variantă de la substantivul moşnean (L, Li'ip), PaIll]uru (B.F), 
Paşa (C, Pllllg), Poslelnieu (Capu Dealului şi Suteşti-lVlazili, Gj),}lobu (Bră- 
deşti, Doi), ,-;afara (Budeşti, Pesceana, V), Vizir (L), Volintirujea variantă 
din veacul trecut pentru uO{llnlar (B, Cătetu, V). - 

Dacă revedem eLimoanele numelor de mai sus, obsetvăm că unele 
se referă la anumite pături sociale din feudalism, de r,xempluţărănimea 
liherii şi mica h()j(rjlne prezent.ă mai ales in zona suhcarpati1că, adierl mazilU 
şi /11oşnenii, altele se referii la situaţia ţ,ig;mi!o!' robi timp de secole, apoi elcz-· 
robiţi, Unele 11I11ne indidl diferite ranguri sau funcţii boiereşti ea: lOiJofătH, 
posfelnicu şi alt.dc. Specifică Olteniei din timptll o(upaţiei austriece (1718--- 
173ti) este institu\Îa eumpilnaşilor, denumind membrii unei ,,111'e&le negl1sLo- 
reşti ce se ocupa eu eomel'ţ.ul între Transilvania şi Oltenia". l'rezerl!.a turci- 
lor la Vidin, eu desele lor n[lvăliri peste Dunăre, În Oltenia, se reflecUl şi prin 
eu vîntul cîr:jaUu ee Însemnează "hoţ, tîlhar (care fă_cea parte dintr-o bandă)", 
cll referire mai ales Ia incursiunile eonduse de PasvanLe Chioru (Pasvan- 
Oglll), atotputernicul paş[l din Vid in, la sfîrşitul 8eeol111ui al XVIII-lea şi 
începutul sewluluÎ nI XIX-lea (17\17 1812). Exemplele pot fi înmulţite. 

B) A doua parte a lucrării, pe care am puLea--o numi antroponimie dialec- 
lalâ sau diolecfologie O/wlnastiC(l, se referi) la fi p C c i fie 11 J o 11 o mas tie i i 
din O 1 te n i H, dat de frecvenţa anumitor nUllle sau derivate, a influen- 
ţelor din antroponimia ţinuturilor româneşti vecine sau a ll11melor prelll-· 
a te din limbile altor popoare eu eare românii din Oltenia au avut legături. 
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a) O dimensiune specifică a onornasticii o putem surprinde pe baza 
circulaţiei var i a Il tel o r P o pul are ale u nor p ren u m e4• De 
exemplu, varianta Pătru de la Petru îşi extinde aria în Banat, sudul Transil- 
vaniei şi Într-o mare parte a Olteniei, fapt reflectat şi de numele de familie 
Păiru (Căţetu, V ; Tatornireşti, Dj) şi Pătraşcu (Ianca, O, Vai). La fel, varianta 
populară Tudor pentru Teodor este prezentă ea prenume In Oltenia, Muntenia, 
Dobrogea, precum şi în ZOIla Braşovului, ea şi numele de familie Tudor eC.V, 
L, Hobăneşti, Dj etc.) cu derivatele Tudora (L), T'udot ous (L), Tudot escu 
(C.V), Tiuloraşcu (Ostroveni, Dj). 

b) 1 n f In e nţ a o n o mas tie j iar d ele Il e şti şi b ă n ăt e Il e 
asupra celei a Olteniei este importantă. In special ciobanii din sudul Ardealului, 
cunoscuţi sub numele de tuiquretii (numele Utiqureanu este prezent peste tot 
în Oltenia, Muntenia, Moldova) pot fi semnalati, cu aj utorul onornasticii, 
din zona de munte pînă în lunea Dunării, Stabilirea ardelenilor. este dovedită 
prin multe nume ea : Bitsun (Stej erei, Gj), 1VI oeanu (Hobeşti, V). Altele indică 
exact localitatea ardelenească de unde proveneau respectivele familii. De 
exemplu, Hodeanu, Sescioreatiu, Vincl'camz din Vaideeni, Vîlcea şi Pi enaru 
de la No vaci, arată provenienţa acestor familii din satele Rod, jud. Sibiu, 
Siisciot i, Vinerea şi Pian, actualmente în j ud. Alba. La Ţicleni, N ovaci şi În 
alte părţi se află numele M ărqineanu, ce se referă la J.\d ărqinitnea Sibiului. 

Colonizarea intcnsivă cu populaţie originară mai ales din 'rara Haţegului, 
stabilită temporar şi prin valea .l iului ardelean (zona actualului municipiu 
Petroşani)", a adus în onomastica Olteniei de nord, mai ales în Gorj , nume de 
provenienţă maghiară, purtate Într-o perioadă de nemeşii români din Haţcg 
şi trecute partial şi la iobagii de acolo sau din valea Jiului: En ăşcui (Slivileşti, 
Pin, eri), Jună:; (Bumheşti, Priporu, G:i), Işîu n (Pin), Lascu (Bumheşti şi 
Zorzila, Gi), Lascău (B.A) şi altele. 

În nord-vestul Olteniei, unde există graiuri de tranzitie puternic in- 
fluenţate de suhdialectul bănăţean (dovadă şi numele Bănăieanu, considerat 
de baştină Ia Ţicleni şi Răşina, jud. Gorj), apar nume derivate eu sufixul 
-on(u) ce indică colectivitatea familială în Banal ,?i Tara Haţegului (aparţ.ină- 
toare lingvistic tot subdialecLului bănăţean), ca şi sufixele -ean{ll şi -inţu 
ee indică originea locală în Banat. Nume de acest tip sînt: Sloiconill (Coreova, 
Meh), TOInoniu (Tismana, Gj), Twloroniu (Ciuperceni şi Pripor, Gj), Ursoniu 
(Şovarna, ::Weh), l\:lereanţu (MtJşeteşti, G.i), Dâurin!u (B.A) şi multe altele. 

e) Ca S 11 fix e e il rac t eri s L i e e Olt e. 11 i e. i, dar şi altor zone 
din sudul şi eenLrul teritoriului daeoromftll, menţionăm prezenţa masivă a 
lui -(Jiu ee derivă patronime, a lui -eseu, dar şi (mai rar) a lui-elc (relativ 
earacteristie 1:iul1Lulni eereetat), preeum şi a lui -(((fie, provenit din llcogteac.ă 
In perioada fanariotă, prezent atit în Muutenia etc şi în Moldova. 

-_._--- 

4 Vezi AllasllllinfJlli,,/ic român, serie nouă, vol. V, BUGureşU, 1 !166, elaborat sub direcţia 
acad. Emil Petrovici (redactor principal Ioan Piltruţ), hărţile nI'. 1 516 şi 1 616, referitoare la 
numele Petru, Petra şi hipocol'isticele de la l'ei]'/l şi hărţile nI'. 1 529 şi 1 530, referitoare la 
Tcodor, Teodora şi hipocorislieeJe lor. 

fi Pentru sistelllul prenume]or şi numelor din zonele respective, vezi: Ovid Densusiallll, 
Graiul din Tara lJaţeglllui, Bucureşti, 1916, p. 5·· (j ; Al. Cristureanll, PreJlumele de la Lfu!ldia 
şi nîll-Bârbai (Tara lJa!cglllui), în CL, IV, '1 D.SfJ n!'. 1-2, p. 153 -168 ; Al. Cristurc3Ull, Deriv!lI'ca 
ClI sufixe a numelor de (amilie din Valea Jiului, în eL, VI, 196J, nI'. 1, p. 171-'178. 
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in cele ee urmează, dăm citeva nume derivate eu aceste sufixe de la 
radicale provenite din substantive comune şi din nume proprii ; -niu ; Alb ăs» 
iroiu (Laloşu, V), Colioiu (PUllg), Fuqăroin (F), Fir ezoiu (Bumbeşti, Gj),Oglin- 
doza (Strehaia), Oloqoiu (Hurezani, Gj), Pieloiu (L), ,Sleuăroi 11 (COpilcioasa, Gi); 
Comşoiu (E), Irulăcioiu (L) ,;i altele; -esen :l!oel'CsClI (Creteni, V), Fomeicscu 
(Ciup erceni, Gj), Muiulescn (Licurici, Gj), Netnulescu, Pauelescu, Păunescu (L), 
alături de Antene . seu (13), Diimiirescn (L), Rădescn (Costcşti, V; B.F), Honcescu 
(L) cu varianta Rotncescu (Alheni, Gj), Zărtiescu (L, Lăp) ; -ache : Fndulache 
en, Puiulaclie (Bis trcţ, Gj), A ndronache (13, L), M ilraclie (1.) etc. 

După o statistică a noastră, pc care nu () considerăm decît pur orient.a- 
t.ivă, sufixele comentate au următoarea frecvenţ.ă : -niu apcu'c' prezent. În 
1·10 de nume, -escu în 102, ete în 20 şi -aehe in 11 exemple. Meuţionărn că 
II-am avut în vedere decît numele ca unitate onomastică separată, dar 
nu şi Irecveuţ.a lui. 

d) Coloratura locală a o no m as ticii oHeneşl.i rez ult.ă şi din î rn p r u m ll 
L II r i el e Il U In e din bulgară, sîrhă, turcă i greac5, excluzîndu-le pe cele 
care au ea etimo n cuvintc româncti aetnale sau învechite, sau pe cele gene- 
ralizate în antropoIlomia )]oastră. Astfel de mune sint: JoV(/[/ (Ciuperceni, 
Pripor, Gj) eu derivatul [ouanoiu (Cop{lcioasa, Gj), Jouiţoiu (Pin), preluate diu 
sÎrbă. Din tureil provine Arma (passim) devenit şi prenume (de exemplu 
Amza Pelea), ee] lllai frecvent UUTne de familie in Ardeal, la Cîmpu lui Neag, 
lîngă Lupel1i, fiind Hamz(u), Caragea (Bolhoşi, Cj, Hobftneşli, Dj, Săr), 
Ddiu (Mo!ălei, Dj), Naidin (C, Cr; Desa, Dj; Giuvăr[lşti, O) eu derivatul 
Naidin()il1 (Desa, Dj). Din greadi provin uunlele Antipa (C), [({mandi (Gnşoieni, 
V), Scarlat (B, SIătioara, O) şi altele. 

Lucrarea de fală constituie o continuare şi 1) aplicare hi o singură re- 
giune istoridl, adieă Oltenia, a unui studiu precedent referitor,la COIlcordanţe 
infl'C l1n{roponimie'i dialec!olo:!ie", care indicii repere general;A;alabile referi- 
toare la numele de familie romlllleşti. . 

Fără a fi exhanstivă (putînd fi eompleLaL{\ lllteri(ll prin monografii 
dill zone oltencşti mai restrinse), considerăm c.iJ prezqntarea sintetică CI 
JIl(lterialului nostru documentar a demonstrat din nou, I pe bază de fapte 
lingvisti ee inedite, llecesitalea unor cercetări interdisciplinare, profitabile atît 
pen tru dialeetologî eit şi P(\IJ tru on oml şti. 

DJALECTAL FEATUHES HEFLI:CTED IN THE FAMILY .l\Al'rlES FHOiVl OLTEN IA 

ADS'l'HACT 

The doeUlllentary material of this WOJk derivcs from the Ilislorical regioll of Oltenia. 
Dired OI' indirect olJornaslie inqlliries (tlll'OUgl1 correspolldents, llsilJg t11e quesiiollllf:ire) ami 
severaI diploma wOl'ks of some students in pllilology are the maill sonrces. 

a) The work is !!lade up of two parIs. The formeI' 1ists the names tllal include llhonetical 
peeuliarities aneI lexical charaderistics for tlJe dialects of Oltenia. Sorne thc dinlcdal words 
that arc thc elymoIlS of the analysed names, for the Homallian coutemporary liLerary languagc 
arc <lrclwisll1s wiLll histoj'kal, sorio-cllltural and el.l1ograplJical Împlieatiolls. 

6 Al. Cristureanll, C'otlcordanle lllire antroponilllie şi dialcclologie, în Siudii de onomastică, 
III, Clllj-Napoca, 1982, p. ,11  53. 
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h) Th e la tl er part of work , which we might he cullcd dialectul onomastica] or antropcu l- 
mic dialectology analyses : 1 . .th e loca] variants of somc names ; 2. natnes that 5110w an obvious 
influence of the Romanians from the netghbouring provincas (Transilvania and Banat) whoso 
Inhabitants come to this area along the ages, malnly in Northern and West Oltenia. 

c) Interesling is the loca] colour of the onornast.ics bccauss of the frcquency of the Iami ly 
narnes derived with the patronimic suffixes -oiu and -escrz, sometimes wtth -eie and -achc. 

d) Local colour of t!le onornastlcs is also outllned by some bnrrowcd narnes from Bulga- 
rians, Sorblans, .Turks and Greeks. 

The paper dcmonstrates, through concrete language Iacts, the importance of inter- 
d isclpl inary researches, 

Faculiaiea de Filologie 
Cluj·N epoca, str. HOfea, Ilr. 31 


