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gatori .ÎDz) devin reguli ortograficeşi ortoepice,statuate ca atare în lucrările
normative,iar altele, dialectalesau accidentale,pot fi împiedicatesă se generalizeze prin aceleaşi reglementăriacademice,în onomasticălucrurile se prezintă
altfel. Numele propriu, prin funcţia sa identificatoare,este cu atît mai apt de a
individualiza,cu cît este mai neobişnuit,încît prezenţaunor fonetismemai rare
în forma acestuia nu-i deranjeazăpe vorbitorişi nici lingvistul legiuitor nu intervine pentru a le corecta.Ce for ştiinţificar putea, de pildă, să impună scrierea
numelui Coşbucaşa cum se pronunţă- Cojbuc- sau a nfam Drăgujan în forma
etimologicăDrăguşan, cîtă vremeele s-au fixat aşa în conştiinţacelor ce scriu şi
vorbesc românesţe
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Sustrăgîndu-senormei obişnuite,numele proprii împietrescîn formele lor, adesea deosebitede cele ale termenilorcomuni, sporindinventarulantroponimicşi
toponimieşi, prin aceasta,însuşi tezaurullimbii române.
2. Sonorizărileconsonanticesînt prezentate,de regulă, ca o varietate de
asimilare,
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cauzate numai..pe influenţa sunetelorînvecinate (schimbăric9mbinatorii),ci şi
de poziţia sunetelorrespectiveîn cuvt ori silabă sau faţă d(l;accent (schimbări
poziţionale).Deşi "sonoritatea.celor mai multe consoanenu este influenţată de
vocalele.cu care acestea se învecinează"6, faptul acesta nu poate fi exclus total
dintre cauzelecare concurăla sonorizareaconsoarlelor.
-tr:Indiferentde cauele şi ariile lor de răspîndire,grupămsonorizărilede mai
jos dttpăsunetele'care suferă·acest fonetism:
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aceea, selectămnumai cîteva exemple:nfam Baltag faţă denfam Baltac (DNFR
46); nfam Bocşan (Tel. TM 104) (<.BoeşaCS sau HD, SJ) > Bgşan (D.r., V,
nr: 13.453, 1988,p. 4); Ciclova(Montană)CS pare în documenteşi Chyglova
(Suciu I 146) (faţă de sonorizăriledingrafiilemaghiareînsă va trebui să păstrăm
rezerve,
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către notarlicancelariilor ungureşti);Palanca BC, IF, IS, PH, SV, VN faţă de
Palanga AG, VL; nfam Petrugan (Tel. TM 309) poate fi explicat prin Petruc
(ib., p. 309) sau"Petrican ( Petricani BT, NT, VL); Pîclişa AB, HD faţă de
Plglişa CJ (nume înregistrat la 1}06 cu c: Puklusteluky,Suciu.II 44); nfam
Turmigan (Tel. TM 386) ar putea:fiun derivatde la Tormac1M (> *'formăcan
> *Turmecan> *Turmican> Tuhhigan)etc.
.
.Foarte discutate,în privinţa originii lor; sînt perechilede sufixe -ac-/-ag-,
-ec-/-eg-, -ic-/-ig-, -oc-I-og-,-uc-/-ug-.Dacă pentru Finuţa Asan, dintre sufixele
p_88.

lntrp(i,uce,re
inlingYistică,sub
c9rlduleerc
IuiAI.GraufrEdiţia'aU-a,
Bucureşti,
1965,
6A.Avram,Qp.cit.,p. 63.
7 [b.,p, 75-76.
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cu velară sonoră, -ag-, -eg-şi -ig- pot fi explicate prin fenomenul sonorizării
petrecut în limba română pentru 1. Pătruţ, Nume 72, explicaţiaaceasta ar trebui extinsă la intreaga serie, părere pe care o împărtăşim şi noi 9, citînd
următoarelenume proprii: Feleac(u) BN, CJ şi Feleag MS; nfam Voitecşi oiconimul Voiteg TMi nfam Mutuliga (D.r., XLV, nr. 13.633, 1988, p. 4) şi
Mutuligă (D.r., XLV, nr. 13.631, 1988, p. 4) faţă de Mutulică (DNFR 322);
Scăriga BC < sdlrigă (DLR s.v.) faţă de scărică (DLR s.v.); nfam Ştefănigă
(D.r., XLIII, nr. 12.956,1986,p. 8) faţă de ŞteJdnică(DOR 154);nfam Tuturigd
(GN 1 9) faţă de Turturică (DNFR466), prin asimilareatotală a prirrmldir, sau
faţă de un *Tuturică (ef. Tutor, Tel. TM 386); nfam *Voinigc- VoinigeştiGJ,
Voinigescul,DOR 411) faţă de Voinic (DOR 411); Băltoaga, baltă în corn.
RăchitoasaBC 10,faţă de BăltociGJ; BuzdugIS faţă de BuzducDJ etc..
S-ar părea însă că formaţii în iug- (Bel/iugSM, Hrliil.g CS, La Căliuglţ,
teren arabil la Ohaba-Frgaci TM, Suiug BH, Ulciug SJ, Văliug CS), pentru
care n-am găsit corespondenţeîn -iuc-,să fie împrumuturica atare.
2.2. l>g: Baceci, cum apare în veChi documente numele masiwlui
Bucegi11; Giungi SM faţă de Ciungi AB, HD, NT; T41pigiGL, faţă de pr
nunţarea reală: Tălchiei (Iordan, Top.rom. 532), este, probabil, o literarizare
după termenulcomuntălpigi, variantăa lui tălpici; VonigeasaAG ptesupuneun
*Voniceasa« Vonica,DNFR 489) etc.
O menţiune aparte facem pentru oiconimele de origine turcească
încetăţeniteîn Dobrogeacu africatăsonoră:Demirdja, Demirge, variante ale lui
Demircea <te. Demirci; Medgidia, cu vatiaritele'Medjidia, Megedia, Mecidia
<te, Mecidiye;Regep-Cuiusu<tc. Recep-Kuyusu12•
2.3: p > b: Bajura BT faţă de Pajerea, n. top. (DNFR 349)j.Şibot AH faţă
de Şipot DB, SB ş.a, sau Şipet 1M.
'
2.4. s > z: Bărbosu CS > nfam ser. Barbuzan 13;n. pers,;Cozma faţă de
Cosma, DNFR 154, resp. 149; CozmeştiAG, HD, IS, VS faţă de CosmeştiGL,
TR; Ziliştea,n.top. (ONFR 499) faţă de numeroasele localităţi Siliştea din
România
8FinuţaAsan,in legăturăcu etimologia
-ag,-eg,-ig,
-og,-uş' in SMFC,VI,Bucureşti,
1972,p. 53.
.
Nucredemcăpreferinţa
românilor
pentru-egase explicăprinexpresivitatea
sa faţăde
-eca(feodorOancă,Sufixulantroponimic
-ega,în LR,XXXI,nr. 3, 1982,p. 253),ci pur şi
simpluprinsonorizarea
lui-c-,facilitată
depoziţiasaintervocatică
şi în silabăaccentuată.
10PuiuFilipescu,
Toponime
personaleÎncomuna
Răchitoasa
(jud.Bacău),în SOIV,p.
329.
11T. Oancă,arC.cit.,p. 256,
12V.Băjănică,
Toponime
turceştidinDobrogea
provenite
dinantroponime,
în SOIV,p.
273-275.
13VasileIoniţă,Contribuţii
la studiulonomasticii
din Voivodina,
în Contribuţii
la istoria culturalăa românilor
dinVoivodina,
IV,Virşet,1977,p. 117.
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2.5. Ş >}: Agri) SJ faţă de Agriş(u)AR, BN, Cl, SM; Almăj Dl şi tinutul
din·CararSeverin faţă de Alma.rAR etc."iArdzeluZa,,Bergund Bach bei Zabie"
(in Maramureşul ucrainean) este la ba?1 Argeliişa (Drăganu, Rom. 365);
Bolovajniţa,'cătun al satuluiMăru CS, faţă de Bolva.rniţaCS (DTB 1 108);
Bordujăni, parte a satului Scăiuş CS (DTB 1 112), faţă de Borduşani BZ, IL;
BurdujeniSV faţă de Burduşani DB (se poate raporta însă şi la un antrop.
Burduja, Burduje, DOR 224, < burduj < burduş ,.burduf', DA s.v.); n. pers.
Cajpar (DOR 63) presupune un *Cpar < Gaşpar; Chlăraşi BT, CJ, DJ, IL >
nfam· Clllărăjan (Tel. TM 123); Cluj, explit de Drăganu, Rom. 437-441,
dintr-un rom. Cluş <bip. slav KluJ < Miklw; Cojerean(u)(Tel. TM 137) faţ de
Coşereemu(ib. 145) < Coşeri(u)Ad, BN, CoşereniDJ, IF, or. Deaj MS, Dej
a,:h,,\Dţjci
",:\;",,;.
"o
SJ,
_",:"'i'
Dejul,
,.',>,,:'/
pMias"VN,
\.',ii')/,\;,, rezultă
__,_:',.'.dintr-un
o," ,:hip.
'."',".:,
slav
',",',',,-.
"DeS
-'",_.,.', (DeJo.
'.'_",'_
' , ,_0"
DeJa) <
Desimir, Desislav, Desirad, Desivoj (Drăganu,Rom., 442) 14;Dragoşa SV >
nfamDragojan t5; Drăglif BV > ·am Drăgujan (Tel. TM 432); Tanăj,spm. l
Cbeche TM < . ,. ; Jamu Mare
este numeleoficial al popularuluiŞama -c
aritfop.(DŢB y 81 ; Măgoaja ('J se poate explica printr-un n. pers. Mogoş;
nfarhMeCilein(ţeL 'fM 258) i Miclejan (D:i., XLIII,ne. 12.821, 1986,p. 4) ar
puteaproveni de la Micleuş(a),vechi denumiriale satuluiNicoleştjMS (Suciu 1
426); nfam Merjan (Tel. TM 507) faţă de Mîrşani DJ (.:::Mîrşa IF); Mujna HR
provine,probabil. dintr-unMuşna,cum apare uneoriîn documente(Suciu I 410)
(cf. pers. Muş etc••DOR 329, Muşa, DNFR 321, localitateaMuşa BZ, dar şi
n. pers. Muja, Mujea, TeL TM 275); de la Padeş avem la BozoviciCS Pădejelu
Mare şi Pădejelu Mic 16;n,famPârşan (Tel. TM 303) (< Pirşani DJ) > Pârjan
(Tel. TM 303); Rtjnov (GN 1 88) faă de RîyiWV,
BV; Săsăuş CV, SB > nfam
Săsăujan 17;Stănija HD apareîn documenteşi cu ş: Stănişa (Suciu II 144), fiind
la bază un antroponim,care se regăseteşi în StănişeştiBe; Tereujani GJ pare a
provern din Chereuşa SM; VîrşiAS> Vfrjan(Tel.TM564) etc.
d: Bălindeşti (localitatecăreia, din cauza unei greşeli de tipar din
Indicator, nu i-am putut identificajudeţul) faţă de BalinteştiGL < Balint (DOR
166); n. pers. Cos/and faţă de Constant,ca şi derivatulConstandoiu(DOR 34),
care a fost şi nume de localitateVN, apoi n, pers. Costandinfată de Constantin
(DOR 34); n. pers. Opîrdi din Lugoj, sec. WIII 18,este un genitiv sintetic al
14NotămclîdupăLPătroţ.,
Nume,
în Clujfi Vejs-arrecunoafte
un sufix1,
păretecare,prinsituareacelordouătoponime
într-uncontextmailargdeposibilesonorizări.
nu'
maipoatefi acceptată,
15Onisifor
Ghibu,Ziarde lagdr.Caracal-1945,Bucureşti,
1991,p, 3.
16VasileFrăţi1ă,
Lexicologie
şi wponimieromâneascd,
TiInioara,1987,p. 144.
i7 "Telegraful
român",136,nr.29-30-31-32,
1988,p. 7,
J3 [Di.mitrie
TeodoriJ,
1..ogojul,
.altcum
Lugosşi LugasÎştragenumelesitudelala/inul
[ocus(locul),Timişoara,
[1859J.
p. 16.
.
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unui toponim în funcţie antroponimicăabsolută (concept lansat de Dragoş
Moldovanu,în AnL, XXXI, 1986-1987,A, p. 295): llopîrtaAB.
2.7. Uneori sonorizareaunei consoaneatrage după"Sine,la rîndul ei, sonorizareaconsoanelor vecine. Un exemplu tipic de sonorizare prin contact l-ar
putea constitui.numelelocalităţii Oiejdea AB, aparent un maghiarism,în fond
un vechi-numeromânesc:Oieştea (cumşi figureazăla 1854, Suciu II 12); cf,
Oeştii Pămîntenişi Oeştii UngureniAG.
Sonorizareala distanţă se petrece dinspre silabaaccentuată spre celelalte
consoane;accentul anticipîndsau prelungind"vocea".În n. pers. Căbujan (Tel.
TM 122) < Căpuşan (ib. 124)< CăpuşuCJ, MS, se va fi produs mai întîi sonorizarea Ivi ş: *Căpujan,apoi cea.a lui p, iar în numele localităţiiSegaj Ah, care
este la bază unSecaş (ca în jU<1(!ţleArad, Timiş.şi..chiar Caraş-Severin,Suc1u
II 430), se va fi sonorizatîntîi c (localitateaeste înregistratăşi sub forma Segaşi,
Suciu II J 14), apoi ş' Alte exemple:Gă!J,janiAG, IF, VL faţă de Căuşeni NT,
aJl"lelede laCăuqşSM; Hbăt, f?l1llăpopularăa lui Şibot.AB (v-.supra2.3.) şi
careexplică.nţaru {iofean, Jibetean() 19; Zagaryan (la 1365), .localitate
dispărută. aflată în apropierede Potoc CS (Suciu II 428), pare echivalentullui
Săcăreni MS.
Aşa stînd lcrurile, sîntem tentaţi să vedem şi în numele lo<;a]ităţii
ZăgujeniCS, rămas, cum spuneaHasdu, "fără explicaţiune"20,r.ezultatulunei
sonorizări în serie a tuturor ccnsoanelor etimonului: Sacoş (> *Săcoşeni >
*Săcuşeni > <*Săcujeni':> *Săgujehi> ZăgujeniîrSacoş este numele a două
localităţi din judeţul Tirtrişşi tot aşa este consemnat,la 1589, numele satului
Sacu CS (Suciu II 92-93), vecin cu localitateaZăgujeni. Dat fiind însă că în
trecut a mai existat în.jvdeţulCara.ş-Severinun.satcu nume asertfanător,Iocalizat.pe lîngă Iablani: Zegosan,la 1547 (Zaguzenşi Felsă-Zaguson la 1590,
Zegusen şi Als6-ygu.Jen ţaJ63+),.şi că înj).ldeţuLMehedinţise află un sat
Zegujani (la numele căruia se raporteazăşi dispărutalocalitategorjcatlăRipa-de.
Zegujanîş, rămîne de văzut d(l.căîntre toate acestease poate stabili o legătură
istorică, în cadrul-unor mişsări Wftanastasice(şi atunci explicaţia noastră.•<U'
putea fi valabilă),sau, Iară a :fiîntre de vreun raport de la cauză.la efect, se explică toate printr-unapelativ(probabilde origineslavă).
3. La sfillit df cînt (adeseala firşit de.silabă) şi în silabele scăpate de
sub· accent, ca o consecinţă a legii minimului efort, de care vorbea Andre
Martinet
21,ne întîmpină.fen0I"l1enul
afonizării..nsanelor.son?re. Srdde
cauza si
, ele afonizarea sonantelorînvecinate.De cele mai multe ori acesti
,
se conjugă.
19.Lista
abonaţilprla
serviciul
telefonic
din.judeţul
Hunedoara,
.1984;.p.
20BogdanPetriceicu-Hasdeu,.
EtYmologicurn
MagnumRomaniae,
vot Bucureti,
1976,p..525.
21AndreMartinet,
Elemente
delingvistică
generală,
Bucureşti,
1910,p. 257.
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Exemplele din materialele onomastice de care dispunem ilustrează pe
deplin principaleledesonorizăriale consoanelor.Iimbiiromâne in varii contexte
fonetice:
3.1. b »ip; .Bapşa TM, formă populară, faţă de denumirea -'- mai mult
grafică -oficială: Babşa 22 ( Baba, Babul, DOR 185,+ şa); .Dimpu din
numeroaselemicrotoponimebănăţene (DTB III 47 sq.).faţă de Dimbu (cu -betimologic);nfam Pocşan (Tel.TM 313)faţă de Bocşan (v. supra 2.1.).
3.2. d.» t: Fenomenul se.întîlneste-extrem
,
..de rar.. L-am întîlnit totusi
, în
Tuna fată de Duna, numele Dunării la aromâni (DDAr 508, 1203). V. şi infra
3.9.
3.3. d » ţ: nfam Frunţeanu u'Iel. TM 477) presupune mai curînd un
*Frunfjeanu « Frunza GJ, Frunti BN, Fruf1zef1iMS, NT) decît un n. top,
Frunte, Frunţi.
3;4. g > c: Banloc\TM provine de la un ·*Banlog·(cf. Panlogh în Suciu 1
s.v.), fol111.ă
capabilă să explice nfaro.ser.. alnozn. din VoÎ\iodina23.şi rom.
Balnojan(Tel. IM89); ufam Izchirea'Ju..faţă de lzg?lreanu (ampe1eînŢel, TM
223) « Izgar CS); nfam Jicărean(u), Jicheran (Tel. TM 225) faţă de
Giglfflreanu(Tel. TM 191).« GigheraDJ); TicvaniCS faţăde TigvaniAG «
tigvă "coamă de deal sau de munte" 24);microtoponiInulŢfcmăufaţăde<Ţ'îgmău
la RăchitoasaBC 25.
Chyklen pentru Ciglean SJ şi NyakmezewpentruCîmpu lui Neag HD
(Suciu 1 146, resp. 156)trebuie.privite cu rezervelefcrrmilate.maisus (v, 2.1.).
3.5.g> ă: nfam Călicean (Tel. TM 123).< *Călîgean<Căligi VL; nfam
Cucereanu{Tel. TM 565) < Cugereanu ("Oritont", 'I'imrşoara,XXXIX, nr. 52
(1139), 1988, 1,,11) « Cugir AR), iar nu din Cucer(e)ă(< ucr.,rus.kucer
"vizitiu, birjar", DNFR 1.59);ftfamGocel1eahţu·(Tel.TM 565) < *Gogineanţu
« GodineştiHD) etc,
3.6.j > ş: Maro Mtorăşescula românii .in .Vovodi?a •g:ovine de. la
Motorojescu26 «Mot'orga, DOR 328); nfam Preşnean(u)27.presupune un
*Prejneanu « prejna MH; c. Pr!'}e'Ji MH).etc.
3,7. v >/:l/tvin TM>fan1 Utfinea'JţIf(Tel.TM 392); nfam Fişal] (Tel.
TM564) faţ de Vişan(Tel. TM39Q)« VişeaJJ; cf. VişanIS, VişaniBg)ţtc.
22IoanPătrut,r;pbleme.depn0"'Rstică!
23V.Ioniţă,an: cit.,p. 117.

2,1986,p. 165.

. Vasl
Ioniţă,
Glosr
1972,p. 37.
P. Flbpescu,
att.
cit.,toponimie.
p.328. Caraş-Severin,Reşiţa,
26Rad!IFlora,
NumeledeIamîlîeromâneşti
dinj3liliifr(p's.A.
v.Xfn·Contributii
la isto1'iaculturalăa ronuînllordin
Voivodina,
II,Vîrşeţ,1975,p..105;'
27IleanaNeicscu,Numedefamîliederivatecu sufixft>
în zonaPorţilorde Fier,în eL,
XXI,nr.l, 1976,p<32<
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3.8. z > s: nfam Pismaş faţă de Pizmaş (Tel. TM 450); nfam Serendan
(Tel. TM 454) presupuneun *Zerindan« Zerind AR); nfam Tăslăoanu (DNFR
445, Tel. TM 375) fţă de Tăslăoanu, ŢăzIăuanl!(DNFR 446).{< Ţazldu NT,
BC); nfam Visman(Tel. TM574) prtisuppneun.*Viz,man
« YizmaTM) etc.
3.9. Aşa după cum o consoană,o dată ce a devenit sonoră, îşi poate extinde fonia şi asupra altor consoanesurde din cuvîntul respectiv,tot aşa afonizarea
se poate realiza iri cazul a două consoaneîn contact sau se poate propaga asupra
tuturor consoanelorsonore ce alcătuiescacel cuvînt. Iată cîteva exemple pentru
fiecare caz:
3.9.LNfamlIqmoştean (Tel. TM.437)şi nfam IÎămuştie.delaLugoj, sec,
XVIII 28, provinde la HomojdiaTM.
3.9.2.NfamPurtan (Tel. TM 325) faţă de Burtan şi Burdan (Tel. TM 118)
« Barda BH), cuasurzireaadouăcons0aIlc,şi rîfam Poptean Il'el. TM 321),
care presupulle pn *Bob4ean « Bobda TM),cuafonizarea tuturor celor trei
consoanedin cuvîntulde bază.
4. Concluzionînd;putem afirma că, dacă cele mai multe fenomene de
sonorizare şi afonizare a consoanelor din vorbirea. curentă. sau-la nivelul
graiurilor au puţine şanse de a se impune în limba standard, cenzuratefiind de
lucrările normative, onomastica admite în corpusuri de nume proprii termeni
care conservăasemeneafonetisrne,adeseaîndepărtatede cuvintele de bază pînă
a nu mai fi recunoscute,deoarecenumele propriu, ca marcă a individualului,a
dobîndit, de-a lungul vremii, alte funcţii decît cea de comunicare.
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= IorguIordan,Dicţionar
al numelor
defamilieromâneşti,
Bucureşti,
1983.
DOR
:: N.A. Constantinescu,
Dicţionar
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românesc,
Bucureşti,
1963.
D.r.
= "Drapelul
roşu",Timişoara,
1;1943.
Drăganu,
Rom. = NicolaeDrăganu,
Românii
ln veacurile
lX-XIV
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Bucureşti,
1933.
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al
Banatului,
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[voI.Il, (A-B),1984;vol.Il, C, 1986;vol,III,D--E,
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GN
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Bucureşti,
1963.
Pătruţ,Nume = IoanPătruţ,Numede persoaneşi numede locuriromâneşti,
Bucureşti,
1984.
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:: Studiideonomastică,
Cluj-Napoca,
(I], 1976;II, 1981;III, 1982;IV,
V,1990.
Suciu
:: CorioianSuciu, Dicţionaristoric al localităţilordin Transilvania,
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vol.T,1967;voI.II, 1968.
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op.cit.,p. 9.
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DĂNILĂ

Tel.TM

= Listaabonaţilorla serviciultelefonic
din municipiul
Timişoara
şi judeţul
Timis,Timişoara,
1982.
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DANS
L'ONOMASTIQUE
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Enanalysant
le refletdes.changements
phonetiques
au niveaudesnomsd«personne
el
desnoms lieu,Iauteurconstatequel'eventailde)eurmanifestations
est pluslargcquau
niveaudesappellatifs,
parceque,dansle premiercas,lapressiondesnormes(Iittcraire
;:1.diaIectale)estplusfaibleoumemeinexistante.
Envcrtudeleuretatjuridique
particulier,
IesnOlUS
de pcrsorme
nepeuvenfpas
ctrenormalises:
e'estpourquoi
ils relletentnonseulernent
desvariantessocio-Iinguistiques
diatopiques,
maisaussides-variantes
idiolectales,
individucllcs.
QuantauxnornsdeIocalitesIapressiondeIanorme
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desaccidents
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dansceluidu lexiqueCPIUIIlUO
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esscntieJles
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deuxdivisio.ns
.deIa!angue,
Belin{,
jud. Timiş
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