NUME DE AGENT ŞI DE OCUPAŢIE
îN TERMINOLOGIA
FIERĂRIEI
DE
1. A. FLOREA
Pentru o mai bună cunoaştere a lexicului graiurilor populare din
Moldova şi Bucovina, un colectiv al sectorului de lexicologie, lexicografie
şi dialectologie al Centrului de lingvistică, istorie literară şi folclor din Iaşi
a iniţiat o vastă anchetă indirectă, pe baza unui Chestionat'dialectal (nume de
locuri, nume de persoane, terminologiameeeriilor,terminologiav-iticulinrii§'ia
pomiculiurii}de circa 3300 de întrebări, difuzat, la sfîrşitul anului 1969, în
aproape 2000 de localităţi rurale din Moldova şi Bucovina. Rezultatele
obţinute în anii 1970şi 1971(peste 600de chestionarecu răspunsuri la Întrebările din toate capitolele sau numai din unele) au permis colectivuluiamintit,
din care face parte şi semnatarul acestui articol, să iniţieze o serie de cercetări
privitoare la unele terminologii populare.
I
Chestionarul despre terminologia fierăriei şi apotcovăriei, ea toate
celelalte chestionare speciale pentru meserii cuprinse/în volum, a fost alcătuit
în urma unor anchete directe pregătitoare, efectuate de subsemnatul între
anii 1967 şi 1969 în mai multe localităţi rurale din Moldova şi Bucovina.
Pentru a adapta acest chestionar la condiţiile anchetei indirecte (cadre
didactice de la sate au chestionat informatori specialişti şi au notat răspunsul pe chestionar, în spaţiul rezervat imediat după întrebare), am ordonat
întrebările după criteriul aceesibilităţii, de la întrebările eu caracter general
(pentru realităţi mai cunoscute, cum ar fi numele de agent şi de ocupaţie,
atelierul, unelte, materiale şi produse esenţiale) la cele cu caracter particular
(pentru realităţi cunoseute numai de specialişti, cum ar fi unelte derivate:
cleşti, ciocane, dălţi, pile speciale, accesorii, detalii ale unor dispozitive şi
instalaţii, lucrări speciale din fierărie etc.), Criteriul acesta a fost combinat
cu altul semantic: după Întrebarea în legătură cu o realitate esenţială din
fierărie, de exemplu dalta, urmează, grupat, întrebări în legătură cu diferite
feluri de dălţi şi cu numele acţiunii lucrul cu dalta. Marea majoritate a Întrebărilor solicită informatorilor formele de singular şi de plural (la substantive)
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sau de indicativ prezent persoanele 1 şi a 3-a (la verbe). Numeroase întrebări
sînt însotite de schitele obiectelorale 611'01'
denumiri sînt solicitate. întrebările
sînt numai indirecte, fie că e vorba despre cele însoţite de schiţe (formulate
uneori "Cum numiţi această unealtă eu care îndreptaţi metalul?") fie că e
vorba de cele neînsoţite de schiţe (unele, care decurg din Întrebarea precedentă, presupunînd deja cunoscut genul proxirn, se referă numai la diferenţa
specifică, de exemplu despre o pilă "CuIn numiţi această unealtă dacă
serveşte la finisat?" sau, pentru potcovesc,după Întrebarea referitoare la
potcovar, "Ce ziceţi că face el?", iar altele, iniţiale sau relativ independente,
fac o descriere a realităţii urmărite, de exemplu pentru foaie "Cum numiţi
instrumentul ca un burduf cu care se suflă în foc?"). Pentru ea folosul unui
asemenea chestionar să fie cît mai mare, la unele Întrebări am adăugat
"Avea alt nume Înainte?" (pentru numele de agcnt, de ocupaţie, de atelier,
pentru nicovală, baros etc.). în sfîrşit, cu speranţa că pe această cale s-ar
putea obţine şi alţi termeni sau construcţii sintactice interesante, patru
întrebări solicită relatarea, pe scurt, a unor procese tehnologice obişnuite
în fierăria rurală : !}02- sudura fierului prin topire (sfaisul sau fiertura
fierului), 905 - fixarea bucşei în butucul roţii, 907 - călirea oţelului, 924potcovirea.
Materialul adunat din peste 400 de localităţi în care s-a răspuns la
chestionarul de fierărie este impresionant ea volum.Adeseainedit, el formează
obiectul unui studiu în lucru. Cu totul surprinzătoare pentru noi a fost însă
constatarea că nu numai terminologia specială a f'ierăriei rurale - neexplorată pînă acum sistematic .- ridică numeroase dificultăţi de interpretare,
dar şi termenii generali, bine cunoscuţi de toţi vorbitorii şi soluţionaţi unanim de dicţionare sau de studii speciale - este cazul numelor de agent
din fierărie pun importante probleme cu privire la origine, vechime,
răspîndire, concurenţă sinonimică, specializare etc.
Rîndurile de faţă au ca prim scop formularea unor întrebări cu privire
la unele inadvertenţe constatate de noi, şi, în măsura în care vom reuşi,
În al doilea rînd, corectarea unor afirmaţii relative la termenii de care ne
ocupăm. Conştienţi de la Început de faptul că, atît timp cît nu este cunoscut
întregul material faptic necesar, orice soluţie nu poate fi definitivă, avertizăm
că rezultatele noastre sînt simple ipoteze, îndreptăţite de unele fapte noi
sau de unele interpretări noi ale faptelor cunoscute. Ssar putea ca noi fapte
să ne infirme sau să ne Întărească concluziile,si Într-un caz si în altul vom
avea satisfacţia de a nu fi formulat false probleme, ci nedui:neririrodnice.
Ca material am folosit în primul rînd răspunsurile la întrebările 818,
819, 820, 910, 912, 913 din chestionarul pentru fierărie amintit şi la întrebările
1754 şi 1 756 din ChestionarulNoului Atlas lingoisticromân (aflate în caietele
de anchetă la Centrul de lingvistică, istorie literară şi folelor) şi hărţi ale
ALR s.n. II; în al doilea rînd, documente istorice editate şi manuscrise,
studii istorice referitoare la începuturile meşteşugurilorromâneşti; dicţionare
etimologice româneşti, romanice şi slave, ca şi unele studii lingvistice
generale (tratate de istoria limbii) sau speciale (influenţe, formarea cuvintelor) au întregit izvoarele.
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Lucrarea este formată din două părţi. în prima parte se urmăreşte
Ol'igineaşi evoluţia numelor de agent din fierărie, în dacoromână, în partea
a doua se urmăreşte răspîndirea numelor de agent şi de ocupaţie în graiurile
dacoromâne, în special În Moldova şi în Bucovina. Se înţelege însă că Între
cele două părţi există o strînsă legătură căci, după, observaţia devenită loc
comun, graiurile pot contribui la elucidarea unei probleme de istorie a limbii,
după cum interpretarea faptelor din graiuri trebuie făcută, în cadrul evoluţiei istorice a limbii.
Numele de agen: în diacronie
Se impune de la început observaţia că reconstituirea inventarului
numelor vechi de agent româneşti este o operaţie deosebit de anevoioasă
şi suficient de aproximativă. Aceasta se datoreşte în primul rînd împrejurării
că primele noastre documente au fost redactate în limbi străine (slavă,
latină, germană" maghiară) şi ca atare termenii care ne interesează au fost
redaţi în limbile respective . Uneori unele nume de agent cu funcţie de nume
proprii au fost păstrate ca în română, dar asemenea cazuri fericite sînt
totuşi puţine.
în al doilea rînd, reconstituirea tabloului numelor vechi de agent este
dificilă şi datorită faptului că chiar în documentele româneşti ale secolului
al XVI-lea si următoarele atestarea lor este foarte rară si nu reflectă decît
în linii generale existenţa lor reală. în limbă.
'
Desi viata orăşenească este atestată înaintea întemeierii statelor
feudale româneşti! ir meşteşugurile, printre care prelucrarea metalelor
în primul rînd, sînt neîntrerupte pe teritoriul ţării noastre (atestate istoric în Dacia romană- şi arheologic din secolul al Xvlea"},în documente
interesul pentru meşteşuguri şi meşteşugari, în condiţiileeconomiei naturale feudale, este secundar şi întîmplător. Pentru fierqrie situaţia este şi
mai vitregă, întrucît primii noştri fierari sînt ţigani:i'obi4 care abia mai
tîrziu sînt consemnati, în diferite danii sau acte de vînzare-cumpărare, foi de
zestre etc., în calitatea lor de fierari. Cu începere din secolul al XVII-lea
şi mai ales în următoarele secole meseriaşii (printre care şi fierarii) încep
să apară în documente în calitate de martori, cumpărători etc. De acum
atestările numelor de agent din fierărie încep să fie mai numeroase (mai
ales în actele particulare), atîtea Încît să permită observaţii mai puţin
hazardate în legătură cu răspîndirea lor locală, cu proporţia dintre sinonimele concurente, cu originea lor.
Vom proceda, aşadar, datorită considerentuluiexpus mai sus, la o
inventariere a numelor de agent din fierărie întîlnite în documentele rornânesti
J din secolul al XVII-lea. Multi
,-' termeni. desi
J' nu tin de f'ierărie asa cum
1 Giurescu,Tîrguri,p. 76-_77, 104.
2 Xenopol,lst., I, p. 189: In Drobet!s"Scholafabrorum".
: Olteanu
- Şerban,
p, 14 ş.u.
Iorga, Inâ.,
p. 16.]}le,teşugurile,
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concepem noi astăzi această ocupaţie, ci de domeniul mai larg al prelucrării metalelor, figurează totuşi în acest tabel, pentru că diviziunea acestei
ocupaţii nu era atît de avansată ca acum, iar în meseriade terminologiacăreia
ne ocupăm se cuprindeau şi alte branşe Înrudite. Aşa cum aminteam, în
unele documente slave numele de agent româneşti se păstrează fie pentru
că erau considerate nume de persoană, fie că un pisar mai puţin îndemînatic nu a găsit corespondentul slav al termenului; oricum, prin această
împrejurare favorabilă, numărul atestărilor româneşti creşte întrucîtva.
Aşadar, principalii meseriaşi din secolul al XVII-lea care prelucrau
fierul (metalele, în general, din care excludem metalele preţioase) şi produceau obiecte din metal sau si din metal erau:
arcarii», numiţi în documente slve lăncari» sau arcaşi', aceştia din urmă
nu luptători cu arcul, ci producători;
căldărari»mai ales robi ţigani, dar şi, mai ales în secoleleurmătoare, oameni
liberi, de vreme ce sînt martori, vînd şi cumpără, primesc ucenici", au
prăvăliit", iar unul dintre ei are un fiu pîrcălabw ;
covali12,Însă nu în mod cert, Întrucît ne bazăm pe un singur document,
dar dintr-o zonă (Iaşi) în care termenul se întîlneşte şi acum;
coifănaTi13
;
cuţitari14;
fauri15, numiţi astfel mai ales cînd sînt de pe domenii sau din sate1fl;
5 Id., St, doc.,VII, p. 105: "undeşcduarcarii"(Iaşi, doc.orig.).
6 DIl{,A, XVII, II, nr, 162: IonaşouLăncar(an 1607-16(9).
Bogdan,Rei. Mold.,p. 16: HaneuArcaşul.
8 DIR, A, XVII,III, p. 69: NechiforCăldărariul,
martorla o vînzarea uneiocim
în satulMacsineşti,
Iaşi,an 1612(doc.rom.); "Arhivaistorică",1,p. 128: căldărariiCraeea
şi Stan,Tîrgovişte,
an 1612;DIR,A, XVII,1, nr. 1 : VasileCăldărariul
dinIaşi, an 1621
(doc.rom.); "IonNeculce",
V,p. 174,176:VasileCăldărar,an 1676;"An.Acad.Rom.",
XXXV,p. 346: eăldărariîn Iaşi, an 1682;Iorga,St; âoc.,V, p. 4.90:Ioan căldărarul;
ibid.,X,P .40-41: eăldărarila Braşov;Hurmuzaki,
XV,p. 147·1:MihaiCăldărarul,la
Cîmpulungîn Tara Românească(doc.rom.),
9 Petra, Ţiganii,p. 321: "Adicăcu Alexandru
Căldărarîncredinţez... la ... mina
dumisalecoconului
DracacheRoset ... că am luat un ţigan a dumisale,anumeVasăle,
ca să-I Învăţ meşteşugulcăldărărlei",Moldova,an 1819(doe.rorn.).
10"Arh.Olt.",VII (1928),p. 461:" ... loculprăvălieice şadeIordacheeăldătariul"
an 1795.
11"Ion Neculce",VI, p. 3.37:"... Nastasiepărcălabsîn lui Mirăuţieăldărariul",
an 1724.
12Ghibănescu,
SI, III, p. 107: GligorCaval,martor,Iaşi, an 16'18(doc.rom.);
în interioruldocumentului
acestaestenumitpotcovariu,
Încîtpresupunem
că grafiacaval
reprezintăcovali(fierar),căciocupaţiamai generalăinclude,pentrutimpul acela,şi pe
aceeade potcovar.
13Iorga,St, doc.,X, p. 338-339: BaeiulCoifănar,an 1672.
14Petra, Ţiganii,p. 260: "... eu, Gavril,am furat o iapă a lui Stan ţiganuleuţitarlul", Bujorcni,an 1679(doc.rom.).
It>Ibid.,p. 208: " ... unsalaşdeţiganianumeTavulfaurşi cuţigancalui", Bucovina,
1614(doc.rom.); Arh.St. Buc.,l\1-reaCotroceni,
XXXVII/10:Drăganfaurul,an 1631
(doc.rom.); ibid.,M-reaCozi
a, XLVlIIj12:".,. Mihaifaurul,fiul Costeiţiganulfaurul
de la OcnaMare",an 1638(doc.rom.);ibid.,Mitr.T. Rom.,LVII/16: Mihaifaurul,an
1655(doc.rom.); ib·id.,M-reaBanu,XI/19(doc.rom.);ibid.,AN,MMDCLXII/18
(doc.
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fierari; adică hierari'", foarte puţini în secolul al XVII-lea în comparaţie
cu cel din seco1eleurmătoarev :
lăcătuşi19,întîlniţi copiosşi în secoleleurmătoare, ba chiar atestati ŞI într-un
document slav din secolul al XVI-Iea2Q;
mesteri de fier21•
poicovari,numiţi astfel chiar în documente slave", posluşnici='sau liberi,
la sat24 sau în oraşe25;
săbieri,26numiti astfel si în documentele slavef":
sîrmari28;'
,
rirvichigii29
;
zelari30;
ţigani31,cu înţeles de nume de agent.
rom.); ibid.,ms, 1234f. 472(copieroru.); ibid.,M-reaSf', Sava-Jaşi,XXVII/);ţigani
fauri,an 1669(doe,rom.); ibid.,M-reaDintrunlernn,
XLIV/12:Tudorfaurul,an 1663
(doc.rom.);B.A.R.,LXIX/I0(doc.rom.)iibid.,XLIV/76(doc.rorn.); ibid.,DCXXVI/142.
16Şt. Olteanu,Meşteşugurileîn
Moldova
în secolul
al XVII·lea,în SlVIIM,
III, p. 118.
17Ibid.,p. 111: Sima hierardin Suceava,an 1625; Iorga,St. doc.,XVI, p. 224:
Dimahjerajriuldin Galaţi,an 1683.
18Ibid., XVI, p. 326: GavrilŢiganulherariul,În Moldova,an 1737-1739;id.,
Doe.fin., p. '1.0,an 1764;Mclchisedec,
IInşi,1, p. 305,an 1768;"Ion Neculce",V,p. 181:
".. ' i pe EonităOgarfierarţigani pe Vasileferarţigan",an 1786; Ureehiă,Lsi.,V,
P- 307: fierariţiganişi sîrbi,an 1794;Melchisedec,
Huşi,I, p, 387: herar, an 1795etc.
19B.A.R.,CLV/178:Stoianlăcătuş,Iaşi, an 1620(doc,rom.); indreptarealegii
(1f>52),
p. 2UO;Arh-.St, Buc.,M-Tea
Cetăţuia,1/5,an 1662(doc.rom.); Cal. Braş,1, p.
38: ... [upănulHanăş,lăcătuşulsasuldin Braşov",an 169Q.
20DIR,A,XVI,III,p. 160:Lucalăcătar(almănăstiriiNeamţ),an 1581,cu numele
de agent românescÎn originalulslav.
21Arh.St, Bue.,MvreaPapazoglu,X/19: "... să aibă a lua din ţigănia mea alt
ţiganmeşterde her ca şi acela",an 1661(doc.rom.);B.A.R.,Fot. XII/10: Pleşameşter
de fier,Nicaţiganulmeşterde fier,an 1682(doe.rorn.); Iorga,Si. Joc.,XVI,p. 224,Galaţ.i,sec.XVII; id., Doe.Cal.,II, p. 119: "... 2 ţiganimeşteride·Jierce s·au trimis la
măria sa Hanu",an 1763-1764.
,
22DIR, A, XVII, 1, p. 61: Ursulpotcovariu,Iaşi, an 1602.
23Ibid.,V, nI'.387: "... zicîndcă are opt posluşnici
meşterila sfînt.aepiscopie
...
şi un potcovar",laşi, an 1624(dac.rom.).
24B.A.R.,CV/79:Pavel Potcovariuldin Buhăcryt.i.
25Bianu,Doc.,J, p. 158,an 1629;Ghibănescu,
SI, III, p. 106,Iaşi, an J6·t8(doc.
rom.);Şt. Olteanll,jlIleşteşugurile
din Moldova
în secoll.lal XVII-lea,in SMIM:,III, p.
11: '1'ihonpotcovarulmartor,an 1656;"IonNcclllce",
V, p. 172,an 1667; ibid.,V, p.
176: "Aceastăcasăam vîndutlui Alâpotcovarului",
Iaşi,an J680;Und.,V, p. 177:Mustafa 'l'urculpotcovariu,an 1686.
26Panaitescu,Sibiu,p. 37,ccalf>OO
(doc.rom.,); Şt. Olteanu,]J:1eşteşugurile
în Moldovaîn secolul
al XVII·lea,în SiUIM,
III, p. 115;Harctasăbiiardin TîrgulVechidinIaşi,
an 1645(doc.rom.).
27DHR, A, XIX, 5: Ignat săbiiarot Iaşi, an 1626.
28Arh.St. Buc.,M-reaCetăţuia,1/5: DumitruSîrmarulan 1662(doc.rom.).
29"Creşterea
eolecţiilor",
an 1914,p. 76: Stan tinichigiulan 1669.
30Arh.St. Buc.,M·reaGalata,XIV/7: Gheorghe
Zelar, Iaşi,an 1646(doc. rom.);
ibid., l\f·rea Sf. Sava- Iaşi, XVII/15: Ilea Zelar (doc.rom.).
31Ibid.,M.reaSf. Sava- Iaşi, XVIII/I0: "ţigancu doi fccioricu ciocaneleşi ciniilelor",Moldova,
an 1667(doc.rom.); "Bul.Cam.Ist.", 1, p. 269: "... 5 pot. au dat
unuiţigance-aucercuitun car",Moldova,
an 1742,ibid.,1, p. 275.
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Ocupaţiile acestor meseriaşi sînt, în cea mai mare parte, specializate
strict: armurierii pot fi coifănari, săbieri, zelari, cei care prelucrează arama
sînt căldărari sau clopotari (atesta ţi indirect încă din secolul al XVI-Iea32
şi direct în secolele următoare-"), tot astfel precis determinati ea ocupaţie
sînt cuţitarii, lăoătusii, tinichigiii, sîrrnarii, potcovarii. Aceştia din urmă
însă, ea şi în prezent mai ales în mediul rural, făceau şi lucrări de fierărie
generală sau în orice caz erau asimilabili f'ierarilor măcar Într-atît Încît
un potcovar al lui Petru Vodă este numit, în scrisoarea latină către bistriţeni, faber34•Rămîn, pentru a denumi ocupaţia mai generală a prelucrării fierului, doi termeni principali: [aur şi fierar, la care se adaugă, atestaţi
mai rar
sau mai tîrziu: [aur defier35,făurarv», meşterdefier, cooali,căoaâ37,
covac·38.
Termcniifaur şifieraT, spun dicţionarele etimologiceale limbii române'"
sau dicţionarele romanice+",sînt moşteniţi din latină, primul din [aber,
ac. [abrum, cel;:Haltdin [errarius, adjectiv substantivat încă din latina populară41.Fiecare din cele două etimologii pTOpuseare în vedere faptul că sensul, în latină. şi română, este acelaşi, că evoluţia fonetică este normală, că
termenul se află si în dialectele suddunărene 42si În numeroase limbi romanice43.'·
Toate acestea sînt, în cea mai mare parte, indiscutabile. S-ar putea
ridica totuşi obiecţia efi lat. [errarius, din punct de vedere al evoluţiei fonetice normale nu putea ducc la dr. fierar (în graiuri 11.'
erar, [erar, eeTar),arom,
h'irar44,mgl.ierar 45.In lat. ferrarius, e este aton şi, ca atare, nu se diftonghează ca [errum, Se presupune şi se acceptă 46că analogia cu fier « lat.
fern.un) a fost în măsură să realizeze totuşi formele eu diftong. Fenomenul
s-ar fi petrecut în româna comună (de unde formele din cele trei dialecte),
dacă nu cumva analogia este evidentă Înch din latină (de unde forma sp.
herrero, care presupunc aceeaşi diftongarc).
32Hurrnuzuki,
XII, p. :nn şi 378.
33Au.Acad.Rorn.,B.II, t. XXI, p, 20()-201; Ariceseu,
În "HevistaArhivelor
Statului", 1, p. 661: Neamţulclopotarul
; Dan,Răclăuţi,
p. 16,inscripţiepe un clopoti "ClopoturiulPetru NemeşÎn anul 1780";Furnică,I.C., p. 14:3:elopotariul,
an 1787.
34Hurmuzaki,
XV,p. 429,an 1542:,,}lissimus
bunefabrumnostruIIl
eumunoelegante equo elaudicanti".
35"Bul.Com.Ist.", IV, p. 68: tiganfaur de fier,:lVIoldova,
un 1734;MardarieCo·
zianul,p. 159: faur de fier.
36Iorga,St. dac.,p. 393: Mihaifăurar din Iaşi.
37Pofra,Tiganii,p. 292,an 1765(doc. rom.).
38Iorga,Inscripţii,I, p. 342: "opşteacorpora.ţii
eova.cilor",
an 185l.
39Puşeariu,E't. JVb.;CDDE;DA; Seriban,D.; Chiae,D ; Lex.Bud.; tot astfel
Pascu, Suf., p. 88.
40REW.
41Quicherat,DLF: subst. m. Firm.,Inser. ,.forgcron"
(sec.IV).
42Puşeariu,Et. Wb.
43REW
44Capidan,Nom.Suf. Aram.,p. 18; Papahagi,DDA.
45Capidan,2Ueglenoromânii,
III, p. 154.
46CDDE.
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Cu toate acestea, anumite împrejurări speciale ne fac să ne îndoim
de faptul că fierar este moştenit din latină. Considerăm, dimpotrivă, că
este un derivat românesc de la fier cu sufixul -ar'".
Argumentele în sprijinul acestei ipoteze, ce urmează să. o susţinem,
se organizează În două direcţii. In primul rînd, vom urmări, pe baza atestarilor, termenii faur şi fierar. La aceste atestări se adaugă, inevitabil, şi
antroponimele sau toponimele formate pe baza acestor apelative. în al
doilea rînd, vom căuta să prezentăm locul acestor termeni în sistemul numelor de agent româneşti, în speţă în sistemul numelor de agent din domeniulprelucrării metalelor. La aceste două direcţii se adaugă. şi diferite alte
argumente de natură specială, fie că este vorba de repartiţia teritorială a
termenilor, fie că, vom raporta termenii în discuţie la limba literară, la
stilul beletristie, la sentimentul lingvistic al informatorilor etc., fie că vom
aprecia numele de agent în relaţie cu numele atelierului respectiv.
în secolul al XVII-lea, [aur şi fierar, deşi se Întîlnesc şi unul şi celălalt, pal' - pe baza materialului documentar care ne-a stat la dispoziţic - a avea o frecvenţă diferită: faur este Întîlnit mult mai des decît
fierar. Această constatare care ţine de cantitate este discutabilă cîtă vreme se fondează numai pe documentele parcurse, dar capătă. autoritate
şi semnificaţie dacă apelăm la secolele anterioare, la toponimie şi la antroponimic. Anterior secolului al XVII-lea apar numeroase atestări de fauri.
Fie că le considerăm încă apelative nume de agent, fie că. le considerăm
nume de persoană,(provenite tot din numele de agent), acest lucru nu schimbă eu nimic vechimea şi răspîndirea termenului. S-ar zice că uneori faur
este nume propriu, mai ales În unele documente slave în care apare termenul românesc, dar sînt destule situaţii, tot în documente slave, în care
nume de agent româneşti sînt transcrise ca atarc+", evident apelative, Încît
S{1putem considera şi pe fa1.tr49tot ca, sau şi ca, apelatiy. O situaţie asemănătoare pare a oferi şi un document latin din Transilvania, în care, printre alţi români, se citează, şi un Faur Iowan50•Fal.l'J1;
ca nume propriu sau
apelativ, se întîlneşte general în diferite provincii dacoromâne pînă la sfîrşitul secolului al XVII-lea şi, mai rar, chiar în secolele următoare'".
47Ideeaapareşi la Capidan,Megienoromânii,
III, p. 154;id.,Aromânii,
p. 299(care,
Într-olucrareanterioară,Nom,Suf. Arom.,p. 18, considerape fierar,ar. hirar,moştenit
din latină).
48Bogdan,Doc,Ştfan, II, p. 125-126:"meHd
CTdH4l\h'I
dSjlajlh'l"
an 1498;DIR,
A,XVII,III, p. 165:Pătraşcocroitor.,. Ionaşcocobotar;an 1617ibid.,p. 321: cojocari,
eurălar,olar,butnar, an 1619.
9 lbid.,B, XIII, XIV,XV,p. 92: Mihaifaurul; ibid. A, XVI,1, p. 13: Miclăuş
Faur; tua. p. 210: StroeFaur; tu«, II, p. 165: GavrilFaur; Bianu,Doc.,1, p. 2-3
Matca,soraFaurului,an 1592;DIR,B, XVI,1, p. 11-12 ; ibid.,IV, p. 180,326;tua., V
p. 290,387;ibid.,XVII, 1, p. 398-399
: Cotafaurul, an 1609;B.A,R.,XXXVIJla-b:
toţi strănepoţitlui FeodorFaurul,Iaşi, an 1617(doc.slav.); ibid.,C 1/50:Tatulţiganul
faur,Bucureşti,an 1632(doc.slav.j; ibid.,ColecţiaScarlatCaIimachi,
nr, 50: Vasilefaur,
Iaşi, an 1656(doc.slav); Arh.St. Buc.,l.\'I-rea
Radu Vodă,XXXIX{14,
an 1636; ibid.,
M-reaSf',Ioan- Bucureşti,II{24,an 1639; ibiâ.,Peceţi,63, 64.
50Hurmuzaki,XV, p. 492, Orăştie,an 1553.
51"Bul.Corn.Ist;", IV, p. 40, 41; ..BuletinFoaieoficială",Iaşi, 1833,p. 82.
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Urmaşii unui [aur sînt, într-un document, Păul'eşti52•De un deosebit interes În legătură cu răspîndirea luijauT ca nume de persoană ni se pare situaţia de la mijlocul secolului al XVIII-lea din ţinutul Aradului. În catagrafiilc latineşti de la 174'3, 1746 şi 1752 numele Faur (cu variantele Eaor,
Fauer; apare adesea", III' niciodată Fieraru. (deşi altc antroponime provenite din nume de agent cu sufixul -ar sînt frecvente=). Probabil că nu toţi
oamenii cu numele Fau« atcstaţi în acest izvor sînt şi în realitate fierari,
dar pentru foarte mulţi corespondenţa Între poreclă şi ocupaţie este un
fapt. Ne sprijinim afirmaţia prin constatarea că aceşti Fmkri nu se întîlnesc
În aşezările urbane (şi în primul rînd în Arad), unde meşteri organizaţi
şi privilegiaţi erau germanii şi maghiarii, în schimb se găsesc în aşezările
rurale şi anume, după cum reiese chiar din catagrafie, cîte unul, doi din
sat (puţine sînt satele care să nu aibă un Faur sau un Kovacs).
Din examinarea antroponimelor reţinem că numele Faur este bogat
atestat pînă în secolul al XVII-lea în toate provinciile româneşti, iar în
Transilvania, Banat şi În secolul următor.
În toponimicc faur se întîlneşte la fel de des, fie în această formă,
fie derivat cu diferite sufixe,chiar din secolele al XIV-lea si al XV-lea în
toate provinciile româneşti.
'
Astfel, în Moldova, în secolul al XV-lea: Fauri55(sat pe Bistriţa),
Fawri56(sa.t pe Vaslui), Pă'Urei57(sat în ţinutul Roman), Făurei58 (sat pe
Prut), Fă1l,roanea59
(sat în ţinutul Bîrlad), Făurei60(sat în în ţinutul Huşi);
în secolul al XVI-lea: Făurei" (selişte pc Putna), Fau1'ii62(sat pe Crasna),
52Bianu,Doc.,1, p. 2, an 1592(doc.slav).
53Artulul,În conscripţia
de la 1743:Faur Ioanjudex(p. 2),Fauer Petru (p, 11);
în conscripţtu
dela 174(;: Faor'I'ogyer(p.80),maimulţidinlocalităţidiferite,Faur Joon,
Juon, Iovan(p. 104,121,155,212,213,215,222),Faur Petru şi Faor Petro (p, 118,
191,198,2(4),Fuor Gliga(p. 140),Faur Blag(p. 156),Faur Toda(p.180),Faur Mihaly
(p. 184,Hl5,199),Ji'aurNyisztor(p. 189),Fa1JT
Medre(p, 194),Faur Mlagyinşi Faur
Dumitru(p. 195), Faur Iosif(p. 198),Faur Martin(p. 199);în eonscripţia
de la 1752:
Faur Zima (p. 2(9).
54Artulul,în eonseriptla
de la 1746:"Morar
(p.48,56,63,80,97,111),Rotar(p, 57,
72,73,75,104,107,122),PokorarsauPekorar(p. GH,76,80,93),Bodnar,Botarsau n«.
tar (p. G7,68,82,90,2(2),Blidar(p. 57,189),Csorda»
(p. 73,77,132,154,1(1), Krismar,
Kercsmar
sau Kresmar(p. 73,149, 157,183),Boar(p. 75, 85, 1(2), Funyersau Eunar
(r. 75, 151),Seiio«(p. 76), Berarsau Barar(p. 78, 91, 98, 1(8),Olarsau OUar(r. 78,
80, 82,91,104),Sztuparsau Stupar (p. 91, 110,119, 149),Vernicsar(p. 91), ll1eszar
(p. 93,216,217),Ladar(p. !)5,99, 102),Strengar(p. 115,1(0),Voscsinar
sau Voslyinar
(p. 148,161,184),VirwTsar
(p. 194)etc.
55DIR,A,XIV-XV, 1, p. 356,359- 360; ibiri.,XV, II, p. 159; ibid.,XVI, IV,
p.79-80.
56Ibiri.,XIV-XV, 1, p. 87; ib'id.,XVI,I, p. 613; iMri.,XVII, II, p. 35 - 36,
59-(;0; ibid.,III, p. 122,128-129 ;ibid., IV, p. 385,389,408;ibid.,V, p. 14-15.
ii7Ibid., XIV-XV, 1, p. 307.
58IMd.,p. 231.
59Ibid., p. 278.
60Imd., XV, II, p. 107.
61Ibid., XVI, III, TI.440, 4,53.
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Falu'i'i63(sat pe Jijia), Fă,ureşii(i1
(sat pe Tutova),Făureşti65(sat lîngă Jigoreni,
Negreşti); din secolul al XVII-lea: Făureşt'itJ6(sat pe Jijia), Fă1treni67
(selişte pe Pereschiu, ţinutul Tutova), Faurii58 (sat pc Idriei, astăzi CorniAlbeşti, Vaslui).
La fel, în Ţara Românească"pînă în secolul al X VII-lea: FauriG9 (sat,
probabil lîngă Baia de Aramă), Pău1'eşti70,
Fii:urei71(sat lîngă Lehliu), Valea
Fânreşti72(sat pe Olteţ.).
În Transilvania se int.îlncso: Păureşti, în Maramureş, atestat Ia 160273
şi 173374,Pănreni?5(în judeţul Cluj), F'ă:urişte70(cătun în judeţul BistriţaNăsăud).
Numeroase sînt atestările şi pentru o perioadă mult mai apropiată,
din Marele dicţionar geografic??Unele dintre aceste toponimice sînt Întîlnite
şi în documente, altele (nume de dealuri, ape, păduri etc.) provin evident
din primele şi sînt mai recente.
Din această succintă prezentare a situaţiei lui faur în antroponimie şi
toponimie se desprind cîteva constatări: 10atestările provin din toate provinciile istorice româneşti; 2° vechimea primelor atestări este considerabilă,
anume din primele documente româneşti şi în documente străine anterioare
acestora, fapt care proiectează. termenul în epoci anterioare atestărilor ;
3° funcţia de apelativ a lui [aur este un fapt evident şi pe deplin controlabil
pînă în secolul al XVIII-lea (în toate provinciile mai ales în secolul al
XVIII-lea, dincolo de Carpati şi mult mai tîrziu), după care faur rămâne
62iua., II, p. 114.
63tua; r, p. Hj2.
6·1Ibiâ., p. 18-19.
65xua., nr, p. 200; tua., XVII, V, p. 360-3ul, 375.
66
iu«, IV,
XVII,
67Ibid.,
p. II,
104.p. 2'1'9.
:I
68iua., II, p. 90.
69tua., B, XIII-XVI; III, 1'.1-<1«1.
70iua., p. 307.
n tua., V, p. 191.
72Ibid., VI, p. 30u.
73Sueiu,n.r., I, p. 22(;.
74Ibid.
7f,1u«
76iu«
77Fauri (dealşi vale înjud. Iaşi, COJll.
Hedlul-Tăt.ar),
Fauri (pîrîu,în acelaşiloc,
se varsăîn Jijia),Fauriide Jos (sat în jud. Neamţ corn.Zăneşti
), Faurii de Jos (moşie,
în acelaşiloc),Eauriide Sus (sat, în acelaşiloc),Faurii de Sus (moşie,în acelaşiloc),
Faurul(de-alîn jud. Mehedinti,
corn.Seeul),Fuurul(numităşî PădurcaFaurului,pădure,
în acelaşiloc),Fuurul(poiană,jud. Mehcdinţ.l,corn.Oraviţu),Faurul (pîrîuîn jud. Suceava,com,Rădăşelli),
li'aurul(pî.rÎuîn jud. Olt., corn.Făgeţel,se varsă în Alunişul),
DealulPaurului(jud.Vaslui,COIn.
Mogoşeşti),
ValeaFauntlui(în jud. Gorj,com.Amaradia),li'ăul'easa
(pîrîu,se varsăîn CricovulDulce),Făul'ei(comunăîn fostuljudeţ Putna),
Pilurei(sat în jud. Ialomiţa),FăUl'ei(comunăÎn jud. Brăila),Ji'ăurei(sat În jud. Neamţ,
com.Budcşti),Fă1Jrei(eătunîn fostuljudeţ Putna),Făurei(dealllngăsatul cu acelaşi
nume,jud. Neamţ),Făurei(moşieîn jud. Brăila),Pr'i1Jrei
(viroag{l
Îl!jud. Buzău),Făureşl'i
(comun(t
în jud. Vîlcea),Păureşti(cătunîn com.Găneşti,jud. Vîlcea),FăuTcŞti
(deal in
comunacu acelaşinume,jud. Vîlcea),l?ăuroaia(cătunîn com.Socoleşti,
jud. Mehedinţi).
4 - Alluar
delingvistică,
AC<.ldemie
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mai ales nume de loc şi de persoană.(ca antroponim, totuşi, evoluează, în
sensul că tinde să dispară, legat de situaţia apelativului).
Termenuljierar, ea apelativ, se întîlneşte sporadic în secolulal XVII-lea
şi din ce în ce mai des în secoleleurmătoare. Urmărit în domeniile antroponimiei şi al toponimiei,fierar este întîlnit, în comparaţie cu fau·r, mult mai
tîrziu. Ca antroponimfierar nu se întîlneşte decît rar în secolul al XVII-lea
şi, general, în Moldovaşi Ţara Românească, în secoleleurmătoare?",
Ca nume de loc,JiVerari este întîlnit, în materialele consultate, numai
în două rînduri: Fierari'", deal în judeţul Botoşani şi Fieraris", punct trigonometric În apropierea Craiovei. Primul nume nu-l întîlnim în documente,
nici în alte materiale contemporane'", al doilea, avîndu-se În vedere realitatea
pe care o desemnează, presupunem că este nou.
Sînt, în privinţa toponimeIor româneşti cu bază în nume de agent (direct
sau prin antroponim), cîteva lucruri care aruncă o lumină nouă asupra
raporturilor dintre [au» şi fierar. Vom fi nevoiţi să deschidem o inevitabilă
paranteză în care, pe baza toponimelor cu înţeles de nume dc agent82,să
examinăm originea şi organizarealor ca apelative şi frecvenţa lor în toponimie.
Ar urma din această întreprindere stabilirea unor grupe de apeIative după
origine (moştenite, împrumutate din diferite limbi sau formate pe terenul
limbii române) şi structură (simple sau sufixate) iar apoi, în funcţie de aceste
particularităţi, poziţia lor ca toponime'".
Examinarea, chiar sumară, a acestor toponime ne permite formularea
cîtorva observaţii: 10cei mai mulţi termeni (trei sferturi din total), consideraţi
ca apelative, sînt formati pe terenul limbii române mai ales de la un radical
căruia i se adaugă un sufix de agent, în primul rînd -ar (de exemplu:
albinar, blănar, ceaunar, cepar, cojocaretc.) sau altele (de exemplu: ciir-uţaş,
cimpoieş),mai rar prin înlocuire de sufixe (de exemplu cazangilt - ci1zănar)
sau prin dublă sufixare (de exemplu abagiu abager, croitor- croitorar) ;
2° temele sufixate sînt, după origini, mai ales slave (de exemplu: bănicer,
cojocar,dohotar,grădinar, p,tslar etc.)şi latine (de exemplu: argintar, căldărar,
ciurar, [usar, ursar etc.), dar şi turceşti, greceşti, maghiare, germane; 3°comparînd derivatele româneşti eu sufixul -ar eu alţi termeni moşteniţi din
latină sau împrumutaţi din alte limbi în care există sufixul în discuţie
(din latină: cărbunar.fierar, măcelar,morar,păcurar "cioban", pescar, porcar;
78Caian,Eocşani,
p. 18,1-229.Dincei(lOO
de locuitoriai părţiimurrteneşti
a oraşului FocşaniIa 1850cîţivase numeauFcrarusauIleraru(8 în total); Listacaselor
şi dugtu»
nelor,Iaşi, 1853,cuprindeun singur:Gheorghe
DiţăHerariu,deşimultealte antroponimc
numede agent din ocupaţiaprelucrăriimetalelorsînt mai bine reprezentate:Alamaru.
(sauA1ămariu),
Caraţaşu,Câldărariu,
Clopotariu,
Lăcatuşu;'l'inechegiu
(sauTinichigiu)
etc.
79DG: Fierari (deal în jud. Botoşani,com.Brăteni),
80Ibid.: Fierari"puncttrigonometric
de observaţie,
în apropiereaoraşuluiCraiova,
jud. Dolj. Are o înălţimede 200 m."
81Frunzescu,D., lipseştearticolul.
82Iordan, Toponimia
românească,
p. 223-231(toponimiacare arată ocupaţialocuitorilor).
83Pentruaceasta,din lucrareacitată mai sus,am extraslistatoponimelor
care,ea
apelative,pot avea valoarede nume de agent.
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din slavă: diroar,scuiar, zidar, zUitar;din greacă, bărbieri din germană: buinar;
din turcă, dulgher; din ţigăneşte: ruda;r) vom constata că nu există îndreptăţiri speciale pentru a-i considera pe primii derivaţi (jînar, de exemplu, are
corespondent în latină84) iar pe ceilalţi moşteniţi (în graiuri şi în limba
veche, de exemplu, lui măcelar îi corespunde casap; pentru alte nume de
agent moştenite, apar, lăptar se ridică dificultăţi de alt ordin'") ; de la caz
la caz se poate accepta şi soluţia cealaltă.
Ţinînd seama de aceste observaţii, înLrueîtfierar apare de numai două
ori ca toponim vom constata că situaţia lui estc deosebită de a celorlalte nume
de agent moştenite întîlnite şi în toponimie. Nu numai proporţia atestărilor În
toponimie între [aur şi fierar este defavorabilă termenului cu sufix, dar şi
comparat cu celelalte toponime cu înţeles de nume de agent fierar apare
proporţional foarte rar. Constatarea este valabilă. fie cînd ne referim la
termeni moşteniţi (de exemplu: cărbumari,cu variantele, apare de 20 ori,
morari, de 15 ori, olari, de 30 de ori, purcari, de 10 ori), fie chiar
la mulţi termeni sufixaţi în română (de exemplu: Tatari apare de
21 de ori, des apar şi lingnmri, blidari,pietrari etc.). Ca explicaţie a numărului
mie de atestări ale lui fierar nu se poate invoca faptul cu. unele ocupaţii,
în economiafeudală, erau mai des întîlnite decît altele (de exemplu morăritul
faţă de fierărie) căci termenii pentru noţiunea fierar (faur, căuaci, copaci;
covali, jerar), luaţi în total, dau multe nume topice. Reprezentarea
termenului fierar , nu a tuturor termenilor corespunzînd noţiunii, este slabă
şi recentă în toponimie, iar acest fapt, alături de altele, pledează împotriva originii sale latine.
Pentru a încheia sirul consideratiilor eu privire la situatia lui faur si
fierar aşa cum rezultă I)e baza limbii vechi, credem cu. nu 'este lipsit de
importanţă să ne oprim puţin asupra corespondenţelorstrăine, din redacţiile
latineşti,
germane
sau maghiare,
denumind
agentul
§lin fierărie.
Pentru
slava cancelariei
o împrejurare
favorabilă.
ne du,
posibilitatea
să cunoaştem
chiar glosarea românească a termenului kocaă si a slavului răsăritean ku.znet
la mijlocul secolului al XVII-lea, anume fant·SG(şi În expresiile calchiat
faur de fier şi [aur de aramă, ultimul pentru căldârar). Pentru germană,
numeroasele atestări din secolele al XV-lea -- al XVII-lea de maestri care
prelucrează, metalele prezintă consecvent termenul Schmied, în' diverse
grafii, la baza diferiţil01' compuşi, Termenul german ne interesează numa
întrucît, ca si lat. [aber si slav. kooaă, în accepţia lui generală de mester
care prelucrează rnetalele, a putut servi ea modl unor termeni româneşti
[au« de aramă. Grafiile magh. kooacs"fierar" din secolele al XVI-lea şi al
-------84Iordan, Toponimia
românească,
p. 227.
B5Hristea,Probl,etim.,p. 45: "în generaldicţionarele
îl socotescşi pe acestatot
moştenitdinlatină(aquarius"deapă","Înlegăturăcu apa"ctc.),dar În vremeamarilor
migraţiin-a existatla noimeseriade apar,aşacumn-a existat,desigur,niciaceeade lăptaI'.Neexistîndîn domeniul
islorieipoporuluiromânviilzătoride lapte(Iaoraş')şi oameni
carese îndeletniceau
cu căratulapeisprea o vinde,e limpedecă astfelde cuvintetrebuie
priviteea simpleformaţiiinterneale limbiiromâne".
86MardarieCozianul,p. 15H,161.
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XVII-lea: kouachiot/",kowa.chioth88,
(toate plurale) ne atrag atenţia asupra
caracterului de fricativă bilabială a lui -v- fapt important pentru termenii
românesti căuaci si cooaci. Cele mai importante indicatii asupra termenilor
româneşti pentru' noţiunea "fierar" ni se pare însă că.l dau documentele de
redacţie latină. Pretutindeni undc apare vreo referinţă la un fierar, acesta
este numit [aber. 'I'ermenul[aber nu este însă, în latina medievală, singuml
care să denumească acest agent; alături de el mai apare [aber [errarius sau
numaiferrarius89•Folosirea numai a lui [aber în documentele din cancelariile
româneşti corespunde, credem, şi unei situaţii asemănătoare În română.
Indiferent cît de mult sau de puţin cunoşteau secretarii româna, acolo unde
ei, În ciorna românească, Întîlneau faur traduceau prin [aber ; invers, dacă
termenul fierar ar fi existat, minimul efort i-ar fi condus indubitabil la
[errarius.
Avînd în vedere situaţia lui faur şi a lui fierar ca apclative, antroponime
şi toponime (cele trei domenii sînt, după cum s-a văzut, perfect convergente),
apreciem că termenul faur este vechi, moştenit din latină, iar termenulfiemr
este format pe terenul limbii române, de la fier cu sufixul -ar,
Argumentele, pe care le vom aduce în continuare în sprijinul acestei
afirmaţii, ţin, de data aceasta, de caracterul sisternat.ical limbii. Ne referim
deci la formarea numelor de agent din fierărie, la structurarea lor în virtutea
principiului economiei în Iimbi.
O primă observaţie este aceea că în latina popularh adjectivul [errarius,
-a, -uni ajunsese să se foloseascl1şi substantivat'". în acelaşi timp, după ce
multă vreme a însemnat în general "lucrător, meşter", [aber, în latină,
cunoaşte şi sensul specializat "lucrător care prelucrează rnetalclet''", în
special fierul. Ar urma, din aceasta.că româna, ea şi alte citeva idiomuri
romanice (italiana, friulana, dialectul engadinez), a avut la dispoziţie, din
fondul latin, pentru a denumi o noţiune, doi termeni care (pentru lat.ină.de
la o vreme, pentru română de totdeauna - în Ipoteza că fierar ar fi moştcnit) au exact acelaşi înţeles: [aher şi [errarius. în alte limbi romanice, amănuntul ni se pare interesant, se întîlneşte fie o dezvoltare a lui fabm·92,fie
a. lui [errariusv", Cazul acesta, de mostenire din aceeasi limbă a două
vocab'ulesinonime,
în principiu, abnorm, dar În practică nu ar fi singurul. Trebuie insii observat că, în asemenea situaţie, cele două sinonime,
în timp, se diferenţiază, prin specializarea.unuia sau amîndurora. Uneori un
termen îşi li:irgeştesensul, alteori şi-l Îngustează, unul poate să. devină.faţă
de celălalt, complementar În graiuri, astfel Încît, în economia limbii, să
87Hurmuzakl,xn, p. 1492,an 1599.
88rua., p. 586, an lGOO.
89Bartali [aber[errorius.Jcovaes,pot.kolokovâcs,germ. Hufschmied".Aradul,
în conscrip
ţii, la rubricaocupaţieioamenilor,
apar: [aber(p. 27). jaber[errarius(p. 2G,
33),[errarius(p. 26, 37, 30).
90Quicherat,DLF.
91Ibid.
92REW,fr. v. febre,prov,faure,log.jrau.
93REW, sp. herreTO,
port. Jerreiro.
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aibă o solidă ratiune de a exista. Dacă această necesară diferentiere nu se
realizează, unul din eei doi termeni dispare. Admiţ.înd că faur şi .fierar sînt,
amindoi, mosteniti din latinii, al' trebui să constatăm o oarecare diferentiere
semantică încă dii1perioada primelor atestări ; ar, am văzut că faur şi fierar
(atît cît apar în secolul al XVII-lea) aveau şi au continuat să aibă acelaşi
inteles.
, Accept.îndu-seearacterul de termen moştenit din latină al lui [ierar
ar urma să se dea, totuşi, două. explicaţi] : de ee termenul nu apare ea apelativ în primele documente româneşti, nici în antroponirnie şi toponimie
( în timp ee faur apare)şi de ee concurenta seculară a sinonimelorfaur şi
fierar nu s-a rezolvat conform principiului economiei limbii. Pornindu-se
Însă de la ideea, susţinută de fapte de limbă mai vechi, că faur este moştenit iar fierar format în română, cele două neolarrtăţ.i menţionate mai
sus nu mai persistă. Se iveşte Însă o altă problemă, anume aceea a împrejurăr ilor în care apare termenul [ierar.
Pentru a clarifica acest lucru este absolut necesar să. încadrăm termenii în sistemul semantic a] numelor de agent în general şi în special al celor
din oeupaţia prelucrării metalelor. Această perspectivă explică, după,cum
vom încerca S[1arătăm, raţiunile apariţiei termenului [ierar, localizarea şi
eronologizarca fenomenului, încadrarea termenului în acest sistem şi evolutia sa ulterioară.
, Sintetizînd datele oferite de documentele secolelor al XVII -Iea si
următoarele relative Ia termenul fierar, observăm că: 1o fierar apare a
apelativ în documentele româneşti din Moldova şi din 'rara Românească,
mai rar în secolul al XVII-lea, mai des în secolele următoare, dcnumind,
mai întîi pe meşterul de la oraş; 2° ca antroponim, fierar apare tot în Moldova şi în 'rara Românească (nu în Transilvania, unde, după cum am probat
pentru
ţinutul Aradului,
faur este
frecvent111
,Işisecolul
la mijlocul
secolului
al XVIII-lea,
în Tara sinonimul
Oltului, alături
de fauTi9!l,
al XVII-lea
si al XVIII-lea se mai întîlnesc căuacir",covadl6si abia la sf'îrsitul secoluluial
XVIII-lea ţigani fieraTi97,probabil veniţi de peste 'munţi) ; '3° ca toponim,
fierar se întîlneşte de două ori (la date recente se pare) tot în Moldova şi
în Ţara Românească, nu în Transilvania, unde, pe lîngă.faur, se întîlneşte,
adesea pentru aceeaşi realitate geografică, alternativ căuaci sau cooaci.
Faptul că fierar apare În Moldova şi în 'rara Românească ni se pare
pe deplin susţinut de aceea că aceste arii lingvistice au comună, în opoziţie eu Transilvania, o tendinţă generală. inovatoare. Pentru a nu intra în
a mănunte, vom aminti doar că în Moldova şi în Tara Românească, pe tot
timpul evului mediu, s-a vorbit numai limba română, fapt care înlesneşte
evoluţia internă a limbii, pe cînd în Transilvania celelalte limbi vorbite
alături de română au constituit, în domeniul terminologiei meşteşugăreşti,
94Paşca,Ţ. ou., p. 234.
D5Ibid., p. 201.
06Ibid., p. 217.
97lbid., p. 234.
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un factor conservator. Ca efect evident al acestei stări de lucruri este caracterul în general unitar al graiurilor (dispuse pe arii foarte întinse) de dincoace de munţi; respectiv, în Transilvania, arii lingvistice (în primul rînd
lexicale) numeroase şi puţin întinse. Intr-un cadru unilingv, inovaţia,
care presupune o masă cît mai întinsă. şi mai omogenă.de vorbitori, are
toate şansele să se producă şi s{t se generalizeze. Invers, în ariile bilingve
îrnbogiiţirca lexicului se face în primul rînd prin cale lingvistic sau prin
împrumut (se explică de ee în Transilvania alături de faur apar covaci şi
căuaciş şi în măsură infimă prin evoluţie internă (căci limba este grevată
de statutul special al limbilor în contact sau de întinderea mică a ariei).
Ideea despre caracterul tradiţional (împletit eu mozaicul împrumuturilor
maghiare sau germane) al lexicului din Transilvania şi cel inovator şi unitar al graiurilor din 'Ţara Românească şi din Moldova se verifică din plin şi
în cazul numelor de agent din terminologia f'ierăriei.
Numele de agent fierar ca inovaţie internă putea să apară mai degrabă în spaţiul lingvistic moldovalah, Termenul faur era, am văzut, general
(şi pentru aceste arii) pînă în secolul al XVII-lea. Ce a dus la necesitatea
apariţiei lui fierar şi a înlocuirii treptate a lui faur în acest teritoriu inovator reiese cu pregnantă îndată ce încadrăm termenii faur şi cooaci în sistemul numelor de agent din epocă. Faţ;ii de aspectul nemotivat lexical al
lui [aur şi, în definitiv, chiar a lui covaci,ţinînd seama de lipsa de productivitate a sufixului -aei în română, cele mai multe nume de agent din epocă
au avantajul motivării gramaticale. Ne referim numai la cîteva atestări
din secolal al XVII-lea şi chiar această prezentare fragmentară arată Îndestul marea frecvenţă a numelor de agent suf'ixate eu -ar : blănar", ciuboiarv",cojocarv", oZarlOI,pînzar102.postiivarl03,pîslarl04, şelarl05etc. Dacă
în sate faur, ca nume al unui singur meşter (de obicei ţigan), se poate păstra în ciuda caracterului său nemotivat, la orase, datorită existentei atîtor
ocupaţii meşteşugăreşti, se impune termenilo' nemotivaţi o st{'ucturare
după modelul majorităţii numelor de agent, care erau suf'ixate. Simptomatic pentru această presiune a sistemului ni se pare evoluţia lui abagi'u1UU
«tc. abagy), din secolul al XVII-lea, spre abager107,din secolul următor.
Relativ la termenii pentru noţiunea fierar, această tendinţă de motivare a putut avea ca rezultate diferite forme analitice (probabil calcuri),
98"IonNeculcc",
XVII, p. 135(an 1(57)iibid., p. 226(an 1(71);ibid.,V, p. 174
(an 1(84).
99Bianu,Doc.,I, p. 96 (an 1(24); "IoanNeculce",
V, p. 174,(an 1(76);Iorga,St,
doc.,XVII, p. 39'1(an 1(89).
100,.A1'h.
Olt".,XV (1936),p. 119,an 1535(orig.slav.); Bianu,Doc.,I, p. 115.
101iua; p. 125,Suceava,an 1626.
102Arh. St. Buo.,l\f-reaCotmeana,XVIII (doc.rom.).
103lbid., Mit.ropoliu
'[', Rom., CCLXIXj3(doc.rom.).
l(4R.A.R.,CCLXVII/133
(doc.rom.).
105Iorga,St. doc.,XVI, p. 190,an 1651;"IonNeculce",VI, p. 218.
106B.A.R.,ms.944,f. 3 verso ; ibid.,CXLVIIlj8;
ibid.,DCXIX!ll;Iorga,,'>'1.
doc.,
VI, p. 483.
107iua., XVI,p. 208; "IonNcculcc",
I, p. 97'; 'ibid.,V, p. 117;ibid.,VI, p. 185.
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care nu s-au impus: faur de fier10B,meşter de fier, sau sintetice: făurar109,
conăcerşi fierar. Cum Însă temele faur şi eovaei nu exprimau materia de
prelucrat (ca în pietrar, lemnar etc.) sau produsul muncii (ca în olar, căldămr), sufixarca nu revitalizează termenii, căci rezultatele sînt echivoce
(covăcerular fi meşterul care face ...
coveţi 1,iar făurarul care face ...
fauri?). Fierar, îndeplinind condiţiile semantice ale dcrivatului cu sufixul-arllO, se impune şi se generalizează. Insistăm asupra unui aspect care
ni se pare important. Sistemul numelor de agent este evident şi acţionează
ca sistem în aşezări urbane, acolo unde, într-o anumită perioadă istorică
a feudalismului dezvoltat, există o puternică viată meşteşugărească. Din
acest motiv credem că se poate susţine căfierar a apărut în 'seolul al XVII-lea
în mediile urbane din Moldova si din Tara Românească.
Noul termen a fost cu uşurinţă acceptat şi generalizat în spaţiul moldovalah nu numai datorită calităţilor de structură ci şi unei împrejurări
particulare. Faurul este un meşter sătesc eu tehnică rudimentară şi, mai
mult, ţigan rob, iar [ierarul, apărut la oraş, denumeşte un om liber şi un
meseriaş cu posibilităţi tehnice superioare. Aeeast{ldistincţie, măcar posibilă la începutul procesului de impunere a lui fierar, dispare cu vremea,
termenul fierar înlocuind pe [au» indiferent de starea socială sau nivelul
tehnic al meşteşugarului.
In aria transilvăneană termenii pentru noţiunea de fierar sînt:
faur, căuaci, couaci;întîlni-ţi nu numai ea apela.tive, dar şi în antroponime
şi în toponime. Venind în Moldova, un asemenea căuaci devine, semnificativ, hierart>.
în afara termenilor [au« şi fierar mai apar în dacoromână căuaci,
eovaei,cooar, cooăcer,eovali şi ţigan. Termenii au înţelesul de "potcovar",
uneori chiar şi de "liicătuş", căci, pînă la diviziunea industrială a muncii,
orice fierar (mai ales sătesc) trebuia să fie oarecum universal.
Termenul căuaci este înregistrat numai în DA, ,tare-l trimite, ca variantă, la cooaci.Celelalte dicţionare nu-l înregistrează nici ea atare. Ni se
pare că în privinţa ctimologiei, datării şi localizh.riicelor două variante
soluţia dată. de DA112,lipsită de perspectiva istorică, şi de punctul de vedere al geografiei lingvistice, este prea largă şi imprecisă"
Credemcă pentru termenii eăuaei şi cooaci,două cuvinte diferite, intrate
în română în perioade diferite, din limbi diferite, s-ar putea preciza,pe baza
lInor noi atestări (şi din toponime), atît ariile cît şi vechimea şi originea lor.
In rîndurile care urmează.vom încerca să aducem cîteva elementenoi. Este de
remarcat, ca punct de plecare, că cele două etimologii propuse, slav kooaă şi
magh. kooâcs,sînt ele însele înrudite. Magh, koodcseste împrumutat din slavă,
ceea ce, pentru etimologia termenilor româneşti s-ar traduce prin împrumut din slavă, direct sau prin filieră maghiară. în al doilea rînd, este evi108MardarieCozianul,
p. 159; "Bul.Corn.Ist..",IV, p. 68.
109Pavlescu,Meşteşag.,
p. 388; Iorga,St. doe.,XXIII, p. 393
110Graur,Nom.ag., p. 90.
111Potra, 'Tiganii,p. 298.
112DA- din slav. (paleosl.,bulg.,sîrb) kovac,"idern"(în Munteniaşi Banat)şi
ung. lof)ăC8,
"idem"(în 'I'ransilvania};
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dent că termenii româneşti prezenţi ca variante au forme diferite în privinţa tratamentului lui -v- : cooacipăstrează pe -v-, căuaciîl transformă în
u consonantic ; în plus căuaci îl are şi pe a tematic trecut la ă, prin asimilare
a-a-ă-a. Problema se complică Întrucît atît pentru o epocă veche a slavei
cît şi pentru maghiară frieativa labiodentală v a fost o frieativă labială,
astfel Încît nu se poate spune decît că dr. căuaci trebuie pus în legătură
cu această. perioadă veche fie a slavei, fie a maghiarci, tot aşa, dr. cooaci
trebuie pus în legătură cu perioada nouă, fie slavă.- limba sîrbă, fie maghiară. Aşadar, în loc de două izvoare pentru termenii româneşti urmează.
să. ţinem seama de patru: slava comună, maghiara veche (pentru formele
cu -v- > -u-), sîrba, maghiara modernă. (pentru formele cu -z-păstrat).
Degajăm de la început aria sud-vestică a lui eavaci, în care originea sîrbă
este evidentă.. Tot astfel, punctele din centrul Transilvaniei, în zona celor
trei scaune secuieşti în care aparc cooaci, pot fi considerate ca influenţă.
maghiară recentă (de fapt nu este exelus ca zona să fi avut altădată căuaci
dar termenul să fi fost modernizat ca în maghiara literară).
Rămîn mai greu de precizat şi de datat termenii care conţin pe -vtrecut la "It,ca urmare a tendinţei, din slava comună şi din maghiara veche,
de articulare bilabială. Din păcate nici ariile nu ne ajută prea mult, căci
atestările lui căuaci,couaci,deşi se ghsesc în marea lor majoritate în Transilvania, se întîlnesc si în Moldova nordică+" ea si în Oltenia nord-vestică
pînă în Argeş->. În practică ar trebui admise pentru căuaci două etimonuri :
slav. kooaă,magh. v. kooâcs,al căror -w- (fricativ bilabial) devine în română
t.t. În principiu lucrurile nu par Însă a sta astfel. Hotărît, înaintea oricărui
alt nume de agent, faur a fost singurul termen, întîlnit general. I-a urmat,
în ordine cronologică,căuaci. Dacă, acceptăm etimologia slavă a acestuia,
ar trebui să întîlnim termenul în documente ea apelativ, toponim şi antroponim în tot domeniul lingvistic dacoromân, 01', căuaci se întîlneşte cu aceste funcţii numai în Transilvania. De exemplu, în toponime, Kawas115
la 1406, CâuacettllG(în documentul maghiar Kauachi), sat în apropiere de
Oradea, la 1213, Kmtas117sat în Maramureşla 1566, 1603,Crltlaş118
(într-un
document din 1327, Kauas, în altul din 1370, Kawas). Căuaci îl succede şi
îl concureazăpefanr, dar numai în Transilvania. O dată cu perioada modernă a maghiarei (în eeea ce priveşte trecerea de la articularea bilabială la cea
labiodentală a lui v apreciem fenomenul pentru secolul al XVI-lea) alături
de faur şi căuaci apare şi cooaci,după cum ne evidenţiază. diferitele denumiri ale satului Făureşti l" din Maramureş. In zonele cu influenţă maghiară
113Le».reg.,II, p. 123; Glosarreg.,p. 23 (şi căucieţ.
114Le».l'eg.,II, p. 21.
115Suciu, D.T., II, p. 349.
116DIR C,XI--XIII, r, p. 47.
117Suciu,)).'1'.,I, p. 159.
118tua., p. 129.
119lbid., p. 226: 1405Kawachfalva,
1424Kowaczkapolnok,
circa 1565 Kovaczfalwa,1566KovâcsKapalnak,1567 Kovaczkapalnak,
1583KawachiKapalnak,1602
Faurest,1650Kovas-KapaInak,
1639 Kovaczkapalnok,
1733 Feuresty, ]760- 1762
Kovâts Kapolnak,1854K6vacsKâpolnok,Făureşti.
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activ{l termenul căuaci, altădată general în Transilvania alături de faur,
este înlocuit de cooaei «magh. mod. Kooacsţ; uneori înlocuirea are ca
rezultat numai forma cooaci, coaci, prin analogie cu magh. o. În alte arii
transilvănene, mai Întinse în comparaţie cu celelalte, unde elementul
român a fost preponderent, termen!ll vchi căuaci s-a păstrat. Excluzînd
deci aria bănăţeană, unde cooaci este Împrumutat din sirbă, etimologia
termenilor căuaci, couaci, cooaci, pentru considerentele expuse mai sus,
pare a exclude slavul lcovac.In sfîrşit, o altă împrejurare particulară ne determină să credem că originea lui căuaei şi cooacidin Transilvania nu trebuie căutată în slavullcovac,ci în magh. kooacs.Este vorba de un document
slav în care termenul copacieste explicat prin "lucrător de fier", Glosarca
este necesară atît timp cît termenul este necunoscut in slava de cancelarie
a timpului. Cel puţin pentru secolul al XVII-lea se pare că termenii covaei
şi căuocisînt apropiaţi de termenii maghiari corespunzător-i,nu de cei slavi!".
Existenţa lor dincoace de munţi se explică" de la caz la caz, prin venirea,
de pe la 1700, a. unui număr relativ mare de meşteri fierari din Transilvania.
Nu ne referim numai la cîteva cazuri izolate121,ci la un proces larg122ale
cărui urme erau evidente şi la începutul secolului nostru. Caracterul meşteşugăresc, artizanal, adesca ambulant al meşteşugului acestora era atît
de evident, încît în Nomenclaturaprofesiumilordin Hl33 covaciierau asimilaţi eu poteovarii şi opuşi meseriaşilor industriali123,sau în orice caz fierari101'(meseriaşi propriu-zişi metalurgişti) ca parte faţă. de întreg124•
Termenul eovali este regional, împrumut din ueraineană. Termenii
cocor, cooăcersînt formaţi pe terenul limbii române, din copaci,prin substituirea sufixului de agent neproductiv -(a)ci cu sufixul de agcnt prin
excelenţă -ar sau prin resufixare cu -ar.
Termenul ţigan, etnonim, se foloseşte adesea cu înţelesul unor nume
de agent specific: lingura», ursar, căldărar, mussicantşi, în primul rînd, fierar'. Invers, uneori unele dintre aceste nume se foloses<:fpentru
a individualiza anumite ramuri ale populaţiei nu după ocupatiefaoeastajmplicit.) ci
după felul de viată : unii sînt ambulanti sau corturari, si atunci sînt numiti
ursari, căldărari' sau spoitori, lingurari, alţii sînt stabili, şi aceştia sîn't
fierari, zlătari, muzicanţi. Cu siguranţă Însă, Într-un document+", termenul
căldărar nu are în vedere ocupaţia, ci, cu Înţeles peiorativ, elementul etnie.
120Arh. St. Bue., AN, CXI/28:"' , . KKd'leHCHWk'lh.
i:KHI\'3h
A-K-.1dTMh.",
an 1634.
121Potra, Ţigan'ii,p. 298: ,.., ,avînd eu (j<'rancisc
Turi de Temesfalva,1l,1l.)un
ţiganal mieuaiceaîn Ţara l\'Ioldovii,
anumeIon eăoaciulheraru,careţiganmi-aufnst
şi miede baştinăde la moşiişi părinţiimicişi viindacestţigande cîţivaani uiceÎn Tara
l\Ioldovii.,.. (an 1765).
122Furnică,Ind., p, 186: "Chiarîn Principatele
romiwcca (lucrareaartisticăa fierarului,TI.n.)a fostintrodusăîncădin secolulal XVIII-lea,, . Aceştimeşteriau fostpînă
la 1870mai numaistrăini, mai cu seamăunguri".
123Nom.prof.,p. 0-7: Potcovar(covaeiu),
124Ibid., p. 29.
125Ştefanelli,Doc"p, 154: ", , ,şi au începuta facepe Petrel'aruş căldăraruşi pc
femcelui curvă".
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Înţelesul de "fierar" al lui ţigan este vechi şi cu toată lipsa atestărilor directe sîntem îndreptăţiţi să credem că sensul există din chiar perioada
venirii ţiganilor pe locurile noastre. In 1348, ţarul Duşan dăruieşte unei
mănăstiri de lîngă Prizren un număr de ţigani care să facă mănăstirii "pe
tot anul cîte patruzeci potcoave de cai"126.Pentru acelaşi sens, interesantă este şi scrisoarea din 1781, în care Ludovicus Kiss porunceşte ţiganilor
(s. n.) din Sibiu să facă 25 de mii de cuie127.Pentru vremurile apropiate
de noi, atestările sînt numeroase si diverse+'".In Focşani, la 1850,numerosi
fierari se numeau Tiganu,129sa Cob.zaru130•
În nu:neroase texte dialetale apare: "mă duc la ţigan să-mi repar plugul"131; incidental, Într-o anchetă de probă în satul Osoi, la întrebarea 1754 din chestionarul NALR,
un informator a făcut un joc de cuvinte în jurul etnonimului dînd pentru
forma de singular: un serar şi forma de plural: doi son)i132•
Cu sensul de
"fierar", ţigan mai apare şi la Paşca133şi la Diaconuv".
Este de presupus că evoluţia aceasta semantică a putut merge pină
la capăt, în sensul că numele ţigan se dă fierarului chiar dacă acesta nu
este ţigan, dar pentru aceasta ne lipsesc date absolut sigure. Indicaţii preţioase cu privire la valoarea semantică a etnonimului ţigan:..ni se pare că
dau situaţiile în care apare atributul adjectival ţigănesc135.In ancheta noastră indirectă am Întîlnit [oiuri ţigăneşti136,
pleaftură ţigănească137,ilău. ţigănesc138,cleşteţigănesc139,şurub ţigănesc140cu înţelesul privitor la provenienţa uneltelor şi produselor, la caracterul lor primitiv (pentru şuruburi,
opoziţia este ţigănesc - de fabrică, pentru foiurile ţigăneşti opoziţia este cu
forja modernă) sau în general la ocupaţie (cleştele ţigănesc nu este numai
un cleşte primitiv făcut de ţigani, ci şi un cleştede fierăriel41).
Numele de agent în sincronie
După ce am urmărit originea şi vechimea numelor de agent din fierărie este necesar să ne oprim şi asupra răspîndirii lor teritoriale ŞI a Ta126Potra, Ţiganii,p. 20.
127tua., p. 63.
128"Bul.Corn.Ist.-, 1, p. 269,p. 275; ibid.,IV, p. 39: ţigande fier; Dac.ee. Ţ.R.,
p. 114: "... platameşterilordulgherien.lafaceii
şi meşteriţ,igani",... 250talerila 10cuşniţe meşteriţigani",an 181r.
129Caian,Eocşani,p. 210-244.
130Ibid., p. 240: NicolaiCobzaru.,. herărle.
131ALRT,p. 231; Textedialeciale
Oltenia,p. 150.
132Comunicatde StelianDurnistrăcel.
133Puşca,în OmagiuPiroan,p. 282I 283.
134Diaconu,Vrancea,p. XLXX.
135Dac.ee. Ţ.R., p. VJ.3,,0 sumă.cetfertecărbuniţjgăneşticaresint pentrulucru
de fier", an 1812.
136AIF, î. 824, pct. 307.
137Ibid., î, 827, pct. 1109.
137Ibid., î. 830, pct. 824,
1J9Ibiii., î, 834, pet, 942,943,
140Ibid., î. 878, pet. 1450.
141Ibid.,î, 834,pot, 113 cleşte şeşti,pet.467,cleştedefierar, pet. 880,820,1257
1295,1427,1184,1432,1477,cleştedefierărie.
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porturilor dintre aceşti termeni ca membri ai unui sistem lexical. Punctul
de vedere descriptiv intregeşte astfel tabloul numelor de agent din fierărie prin evidenţierea tendintelor care se manifestă în concurenţa sinonimică.
Analiza repartiţiei termenilor pentru noţiunea de fierar în domeniul
dacoromân este, în acest moment, cu mijloacele de care dispunem, o operaţie riscată, eu rezultate insuficient de grăitoare, deoarece atlascle româneşti mai vechi nu oferă decît, prin ALB SN, II, h 537 (harta 1 în anexă)
şi 5:38(harta 2 în anexă), de două ori cartografierea lor. Cu siguranţă că
atlasele regionale în curs de apariţie, cu o reţea mult mai deasă şi cu întrebări speciale pentru mai multe realităţi din domeniul f'ierăriei,vor permite
aprecieri mult mai nrecise. In asemenea situatie se înţelege că repartitia
termenilor nume de agent în fierărie va privi nai mult Moldova şi Buovina (pe baza răspunsurilor din ancheta indirectă de fierărie şi a răspunsurilor la întrebările 175,.1şi 1756 din Chestionarul NALR) şi, mai puţin,
ca un cadru absolut necesar al operaţiei, întreg domeniul lingvistic daeoromân. Pentru întreaga discuţie care urmează în legătură eu repartizarea
dialectală a termenilor trimitem la hărţile lingvistice 1-5, care însoţesc lucrarea noastră. Harta 1 este aleătuită,. cu simplificări precizate de noi în
note, pe baza ALR S, II, h 537 "atelierul f'ierarului". Harta 2 este alcătuit s, pe baza ALR SN, II, h 538 "potcovar", Hărţile 3, 4 şi 5 sînt Întocmite
de noi, prin cartografierea, cu ajutorul semnelor, a răspunsurilor primite
din ancheta indirectă de fierărie la întrebările 818 "Cum numiţi pe omul
care trage şina pe roată sau repară plugul '? Avea alt nume Înainte '?", 8] 9
"Cum numiţi acest meşteşug?", 820 "Cum numiţi atelierul acestui om?
Avea alt nume înainte?".
Aşa cum spuneam în prima parte a lucrării, termenii atestaţ.i istorie
la diferite epoci sînt: faur, fierar, căuaci, cooaci,cooali,couar, couăcer,ţigan,
meşter de fier. Cu toţii se întîlnesc în graiuri, în proportii diferite şi relativ
repartizati complementar. Mai mult, după cum vom yedea, toţi termenii
sînt atestati si În Moldova în ancheta indirectă.
.
Întruît 'n urnele de agent nu este titlul unei :hărţi speciale în ALR,
ci apare în cîteva puncte numai suplimentar la numele atelierului (ALU
SN, II, h. 537), vo fi nevoiţi, luînd precautiunile necesare, să coroborăm
aceste date fragmen are cu cele ale hărţii 538 "potcovar" şi chiar eu denumirea atelierului (acolo unde aceasta poate fi apreciată. şi ea denumire a
ocupaţiei, deci indirect şi a agentului). Pentru Transilvania şi Banat există
avantajul că, în general, pentru cele două noţiuni, deosebite terminologie
în Moldova şi Muntenia, apare un singur termen, situaţia aceasta reflectînd desigur o stare mai veche, generală, în care cele două ocupaţii erau
cuprinse într-una singură. Faptul este caracteristic mai multor limbi: slav.
kooaă, magh, kotuice,germ. Schmied aveau nu numai sensul "fierar", ci şi,
implicit, pe cel de "potcovar", de vreme ce mai tîrziu, di versificîndu-se
ocupaţiile, poteovarul se denumeşte prin compunere cu numele f'ierarului :
sb. potkovati "a potcovi", magh, potkolokocâcs,germ. Hufschmied.
Termenul faur apare o singură dată în punctul 219 (harta 2 ), dar
apreciem că putea exista şi în locurile în care atelierul este numit [ăurie
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(harta 1) în punctele 95, 102, 172, saufâ1lrişte,punctul 141. Ne bazăm această prcsupunere pe observaţia potrivit careia mai dinamică, în contextul
social (administraţie, fise, economie) este noţiunea (şi termenii) de agent
decît aceea de atelier. Fi indcă, dacă în punctul 95 atelierul (şi ocupaţia)
se numeşte căuacie şi [ăurie iar potcovarul se numeşte căuaci, în punctul
102 atelierul se numeşte făurie iar f'ierarul şi potcovarul căuaci, în punctul
141 atelierul se numeşte fâwrişte iar fierarul şi potcovarul cooaci,în punctul
172 atelierul se numeşte cooăcieşi făurie iar potcovarul se numeşte fierar,
putem conchide că numele de agcnt mai vechi, reflectat încă în nume1e
ocupaţiei şi atelierului, este faur.
Urmează, în restul Transilvaniei cu excepţia zonei sud-estice, adică
exact în dreptul marilor trecători spre YIuntenia şi Moldova, termenii,
cu răspîndire aproape generalil.căuaci, coaci,respectiv căucie şi mihei (punctele 325, 235, 7:)4.),ultimul împrumut din magh. muhels].Paralelismul Între
numele agentului şi al ocupaţiei nu este nici de data aceasta perfect, rernarcîndu-se o tendinţă inovatoare în privinţa numelui de agent. Astfel, în
punctul 250 atelierul se numeşte căucie iar agentul cauaci, dar cel care potcoveşte este potcovar, în punctul 157 atelierul este căucie iar agentul
(harta 2) este potcovar.
In zona exceptată de care vorbeam se remarcă o influenţă a tendintei inovatoare din aria moldo-valahă, în punctele 182 şi lD2 atelierul se
numeşte fierărie, iar agentul potcovar (şi ţigan), în punctul 182, sau fierar,
în punctul 192.
În schimb acest intrînd al graiurilor de dincoace de rnunţ.ieste compensat în zona de contact dintre Transilvania şi Bucovina. In punctul 365
atelierul este căuacie,iar agentul cooacişi căuaci (harta. 1) sau caunci şi tigan
(harta 2).
Zona Banatului este cea mai compactă. Ea prezintă fără excepţie
cooăeieşi, ca nume al potcovarului, cooaci.Numai în punctul 105 agentul
este potcovar.
Pentru domeniul moldo-valah termenii sînt mai putin numeroşi,
ariile mai la.rgi iar corespondenţa dintre numele agentului şi numele atelierului (ocupatiei) este, chiar şi în exceptii, regulată. Atelierul (harta 1) se
numeşte general fierărie sau, cu un termen mai vechi, cujniţă. In cîteva
puncte tendinţa inovatoare se face simţită în continuare, prin înlocuirea
termenului fierărie (în punctele 728, 819, 828) cu modernul atelier (influenţa
activităţii de tip industrial este evidentă) sau prin coexistenţa celor doi
termeni (în punctul 537). Dacă în Transilvania fierărie era termenul nou
şi rar întîlnit, dincoace de munţi el a Început să se învechească. Aceeaşi
tendinţă inovatoare se constată şi prin compararea termenilor pentru noţiunile "fierar" şi "potcovar". In Transilvania, am văzut, termenii sînt,
în general identici, corespunzător unei stări mai vechi de nediferenţiere
a ocupaţiilor. In spaţiul moldovalah, mai ales în Muntenia propriu-zisă şi
în sudul Moldovei, termenii denumind cei doi agenţi sînt diferiti între ei.
Numai în extremităţile acestui spaţiu, adică în Oltenia (punctele872,886)
şi în Moldovade sus (punctele 514 şi 520) termeniifiemr şi potcovardenumesc
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amîndoi "poteovarul", iar în punctele 812, 784, 531, 5:37fierar este încă
un ieul termen pentru "potcovar". Termenul tigan, după cum se remarcă
din cele două hărţi, deşi destul de des Întîlnit, nu face arie, probă. în plus
în legătură cu vechimea lui. Se găseşte atît în Transilvania în punctele
3:33(harta 1), 3/Hi, 130, 574, 182 (harta 2), cît şi în Oltenia, Muntenia şi
Bucovina, în punctele 8,18(harta 1), 872, 791, !J28,365 (harta 2). Că termenul
este vechi o probează nu numai dispunerea arestărilor ci şi faptul că în aria
conservatoare transilvăneană (în punctele 3Mi, 547) apare ca unic nume
de agent, pe cînd în Oltenia şi Muntenia (şi În punctul 182 de lîngl1 Braşov)
tigan este însoţit dc potcovar sau de fierar.
Astfel stau lucrurile, în linii mari, în dacoromână în privinţa numelui
de agent şi de o ocupaţie din domeniul f'ierăriei. Pentru Moldova, după
cum am anticipat, se găsesc aceiaşi termeni, în plus cocali,dar reţeaua mult
mai deasă. a anchetei indirecte şi materialul din anchetele pentru Atlasul
lingvistic al Moldooeişi Bucooinei ne permit cartograf'ierea în adevăratul
înteles al cuvîntului si, În eonsecintă. o bază de discutie mult mai sigură.
, Bucovina faţă de Moldova et ceea ce reprezintă pentru discuţia
noastră Transilvania fată de întreaga tarii. în Bucovina se întîlnesc toti
termenii denumind agentul din fierări, fie că vin din Transilvania, di
nord-estul ucrainean sau din Moldova, fie că sînt rezultate ale contaminatiei lor.
,
General (harta 3) escefiera« (notat fierar şi [erar , sierar, hierar, cerar=:
acesta din urmă, se specifică.Într-un loc "rostit dulce", adică, ca şi şierar,
eu frieativa moldovenească s), compact în sudul şi centrul Moldovei, de
nrulte ori unicul termen. In nord, în judetele Suceava si Botosani, termenul
fierar se întîlneşte mai ales împreună cu alţii mai vechi, coali, respectiv
căuaci, cooaci.In privinţa lui fierar trebuie să deosebim însă stadiul popular (elaborat din fier cu fonetismele lui locale) : semT,teTar, h' erar de cel
literar recent: fierar sau, hipercorect, [erar. In numeroase puncte apar ambii termeni cu precizarea că varianta populară este cea veche. Altădată
termenuljeercr, indiferent de formelelui grafice, trebuie considerat ca element
indestructibil, acolo unde apare în dublete sinonimice de tipul fierar, [V]
cooalisau căuaci, sau ţigan. Tot astfel, termenul se 'opune, de data aceasta
în calitate de element luai vechi, şi lui [orjor, [orjar, maistru etc. Fierar
este, cu un cuvînt, termenul care fondează sistemul numelor de agent.
Considerat pe rînd popular sau literar, nou sau vechi, mereu termenul principal în dublctele sinonimice, prin calităţile sale de structură, fierar are
toate şansele nu numai să se păstreze, dar să şi înlocuiască, mai devreme
sau mai tîrziu, pe toţi ceilalti termeni.
Inlocuirea s-a produs se pare de multă vreme, În ceea ce priveşte
pe faur, altădată general. Relicvele sale sînt rarisime iar termenul analogic
lui fierar, [ăurar, în ciuda modernizării formale, îi împărtăşeşte soarta.
La fel stau lucrurile în concurenţa dintre fierar şi ţigan, ultimul
dispărînd ca nume de agent nu numai datorită polisemiei sale, ci şi datorită
unor cauze extralingvistice. Ni se pare interesant faptul că în vorbirea
mai controlată a informatorilor în ancheta directă cu chestionarul NALR
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nu apare niciodată răspunsul#gan, numai fierar (sau alt termen, în funcţie
de zonă}, pe cînd uneori în timpul înregistrării de texte şi în ancheta indirectă, mai liberă" se întîlneşte ţigan. Termenul, aşa cum am arătat, trebuie
considerat nume de agent numai în împrejurări speciale, de exemplu în
contexte fixe: mă duc la ţigan, făeut de ţigan, ţiganul satului, sau în expresiile: tot ţigamd îşi laudă ciocanul, s-a învăţat caţigamd cu scînteia etc.,
a.ltmintcripoate avea toate celelalte valori semantice ale etnonimului, Interesantă, concludentă pentru discuţia noastră, este apariţia lui ursar,
prin legătura semantică 1tTSaT
= ţigan, ţ1:gan-j1:craT.
Nici fortificările artficiale ale termenilor cooar, cooăcer,cuhnar (acesta din urmă are şi :nţelesul de "bucătar") numărul mic de atestări, la
nivelul interferenţei lingvistice dintre fierar, şi eovaei,eovalipune clar procesul contaminării la baza sorgintei lor ocazionale - nu reuşesc să-i conserve
în concurenta cu Fierar. Acesti termeni au o existentă scurtă, dacă nu cumva au apărut ad-hoc, pe marginea anchetei noastre indirecte. Pe cuhnar
îl putem totuşi considera ea reflectare a lui cuhne, cuhnă "vatra fierarului".
O situaţie deosebită ne întimpină în cazul termenilor: eovaei,căuaci
(scris şi ceaei, eăuaş) şi cooali.Deşi apare şi alături de ei, uneori, termenul
fierar, totuşi sînt destule atestările în care sînt singurele răspunsuri, adică,
într-o oarecare măsură, sînt încă în afara zonei generale a lui fierar, Pentru
cooacisi căuaci - elemente ardelenesti în zona limitrofă cu Transilvania înelină:rnsă credem cit, nemenţinute de un strat etnic favorabil, cum ar fi
o populaţie maghiară, mai devreme sau mai tîrziu, suprapunerea termenului
fierar (deja există în unele puncte dubletele) va duce la dispariţia lor. În
plus, dacă de bine de rău -aci mai poate fi simţit ea un sufix de agent (la fel
şi -aş <-as, rostirea moldoveneascăa lui -aciş, tema este pentru zona de care
ne ocupăm, ininteligibilă ceea ce este de natură să grăbească dispariţia
derivatului.
Pentru cooalilucrurile capătă un aspect inedit. În primul rînd este de
remarcat că termenul face arie, şi încă destul de compactă, în nord şi nordest, cu prelungiri pînă în mijlocul Moldovei, Între Siret şi Prut. In multe
puncte (din ancheta indirectă, dar şi din reţeaua ALMB142)se cunoaşte
(sau se foloseşte) numai termenul eovali, respectiv cooălie,în altele există
dubletul fierar, cooali, uneori cu precizarea că.fierar este recent, iar cooali,
vechi 14:\Puţine sînt localităţile din zonă.in care să nu se fi răspuns [V]covali
(sau si eovali). Aceasta în ceea ce priveste frecventa, adică densitatea si
întinderea ariei. În ceea ce priveşte vitalittea, termeul coualise deosebeşte
de celelalte sinonime în concurenţă cu termenul fierar prin aceea că este
folosit şi ca termen unic, propriu, de populaţia ucraineană din limba căreia
provine. In aceste condiţii, termenul poate fi mereu întărit prin bilingvismul
populaţiei, astfel Încît să se păstreze ca dublct un timp îndelungat.
142Comunicat
deI. Nuţă,dinanchetelepentruNALR.Moldova
şi Bucovina;Leorda
Orofteana,:Vlileanca
(în judeţul Botoşani).
143Ibid., ; Hăneşti,Ştefăneşti,Ungureni,Coţuşca,Gorbăneşti,Hudeşti,Dersca,
Suliţa,'1'udora,
Flămînzi,Truşeşti,Liveni,SantaMare,RădăuţiPrut, Conceşti,
Broscăuţi
(în judeţulBotoşani),Plugari(în judeţullaşi).
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Au rămas în afara discuţiei doi termeni aparent improprii : rotar,
caraiaş, Pentru a preîntîmpina eventuale nedumeriri, i-arn dat în notă,
(vezi harta 3) aşa cum am procedat şi cu şinar, deşi uneori sînt răspunsuri
unice. Evident, felul în care a fost formulată Întrebarea putea să, ducă, în
locul răspunsului scontat, termeni pentru noţiunea "fierar", la confuzia
cu alte nume de agent. Sînt însă, în cîteva puncte, răspunsurilefierar-caretaş
sau Tatar,fierar care reprezintă o realitate încă vie pe la începutul secolului
nostru. Unii dintre informatori au învăţat meseria în practică, la mesteri
străini, germani sau maghiari, alţii în şcoli de rneserii; şi unii şi alţii au putut
şti, cu acest prilej, că printre specialităţile fierăriei se află şi acelea de fierar
caretaş, fierar de căruţe, fierar de roţi, fierar de arcuri, fierar springuitor
de arcuri 144.Mai mult, în secolul trecut, numele cooaci (fierarul sudit din
Ţările Române) şi careiaş erau nedespărţite ca nume unic de agent al unei
anumite îndeletniciri 145.Ca atare, asemenea termeni, dacă nu mai reprezintă
numele de agent de care ne ocupăm, au totuşi valoarea lor istorică.
Termenul maistru.(sau maistru-fierarţ reflectă şi el o anumită realitate
revolută - maisterul, maistorul sau maistru] neamţ, atît de des Întîlnit în
Moldova încă din secolul al XVIII-lea - trecută prin filiera instrucţiei
profesionale(şcoala de maistri sau maistrul care instruieşte ucenici) şi ierarhizată după criteriile ocupaţiei industriale. După modelul terminologieitehnice
este şi forjar sau, cu substituţie de sufixe, forjar.
Pentru denumirea ocupaţiei se remarcă În primul rînd un accentuat
paralelism între numele de agent şi numele de ocupaţie, acesta din urmă
derivat cu sufixul -ie de la primul. Astfel: fierar-fierărie, cooaci-cocăcie,
covali-covălie,căuaci-căucie(cu triftongul redus la hiat, probabil din cauza
mutării accentului pe sufix), chiar cooărie,forjăTie, carataşie. Interesante
sînt Însă cîteva accidente care exprimă. elocvent tendinţa de regularizare
aşifierărie
termenilor
.prin
.E vorba
de caratăşărie
(deşicu
agentul
cf1;l'ltaş
sau'-arcaretaşş
147,
sufixarea
numelui de146
agent
sufixule-ălie
(adică
+- -ie)
Niciodată nu apare vreun nume de ocupaţie de la ţigan (pentru atelier, Într-un
punct fierărie [V] la ţigani lA8.Recent şi artificial este [ierărit (după modelul
altor termeni: morărit, minerit), probabil confecţionat în intenţia de a diferentia terminologie notiunile "atelier" si ..ocupatie". '
, Tot ca o tendintă de modernizai:e'sub i:n:nuentalimbii literare este
răspunsul ateliersau atelierdefierărie, la întrebarea 820',(vezi harta 5) alături
de derivate de la diferite nume de agent (fierăTic,cooălieetc.) sau de termeni
care denumesc atît atelierul ea întreg prin extindere, cît şi vatra fierarului,
ca parte componentă importantă a atelierului. Aceşti termeni, cum ar fi :
cljnă, cusniţă, jignli, mihei, oatră, jigniţă, focar, horn etc., alături de denu144Nom.proţ., p. 29.
145Furnică,Irul.,p. 186: "Covacii,
oaritaşiis-auocupatşi se ocupăşi azicuconfecţionareaşifasonarea
fieruluinecesarpentrutrăsuridelux,birji,căruţede birji, căruţedesvcliteşicare,cufabricarea
dearcuripentrutrăsuri,deosii,bucceleşi şinepentruroate... ".
146AIF, î. 819, pct. 1091.
146Ibid., pct. 13.
148Ibiâ., Î. 820, pct. 140.
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miri pentru uneltele ŞI operaţiile f'ierăriei, formează obiectul unei cercetări
viitoare.
Se impun cîteva consideraţii finale:
1o Numele de agent din fierărie sînt numeroase, de origini diferite,
mai vechi sau mai noi. Termenii u apărut în această succesiuneprobabilă:
faur, căuaci, tigan, covali,fierar. In afară de aceştia se pot adăuga şi denumirile de importanţă şi răspîndire redusă, formate prin contaminarea celor
de mai sus: jCt'1U
defier, [ăuror, tigan defier, cooar,cooăccr, ca şi termenii
mai noi maistru şi forjor,
2° Termenul [ierar parc a fi format pe terenul limbii române din fier
cu sufixul -ar, cu aproximaţie în secolul al XVII-lea. Termenii corespunzători din aromână şi meglenoromânăsînt, probabil, tot formaţii interne,
independente de dacoromână. Apariţia terrnenuluijsercr, urrnîndu-se această
ipoteză, ar trebui explicată ca o urmare a încadrării numelui de agcnt din
fierărie în categoria apelativelor motivate, în condiţii istorice, economice
şi lingvistice speciale.
3° Termenii căuaci şi cocaci,ea variante regionale, au vechime diferită.
Pentru aria bănăţeană trebuie avută în vedere limba sîrbă, iar pentru
centrul transilvaniei, variante mai vechi şi mai noi din maghiară.
4c Răspîndirea în dacorornână a termenilorpentru noţiunea de "fierar"
si ,,fierărie" demonstrează stratificarea lor si evidentiază tendintele generale
de unificare a lexicului daeoromân.
'
,
,
5° În Moldova, deşi se întîlnesc toţi termenii, există tendinţa generalizării termenuluijierar si disparitia sinonimelorcu care se află în concurentă.
Într-o situaţie specială este covali,care este mai rezistent.
'
A1JREVIAŢll
. VOLUME
ŞI PERIODICE
AIF
AIIN
ALMB
ALR sn
ALR'I'
"An.Acad.Rom."
Artulul
"ArhivaIstorică"
"Arh.Olt."
Arh.St. Buc.
B. A. R.
Bartal

-- Anchetaindirect.ăde fierărie.Răspunsurila chestionarul de fierărie.
"AnuarulInstitutuluide Istoric Na+ională".Editat
de Alex.Lupedatuşi 1. Lupaş,Cluj,i921-1922 ş. u.
Atlasullingvistic
al Moldovei
'Îi Bucovinei,
În manuscris
la Centrulde lingvistică,
istorieliterarăsi folclor.
Atlasul lingvisticromân.Serie nouă,'Bucureşti,II,
1956
Textediolectaie
culesede Emil Petrovici.Suplemcnt
la ALRII, Sibiu- Leipzig,1943.
- "AnaleleAcademiei
Române.MemoriileSectiunii
Istorice,scria aII-a".
•
- Gheorghe
Ciuhandru,
RomâniidincimpiaAraduluide
acumdouăveacuri,Arad,1940,320p.
"ArhivaIstoricăa României",
Bucureşti,1865ş. u.
-' .,Arhivele
Olteniei".Editatăde C.Fortunescu,Craiova,
1922ş. u.
- ArhiveleStatuluiBucureşti,fondde manuscrise.
- BibliotecaAcacderniei
R. S. R., fond de manuscrise.
- AntalBartal,A magyal'oTszâgi
latin,sâg
sz6td:ra,
Budapest, 1901,722 p.
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Ioan Bianu, Documenteromâneştireprodusedupă
originalesau fotografii,1, Buc., 1907,208 p,
Bogdan,Doc,Ştefan
Ioan Bogdan, Documentele
lui ŞtefancelMure,1- II,
Buc., 1913,XLVI+ 518p.; XXI + 611p.
..Bul.Corn.18t."
"BuletinulComisieiIstoricea României".Editat de
I. Bogdanşi NicolaeIorga,Vălcniide Munte,U)15ş, u.
"BuletinFoaieoficială"
- "BuletinFoaieoficială".Iaşi,1831ş. u.
Caian, Focşani
- DimitrieF. Caian,IstoriculorasuluiFocşani,Focsani
1906,280+ 283+ 7 hărţi.'
.
"
- TheodorCapidan,Aromânii.Dialectularomân.StU(UU
Capidan,Aromânii
Hngmstic,
Buc., 1932,375p.
Capidan,ivleglenoromânii - 'I'h. Capidan,ll1eglenoromân'ii,
III. Dicţionarul
meglenoromân,
Bue.,f. a.
Capidan,Nom,Suf. Arom.
TheodorCapidan,Die nominolen
8nfime
im Aromunischen,Leipzig,1908,88 p.
Cat. Braş
Cataloguldocumentelor
româneştidin ArhiveleStatului
de la Braşov,1, 1521-1799,Buc.,1955,600p.
Cihae,D.
Antoinede Cihac,Dictionnaire
d'ctymologie
daco-romane
Elementslatin»compor
esaveclesautreslnngue
s romanes
Francforts!M:,1870,816 p.
CDDE
I. A. Candreaşi OvidDcnsusianu,Dicţionaretimologic
al limbiiromâne.Elementelatine,Buc., 1914,244 P.
"CreştereaColecţiunilor".
Editat de BibliotecaAca"Creştereacolecţiunilor"
demiei Române,secţia manuscrise,Bucureşti,1905
ş. ll.
DA
Dicţionarullimbii române, Buc., 1913-1940.
Dan, Rădăuţi
Dimitrie Dan, CronicaEpiscopiei
de Rădliuţi,Viena,
1912,264p.
DG
- Maretedicţionargeografical;României
alcătuitşi prelucratdupă dicţionarele
parţialepe[udeţede IoanLahovarl, C. I. Brătianu şi GrigoreC 'I'ocilesou,1- V,
Buc., 1898-1902.
DRH
-- Documenta
Romaniaehistorica,A -"Nloldova Buc.,
1970-1971.
Diaconu,Vrancea
- Ion Diaconu,Tinutul Vrancei.Etnografie..:.Eolklor
- Dialectotogie.
Buc., 1930.CXI.4-288
p.
DM
- Dicţionarul
limbiiromânemoderne,
Bue.,1958,961 p.
DIR
- Documente
privindistorial1'omâniei,
Bue.,1951-1956.
- Documenteprivitoarela economiaŢării Româneşti,
Doc.ee. 1'. R.
1800-1850, culesede I. Cojocaru,1 - II, Editura
ştiinţifică,Bucureşti,] 958.
FrunzescuD.
- DimitrieFrunzescu,D'ic,/ionar
topografic
şi statistical
României,
Buc., 1872,LXX+536p.
Furnică1. C.
. DumitruZ. Furnică,Din 'istoriacomerţului
la rornâni
mai alesbăcănia,Buc.,1909,559p.
Furnică,Ind.
- D. Z. Furnică,Industriaşi dezvoltarea
ei în ŢărileRomdneşti,Buc.,1926,267p.
Ghibănescu,
SI
- Gh. Ghibănescu,
Snreteşi izvoade,1 - XXV, Iaşi
1906-1933.
Giurescu,Tî1'guri
- ConstantinC. Giurescu,Tîrgurisau oraşesi cetăti,
moldovene
din secolulal X-leapină la mijlocul;ecoluli
al XVI-lea,Buc.,1967,379p.
V. Arvinte,D. Ursu, M. Bordeiallu,GlQsarregional
Glosarreg.
Buc.,1961,83 p.
Graur Nom.ag.
- A. Graur, Nomd'agentet ad}ectif
en ronmain,Paris,
1929,142p.
5.,-Anuar
delingvistică,
Academie
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Hristea,Probl,elim.
Hurmuzaki
"Ion Ncculce"
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'I'heodorHristea,Probleme
de etimologic,
Buc.,1968,
384p.
- Documenteprioiurare
la'istoria
Românilor,
Buc.,1874- 1942
"Ion Nceuloc".BuletinulMuzeulmunicipaldin Iaşi.
Ed. de Gh. Ghibănescu,
Iaşi, 1921--1922ş, u.
românească,
Buc.,1963,581p,
Iordan,Toponimia
ro'mânească IorguIordan,Toponimie
Iorga, Doc.Cal.
NicolaeIorga, Documente
privitoarela familia CaUi.
machi,1-11, Buc.1902-1903.
Iorga, Ind.
N.Iorga,Istoriaindustriilor
laromâni,Buc.,]927,224 p.
- NicolaeIorga,Inscripţiidin bisericileHomânei,
fuse,
Iorga, Inscripţii
1-2, Buc., 1905-1908.
- N. Iorga,Studii şi documente
cu privirela istoriaroIorga,Si, doc,
mânilor,I-XXV, Bucureşti,1901-1916
Indreptarea
legii
Legivechiromâneşti
şi izvoO!'cle
lor,1, Bucureşti,1912,
440.p.
Lcw.Bud.
Lesiconromânesc-latincsc-unguresc-nemţesc,
Buda,1825,
771p.
Lex,reg.
Lexicregional,II, Buc., 1967,156p.
Melchisedec,
Huşi
EpiscopulMelohisedec,
Chronica
Huşilor,Buc. 1869,
175p.
MardarieCozianul
- MardarieCozianul,Letciconsluco-ronuinesc
şi tîlcuirea
numelordin 1644.Publicatecu studiu,note şi indicele
cuvintelorde Gr. Creţu,Buc.,1900,396p.
Nom.praf.
- Nomenclatura
profesiuniloT
şi întreprinderilor,
cuprin
zinâşi Codulp1"Ofe.iunilor,
Buc.,1933,134p.
- Ştefan Olteanuşi ConstantinŞerban,lYleteljugurile
Olteanu-Şerban,
Meşleşugurile
din Tara Româneoscâ
şi Moldona
în Evulmediu,Bue.,
1969,460p.
OmagiuPîrvan
In memorialui V. Pîrvan,Bue.,1934,326p.
Petre P. Panaitescu,Documente
staoo-române
din
Panaitescu,Sibiu
Sibiu (1470-1653),Buc., 1938,44 p,
'I'aehePapahagi,Dicţionarul
dialectului
aromângeneral
Papahagi,DDA
şi etimologic,
Bue., 1963,1263p.
G. Paseu,Sufiwele
româneşti,
Buc.,19Hî,489p.
Paseu,Suf.
ŞtefanPaşea,Ntimede persoane!finumede animale
Paşca,Ţ. Olt.
in Ţara ouou«,Bue., 193(j,371p.
Pavlescu,lUeşteşug
EugenPavlescu,111eşteşug
.,i negoţla romtinii
dinsudul
Transilvaniei,
Buc.,1970,574p.
Potra, Tiganii
GeorgePotra, Contribuţiuni
la istoriculţiganilordin
România,Buc.,1939,376p.
l'uşeariu,El. TVb.
SextilPuşcariu,Rtimologisc/tCs
Worterbuch
deTrumanischenSprache1 Lateinisches
Element,Heidelberg,
1905,235 p.
Quieherat,DLF
- L. Quicheratel A. Daveluy,Dict:ionnaire
latin-franfais, Paris, 1922,1585p.
REW
W. Meyer-Lubke,Romanischcs
ctymologischeS
TVorterburch,Heideiberg,
1924,1092p.
SMIM
Studiişi materiale
deistoriemedie,III, Bucureşti,1958.
Seriban,D.
AugustScriban,Dicţionarul
limbiiromâneşti
Iaşi, 1939,
1447p.
Sueiu, D. '1'.
- CoriolanSuciu, Dic!,onaristorical 10caiităţilor
din
Transilvania,
Bue., 1967,1-433 p., II-446 p.
Ştefanelli,Doc.
- '1'.V.Ştefanelli,
Documente
dinvechiul
ocolal Cîmpulun·
guluiMoldovenesc,
Buc.,1915,483p.
Urechiă,Isi.
- V. A. Urechiă,IstoriaRomânilor,
1, Buc.,1891.
XenopoI.Isi.
- A. D. Xenopol.Istoriaromanilordin Dacia traiand
1, Buc.,1925.
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II.LISTA
LOCALITĂŢILOR
DINREŢEAUA
AIP*
Judeţuf Suceava
295 Sm.irdau,Suhară.u
pct, 13 DornaCandreni
30·j,Pajura, Darabani
14 Coşna,DoruaCaudreui
20 Fundu Moldovei
306 Lişmăniţa,Darabani
:n JfoldovaSulita
307 Păltiniş
308 Horodiştea,Păltiniş
,j,3Straja
.
54Frumosu
309 Slobozia,Păltinis
310Cuzlău,Păltiniş,
56 Dragoşa,Fnumosu
57 Sadova
315 CuzaVodă,Viisoara
347 Cordărcni '
59 Valea Putnei, Pojorîta
348 Griviţa,Cordăreni
72 Dîrmoxa,Broştcni
381 VIădeni
77 Stulpieani
383 Mîndreşti,VIădcni
83 Voroneţ,Gura Humorului
390 Curteşti
99 Gălăneşti
392MînăstireaDoamnei,
100 Hurjueni,Gălăneşti
Curtesti
101 Voitinel,Gălăneşti
428 VIăsiesti
102Vicolulde Jos
429 Miron'Costill,Vlăsinest.i
108Volovăt
IlO Arbore'
430 Sirbi, Vlăsinestl
'
1,46Lchncşt.i,Ripiceni
136 Bogdăneşt.i
137Boroaia
454,Dobîrccni
458 Pădureni,Dobîrceni
138Bărăşti,Boroaia
't59 Bivolari,Dobîrecni
140Drăguşeni
147VaduMoldovei
'1<67
Cueuteni,Durneşti
4U9Drislea,Truşeşti
159Horodniceni
470 Ionăşeni,Truşeştl
un Rotopăneşti,
Horodniceni
474 lacobeni,Dîngclli
163 Corlata,Drăgoeşti
,t85 Siliştca,St.ăuceni
179Dolheşf.iiJiari, Dolheşti
501 Vorona- 'l'eodoru,Vorona
183Budeni,Dolhasca
529Stroieşti,Lunea
203 Dumbrăvcni
543 Hlipiceni
207 Plopeni,Salcea
544Dragalina,Hlipiceni
208 Văratec,Salcea
54<5
222 Cost.ina,'I'odircşti
546Hăuseni
Victoria,Hlipiceni
236Bereşti,Adineata
547Rcdiu,Hăuscni
237 Hănţeşti,Adînca
ta
549Pogorăşti,Răuseni
253 Iaslovăţ.,
'llădeuţi
550CăIărasi
256Ţ'ibeni,Satu Mare
551l'leşani,Călăraşi
263 Bănceşti,Muşelliţa
266 Măllăstioara,Siret
268 Grămeşti
JudeţulIa.Ji
5U3Bivolari
JudeţulBotoşani
564Solouet,Bivolari
271 Mihăileni
566 Burui;nesti,Bivolari
277Dersca
588Sculeni,'Victoria
278 Lozna,Dersca
590 Stîuca,Victoria
279Strătclli,Deraca
(H3'ţ'uţora
286Ibănesti
619Osoi,Comarna
620Comarna
287Dumbăviţa,Ibăneşti
293 Suharău
624 Măcăreşti,Prisăcani
* Dupănumărulpunctuluiurmeazălocalitatea(cîndsînt douănume,primulreprezintăsatul,al doileacomunasau oraşul,cîndesteun singurnume,el reprezintăsatul
din comunacu acelaşinume).
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626 Covasna,Costuleni
627 Hilîţa, Costuleni
628 Coz!a,Costuleni
631 Bohotiri,Răducăneni
657Bîrnova
659Todirel,Bîrnova
689Plugari
690 Borosoaia,Plugari
691Oneşti,Plugari
697 Erbiceni
700Bîrleşti,Erbieeni
709Durncşti
710 Hciseşti,Dumesti
711 Păuşeşti,Dumeşti
712Banu,Dumeşti
713Leţeani
747 Sehitu Hadîmbului,
Mironeasa
763Runcu,'fibana
765 Mădîrjac
766Frumuşica,
Mădîrjac
772 Osoi,Sineşti
776 Goeşti,Lungani
77 Zmeu,Lungani
781Bălţaţi
783 ValeaOilor,Bălţaţi
788 Războieni,'I'îrgu Frumos
800 Fedelcşeni,Strunga
803Butea
80't Mielăuşeni,
Butea
806Iugani,Mirceşti
807 Răehiteni,Miroeştl
820 Stolniceni-Prăjescu
830 Vascani,Ruginoasa
851Ptrcovaci,Hîrlău
856 Runcu,Sireţel
858Berezlogi,
Sireţel
864'I'ătăruşi
869 Conţeşti,Valea Seacă
880Blăgeşti,Paşeani
883Moţca
884Boureni,Moţea
885 Cristeşti
JudeţulNeamţ
895 Lunea Moldovei,
Păstrăveni
896Păstrăvcni
905 Topoliţa,Grumăzcşti
912Brusturi,Brusturi·Drăgăneşti
919Agapia
922Băltătesti
923 Ghidăani, Băltătesti
94,2Busmei,Făreasa' .
9/j,3Făreaşa
.
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954Poiana,Grinţieş
957Schit,Ceahlău
965Harnzoaia,
Tasca
968Neagra,'l'aşc:i
!lH Pîngăraţi
!l75 Pîngăraţi-Custcl,
Pîngăraţ.i
!l7!lBistrita,Viisoara
1006'I'upilat.i '
1015Ştefancel Mare
1016Ghigoeşti,Ştefancel Mare
1027Dulceşti
1028Poiana,Duleeşti
1034Cherăesti
1036Cordun'
10·:tO
Pildeşt.i,Cordun
1041 Simioneşti,Cordun
1054Ghideon,Stăniţa
1055Stăniţa
1060Vulpăşeşt.i,
Sagna
1082Ion Creangă
1085Deleni,Ion Creangă
1086Bogzeşti,Secuieni
1087Butnăreşti,Sccucni
1091'I'rifeatl
1098Bahl;a
1100Izvoare,Bahna
1101Ţuţeani,Bahna
Il 02 Liliac,Bahna
1107Itrineşti, Mărgineni
1109Hoiseşti,Mărgineni
1119 Mănoaia,Cost.işa
1128Tazlău
1135 Poeni, Piatra Şoirnulul
1137 Ardeluţa,Tarcău
Jiuleţul Bacău.
1165Plopu, Dărmăneşti
1176 MănăstireaCaşin
1182Pralea, Căiuţi
1183Cornăţel,Ureche
şti
1184 Lunca Dochiei,Ureche
şti
1185Slobozia,Ureeheşti
1186Ureeheşti
1192Bogdana,Ştefan cel Mare
1193Rădeana,Ştefan eel Mare
1221Berzunţi
1257Frumoasa,Balcani
1258Ludaşi,Balcani
1263Runeu,Buhuşi
1266Ilieşti, Racova
1277 Gîrlenii de Sus, Gîr1eni
12!l5Siretu,Letea Veehe
1304Cleja
1326Marvila,Corbasca
1344Putredeni,GIăvăneşti
1346Căpoţeşti,Hllruieşti
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1348Hurueşti
1366Baloteşti,Stănişeşti
1382Boteşti,Ungureni
1396Bijghir,Buhoei
1397Buhoci
1399Dospineşti,Buhoci
14111Dămienest.i
141·1>
Drăgeşti:Dămieneşt
i
1415 Pădureni,Dămieueşt.i
1'*24Plopana
1427Lipova
1430 Valea Mărului,Lipova
JudelulVasht'i
1431Gîrceni
1482Raeova,Gîrceni
1485Băcesti
1440 DumeşbiiVechi, Dumeşti
1448 Sofronoşti,Todireşti
1444Drăgeşti,Todireşti
1446Căzăneşti,Negreşti
1447 Glodeni,Ncgreştl
1450VuItureşti
1452Voineşti,Vultureşti
1464'I'oporăşti,Pungeşti
1475Costeştt,Ivăneşti
1476Hîrşoveni,Ivăneşti
1477Ursoaia,Ivănesti
1494Corodeşti,Ohergheşti
1500Coroieşti,
Bogdăniţa
1510GîJţeşti,Puieşti
1511 Bărtăluş-Răzcşt.i,
Puieşt.i
1523Ciocani,Perieni
1533Iveşti
1539Coroiu,Tutova
1555Zorleni
1556Popeni,ZorJeni
1558Suletea
1559,jigălia,ŞlIlctea
1603Tanacu
1604 Munteniide Sus, 'l'anac\l
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1605Beneştt,Tanacu
1607Chetreşti,Bălteni
1608 Bîrzeşti,Ştefan cel Mare
1623Dănesti
1625Răşeanl,Dăneşti
1654Epureni,Duda-Epureni
1712Sehineni,Murgeni
1714Igeşt.i,Blăgeşti
JudeţulGalaţi
1729Certesti
1730Ctrlornăncştt,
Certeşti
1731Cotoroaia,Certeşti
1785Smulţ.i
1741Băneasa
1743Oaneea
1749Corni
1750Măcieşeni,Corni
1773Şendreni
1785Piscu
1793Izvoarele,
Slobozia
Conaehi
1807Podoleni,Bareea
1833Brăhăşeşti
1840 Gîrbovăţ, Ghidigeni
JudeţulVrancea
1859 Adjudu Vechi, Adjud
1864Bostăneşti,Păuneşti
1880Dumbrava,Panciu
]882 Călimăneşti,
Mărăşeşti
]883 Modruzeni,Mărăşeşti
1889Boldtest
i
1901Surida'
1902Uilieşti,Suraia
]939 Gogoiu,Răcoasa
1950Birseşti
1958·PoduŞchiopului,
Nistoreşti
HlIJB Nel'eju

III.ALTE
PRESCURTARI
În afaraprescurtărilor
Clll'cntc
(ctc.,ş. u., p., id., ibid.)am mai folositprescllrtările
:
h. = harta,i. = întrebarea,pct. = punctulcartografic,
V = vechi,R = reccnt,B = zic
bătrînii.
NOMSD'AGENTET D'OCCUPATION
DANSLA TERMINOLOGIE
DE LA FERRONNERIE
RESUME
L'autellrseproposedepoursuivre
l'origincet l' evolutiondes termesqlli d€!Ilomment
l'agentdansl'occupation
du tl'tivaildu fer.A cct effet,dansla premierepartiedu travail,
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sur la basede l'attestationde cestermesconsideres
commenoms,toponymes
et anthroponymcs,on csquisseUntableaudestermes,avecleul'ancieuneteet leul'frequence,en
principeit partir du XVII·esiecle,maisegalementaux aieclespreeedentset ulterieurs,
La deuxicrncpartie concernela repartttionterrit.oriale
et la concurrence
de ces termes
dans le domainedacoroumain,
specialemcnt
en Moldavie
et en Bueovine.
Le IOIlgde l'artieleon abordeaussiecrtainsproblemesparticuliers,relatifspar
exempleilI'anciennete
et 1\l'originedestermesfierar,căuuci,cooaci
("forgeron
") quel'auteur
tente de resoudred'unc manierenouvelle,differentepal'rapportau pointde vue Con.
sacre.Onavanceainsiquequcshypotheses
d'apreslesquelles
fierarneseraitpasun heritage
du latin[errarius,maisplutotun mot.formesur la territoirede la langue rournaine,de
fier, suffixeaveo-ar, et căuaciet couaeine seraientpas de simplesvariantesdinlectales,
maisdestermesdilferent.s,
d'âgesdiffercntset d'etymologies
dlffercntes.
Qnunta la repartdtion
et :'1la coneurrence
de cesterrnesdansles parlers daeorou,
mainset surtnuten Moldavie
et cn Bucovine,on constateI'existence
de cert.ainesail'cs
cOllservatoires
et d'autresail'esnovat.rices,le caracterearchaîquedu nomd'atelierpar
rapportau nomd'agentet la fortetendaneeversl'uniformisatiol1
desaires lexiealespal'
l'imposition
du termefierar,grfLce
a l'inflllenee
de la langnclitteraire.
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VOLUMUL n
J.lA RTA 55B
"polcoJ/O'r"

0/2 NECLE/VO,f'ONÂNI

Harta 2
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