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Intenţionind să realizăm o stratigrafie genetică a toponimiei ro- 
mâneşti 1, am fost obligaji să procedăm la verificarea arn.ănunţ.ită a etimologiilor 
deja propuse, dintr-o triplă perspcct.ivă : lingvistică, geografică şi istorică, 
din care decurg cele trei co ndiţ.iitale etimologiei şt.iinţ.ifice : a posibilităţii, 
a verosimilităţii şi a prohabilit.ăţ.ii 2. Cu acest prilej, am constatat că puţine 
sînt interpretările capabile să intrunească cerinţele unei etimologii satisfă .. 
cătoare : în special hidronimia majoră suprasolicită spiritul analitic, obligat 
să rezolve, eu arsenalul redus al mijloacelor de informaţie de care dispune, 
un număr apreciabil de dificultăţi. Vom încerca să ilustrăm cele spuse dis- 
cutînd cîteva etimologii care ni se par a fi de un interes deosebit. 

B'tHI.,ADUL 
i 

Prima încercare etimolcgică îi apartine lui Ioan Bogdan" preocupat 
să demonstreze Ialsitatea "diplomei bîrlădene" de la 1134, ""deseoperită" 
de către B. P. Hasdeu 3. După părerea sa, avem a face eu o bazăslavă comună 
"berlo- "lluia", "băţ", refăcută pe baza atestărllor din poionă şi cehă, eu suf. 
-adi , utilizat ln sîrbii şi neoslovenă la formarea derivatelor colective (suhad 
"lemne uscate"·< suha, prlad .Jemne putrede" <:: prnjad -c.prnje ; mocerad, 
lomorad "Joc mocirlos" <:rrlOcer) ; sensul ar fi fost acela de "loc: plin de nuiele 
şi crengi, în genere de lemne tăiate sau uscături căzute de sine" J. Totodată, 
Bogdan a Încercat să stabilească vechimea numelui. apelînd la ştirile oferite 
de cronicile ruseşti. La oraşul sau la ţinutul Birladului s-ar fi referit, în 1174, 
principele Andrei de Suzdal ', cînd se adresase fratilor Host.islav ici eu cuvin- 
tele: "De nu vo iţ.i să f'aceţ.i pe voia mea, tu, Hiurice, du-te in Smolensk la 
fratele tău, iar tu, Davide, du-te în Berlad', căci in ţara rusească nu-ţi iugărlui 

1 Vezi Dragoş Moldovanu , Stratificarea genetică a toponitniei romăneşt! şi problema 
continuităţii românilor (I), In AUL, XXIX, .A, 19S:J--IH84, p. 37:l-- ,145; cea de a doua 
parte a studiului va apărea in tomul al XXXII-lea al aceleiaşi reviste. 

2 Vezi Dragoş Moldovanu. Etitnoloqia hidronimulni Moldova, In AL IL, XXVIII, A, 
1981--1982, p. 5. 

3 Vezi Ioan Bogdan, Diploma birtădcană din .1131 şi principatul Bîrladului, O tncer- 
care de critică diplomatică slaoo-ronuuu; (1880), tn vol, Ioan Bogdan, Scrieri alese, Bucureşti, 
1968, p, 112·14.5. 

4 Ibidem, p, 140--141- 
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să stai" (" Din acest ţinut vor fi fost recru tati, În anul 1160, cei () 000 de b et- 
Iadnici, pe care Ivanko Rostislavici, zis berladriicul, i-a folosit pentru el dobîndi 
tronul lui Iaroslav Osmomysl": numele lor ar fi un derivat adject.ival de la 
Berlad', analog cu Tţn.a\hHllK'I, <: TWIiI"b. sau !lJHI\\b.IHJI('I\ < flJHi\\'h6. Aceşti 
berladniei, care sînt semnalati atacînd, împreună eu cum anii, garnizoana lui 
Osmornysl' de la Dsiea (pe Nipru) sau cuccrind Olesia de la gurile Niprului, 
vor fi fost, după Bogdan, o populatie semiuomadăIieterogenă, compusă din 
elemente româneşti, cum aue şi slave "ce trăiau 'în hună înţelegere" 7. Cuvîntul 
a circulat în vechea IUStl doar cu referire la aceştia; sensul de "vagabond, 
aventurier", pc care i l-au conferit unii filologi, nu a avut o existentă reală, ci 
a fost refăcut ulterior de către comentatori 8. 

Etimologia lui Ioan Bogdan a fost nreluată tacit 9 de către Gustav 
Weigand, car credea că virtualul derivat *ber[ad ar fi însemnat "stăvilar" 10 ; 
el mai menţiona o localitate Berljadka în fostul district Mnh ilev. Acceptată 
de către A. D. Xenopol !' , A, Serihan 12, Constantin C. Giurescu 13, ea a 
fost considerată nesatisfăcătoare de către Alexandru Philippide(care sesiza, 
pe de,o parte, ciudăţenia combinaţiei dintre un sufix sîrbesc şi o bază slavă 
vestică, iar pe de alta faptul eli sufixul în cauză nu formează, în sirhă, nume 
de localităţi) 14 şi de către G, Mihăilă, care, sprijininrlu-se pe cercetarea lui 
Max Vasmer 15, a arătat că pol. berl«, ceh. beri« sint împrumuturi. din v. 
germ. de sus ferata « lat. ţeruia), cu circulaţie limitată la aceste limbi lH. 
Chiar dacă "nu putem fi siguri că acest cuvînt de origine germanică Il-a pătruns 
şi în părţile de sud şi de est ale teritoriului slav primitiv" 17, obiecţia afectează 
serios indicele de posibilitate lingvistică al etimologiei lui Ioan Bogdan. 

La fel de nerealistă , sub aspect lingvistic, este etimologia lui Philipp ide, 
care recurgea la pluralul (cu valoare de singular) al unui cuvînt ar ab (anume 
bilricI "oraş; ţară") pentru a argumenta sensul unui presupus cuvînt cutnan, 
acela de "tîrgul (sau tara) prin excelentă: 1 s, lăsînd neclarilicată trecerea lui 
··1- intervocalic la -rl-l. Este, apoi, cu totul neverosimil ca numele localităţ.ii să-I 

ti Ibidem, p. 138, 
B Ibidem, p. 139. 
'/ Ibidem, p. 140. 
8 Ibidem, p. 139, 
9 Vezi repi'oşuI lui V. Bogrea, in DIl, IL 1922, p. 799. 
10 Gllstav \\Teigancl, Ursprun,11 !leŢ' siidkarpalisclwTl F/ussnamen În I/wlliinicrj, in ".Jahres- 

bericlrl", XXVI ···XXIX, 1921, p, 83; ironizat de Alexandl'll PhiJippide, Originea romanilof, 
II, Iaşi, 1927, p, :6? ("poate pentru trebuinţa vreUllOf mori '! "). 

II A, D. Xenopo!, [sfaria romdnilor in Dacia tralaml3, II, Bucureşti, Lfl., p, 204, 
12 August SCl'iban, Etimologii, in "Arhiva" (Iaşi), XXVIII, 1\)21, 1lI', 1, p, 69. 
13 Constantin C, Giurescu, 1'lrgurl sau oraşe şi ceMţi moldovene din secalul al X-lea 

plnâla mijlocul secofuillial XT,'I-lea, Bucureşti, 1967, p. 191. 
14 .Alexandru PhiJipplde,op. cit., IL p. 365, 
15 M. Vas1l1er, ElimologiCeskij dovar' fl.lsskogo jaz!Jka, I.. lV[oscova, 1964, p, 15'7, 
le G, Mlhăi]ă, Nole la Ioan Bogdan, op, cit" p, 666, nota 11. 
17 G, Ivil.uescn, Originea numelui oraşului Blrlad,lll voL Rîrladul odini01l1'â $i astâzL 

II!, 198-1, p. 37. Intr-adevăr, berIa "sceptru" există şi ÎllucraineaIl1\, da l' ea ImpruHlut tîrziu 
din polouă, 

111 Alexandru Pllilippide,op, cit" II, p.366 - 368. Ipoteza lui Philippicle a fost accep- 
tată de către P. P. Paualtescu, lnlerpretâri româneşti. SlLu/ii de istorie economică şi soctalll., 
Bţjcureşti, 1047, p. 62 şi de Petre DiacoIlu, Les COl.lmaIlS ali Bas··1.l.anllbe all;r Xl" el XII" 
siecles, BUeUf\lşti, 11178, p, 28c-29. 

19 Vezi obiecţIa lui C;, IVăl1eSCU, op. cit., Il, 38. Constantin C. Giul'eseu respingea şi (li 
et1mologia pentru că, între vilael şi Bfrlad "este, totuşi, sub raportul fonetîe, o deosebire Il.pre·· 
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fi precedat În timp pe acela al rîu lui 20. Hemarcind "illeonsistenţ.a ipoteze! 
[ ... ] asupra unui st.at cuman cu capitala la Birlad", 'G. Ivănescu îl învinuleşte 
pe Philippide, care era hîrlădean, de "patriotism local" ,1 .- acuzaţie care nu 
ni se pare indispensabilă pentru disculparea magistrulu i, 

Menţionăm, doar cu titlul de "curiozităţi", etimologiile propuse de 
către L Bile(.ehi-Albesc\! (din celticul * Burlaium, cf. Burlats în Franţa, < 
bur ! borr "mîndru" şi latumţlate "mlaştină") 22, J. Bromberg (de la numele 
tribului celtic alhritolagilor : * Briiolaia > * Biitiilatii »:" Bîrtâladă > * Bltiladii > 
Bîrlad) 2:\, Constantin C. Diculescu (de la un n. pers. v. germ, * Berlad) 24 
şi Alexandru V, Boldur (din goticul "băurlaâ "teritoriu nou eăpăLat"<baur 
,,110n născut" "lad = Land "ţiuă", cu eliminarea "prin reductie" a vocale i 
a din temă şi schimbarea de către tătari a lui * Bnrlad în Bîrlad, "dovedită" 
eu numele hanului Batu, notat Baiii in cronicile ruseşti [Il) 25, care, eu toată 
aparenţa erudiţiei, au un aspect ştiinţific la fel de fragil ca şi cel al legendei 

ciabilă" (loc. cit.). între exemplele de .xlcspicare" a consoanelor, citate de Sexttl Puşcartu 
(Limba română. II. Rostirea, Bucureşti, 1.\159, p. 120-·126). nu figurează nici unul pentru 
.. 1-> -rl ; grupul -TI- poate fi, însă, rezultatul "despicărll" lui '1-.' 

20 Vezl Dragoş Moldovanu. Ipoteza originii sosesti a numelui. lUuld()\,Il, In vol. Studii 
d" onomastică, III, Cluj-Napoca , 1982, p. 147. 

21 G. Ivăncscu, op, cit., p. 38. 
22 Ioan Bileţchl-Arbescu, Celiii În ioponomasiica României, în "Ol'pheUH", IV, 1928, 

p. 215. 
23 .î . Bromberg, 7'oponymical and his/oIteaZ misccllanies On mEdieval Do!Jrudja, Bessara- 

bia aml Mo/do- i'Yallachia, în "Byzantion", XI L 1937, p. 470. 
24 Constantin C. DÎclllescu, Die Gepidm. JiorsclzuIlge!l rur Gescl1iclde Daziens il1l fruben 

Miltelallcr .und mI VOT[jcschlcNc des rwncinischen Volkcs, T, Leipzig,! 922, Jl. 188--HJ}), 
25 Alexandru V. BoldUl', Tara Bir/ael. Numele şi unele momente din istoria ei, in voI. 

Btrladul odinioară şi (lsltlzÎ. III, p. 26 -27. Ac:casl.ii "demonstraţie" este bulgărele care, rosto 
golit de oimaginwţie exccntrici'i. şi, vorba lui Cantemir, "laţi cimpii istoriei cutreierlld", ajunge 
să aibă dimensiuni de basm: "lnseamnă că Blrlaclul pe timpul goti.101' (ln secolele n şi In C.lL) 
exista şi este ee! mai veehiomş moldovenesc, in afară de Şepcniţ, a cărui OrigilH5 urcă pină în 
preistorle, fiind (1 staţJune arheologică ncoJitidi 8 culturii Cllcuten! Adujd -, Tripolie" 
(ibidem). Ne întrchăl1I, doar, de ce 11l1.maÎ Şepwij nl să ocupe poziţia pl'ivllcgiată de oraş 
pre.istoric, de vreme te ,şi alte oraşe din vrenlet1 noastr;'\, avînd documentată existenţa în 
neolitic, pot aspira In cgalil lIlăsun\ la acest rang. Se afirrrHl, În continuare, că Bîrlarlul a făcnt 
patlc din princl}latul de Halid -- ceea ce puţini oameni ele ştiinţă au mai spus-o dUllă ce 
unica .,dovadă", documentul de la 11:34, "această stafie ruseasdi", cum o numea N. Iorga 
(Sudii şi doc/u1lCn{c Cl! prin/re la istoria rOlJl(înUor, V. Bucureşti, 190:3, p. ;)\)(3), a fost decla- 
rată fals,} (intre aceştia, E. Frances. Slallii pe pdmtnluZ patriei noaslu În veacul al XII-lea, in 
"Studii. HevisUi de istorie", V III, 1H55, nr. 3, p. 60 -67 şi passim, eure, combăi.lndu-Î pc 
"aproape loţ.i istoricii români burghezi" pentru că "resping ideea dominaţiei Halieiului la 
Dlll1ăre", îşi argumenta teza iUVlic'ind "notele crollologice" ale lui K. Marx; apoi C. Cihodaru, 
în subeapitoJul intitulat "Dominaţ.ia cnczatnJui!le ITaliei asupra Moldovei", dil11sloria Românlci, 
lI. Bucureşti, 1\)62, p. 100 .. -1(3). în cadrul principatului halician, mai afWm, BlrladllJ a 
fost, dacii llU capitala însăşi, măcar "al doilea oraş [ ... ] ca însemnătate politică şi {omel'cială" 
(p. 29). El "avea in jurul său o regiune Intreag:l", care "trebuia să Ii avut pînă la vreo 10-50 
de mii de locuitori ", ceea ce, cOllvenim şi Iloi, "nu este puţin" (p. 29). în continuare, autorul 
cOlltureazil. perioada de glorie a BJrladului, uzind de un alt document fals, de la 1:374, emi s 
la Bîrlad de "domnul" Iurg Coriatovici (pentru care, vezi P. P. Panaiteseu, Diploma blrlă- 
dcond din 1134 şi hrisovul lui Iurg f{oriaiouici ('in 1371. Falsurile patriotice ale lui B. P. Hasdeu, 
în "Revista istorică rOI11fÎnă" .. II, 1\')32., p. 40--57) : "După Siret, capitala Ivfoldovei n .. fl trecut 
direct la. Suceavn, ei !ntli la Birlad şi sa menţ.inut acolo timp de cinci ani, cit a domnit Inrg 
Corial:" (p. 31). Nu este de mirare eă birlădcnÎiau l'epuhlÎeat acest măgulitor "studiu", pre- 
lulndu-l din "Eevîsta arhivelor", LI, 1974, nI'. 3, nude el izbuteşte să. vadă lumina tiparului. 
Clt priveşte etirnologia propriu-zisă, dela un vechi germanie" IJurlad, credem că ca i-a fost. 
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despre eiobanul care, trecînd odată nişte oi eu lada, de la un mal la celălalt al 
apei, obişnuia să strige (în răstimpuri) : "hîrr, ladă, birr ! " 2". 

Atestarea in Transilvania a unei localităţi Beruul a fost folosită de 
H. Hoesler pentru a sustine ideea originii maramureşeue a moldovenilor, 
alături ele alte nume topice care ar releva un transplant toponimie 27. Ph ilippide 
încerca să clarifice raportul dintre ele conferindu-le acelaşi etimon : şi satul 
ardelean "altădată a fost sigur un oraş", întemeiat, fireşte, de cumani 28. 
G. Kisch observa Însă că Berlâd nu este altceva decit. numele unguresc al 
satului Birla (pe care îl explica din sl. berla "nuia"), eu suf. -d ; acelaşi 
etimon l-ar avea hidronimul Btrlad ze. De fapt, Berlad este o formă art.ifi- 
dală maghiară (creată prin analogic cu toponimele autentice în -el, în secolul 
al XVIII-lea), a numelui satului românesc Birla, menţionat ca atare din 
veacul al XIV-lea (a. 1319: Barla 30). Prin urmare, nu poate fi vorba de un 
transplant, cum credea Hoesler, şi nici de un toponim curnan analog, cum 
presupunea Philippide, Totuşi, oiconimul oficial unguresc a orientat soluţiile 
etimologice spre ipoteza unei Iormaţ.ii maghiare cu suf. local -d, ataşat fie 
unei baze slave (G. Kisch), fie unui nume cuman (Veress Endre) 31. După 
Gh. Ghibănescu, la tema sl, berlo s-ar fi adăugat suf. -ud care "trădează o 
rostire mongolă" 32 -- clar este o simplă impresie, nesusţinută de un material 
concret, C. Cihodaru este de părere că numele oraşului ar fi putut fi creat , 
pe la sfîrşitul secolului al XIII-lea, de o colonie ungurească, plecînd de la (J 
bază * Birla-, fie slavă (ea În bîrl-og), fie turanică (aceeaşi din Btrl-uiş ; el s-ar f i 
extins mai apoi asupra rîului din apropiere 33. Intr-lin alt studiuvC. Cihodaru 
reduce posihilităţ.ile de analiză a temei la una singură, sl. beria, cu acelaşi 
sufix 34. Ipoteza este refutată de către G. Ivănescu, "deoarece influenţa ma- 
ghiară în toponimie nu se întîlneşte [decît] la vest de Siret; faptul e uşor de 
inţ.eles din moment ce ungurii Il-au stăpînit niciodată teritorii la est de acest 
rîu" 35. într-adevăr, indicele de probabilitate istorică al et.imologiei este 

sugerată lui Boldul' de forma In care apare t.oponhnul in scrierile germane vechi (de pildă 
Bar/al, la 1415, ef. Constantin 1. Karadja, Delegatii din ţara noastră la Conciliul din Constanta 
Î11 Baâen, În anul 1413, In AAH, IsI" s. III. 1.. VII, HJ26·· 1\)27, p. 70; forma reapare 
tn multe hărţi vechi ale Moldovei) şi care nu reprez lntă altceva declt modul obişnuit de redare a 
vocalei rom. -1- (cf. Barza, Burxeuland pentru "Blrsa", "ţara Brrsei"). 

26 Ştefan N. Popa şi Pavel Florea, Legende populare din Ma/doua, Iaşi, 1968, p. 22. 
2'1 Hobert Hocsler, Rom,'inische Siudien. UnlersucllllTl{/Cn ţlll' ălteren Gesc!Jicllte ROlJlănicns, 

Leipzig, 187:1, p. 344. Localit.atea, pe care Roesler o notează .Berlal, nu se af1ălnsă 111 Mara· 
mureş, ci in com. Mărişelu, jud. Bistriţa-Năsăud. . 

28 Alexandru PhiIippide, op. cii., II, p. 367. 
29 G. KisCh, Sicbenbiir{/cn im LiclIle der Spracbe, Leipzig, 1 !J2!J, p. \16. Identificarea 

satului .Berlad o face şi N. Drăganu, Românii În veacurile IX-XIV pe baza toponim iei şi a 
onomasticei, Bueureşti, 1.933, p. 53:3, nota 2. 

80 Vezi Coriolan Suciu, Dictionar istoric al locali/âti/or din l'rallSiloallia, r, Bucure"U, 
1967, p. 82. 

31 Ap. Iosif Petru M. Pal, Ori{/inca catolicilor din 1ldo/doua !fi franciscanli, păsiorii lor 
de veacllrl, Săbăoani, 19,12, p. SG. 

32 Gh. Ghibănescu, Surele şi izvoare, XV, Iaşi, 1)2(), p. II, III, IV. 
33 C. Cihodaru, Consideratii În legăturil el! popalafia 1Vloldo/lci din perioada prenwr{/â- 

toare irwaziei [marilor (1241), in "Studii şi cercetări ştiinţifice" (Istorie), Iaşi, XIV, 1963, 
p. 236-2:37 şi ilO ta 102. 

34 Idem, Observatii CII privire la procesul de formare şi de cOllso/id(lre a siafu/ui reuda 1 
Moldova În sec. XI-Xl V, In AIIAT, XVI, 197\l, p. 181. Cele "vreo trei Joealităţi cu numele 
de Bir/aeI", despre care se vorbeşte aici, sînt de fap t llna singllră, Birla. 

35 G. Ivi\n\\scu, op. cit., p. 38. 
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foarte redus, c,l. şi cel de verosimilitate sociogeografică, pentru că este greu 
de admis, datorită dimensiunii riului (247 km) , ca acesta să-şi fi luat numele 
de la localitatea riverauă. Comparaţia cu Birluiul este nesemnificativă, 
pentru că tema acestuia nu este Btrl-, ci Bil'-: sufixul cum an care se ataşa 
numelor de ape era nu -ui, ci -lui, reprezentînd fonnantul adjectival vechi 
turcic -lt'y, -Zig, -lur, după cum a demonstrat Lăszlo Răsonyi n6, Apoi, dacă o 
formaţie slavă de Ia berlo "nuia" eu suf. colectiv -ad este plauzibilă sub aspect 
toponimie, una maghiară eu suf. -tl este de neconceput: nici o localitate nu 
putea fi numită de slavi "nuia" pur şi simplu, iar semnificaţia mixtur ii, "la 
nuia", este de-a dreptul absurdă, în sfîrşit, tipul denorn inativ în -d a funcţionat 
în maghiară doar pînă în secolul al XII-lea, aşadar înainte de epoca în care 
se plasează vechile colonizări ceangăieşti din Moldova 37. 

Observînd că multe nume de ape se Întîlnesc şi ca nume de persoane, 
N. A, Constantinescu a crezut că, în toate cazurile, este vorba de hidronime 
personale. După el, nu numai Birltulul, dar şi Hăuiul, 'I'ecuciul, Tutoua, Taziăul, 
Trotuşul, Vedea etc. ar avea o bază antropouimică 38. într-adevăr, un Bărlad 
apare ca nume de ţ,igan la 144639; la 1520 sînt menţionaţi Gavril şi Cupea 
Blrlad , fiii lui Petrea Birliidescul din satul Btrlădeşti 40 ; o hotarnică din 1594 
include între repere Podul lui Bărlad, pe Cotelnic 41; la 1522 un proprietar din 
satul Cioriceşti (lîngă Bîrzeşti, în şesul Bîrladului) este Toader Băflad 42 ; 
la 15L18 copiii lui Dan Bărlad sînt proprietari în satul Cercaşea, pe Elan 43 ; 
la 163D şi la 1641 nepoţii lui Bârlad stăpînesc în satul Petrileşti de pe Lohan H. 
Dar procesul formativ antroponim es topouim nu este unidirecţional, ci rever- 
sibil, astfel încît, după cum există aniroponime în funcţie ioponimică absolută 
(deci, fără morferne care să marcheze trecerea de la o categorie onomastică la 
alta), există şi toponime i'n functie aniroponimică absoltită. Dacă în cazul hidro- 
nimelor minore sensul evoluţiei nu poate fi elucidat fără aj utorul unor docu- 
mente care să-I precizeze, în cazul celor majore este sigur că antropo nimele 
reprezintă creaţii secundare. Răutul., de pildă, este indus de/ către Max 

36 Lăszln Tlasouyi. Conlribnttons d l'histoire des premiere ctisinllisations d'Ctats des 
Roumuins. L 'origine des Bosarabus. în AECO, 1, 1935, p, 225, nota 9. 

37 Alţ.i istoriei, precum Bako Gllza, cred că primele colonizări saT fi făcut ceva mai 
inainte de marea invazie tălară (Contribui ii la problema originii ceangăilor, In "Studii şi arti 
eole de istorie", IV, 1962, p. 44), fi.!nd preeedate de colonii pc valea Oltului (Hălmeag) şi In 
zona Riului Negru, eare aveau misiunea de a păzi graniţa; Siretul ar fi constituit "o gra- 
nitl'! înaintat.ă în vrel11ea episcopi ei emnanc de la Mileovla" (ibidem, p, 42). Oricum, nici pe 
Olt, nici în bazinul Hîului Negru llU se CUIlOSC toponime vechi ungureştl in -d (vezi Hadu 
Sp. Popescu, Măr/urii toponimice privind istoria TraIIsi!l)(lniei medievale, In LH, XXII, 
197:1, 111'. 4, p. :lO\I--314). 

38 N. A. Constantinescu, RapfJor/s en/re tOPOllijl1lCS el anlhropollijmcs dans l'onol1las 
lique rollmaine, in voI. COl1lribufions o{wf1lasfiques ]Jllblifes CI l'occasioll du V le Congres inter- 
/la/iona/ des seimccs r!T1omasliqllcs el l1:Illnich du 24 (111 28 aoili 1958, Bucureşti, 1958, p 122; 
idem, Dicţiona/' onomastic romdnesc, Bucureşti, 1 (J63, p. 204, unde exprimarea cste mai 
prudentă ("pare să fie la origine numc ele persoană"). 

39 DHH, A, 1, p. 368, 
40 DIH, A, XVI-I, p. 188. Satul era pe Prut, In fostul tinut al Lăpuşnei (ef. şi 

Calalo(flIl documentelor moldoveneşti din Arhiva Istoriccl CellfraZă a Sta/ului, II, Bucureşti, 
1959, p. 331, a, 1fl·12, III, Bucureşti, H168, p. 389, a, 1(69). 

H Ungă Hîrtoplll Mare, In fostul ţ.lllut Orhei : DIH, A, XVI -- IV, p. 115, 
42 Gh. Ghibăllescu. SUTele şi izuoade, 1, Iaşi, 1906, p. 113. 
4:1. Th. Codrescu, UTicariul, XVIII.. Iaşi, 1892, p. 130. 
M Gh. Ghibăl1cseu, SUTe/eşi izvoade, III, Iaşi, 1907, p. 181, 193, XXI, Iaşi, 1929, p. 46. 
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Vasmer In categoria celor mai vechi nume ruseşti, în -ni-, care au evoluat 
apoi în --,(0-: Reooli ,,(rîu) vijelios" 4°. In Tecuci, Ioan Bogdan il recunoscut 
de multă vreme adjectivul tekuci "curgătoare" 46 ; chiar dacă apele desemnate 
prin el sînt de dimensiuni mici, semnificaţia hidronim ică a bazei exclude 
ipoteza unei creaţii antropo nimice, care nu se poate j ustiîica în sine. Pc de 
altă parte, exceptind poate numele ele ţigan Blidad de la 144G, care nu poate 
fi considerat cu certitudine ca posttoponirnic 4'/, numele ele răzeşi sali de 
hoiernaşi Bărlad sînt răspîndite, ÎIl majoritatea lor, în zone geografke relativ 
apropiate rîului, ceea ce ne întăreşte convingerea că au. ea pu net de plecare 
fie hidronimul, fie oiconimul Birlad. 

Hespingînd ca neconvingătoare etimologia lui Ioan Bogdan, N. Drăganu 
era şi el de părere că Birladul este un toponim personal, pe care îl racorda 
la seria sîrbească a derivatelor de la Bernardus iBrlan, Brlek, Brli« etc.), 
refăcînd un slav "Brla: 18. Ca şi N. A. Constantinescu, el neglija caracterul 
major al hidronim ului, dat de suprafaţa haz inului şi ele dimensiunea cursului 
de apă. 01', probabilitatea unei formaţii personale este invers proporţională 
C/1 ncloat ea 9 unui hidrouim : cii cît valoarea sa este mai mare, cu am se reduc 
şansele originii aniroponimice. 

Primul care apropie ipoteza de verosim ileste Max Vasmer, care compară 
Bitlaâu! cuiscr. bilaqa "rnocirIă, mlaştină= " , fără a încerca să-I explice în 
întregime. O intuiţie oarecum apropiată avusese şi A. Scriban, refăcînd un 
v. sl. "btrlatii, dar semnificaţia pe care i-o conferea, ."cu multe cotloane 
(vizuini, bîrloage), după aspectul rîului Birlad", nu este inspirată ele realitate, 
ei produsul pur al imaginaţiei; el trimitea şei la ser. bNa(ja "baltoagă în care se 
tăvălesc porcii", dar asociaţia nu se reflecta şi în stabilirea sens ului Combi- 
nînd tema cu suf. colectiv ser. -adt, G. Mihăilă a propus un etimon slav sudic 
*bIlad "loc mlăştinos" (i2• Şi G. Ivănescu presupunea că este un nume "slav 
vechi de tip bulgar", cum nu s-ar putea altfel, dat fiind eă"numele unui rîu 
aşa de mare [ ... ] nu putea fi dat tîrziu, adică de populatia de tip ucrainean, 
care s-a stabilit în Moldova, probabil În jurul anului 1000" 53. Tema e-xistă, 
într-adevăr, cu această semniîicaţie, nu numai in ser. brU(fga, bi1jllg, btloq, 
bNjog "mlaştină""4, ei şi în bg. (dial, b ătio]: "mocirlă, mlaştină") 05. Dar ea 

oi;' lIL Vasmer, The Allcienl Populoiion Siluolioti of Russia il! Ihe Lt[jhl of Lituţuisiie 
Researcli, New York, 19'7.1, p. 8. 

46 Ioan Bogdan, op. cii" p. 141- 
4. El şi-ar putea avea orIginea intr-una din limhile vechi turdce, ca şi alte lHll11C de 

ţigani din vechile documente moldoveneşti. 
48 N. Drăgauu, loc. cit . 
• 9 Pentru acest, concept, vezi Dragoş Moldovanu, Stratificarea gene/iecl ... , L jl_ 419. 
50 Max Vasmer, Elimologiceskij s[ouar'., loc. cit. 
e>! August Scriban, Blimologii, In "Arhiva" (IaşI), XXXIX, 1 1;32, p. \lil. 
52 G.Mihăilă, loc. cit. 
53 G, Iv{mescu, Isloria limbii române, Iaşi, 1980, p. 272 şi 745. Poziţ.ia. lillgvisluluÎ 

ieşean rămine neflccisă, pentru că în ari. cit., p. 38, el nu considera exclusă. provenienţa 
"dintr-uIl cuvint peceneg sau cumnn ncÎnvocat pînă acum". Şi N. Iorga era de părere că "în 
rădiî.cinile turaniee trebuie să i se eaute sensul" (BI'odnicii şi românii. O problemâ din vechea 
istorie a I'omânilor, cu 111l adall, despre Vrancea, In AAH, Ist., s. III, t. VIII, 1927 ----19.28, 
p. 150). 

54 J oseph Schiitz, Die gcographische Terminologie des Serbokroalischen, Berlin, 1 1l57, 
p, tH; Pelar Skok, Elimologijski rjecjt!k hru(l[sko[j(l ili sl'{!skogajczika, 1. Zagreb, 11l71, p, 21). 

55 .]oscph Sclliitz, loc. cit. 
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există şi în limbile slave din grupurile estic şi nordic (v. ucr. bnrloh, un, bar- 
lih, berlih, bar/MIa, berl olu: "mlaştină, baltă", pol. dial, barl6g "idem", sor. 
de jos barlo.IJ "baltă.") 5", descinzînd. deci, din slava comună, Vechimea sa este 
confirmată de paralelismul eu limbile baltice: lit. bu ilas ,;baltă", "mlaştină", 
burhinqis "loc b ăltos (mlăştinos)" 5', Irrprivinţa sufixulu i, cercetările mai noi 
au dovedit utilizarea lui şi în zona răsăriteană a slavilor, în special în graiurile 
periferice (dialectele nordice ruseşti şi Zakarpatia) oS, 

Urmărind reflectarea în toponimie a bazei sl. corn. *brl-, aceeasi din 
Berlin, Jtirgen Udolph consideră că numele Hirliulului , ca şi cl rîului licrlad' 
din Podolia, s-ar putea explica de la ea cu vechiul suf. sla v ic *-adii sali *-(l(H, 
dar îşi exprimă totodată rezerva cu privire la această etimologie, întrucît 
este la fel de posibil ea hidronimul să includă sul'. toponimie maghiar -d 59. 
Am văzut, insă, că posibilitatea unei creaţii ungureşLi este exclusă, dată 
fiind opoz.iţ.ia conjugată a factorilor geografic, lingvistic şi istorie. Eliminînd 
rezerva, IlU există nici un impediment pentru etimologia slavă a Btrladului , 
care poate fi, credem, atît ;un sl. sudic comun Cit şi un sl. estic comun 
*bir(jadI "loc mlăştinos", cu suf. -jtuit, iar nu -tul (caracteristic sîrbocroatciw), 
Se pune, Întrebarea dacă Iorma to ponimului ne poaLe ela sau nu vreo indicaţie 
utilă pentru stabilirea provenicnţei (sudică. sau estică) şi aerollologiei sale, 

Excluzînd ipoteza unei crcaţ.ii jsîrbocroatc, trebuie să admitem că forma 
iniţială a toporiimului a suportat, pe lîngă dcplasarea-uccentulu i, o depala- 
talizare, care era posibilă atit în graiUl'ile de tip bulgăresc (cum () dovedesc 
unele toporiime formate eu suf. posesiv -.ia: Boqomila < "Boqomilja , Bratila < 
'" BraliUa, Dobrila < *Dobri(jer, Kozla < * J(ozlja, Orla < *OrUa,l7.adila <:. *Radilja, 
Trebla<* Tl:iebzja ş,a,) 'H, dt şi Îl} )irnba rornână, cum a arătat E.Petrovici 
(blid'<uer. b(judii, cluca <uer. kl'uc;ar'l) 62, nu fnStl şi în l1craineană, unde 
clepalatalizarea lui l' este posihilă doar înainte de e şi i (de ex, sI. esticcom, 
*kl'enu >ucr. lelen) 0:1, Întrueît evoluţia se putea realiza şi pe teren românesc, 
depalaLalizarea lui -l' .. nu poate constitui un indiciu al provenienl.ei sudiee 
a topollimului. 

lJn alt indieiu ar putea fi natura hazei lexicale: spre deose}Jire de sîrhQ·· 
croată, unde sufixul se ataşează şi unor leUle hominale, înli.llJbiIe slaye de est 
acesLea erau, de ohic.ei, adjedivalc : mokr'adl "loc noroios" lJlOkn'j "umed", 
(tn'({di "negreaţ{l"<i'ţnu "negru", gni['ac!'i "loc c.u copaci putrezi"<gIlilli 

56 Maria]] ,j urkowsld, UkraiIiska /atninulo.!Jija hydl'ogralkuw, \\'1'oet:\\\'-· Varşovia-· Cm- 
('ov1a-- GdaflSk, 1\)71, p. 68 G9.: S/owllik ]ll'us/owioIlski, 1, \V1'ocla\\'-- Varşovia-Cracovia--· 
Gda/Jsk, 1\)74, p. ,1:30·--1:11. Formele eu -((- elin ucraineal1<l sint de origine po]onă ; cele el1 -I!- 
sînt însă vechi. 

f., \\1, Vaslller, Elimo!ogii'eskij "louar', r, p, 158; :\larian Jur]wwskl, [OI', cii.; SIOWllik 
praslowiCl1îski, 1, p, 4:11. 

5R W. Vonc!dlk, VCl'(llcichendc slauische Grammalik, r, GiittillgCll, l\)OG, p, '1Sij; Fran- 
ciszek Slawski, Zal'Ys slollJolw6rsiwa praslowiaâskicgo, in Slownik pras/owiwlski, 1, p, ti'!. 

59 J lirgen Udellplt, SlllIlien zar oluuischcn Gewdssernamcn !Ind (;cwâssl'l'bczeic!lIll1ngfll, 
Ein Bcilra[J Z1U Pragc llC/cll da UrlzeUnal der SlaveJ/, IIeiclelLerg, H17\J, p, 88- .. B\J. 

(;0 Pelar S]wk, of!. ciI., L p. 8, 
(il ,Iordan Zaill1ov, lJăf[JaTski gcografsk! imen(/ " -j, Sofia, 1\)73. p. 77, 7S, Il\), u,t, 

137, 1<17, 1!l7, 
(;2 E. Pcl:rovic.i, Adjeclii!c posesiVe s/aue fn -j- ca toponimiec pe lerilol'ilil R.l';R" În SeL, 

IV, 1 \J5:!, p. 7:l şi nota 6. 
HB Friedrich SchoIz, SlalJisc/ic EIYll!%gle, Bine .Anieilllllg ZUI' Be/l(l{wng etymologi- 

seha VI' urlerbticher, \Vi.;sbnc!elI, l\)u(i, p, :)1, 
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"putred" etc .. 64• Or,pentru slava comună 5-·,1 putut reface doar UIl substantiv 
*b(lo 65 (intre altele, pc baza ser. bilja "mocirlă, mlaştină"), ceea ee pare să 
.i nstif ice ipoteza originii slave sudice. 

Sub aspectul mot.ivării geografice, observăm efi der ivatul slav, avind 
semnificaţia .Joc mlăştinos", care se potriveşte atit de bine zonei denumite, 
poate fi cu greu acceptat ea nume de rtu , datorită îuţelesului colectiv imprimat 
de sufix. Neconcordanta se clarif'ică , după părerea noastră, invocînd numele 
vechi al unui mic alluent al Bitladului, aproape de vărsarea acestuia în Siret, 
Bărlojti« (= Blrloiii« eu palatalizarea lui -11-) 66, menţionat şi În formele 
Birlouiut 67, Jilrlâviţlf "8, Bărlouii« "0, Bărlouălul ts, care nu se poate înţelege 
ea derivat de la Birlatl (ca numele altor af'luenti ai săi, Bîrl.ădeiul sau Birlăzelul 71 
-- existent şi astăzi şi Bitl ăzelul. V cehi 72), ei ne obligă să refacem perechea 

opozitivă primară, * Bîrlona < sI. sudic comun sau un sl. estic comun 
* Birlolltl (reka) ,,(rîul) mocirlos" sau "mlăştinos", dezvo ltată, cum o arată 
sufixul adjectival, Lot: de la un substantiv (*birlo sau, evoluat, "bir/o). 
Situaţia işi arc pandantul său În toponimia occidentală: "eucori, spune 
Marcel Baudot, 1111 afhieut a păstrat sub Iorma dirninutivă numele vechi al 
riului în care se varsă; aşa Calonneiie, afluent al rîului Clarence, ne Iace să ne 
gîndim că acesta s-a chemat odinioară "Calonne, după elim şi Oi,qnin, care 
primeşte pe Semeneite, a trebuit să se numească "Semine" 7;). Tot astfel, în 
Normandia, Sieiie menţine numele veeh i, *Si(', al rîului Lon,q VC,ll,Donnelte 
pe cel al riului Corbionne, care s-a num it probabil "Donne sau *])011 H. 

Aşadar, nomenclatura geografidi slavă se organizase într-un cîmp topo- 
nimie ternar, dezvoltat, în elementele sale principale (hidronimul major şi 
numele zonei sau, eli UIl termen deja impus, horonimul), de la substantivul 
*birlo(*berlo). Faptul că, dintre toti afluenţ ii Birlaâului, a fost considerat ca 
pereche unul dintre cei mai ueînsern.n a li (BÎrloui[a <: sI. su dic eom un sau din- 
tr'-lllJ sI. estic comun * Bil'lovic:aj * Berlovica j* Bfrlo{)(() dovedeşte că acest cimp 
s-a comtitL/it in zona eur.mlul inferior, unde, de altfel, şi aspectul geografîe 
desemnat era caracteristic. Această împrejurare faee plauzihilă ipoteza ori- 
ginii sud-slave, acordÎndu-i şanse egale comparativ eu cea a originii est-slave. 
Substituţja hidronimuIlli prin horol1im Il-a putut fi operată decit de populaţia 
românească, incapabilă să perceapă diferenţierea realizată in slavă cu ajulornl 
sufixelor, şi a fost eu mult anterioară seeolulu i al XIV -lea, dnd docUlnentcle 
Înregistrează, pentru rîu, exdusiv numele Blr[ad. Cînd dClldl semne toponimiee 

64 Frallciszek SJawski, op. cil., p. (J·1- 135. 
65 SloWllik praslowiailsk i. 1. Jl. 4cm. 
M DHH, A, I, p. :3\17 (a. 14·18). Aecastii serie de dimiulltive !lI.! a fust luată in consi- 

deraţ.ie plnă In prezent. 
67 DIn, A. XVI ·IV. p. 299 (a. J(300). 
68 CatalolJul documentelor mo/(/openfş/i, II, p. 280 (a. llliJ\J). 
69 C. A. Stoide şi D. L. Slah.iescu, Un mănllnchi de dowmenle pril1i!oure la salul J.icşli 

Tecuci, în .. Hevista arhivelor". IV, J941, llr. 2. p. 27c1 (a. 179(\); "Buletin. Foaie oficială" 
(Iaşi). 185:>. p. 178; .. Principatele Unite. Foaie ele publicaţ.ii oficiale" (Iaşi). 1862, p. 1108. 

70 C.A. Stoide şi D. L. StahiesclI, op.cil., p. 279 (a. 13,11). 
71. DHH. A, L p. 268 (a. 14:l8). II, p. 210 (a. 14(7) ş.a. 
72 Calalo[jul docnmenlclor llloZdooweş/i,. V, Bucureşti. 1Il7 ;'), p. 8:l (a. 17(4). 
,3 \farccl13auelot. Etemenls de rccOllstillllion des h!JdroI1ymcs dispar!ls, In vol. FI 

ltdernalionalcr l{Ol!flI'CSS fiiI' Namellforscllllll[j, Il. MUnchen, J (J()J, p. J 22. 
74 Idem. S'trati,qraplLie lZiJdroniJmiqlle dela Normandi!!, In voI. Proeeedin{IS of ilze nintll 

lIllcnwtional ConlJl'ess of Onomastic SCiences, Louvain. 1969, p. laB. 
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intră În concurenţă pentru a reprezenta acelaşi o hiecf., există întotdeauna o 
perioadă în care ele alternează, iar această perioadă este cu atît mai trulelunqaiă 
cu ctt conţinutul este mai important. cotespunztnd unei valori ioponimice majore. 
Or , caracterul major al hidronimului Btrlad, corelat cu absenţa oricăror indicii 
de alternanţă, dovedeşte că structurarea cîmpului s-a făcut în timpuri îndepăr- 
tate, probahil înaintea secolului al XI-lea. Ea a fost realizată, se pare, de 
slavii din grupul sudic, cum o indică procedeul de formare a derivatelor În 
-jadi de la teme substantivale. O certitudine În acest sens nu putem avea Însă, 
pentru că 1111 este exclus ea acest sistem să le fi fost cunoscut şi slavilor răsă- 
riteni. Prima atestare a hidronimulu i, În forma Bert lad] , din anul 13\10 75, 
ar putea indica faptul că vocala -e-, rezultată din evoluţia lui 1 în pozitie tare, 
nu devenise Incă in română -â-; ea nil reapare însă în documente, aşa 
încît poate fi consideratii o subst.ituţ.ie operată de .către diacul ea neclar iei 
moldoveneşti. 

Nu este exclus ca Ia acest B('/'[([([I să se fi referit principele de Suzdal.' 
la 1174, deşi mai aproape de adevăr ar părea localizarea lui într-o zonă apro- 
piată principatului rus, ea şi Smolenskul. Dacă ultima posihilitate ar fi 
confirmată, atunci am avea certitudinea că topo nimul este, totuşi, de factur-ă 
slavă răsăriteană. Este curios Însă că nici o mentiune ulterioară nu confirmă 
existenţa unui Berladi prin împrejurimile Suzdal'ului, iar acest lucru este 
de neînţeles adrn iţind ipoteza unui nume rusesc, pentru că el nu putea desemna 
un mărunt. detaliu geografic, ci, în mod necesar, o întreagă zonă. "Tăcerea" 
izvoarelor istorice ruseşti ne determină să înclinăm a vedea menţionat aici 
Birladul nostru, care le putea fi cunoscut ruşilor din vremea expediţiilor 
războinice la Dunăre sau prin relaţiile comerciale mai mult sau mai pirţtn 
stabile Intrcţiiiute eu oraşele dunărene şi, în general, cu Bizanţul, In nici un 
caz referinţa nu ne-ar da dreptul să vorbim de prima atestare scrisă a oraşului. 
Bhlad, cum a susţinut Constantin C. Giurescu 7(;. Teza apariţiei inainte de 
înetenieiere a tîrgurilor moldoveneşti nu a putut fi eonfirmată(fe 'cercetările 
arheologice, ea fiind, in momentul de faţă, complet abandunatăvPentru Bîrlad, 
săpăturile evidenţiază doar o măruntă aşezare, din secolele al XIII-lea a l 
XIV-lea, pe nişte grindLlrÎ înconjurate de mlaştini 77. 

Doar potrivirea de nume a făcut ca berlndnicii, pe care Victor Spin e i 
îi consideră o populaţie nornad ă din stepele ruseşti, probabil turcică 78, să 

75 DIUf, A, 1, p. 11. 
76 Constantin C. Glurcscu , T'irţţuri, p. 2\J (CII o lungă llstă de istorici care au admis aceeaşl 

ldenllfleare) şi jl. 191. Cu toată fragilitall\a ci, ipoteza a stat la baza hotă.rll'ii din anul19U de li 
se sărbători 800 de ani de atestare documentară '1 orasului. Dacă Blrladul ar fi avut vcchh:nea 
presupusă, ar fi trebuit să figureze In lista rusească a ('clo{' mai vechi oraşe mcildovcneşti (pentru 
(are, vezi AlexalHJrn Andronic, Orae mloldoveJlcş/i in secolul al XIV-lea 111 lumina celor mai 
!1ccllf izvoare ruseşti, 1n HSI, XI, 1965, p. 2(9). 1';8te de necollceput ca un oraş cunoscut de ruşi din 
veacul al XII-lea să fie "omis" peste dou:l secole În izvoare lot de redacţie rusă. 

77 Vezi Victor Spillci. Înccplllu.ri/Ilvicţii urbane la Birlad şi problema berladnicilor, In .. 
AIIAl, XV 1, 1 U7U. p. 279- 286 şi passtrn; idern, Alo/dova În secolele Xl .. -XlV, Bucureşti 
1982 p. 143-·1 'i1 ; Olga Hăşeanu, Inceputurile viefii urbane ICI Birlad, In voI. Birladulodinioară 
şi astăzi, nI, p. 42. 

78 Victor Spinc1, inceputllrile, p. 28:3 ; idem, Ma/cI(ma, p. 14'1. Acelaşi puncL de vedere la 
Olga Hăşcallu, op. cU., p. 40. 
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fie asociaţ.i cu Birladul din Mo ldova 79. După părerea noastră, numele berlad- 
u icilo r s-ar putea explica În mod independent, ele la un verb provenit elin v. 
turcic birlâ- "a se uni, a se grupa" 80, care la perfect primeşte morfernul -d- 
(de ex., la pers. III sg. : bil'liidi "s-a împreunat"). Acest verb, care a existat 
în mod cert înl imba cnmanilor 81, va fi fost folosit de aceştia pentru a-şi desem- 
11a aliatii. Cu această accepţie specializată, el va fi fost cunoscut şi vechilor 
ruşi.rcare au putut forma, cu suf. com pus -inikî: C>-·nifl), derivat.ul respectiv 
(după morlelul : bludtt' "a greşil":>bludnik "dcstrăbă.Iat"). Sensul va fi fost, 
deci, "eei care se unesc, se asoeiază"-+"adunăl.uri'I", şi este pe deplin motivat 
de ştirile oferite despre ei de cronicile ruseşti. Atît numele, cît şi structura 
etnică şi orientarea comportamentală par să fi fost asemănătoare cu ale 
brodnicilor de mai tirziu, pentru al căror nume s--<[ propus explicaţia, perfect 
plauzibilă, printr .. o Iorm aţ.ie deverhală de la v, rus, brodit' "a pribegi, a 
rătăci" 82• 

După Teorlor Bălan, amintirea berladnicilor s-a m enţ.iuut pînă (ÎI' .. 
ziu, In. veacurile al XVII-lea şi al XVIII-lea, În vechea "Iară a Şipeniţului", 
unde o serie de documente menţionează toporiimul Drumul Bărlaâului, alter- 
nind eu Drumul T'ălluirulu! şi Drumul Furilor (de ex., la 1782: .Drumul Băr- 
ladului sau Tăltuirului", "Drumul Bărladului zis şi Drumul Ti'ilharului"); 
este. vorba de un drum între Oşehlib şi Şipeni]., folosit ele cei care voiau să 
evite vama Şipeniţului 8:3, După Bălan, sinonimia ar dovedi că berladnicii 
erau un element social ("holi"), iar nu etnie 84. Supoz iţia sa este, desigur, 
greşită, pentru că trecerea de la numele etnie la cel caracterizant este firească 
(de pildă: ţigan-'>"hoV', vlah->"păstor" .etc.). Sub aspect lingvistic, relaţ.ia 
stabilită ele Bălan nu se poate susţine deoarece, dacă numele vechi a fost 
acela de berladnik, el nu putea ajunge, în româneşte, în forma b ărlad, HU'ă 
sufix (toate derivatele slave în -uik s-au păstrat ea atare În românii), iar dacă 
el va fi fost rberlad "hor', nu ar avea nici un sens derivatul v. fUS. berladnik. 
fu stadiul actual al cunoştinţelor noastre, credem că este mai prudent să 
vedem în alternanta Drumul. Bi'il'ladului ; Drumul Tiilh.arului nu o SillOnill1ie 
lexieală (bi'irlad =.= iăllwr), ci o sinonirnie toponimkă (Druinul Bărladulul === 

7 Citi!Tll doar clleva lueri{ri din enunua blbl.iografie a problemei: Hadu HoseLU, Statul 
blrlâdeal1, In "Hevista Ilou:l", II, 1880. p. 466 .--' 4li7; Dimitrie. Ol1ciul, Scrieri ilorice, .1, Bucu. 
reştl, 1968, p. fi84; Şt. Ştef:lnescu, "lnlemeierea"Moldovei În isforiografia românească, In "Studii. 
Hcvistă de istorie", XlI, 1059, Jlr. (), p. 45 ; Constantin C. GiurCSCll. op. cit., p, 29 ; C. Ciho(]aru, 
1n .Istoria Honu'niei, 1, p.102 ; Ştefan Olteallll, Blrladul şi ueacurile sale de istorie, In "Magazin 
istoric", YIrI, 1974, nI'. O, p. 31 ; Hăzv3n Theodorescll, Bizanţ, Balcani, Occidenlla Începuturile 
nlliurii medievale româneşti (secolele XXIV), Bucureşti, 197'1. p. 58 --- ;i\). O listă impresio- 
nantă de autori care susţJn aceast<1 relaţie di! Victor Spinei, Inceputurile, p. 275  27G (nota 
29). DUl);) I. Nistor (Problema IlCraÎIlC(lllrl În lumÎna isforici, in "Codrul C08I11inului", VIII, 
19:3,\---19:31, p. 52 ; Emanciparea politicâ Il daCOrOTllllllilor din Tramdwwvia, în AAH, Is1., 
11 •. III, t. XXV, 1941 -19,12, p. 528) şi E.Frances (Les rela!ions msso.b!}:wnlines al! XH' siecle 
cI la domilla!ioll de la Galicic al! Bas.Dallubc, In "Byzal1t1noslavica", XX, 195(), m. l,p. 55-56) 
relaţ.la ar fi inversă: numele Bir/adulai a fust dat de la acela al berladnici1ot. 

80 Yezi Dtevneljlll'skij s/onor', Leningrad, 19G9, p. 102. 
81 In CodeJ: Clllllanicl1s (ed. Gcza Kmm, Budapesta, 1880, p. 64) se menţionează birla, 

tradus ln latineşte prin cum (,,!mpreuI1ă"). 
8Z Yezi discuţia la Victor Spinei, Moldova, p. 1'1G: idcm, J?eaJitdţi elnice şi politice in Mo/- 

dova mcridio/lalâ tn secolele X XIII. Români şi luraniei, Iaşi, 1985, p. 88. 
8:1 Teodor BMan, 1Jctladnicii, Cerniîuţ), J \128, p. 9, 1:),20. 
84 lbidfIlI, p. 14., . 
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"Drumul lui Bărlad") ; acel Bărlad fiind un tăllun: , obişnuit să ocolească vama, 
a fost suhstitllitin sintagmă prin atributul său definitoriu. (Suhst.ituţiile 
de acest fel sînt frecvente în toponimie.) Tot de Ia UII nume de persoană, 
posttoponhnic (= din hidronimul sau o ico nimul l1îrlad), se explică. şi 
numele localităţii Berljadka sau al pîrîului Berlad'i , cu suf. personal -ka şi, 
respectiv, eli suf. posesiv -j: (dacă nu cumva este vorba de lUlUI. )i acelaşi 
obiect geografic; în acest caz, numele Iocal ltăţ.ii putea fi derivat de la acela 
al pîrîului, cu suf. -ku). 

Pentru a conchide: numele Blrladului este ele origine slavă, probabil 
anterior secolului al XI-lea, raport.îndu-se fie la un sl. sudic corn un , fie 
la un sl. estic comun *btr(jadl "loc mlăştinos", El a desemnat iniţial zona geogra·· 
Iică străbătută de cursul inferior al rîului, incadrîndu-se intr-un cîmp topo- 
nimic din care făceau parte nllmel, rîului (*Bîrlo{}o<:*Btrlolloi* Berlou«] şi 
al unu i mic aflue nt tBirlonita <:: '" Birlonicu]" lJer!ovica). Populaţia românească 
a substituit ulterior hidronimul prin horo nim ; de la acesta s-au format a ntro- 
ponime care, circulind mai mult În zone apropiate rîului, s-au răspîndit şi pe 
teritorii mai lndepărtate, unde au stat la baza unor Lo po nirn e minore (Podul 
{ai Btrlaâ, Drumul Bărladului, Betljatlkaţ. Relaţia Între horo nimnl Birlcd 
şi Berlad din cronica Ipat.ievskaia nu este certă; este sigur, însă, că numele 
populaţiei berladnicilor din secolul al XII-lea nu are nici o legătură eli Birladul, 
el fiind o formaţie independentă, probahil de la un verb de origine cum ană. 

IAf,OMITA 

Este singurul h idro nim slav din grupa hidronim elor majore româneşti, 
dcsernnind rîuri de peste :'\00 Ion (lungimea sa este de 114 km , iar suprafaţa 
bazinului de 11 000 km"j, care sint toale de origine autohtonăvNumele său 
antic, înregistrat deja ele Hero dot., era Ntiţiuris ; pe care VasiJ(" Pârvan , 
după Thornaschek, îl apropia de lit. Napras, unde "e foarte prolw)Jil{t" rădă- 
eina nebh- "il izvorî" Ro; V. Bogrea îl compara ('11 v. pers. nâpo,d"izvor" 81\ ; 
1. 1. Hussu îl expliea dintr-un i, -c. ';sna-p- "umt>zeal{[",aeelaşidin NâpoC([ 37. 
!van Duridanov îi găseşte analogii în v. prns. Nauperyn (Iimnollim), Naupern 
(hidronim) şi propune analiza lni ea un ('ornpus, În care al doiJea termen esle 
apelativul daeie ee a staI Ia baza rom. păr(Jll, alb. pihT1W (comparabîle el! 
hidronimele lit. Parci,. Par-llpis, Parijd), iar primul un eorespondent al 
i, -e. *(s)nuu-, eu seumifieaţ.ie hidronimieă nepreeizată (dar care se poate 
intui din euvintele deseinzînd de aici : mir. snău "puhoi", gr. VXUl "curg" ete.) ; 
forma reeonstruită de el este i. ··e. *(s)nay;!pol'is> dac. *Nauopal'is>gr. 
*NO(Fo(TC!Xpc;:::.gr. NâTC!XPC;8H. Substituţ.ia numelui antic se explieă prin faptul 
eăhaziIlul inferior allalomiţei a fost ecnlrul Sclauiniei în ep.oea în care migra- 
pa spre I3aleani a triburilor slave a fost oprită temporar la Dunăre ele arma .. 
tele hizantine (secolul al VI--Iea). Este de presupus că. primul val al năvălito- 
rilor, a căror feroeitate () l'elevă mai toate sursele greeeşti, a obligat poptlaţ.ia 

85 Vasile Pi\rvall. Consideraţii aSllpra 1IT10!' nume de riuri dacO-8citic. In A:\n (IsL). s. 
III L T, 1\)23, p. 2,3. 

80 V. Bogrca, Recenzie, 111 AIIN, II, 1 !')2:1, p. ,191. 
87 l.I. ItUSSIl, Limba lraco-derci!or", Bucureşti, lIHi7, p_ 11:3. 
88 IVHn Duridsnov, l'/irakisch-dakisc/ie Studien, 1. Die l'hrakisc1j,· mzel dakisc/i-balti$chen 

.spruc/ibezielmllgen, tn L13. XIII. 1969, nI'. 2, p. 48_ 
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existentă să părăsească zo na, adăpostindu-se în regiuni mai ferite, astfel 
încît numele vechi (dacă va mai fi rămas acel<1şi) nu a putut fi transmis. 

1 n anul 592 e.n, hizantinii intreprind, sub conducerea lui Priscus, o 
expediţie împotriva slavilor ; ei trec Dunărea şi, urrnărindu-l pe şeful acestora 
Ardagast, ajung la rîul Ilinakia , unele dau de locuri mlăştinoase, elin care cu 
greu pot ieşi. O altă expediţie, din anul 597, condusă de Petrus, împotriva 
lui Piragast, se soldează cu o înfrîngere lîngă acelaşi rîu. Începînd cu Gheorghe 
Şincai 89 şi urmînd cu Safafik 90, Hasdeu 91, Xenupol v-, C. Diculescu 93, 
Constantin C. Ginrescu 91, A. Philippide 95, Ion 1. Nistor 110 ş.a. acest nume 
transmis de Teof ilact Simocata şi de Teofaues în forma 'Il),C(,xC(, 97, a fost 
identificat cu 1 olomiia ; excepţie face N. Iorga 8, rclu at de Maria Corn şa 99, 
care, apreciind că forma grecească este m ai apropiată de numele Ilţouului, 
îl identifica cu aîluentul Dimboviţci. După Al. Gram' 100 şi Gottfried 
Schrarnm 101, Iluiakia ar fi numele vechi pe care I-au găsit slavii şi l-an înlo- 
cuit pr-intr-un altul, oarecum apropiat fonetic. C. Dfculescu era de părere că 
ar avea un etimon v. germ. *Helisbach "rÎul cetăţ.ii Helis" 102, de la oraşul 
amintit În anul 2H2 î.c.n. Ceilalţi cercetători menţionaţi văd în el o simplă 
deformare a ih idronirnulu i slav Lalomiia, 

Et.imnlogia acestuia, necontestată Încă, a dat-o B.-P. Hasdeu, plecînd 
dela forma falovniţa dintr-un document de Ia Mircea cel Bătrîn : sI. iulo» 
"arid, sterp, neroditor, fie vacă, fie cîmp , fie oaie, fie arbure" eu suf. compus 
-niţa, care a evoluat apoi În româneşte, prin pref'acerea grupului consouantic 
-1J1l- în -mn-, ea În pimnită-cpumită sau rimnire-c rumire 10a. Totodată, Hasdeu 
Încerca să-i ofere şi o mot.ivare geografică: "Ceea ce caracteriză regiunea 
propriu-zisă a Ialom iţei noastre, susţinea el, [ ... ] este o pustietate mlăştino asă 
şi neroditoare, un feli de Sah ara a Daciei" ; şi mai departe :"Ialomil;a, care 
scaldă indeşert profilul vastului baragan fără să-I poală Iertilisa, este fluviul 

8' Gheorghe Şincai, Hronica românilor (ed. Florea Fugarlu ). 1.. Bucureşti, 1967, p. 18:L 
o Paul .105ep1l Schafarik, Statoischc Atlcrthiirner, II, Leipzig, 18,11, p. 157. 
n B. P. Hasdeu, Istoria critică a romanilor din ambele Dacie În secolul XIV, 1, Bucureşti, 

187:3, p. 26\1. 
»:1 A. D. Xenopol, 0Jl. cil.., IL p. 52 ; idem, -Htstotrc des Roumaitis de la Dacic Tra jane deţnii» 

les originesjLlsqu'd ['l1nion des PrillCipmz/f:s I'n 185.9, 1, Paris, 18tHi, p. Hif). 
a Constantin C. Diculcseu, op. cii., p. 216. 
9,1 Constantin C. Gill1'cscu, Istoria romtini/01'2, L Bucureşti, lln5, p. 224 . 
• 5 Alexandru PhUippide. ofJ. cit., 1, p. 727. 
9 Ion r. Nistor, Romanii Îl! TraI/stlanLluia, In AAf{ (Ist.) s. III, t. XXJ[f. lB40-·19H, 

p. 590. 
97 Fontes lIisioriae Daco/'o!1W1WC, II, Bucureşti, 1970, p. 54J, G09. 
98 N. Iorga, Les pllls ancil'l18 etuls s/avo-rollnlains S!lr le 1'ive ,qitllche dl! Damzbe. in m;;s. 

V, 1 \125, p. 174. Iorga se Înşe.la eonsidel'înd că p{ldurile şi zonele rnhlştino[lse IH1r exista în hazinul 
Inferior al Ialomiţ.ei; el eredeaCf! nU.lIlelc Ialomiţei era Paspirios (p. J75), dnr, în realitate, 
acesta se apUca Buzăului. 

99 Marl;l COfllşa, Unele cOIl.lidera/ii pri{)ind situa/ia de la Dunarea de Jos În Secolele li 1 
VII, in "ApululIl", XII, 1974, p. :l11, nota 52. 

nu Al. Grau]', Nllme de locuri, Bucureşti, 1\172, p. lOCl. 
101 Gottlried Sehramrn. Eroberc1' llnd Eingesesscnc. Gco[lrapl1isclle Lchiinamen al" 

Znl{jcn der Geschicldc S iidos!i:lIl'O]Jas im asterl J ahrlallsend n. eli1'" Stuttgart, 1981, 11. 215/. 
102 Ap. Ion I. NisLor, Romanii În Tr(lJ/sdalllwia, loc. cit. Citit după normele de pronunţare 

ale IÎlnbii greceşti elllsiee (Helibachia), llumele aduce, intr-adevăr, eu cel al cetăţIi Helis, care, 
poate şi din acest motiv, a fost locaLizat'\ pe !alo1l1iţn (vezi Teofilact Silllocala. Islorie bi.zantină. 
Bucureşti. 1985, p. 129, nota 24, li traducătorului I-L Mihăescu). 

lQa 1;.\. P.Hasdeu, op. cit ... p. 268 şi 270. 
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cel mai sterp al Homăniei" 104. Prcluind u-i etimologia, A. D. Xenopol o ln- 
soţea cu un comentariu istoric adecvat: "lmprejuraren însă că slavii au dai 
acestui riu un nume ee-şi trage originea din observarea că pămîntul din jurul 
său era neroditor ne arată că acei din ei ce locuiau prin aceste părţi ştiau să 
preţuiască rorlirea pămîntului, că deci îşi trăgeau hrana din el, erau popoare 
aşezate" 105. Fără men tiu nea autorulu i, etim ologia a fost accepta 1[1 i de 
către G. Weigand llH', DA ("Ioc nelucrat", s. v, ialouiiă), Constantin C. Giurescu 
("rîu care curge prin locuri pustii, deşerte") 107, P. P. Panait.eseu ("rîul din 
pămînturile sterpe") 108, lorgu Iordan ("pămînt sterp") 109, A. Hosetti 110, 
V. A. Nikonov 1Il, Petar Skok- '>, Al. Graur ("stearpa") 118, Emil Petrovici 
(care traduce numele aUI, prin "valea neroditoare" 114, clt şi prin "valea ster- 
pe lor" 115). 

Elementul de rezistenţă al explicaţiei lui B. P. Hasdeu este de ordin lin- 
gvistie.De la primul document sia ve-român (1:\\)2) pînă pe la mijloculveacu III i 
al XVI-lea forma dominantă i'n ar.l.ele cancelariei muuteuesti este Lalounila 11" ; 
elin al doilea sfert al secolu In i al XV r -lea îşi face apariţ.ia cea intermediară, 
Lalomnuav>, care se menţine sporadic pină la finele veacului al XV Ll-lea " 8 ; 
ultima, Lalomita, apare accidental la 1424119, clar mai frecvent din al doilea 
sfert al secolului al XVII-lea '"0. Menţinerea pină tîrziu a formei Lolauniia 
dovedeşte că trecerea lui -UJ1- >-mJl-, posibilă şi în graiurile bulgăreşti 1H, 
a avut loc pe terenul limbii române. Ulterior s-a produs asimilarea -mn-:>-[)1- 
(ca în asţncll.us >nuî el > miel, +lumintna > lumitin ă >luminli) şi, accidental. 

le4 Ibidem, p, 269, 270. 
105 A. D. Xenopol. Istoria românilor, Il, p. 10:1.; In Hisioire des Rouruains, T, p. :l6n, el 

traducea hldronlmul prin "deşert. nelocult:'. 
106 G. Welgand op, cii., p. 80; Ideru, Die Namen der tllmiinisehen judete lm A/ll'Clch. 1n 

"Balkan-Arc.hiv", IV, 1!J28, p. 172. 
107 Constantin C. Giurescu, !:;[oria românilor, r, p. 224. 
108 P. P. Panalteseu, Introducere la istoria culturii româneşti. Bucureşti, 1\)(\9, !JeL 
109 Iorgll Iordan, Toponimia românească, Bucureşti, 19n:;. p. 114. 
110 A. Hosetti, Isforia Umbii române, Bucureşti, 1968, p. ;]2\l. 
111 V. A. Nikonov, 1(rafkij loponimiceskij sIOtnIT', lIIoscova, 1 \lflfl, p. 401. 
m Petar Skok, op. cit., 1, P 752. 
1'2 Al. Craur, loc. cii. 
114 Emil Petrovici, Elementele slaue din limba rOllulnâ mârtmie II !el/â/urii fB!orice di!llu 

poporul l(OSlfll şi poporul rus, In LR, r, 1952 .. nr. -1, p. 21. 
n5 Idem, Adjeclive, p. 81, nota 2. 
116 DfUl, B, 1, p. 4:1 (a. 1392), fl3 (a. 1404-1406). 66 (a. HO-i--.1418), 96 (a. 1421), 

1:3il (ai. 14:11),138 (a. 1436),248 (a. 1475), 266 (a. 1478), lI, p. 15 (>1.1501).68 (>1, 15(5), 108 
(a. 15(7),157 (a. 1)10). 2<14 (a. 151:3), 2fll (a. 1;)1'1-1519),282 (a. 151fl), III. p. :l09 (a. 15:34), 
;125 (a. 1535), IV, p. 84 (0..1538), g-t (a. 1539), 21:l (a. 1545), v.. II. 224 (a. 1 [)60). 

Il? mUT, B, III, p. flli (a. 1527), XXI, p. 1 n:l (il. Hi21l), XX.rI, p. 2:l9, 283 (n. 11\28), XXV, 
p. 71 (n. 1635). il5U (a. lfl3fl). 

118 Vezi Carlo Tnglinvilli. Un f'rammell{o rii lermill%l/ia i!a!o-I'llmtna eri un di.ziollariello 
geografico ([ello Sta/nie Cosi. Cantacuzino, In "Hevista filoJogieă", 1.1927, p. 180: Ialomniw, cu 
alfahet latin, reprezentind corespondentul lui Ia!omi!a, cu alfabet ehirilie. 

119 DHH. B. r, p. 110. 
J2U DR.H, B, XXI., p. 3\l6(3. lfl27). XXII, p. 82 (a. 1(\28),552 (a. 162U), XXV, p. 1J1 

(a. 16B5), 418 (n. 16:lll). 
121 Vezi StE'.fafl lI11adenov, Geschicfde der bU/{llIrischm Spraclle, Berlin Leipzig, 192fl, 

p. 150 (slJ'(wnlclI> strâml/ica,gl'ivIIi> IJl'imni etc.) ; lvan Duridanov, Die II ydrol/ymie des Val''' 
darsystems als Gesclzichtsque/le, J({jln -- Viena. 197.5, [1. 181 (Ravl/o brdo > Iiamnobrdska reka), 
224 (Raul/a> Ramna. Sliunica:> Sliml/ica). 
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>-Tl-: Falonil«, la Şincai 12 ; tot accidentală este închiderea lui -0- neaccen- 
tuat la '-11- : Lalumiia 12:1. 

Cu totul nesatisfăcătoare este, însă, motivaţ.ia rgcograf'ică pe care i-o 
conferă Hasdeu. Dacă un rîu este mlăştinos, în nici un e1Z nu-l putem numi 
"sterp" şi nu-l putem com pnru, sub acest aspect, cu Saliara. Nici măcar stepa 
Bărăganului nu poate fi numită "stearpă", ţ.inîrid seama de "minunata ferti- 
litate a pămîntului negru care-I acopere pretutindeni" 12. "Impresia de uscă- 
dune, spune G. Vâlsan., vine din putina cantitate a precipitărilo r atmosferice , 
f'iindcă apa nu lipseşte decît la suprafata cîmpiei", ea regăsindu-se la o adîn- 
cime de 5-7 m125• Dar chiar dacă Bărăganul s-ar putea considera "sterp", 
calif ieativul nu se poate transfera rîului, după cum nici Nilul nu poate fi numi 
"sterp" pentru că nu fertilizează deşerturile Africii. (Analogia a fost făcută 
de către geografi, care i-a u zis Ialorn.iţei "Nilul Bărăganulu i" 126.) Defi- 
nitoriu pentru rîu este lunea şi cursul propriu-zis "--- singurele elemente avu te 
în vedere de către denorninatori. OI', "lunea Ialnm iţci formează o adevărată 
oază în care populaţia se îndeasă Într-un irag neîntrerupt de sate" 127. Mai 
ales in ultima sută de kilometri, arată V âlsa Il, "contrastul între cîmp ia ste- 
pică şi luncă e aci mai puternic decît oriunde .. Pe cimpie poli merge zeci de 
km fără să găseşti un arbore şi U'iră să întîlneşti o aşezare statornică, pe cind 
pe malurile luncii, de-a lungul Irumoaselor păduri. casele se ţin înşirate În lan- 
ţuri lungi, ele o parte şi de alta [ ... ] Lunea [ ... ] rămîne În medie de <1---5 km 
pînă Ia vărsare [ ... ] Cu acest aspect, lunea Ialomiţci se prezintă ea cea ma i 
dezvoltată din cuprinsul Cîmpiei Române, In afară de lunea Siret.ului" 128. 
Observînd că valea inferioară a Ialom iţ.ei este "sltprapopnlaLrl" în raport eu 
Bărăganul, Em. ele Marto nne continua: "Aproape toată populaţia este gru- 
pată aici pc malul meridional [ ... ], cu noscnt sub numele de Coasta. Izvoarele 
ţ.lşllese din marginea coastei" 129. Dar dacă marea luncă a Ialorniţei realizează 
llll. contrast geografie Iaţă de stepa Bărăganului, elim ar fi posibil ea ea să fie 
caracterizată prin contrariul său'? Nici calitătilc cursului de apă nu permit 
desemnarea lui ea "sterp" : delritul mediu anual al Ialorniţei este de 42,6 m-.s., 
conf'erind u-i poziţia a 9-a intre cele mai mari riuri ale Hornâniei m. rmărind 
reflectarea în toponimie a apelativului slav jalon, consta Ulm că el se aplică, 
de obicei, dealurilor sterpe (Leloua, în Banat) 1:'1, muntilor unde pasc vitele 
sterpe (J alooica 1>32, .r a[ouursko,E{ou(Jrsko. E{coorsko, .r alo/lurskoio B;'), loc: 11- 

122 Gheorghe Şincai, loc. cii. CL ser. yllun!Ale> gllnmiSte:> rom. Guni.,te (\'. Fr{tţ.iIlL 
Toponimie hănă!eanâ. Note etimologice, In "Caietul Cercului de studii", 'J'lmişoarn, 1 f. 1 fj84, 
p. 3K). Tarovnicele:> Vi/ronicele (în Muntenia). 

123 DEII, B, IV, p. 34\J (traducere din secolul al XVIII-lea 11 unui document slavon din 

12<1 Emrnauuel de lYIl\rtol1nc, La ValacMe, Bssai de llwIioyrapilie (JeoyJ'!lphiqllP, Paris. 1002, 
p. 187. 

m G. Vâlsan. CÎmpia Homânâ.S'onlribli/iuni de geografie {izicil. Bucureşti, 1915. p. 50. 
120 L LJjv:îrl, Geografia apdor RomâJtiei, Bueureş1.!, 1972, p. :47:l. 
li? G. Vâlsall, OfJ. cit., p. ·16. 
1"" Ibidem, p. 200. 
1' Emmulluel ele Martonne, op. cii., p, 188. 
130 11lonografia geogra(iccl il Republicii Populare Romi/ne. 1. Geo(J[a{ia {izicâ, Bucureşti, 

19110, p. 455. 
]:il V. Friîjilă, 01'1. cit., p, 41. 1-'pate că etimologia ar lUai trebui. verifieată pe teren pentru 

că, teoretic vorbind, este posibilă şi derivarea elin ser. jt'la "brad". 
1.:)2 Nlkolaj P.Kovatev, l'oponimijala na l'rojansko, Sofin, HifiH, p. 2'11. 
133 Georgl Ilrislov, Meslnill' imeI/a v N/lldansko, Sofia, 1\J(\4, p. "l:ln. 
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rilot' unde sint tinute vitele sterpe (.lalovisko, .1alavak) l:H, terenurilor nero- 
ditoare (.1 alajee) 13\ rareori vreun ni pîrîu (Jalovski potolo laiI, care, proba- 
bil, nu este el Însuşi "sterp", ei este "pîrîul sterpelor" (cf. rom. Coroqea, Corooia 
"pîrîul vaeii") Acceptarea etimologiei lui. Hasdeu s-a făcut doar din con- 
siderente formale, iguorindu-se În mod vă d it crtteriulcverosimllităţ.ii, 

Acelaşi lucru se poate spune despre explicaţ.ia lui Petar SkokJ:'8, reluată 
de Got.tfried Sehramm 139, dela un "jelolJii (-Hn)-Hca "fluviu care udă zona 
hraz ilor", Ea s-ar putea admite pentru neînsernuatul curs intramorrtan al 
Ialorrtiţei, dar denumirea nu se putea extinde şi asupra cursului mijlociu şi 
inferior, de către populaţia slavă istoriceşte atestată În acele zone, cît timp 
caracteristicile fitogeografiee o co ntraziceau în permanenţă. 

Incornp at.ihilitatea aspectului geografic cu ef.imo anele : dej a propuse 
îndreptăţesc reluarea discuţiei pentru afiarea unui etimori capabil să satis- 
facă condiţia verosirnilităţii. Punctul de plecare va fi chiar prima mentiune a 
hidronimului, Iluiakia, Safarik intuia aici un slav Iloval.:e, pe care-I transcria 
nemţeşte Llouioischi VlO. Neţ.inind semna de pronunţie, Xenopol prelua forma 

ca atare, aj ust.îndu-i Ierna pentru a o apropia de rom. Iol- : Lalouatsciii 111. 
Aceeaşi modificare o opera şi Hasdeu, presupunind că transcrierea grecească 
ascunde un sl. Iolooka, eu suf, -k.a, echivalent .cu -iţa w. Interpretarea Iorme i 

greceşti nu este mulţumitoare pentru că, pe de o parte, presupune o deformate 
dublă, a temei şi a sufixului, iar pe ele alta nu ţine Se[U11a de aspectul fonctie 
particular pe care hidronimul trebuia să-I aibă lnvslava comună (sfîrşitul 
secolului al VI-lea), de unde a fost preluat de bizantini. 

Admiţind că redarea unui nume auzit de. un grec neobişnuit eu limba 
"barbnrilor" poate fi mai îndepărtată de pronunţia auterrtioă decit a altuia 
preluat prin contact îndelungat azul topo nimelor de origine slavă din 
Grecia --- presupunem, împreună cu J. Brornberg ].1:1, că a suferit o m etateză : 
* Ilauikia. El indică un derivat de la terna slavă iUi "lut" şi sugere2!ză () formă 
primară sI. eom. *llavlllika. AeoD1odarea prin asufixului mJ'ţional .slav 
'.ll este obişIluit5 în toponhnia din Grecia, eL r/.wrv!t.<*l{,l(lllica ş.a.1U, 
iar reducerea grupului median (-Vlll->-V-) nu are nici el. un e'aracter singu- 

l\\ Ludislnv Hos{tk, Hudolf Sr{llnek, Mislni Jmeila l/il MOf(we a ve I, Praga, 
1 \170, p. :J3f1. 

136EI'llst Mueke, Wiirlerbllc!J dct nJeder-wendischen Spl'acilelmd i/lrer1Jialekie,JI r, Praga, 
1928, p. 147. 

136 France Bezlaj, Siovens!w lJodna imena, I, Lj ubljana, 1 \lan,p. 2:î2 (tot .Jiei se mai citează, 
pentru compara ţ.ie, diverse aIte nume: de văi, ea JalrJlJa ])0/[11(/ SRU de den]l1!'I, ca pol. JalQ(lJc6wac' 
g61'0 ete., de felul celor citate şi de !Joi). 

l:l7 1':. P etrovid, Adjective, p. f,H-· 70. 
1118 P,Skok, Dunaj el Dund.v, In "Slavia", VII, lfl2<J, p. 730. Tot aici Sk6k găseşte po.slbihl 

şi apropierea de sl.jalolJica "teren necultivat" (nota :î), iar ulterior, In dicţionarul dtat,\'[i reminj:a. 
cu totul la prima sa etimologie (vezi supra, nota 112). 

139 Gottfried Schramm, loc. cit. 
140 Schafarik, loc cit. 
141 A. D. Xellopol, Istoria roml'milor, n,p. 52 : !dem, lIisloire, I,p. 165, 
a2 B. P. Hasdeu. op. cit., p. 269. 

_ l,a J.Bromb.erg. ap.cit., p. A58, (:flTC crede că transcrierea greceasd't ascunde. un sI. 
"'JclolJilza. Numele este corelat de BromlJerg cu Lavilza ="Proslavitza, l'ezuILat,dup!\ părerea. &a, 
din confundarea de eătre greci a lui 'Il-inlţ.ial eli Ul'ticoltIl hotărît gree; ascmăriareaţi suge-·· 
rează localizarea oraşului dunărean Ia gura Ialomiţei (ibidem, p.458-'-4G9 şi pl1ssi1n). 

144 J\lax Vasrner. Die S!(/[1en in Griecflenland, Leipzig, Hl70 (l'cimpriinal'e)! p. 204. 

20 



306 DRAGOŞ MOLDOVANU 16 

Iar, cf. Be:pv[xoy <, * Vlr(bl)nilw, rOU"EY(Ţ(J < *GuD11n(fn)ica 145, KOUvouCl-:-Cr(J 
< * Kono(v'i)slica 146, Toponitsa <, * Topo(ll)nica 117 • Hed area prin Ci. .a lui o 
slav (*llovznica) reflectă o particularitate a slavei .cornune, care, după \11) ii 
slavişti, nu poseda vocala o (sau, după alţii, ea avea un timbru deschis, apro- 
piat de a grecesc) ;clupă Vladimir Georgiev, â scurt. atou.iteece la. o între 
sfîrşitul secolului al VIII-lea şi începutul celui de al IX-lea în bulgară=". 
De aceea in numele vechi ale slavilor, antroponime sau toponime,. vocale i 
slaveîi corespunde .lntotdeauna un CI în transcripţia greacă, fapt observat 
deja deafank (cu. ex. LiiXp&,(Ci.oc; •. IIe:Lp:XYO:ClToc;, 'Apoy:xcn'oc; pentru 
Dobrogosl, Pirogost, Radogosi) 149 şi apoi de alţ.ii, mai ales, pe. baza t(jPoni- 
miei slave din Grecia. ::EX!,iXf3'lJyol < '" Slonăne, BO:pL:XV7) < * J1(J/:/a'1, .. riXF00vO:L 
<*Gorynl, Prxpt.,cra <"GoI'ica 150, KaTCtAcŢ(J(J. < koţieli), '1 i\.r5TiX'Ae; <sloliI, 'Af37.- 
ph'Cirx < *Avorica, 'AyoptAvwa< *Ogorellca, 'A(JŢpa, 'Acs-rpbso:;<. *Ostra,*Ostrica, 
11 O'.AcCt.V'fJ(, <* Poijanav», 'P(J.oaoG'iŢQC; < * Radob(jdLl 1,,2 ş.a, O. altă caracteris- 
tic.ă slavă comună pe car.o sesizăm în Iiidronimul nostru este absenţa celei de 
a treia palatalizări, progresive, a velarelor, prin care consoana k, precedată 
de i, a devenit c moale (respeetiv,-ika>-ica)153.Şi aceasta 0. regăsim în 
toponimele slave din. Grecia (împreună cu acomodarea lui -a la -co:şi redarea 
lui .opriIliX) .:. rrxpevx'O'.<,*Gordlrtika, KO'.i.LEVbwx<*Kamcllika, AiXxxotciX 
<*LQkavika, niXnap\l.xo:.[o:< PpOI'{li)nika =. Se. admite .că. cele trei 
palatalîzărj s-aujieţrecut .în slava comună de la jumfltatea mileniuluiJ. şi 
pînă în secolul. al I.X-Iea, cîndtexţele probeaz{l pă,. pentru primele (louă., 
procesul se încheiase, în tirnpce.a treia eraÎn plină desfăşurare, efecluÎndn-se 
regional şi după această dată .• Termcnul post qllem al realizării ultimei pala- 
talizări nu s-a putut fixa însă. ; .sub acest aspect, atestarea hidro.nimulu i 
* Jlavlnika (devenit *llovlnica pri,n secolul al IX-lea şi apoi, după secolul al 
X-lea, *Ilovnica) În forma Iliv'aMa este deosebit de preţioas[, dovedind 
că PIna la anul 600 procesul ultimei palataliziil'l mt ÎIlCi!puseîncii. 

Forma transmisă de crol1icarii bizantini ne arată. că numele fusese 
creat de Ia o hazl slavă iliî "lut", i,aI: nu de la jalov"sterp", care rfi fosţ per- 
cepută diferit (cLtoponirl1ul l\rÎ.Ao[3o:<*Jalova, în Greeia)I55. Q confinllureîn 
acest sens ne-o dă cea de a doua atestare (în ordinea vechimii), latino-maghiară, 

145 .Ibidem, p. 23, 240. 
146 J. Zaimov, Inlerventioll, tnA.clesdu premier Congres lnlenwlional des Mudes balka- 

niqHes et Sud-est curopeennes, VI, Sofia, 1968, p. 93. 
17 'ldern, Aneiens noms bulgares dans la partle. sud de la Peninsule Ballcan[quc, ibidem, 

p. 411. 
148 Vladimir Georgiev, Prablemes pllOIlemaliql1cS du slave comnmn, in HES., XLIV,. 19.65, 

p. 7 ·-12. Vezi şi studiile mal vechi ale lui Paul Kretschmer, Die slavisclze Vertr.elung van indo- 
german. o. in ASlPh, XXVII. 1905 şi Ernst Schwarz, Zl1l' Clmmologie DOI! asI. a> o, ibidem, 
XLI, 1927. 

3.49 Schafarik, op. cii., p. 35-36. 
150 Max Vasmer, Die SlaveI!, p, 2:-\8. 
151 .L Zairnov, Anciens llOms, p, 392--394, 407. 
152 V. Tăpkova·Zaimova, Les noms de lieu daIls le Typicon du .MoI!astCl'e de la 1{osmo- 

sotira, în LB, II, 1960, p. 125. 
153 Pentru acest fellOl11en, Vezi A, Belir, La trais/eme Ol! la plus recenle palatalisalioll des 

guttura/es, în HES, VIII, 1928, p. 50--67. 
154 lY1ax Vasrner, Die Slavei!, p. 301, 
156 Ibidem, p.238. 
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Llcmch« (a. 1:58) sau Ilonlha (a. 13)5) m. care presupune un românesc 
* Ilooniia. Semnalînd forma Ilonclia din Chronicon Btuiense (secolul al XIV-lea), 
Hasdeu era de părere că ea necesităcorectarea în Tloucha, dată fiind confuzia 
paleografică a lui Il CUU 157. In realitate, ea este în spiritul limhii maghiare, 
care a redat prin -11- grupul slav -/ln: magh. r6na<:sl. roona 158, magh. 
Ilonok, Koproncha-cs': iloonikti, kopritmica 15D. Sunetul slav--c- era redat prin 
ch; ea în Domboţşch a, din aceeaşi cronică, pentru Dimbovita 11)0, în Kopronclia 
deja citată sali în Bab ocsa 161, alteori prin 1. ea în Morot-c moraotc; 162. 

După cum s-a observat din corespondenţele citate (Llonok, Ia care 
adăugăm flloba<.sl. tlooa 16? şi 1 lua, cu acelaşi etirnon}, atestările maghiare 
în Ll- reflectă forma veche a hidronimului, derivat de la UII, care le era curios- 
cută ungurilor din anul 1 :3()9 şi chiar ulai devreme, din timpul expediţiilor 
războinice elin 'fara Rorn ănească. Tema este foarte bine reprezentată în hidro- 
nimia slavă de pretutindeni: Jitowa "eu lut. cu albia argiloasă" 184, Iloulja 
(afluent al Doriului) "cu solmo ale" 165, Iloua, Ilica, rîuri care curg printr-un 
teren lutos 16\\, Tknnruiţ: 1"7, Ilouul , Ilouit«; Ilo/Jăţ1'3S, Iloouice.Tlouica 169, 1 Mall 

(<. * liowa) 170 şi multe altele 171, printre care şi Ilotmica tLloumu:«, Gglobenicz)< 
*i[olilnica 172. Su h aspect geografie, denumirea slavă este perfect motivată. : 
avînd un pat argilos şi străhătjnd un sol Ioesso id , Ialom iţa varsă anual În 
Dunăre În medie 3790000 tone de aluviuni, reprezentînd 2520000 lY13 de 
sol erodat m. Caracteristica se manifestă at.it în compoziţia apei, cît şi În 
culoarea ei,Cllln remarca deja Bolliac : "Cinc poate zice că Ialorn iţa nu este 
cea mai galbenă gîrlă ee avem in ţara noastră?" 174. 

Etimonul 1 alomiiei este, aşadar, sl, corn. * Jlal!lnika .Jutoasa' şi singura 
dificultate este aceea de il explica cvolu ţia la 1 alounila. Modificarea a fost, 
după toate probabilităţile, rezultatul contarninării eelor două teme slave, 
ilo/!- şi ia{ou-, ale cărei reflexe tirzii se observă în graiurile munteneşti,. unde 
pentru ialouiţli "vaeă stearpă" (sa II "grasii") se foloseşte şi "varianta,t ialomiţli I 

156 OBH, O, 1, p. 72 şi .142, 
m. B. P. Hasdeu, of). cii" p. 269, nota 3Q6, In GhrOll{COl! este şi vari.<lntn illllneza. 
153 L. G{lld/, Sur qllelq!le piollniers des rapproclwmenls i!tymolo[liqllcs );lavo-!wngrois, în 

"Stildia slav1ca", I. 1955, p. 28. 
159 Elcmer MOlJl', Die lawiscl!en OJ'lsnamen der Theisscbene, în 20NF, vr., 1930, p. 2'1,27. 
160 H. P. IIasdeu, ofJ. cii., p. 269, nota 397. 
161 Istvall Klliezsa, Unt/prII o Tlolkersclw(ten im Xl, Jahrflllndcrt, in AECO, II, 1938, 

p. 251- 
162 l!Jidel11 ; ElemerMo6r, op. cit., p. 3:2. 
16' ElelllCr MOr\r, op. cit., p. 24. 
164 Ernst Mucke, op. cii. p. 149. 
105 V. A. NikollOY, ofJ. cii., p. 15'1. 
166 Petar Skok, Elim%{jijski rjecnik. 1, p. 714. 
167 Ernst Diekeurnaull, StudieI! zur Hudronymie des Sav"sljslcIns, în AECO, VI. HlciO. 

p. !fiS. 
168 Iorgu Iordan, O]J. cii., p. 79. 
169 J(irgen Uclo]ph, ofJ. cii., p. 154-155, 
170 ;Johaunes Sch111Lhels, Die Wiislullgsnamen des Saalkrcises, In "Onomastica Slavo- 

germanic!!", III,H)67, p. 156. 
171 VezI V1. Smilaucr, .IlaI/elim el! der s{awiscl!en '/'ojJo!1omaslik, Praga, 1970, p. 83 (JUOCi/, 

Wilowja, llllewilz. llanA-a, llov!w ş.a.). 
112 Jiirgen .Uclolph. op. cit., p . .156. 
J,?a 1. lJjvârl, ofJ. cit., p. -180, 
J70I Ap, B. p, liasdelJ, op. cii., p, 207. 
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(DA, 5.V.). Apelativul ialovlţă are o răspîndire considerabilă, astfel încit 
greu de crezut ca. un cuvînt atît de cunoscut să fie confundat cu numele 

Confuzia· trebuie să fi fost veche, poate din perioada asimilării slavilor , 
cînddccsebirilc formale ale bazelor tindeau să se estompeze. llltrun. document 

la 1457 Ialorniţ.a este numită Eionniia 175, iar în altul, de la 15{'1, găsilrl 
Eioonuot 17.0 pentru Ialomicioara , clar aceste variante nu reflectii o apropiere 
acciderrtală.debg. ela ,.brad", ci evuluţ.ia lui ta accentuat la e din medio." 
bulgară. Numele satului Llooiţa dinjud. Mehed inţi are la bază,.d.e fapt. bg. 
*cl'thovÎca "al arin ilor" dovadă atest.ările mai vech i, E/(l)lwvi{a 177 şi IllLOvi/am. 

aici schimbarea se explică mai degrabă prin considerente fonetice (pr:e- 
i,)'e"",'" luie-) decit printr-o con tarnmaţie. 1 alomiia rărnine, cel puţin deo- 
camdată .. singurul exemplu de ccnfuzie a temelor sl ave. 

J [.IIA 

Numele marelui afluent al Prutului (282,0 krn) a fost. considerat, de 
către Gustav V'leigand, o formaţie onomatopeică de la .verhu] uer. dzidzikati, 
dziskaii, zyzati "a şuiera";m,. clar caracteristica vizată se poate a plic a unor 
pîrîuri de munte, nu Jij .rîudeşes cu un curs domol. Înregistrînd 
multe .din-var iantele sub care se prezintă hidrnnimul în. documentele mo l- 
doveneşti (Je;jia, Jeja; Jâj(tia, Dzijia,D.zlu(, Dsij«, Ziza), B. Ciocan-Ivănesou 
şi G. Ivănescu au optat pentru .et.imo.nul U'I" svez((;a (reka) "rece", "proaspăUt", 
cu evoluţia: *Zvezaja> *ZlIczăia> *Zeziiia > *ZeZija> (prin asimilare) *Zdija:.> 
triZfia ; închiderea lui -c- la -i. reîlectă evoluţia care a avut loc. în ucraineană 
după secolul al III-Iea(*c)vizf;ja), iar forma cu Ds- ar fi adaptarea moldo- 
veneaseăa. illiţialei * ,)U380. Etirnologia suscită obiec1ii, atît sub aspect lin. .. 
gvistic, dtşi geografie. Nu vedem CUJn un toponim, preluat din vechea ucrainea .. 
1[[\ Înainte de. seeohll al XIV-lea şi evoluind apoi pe teren . .r0rnânese, arii 
putut fi influenţ.a tde prolllln[ia ueraÎlleallă mai nouă (eu e provenÎ t din (; 
trecut la i) nu În secolul al XIV-lea sau al XV-lea, cînd poplllalJa de limhă 
slavă, deznaţionalizată, mai păstra poate deprinderi de pronunţie proprii, 
ci abia însecollll al XVI-lea (dnd apare forma Jijia). Populaţiallcraincană 

Il-ar fi puttJtH1?difiea pronunţîahidronimuilli românesc decit dacă ea ar 
fi devenit dintr--o dată majoritară, în prima jumătate a veacului al XcVI-lea, 
pe o întins.ă zonă a hazinuluÎ.· Or, grupurile de ucraineni tl'ansplantat.i de 
domni ca urmare a expediţiiIoI' războinice în Galiţia sau ehemap anume prin 
înfiin1;a'rea'y>sIbhoziiloI'l1uaveau fOTţaetnieănecesar{t ca să n'iodiJicc fOIlţ'tic 
hidronimia majodt a Moldovei; acţiunea lor se. conslat[t .doar În toponimia 
minoră, cu circulatie restrînsă, care prezintă efectiv un aspect compozit, dat 
de cocxisLcnţ.a formelor de origine ucraineană veche şi nouă (eeea cenu Înseam- 

nă Însă amestecul lor In unul şi acelaşi nume). Chiar şi în Bucovina nordică, 
unde populaţia .ucraineal1ă s-aaGtlluulat prin colonizări masive,îI. secolele 

175 DRH, E, r. p. 224. 
1'iB DRH, B, III, p. 284. 
17?DHH. 13, I,p. 53 (a. 1400--1418),105 (a. 142'1),119 (a. 1428).154 (a. 1'139), 168 

(a. 1144),210 (a. 14(4),258 (a. 1'177), IV, p. 275 (a. 1547), ve p. 159 (a. 15(9). 
1.7 DIUI. 13, II, p. 139 (a. 1509), III. p.SOEj (a. 1534). 
179 Gnstav Weigand, Vrspnmg. p. 90. 
180 H. Ciocan-Ivăneseu şi G. Ivănes(:u, Elymo/.ogiede I'lz!Jârongme rOllmain .Hjia. In 

voI. X. Internationala Ronyress fiir Namen{ofsc!mng, r, Viena, 1969. p. 481·- 487; reluată de 
G. Ivăncscu, Istoria limbii rom{lne, p. 438. 
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al XV III-lea - al XIX-lea, ea nu a reuşit să schimbe nici măcar pronunţ.ia 
românească a numelor de localităţi (cu mult mai puţin rezistente ea hidroni- 
mele majore), de pildă a celor de origine veche ueraineană În -ăuii; -euii prin 
varianta nouă în -iuci, chiar cînd aceasta din urmă a fost oficiaiizată. Apoi, 
nu credem că grupul slav so-ţzu-, care s-a menţinut în toate fmprumuturile 
româneşti din limbile slave, ar fi putut fi perceput ca dz-. sfirşit, .Iijta este 
departe de a fi "răcoroasă" sau "proaspătă", dacă facem abstracţie de zona 
izvorului; ca şi în cazul Ialomiţei, extinderea denumiri! ar fi dus la consta- 
tarea permanentă a caracterului său nemotivat. 

A, Hosetti a propus ca etimon un v. sl. ziza, ii:t.([a (hg, iiiila) 181. 
Acest ziza s-a păstrat În rusă ca substantiv desemnînd un "lkhideJtios, dens; 
must, zeamă" C< *iid-Î.a, Înrudit după Vasmer eu gr. iÎ<;t'IJa "lichid, noroi, 
lături") 182. Categoria salexieală ca semuificaţia nu sînt potrivite pentru 
a vdesemna unvcurs de apă;neam •. Jj aşteptat mai <h\grahă laun adjectiv 
suhstantivat,Îll cazul de faţă zui-Iii] "apos, subţ.ire". Apoi, de lazÎza nu S"31' 
putea ajunge la 'Lijia, şieu atitlluii putiu la formele vechi acesteia. Ceva 
mai mult, existenţa în ucraineană a unui substantiv omofon,ziia"orice 111(;[)1 
fierbinte" «*ii,qja "a arde"), limitează eonsiderabil şansele impunerli 
unei Iorrne ruseşti. 

,Mailllult originală decît Iructuoasă este tentativa lui Mihai Lozbă de 
a exphcaIndronimuj prin vechile limbi turciee lR3. Premisa etimolcgiei sale o 
constituie o serie de verbe din dialectele turco-tătare însemnînd se întinde, 
Il seIărgî",pl'ecuIn gal, zai, lai ş.a, în care sunetele initiale reprezintă reflexele 
unui vechi 6 (= el'), evoluat la j sau la z În toate limbile turcice pîrră în secolul 
al XII-lea. Mihai Lozbă reface ° hazărturcică *j iUla "Irirgi1nc!" apreciind că 
sunetul el' putea fi echivalat în româneşte fie prin}, fie prinzsau tlz ... Recon- 
strucţia lasă neclarificate o serie de detalii, meuţiniudu-se oo nstant Într-o 

zonă.nebuloasă. Mai Întîi, llUHvem nîcitm il1dîciu cii ci' ii-ar fi replizat prin) 
in vechile limbi turci ce şi, eu atît mai putin, că el putea fi redatiih româneştc 
prin j" z, dz. Apoi, nu ştim .cc rcprczintăîn turcii finala -la diI,l *jiijia, presu- 
pus ca etimon. Ipoteza nu ţ.ine seama nici de· sistemul .de den6minaţie hidro- 
uimiră al populaţ.iiIor t.urcler, carc uzal! În mod obişnuit de fonnanţ.i adjee- 
tivali tipiti. 

11idronimll! Jijia nu este unie în Moldova. La vest ele . satul Putna 
(jud, Suceava) există un pîrîu Jijia, afluent al riului Boul din bazinul 
Sucevei, care izvorăşte din Poiana Jijia. (Este lai greu de spus dacă aceste 
I1Ullle tn;huie corelate sau nu eu c('1 al rîului Zyzawa din Boikovia, tare a 
fost explicat .nesatisfăcătorde .J. B. J1udHyckyj, ca derivat de la verbul 
ii [fali "a arde" : *iigiava"rîu care curge pe lîngă unloe ars" 184). Luateîmprcl1uă 
ele se încadreaziî într-o zonă de influent,ăa graiudlor Jwrainene, orientîndu-ne 

181 A .. Rosetti. OF' cii" p.329, 
182 Max Vasmer, Elimo[ogiCeskij sloVi1r', 8. ti. După Hjalmar Frisk. Griechisches efymolo- 

Ilisches 1V6rterbuch, L B,elrlelberg, 1960, p, 359, gl'. 8erO'Ct: este mai degrabă Inrudit cu arlll. yej 
"umeel" decît cu sI. Zidi1lcii. 

183 Mihai Lozh!i,,'eI1slll şi originCriunor oeehl ioponÎl1le dacoromâne, în ,,1l1a]ele Ştiil1- 
ţ1fice nh) Universităţii (,AI. j, Cuza,} elin Iaşi",Lingvistfcă, s III, 1; XXIV, 1978, p. 101 şi unn. 

184 ,J. B.Hudnyrkyj, Geographical Names of. Bolkovia (l'vliddle Carpatllians)2, În "Ono- 
mastica" (Winnipeg), XX.III--XXIV; 1962, p. 54 (etimologia este pusă chiar ele autor sub 
,e1l111U 1 lntrcbiirii). 
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spre un apelativ existent In această limbă: zdu!Jg, zduU., zdv!Jzjdviz, dvgi 
"mlaştină" (cu derivatele : zdv gzzja, zdo !Jzouina I du ylllljava,.du!Jzl1l1ina "id'em"), 
eu circulaţie actuală îndeosebi în zona Pripetului şi lavcst de aceasta 185, 
care au fost puse în relaţie eu verbuldu!/ha{!/ dvyzati (v. sl. dvignQ/i, 
dvignQ, dvigati, dvizQ) "a se ridica, a se înălţa, a creşte". Plecînd de la acestea, 
vom reface un derivat sl. .estic *Zdwizeja. cu sufixul hidronimic -tja «sI. 
corn. -ejo, cf'. Holopeja, Cerneja,Meriveja, Riulejo, Orleja etc.) 186, avînd 
semnificaţia "mIăştinoasa". Sub aspect geografie,acest înţeles este pe.deplin 
satisfăcător, pentru că rîul "şerpuieşte într-o vale netedă, plină de mlaş- 
tini" 187. Pîrîul .Iijie: străbate şi el nişte "locuri băhnoase". 

Hidronimul respectiv putea evolua în româncşte rdupă cum urmează 
(am notat cu aldine formele atcstate.viar cu cursive pc cele refăcute de noi) : 
*Zdwizej(c>rom. (prin reducerea grupnlu.iconsonantio iniţial, dificil de pro- 
nunţat, în conformitate cu tendinţa generală a limbii române de eliminare n 
nexuriloreonşonnntiee de. acest fel, ct. prazdfnilal>pl'(lznic,dv()/'[nikii> 
v01'l1ic) "Zuijeia;» 1. (prin asimilare voealică) Zvijiia 188 ;2. (pduFe.dueerea 
grupului zn-, cf. trezvie>tl'ezie) 189 *Z{jeia> 2.1. (cu zdevenit dz,prin 
analogie eu zidz<d·+-i din cuvintele de origine latină)*Dzijeia>2.J.1. 
(prin asimilare vocalică) Ilzijiia 190:> 2.1.1.1. (prin metateză) Jidziia"l, 
2.1.1,2. (prin asimilare vocalică) Hzija 192 >.2.1.1.2.1. (p!'il1 asimilare co nso- 
nantică) J.)zizn 193 ; 2.1.2. (prin asimilare vvocalică) * DZ1ijeja>2;1.2.L (prin 
asimilare consonantică şi vocalică) OjcjUn 194; 12.2; (prin asimilare C011- 
so nantică) Jijeia l= Jijăia, eu velarizarea lui e] 195> 2.2.1. (prin asimilare 
vocalică) Jejeia 190 şi, cu. velarizarea IUÎ e,Jăjăja, 1117>2.2.1.1.(prin asimilare) 
JIjiia ,98 şi, cu veJarizarea lui e, Jăjiia. 199; 112.:3. (I)rinHSimilare. vocaliCă) 

185 B. D. Hrillcenko, Slopa/,' ukrainskogo jazyka, Berlin. 1925, p. 679; N. tTolstoj, 
SlavjallSkaja geogl'a{iceskaja lamin%glja .. Semasioloyieeskic cl)udy,:lIoseoVH, 1969,p. 183; 
Marian .Jurkowski, 0p. cit., ÎJ. 151. 

186 Pentru acest sufix, vezi V. N. '!'oporov, O. N. Trubacev, Lillg1Jlsticeskij analiz gi- 
dronimov verlmego Podneprovja, l\Joseova, 1\)62,p. 78--·79. 129--130; Slawsld, op.CiI., 
p. 88. . 

18, S. Mehedinţi şi G. V(\!san, RomiÎnia, Bucureşti, 1929, p. 200. 
188 DIH, A, XVI-I, p. 492--49: (a. 1546). 
189 Cf. şI· uer. z'jazuoaly<zv'jawlJaly. 
190 DRH, A, l, p. 274 (a. 1439). II. p. 303 (n. 1475), Il r, p. 15(\ (a. 1490). 
191 DHH, A, XIX, p. 114 (a. 1(26). 
192 Documente din 1548 şi 1575, citate de R. (iocHn-IviînesCll şi (7. Ivănescu, op, cit., 

p. ,183. Alternanţa dzlz, obişnuită în slavollă, poate tiuu fenomen neromanesc. 
193 Ibidem, p. 484--485 (nu se menţionează locul unde apare). 
194 DIH, A, XVI-If, p. 6 Ca. 1551). 
195 DIH, A, XVI·_·III, p. 228 _-22H (traducere tîrzie a unui do('. dinşeeolul.al XVI-lea). 
196 DIR, A, XVlI--III, p. 2::l5 (fals nedatat al unul.doeument din aU1;l11(12). 

. 197 DIH, A, III, p. 445 (traducere din secolul al XVIII-lea), xv II = 1. p. 145 
(a. 1824). 

198 DHH, A. r, p. 10 (a. 1:\98.-13(9), 88 (a. 142fi), 132 (a. H29), 152 ('j. 14::\1),251, 
(a. 1438), II, p. 118 (a. 1459). 150 (a. 14(2),312 (a.1476), 343 (a. 1480) .. III, p. 8 (a. 1487). 
208 (a. 1491), 214 (a. 1492), 410 (a. 1498 H99), PIR, A, XVI--I, p. 149 (a. 1519). XVI- 
III, p. 61 fa. 1575),79-80 (a. l57fi), 193 1.582 1583),2-14 (a. 1584), 317.(a. 1586), :H,3 
(a. 1587), M6 (a. 1589), XVII- __ IIl,.p:129 lfl13), DRH, A, XIX, p. ,1(11 (a. 1628\. 

100 DIR, A, XVI-·-UI. p. 25:3-2.5,1 (secolul al XIX-lea). 
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Zijiia 200 >2.:U. (prin asimilare consonantică) JijHa 201 >2.3.1.1. (accidental) 
Jrşia 2.:U .2. (cu -î- provenit, prin velarizarc, din -i- tematie) Jijiia 203 > 
2.3.L2.1. (prin velarizarea celui de al doilea -i-, sub influenţa lui z dur) 
Jî.iîia 204; 2.3.2. (prin asimilare conscnant.ică) *ZizUa:>2.3.2.1. (prin asi- 
milare vocalică) Ziza 205. Pfrllllşi Poiana Jiji« se explică prin uel'. zdvyHja. 

Ca mai toate numele marilor rîuri, şi acela al Jijiei a generat apelative 
şi nume prcprn. S-a ereat astfel apelativul jijie, circulînd în expresia curge 
Jijie = "ahundent" (DA). N. A. Constantinescu înregistrează şi numele 
de persoană Jijie, Irecvent în fostul ţinut al Vasluiului, pe care îl pune în 
relaţie cu-hidronimul fără a preciza direcţia In care s-a operat transferul 206. 
Trecerea de Ia :o categorie lexicală la alta este o manifestare. a principiului 
economiei limbii, care impune asigurarea unei funcţionalităţi multiple a 
unităţilor compouente, opuuindu-se tendinţei de izolare a acestora. În sisteme 
închise. Spre deosebire de resem antizare 207, prin care se conferă În IHOd 

accidental 0. semnificaţie . lexicală unor toponime semantic. nemotivate, 
apelatiliizatea loponimdorare lIn caracter sl'j(:ializat, deoarece earacterist,jca 
sesizată, dtiar dacă nu coincide cu avută În vedere iniţial de către.deno- 
minatoni.veste unanim recunoscută ca definitorie. Astfel, nu numai aspectul 

mlăştinosaJctirsuluideapi.lihdividuaJizeazfl< .Iij ci şi faptul că, în anotim- 
Ptlrilt;p]oion.e,e0 iese din matcă inyadîndzone întinse. Această particularitate 
esteIiinacunoscută el,e intreaga. populaţie riverană , .ceeace aperrnis sociali- 
zareahidrouimului eu noua sa semnificatie. De aici urmează că apelatioizarea 

are efi punct de plecate, de obicei, toponimia majoră, cunoscută de o populaţie 
numero(lsi'i, capabilă să-i, confere semniţicaîiei lin caracter socializal, in timp 
ce resemaniizatea aţectează tcponimiauninoră, mai puţin cunoscută. COI1sta- 
'tanea se aplieăÎI1 egalrl măsură. antroporrimiei : Cit cît un nume de loc este 

mai iniportant din puild de vedere socio{JeOgra!ic, CII oiitmai mall el are' şansa 
dea fi reluat ca aniroponim; pentru căantropcultnele au şi ele un caracter 
socializat, (Desigur, în ultimul secol antroponimele Ei-au individualizat, 
opţiunea fiind tăcută şi de către individ, nu numai de către coletivitate, 

Cum se f5eeaîn perioada veche- singura pe care o avem înveder.) Aceste 
eonsideX<l\ii teoretice pot servi ca prern isă cerceUtrilor etimologice. Intrucit 
toponimelemaiore sint, de ref/ulii, desemantiwle, patem preslljlune ;câ, ori de 
cîte ori ele sint dublate de apelative sau de anl]'oponime, sensul relaţiei genetice 
estetoponim-+apelativ (antroponim), şi nu invers. 

200 DIR.A, XVII, p. :554c-55.5, .583--584 (a. 158'1), XVI--II, p. 159 - 160 (a. 15(2), 
19:1 (a. 15(9). XVI- III, p. 81 (a. 1577), 218 (a, 158il). 

201 Prima atestare esle elin anul 1520, efo DIR, A, XVI-l, p. 162, urmind apoi sporadie 
pină la lnceputul secolului al XVII-lea, cind devine frecventă. 

202 DIR, A, XVII-V, p. 173 (a. 1(22). 
203 DRH. A, XXII, p. 205 (a, 1634). 
204 DRE, A, 1. ]l. 17'1 (a. 184:3) populară şi astiî,zi. 
205 Gh. GhlhăllCSCU, Sutele şi iwoade, IX. Iaşi, 1914, p. 1'17 (a. 16.56). 
206 N. A. Constantinescu, Dictionar onomastic românesc, p. 441. AntropOllimul este cUno- 

scut şi in prezent. după cum ne comunică pHi!. V. ArvinLe. 
207 Pentru care vezi Dragoş Moldovanu, Un fenomen i,qnomt in anchetele dialeclale; 

resemanUzarea !oponime/or, ln ALIL, XXX, A, 1985, p. 23-· 32. 
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HYDHONYMES HOUMAINS D'OHIGINE SLAVE 

R"f:SUME 

L'auteur propose de uouvcllcs etyrnotogles pour trols hydronyrues majeurs roumains 
Eit/ac! (247 krn), Iolomiţa (414 km) et Jijta (282,6kll'). Le nom de Btrlad, qui est proba- 
hlement antericur an XI" siecle, est expliquc ,'t partir d'un sl. corn. du Sud ou d'un 81. corn. 
de TEst *b/tl.fadlf* berljadL "Heu marecagcux", 11 a designe 'au debut la zone geographique 
arrosee par le cours Inîerteur de la rtviere. Ialsa nt part.le rl'u n champ Loponyrnlque qui COIl1- 
prenalt aussi le nom li'un pctit atfluent (Btrtootţa-«; *Birlovica/*Bt;l'loDlca) el (suppose par 
celui-el) le norn de la rlvlerc (* Birlooa < * Btrlovaj* lJerlova). La populatlon rou!llainea substitu e 
ulterieureruent le hydronyrne par le ehoronyme ; il part ir de celu i-c], I'on a forme des anthro- 
ponyincs qui, clrculant au debut dans des ZOJ1es du votsinage de la riviere, se sont ensult.e I'e- 
pandus sur des -terrttolresplus elolgnes, ou ils ont eonstiLuc la bas« de Heux-dits (Podul lui 
Blrlad"le Pont du Blrlad",. Drwn111 Birladnlu! "le. Chemin du Blrlad", IJerljadka). La relntron 
Imtrc.lechol'Ouyme Bir/ad et Berladt de la ehroJ1iqllC russe appelce Ipatievskaja n'et pas ter- 
taine; ee qni est certa in e'est ([ne le nom de la populatioll des Berlwlniki, (hl XII" sicek, 
11'a aucun mpport avccle Birlad, Haut. une formatioll independantc, il partiI'  1'011 supposc 
d)l verbe f\llC. ture. (alteste (,ga]cment dans la Jangne des Coumans) birlă- "se rCIUl!I, se 
grouper" (gl\i re,()it au parfait le morpheme -d-., par ex. birWdi "il 'est reuni"), .auquelon a 
ajoutc 1 uffixe -nik. Lc HOm, aussi bleu que la slruciurc cfhllique et l'oricntatirm eompoTte- 
mentale des· Berladniki semblent avoir He eomparllhle il ('.cux des Broc!nilii de plus tard. 
X'ourle llOll1 deceux·ci ron a clejil pf()pose Une explieatioIl, parfaitemellt plausihle, eutant 
que formation dherhaIe .<1 partiI' de l'aneÎell russe brodill "peregrlner; eFer", 

L'etY!ll(Jl()gie.dOl.nl{eparB. P .• Hasde\l pom la Ialomita, gCIH\ralement aeeep\eea.uj(Jur- 
d'l1ul, il savoir du 51. *jalol1nica "sterile, non fertile", l1'est pas satisFaisante sous l'aspect de la 
ll1otÎvatioll geographique.Non seule11lent la l'iviere n'est pas "sterile", mais cneore, sa saulaie, 
la plus Jarge de la Plaine Houmaille (4 .. - 5 klll), represente une veritabIc oasis pOUl' la population, 
cu. contraste evident avec j'arirtite du Bărăgan (e'est pourquoi IaJomiţa atlteappele par les 
geographes "le Nil du Bărăgan"). L'auteul' s'arrcte sur I'ancien nom de Ia Ialomiţa, Ilipqkia, 
mentiollne par les dlroniquenrs h;yzantins B. propos des expMitiolls de 5U2 el 597n.e.; il y 
voitunc dMormatiol1, par metathese. {j'un *lhwikia. Celui-ci illd.iqucuii derivcslave de 
iW"glaise" el. suggere une fOfmeprimaire sI. COIl1. *llaulnika. L'aceomodatioll par -c.Cf. du suffixe 
f1exionnel slave -a est habitucllement l'cncontrec dans hl topollymie slave cIcla Greee el la 
rCcluytioii dugrollpe C0l1S0mlutiquc mt:dÎan (-Plll->-!'-). n'.a pas, ellc nol1 plus, ullearact!>,re sÎn- 
gulier. La trajlsposition pal' IX du () slave (*[[00-) refleLe unc particnlarite du slave cotnlllllll, 
dalls lequella voyelIe o avait un timhre ou vert, mpproche du a grec. Vue autre cH.racteristiquc 
shive commUlle cst l'abscllCc de la troisieme palatalisation, pl'Ogressive, des veIaires (-ikq 
pour -iea), retrouvle,clle-allssi, dans les toponYllles slaves de la Grece.Sou> r;etaspect, l'aHes- 
tal,ion .dn hydronyme * llo.lJlnika (dcvcl1u * [[ovrn/ca vers le IX' siecle el * llmmiea apresle XC) 
dHllS la forme llivaJ.ia est tl'<'5 importante. prouV8nt quc jllsqu'a l'au (lOO le processlls de la 
dernitrc palatalisatioll n'elait pas cncore cOlllmcnee. La dcuxi(t11e atlestatioll, latino-hollgroise, 
llonclw; dc 1::;58, suppose, clle-auss.Î,une forme rOllllJ. *llol1ntla. Les preJllieres attestatio!ls slavo- 
l'ollmaines, de la fin du XIV· siec:l, pr(;50nte11t la forme ]alovni/a, qne ]'auteur explique par 
contamil1ation avec le thcme jalov-. Le reflet tardif de ceHe eonl.ullJination est la "variante" 
ialumilă pour talovifii "vache nOllfeeonrJe" 

Le llom de 10 troisieme rivicre, .Tij/a, affluent du Pruth, est CXpliqllC. e0ll1111C un dcrive 
avee le suffixe hydronymique -eja «-iJ.ia), *zdwiieja, possibJe dans le slave COIl1. de l'Est, 
clont lctheme est rucl'. rduiZ (zdvlJi) "marecage", Ainsi s'expliqne l'ancienne forme Jljeia 
(.Tejeia, .Iejiia, etc.). 

Cen/ml de Lin{Juislicâ, 1lorie Literatii şi Folclor 
laş i, s(r, G odrescl1, llr .. ;: 


