SUFIXUL -ARI (PL. LUI -AR) îN TOPONIMIA HOMANEAScA
ORIGINE, FUNCTIONALITATE, DINAMICADE
DHAGOŞ
J\IOLDOVANU
1. [Sufix, sau accidentfonetic!'J "Cînd auzim un derivat nou, sirnţu1
nostru etimoJogicînăscut e activ şi în mod subconştient analizăm cuvîntul
În tulpină şi element derivativ, Dar nu fiecare din noi simţim la fel derivatul
şi prin urmare numărul interpretărilor individuale sînt nenumărate [sic 1]"1.
Poate că nu există, printre elementele derivative româneşti, un altul care
să se preteze la fel de bine la demonstrarea rolului factorului subiectiv, de
care vorbea Puşcariu, ca sufixul care face obiectul cercetării noastre. întradevăr, el a suscitat aprinse controverse, servind ea teren de Înfruntare a
diverselor "şcoli". Se pare că tocmai substratul esenţiaămentepolemica făcut
să nu se ajungă,Încă, la rezultate acceptate unanim, deşi a stimulat, neîndoielnic, cercetarea.
1.1. Primul care, din 1914;a semnalat utilizareapatrionimică a sufixului
(analogă cu a lui -er din germană), a fost D. Puşchilă- i, locuitorii din Jina
se numescjinari, din Poiana -,-,poienari; motii sînt numiţi {y către mocani
citnpiuiari,adică locuitori ai Cimpenilor; numele de dealuri. Vălariu şi Ghelar
(= Delar) de lîngă Hunedoara sînt patrionirne toponimizate, Originealocală
o indică sufixul şi în "albaneză"(de fapt, în derivate aromânesti de la .nurnede
sate din Albania) <muzekjar,korisar < Miizakjo.,'Koriisa."Trebuiesă admitem,
conchidea el, că această Intrebuintare izolată a suL-ar în româneşte se datoreşte unui împrumut din limba albaneză".
1.2. într-un articol din 1921, Iorgu Iordan anunţa şi el descoperirea
a două sufixe cu funcţie "locală", -ar şi -aş, pe lîngă -ean deja cunoscut.
El exemplificaprin bădeiiari"locuitoridin Bădeni" (Buzău)şi n. pers. Ct ăsnoru
"locuitor din Crasna''. J ustificareaar fi (dar numaipentru primul caz)"principiul
comodităţii", care determină selecţia de către un sufix echivalent a unei baze
care conţine deja un ·-eni".
'S. Puscn
riu, ReceHtÎI','în
DHII, 1921 1922,p. 694.
2 D, Puschilă,
Furcadetors,în "Cm'tV.
m," XLVIII,1914,p. 662 663,Pentrua evita
perifruze
greoaie,
cum
sînt
"nume
care
îi
desemnează
peşilocuitori
numele
careform.ează
numedelocuitori
dela numele
locului"
altelededupă
acest
fel,amlocului",
preluat"element
din lingvisticaitalianălermenii
patrionim
şi pattionimie,
avîndsensurile
indicate,
s 1.Iordan,Stiţixele-ARşi -AŞiiulicind
oriqineulocală,tu "Arhiva",
XXVIII,1921,
p. 2f19,
Criisruiru
a fosto familiedeboieri('.11
proprieU\I,i
în Crasnu(Cori); el. Alexandru
ŞtefuIescu,SchitulCrasna,Bucureşt.i,
1910,p. SO(a, l(10) şi p. 43(:1,17:lS),
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1.3. Hecenzînd articolul, V. Bogrea observa mai întîi, pe un ton dur,
că noua funcţie fusese deja semnalată. El oferea apoi o întreagă serie de
toponime terminate În -ari, fără să-şi dea seama că multe dintre ele includ
functii diferite de cea avută În vedere de 1. Iordan'!.
. 1.4. În acelaşi timp, Sextil Puşcariu considera că, în româneşte, -ar
nu arată provenienţa locuitorilor, ca la albanezi (ţusar = locuitor de la şes,
ţsaiar sătean), ci îşi face apariţia numai în situaţii speciale, cind tema se
termină în -n: beclenar< Becleau, ocnar < Ocna, uălenar < Văleni etc.
Ar fi vorba, deci, de un accident fo.netic,o disimilare(Poieni> *poienean.>
poienar), fie a lui -n-, fie a lui -1- (ca .în aro.m.biliiar "locuitor din Biliţa").
Proba decisivă o dă n. fam. Vliidăreanu<* Vlădencanu< Vfădeni. După
Puşcariu, nu există nici o legătură între finala -ar ii ) şi sufixullatin -ărius, care
nu are această funcţie nici în latină şi nici la urmaşii lui romaniei".
Intr-o formă mai puţin pertinentă, ipoteza fusese formulată, cu un
veac mai înainte, de către Petru Maior,cu referire la porecla dată arornânilor:
tintiori ar menţine un lat. +cincuuii< n. pers. Citicius, cu disimilarea sufixului, "fiindcănu odată s-au obicinuitromânii nil latineştilor cuvinte a-l muta
În r, din ţinţiani se face iiniiari'":
] .5. Iorgu Iordan se simte dator să revină, susţinînd o dată mai mult
caracterul de sufix al finalei -ar (i). El arată că explioaţia lui Puşcariu este
complicată din punct de vedere fonetic: pentru ca din becleneanşi oenean
să se ajungă la beclenarşi ocnar, trebuie justificată nu numai schimbarea
consonantismului, dar şi dispariţia lui -e-"; Aşadar, mai întîi o disimilare
consonantică parţială, apoi o asimilarevocalicătotală. Pe .de altă parte, 1. Iordan îi asigură un fundament comparativ ipotezeiproprii, semnalind existenţa
unui sufix patrionimic-ar nu numai în albaneză,dar şiîn citeva limbiromanice:
sarda, catalana, dialectulsicilian al italienei",In acest context, sufixulromânesc
poate fi considerat un descendental lat. -ărius, înlocuit ulterior şi parţia 1
de către sufixul slav cu aceeaşifuncţie. El s-a menţinut in special .,aeolounde,
din cauza unui n primitiv l= din temă], -ean nu-l putea înlocui". Restricţia
era, de fapt, mai mult o concesiefăcută ipotezei lui Puşcariu decît o corelaţ.ie
efectivă, .pentru că autorul însuşi semnaleazăcoexistenţa numelor Crăsnara
şi Ocnarucu Crăsneanu şi Ocneatus,fapt care pledează pentru înţelegerea
Iinalei ca o posibilitate morfologică(deci, un sufix), iar nu ea o variantă combinatorie a suf'ixului -ean"..
l.fî. într-un al treilea articol, I. Iorda·n îşi adîneeşte analiza, făc.Înd
importanta precizare că -ari implică o triplă valoare: patrionimică (sinonim
al lui -eni), personală (sinonima lui -eşti) şi earacterizantă (nominaagenlis la
pl. toponimizate). Remarca a fost determinată de polemica cu Bogrea, căruia
îi reproşeazăamestecu1celortrei funcţii (Rouznari,Bahnari.; Focşari,Nzcu!arÎ;
4 V. Bogrea,Recentie,
in AHI"r, 1921-1922,
p. 386.
5 S.Pnşeariu,
Cîteva
caturideasimilare
şidisimilare
în1imbaromână,
inDHI, 1920
-1921,
p. :127-828:eLşi N. Iorga,IlisloiredesRO!lmains,
III, Bucureşti,
1937,p. 1:36:lJIădăl'eni
<
VLădeni
cu "intcrcalarea"
lui-ar.
6 PetruMaior,Istoriapentruinceputul
românilor
în Dacia,r, Blleureşti,
1970,p. 26li
(ed.FloreaFllgariu).
7 1. lordun,Sufixeşi etimologii
româneşti.
··.A.H
sinoll.imCl{
-BJ1N,în "Arhiva",
XXIX,
1\J22,p. 429.
8 Ibidem,
p. 429-··
4:30.
9 ibidem,p. ,130.
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Brănişiari, Nueari) 10.Cea de-a doua funcţie este presupusă de autor pe baza
topontmelor Catrinari (Suceava) < Il. pers. Cairina (evident în Cairineşiii
.din Teleorman), Reheqari (Putna) < n.pers. Rebega (prezent în Rebeqeşii-Ilfov)11.El încearcă să demonstrezecă -ari "local" apare şi În condiţii În care
.disimilarea nu este posibilă: Blăjeri (Tecuci) < n. loc. Blaj, Ghiocari(Tecuci)
< n. loc. Ghiocul(tot acolo). Funcţia personală este explicată ca o evoluţie
din cea "locală" - situaţie care ar fi paralelă eu a suf. -ani (-eni).
1.7. Teoria lui 1. Iordan este acceptată fără rezerve şi în termenii cei
mai elogioşide către Ilie Bărbulescu,care îi reproşeazălui Puşcariu "abuzul de
explicăriprin disirnilare''>.El oferă ca probă a independenţeisuf'ixuluinumele
satului Cotecearii(Fălciu),cumpărat în 1471de fraţii .Iurj şi CozmaColeţdar lucru curios - nu-şi dă seama că aici este vorba de o funcţie personală->.
Auterul încearcăsă lărgeascăbaza comparativă a s ufixului,aducind în discuţie
patrio nimul bulgăresc recent konjar! "oameni veniţi din Konja"lI.Fiind
unicul exemplu, el nu era concludent, cu atît mai mult cu cit funcţia nu era
Înregistrată În gramaticile curente ale limbilor slave; de aceea Iorgu Iordan
il considera mai degrabă un împrumut din albaneză:".
1.8. Vasile Bogrea revine cu un substanţial articol, în care acceptă
(în principiu) tripla funcţie a suf'ixuluidegajată de Iorgu Iordan,dar fără
ca să o poată distinge în fiecare din exemplelepe care le discută ; în plus, el
nu crede exclus ca unele toponime să fie antroponime în -ar la pl. Aşa, de
pildă, Vălari, Albinori, Cremenari,Fusari, Gogoşari,ar putea fi atit "pluralul
unui nume personal sau local", cît şi al apelativelor uălar "piuar", albinar
"stupar", cremenar "spărgător de piatră", [usar .fa bricant de fuse", gogoşar
"serieieultor"16.Ghebaripoate desemna atît pe cei veniţi din Gheba,cît şi pe
cei numiţi Gheba; Şotitcori,Flnacari, Apostari se pot explica fie din supranumele Cioiircă,Finacu, Aposlu,fie ca derivate toponirnice(există o vale Aposin!
în Dol.i),fie din apelativele*f'înac< (in, *aposiar < apus! = opuslj(la moară),
*ciot1rcar< ciotitcă. Bogrea conchide că posibilitatea existenţei sufixului
-ar (i) rămîne pur teoretică ,.în lipsa probei documentare". i
1.8.1. În acelaşitimp, Bogrea nu este satisfăcut de explicaţia lui Puşcariu, pe care o desfiinţează pur şi simplu printr-o mare bogăţie de exemple,
culese îndeosebi din documentele olteneşti: Gruiori, Săcuiati (= Secuiani),
Pisicari (probabil de la un Pisică}, Ceauşari < n.pers. Ceauş,lareari < larca
(Iareu), Groşari (numele satului alternează cu Groşani). Aceste Loponime
{poate cu exceplia lui Pisicari) dovedesc în mod incontestabil realitatea
s ufixului, orice relaţie cu apelativelefiind exclusă.
1.8.2. Concluzia sa reprezinUl un punet de vedere intermediar între
ipoteza lui 1. Iorda11şi cea a lui So Puşeariu. Pc de o parte,' el recunoaşte
101. Iordan.-AR-IA.N in ioponi.znie,
în "Arhiva",
XXX.1923,p. 104şilOGnota2.
11Ibidem,p. 106.
12IlieBilrbulesclI,
Su{lxele
-Ăr, -ARşi -Ai\'arâl1nd
Ofir/inca
localiî,
in "Arhiva",
XXX,
192:3,p. 61.
J:;lbidem,p. 62.
14Ibidem.
151. Iordan,-AR= -LiN În toponimie,
p. 106. Bg. kouJarlînseamnă!llS{l
"căier,
paznicde cai"şi cu acestÎnţelesa pătrunsin toponim
ia balcanică
(.I. Zaimov,AnciensnOIIlS
,bulgares
dansla partiesuddela PeninSl1/e
Balkaniqllc,
în ACU:<:B,
VI,p. 401).
16V. Bogrea,În chestia
sllfixului
-AR,în DIl III, 1922-192:3,
p. 806.
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in utilizarea toponirnică a sufixului o funcţie diferită de cea din sfera apelativelor, .iar pe de alta apreciază că ar putea fi vorba de o întrebuinţare a lui
-ani disinrilat, extinsă ulteriorJa toponimele care nu conţin un -n- tematic!".
Extensia sub formă de sufix a unui accident fonetic este, neîndoielnic,o ipoteză
de bizareria căreiaBogrea şi-a dat seama; deaceea, el "ajusteaz{l"Interpretarea
lui Puşcariu, considerîndcă nu se poate vorbi "de disimilare,în sensul presupus
de d-sa, ei de suhstituire pentru evitarea disimilaţlei,ea în cazul ipocoristicelor
ruseşti, care se derivă prin suf. -eâka sau -eika, după cum primitivele r=
bazele] .respective nu conţin sau conţin în tulpină o nazală". Corecţie este
însă ineficace pentru că -ecka nu rezultă din disirnilarealui -etika, ci este un
compus independent din suîixele -ka + -ka": Substituţia eulonică nu este
altceva decît un schimb de sufixe. ceea ee implică: a) existenţa unui sufix
toponimie-ar; h) echivalenta lui funcţională cu -eni ; c) utilizarea lor alternativă după cum tema contine sau nu un -n- tematic.
1.8.3. O noutate a articolului este aceea că abordează şi numele de
persoană terminate în -ar, frecvente în documentele cirnpulungene publicale de Stefanelli (Ru xiuuiarui, Toniqar etc.), dar fără să sesizeze vreo legătură Între acestea şi toponimele personale. Dimpotrivă, el apreciază că.
"sînt nume personale negustoreşti,de origine levantină (it. -gr.), În care caracterul diminutiv al suf. -ar e tot atît de evident ca şi-n grecismulLeondari =
AeO\rrcl.p"leu mic, leul, leuşor»"19. Intinderea cunoştinţelor lui Bogrea i-a
sugerat o asociaţie prin nimic justificată: acei. cîrnpulungeni nu aveau nici
O legătură cu levantinii, nu erau negustorişi, în plus, numele nu erau excepţii
de la sistemul onomastic al zonei, ci ilustrau o denomiuaţie curentă şi astăzi.
Caracterul lor diminutiv nu poate Ii "evident" decît pentru cine are fanteziadc
a vedea în ele apelalui«greceşti sau italiene.
1.9.1n urma acestor contribuţii, S. Puşcariu revine şi el, nuanţtndu-şi
opinia mai veche în sensulindicat de Bogrea: "Deşi,precum au arătat de-atunci
alţii, nu poate fi vorha propriu-zis de o disimilare, totuşi alegerea suîixului
-ar, CÎndla sfîrşitul tulpinei se găsea un -n-, nu este întîmplătoare, ei are un
rost eufonic"20.Exemplele, destul de. numeroase,includ Însă destule apelative
şi supranume toponimizate (bucinar, gâifânar,grenar, săpunar etc.), care nu
pol avea o valoare probantă, deoarece ilustrează o functie lexicală a lui
-ar în care el nu este sinonim eu -can, Celelalteoferă, pe de o parte, disimilări
evidente, pentru că sint regresive, afectînd tema: Pcştenoflz<Peştera, becleuan (nu bcclenar!) < Beclean,ilerean < l1eni21;apoidisimilări regresive care
17Ibidem.
18VeziAndre,deVineenz,Traiti!d'anlhroponumie
hrJll
l'toci
le, :\liinch(!1,
1970,p. 550.
19V. Bogl'ea,
In chestiaRuti:n/lui
-AR,p. 806,nota2.
20SexLiI
Pllşcariu,Pc mar!Jinea
cârţilol',
în DR VI, 1929·HJ:'JO,
p.5:t4. puneiulde
vederel lui Puşr.ariuestereluaLde I, Iordanîntr-unarticolrelativrecenL,
dar, printr-un
lap.wsmemoriae,
estefolosittocmaipentrua combateteorialui l'uşeariu: "S-arpărea,eUl1l
a
presupus,
lUisepare,S. PuşcarÎ1!,
('8avema faeecu o cauzăde ordinfonetie.Acestlingvist
se gîndeala o disimilaţie
[...] Eu.aşinvoca,maidegrabă,eufollia"(ObscTuaţii
elipriuirela
raporturiledintretoponime
şi (In/Toponim!!,
in LH XXIV,1975,p. 2,36),
21EtirnoJogia
primului
numeparea fi fosteonfecţjonattl
deautor,penLru",1 peşlfllari
se !lumesc
ceidinPeş/cana
(ŞtefanPaşcn,SuFixe
carcindicăapartenenta
localll,în DH VI[,
19:;1·_·-1933,
p. HiO);tot.de aiciera şi un .RaduPeşlenarl1,
veIpilarJaTîrgu.Jiu,de la 1763
(Alexandru
ŞteFulescll,
Încercare
a.mprl1istorieiTîrguJiiului, Bucureşti,lB9ll,p. 128).
Pentruill doilea,cI. şi AdamLicllerwlIll
din Făgilruş,
la 1809(IOHGA,S,I). XI!, p. 20),
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s-ar putea explica,la rigoare, printr-o alternanţă de sufixe (-ari/-eni)în numele
aceleiaşi localităţi: hirsărean < Hitseni şi mărquiăreon < Mărqinen; (unde
nu este cu totul exclusă alternanţa cu Hirsart şi Alârginari); în sfîrşit, "disimilări ale suîixului'": căpllnar < Căpilna, Comănor< Comana, Crăstuirn <
Crasna. In rezumatul unei comunicări care trebuia susţinută la congresul
internaţional de toponimie din 1938,Puşcariu vorbeşte de suf. -ari cu functie
locală apărut "printr-un fel de disimilareprohibitivă, cînd radicalul cuvîntului
conţine pe n"; exemplele erau poietuiri < Poieni şi busteruui < Buşleni22,
1.10. Teoria lui Puşcariu îşi află un sustinător în persoana lui Ştefan
Pasca. După el, suf. -ari patrie nimic "llU e tocmai rar în româneşte", dar
nu există probe practice pentru explicarea lui altfel decît prin disimilaţ.ie,
deoarece "toate Iormaţiile vii din limba actuală pot fi disimilat.edin sufixul
-an"=. Pozitia lui Paşca este paradoxală, în sensul că îmbină puncte de vedere
care se exclud reciproc. Un accident fonetic este strict individualizat,depinzînd
In mod absolut de un anumit context sonor în anumite unităţi lexicale (cînd
se generalizează,se vorbeşte de o "lege"); sufixul este o unitate funcţională,
independentă de configuraţiafonetică a bazei, care îl poate altera (sub forma
variantclorj, dar nu îl poate selecta sau crea. Prin urmare, ori este vorha de o
variantă Ionetieă a sufixului -erii, ori este un sufix autonom.
1.10.1. Pasca se îndoieştede vechimeasuf. -ori, presupusă de L Iordan:
"ar trebui să-I regăsim în mai multe derivate, în care posibilitatea disimilării
saua asimilăriisă fie exclusă".El suspecteazăexemplelelui 1. Iordan (Ghiocari,
Sicort) ca apelat.ivetoponimizate şi nu consideră concludent nici exemplul
lui Bărbulescu,Dar materialul bogat al lui Pasca dovedeşte În mod categoric
posibilitatea coexistenţei lui -can patrionimic cu (1 bază conţ.inînd un -n-:
arineari, birsănean, cuţiăceneati, dt ăjnean, qircinean, qoşmănean, iorcănean,
rîizinean, surr'inean,.zlăneon < Arini, Birsanu, Copdceni, Drujna, Gircuia,
Goşl71l1ni,
Iorcani, Rezuui, Surani, Z[aIla24•
l
1.10.2. Interesante sint cazurile de coprez.enţăa lui -or -şi ..iean (coluniirean, dejănerean, poi.etiăreati< Colun, Dejani, Poiana), careI' după Paşca,
"sînt un indiciu că sufixul -ar, cu funeJ.iunealui -aIl, e de oarecare veehime
în sistemul nostru derivativ"25.într-adevăr. ele par să pr(lbez, pe de o parte,
estomparea semnifiea!ieipatrionimiee a suf. -ari, iar pe de alta anterioritatea
sa fa!,ă de -eni, care îl întăreşte: [ColuT!> co[unari > Ca[unari > colunclreni} şi [Dr;j> llt:jani Dejani dejănari > Dejănari dejr1nereni].Fenomenul ne apare ea o consecinţă a echivalenţ,eifuncţionale dintre numele
locului şi numele locuitorilor, operantă în vechea toponimie româneascăe.,,:
după cum satel( putnene Cruceade Jos şi de Sus erau numite uneori Crucenii
de Jos şi de SHS27,
satul Drajna din Prahova ._-Drâjn(lri28,jar Brebina (Baia
22SexUlPuşcariu,La denomirwtiofl
des hahitunlsde localileseIl romnain(Premia
Cunyre:s
InlcrHaliunal
deTOPOll!lll1ic
ci d'A.nthropol1ymic.
Aeles
rIJUmoires,
Paris,19:39,
p. 248).
2"lcran Paşca,Sufixe,]J.1;)\)···1(\0.
24Ibidem,
p. 156.
25Ibidem,p. H\O,
2';VeziDragosMoldovanu,
Del'inicr
penC/ration
dessys[cmcs
lopol1
iillli'ille.>,
În "Beitrage
Zlll'NanJenforschllllg",
1\l75,nI'.2, p. l57.
'" CAT.MOLD.II, p. :31.1
(a. 16H),III, p. 47:3(a. lli7:1).
28CAT.T. HOM.III, ]J.6J.4/615
(a. 1(31).
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de Aramă Mehedirrţi)- Brebinari=, tot astfel primul nume al locuitorilor
din Colun, acela de colunari, a fost considerat un substitut al toponimului
Colunari, după care s-a simţit nevoia unei forme lipsite de ambiguitate a
numelui de locuitori - şi aceasta a fost obţinută pri n adăugarea unui nou
sufix. Toate formele intermediare sînt atestatc ca supranume: Colunaru,
Dejonu şi Dejcnarur».
Un exemplu similar este numele locuitorilor din Poiana Sibiului, acela
de poienăreui, care se raportează la numele mai vechi al satului, atestat pe
la 1850, Poienari». Tot aşa, credem, trebuie să se explice derivatele aromaneşti menţionate de Th, Capidan : curcearatiiţcurccari,biliţarani/ biliiari,
Iuncarani/ luncari < Coreea,Biliia, Lunca=.
1.10.3.Este de remarcat că Paşca evită cu discreţie materialul oferit
de Bogrea, susţinîndu-şi teoria doar pe baza exernplif'icărilorlui 1. Iordan şi
Bărhulescu. Articolul său este conceput polemic, aşa Încît şi generalizările
trebuie privite cu rezerva normală in asemenea împrejurări. Heluîndu-şi
ideile În monografiaonomasticăa Ţării Oltului, el va fi pus in imposibilitatea
de a explica supranumele Desculiar şi Şoţletari, primul familial, al doilea
colectiv,care au in egală măsură un punct de plecare antroponfmicw.Intr-adevăr, primul nu poate fi privit ca un derivat apelativle, iar pe al doilea tradiţia
locală (verificată documentar de autor) îl raportează la oierii Şoţletea, elin
care se trag locuitoriidin partea elesus a satului H ..ea (Făgăraş}".
1.11. Interpretarea lui 1. Iordan va fi, în schimb, acceptată de A. Graur
care, oprindu-seasupra derivatului ciochuiar"locuitordin Ciochina"(Ialomiţa)
uot.ează: "Pare puţin probabil ca -ar să provină aici dintr-o disimilaţiefonetică.
Trebuie să admitem mai degrabă că suf. -eati a fost Înlocuit printr-un alt
sufix, pentru a evita repetarea nazalelor"".
1.12. După articolul lui Paşca, I. Iordan reia chestiunea, aducind no i
argumente pentru teza proprie. Funcţia patrionimlcăa suf. -ari este menţinută
din latină, printr-un processimilarcu cel petrecut În celelaltezone ale Romaniei.
în Peninsula Iberică suf. -e « lat. -ări us) formează şi el nume ca senteiie,
anirase "locuitordin Senieui,Antras"w,Sufixuliberic -aru ar fi, după Menendez
Pidal, un formant prelatin, corespondentulperfectal albanezului-aros:. 1.Iordan
completeazălista exemplelorromâneşti,dar toate numeleconţin un -n- tematic:
2\1I. p.
Cojocaru,
Documente
privitoare
[a economia
(1800-18,;0),
reşti,1958,
G05.Alternanta
Iufirm
ă expllca
tla datăŢării
de 1.-Româneşti
A.Candrca,
dupăcareBucuBrebitiariar fi însemna
t "prinzători
de castort"(Ltaporiur
i întrelimbăşi eul/UTil,
curs,Bucureşti,
1929 1930,p. 51).
80ŞteîauPaşca, Numede persoaneşi numede animalein TaraOltutui,Bucureş
li,
19:18.
p. 88.
81Cf'.D. Şandru,Mocanii
În Dobrogea,
Bucureşt.i,
1916,p. :lS··<19.
32TI!.Capidan,UnsuIfixealbanaL'
en["oumain,
în "HevllcInternaUonale
desEtudes
BaI!,al1iq
ues",II, 1936,p. 1:l6.
3:!Ştefanl'aşea,Numedepersoane,
IJ.l:l8.
:14Ibidem,p. 223şi :329.
35A. Graur,No/esd'C/Ylllolo.qie
rOl1Jllainc,
în BLV, 1937,p. 58.
3" IorguIordan,Toponimiee,
În BIFHIII, 1\136,
p. 158.
37Ibidem,
p. 159.ŞidUp(,
AnLonio
Griera,-ar esteunformantpreIaLinin numeleunor
parohiielinPirinei,cumar fi .Aransar,
Garexar,]'v1l1nciar,
ateslaleÎn secolulal IX-lea(Les
"Hationes
Dccimarum",
SOllrces
deva/curcO!lsiderable
pour/'C!ude
dela /opoll!ll11ie,
în Qua/rihnc
COTlgn's
International
dl Sciences
Onomasliqacs,
('ppsala,1954,p. 2(9).
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simznlcar, otlcănar!<.::Suninicea, Vllcani ş.a. Deşi îşi menţine opinia asupra
bg. -ar (un posibil împrumut din rom. sau alb.), îi semnalează prezenţa şi in
.sîrbocroată: p itntar,prijecat < Puna!', Prijeko-unde are funcţia lui -jonurw»,
1.1s. Doi ani mai tîrziu, L Iordan completează paralela romanică şi
slavă cu patrio nime în -ari din dialectele italiene şi din limba sîrbă şi oferă
un plus de exempleromâneşti, avînd aproape toate un -n- în bază:!".El aduce
în discuţie şi derivatelearomâneşti menţionatede Capidan (oăriopar,slropanar,
muzokar, sipscat etc. < Variopi, Slroponi; lHllzalha, .5ipsca etc.), pe care
Iingvistul clujean, ca şi Puşchilă, le motiva printr-un împrumut de sufix
din albaneză:". Este clar că, dacă -ărius patr ionirnic latin este moştenit în
.dacor.o
mână, nu există un motiv serios ca şi acestea să nu se interpreteze ca o
continuare a sa. Este concluzia lui A. Philippide, care accept.aseintrutotul
explicaţia elevului său:".
1.14. Plecînd de la rezultatele romanlstului ieşean, un alt r omanist,
G. Giuglea,include sufixul în seria "concordanţelordintre română şi celealte
limbi romanice". El se pronunţă ferm împotriva interpretării lui S. Puşcariu,
care se resimte de un orizont limitat: "Încercareade a explica un fapt lingvistic
mărginindu-ne la limba română nu poate fi suticientă?«.
1.14.1. Giuglea completează informaţiile lui I. Iordan asupra descendenţilor lui -ărius în Spania (> -ero, -ra ), adăugînd şi. domeniul portughez
(> -eiroş.El relevă faptul că lingviştiiiberici nu neagă, aşa cum s-a întîmplat
la noi, realitatea sufixuluiÎn cazurile de combinareale acestuia cu descendenţii
lui -unus [Caniillanero "locuitor din Caniillana") sau de coincidenţă Între
sensul patrionimic şi cel apelativle t Catboneroşi Casianero înseamnă atît
"locuitordin Carbon.eras,
Castaiio",Cîtşi ,.cărbunar" saII"vÎnzătorde castane")43.
Giuglea crede că "pe teritoriul dacoromân problema se prezintă sub acelaşi
aspect ea şi În lberia": apelativul tnunlari elin M. Apuseni îi desemnează
pe locuitoriiele la înălţime, ca şi sp. monierosau a ndal, serrero; toponirnul
Pusiari din zona Aradului înseamnă "cei veniţi din pusiă (eîmpier.Aantrop.
Băliaru din i. Alba Înseamnă "locuitor de la Baltă" ş.aY.
:
1.14.2.. Spre deosebirede Paşca sau chiar de I. Iordan, eate au evitat
pe cît posibil discutarea toponimelor personale, Giuglea se oreşte asupra
]01'venind cu date verificate de el Însuşi, Coleş(lri,n. loc. din cOm.RoseţiIalomiţa, se explid\ prin numele familiei Coleşli;Baari (Cluj), losifaru (Corbeni - Argeş) îi indică pe descendenţii lui Berea şi Iosif; numele satului
Domnari (Ocna Sibiului) este pl. dired al numelui Domnaru al unei familii
'l8IorguIordan,TOjJollimice,
p. 158.
'l!)Ielem,:Yoles
de [Opollllmie
I'oumainc,
In 131.VI, 1938,p. :\0-<\1(excepţ.1a
este·n.
ram.llodorarin< Hodora).
10Th. CapI
clan,RapoT/mile
albano-roml'lllc,
În DH II, 1921
-1922, p. 457şi nota1;
idem,Unsllfrixe,p. 1:J5·_·136;
G. Paseu,Snrixele
roml'lneş/i,
Bucureşti,
1!J
1fi, p. 81. Intr-un
sludiumaivechi(Dienominalen
Suffixeim!\rollwnischell,
Leipzig,
1908,p. 19),Capidan
ereclea
·căfuncţiapatriouimică
a lui -ar esteslavă,nu lalinească.
41A. Phllippidc,
Originea
românilor,
II, Iaşi,1927,p. 626.
42G. Giuglea,
Cofncidences
elconcordanccs
('nirelerowllaincilesau/rcslani/ues
roma
nes,
in LUtl II, 1943,p. 57şi p. ;)8nota1.
43Ibidem,p. 58····61.
44Ibidem,p. 61--G2.Trecempesteetlmologiile
mai pU!.În
sau delocprobabile,cum
·esteRdşinariu
< *Orăşânari
(p. 6:3).
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de localnici-", Este drept că primele două ar putea fi suspectate ca atracţii
la seria apelativelor [coleşarşi bera!"),dar al treilea nu poate fi contestat;
ultimul reia un derivat lexical, domnar (O. Birlea, Antologiede proză populară
epică, 1, Bucureşti, 1966, p. 75).
1.14.3. Pentru a explica sensul personal al sufixului, Giuglea nu poate
oferi nici o paralelă romanică. Mai bine spus, nu recunoaşte unele analogii altfel limpezi -- derutat de interpretările nesigure ale unor lingvişti străini.
Aşa de pildă, el crede că toponimelefranceze Crespieres< Crispiusşi Marcellatre < Marcellus,citate de A. Dauzat, se pot include în categoria patrionimelor (1), deşi "sensul nu apare cu claritate":". Or, sensul este obscur numai
în această ipoteză, pentru că admiţînd o funcţie personală a sufixului, formatiile devin uşor de analizat: ,.domeniile(proprretafea)lui Crispius(Marcellus)".
Lipsit de orizont comparativ, Iingvistul clujean va încerca o motivare strict
românească, neconvingătoare,verificînd involuntar principiul enunţat de el
însuşi.
După cum iuîarul este ar bustul dezvoltat din trunchiul unei tufe, tot.
astfel, crede Giuglea, Iosiţaru este un membru al familiei Iosif. Pentru că
toponimelc Tufari şi Urzicaridesernnau şi locul unde cresc tufe şi urzici, s-a
produs o confuzie în mintea poporului între valoarea colectivă şi cea locală
a sufixului, care i-a permis lui -ean să-I sub planteze În Iunctia .Jocală"!",
In fapt, sensul onomastical suf. -ar nu poate fi corelat eu funcţiile sale lexicale
cunoscute: tufafl1[trebuie Incadrat în seria numelor de plante date pe bază
de similitudine, indicînd copacul nedezvoltat, asemenea unei iuţe": Funcţia
colectivă (afinari li, ţereqar, ruqar, smtdar, răcliuar; mural', lespedat, pietrar;
pesăcar etc. = .Ioc eu afine, eu ferigi, eu rugi, cu s midă, eu răchiţi ,
cu mure, eu lespede, eu piatră, cu nisip ele.") este şi ea departe de a putea
evolua spre aceea de filiaţie. Prin urmare, dacă este adevărat că punctul de
plecare al dezvoltăriisemantice a sutixului a fost ideea de apartenenţă în seu.",
larg, apartenenţa familială .1lUa puLut fi demonstrată de asociaţia lui Giuglea.
1.14.4. Concluzialui Giuglea este că .Iuncţia toponirnică şi patrtonimică
(genlilice,În fr.) a lui -iirius persistă În ariile laterale (Iberia, Dada). Aceasta
probează că.acest sufix este de provenienţa latină vulgară: concluzieÎntărită
şi mai mult de conservarea fenomenului În Sardinia, care eonsLiLuieoarie
izolată"4. Cercetărilemai noi au infirmat însă şi această aplicaţ.ieelprincipiilor
neolingvistice. Sintetizînd rezultatele, Carle Tagliavini constată că sufixul
et nonimic -iiTins .,este prezent În toate regiunile, din Piemont în Sicilia şi
Sardinia"?".Nu mai poate fi vorba, deci, nici de arii laterale, nici de arie izolată.
45Ibidem,p, 62 6:LUnPM.fU
Domnar
(i)ul estemenţionatIntr-unacl ardeleanele
la 1(\011602(IOr{(A,S.D.IV,p. .15),inr unIon ColcşadinDridifla H\tl8(ValeT
Literati
MarUl!
J,'tray,,,
Fitile"calvineşti
laprcofii
românidinTaraFd!Jârasu[u
i,.InA.IlNVIr, 1'.)36-·1
938,
p. (j()O)
; ei. CDO.p. 118.
46G. Giuglea,
op.cit.,p. ;)9,nota2.
47Ibidem,p. {j4.
48r.:Jena
Ciobarm.
Categoriile
semantice
creall:deSUfixul
-A.li ÎIllimbaromână,in 5.\11'C
III, p. 118.
4" G. Giuglea,CrdncidcJlccs,
p. (le!.
50CorloTagliavini,
Ciietniciitaliani,în Vj 1 COl1gresso
internationale
di scientconomasliche.Altie memorie,
III, Florenţa,l\Hi:-l,
p. 498.Vezişi NinoLamboglia,
TOf!ol1omaslica
dei
comLln!
li! Alllssio
c Laiyucglia,
AILenga,
1938,p. 12(în toponimia
din Liguria);GiundomcnieoSen'a,Suflaconlinuilii
clell'of!olI/aslica
/atina-romanta
neinomipropricillwuesani
(epiallon-

BDD-A1423 © 1979-1980 Editura Academiei
Provided by Diacronia.ro for IP 3.238.234.183 (2023-01-09 01:19:36 UTC)

SUFIXUL
-ARIlN TOPONIMIA
ROMA!NEASCA

29

LEi. în marea sa monografiea toponimieiromâneşti, 1. Iordan îi consacră sufixului -ari un înLregcapitol, axat exclusiv pe Iuncţia sa patrionimică.
Puţine sînt, totuşi, numeleimune la explicaţia prin disimilareşi care să nu fie
suspectate, cel puţin în principiu, ca apelative toponimizate sau ca toponime
personale. BUijerii(Galaţi) ar fi, "după tradiţie", originari din Blaj'", dar mai
aproape de adevăr pare explicaţia lui 1. - A. Candrea, de la u11 Il. pers.
(frecvent În Moldova) Blaj'», Atestat la 14,18în forma Blajari+, satul este
prea vechi pentru a-i conferitradiţiei o bază istorică reală+ ; pe de altă parte,
alt.ernarea formelorîn -cri"6nu numai cu variante în -eni ( Blăjeni}»>,dar şi în
-eşti (B/ăgeşti)"8în numele localităţii, indică o bază Blag-, aceeaşi ea în BIăgeşfi - Bacău, care alt.ernează cu Bliijeşii?",In Focşari şi Roşcari (R. Sărat),
.autorul însuşi recunoaştecaracterul personal al sul'ixului,dar consideră numele
ea fiind pur întîmplătoare: ele ar rezulta dintr-o substituţie a suf. -uni, motivată de dorinţa de a evita omonimiacu numele oraşului Focşatiişi al satelor
Roşcanidin Moldova.Oricum, I. Iordan crede că Iuncţia personală se justifică
în acelaşi fel ca şi cea a suf. -ani(-eni), printr-o evoluţie din cea .Jocală"?".
Dar asemenea substituţii de sufixe pentru a evita omonimia nu sînt
probat.e, cel puţin pînă acum, în toponirnia românească: de obicei se adăuga
la unul din nume un element suplimentar, creîndu-se perechi opozitive.
Omonimia nu incomoda cîtuşi de puţin cînd localităţile se aflau in ocoale
(plaiuri) sau in ţinuturi (judeţe) diferite şi în nici un caz nu era operantă CÎnd
ele se aflau în ţări diferite. Dar chiar aşa stind lucrurile,este limpedeeă substituţia nu putea fi arbitrară, ci presupunea eu necesitate conştiinţa funcţiei
personale a lui -ari. De altfel, Dictionarul !Jcoqraficmenţionează că primul
sat a fost înfiinţat de către răzeşu Focşari; prin urmare numele colectiv în
-ari l-a precedat pe cel de localitate şi, deci, baza însăşi a omonimieise pierde.
Iesi),In DIl IV,1920,p.551,nota1 : reflexevenelealelui-tirius(-aro,-ar,-(\1'0,
cer) patrlontmic,de ex.[riularo•.triulan",Foneti, Honzoncr
i, Va!,)IÎ:r
.Joculturt
din Fotulo,ţ1011tone,
Yattola" ş.a.
"
51IorguIordan,Toponitnia
romdneascâ.
B\](nrcşli,1963.p. 412--4JI:;'
,
52CLV,Bogrea,Recenzie;
in AIlN I, 1921 1922,p. :J8().
.
531.A.Candrea,Introducere
În etudiultoponimici,
cuprivirespecială,
asupratoponim
iei
-Olteniei
şi Bănoiulni,
curs,Bucureşti,
1\l27··1928,
p. 15\J.CI'.şi (1)O,p.iin.
54DIR,A, XIV--XV,r, p. 22\1,
5>Explicaţia
dată de 1. Iordana fostacceptu
tă tnsăde C. Racovltă(Migra!iuni
din
ArdealpesteCarpaţiîn luminatoponimiei,
în ,.Geopolitica
şi geoisluria",
II, 1942,p. 71)şi C.
Cihodaru(incepu/arilc
vicliiorâşeneşti
în Iaşi,in AUI(IsI) XVII" Ul7I, p, 41). Istoricul
ieşeanîncearcă,
fărKI
succes«(lupăpărereanoastră),să aducăprobedin domeniul
toponimiei
pentrua documenla
teza emigrărilor
Lransilvflllenc
timpuriiIn Moldova,În Observaţiiel!
privirela procesul
deformare
şi deconsolidare
a s[a/uluireudallUoldoua
Î./lsec. Xl.-.X[V, II
,(AIIAXVII,1980,p. 120),alăturide Blăjerifigurează
ca doveziale unui"rotacism"
de originemaramureşeană
numelesatelorCo/eciari
şi Ghi/l(iIL(1ri;
acestealşi pierdvaloareadacii
vedemîn -ariun surixpersonal,
eliaUllllaimullcu cît documentele
aLeslăşi bazeleantroponimlce(Colelşi Ghenghca).
56DIH,A, XVII-- V, p. 322(a. 1625),CAT.MOLD.II, p. 2·18(a. 1(36), IV, p.
191(a. 1(84),
, 57DIH,A, XVI-III, p, 178(a. 1581),
CAT.iVIOLD.
II, p. 44şi 248(a. 162:3,
1636),
IV, p. 162,;152(a. 1681,169:1).
5Seonst.Solomon
şi C.A. Stoide,Documente
lccuccne,
1,l3lrlad,1938,p. 42 (a. 1(90).
59DIH,A, xrV--XV-I, p. 132(a.H1tl). XVI---III,p. 131(a. 1.595).Un Blăgari
apareca sat pc moşiam'ltlilstirii
Izvorani,lingăCiocăncşti
-- Buzău(CAT.T. ROM.II, p.
421,a. 1617);la 1631el estenumitOblerJari
(DHH,B, XXIII,p. ;l71).
60IorguIordan,Topollimia
fomâncascll,
p. ,115.
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1.16. Heferindu-se în trecere la funcţia patrionimică a sufixuluî,
Ecaterina Ionaşcu, actualizează poziţia contradictorie a lui Paşca, ad miţind
că ,,-ar il poate Înlocuipe -can numai în cazul cînd tema cuvîntului de bază
cuprinde ea însăşi sufixul -eati (sub f'orma de plural -eni) sau se termină În
_n"61.Exemplele autoarei (buşienar şi poienor} nu sînt cele mai potrivite,
iar afirmaţia că "foarte rare sînt derivatele de la nume proprii""2dovedeşteo
necunoaşterea bibliografieiproblemei.
1.17. Studiind onomastica din Valea Jiului, Al. Cristureanu semnalează
nume ea Plostuiar, Poienar, pe care le a nalizează (acceptîndpunctul de vedere
al lui 1. Iordan) ca derivate eu sufix patrionirnic'".El remarcă însă că, uneori,
-ar indică şi descendenta familială (de pildă. în Geotqin.at
] - constatare cu
atît mai importantă cu cît rezultă dintr-o anchetă la faţa locului. Autorul.
este convins de originea sa latină, dar nu-i explică funeţ.ia61•
1.18. Vechea teză a lui Puşcariu este reluată de către AI. Gram,
care, de astădată. îl considerăpe -ari o variantă a lui -alli65•"S-a putut crede,
serie d-sa, că e vorba de sufixul -ar(i), din lat. -ărius, pe care îl avem in cuvinte ca morar etc., dar a fost fără Îndoială o greşeală, căci toate exemplele
pe care le Întîlnim au un -ti Înainte de sufix, ceea ce Înseamnă cii -ar este rezultatul unei disirnilări: n-n devine n-r" 66.El consideră că exemplele fără
-17-Iernatic sînt apelative toponimizate : Broscartsînt .,ccicare prind broaşte".
iar Ciorari "cei care se ţ.in după ciori" (unde -ar are funcţia obişnuită din
limba comunăj'".
1.18.1. Afirmaţia categorică a lui Al. Graur, ca şi siguranţa sa În
"tra nşarea" chestiunii surprind cu atît mai mult eu cît autorul nu depune
efortul de a analiza totalitatea numelor de locuri şi de locuitori aduse deja
În discuţie, ci se limitează la două exemple care, nici ele, nu sînt probate
În [apt, "Aparenteleexcepţii [de la explicaţia prin disimilare],scrie Al. Gram,
au fost eliminate de Paşca" 68. Or, am văzut deja, ..eliminarea" consta, pe
de o parte, din supoziiia că punctul de plecare al toponimelor in discuţie era
apelativic, iar pe de alta din ignorarea voită a materialului lui Bogrea. Ceva
mai mult, Pasca însuşi îşi mărturisea neputinţa de a înţelege unele nume
prin propria sa teorie.
Dacă explicatiile ipotet.ice nu pot a vea o pondere serioasă într-o chestiune disputată, nu e mai puţin adevărat că ele nu pot fi respinse pc acest
considerent.; Este posibil ca Vălari, de pildă, să reprezinte atît apelativul
oălari "dîrstari", cît şi patr ionimul oălari "cei de pe vale (sau din Valea X)" ;
dar din necunoaştereabazei.de derivare reale nu se poate conchide că ultima
posihilitate este nefundată. "Ceea ce nu este .decit verosimil, susţinea Des61EcaterinuIonascu,Suţixele
-AHşi ·-AŞla numele
deaqcnt,in SMFCI, p. 80.
112
Ibidem,
p. 79.ŞidupăEugeniaContraşşi Magdalena
Popescu-Marin,
sufixul-ar este
pur lexical(Lasuţţixationdansle roumairi
desXVI'- XVIII' sicdes,in HRLXII, 1967,
p. 4(0).
6',Al.Cristureanll,
Derioarca
ClIsufixea numelor
defamiliedin ValeaJiului,.ÎH'eL VI,
1961,p. 172.
M Ibidem,p. 174.
fl5Al. Graur,Nwnede locuri,Bucureşti,1972,p. 70.
61\Ibidem,p. 119.
67Ibidem.
68Al. Graur,Numedepersoane.
Bucureş
Li, 19fJ5,
p. 119.
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cartes, trebuie considerat aproape fals" - dar metoda sa este inoperantă
in ştiinţă. Într-adevăr, ancheta probează faptul că locuitorii din Valea Diljii
(Haţeg) se numesc oălati - ceea ce schimbă cu totul ecuaţia toponimicăw,
în acest mod se clarif'icăşi antonimul delari din aceeaşi zonă.
1.18.2. Al doilea argument adus ele Al. Graur, tot pe baza studiilor
lui Paşca, este acela că "disimilarea"se încadrează Într-o serie ele procedee
care tind să evite repetarea lui -11-tematic. Aşa este .Jiaplologia": de la numele de localităti I acobeni, Miliăiieni, Hlrsetii, Iletu, Spinctii şi Ursiceni
s-au format supranumele (devenite nume de familie) lacobeanu, Mtliăileanu,
Hlrseatiu, Ileatui, Spuieanu şi Utziceanu, iar nu Iocobeneanu,Mihăilătieanu;
Hirsetteanu etc., cum ar fi fost "corect" după regulile de derivare"). Situindu-se În perspectiva sincronică a normei, autorul o substituie sistemului dcrivativ romanesc; de aici explicaţia prin accidente Ionetice a sistemului vechi
de derivare, care îşi avea propriile sale legi şi care este Încă popular, nefiind
eliminat decît în par te.
În condiţiile în care numele locului era identic cu cel al locuitorilor,
el servea în mod nemijlocit ca putrionim. lYlihliileniinu erau numai "tîrgul
(teritoriul) lui Mihail [Sturza]", ei şi "tîrgoveţ.ii"lui; fiecare individ era un
tnihăileon, Locuitorii din Şuulilari (sau Şuidrilari, cam. Reghiu - Vrancea)
se numeau tol sindilari, iar nu şuulrilăreni ca astăzi, după cum rezultă dintr-un document din 1756: "venind ştndilari! şi eu vrînccnii înaintea noastră,
1... ]" 71; tot astfel, locuitorii din Lacobeni(Suceava) se numeau, la 17(15,
ecobenii,iar nu iacobenarica acum". Dealtfel, tradiţia populară mai menţine
încă identitatea formală: locuitorii din Boşieni,Lelieceni,Proscureni, Tritent;
Voivodcnise numesc (la sg.) bostean,doniâean, lehecean,proscurean, iriiean;
noioodean?»,
Numai după ce semnul toponimie a devenit monovalent, a apărut
necesitatea creării de patrionirne eu sufixe specializate,de tipul Munteneutui,
Olieneanu< Munteni, Olteni.
.
Pentru aceste din urmă nume, Al. Graur oferă o explicatIf la fel ele
personală ea şi cea prin haploJogie: ele ar fi ,,fabricate greşiţ, 'de oameni
eare au -ţinut să-şi schimbe numele, dar nu au avut curajul să,'treacă. direct
la ]v[unfeanl1,Olleanll,pentru ea să nu se expună unei opoziţii din partea
eelor eare purtau dinainte acest nume" 74. Or, formaţjile nu sînt singulare;
chiar Paşea citase, nun am văzut, supranume de acest gen, la care se pot
adăuga: Glodeneni75,lzir!ovincni< Hlrşoveni (Vaslui), prisăcâneni, sodomeneni, zabololencni< Prisâcani, Sadomeni,Zabolofeni (Iaşi), orâşeneni,soroceneni<Orâşeni, Soroceni (Botoşani).
G'JG. Gillglea,
M.IIomorodeull,
1. Stan,Toponimia
comunei
Riude 1'v10ri
(TaralIat{
gutlli),în FD V, 196,1,p. 60. Aceeaşiexplicaţie
pentruValcaCl!Apâ din OI'tenia,sat
llumitîn documentele
medievale1Tâlari
(veziEadu Sp. Popescu,Însemnâride toponimie
istoric,),
in LE XXVli, 1978,p. :109).
70Al. Graur.Numede persoane,
p. 119.Asupraacestor"abateri"atrăseseaLenţiaşi
Şt. Paşca(Numede persoane,
p. 141).
71C. D. COllstantinescu-:.1irceşti
şi H. H. Stahl,Docllmente
llT.Încenc.
Câr!id01l1mşti,
llOtârnicii,
răvaşeşi it/Joade,
Bucureşti,1929,p. 17.
72DragoşMoldovanu,
oţ!.cit.,p. 158.
n şt. Paşca,Sufixecareindicâapartenenţa
localâ,p. 157.
74Al. Graur,Numede persoane,
p. 119.
75Partea satuluiBăl'blll1Ceşti,
com.Grăjdana Buzău(MDG)·
..
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1.18.3. Al treilea argument al lui Al. Graur este, de astădată, mai
serios. Este vorba de disirnilarealui -n- tematic, discutată deja de Puşeariu
şi Paşca, fenomencare nu poate fi contest.at". Vom observa, totuşi, că exemplele adunate nu ajung pînă la cinci - fapt care ne întăreşte convingerea
că este vorba de un accident fonetie şi, lucru important, subliniază implieit
caracterul diferit al Iinalei -ari, care are o frecvenţă destul de ridicată.
1.Hl. Deşi după lucrările lui Al. Graur a II apărut mai multe articole
de lexicologieşi toponimie românească, nimeni nu i-a mai reluat opinia;
dimpotrivă, teza lui 1. Iordan a fost frecvent utilizată, fie pentru a explica
denumiri apărute în anchete, fie În lucrări de sinteză?".
1.19.1. Dintre acestea din urmă, important este un studi u al Mariei
Iliescu, consacrat unei paralele romanice Între descendenţii sufixulul latinese -iirius. Una din funcţiile relevate este aceea de a crea "derivate lexicale
de provenienţă": colibar .Jocuitor in colibă", b ădenat "originar din Bădmi",
orădar "vînt dinspre Oradea", similare cu ital. dia]. [ioraio "locuitor din
Santo Fiore", abetottaro"locuitor din Abetotie",cairuiaro "locuitor din Sania
Caierirui"78.
1.19.2 De sufixul -ari s-a ocupat şi Gh, Bolccan, în două' articole
cu tentă teoretică afirmată?", După părerea sa, toponimele în -ari sînt
formate, ca şi cele în -eşti, "de la un nume comun şi anume numele de grup
format la rîndul lui dintr-un adjectiv r... ] provenit dintr-un nume de persoană": Popeşii - Popescari, Ylădeşti-- Vlădari, Catrineşti Catrinari,
Tiinăseşt:- T'ănăsori, Un al doilea tip este acela al "numelui de grup cu
sens de apartenenţă sau de localizare": Văleni >: Vălari, Gtueni -- Gruiari,
Munteni - Mutitari, Ambele serii "au la bază nu un nume de persoană sau
un nume de loc, ei un cuvînt comun". Al treilea tip este al toponirnelor
provenite din nume de ocupaţii, tot prin intermediul fazei dc "numede grup"
(Grădinari, Zlăiari etc.], dar care, ca şi precedentele, "poate fi format şi de
la nume de persoane:' Grăduiaru, T'ănăsaru, Mimlaru",
După cum se observă, Gh. Bolocan reia tripartiţia operată de Llorda u
la nivelul posibilităţilor: dar, întrucît .problema ar putea fi rezolvată numai
pe haza unei anchete asupra numelorde locuitori",nu dispune de mijloacele
necesare pentru a o demonstra. "în cele mai multe cazuri,recunoaşte el, este
dificil, dacă IlU imposibil, să decidem care este soluţia concretă". Căutînd
o formulă valabilă pentru ansamblul numelor din Dicţionarul toponimie
României, fără eforturi specialede documentara pe teren sau În arhive,
Gh. Bolocan o află în transferarea prohlemei unui alt domeniu, acela al lexicologiei: "referirea la numele de grup este corectă şi comodă".
Aşadar, noutatea pe care o aduc articolele respective este aceea că "numele de grup" sînt nume comune,indiferent dacă la baza lor stau apelative
(qrâdinal'i,!Jl'uiari)sau nume de persoană (lânâsari), iar aceste nume comune
76Al. Graur,Numedepersoane,
p. 119.
17Vezi,de pildă,VirgilNestorcscu,
Aspecte
ale {ormâriicuvintelor
in limbaromana
lJcehe
(sec.
II.ÎnDerillarea
cuBroscari,
.mfixe,Î11
SCLXXVII,1\l76,p. 494,pentrucare
-ari
este
euXIY---XVI),
valoare.,local:l"
Gângari,
Yiczurari.
78MariaIliCSClI,
Struc/ura
semanticâ
a urmaşilor
sufixlll!!i
latincsc-AJUUS.-ARfA,
-AIUU1VI
in română
si în italianll,
In SCLXXVIII,1977,p. 604şi 606.
79Gh.Bolocnn,
S/ra!i{'icarea
în toponimie,
Jn LH XXIV,1975,p. 584 şI Categoria
"numedegrup"În toponimie,
In LH XXV,1976,p. 97--98.
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sînt explicaţia însăşi (etimologia)a numelor proprii corespunzătoare: Tiinăsari, sat, de la numelede grup tăn ăsari.Problemaetirnologieidevine dintr-odată
foarte simplă, reducindu-se la a scrie cu literă mică un nume de localitate.
Dar ce Înseamnă apelativul tănăsori ? -- iată un amănunt pe care nu-l Iămuresc dicţionarele şi care nu-i reţine atenţia autorului. In fapt, tănăsari
Înseamnă, pentru localnici, "cei care locuiesc în satul Tănăsart", după cum
bezari,chiricari, creciunari(cu sg. un bezar,un chiricar, un crecuuiarşînseamnă
"locuitorii cătunelor Bezari, Cluricari, Crăcuuiari" (Vrancear'". Judecată
în plan sincronie, explicaţia lui Gh, Bolocan are avantajele şi dezavantajele
cercului vicios, fiind numai "comodă", dar nu şi "corectă''.
Sar puteaubiect.a că această explicaţie nu este atacabilă în atîtea alte
cazuri în care numele locuitorilors-a diferenţiat ele numele locului printr-u n
sufix suplimentar, ca În colunăreni, bodeşteni,stulpicătieni faţă ele CO[Lmqrţl
Bodeşti, Stulptcani, dar prima situaţie este şi cea veche, ruenllnutil din
faza În care nomuia loci şi tiomuia collectin«alcătuiau aspectele indisolubil
legate ale unităţilor denorninative, diferenţiindu-se doar prin mijloace
contextuale. Pe dc altă par Le, încercarea de a raporta numele de grup cu
bază a ntroponimică la formaţii adjectivale (de tipul: Cracul Inuiescz-buneştii>Buneşli) este lipsită de suport: derivatele adjectivale eu sufixul -ar
sînt extrem de puţine81şi provin mai degrabă rdin utilizarea adjectivală a
unor' substantive. Dacă există un numitor comun între toponimele personale
III -eşii şi tele în-ari, el nu poate fi căutat aici'".
1.20. Este clar că problema sufixului -ari nu şi-a găsit Încă, În pofida
unor preţioase precizări de amănunt, o soluţie de ansamblu convingătoare,
tocmai datorită absenţei unei baze documentare, care să înlocuiascăsupoziţiile prin explicaţii reale. Fireşte, nil avem posibilitatea de a propune soluţii
etimologicepentru toate toponirneledeja semnalate, sau pentru-jnulte altele
pe care le-am găsit noi înşine; dar un număr de analize sigure V}\putea contura 11n sistem formativ, separînd certitudinea de ipoteză. i .
2. [Reîiexe toponuiiice ale ţutictulor lexicale] Dacă eliminăm din
discuţie top onimele în -ari neromâneşti sau suspecte (cum!este Ftcăiari -Tirniş, atestat la 1320 în forma Fyghalar, ee pare aIi un 'compus maghiar
cu -haiai "hotar")Ş3,se degajă o primă grupare ele toponime, care au la bază
Iormaţii lexicale sau supranume la plural.
2.1. S-a vorbit despre -arius latin ca despre un "sufix caraderistic
profesional"8\ eu reflexe bogate în toponimia şi antroponimia romanică
medievală. Numele de aeest fel sint bine reprezentate în topollimia urbană
românească, marcînd procesul de apariţie şi dezvoltare a br0lelor. Le vom
80DupăanchetaE\cutitde noi,în atlul1979,la Nereju(Vrancea),
împreunăcu prof.
univ.V.Arvinleşiprof.Gabliela
MacoveÎ.
el VeziG. Paseu,SufLule,p. 8687 şi IorguIordan,Limbaromdnflconlemporană2,
BucLlreşti,
1956,p, :H3.Deşiadjectivalla origine,-adus s-a folositcu o funeţ.iepreponderent sllbstantivală
În latinallrzieşi în limbileromanice
(ErikSlaaH,J.esllffixe-ariusdam
les langucsromanes,
Uppsala,189(j,p. 1).
82VeziDragoşMoldovauu,
De l'inlerpcnNratioll,
p. Hit.
831. Păll'uţ,Studiidelimblil'omâml
şi slavislicâ,
Cluj,1974,p. 220--221;
84Giandomenico
Serra,Aspettie problemi
d'ordine
sociale
evocati
dallaterminologia
professionale
elelmedioeuo
italianorelatil)(1
a poeineo/atine
corradicali
conla vocelatina"N/ereator",
în Quatrihne
Congres,
p. 48i.
;3- Anuarulde lingVisticii
210

BDD-A1423 © 1979-1980 Editura Academiei
Provided by Diacronia.ro for IP 3.238.234.183 (2023-01-09 01:19:36 UTC)

34

D.RAGOŞ
MOLDOVANU

14

ilustra printr-o serie de nume de străzi şi de cartiere, utilizînd ca sursă principală (pe lîngă o serie de monografiişi documente), datele unei anchete indirecte efectuate de noi în 1969 asupra nomenclaturiiurbane din România;
Aparilor(Işi), In Arcari(Işi), Aurarilor(Sib), Bărbierilor(Bue, Sibj, Băiuşarilor(CuA), Birjarilor(Bue), BIănarilor(Bot, Buc, Clj, Isi, Sibj, Blidarilor
(Bucj, Bogasierilor(Buc), Brutarilor(Bue, Clj, SaM, Sih), Buiarilor(Buc),
Căldărorilortîsn«,Gal), Căt ămiâarilor(Ard, BaM,Bot, Eră, Buc,Buz, CăI, Clj.,
Con,Dej, Giu, Işi, Ord, RîS, SaM, S10,Suc, TgN, VăM)sauCărămizarilor(Dră),
Cărbunarilor(Buc), Cimpoierilor(Buc),Cizmarilor(OdS, Tur, VăM), Clopotarilor(Buc, Giuj, Cojocarilor(Bră,Bue, Cra, Med, OdS, Oră, Sib, Sig, Tec),
Cosi!orarilor(Sig),Coşarilor(Pit,Răd), Covrigarilol'(Ord),Curelarilor(Işi,CIM),
Doboşarilor(Bot,Făl), Dogarilor(Ard,Bis, Bră, Buc, Făl, Răd, Sih, TgN),
Dubălarilor(Bot, Clj, Işi), Fâcliarilor(Işi), Fâinarilor(Buc), Fâurarilor(Buc),
Fierari/or(Bue, OM, Cod, CpM, Grl, Răd, ŞiS, TgF, TgN, TgS), Ft anzelarilor(Buc), Funarilor(Sih), Găitănarilor(Buc),Humarilor(lşi), Işlicatilot (Bucj,
Lăptarilor(Buc), Lemnarilor(Buc, Gal), Lopătarilol'(GaJ), A1ăcelarilor(Bră,
Buc, CIi, Tşi, OeM, Ord, Răd, Sib), Mămularilor(Buc), Mtirgăritarilor(Bue,
Clj, Tim), AIărgelariloT(Buc),2":fâsarilor(Sib),1Hătăsarilor(Ard,Buc, Tim),
Măhzrarilor(Bue), 1Heşteşl1fjarilor(Ord),
Miţarilor(Buc), Morarilor(Buc, Clj,
Tim), Nisiparilor(BaM,Bucj, Olarilor(BaM,BaS, Bra, Buc, CuA, Işi, Ord,
Răd, Sib, TgN, ZaI), Oloierilor(Răd), Orzarilor(Bue), Parchetarilor(Rup).
PăIărierilor(Făg, Răd), PieIQrilor(Buc,Işi, Sib), Pieptănarilor(Buc, TgF).
Pielrarilor(BaM, Făl, Ord, Răd, Sib), Pitarilor(Răd), PÎnzarilor(Buc, Sih),
PodarUor(Cra), Posiăvarilor(Bra, Sib), Potcapierilor(Buc),Polcouarilor(Buc,
Işi, Pit), Putinal'ilor(Bra),La Rachicl'i(Buc),Rolarilor(Ard,Buc, Hun, Sib),
Săidăcarilor(Buc),Stipunarilor(Buc,Sib), Sărarilor(Cra), Scindurarilor(Con),
Scorţarilor(Buc,Clj), Sitarilor(Clj, CrS, R ăd), Sobarilor(Clj),Stidarilor(Buc,
Tur), Stolerilor(Bot),Surlarilor(Işi), Şelarilor(Ard,Buc, Giu, Sib), Şepcarilor(Buc), Tăbăcarilor(Abr,Băi, Bră, Buc, Buz, Car, CIi, Făg, Foc, Med, OdS,
Ord, Pet, Sig, Suc, TgN, TgO, VăM), Tălpâlarilor(Işi), Tîmplarilor(BaM,Bra,
Bră, Clj, Răd, Sig, TgM), Trăistal'ilor(Cra,VăM), TullIJlarilor(Buc),Tiglarilor(Ord, Sib), Ulierilor(Buc), Vărarilor(Grg), Viesparilor(Buc),Zăbunarilor(Buc), Zidarilor(Bră, Buc, Cov, Dum, Hşi, Işi, RîS, Sib, Tur)85.
Astfel de nume sînt prezente şi în mediul rural, mardnd apariţia unor
"sate specializate". Aşa, de ex., Funiiari(Ilfov) denotă prezenţa unor împle85:-..lu
amseparatformaţ.iile
moştenite
dinlatinădederivatele
propriu-zise
(operaţie
greu
de făcutpentruunele,de cx. f'ierari)
şi nu aminclusuneleereaţiirecente,ea Vagonetarilor,
(BaM),Cocsarilor
(Hun)ele.Unelepolfi toponime
personale:
astfel,Nisiparilof
(Buc.)poate
.fipI.supranumelni
Nisiparul(inlistapatentarilor
bueureşteni
de la .1832sint douăpersoane
venitedin Nisipuri- Dimboviţa,
DumitruGrccnşi Hnl lui, Ial1ache,cI. Emil Vîrtosu
HoriaOprescu,
Inceputuri
edilitare,Bucureşti,
1\)36,p. 157,170).Cîtevanumenu sintînregistratein principalele
dicţionare:
mărgăritar
"bijutier"(dela mărgărit"perlă"),scor!ar"ţesător".(de.lascoar!ă"covor"),
uZiel'
şi viespar..albinar,prisăcar"(dela uleiu"ştiubei"şi viespe,
explicaţIe
datăde George
Costcseu,
Bucureştii
vechiului
regat,Bucureşti,
1941,p. 36nota(7).
Abrevierile:
. AbI'coAbl'ud,Ard= Arad, Ba1Y1
= Baia Mare, BaS" Baia Sprie,Bâi=
= Băileşti,Bis= Bistriţa,Boi= Botoşani,Bra= Braşov,Bră= Brăila,Buc= Bncureşti,
But= Buzău,Car= Carei,CăI= Călăraşi,Clj= Cluj, CI11J
= CÎlllpulung-Muscel,
Cod=
= Codlea,Con= Constanţa,
COl!
= Covasna,
Cp_1= CopşaMică,Cra==Craiova,
CrS= CristurulSecuiesc,
CUjl= CurteadeArgeş,Dră= Drăgăşani,
Dum= Dumbrăvcni,
Făg= Făgăraş
.Făl= F:lIliceni,
Foc= Focşani,
Gal= Galaţi,Giu= Giurgiu,
Grg= Gheorghieni,
'Grl= Gher
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titori de funii: la 1836, Mehmet din Măcin scrie că "la satul Funiiari, sud
Ilfov, am dat pă la rumâni bani dă atîta vreme, cu zapis, ca să-ra facă otgoane
dă năvoade" 86.Numărul acestora este, însă, cu mult mai mic decît se crede:
în listele oferite de Nicolae Dunăre sînt numai două coincidenteîntre numele
satelor şi cel al meserieipracticate, Olari şi Pieirari din Mun'tenia87.
Dacă la nivelul unităţilor urbane nomenclatura secundează în mod
firesc extinderea nucleelor orăşeneşti, fără a afecta numele însuşi al localităţii, care rămîne acelaşi, tot astfel nici specializareapopulaţiei rurale nu a
putut determina schimbarea numelui vechi al satului, ci s-a repercutat
asupra "toponimiei minore" de pe teritoriul său. Spre deosebire de numele
de sate de la nume de profesiuni nespecializate, care pot fi foarte vech i
(Podari, Pâscari etc.), cele care au aparenţa numelor de meseriiau mai multe
şanse să fie toponime personale, mai ales dacă sînt anterioare veacului al
XVIII-lea. Astfel, Porlari(Zăpodeni- Vaslui) nu are nici o legătură cu meşterii care lucrează porţi, cum credea 1. Iordan, ei elite un toponim persona1
provenit de la un supranume : satul Brudureştii, "unde este casa" lui Oană
Poriariul, i-a fost dat acestuia de către domn la 1438; o jumătate de secol
mai tîrziu, el se numea Poriari=, Fără o verificare documentară, Loponimele
de acest gen nu pot face dovada extinderii în timp şi in spaţiu a unui meşteşug, cum au crezut (şi mai cred) unii istorici, geografi,etnografisau lingvişt1.
O profesiune nespecializată, Însă, poate antrena mai uşor populaţia
unui sat, ducînd la schimbarea numelui acestuia. Este cazul satului Gogoşari (Ilfov), fost Cacaleţi, care şi-a schimbat numele, în veacul al XIX-lea,
odată cu extinderea îndelet.nicir
ii de sericicultori a locuitorilor săi'".
2.2. Dată fiind frecvenţa excepţională a sufixului -at în a ntroponimia
românească, este normal ca şi numele de locuri de Ia supranume formate
cu ajutorul său să aibă o pondere deosebită În toponimie. Un act-de la 1834
îi menţionează pe Ioan'Cirjam şi pe Stan Cirjaru din satul Cîrlari (VîlcăneştiPrahova)90. Satul Elidad (Dumitreşti- Vrancea) şi-a IUl;l!t
numele de
la Una din familiilecele mai răspîndite aici, Blidaru ; o spiţă a acesteia, întocmită pc la 1824,pomenea (în ordinea ascendenţei)pe Ion sin anea Blidarul,
Stoica Blularul, Dragomir Biiâat=. Un Apostol Bluiaru, Hul lui Eftimie
la,Hşi,=Buşi,Huri= Hunedoara,
Lşi= laşi,Med= Mediaş,
OeM= OcnaMureşului,
OdS=
OdorhciulSecuiesc,
Oră= Orăştie,Ord= Oradea,Pet= Petroşani,Pii = Piteşti, Răâ=
= Rădăuţi,RiS= Rlmnicu Sărat,Rup= Rupea,SaM= SatuMare,Sib= Sibiu,Sig=
= Sighişoara,
Slo= Slobozia,
Suc= Suceava,
ŞiS"'"ŞlmleulSilvanici,
Te = Tecuci,TgF=
= TîrguFrumos,1'gJ11
= TtrguMureş,1'gN= Tlrgu Neamţ,TgO= TirguOcna,TgS=
= TirguSecuiesc,
Tim= Timişoara,
Tur Turda,VăM,, Văleniide Munte,Zai= Zalău.
ii 1. Cojocaru,
op.cii.,p. 459.
87NicolaeDunăre,Răspîndirea
satelorspecialitate
în meşteşuguri
popularepe ieri/oriul
Romuniei,
în "Cibinium",
1967-1968.
88IorguIordan,Toponimia
românească,
p. 229şinota2.Autorulsegîndeşte
şilafUllcţia
deportardinMoldova,
darnuinsistăasupraacesleiipoteze;oricum,referinţasefacetot la un
numedeocupaţie.
Veziî.nsăDRH,A, I, p. 269,III, p. 282(anle14fHS).
în condiţ.iile
sistemului
de numellniee,numelederangurifuncţionau
ca suprm1Ume.
8 P. S. Al1toneseu-ReIrlui,
Dicţionargcograf'ic
al judeţullliVlaşca,Bucureşti,1890,
p. 170-171.
90IOH.GA,
S. D. XXV,p. 376.1. Iordanîl explicăprin numelede agent neatestat
CÎJjar"celcefacecirji"(Toponimia
romunească,
p. 225).
91George
Tatulescu,
Oaşeareelemoşneni:
Dumitreşii
(R. Sărat),în ,,:Milcovia",
I, 1930,
p. 146,148.1. Iordanil cxplicăprinnumelede agentblidar(1'oponimia
românească,
p. 224).
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Blularul, vinde la 1694 o poiană pe Vasluieţ, numită La Blulari, făcută de
familia lor "din codru Întreg" 32, Numele satului Bulari (azi GuşoieniVîlcea) trebuie apropiat de n. fam. Buiaru, coprezent într-un document de
la 181893•O serie de toponime din bazinul Milcovului, Bejănari, Bercaxi,
Pislari, au ca punct de plecare antroponimele locale Bejănaru, Bercarti, PÎsIaru": Poiana Ciusnarilor (Vama- Suceava) a fost proprietatea familiei
Ciusnar": Sate şi părţi de sat, precum Hotari şi Cojocari(Izvorul, cam. Proviţa de Sus -- Prahova), Doqari, Şoimari, Cojocari (Lopătari -- Buzău),
Sărari (Surani-Prahova), Valea şi Uliţa Cioroqorilor,Uliţa Blularilor (Clopotiva, corn. Rîu de Mori-Hunedoara), Uliţa Hoşiinarilor (Capul Cedrului
corn. Păltinoasa-- Suceava) au fost numite astfel de la numele familiilor celor
mai răspîndite: Rolaru, Cojocaru,Doqaru, Sounaru, Săraru, Cioroţjar,Blidar,
Hoşiuiar.
Cum am arătat Într-un studiu mai vechi, alternanţa în numele aceleiaşi localităţi a pluralului direct cu cel sufixal este ·1111
indiciu al bazei antroponirnice motivate, în cazul în care este vorba de UIlsufix personal speciaIizat"6. Astfel, numele satului Bodnăreni(Arburea- Suceava) alternează, î Il
vorbirea localnicilor, eu Bodnari -- ceea ce prcsupuneun Il. Iarn. Bodtutr
(de la bodnar l'butnar"), frecvent în Bucovina, Un document din 1849 se
referă Ia moşnenii Tronărestidin Chiojdcni (Vrancea) colectiv care presupune un n, Ia m. Tronorn; credem că el ar putea explica numele fostului sat
Tronuri de lîngă Chiojdul Buzăului, în ipoteza că acest nume a fost adus de
chiojdcni din Chiojduloriginar?".Alternanţa CofariijCo(âreşfiidin numele unui
cătun vnînccan susţine explicaţia Iocalnicilor, de la un "moş" Cofârea98•
Pentru numele de sate, trecerea la singular esteu n fenomen care Începe,
gl'O$SO
modo,din secolul al XVIII-lea, aşa încît o alternanţă [sg.: pl.] ante92CAT.MOLD.
IV,p. e>63.
La 17B6:PoienileBtidarilor
(IO.HGA,
S. D. VI, p.62).
9;'IORGA,S. D. XXII,p. 176.
94Informaţie
primitădela prof.Gh.Moldovennu.
Bercarti
esteunnumehineroprczcn
tat
In
documentele
p
utnene
:
la
1808
Radu
Bercar
din
Chiojdeni,
la
1829
Ion
Bercari!!
din
Năruja
(Al1rel
V. Sf\Va,
Documente
pa/nene,II, Chişinău,
1981,p. 59 şi 10,\---10,1),
la 1820Gheorghie
Berci1m
elinSovcj[{(ConsUmtin
C. Gillrescu,
PopulatiajudeţuluiPuinala 1820,Bucureşti,
1941,p. 22)••La 1817estepomenitŞtefanPislar din Voloşeani
(Constantinescu
..- Stahl,
op.cit.,p. 128),la 1774Ionşi LupulPislardin Şendreşti,
Grigoraş
PislardinPănceşti,Miron
Pis/ardinMnllcclul
(REC.POP.1,p. 2fi3,204,27:3,298).PentruBejiinamşi Bercarll,
vezi
şieno, p. 198,19\1.
Topollimul
Fislariesteexplicatele1.Iordanplecînddela numelede agent
(Toponimia
[omdnească,
p. 228).
95Aeesteinformaţii,
ca şi altelecarese vorda în continuare
fărăa mai indicasursa,
sînt obţinuteprinanchetele
noastredirect.e,
precumşi prinanchetainclireetă
efcetllatăIntre
anii19(;9şi 1972în Moldova
(ehestionat'ele
Namedelowri,redactatdenoi,şi Numedeoameni
şi deanimale,
redactatde IonNLlţă).
Deoarece
prinfiecarechestionar
s-al+
cerutnumele
locuitoriloratît dinlocalitatea
debazăcîtşi dinceleapropiate,
exactiLatea
răspunsurilor
s-apututvcrlnca princomparare.
În an1111980
amefectuatîncăo anchetăindirectă,
in cca2;)O
comune
din
zonacarpaticăa ţării,urmărindin modexpresdenumirile
in -ari.
96DragoşMoldovanu,
Legileforzmtlive
aleioponimelor
româneşti
el!radicalanlroponimie.
1. Formatiideplural,în ALILXXI,1970,p. 18.
97'I'aLu]eSCLl,
op.cii.,p. 137.Ipotezane-afostconfirmată
deanchetaindil'edă: în Bîsca
Chiojdlllui
sintvreo20familiiTrol1arLl.
1. Iordanexplicănumeledelocprinnumelede agent
(Toponimia
românească,
p. 2:11).
98HenriH. Stahl,Confribrl{ii
la stadiulsalelordevălmaşc
româneşti,
II, Bucureşti,
1959,
p. 158.Maimulţiproprietari
de vieîn Odoheşti,
cu mlluelcCofarsauCofer,sînt menţiollaţ.i
la 1714,17:32
(Sava,op.!!it,1,p. 61,70),1800,1816(IORGA,
S.D,VIII, p. 67,69).
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rioară acesteiperioade este un criteriu etimologicaprcape'" sigur: +Păpălarul]
Păpălarii (fostul r n, Balş)lOO,+CircuimariuţDealnl Ctrciumorilor (Alheşti
Paleologu=-Dtmboviţaj>»,Brăniştaru]Briiniştarii (Călugăreni- IlfOV)1°2,
+Sular(i)ulJSularii (Giubega-Dolj)loa. Pentru toponimele personale care desemnează obiecte Iizicogeografice nu se constată aceeaşi tendinţă de trecere la
singular, ci doar de tranşare a alternantei, Într-un sens sau În altul: prezenţa
entopicului în sintagme exclude posibilitatea unei discordanţe Între pluralul
toponimului şi singularitatea obiectului (care afecta utilizarea sintactică a
numelor de sate). De aceea alternanţa lor apare chiar în vorbirea aceluiaşi
subiect (Piriul, Poiana, Plaiul, Dealul, Drumul TrişcarnlniţPirtul, Poiana,
Plaiul, Dealul şi Drumul Trişcarilor la Vama-- Suceava)104şi este obişnuită
în documente (Valea lui Bchnarţ Yalea Bohnarilor la Vaslui)!"; Uneori se
adaugă şi o a treia formă concurentă, suf'ixată : Valea Striijeruluiţvalea
Străjerilor/ValeaStriijerenilor, la Pojorrta Suceava106.
De multe ori singularul antroponimic de la baza numelor de localităţi
în -ari se menţine în numele unor detalii de teren; de ex., numele Dealului şi
Piriului Guzariul (Dimitrie Cantemir-Vaslui), atestate în Dicţionarul geografic, păstrează amintirea numelui de sat Gnzart: (secolul al XVII-Iea)107,
explicîndu-l în acelaşi timp. Interpretarea este Întărită. de alternanţa GIlzariţthizar din docLImente108•
Procesul complex de formare a oiconimclor din nume de obiecte fizicogeograficepoate fi refăcut uneori integral din documente. Acestea infirmă,
99Nerelevantă
estealternanţaîn eazulderivatelor
cu sensdcscrlpt
iv, de cx. Pielrariulf
P'ietrari
i (Bărbulcţu
---Dimbovlţa),
în DHH,13,XXI, p. 415Jp.H6 (a. 1627),XXII, p.
:-l24(a. 1628-1629).
Slngnlarul
este,prohabil,pietrar"locpietros",iur pluralulun numede
agentcarereflectăo vecheocupaţie
a locuitorilor,
aceeadea lucrapictre de moarădin cariereleproprii(D. P. Condurăţcanu,
Dicţionar
geografic
al jutieintniDimbonitti,
Bucureşti,
1890,
p. 9:-l).Vezişi 2.3.3.
100DIR,B, XVII- II, p. 72/p.115(a. 1612),
101DIR,13,XVI- IV,p. 43 (a. 1571
)/II, p. 294(a. 1542--154:-l)."
102DRH,B, XXII,p. 388--389fp.27::\(a. 1628).CI.şi Brănişioi,
sat'în Gorj(Şteîulescu,SchitulCrastia,
p. 87,a. 1644şi p, 99,a. 1752).
103Documente
şi insemnări
româneşti
din secolulal XVI-lea,Bucureşti,1979,p. 117
(a. 159\J--16(0),
DRH,B, XXIII,p. 87(a. 1630)fDRlI,
B, XXI,p. 320(a. 1627),xxn, p.
688(a. 1(29).Ambele
formealternează
într-undocumcnt
din1630:DIlH,B, XXIII,p. 259.
[04Pînăla 1900aparnumaiformcdeog.: Pojana(PaŢen)Tristkarul/li
(a. 1856,1875,
dinarhivacam.Vama,cu ortografie
germ.).în REC.POP.I (1771)p. 249,seatestăun Ion
Trişcardin VatmCîmpulungului.
106GHIBAl\ESCU,
S. 1.XV,p. 110,116(a. J(i96- tot aicişi n. pers.Ion Balmar)!
IORGA,S.D.VII, p. 85 (a. 18(6).
106Alternanţaestecurentăîn actelede după1900dinarhivacorn..Pojor1ta
; ceade-a
treiaformăc mcnponată
<leS. FI. Marian(Tradiţiipoporane
din BncolliJ1a,
Buellreşti,
1895,
p. 18:-l).
Toatepleacăde la n. tam. S{râ.jcriul,
iniţ.ialun supranumc
al unei ramuri afam.
Flocea(T. V. ŞtefanelJi,
Documente
din lJcchiul
ocolal Cîmpnlullglliui
}v[oldolJCJ1Psc,
Bucureşti,
1915,p. 48-4\l).
107GHIBANESCU,
S.l. XXII,p. 24(a. 1n70);IORGA,S.D.XXII,p. 356(a. 1677);
CAT.MOLD.
IV,p. 276,277(a. 1689).Primaatestare,dela 1644,e in formaGotari(Iulian,
Mal'ineSCll,
Copiidedocumente
din diferitearhive,in 13CIR
VIII, 1\J2\l,p. 44).N. pers. este
probabil,
derivatdela Gu;ml
(frecvent
în Moldova)
sau Gnte(la IulianMarinescu,
Actemoldoveneştifelurile,in Bem VIII, 1929,p. 124,a. 1720).
108GHIBANESCl',
S.I. IV,p. 274-275 (a. lli6\J).
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de pildă, relaţia presupusă de cei mai mulţi Între numele cartierului Păcurari
din Iaşi şi numele de agent ţiăeurari "ciobani"sau "negustori (cărăuşi) de
păcură" 108bis. La 1600 se atestă, la marginea oraşului, Ciştneaua (sau
Flnllnaş lui Păcurart=. De la acest reper, al cărui nume se menţine pînă
în veacul al XVIII-lea (Finlina Păcurarului la 1785, Cişmeaua lui Păcurar
la 1786)110,
s-au dezvoltat numele unor obiective (socio)geografiee: Plrău]
Păcurarulni la 1785111,Ţarina lui Păcurar În veacul al XVII-leal12,Drumul
cel Mare al Cişmelii Păcurariului la 1782113
(numit şi Drumul Mare ce vine
de la Păcurari şi intră În Iaşi.la 1807114
sau, pe scurt, Drumul Pr'icurar(i)ului115).
Mahalaua a fost numită. iniţial, tot perifrastic : În tîrg in 1'\11
tuitenimede Sus,
deasupra Păcurarului, la 1761lt6•De-abia mai tîrziu numele se foloseşte la
pl.: Drum[ul] Piicurarilor la 180l17, Mahalaua Păcurarilor la 1793118•
La
Începutul veacului al XIX-lea, majoritatea componentelor acestui cîmp
topon imic dispar, rămînînd doar numele mahalalei şi cel al drumului care o
străhătea; din acest motiv, forma de sg. îşi pierde punctele de sprijin şi este
eliminată, cu atît mai mult cu cît nu se incadra În sistemul obişnuit de desemnare a aglornerărtlorurhane, care prefera pluralul (Tillpălari, Curelarietc.)
sau sg, colectiv (Băibăcăria, Brăliăria, Muntenimea, Ciubotăreascaetc.).
2.3. Revenim acum la problema cea mai intens dezbătută, aceea a
everitualeivalori p atr.ionirnicea lui -ari în daeoromână (pentru că la românii
sudici ea este indiscutabilă). După examinarea opiniilor, ni se pare evident
că Întreaga polemică privind existenţa sufixului eu funcţia respectivă a fost
determinată de puţinătatea exemplelor cu care a fost ilustrată În primele
articole ale lui Puşchilă şi 1. Iordan şi care, prin însuşi acest fapt, sugera
mai degrabă un accident fonetic decît o concordanţă romanică. Ulterior,
datorită mentalităţii de "şeoaIă", mentinerea pu nctului de vedere iniţial
a devenit mai mult o chestiune de ambiţie decît una de principiu.
2.3.1. împotriva tezei disimilării pledează mai multe argumente:
a) Procesul fonetic presupus are un caracter mai complicat decît cel
înfăţişat, pentr u că include şi asimilarea vocalică,
h) Numărul mare de exemple adunate pînă acum nu indică un accident (excepţional prin definiţie), ci un procedeu sistematic de derivare.
c) Este necesară diferenţierea contextelor în care apare finala -ari ,
pentru că înţelegerea ei ca disimilare a suf'ixului-eni(-ani) simplifică abuziv
lucrurile.
108bisVezi,de ex.,1. Iordan,Toponimia
romdnească,
p. 228şi 526.DardejalOR
S.D.V,
p. 658,expltcasc
numelemahalalei
dela 11.pers.Păcurar(pe careil identifica
innumele
unuivornlcal lui IonVodăcelCumplit).
10 I. NEC.Il' 1921,p. 27; MironCostin,Opere,
Bucureşti,
1958,p. 62("delatureat1rgului,deasupra
Fînl1nii
luiPăciuarurş,Relaţiadintrenumelefintîniişi celal mahalalei
o seslzas
e
A.D. Xenopol
ln Istoriarouiănilor
dinDacial'raiană3,II, Bucureşti,
r.a.,p. 65nota37.
nu I. NEC.5, 1925,p. 191şi 20"1.
111Ibidem,p. 19l.
112IstoriaoraşuluiIaşi, I, Iaşi,1980,p. 153.
1131. NEC.7, 1928,p. 127.
1141. NEC.5, 1925,p. U2.
1161. NEC.7, 1928.p. 130(a. 1782);6, 1926-1927.p. 315(a. 1795şi 1800); 5,
1925,42(a.18(7).
116I. NEC.5, 1925,p. 151.
1111 NEC.7, 1928,p. 130.
119bidetn,p. 128.
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în majoritatea cazurilor, -ari dublează sufixul menţionat: boiuşanari<
Boluşana (Suceava), budenart <Bwleni (Dolhasca- Suceava], drăcenari <
Drăceni (azi Slatina-Sueeava), ploponori-c.Plopeni(Salcia==Suceavaj, broşienart< Brcşicni (Suceava, Neamţ), condrenori-c.Candtenii Domei (Suceava),
ungenari< Unqhen: (Hăuceşf.i=-Neam]şi Drăguşeni, or. Paşcanij, lucenori -cLuceni (Victoria- Iaşi), sculenari< Sculetii (ib.), cirniceruui, [rasuletiari, şerulrenari, icuşenari-cCtrniceni, Frăsuleni, Şetulretu., Icnşetii (Ţigănaşi--Iaşi), bourenari«Boureni (Tg. Frumos), cucuienari, băicenari<Cucuieni, Băiceiii (Cucuteni-- Iaşi), băbuşesuiri
<* Băbuşeni<Băbuşa (BeceştiVaslui), glodinari<Glodeni (Negreşti=-Vasluij, gircenari«Gtrceni (Vaslui),
p uiănuri-cPu ieni (azi Valea Mărului Galaţi), gîrlenari-c.Gtrlen!(Bacău),
bălcănari<Balcani (Bacău), toâirenari< Todireni (Botoşani), hlipicenari<
Illip iceni (Botoşani), stolnicenati < Stolnicetii (Răuseni-- Botoşani), săcăIetiari-cSăcăleni (Poienari-e-Neamţ), iuicanari< Ţ'utcatii (Bahna-Neamţ),
golonari<Golani (azi Stejarul, com. Ion Creangă-- Neamţ) ; Iuicetiari-c.Hoceni
(Vaslui), popenaric.Po peni (Căiuţi=-Bacău], chilişonari-cChiltşeni (UdeştiSuceava), orbănari<Orbeni (Bacău), susănari, qiosănori<Susani, Giosani
(Mara, com. Desesti=-Maramureşj,holenori-cHoteni (Ocna Şugatag=Maramureş), logojânori<*Lugojâni/Lugojel (Gavojdia--Timiş)l19;câienarii mici<
Caianul 2Hic (Bistriţa-Năsăud)120.
Uneori -ar(i) secundează o terminaţ,ie omofollă sufixului -an(i): lrăienarl < Traian (Bacău); n. pers. Tismr1naru(în Banat) < Tismanal2l•
Alteori -n- tematic final nu face parte nici din sufix şi nici dintr-un
complex omofon. La exemplele lui Puşcariu (şoneri<Şona)122şi Şt. Paşca
(cîrnaTi<Cîrna, linginari<Lingina)123, adăugăm: rodinari <Rodina (Pîrteşti - Suceava)124,mâlinari<1vIâlini (Suceava), brodinari< Brodina de Sus
(Izvoarele Sucevei-Suceava), costînari/costfneniJcostfnceni
<Costina (Todireşti- Suceava); şovârnari<Şovarna (Mehedinţi)125;CiumÎrnarii .(în fosta
com. Selet:illdin Bucovina)126
< Cilllnîrna ; Jinaru, Bâznarii, n. l'am. din
Rucăr -Argeş, <Jina, Bâzna, nume de locuri din valra satulljef127;beşinari <Beşinău (azi Secăşel-Alba)128; moşllellÎÎ izvărnari<+ Iz.va'ma (lîngă
Sohodol şi Tismana-Mehedinţi)129; Crăeiun PorolnaruljCrăciunot Porolna
I
119NALRMold.Bue.,I (ms.),ALRR-Mar
1(Introducere
şi h 3), NA:LR-Banat,
I, h 3.
12060saleromâneşti,
V, Bueuresti,
1942,p. 62.
121ViorieaGoicu,Numedefamiliedincomuna
Bflimiel\-lurgu
(jud.Caraş-Severin),
in
voI.Siudiide onomastică,
Cluj-Napoca,
1976,p. 122; NALR-Banat, Introducere,
p. 50.
Un Radu Tismănariul
era proprietarîn Negoieşti
- Gorjpe la 1628(CAT.Ţ. ROM.III,
p. 418).
122SexUlPuşcariu,Cîtevacaturideasimilare,
p. 328.
123ŞtefanPaşca,Sufixe,p. 160.
124IonIonescu
îl menţiona
pe un Gheorghe
RudinarudiuRudinamehedinţeană
(AgriculturaromânădinjudeţulItlehedinţi,
Bucureşti,
1868,p. 417).
125I. Popescn-Cilieni,
Documente
dinOltenia,
în AOXVII,1938,p. :310.
126ScrisCtumurllari,
dupăcumCiumlrna
erascrisăCtunwma(Gemeindelexikon,
XIII,
Bukowina,
Viena,1907,p. 51).
127ConstanţaBărboi,Denomrna!ia
personală
ac{ualcl
în comunaRucăr,judetulArgeş,
tn SeL XXVIII,1977,p. 397,401,402.
128V. Frăţilă,TopoT/imia
VâiiSecaşullli
- Timavei,In AGT(filol.),X, 1972,p. 167.
129Vezi1.DIV.177(a. 1837),
,105(a. 184:3).
Oformaţie
similară
estetâvirnari< ZavÎrna
(IORGA,S.D.V, p. 160,a. 1768).
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(Mehedinţi)130;glămnari<.Glamna (= Gladna, com. Fîrdea-Timiş), slătuuiri-c.Slaiina (Băile Herculane - Caraş-Severinj=t.
O dificultate sporită pentru explicaţia prin disimilare o prezintă situaţiile, mai puţin relevate, în care nazala nu apare În finalul temei şi, în conse....
cinţă, influenţa sa asupra perechii din sufix este mai puţin probabilă:
stăotiicariţstăoniceni< Staullle (fostă plasă, Iaşi)132; uoineşari (a. 1792)jvoitiăşeni (a. 1808)< Voineasa Lovişteiv=; poinitari <Poiellifele (Chiojdul».BuzăU)134;
Alde Rosnouarul (Ia Bucium, com. Şinca=-Brnşovjrw,prob. din
Roznou; Barszani Veniczar/Veniczan(Ia Netot.ul, azi Gura Văii, com.
Recea-Braşov)136,prob. din Yeueiiaapropiată; Heneqar-cHetiiq (Alba)137
;
Cemicarii (mahala a or. Tecuci, numită la 1803 SloboziaCemicariiv», iar
de la 1816 la 1865satul Cetnicarii-wş,prob. de la numele vechiului sat Cernica de pe Tecucel (lîngă Valea Ceruieăi), ai cărui locuitori au populat, se
pare, slobozia din apropiere; Vasile Părincariulw»-cPărincea (Bacău); albineţari <A Ibineti (Nereju- Vranceaj-w; plotoncscar-cPlotonesti (D. Cantemir-Vaslui)142;tărniceri-cTortiita (Ostra-Sueeava), onegari<Oneaga (Crist.eşti- Botoşani), olănicariţolănleal/ olanici<, Vllidnieuţ (Vînători- Iaşi), bocnişeriţbocniioniţbocntceni
< Bocniia (Sineşti- Iaşi), boqdănicer!
< Boqdătiit«
(Vaslui), porptuiiceri< Parponiia (Negreşt!- Vaslui). Cîteva exemple dăduse
şi Paşca : cămriicari, [eneşari, pecineşcari -cCamnic, Fetieş, Pecenişcav»,
Există şi derivate, sigure sau foarte probabile, de la teme care nu au
un -11-: codrariţcodreniţcodrăreni
"din fosta plasă Codru" (Iaşi), pruiariţprutetiiţprulaşi "de lîngă Prut" 144; .Ioon PorcistarulţPorcz Jsianţ Porcz Zianu]
130IconomP. Partenle,Documente
tneliedinţene,
în AOVII, 1928,p. 31.Alteorieste
lhunitPoroineanul
(N.Iorga,Documente
melll'.dinţene,
în BCIEX, 1931,p. 122).131NALH-Banat,1, h :3.
132IonNu\.ă,Sllpl'aIHZme
colective
din nord-estul
IVloldolJei,
în voI.Studiideonomastică,
Il,Cluj-N<lpoca,
1981,p. 118-119.
133
JOllConea,
ŢaraLovişlei.
Geografie
istorică,
Bucureşti,
i 935,p. 42 nota 1 (= numele
actual, cf. p.41 nota l)!p. 68 nota 7.
134Constantin
C.Giurescu,
T1r{fuTÎ
sauoraşeşi cetăţimoldovene
dinsecolul
al X-leapînă!
lamiJlocul
secolului
al X1TI-lea,
Bucureşti,
1967,p. 217.
135UrbariileŢării Făgăraşului
(ed.D. Prodan,LiviuCrsuţiu, Maria Ursuţiu),1,
Bucureşti,
1970,p. 356(a. 1(34).'
13G
Ibidem,p. 380(a. 1(35)!p.210(a. 1632:ManyVinecaIlu[),
435(a. 1()37:Man
Venectanul),
512(a. 16;)4:ZtroyeVeni!zeum!)
din Netolul;p. 357(a. 1634:AldeVenicta/tul) din Perşani.
137Traianl'ălrăşeanl1,
Numedeoameni
din }laleaMureşului,
in LHXVI,19G7,
p. H2.
138Condic,I
lin;ti/orde la 1803(Th.Codreseu,
Urica1'l1l,
VII, Iaşi,1886,p. 327).
139Corneliu
Istrati,Condica
visteriei
1Ylo!dolJei
în anul1816,în AUA197\),supl.1; Solomon- Stoide,op.cit.,1, p. 101; INDICE(1865),p. 83.
140IORGA,
S.D.XI,p. 119(a. 16(0).
141Anchetatoponimică
dela Nereju.
142NALE-Mold.
Bue.,1 (ms.).
143ŞtefanPaşca,
Sufixe,p. 160.
144AmheledupăIon Nută,loc.eit.Derivatulcodrăreni
presupune
un topcnim(nc(!ficializat)*Codrari,
diutr-operioadăcîndnumeleelelocuitoriputeaufi substituL;:!unltâ\iloy
admillistrativ-teritorl.ale
(a secomparacu Grecenîi
şi, maiales,cu Codrenii,
car.
"CflJ:1
ni
Codnzlln
nomenclatura
ţinuturilor
dinCondica
[iuti/Of
dela1803- ambele
pesteP
motiv,credemcă patrionimele
citate de IonNulăsau formatinlrcl772şi 18
Impărţirii
In ocoalea ţinuturilor
(dacănu cumyareflectăuuită[.i
maivechi),iar r
lordeocoa1e
în titulaturaplăşiIor,
dupăreforma
luiCuza,a contribuit
doarla m
chilorpatrionime,
fărăsălecreeze.
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din' Porumbacul de Sus-cBraşov=", proh. < Porceşti; Costea Posădaru
(Braşov)!", prrib.<Posada; +Cepturori (DobroLeasa- Olt), proh. < Cepiurii
din apropiere (Bărăşti- Olt)141; VirFulşi Piriul Colibălarului (Gladna Română, cam. Fîrdea-Timiş)148, prob. supran. unei persoane din Colibele;
dirmoxari< Dirmcxa (Broşteni- Suceava).
d) Unele dovezi aduse pentru disimilarea regresivă sînt susceptibile
de o altă interpretare (cel putin pînă la proba contrarie). De ex. uiădăreni<
Vlâdeni, hirsăreanc Hirseni şi mărginc'irean
<1\IIc'irgineni
pot reflecta o alternantă -eniţ-ari în numele localităţii, ca în Blc'ijenij
Blăjari şi, cum s-a văzut,
în multe alte cazuri (pentru al treilea există şi apclativuI mărginari alături
de mc'irgineni).Pe de altă parte, putem adăuga o atestare indiscutabilă il
fenomenului, stnitdărct:i -cSmtrdan (Galaţi), unde ipoteza alternanţei este
exclusă; dar raritateă acestor accidente confirmă indirect calitatea diferită
a sufixului cu care se compară.
e) Acceptînd ipoteza disirnilării, l-am putea explica nu numai pe
-ot i-c-oni, dar şi pe -ani <-ari. Locuitorii din Orbari se numesc otbănariv»
formă Ce sugerează, la prima vedere, o disimilare din "orbiirori, Admitind
realitatea sufixului -ori, nu vedem de ce nu s-ar fi putut crea şi unele forme
cu dublu sufix -ari -ari, după cum sînt eu dublu sufix -ntii-eni, eni-eni. Deşi
rare, astfel de derivate par să fi circulat cu adevărat: de ex., un document
din Hi30 menţionează Crîngul Brtnzaroriului, în hotar cu Biroslăveniidin
DoJjI50.Este, Însă, mult mai firesc să presupunem o alternantă de sufixe În
numele satului, OrbariJ*Orban
i, ca în Groşoriţtiroşan
i (lîngă Tismana Gorj]
sau În Sciiiiiart]Scăiani]Scăieni (astăzi Boldeşti-- Scăieni- Prahova)161.
2.3.2. După cum problema sufixului -ari din toponimie nu poate fi
abordată fără discutarea patrionimelor (care reprezintă toponime virtuale),
tot aşa acestea din urmă fac necesară o cercetare a ceea ce vom numi
palrionime generice.Este vorba de formaţii lexicale în care punctul de plecare nu este un toponim, ei un termen entopic selectat indiferent de prezenţa
în temă a unei nazale: delari, vălari (ambeleprezente şi în MoldoY9152,
rnuntari, poienari (înregistrat În toată Moldova ea răspuns la întrebârea "Cum
le ziceţi la cei care trăiesc prin poieni?"), mi1rginari(în Moldova;'nordică), cu
H5Urbariile,
I, p, 369(a. 1(34),cf, 282(a. 1632),587(a. 1(37),865(t 1(48).
16 VeziCaiuloqul
documcniclor
româneşti
din Arliinclc
Siaiulu
i (Braşon
), 1, Bucureşti,
1955,p. 563(a. 17\)8),
20 (a. 1(74).Antroponimul
estepresupusde CDO,p. 351, pentrua
explican, pers,Posădărescu,
147INDICE(1865),
p. 62,64; explicatla
estedalăde 1. Iordan,Toponitnia
românească,
p.414.
148NALR-Banat,Daledesprelocaliiăt.i
şi informatori,
p. 129şi 130.
11"ŞtefanPaşca,Sufixe,p. 160.
150DHH,13,XXIII,p. 52 (Kpl\Hrl:1/\
SP'hH3JpJpIMOK).
Dacăarfi existatUllnumede
agent*br1n'telar,
ne-amfi pututgiudila o asimilare,
calunumeleluiDinllCUl'araru
(=ce
curelaruI)dinTg. Jiu (Ştefulescu,
incercare,
p. 152,a. 1788:o uliţă din Iaşise numeanu numai
Curelarii,darşi Curărarii,eL Listelecaselor
şi a dughenelor
capilaliei,Iaşi,t$53,p. 35,70şi
passim).Înacestcaz,Jnsă,avema facecli1J11
derivatfiedeIan. pers.Brîllzarl1,
fiedelanumele
desatBrznzari,
l'iedelabrînzărie
(ca şi cărămidărar
< cilrămidilrie,
ef. ALRM
SN1, 11351/386)
151Pentru prima alternanţă,vezi CAT.T. ROM,II, p. 202 (a. l(14)/p. 391 (a.
1(16)---carepresupun
obază*Groşi.
Pelltrua doua,veziN. Iorga,Acte de pe ValeaTeleajenulu!,In BCIHXV,Hl36,p. 6:3(a. 1713)/p.64(a. 173li)/p.
70.
152Ion Nuţă,op.cit.,p. 120.Autorulmenţionează
şi derivatelesecundareDilltzreni
(Leţcani- Iaşi)şi villuraşi
(Roma- Botoşani),
carepresupunun toponimVă/ari.
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varianta mărqineriv»"cei ce stau la marginea satului", mijlocari "cei ce stau
in mijlocul satului" (Poieni, com, Piatra Şoirnului-c-Neamţj,colibari, căsari
"cei din case (cu caseproprii)" 154,silnari "ceice stau la stîni" (Frasin- Suceava)
mtiocart "cei ce trăiesc în mitocuri" (Bucovina), prundari "cei de lîngă ape"
(Bucovina),broscari"cei de lîngă broaşte (=de lîngă bălţi), broşteni" (general
In Moldovaj-"; ba/mari "cei de lîngă băhnuri" (Bucovina), băliar; "cei de
lîngă bălţi" (Vrancea, Neamţ" Suceava, Botoşani, Iaşi)156,iezart "cei din
preaj ma iazurilor" (Botoşuni)157,
bortari "cei ce trăiesc prin borţile munţilor
sau ale dealurilor" (general În Moldova)158,
găvânari "iclem"(Vranceaj, gropari "idem" (Pet.ricani-e-Nearnţ),bonqeaqari"cei din preajma bungeagurilor"
(Dirmoxa, com. Broşteui- Suceava şi Pîrîul Negrii, corn. Breaza--Suceava),
tărnari "cei din ţar(i)nă" (Vama- Suceava},mosuiari "cei ce trăiesc pe moşii
proprii" (Bucovina, cf. DLH), coturi "cei de la cotul unui rîu" (Sculeni,corn,
Victoria- Iaşi)159,iitqariţiirqani "eci de la tîrg, tirgoveţi" (Răchiţi-- Botoşani)16",colunari "cei ee stau în cotune, cătunaşi" (Drăguşeni-- Suceava şi
Bălteni-s-Vaslui},carturari, uliceariv»,Astfel de patr ionime, dintre care unele
toponimizate (Călioari, Luncariv=, sînt semnalate şi la românii sud-dunăreni.
Toate acestea au o circulaţie independentă de toponimie -- şi este o
simplă coincidenţă cînd apar ca patrio nime de la anumite nume de localităţi (de pildă mitocari Lce: din Mitocul Draqomirtiei"- numit la început
pur şi simplu Miiocnl-«, sau potenari, patrionim frecvent În cazul localităţilor numite Poiana, eu sau fără determinant). în consecinţă, ele pot deveni
toponime fără a dovedi că locuitorii provin din anumiteregiuni, unde există
1,,3V.Arvlnte,Dinterminologia
exploatării
[orestiere
şi a ptutăritului,
în AL1(şt. soc.),
s. III, t. I, 1-2,1955,p. 114(Molsel
-- VatraDomei).
LaDrăgclesti
(Suceava)
şi la Săhăoanl
(Neamţ),mărqinare
(pl.mărginăl'i)
înseamnă
şi "uliţade la marginea
satului".
154Documente
priuituitelatiile aqrar«in ucaculal X'V1Il-lea, II, Bucureşti,
1966,p.
:379,a. 170:3
(numiţiperifrastic
"oamenii
ădzăloricu casă"pem.oşiam,lnăstiIii).
DupăDA,
tunelialui-ar este,Înderivatulamintit,aceeadea formanumedeagent!
15.PeUngăanchetele
noastre,au maioferitatesLlrişi Paşca(Suprallwne
colective
intercomunale,
in DH VIII,1984-19:35,
p. 207),1. Iordan,(Toponimia
românească,
p. 61--62),
Ion Nuţă(op.cit.,p. 121).
156Pentruultimeledouăjudete,veziIon Nulă,op. cit.,p. 120.
lf,7Ibidem.
158În Moldova,
apelativul
bartăse aplicătllturorformelorde reliefnegativ.Semnificativă esteporeclabartaridatăcelordin 1I1rtopeni
(Fălticeni),
cu explicaţia:"salulesleIntr-o
văgăună".
Atestăriizolatela I. Iordan,Notesde !oponymie,
p. :10;AureliaStan, Porecleşi
supranume
inlercomunale
din 'Valea
Bislriţl'iUHo/dova),
In CLIII, 1958, p. 252; Ion Nuţă,
·QP.cit.,p. 121.
159IonNuţ.ă,op.cii.,p. 120.Anchetele
indirecte
Înregistrează
frecventcoteni.
HIO
Ibidem,p. 121.Cusellsulde "zaraf",t1l'gar
aparela Coresi,llndea fost considerat,
deI. - A. Candrea
şi Ov.Densusianu,
unîmprumut
dinslavonă; vezidiscuţiala LauraVasiliu,
Derivarea
cusllfixeşi prefixein Carteacuînvăţăturăa diaconlllui
Goresi
din 1581,In SMFC1,
p. 228(carecredecă esteun derivatromânesc).
La Căpoteşti(Huruieşti
- Bacău),ancheta
Jndireetă
relevăşi derivatul
tîrgoveni.
161st. Nicolaeseu,
Docmnenlele
istoricerelativela comunaGacalefi
sau Gaslra Nova
dinjud.Romanaţi,
înAOVIII,1929,p. 314.Credem
căşiSurlariinutrebuiecompamt
cunumele instrumelltuilli
muzical,
cumface1. Iordan(Toponimia
românească,
p. 230),ci cu surlă
"colibă(ciobănească)
de formăconică."
(Olt.şi :vIunL);toponimular Însemna"eolibaşi".
162Th. Capidan,Fărşerolii.
Stadialingvistic
asupraromânilor
din Albania,
În DR VI,
1929-19:30,
p. 91; Gustav\Veigand,
DieWiedergrabe
derslavischen
Lautein denOrtsnamen
desPelopones,
in BAIV,1928,p. 39(dupăWeigand,
careconfundăîn modobişnuitetimologia
-derivatelor
toponimice
cu a bazeloracestora,toponimul
ar fi slav).
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numele topice de bază (eroare obişnuită în lucrări de toponimie). Cînd entopieele sînt în Iuncţie toponimică absolută, derivatele trebuie considerate
.derivate lexicale de la apelative, iar nu de la toponime. De ex, Băluiarii,
numele unui sat inclus în or. Vaslui, situat într-un loc mlăştinos, este o conversiune a apelativului derivat de la bahnă, iar nu de la Baluui cum se
numeşte acel loc. In manieră a nalogă, numele de familii de această factură
trebuie explicate plecînd de la patrionime generice; de pildă Luncar(i), Il.
4'am. din Rucăr=-Argeş, nu trebuie raportat la numele de loc Luncav+, ci la
.apelativul luncar(i)<luncă, în funcţie a ntroponimică absolută.
Dicţionarele înregistrează foarte puţin din abundenta sensurilor patrio nimice generale - fapt care a facilitat explicaţiile eronate dale toponimelor corespunzătoare : de ce să vedem în Urzieari sau în Crîngari un sens
botanicv-, iar nu pe acela de "oamenide lîngă o urzicărie" (Suceava, Neamt,
cf', şi Piriul Urzicarilorla Vama=-Suceava, adică al celor de lîngă locul zis
."La Urzicărie"], respectiv de "oameni care trăiesc pe lîngă crînguri" (Bucovina), la fel ca pădurar! "cei care trăiesc prin păduri, p ădureni" 165, tufari
"cei cu satul În preajma tutelor (=păduri tinere)" 166,stufari şi stutiari ,.cei
de lîngă o stutărie" 167,dolari "cei cu satul lîngă cioate (= păduri tăiate)" 168,
prutiari "cei dintr-o regiune cu mulţi pru ni" 169(perjeri în Moldova dinspre
munte), sau ca aram. toponimizat Cupăciari "cei dintr-o regiune eu cupaciu
(=ste.iar)" 170? Coincidenţe de acest fel există şi la nivelul patrio nimelor
specifice: oişitiar "specie de vişin" şi "locuitor din Valea Vişinului" (Rădăşeni+-Suceavaj-?",molidar "specie de molid" şi "locuitor din Molid" (Stulpicani- Suceava).
In unele apelative folosite ca porecle colective funcţia derivăriieste mai
puţin netă: gropari "cei din Găneşti" (Tg. Frumos), găuzari "cei din Igeşti"
(BIăgeşti- Vaslui), coilonari "cei din Corbul Vechi" (Măxineni- Brăila).
Sensul lor primar trebuie să fi fost acelaşi cu al botiarilor, dar ,e asociat cu
sensuri care vizează deprecierea; de aceea poreclele nu pot servi ca atestări
unice ale sensurilorde bază, dar oferă indicii (pentru primul, veriycate) asupra
posibilităţii lor.
Reflectînd asupra exemplelordate, vom conveni că ipbteza disimilării
este lipsită de temei aplicată domeniului românesc: prezenţa lui -ar este
i
163Exemplulesteluat de la ConstantaBărboi,loc.cit. Probabilcă şi numelesatului
ne l1ngăHurezi,Lăncari(CAT.Ţ. ROM.II, p. 579,a. 1(20),ar trebui transcrisLuncari;
Intr-undocument
dinacelaşian, Luncaoăiul
e scrisLăticanii(Lbi
d., p. 571).
164IorguIordan,Toponiinia
romanească,
p. 416; DamianP. Bogdan,(;losamlcuvinlelorrOmaIleŞti
dindOCLlmentelc
slauo-romane,
Bucureşti,
1946,p. 149(a. 1507).
165Cu atestăridin jud. Botoşani,Neamţ,Suceavaşi Iaşi (dupăanchetelenoastreşi
;alestărHe
lui Paşca,Supra!lume.
p. 201şi Nuţă,op. cit.).
166Paşca,SUJ!ranwne,
p. 201(Vişteade Sus)şi Nuţă,0p.cit.,p. 120(jud.Iaşi).
17 Ion Nuţă,loc.cit.(Movileni
- Iaşi).
168Ibidem,p. 121(Curteşti..- Botoşani).
169NALH-Ballat,Inlroducere,
p..45 (Luncaviţa).
La aromâniexistasatulPumari
'(AnastaseN. Hâciu,.Aromânii,
Focşani,1937,p. 93)< PlZrllU
"prun".
170GustavWeigand,
Die i1ronwIlcIl,
Leipzig,1895,p. 131 nota; PericlePapahagi,
Din tOjlollimia
aromână,în .,Dunărea",
II, 1925,p. 65.
171EugeniaSimian,Uneleobservaţii
asupra numelorde persoanăşi de locuitori,
in
LL XVII,1968,p. 212(alternează
cu uişillCfl
).
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depart 1.'
deZVoltea
eta
fl accidentală,
ilustrînd funcţia bazică a lat. -ărins, din care s-a u
, ...
oate
celelaltc172•
fUncti;·3·.Jt In ?o:ldiţiile unor baze motivate semantic ale numelor de locur-i,
Vatele c Ia lOl1Inllcăa suf. -ari este s usceptfhilă de a fi neutralizată, deriOInClzÎnd
.. a1e 1ocurtori
. '1or. (). astfe1 de corncic
" 1e.nţ.a
tne înUm
. "A cu. nUmede ocupaţii
în Bust p.ln! 11cuplurile Prisaca (Valea Sării=-Vrancea). .. prisăcari, sau
numa(pel. rahova) - buştenari, unde al doilea termen îi desemnează nu
letnicesce Celcaevlc:cuiescîn localităţile respective, dar şi pe cei care se îndeputurile cu alblllantui sau eu tăierea buştenilor173(ocupaţii colectivela înceaCestoraşezări). Schema procesuluide neutralizare este următoarea:
:;1Prisaca
prisaci/
""". v •
-r'
;,J.
-.
prisacari
busteni/ Busteni' ...busienari
., prisăcar,;t
'\"
buştetutr,;t .
AcelasiparalI"
'A
Dîrst (8. ,(' 1S111,11
lntîlnim Între toponimele Ocna, Sion (Ceraşu·-Prahova).
dirstari .. lar:,)' .,chila (azi Schela-Corj) şi patriouimele ocnari, sltmari;
a fost all Selllen"'1: Este probabil că numele de ocupaţie al grupului social
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VranceajP'"; Situarii<n. fam. SÎIna, Dochiuarti<n. fam. Dochiu (PrahudaVrancea)l91; Huşcarii<n. l'am. Huscă (Topeşti, com. Bjrseşti=-Vranceaj;
Nedelarii«;n. fam. Nedelea (Dorna Candreni1or-Sueeava); Crisiuiarii<n.
fam. Cirsiea (Sadova- Suceava); Ciobicarii, Buliqarii< n. fam. Ciobică,
Buluşa (Arburea--Suceava); Hrencurii-cn, fam.Huniac (Milişăuţi, cam.
Bădeuţi-c Suceavaj ; Niqorii«:», Iarn. Niga (Deia, corn. Frumosul--Sueeava);.
Axiniarii, Crăcănarii, Pitcarii, Miţtodarii<n. Ia m, Axinie, Crăcană, Pircu,
Miîlode (Vama-Suceava); Onegarii<n. fam. Oniqa (Capul Cedrului, corn.
Păltinoasa-- Suceava).
Forrnaţiile în -ari alternează uneori cu alte derivate personale, în
numele aceleiaşi familii: Dărularii (la indice: J)ănilarii)j"neamul Dănileştilor"<n. fam. Dănilă (Spineşti-e-Vranccaj'v"; Ţtrdariiţ Ţirdeşiii-cn. fam..
Ttrde sau Tu de (Valea Neagră, eom. Nistoreşti-vVranceajw":GhebariiţtihebeştiijGllebanii
<n. fa m. Gheba (Năruja- Vrancea)194;Scripccrit]Scripeanii <
n. fam. Scripcă (Deia, corn. Frumosul=-Suceava}
Cînd numelede familie include deja un sufix personal (sau un element
omofon),alternanţa se poate face eu pluralul direct al acest.ora+": Şuhătiariiţ
Şnhănenii]Şuhonii <n. fa111.Şuluuie, Calinescarii]Calitieşiii<n. fam. Calinescu (Vama- Suceava). Cînd tema a utruponimică este motivată, alter-nanţa
se poate face cu pluralul direct al numelui de Iarnilie>": Ballaqorii]Baltagii<
n. l'am. Baltag (Vama- Suceava).
în sfîrşit, se observă folosirea alternativă a sistemului sufixal şi celui
analitic: Diuiariţclâe Dl1dll, BezarijaZdeBeza, Clziricari/aldeChirică, Sîrbari/alde Slrbu, Bllrsarijalde Bllrs, Crăcilinarilalde Cf(killll, Negari/alde
Neagu, 1\1ereutarijaldeMereuţă, Buşllari/alde Buşîlă, Chichiural'ijaldeChi.chilir, Păişari/alde Păiuş, Stur:zari/aldeStllrza, VintilariJalde Vinlilă (toate
la Nereju- Vrancea)197.
Pluralul se obţine şi prin schimb de sufixe: Bozgonarii<n. fam.
Bozgonete(Paltin - Vrancea), Angheloşarii <n. fam. Angheloşan
u (PrahudaVrancea)198.El se poate presupune, uneori, prin eonjecturi; aşa, de ex., un
doc. din 1802 menţionează "muntele fîşcăresc" din ocolul Cîmpulungului
Moldovenesc,al fam. FişCl1199
- de unde se poate deduce că membrii familiei se numeau Fîşcari. Conjectura se verifică cu numele mai vechi al Plrîului
lui Iască, de la Fundul Moldovei,anume Pîrîl1l Ffşcarilor.
190Vezi REC. POP. J (1774),p. 302(Popa din Năruja),303(Apostolşi Toader
Ciutădin Spineşti),
309(ŞtefanCiutădin Căliman);
BenriH.SlahI,Contribulii,
II, p. 168
(PanaiteCiută,a. 1818).
191Comunicat
de prof.GahrielaMacovei.
192Sava,op.cit.,II, p. 10(cea1700),131(a. 1834:ŞtefanNinilă)/I,p. 86 (a. 17(5).
193,sava,op. cit.,1, p. 144(a. 1757;tot aici: NislorŢîl'de,UrsachiŢil'de)!p.
145
(a. 1757).
19·1
HenriH. StahI,Contributii,
II, p. 166-168(dupădocumente);
eL REC.POP.
I (177·1),
p. 288,302şi 331.
195VeziDragoşMoldoyal1u,
Legile{ormalive,
p. 35-36.
106IiJidcm,
p.. 10.
197Anchetacolectivă
la Nerejll.
198Corn
llnicatede prof.GabrieIa
Macovei.
Schimbul
de sufixese remarcăşi la patriol1ime,
de ex.păltinari< Păltinoasa
(Suceava).
199SteJ'anclli,
op.cit.,p. 308.
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Cii şi funcţia patrionirnică, cea personală se poate neutraliza cînd
n. fam. este motivat semnat.ic.Am citat deja pe Băllăgari,la care vom adăuga
Coleşari şi Berari (relevate de Giuglea), Ursari<n. Iarn. Ursea (în Tara
Oltului), Bulcarii (Verdeşeni-Chigheci), proh. < n. fa 111.Bulcăwv, Miiciucarii -cn. fam. Miiciucă (Paltiri=-Vranceaj-v-, Găinori <11. fam. Gâină
(Neagra, cam. Taşca-Neamţ), Slănuiarit <n. Iam. Slănină (Sălăgeni, cam.
Dumbrăveni Suceava)-- care au aparenţa unor nume de agent.
3.2. S-ar părea că toponimele personale în -ori nu sînt decît extensii
Iuncţionale ale numelor de familie colective. Numele cătu nului Bezart, ca şi
al Ripii Bezarilor=»,de ex., s-ar explica în egală măsură prin n. fam. Bezari,
Practic, explicaţia este valabilă numai pentru al doilea toponim, care reflectă un raport de proprietate al fam. Bezarilor (din care fiecare individ se
numeşte Beza) asupra terenului, în timp ce numele cătu nului nu presupune
În mod necesar nici o componenţă socială exclusiv din familii de Bezari şi
nici o proprietate exclusivă a acestora asupra pămîntului. Locuitorii cătunului se numesc bezart, fiecare este un bezar, iar nu IIn Beza,
Distincţia este importantă prin consecinţele de ordin etimologic pe
care le implică. Numele de sate s-au format după acelaşi tipar ca şi numele
de familie colective, dar nu descind din acestea dih,.urmă. Heferindu-se la
situaţia din Vrancea, Henri II. Stahl observa că .satul întreg este socotit
ca o singură mare familie, organizată foarte amănunţit, ca şi cînd toată
averea ar fi fost cîndva a unui singur strămoş fîn cazul citat, "moşul" Bezal
din care pînă astăzi curg urmaşii, Aceşti urmaşi n-au ieşit din devălmăşie"203.
Pentru a arăta vechimea unei familii, un informator o numea "spiţă de
oameni din rădăcina Nerejului" (ancheta indirectă). Este adevărat că, În
multe sate, există sau au existat familii al căror nume conţin acelaşiautroponim ca şi numele satului: în Ct ăciunarii din Vrancea, Stahl censtata prezenţa a 7 familii Crăciun, în Bezari a 3 familii Beza, În Cturicart a 11 familii
Chirică; dar sociologulnu vedea aici un raport cauzal : "par:ţlelismuJdintre
fenomenul de rudenie şi cel de domiciliere era existent, deşi foarte vag" 204.
Intr-adevăr, nenumărate sate şi-au format numele de la acela al boierilor
care le stăpîneau şi şi-au schimbat numele prin trecerea lor de la o stăpînire
la alta; toponirnul nu relua un nume de familie colectiv, ci se crea de la sg,
printr-un procedeu anaJog206.Dovada perernptorie este aceea că sistemul
numelor de familie boiereşti este ulterior sistemului toponimic personal şi
s-a constituit, în mare măsură, plecînd de la acesta din urmă (Brincoueatiu
;
Bălcescude la numele de sate Brincoueni, Bălceşii ş.a.),
200Primul,dupăŞt. Pasca,Numedepersoane,
p. :H3;al doilea,dupăIulianMarinoscu,
Documente
basarabene,
p. 45,a. 1777(eLbule"pîine").
201Comunicat
de prof'.GabrielaMacovei.
202Iorga,Brodnicii,
p. 158(a. 1799,la Tojanu- Vrancea).V. Bogrcacredeacă
înţelesul
topollimelor
Retarişi Beteştiesteacelade"plnzari",
pentrucă şin. pers.Betatrebuie
raportatlate.!le!"pînză"
(Contribuţie
la studiul
elementelor
orientale
În limbaromână,In DR 1,
1920---1921,
p. 286).Prinaceastaelsacrifica
metodei,astăziperimată,de interpretare
a toponimclorplecîndexclusivde la sensulradicalelor
acestora,indiferentde funcţiaelementelor
dcrivativc.
Totastfel,G. Kuunîl includea
peBe.teşti
În seriadescenclenţilor
dinBisscni- idee,
combătutăde OvidDens\lsianu
(Istorialimbiiromâne,r, Bucureşti,1961,p. 246).
203II. H. Stahl,Spiţeeleneamţărăneşti,p. 7.
204Idem,Contribuţii,
II, p. 157.
206Idem, Contribuţii,
III, p. 50-5,1.
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Vom separa, deci, in celece urmează, toponimele care desemnează
obiecte fizicogeograticede cele care desemnează obiecte sociogeografice.
3.2.1. Numele de obiecte fizrcogeogruficese constituie, de obicei,
din .siutagme heterof'uucţionale, formate dintr-un termen entopie şi un plurale iontum familial În genitiv, de tipul Dealul Axtniarilor (Vama-s-Suceava).
Exprimînd raportul de proprietate a unei familii asupra terenului, aceste
nume alternează uneori cu sintagme în care numele de fa milie este la singular: Poiana AxiniorilorţPoiana lui Atdute (ib.). Primul tip de sintagme
consideră raportul în perspectivă istorică (a seriei de proprietari eu acelaşi
nume), al doilea în perspectivă sincronică (a proprietarului la un moment
dat; de aceea numele de familie este substituit uneori prin acela de botcz
şi mai ales prin poreclă).
Cind raportul de proprietate nu se referi) la întreg terenul, ci la o parte
a lui, atunci el serveşte numai ca indice de referinţă pentru denominaţie şi
se exprimă, în mod obişnuit, prin perifraze: Piriul la Caltnescari(VamaSuceava), unde îşi are proprietăţile şi familia Calinescu. Caracterul particular al raportului de proprietate nu se reflectă eu consecvenţă în structurile sintactice menţionale, care se pot interfera: Piriul Axtniartlor/Pîrîtii
la Axlnie (Va.ma Suceava).
Printr-un proces de extensie tipb)ogicil, apar dennrniri În care genitivul nu indică neapărat posesia, ci şi raporturi de altă nat.ură: lin topoUlm
ca Drumul Fun uiarilor (Spulber>-Vraneea)2°Gnu dovedeşte neapărat că
drumul este pe pămîntul familiei Fu nuţă; pentru că poate fi doar "eroit" de
memhrii acestei familii, sau poate fi folosit de ei în mai mare măsură decît
de alţii.
Ca o ultimă observaţie asupra formei toponimelor, menţionămtendinţa
de norninatlvizare a sintagmelor heterofuucţionale (Dealul Ax/ntari), care
.se constată la nivelul "stilului oficial", prezent în rapoarte, dări de seamă,
situaţii, hărţi silvice ele. şi în vorbirea notabilitătilor (care de multe ori nu
si nt localnici).
Vom cita, în continuare, toponirne care se încadrează În această, secţiune: Poiana Cracanarilot]Poiana lui Craconă, Piriul la Miţtodari <n. fam.
Mi{tode, Poiana Buqarilor<n. fam. Baga, Piriul la Coluui<n. fam. germ.
Koch, Puiana Pircartlor şi Pirtul Pircarilor<n. fam. Pircu (toate la VamaSuceava); Piriul Cecniarilor]Pîrîul Coceştilor«:u,l'am. Coca, diminutivat
Cocui (Sadovav-Suceava); Pirinl Crisiituirilor şi Dealul Cristinarilor<n,
fam. Cfrslea,eu interfixul -n- (ih.); Piriul ZancarilorjPirÎlllZancului (Cimpulungul Moldovenesc); PoiaJ/aNigarilol'/Poiana Niga şi Poiana TeoţărilorjPoiall(J Teo{enilor<n. fam. Teoaţli (Deia, corn. Frumoslrl·-Sueeava); Pîrîul
Joşcarilor<n. fam. Joşea "Ziska" (Stulpieani-Sueeava); Poiana Bezarilor,
PirÎ LIlBezarilorjPirÎul la BezarÎ, Piatra Bezarilol'/Piatra Bezl, PÎJ'iul C/zirÎcarilor<Il. fam. Chiridi, PÎrÎul S'turzarilor<Il. ram. Sturza, Groapa BUl'sarilor<n. fam. Burs, PÎrÎ/il D/lIlarilor<n. Tam. f)lldl1(Nereju-Vrancea)207;
Pîrîul Glleorghiţarilol'
<n. fam. Glzeorghiţă,Poiana Rusal'ilor<n. fam. RUSI!
(Paltin-·Vraneea), PÎJ'iulGogol'i(arilorjPlriullui Guguriţc'i,Casa Boroşarilor<
206Comllnicat
de prof. GabrielaMaeovei.
207Dupăanchetacoleetivă
la Nereju,
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<n. fam. Boroş (Prahuda- Vrancea), Groapa Tulăcberilorţtiroapa Tulăcheşmor<n. fam. Tulache,Dealul Jurjarilorţ În Deal la Jurjari:«:«: fam. Jurja,
Pîrîul la Tumori<n. Iam, Toma, Groapa, Dealul şi Pîrîul Moclarilor-cn.
f'am. Moclea, Piriul Lunqorilor«:». fam. Lungu (Spulberc-Vraneeaj=s: Paaurea Başilarilor<n. fam. Buşilăw»,Padurea Văirariior (aproape de satul
Velreşli) <n .. Iarn. Vatr4210(Podul Şchiopului, cam. Nistoreşti- Vranceaj;
Dealul Borzarilor (Drăguş, com, Viştea-..,Braşov)211
<n. Iam. Borza,
3.2.2. Numele de obiecte soclogeografice,formate de la un sg. antropo nimlo cu suf. -ari plurale iantum, desemnează aşezări omeneşti mai mult
sau mai puţin importante (sate şi părţi de sat) : Rabuşcari(Scărişoara-Alba) <
n. fam. Rabuşcav+;Huzunori«;u. Iam. Huzuna, Musiăiari <n. fam. Mustaţă,
Zisari <n. fam. Zisu, Leibari<11.fam. Leiba (toate În bazinul Milcovuluijwe;
Buiotcari (Gîrlişte, corn. Goruia-Caraş -Severin), Cotul Cotăricerilor,La
Belicheri(Giroc,Timişoara)<n. fam. şi supran, nespecifrcatewsbis;Moclari-w«;
n, fam. Moclea (Nereju=-Vrancea); Păoălari <n. farn, PavăI215,Ftnăeari«:
n. fam. Fitiacă, Răduiari<n. fam. Răduţă, (La) Băncilari<Il. fam. Bănciiă,
{La) llJegieşari<Il. fam. MegieşH (Paltin Vrancea), Dănţăşari<Il. fam.
lJanţăş, RusarijRusăştijRuşi<n. fam. Rusu (Spulber- Vrancea), Lăbunţari <n. fam. Lăbunţă, Chipăilari<n. fam. Clzipăilâ(Prahuda - Vrancea)21G
;
Rebegari<n. fam. Răbega (Năruja,- Vrancea)21i;Bălceri, Buflari<Il. fam.
Bălcea, Buftea (Nîstoreşti'-Vrancea)218;Apostari<n. fam. Apos/a, Lungar <n. fam. LUIlgu,.Mînzâlari<n. fam. lV1inzrzl,
Busuiocari<Il. fam. Busuioacă, Răghinari<Il. fam. Raghină (Mînzăleşti- Buzău)219;Nemţari (îuglo208
Comunicate
toate de prof.GabrielaMaeovei.
209Pentrun.fam.Buşilă,veziREC.POP.1(1774),
p. 324şi 325(Gheorghe
şi Standul
!Buşi/â
dinOdobeşti).
210Cf.DumitrU
Va/rcdinHerăstrăula 1855.
(Iorga,BrodllÎcii,
p. 167).
211MarinPopescu-Spinelli,
Geografia
economică
a saluluiDrăguş,in Sl-l IV. 1939,
p. 190 (fărăexplicaţie).
BOftaapareîntr-oconscripţie
a satuluide la 1744(ŞtefanMeteş,
Drâguş.unsatdin ŢaraOltului.
1. TrecutulŢăriiOltulUl.
II. Trecutlll
sallllui:Drâguş,
Bucureşti,1945,p. 182).
:'
2UM.Homorodeallşi
N. Mocanu,Din onomastica
comuneiScărişoara(jud.",llb'a);
in SUBB(Philol.),
XIV,1969,nI'.2, p. 140.
21aComunicate
de prof.·Gh.Moldoveallu.
Dintreacestea,Il.fant. Hutullaaparein
REC.POP:1 (1774),p. 278(Ion llu'tLlna
din Mărăşcşti).
213blSNALH-Banat, Tnlroducel'e,
p. 42,82-83.
214Statisticadin România,Bucureşti,1876,p. 121.
215Comunicat
de prof.GabrielaMacovei.
Explicaţiapresupusă
c:lecătreIorguIordan
(Toponimia
românească,
p. 172)este justă.
216Comunicate
de prof.GabriclaMacovei.
r<;amilil:f
Răd!lţariidin,Paltincs.tepomcnită intr-undocumentdin 1820(Sava,op. cii., II, p. 89); la 1824se amintescstan, Ion
şi Constantin
Răduţă(id. ib.,p. 94); la 1814,PetreRădlllc(id. ib., 1, p. 178).
217CI.AurelV. Sava,Documcnte
pulnenc,II, p. 60 (cea1808): GhineaRabegadin
Nistorc;;ti;idem,Vomicllide Vrancea.
O cercetareadministratilJă
de acumo slltăde ({ni,
in AAR(Ist),s. III, t. XV,1934,p. 160(a. 1827):Sandu Răbegadin Nistoreşti;REC.
POP.1 (1774),
p. 302: Sandu9i Ion RâbegadiuNăruja.
.
218Numeatestatede N.Al. Rădulescu,
Vrancea.
Geografie
fiticăşi umallă,Bucureşti,
1937,p. 141şi harta.
219Informaţiile
vriviudcorn,Mlnzălcşti
ne-aufosttransmisedewoL D\lmitr .Cristea.
Astăzimai existi :iJi dJSCJ:ldJll
al,moşullli"Răghină,DumitruRăghină,plecatIn com.
VilltilăVodă,şi ElenaDedu,fostă Răgl!intl
(in salul Beşlii).La 1542:Răqănesti
(DIB, B,
XVI- II, p, 309).
.
4- Anuarulde lingvistică
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bat în Dragosloveni, corn. Dumhrăveni-»Vrancea)<11. pers; Neamtur=;
GhinduşarijGlzinduşeni
(Ga.laţi), de la nurnele Tui Ionaşco Ghenghea,căruia
i-a fost întărit de domn la 1633221;Borinari (PleniţaDolj) <n. Iam. Boririă=s ; Necşotari-ct:. farn. Neacşu, Btzdtqari«;«: Iam. Bizdîgă (JitiaVrancea); .Şotircori<n.fam. Şoitrcă (Gura Caliţel- Vrancea); Lungari <
n. Iam. Lutuţu, Dobrotari<n. Dobrotă, [Moisa1'1
<11. fam. Moise, Albari<u.
Iam. .AlbII(BisocaBuzău) ;. Plelari <n. fam. Pletea (Chilii-Buzău); Burhălari <n. fam. Burhală, Brătilari <n. fam. Brăiilă, Cachiiari<n. Iam,
Cacbiţ,Creţari <11. fam. Creiu, Coşcotuiri
-cn. Ia m. Coşctm.ea,Dobrotari <n.
fam. Dobroiă, Dăscălar:<n. fam. Dascălu, Goqănart<n. fam. Goqatii, Gi»:
bari <n. lam. Gioabă,Leţterari<D. fam. Lefter, Popari <n. fam. Popa, Pertari <n. Iam. Periea, Şolari<n. lam. Şolea, Teşcănar;<n. fam. Teşcati, Ţibocari<n. fam. Ţiboacâ,Bănicari<n. fam. Bănică, Vădllvari<n. fam. Văduva
(LopătariBuzău); Dneţari<n. fam. Oncaţâ, Lupari <n. fam. Lupll, Frăţilari <n. fam. Frâţilă, Dănilari <n. fam. Dănilă, Călinari<Il fam. Călin,
Bonciari<n. fam. Bonciu (Şoimari---Prahova); VIădari<n. fam. Vlad,
1\1ănal'Î<n. fam. 1vlarzea(Surani-Prahova); 111ăniari
<n. fam. NIanla,
Pipoşari <n. fam. Pipoş (Sion, corn. Ceraşu-Prahova). Cîteva dintre acestea.
au fost deja invocate în controverselelingviştilor,.dar au lipsit "probele documentare" pentru .explicarea lor.
CQnsiderÎndaccidentală funcţia personală a lui -ari, 1. Iordan a optat.
pentru alte soluţii etimologiceori de cîte ori baza motivată a toponimelor
din această ..categorie îi permitea avansareau nei ipoteze mai plauzihile.
BUcari (Nistoreşti- Vraneea) este raportat la oronimul RUca,iar nu la antroponimul BUcă,aşa cum trebuie În realitate223•Ghebari(Paltin- Vrancea)
este considerat un toponim "psihologic"(deşi nu este atestat cuvîntul care
să caracterizeze defectul avut În vedere), eventual un nume de agent (de l
ghebe"manta ţărănească")224;de fa.pt, este un derivat de la n. fam. Gheba,
cum rezultă dintr-un act de judecată de Ia 1800,prin care Ghebariisau Ghebeşlii îşi dispută cu cei din Năruja "moşia Ghebei"sau "moşia Ghebeştilor",
stăpînită din 1795 de către Ene şi Toader Gheba "milcovenii"(actul este
semnat atît de cei doi, cît şi de Sava Gheba,Crăstian Gheba,Vasăle Gbeba)225.
-- Cu un anumit indice de probabilitate, s-ar mai putea include printre
t'ponimele de acest feI şi AloMr(ari(înglobat În Tulburea, com. Chiojdeni220eL Sava,Documente
pu/nene,I, p. 30 (a. 1(86): Gavrilşi Nasiasie,Nell1!cn
ii,
foştiproprietari
la Stoieşti,lîngăFocşani.I. Iordanvedeaiciun derivatpatrionimic
de la
unul din toponim
ele Neall1ludin Moldova(Toponill1ia
românească,
p. 415).Anchetaindi
rectăatestăşi ea familiiNeall1!u
la Dragosloveni,
"pnndlllNemţari".
221DRH,A, XXI, p. 395.
222TudorIonescu,
NotedesprePlenila- Dolji!l,fn AOVI,1927,p. 158.
2231. Iordan,Toponimia
românească,
p. 413.VeziBEC.OP. I (1774),
p. 298(raniţă
BUcădin Cimpurile),
307 (VasileBilcădin B!rseşti),
324-325(Rosulşi ŞtefanBîtcădin
Odobeşti);Sava, Documente
putnene,J, p. 112(Constantin
BUcădin Spineşti,a. 1783),
127(Vasileşi StanBUcădin Spineşti,a. 1794),II, p. 91(Banşi EnachiBUcădin Spineşti,
a. 1823); idem,Vornicul
de Vrancea,
p. 161(IonBUcădin Nistoreşti,
a. 1827).
224IorgnIordan,Toponimia
românească,
p. 317şi nota1.
225Constantinescu
- Stahl,op.cit.,p. 35-37,cf.i32("secăturile
Ghebeştilor",
a. 1818);
Sava,Documente
putnene,1, p. 137.O explicaţie
justă la CDO,p. 282(derÎvatde Ia baza
antropolllmică
Gheb-).
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Vrancea)<n. pers. lÎiolzirle22G;
Bilcarii pe Rahova227<11. pers. Bilco22S;
CăcâceriijCăcăciul'iidin fostul ţinut Lăpuşna229<n. pers. Căcîce (prezent
şi în Căeăceştisau Căcăceni,nume de sate din fostele ţinuturi Cîrligătura,
Neamţ şi Soroea în veacul al XVII-lea) ; lanari (indus în Nereju-c-Vraneea)<
n. pers. Ian230sau Ianea; Gurcorisau Giurcari (azi Biceştii de Sus, indus în
Biceştii de Jos, corn. Durnitreşti- Vrancea)231<n. pers. Gurcă sau Giurcă ;
Perşiuiari (Gura Vadului=-Prahova]<n. pers. Pcr.U232(euinterfixul -n-,
ea în Cristitiari< Cîrstea); J1iiloşari (Ludeşti-Dîmboviţa) <n. pers. Miloş
(frecvent În documentele Ţării Româneşti); G[odu-Petcari(Chiliilc-c-Buz
ăuj-c;
n. pers. Peicu ; Duboşari(în Maramureş, la 1389possessioşi vi/la Zaldobos)23
<
n'ppers.Doboş;/lcclţari (Mlreş, la 1497 Achusţaloa"satul lui Aehus")<n.pers.
*Acăţu-cAcluiiius(rnagh.Akos)234.
Socolarii(CiclovaRomână--Caraş-Severin),
considerat de I. Iordan un derivat "local" de la Socol (Caraşc-Severinj=",
nu poate fi apropiat de acesta din urmă. fiind mai vechi decît el (a. 1363
Zakalar, faţă de a. 1472 Solmos,a. 182HSzakolouacz,popular SOCOlOllclţ)23.,
aşa Încît este preferabilă explicaţia prin n. pers. Secol, propusă de N. A. Constanti.nescuw".
Derivate toponimice personale în -ari sînt şi la romanii sud-dunăreni.
La aromănii din Pind exista un sat Drăqari; despre al cărui nume.T11.Capi226Un ConstantinMohări«din Nărujaeste menţionatla 1810(Constarrtluescu->
Stahl,op.cit.,p. 52).Vezişi CDO,p. 445.
,
227DIR,A, XV-II, p. 164(a. 1491),azi Puşcaş!- Vaslui.In DHH, A, III, p.
188: şi Bălcari(acelaşidoc.),Formadin DIR explicăpalatallzarea
din PiriulGliilcarilor
de la 1838,numeleunuiafluenlal Rahovei(GHIBANESCU,
S.I. XV,p. 284).
228CDO,p. 202;într-otraduceretîrziea doc.de la 1491apareun Bilco,proprietar
In Mărătel!
dinapropiere
(DHH,A, III, p. 191).
229CAT.MOLD.II, p.399 (a. 1(48),407(a. 1(49).
230INDICE
(1865),
p.poate
71; fiConstantinescu
Stahl,Enar
. op.ilor
cii.,(Vedea),
p.23 (lan,
namcsnic
din Blrseştt,
a. 1777).
Baza
şi.Ette,ca în-Dealul
atestat
la C.
Alessandrescu
şi r. G. Sfinţescu,
Dicţionar
geografic
al judetuluiOlt,Bucureşti,
1895,p. 95.
231Indicele
dupăjudeţea comunelor
orăşiane
şi ruraledin lHu.1lteIlia
...,)3Ulureşti,1861,
p. 50şi MDG:Gurcari.în repertoriile
mainoi: Giurcari.
f
232Ni se paremaipuţinprobabilă
ip.oteza
valoriipatrîonîmice·
a sufixului·.
« Perşani.
corn.Şinea- Braşov),
datăfiindexistenţa
.aicia familiei.
deproprietaril{erşu(ultimulreprezentant,AmelPerşu,a părăSitsatulIn11)47,
dupăcea predatmoşia).Sepoateca persoana
să fi fost numităşi Perşună,ca un brutardin Piteştiin.romanul qontratimp
al lui Vlad
Muşatescu,
Bucureşti,
1981,p. 102.
'
233Radu Popa, Ţara Maraml1reşului
În secolulal XIV-lea,Bucureşti,1970,p. 82.
234Atestărila SDT,1,p. 24. N. pers.esteacelaşicu celidentificatde OUoI.iebhart
In formaAcoşfalău
< maglLAkosfdl1Ja
(Vie Orlsnamen
desSeklergebietes
in Siebenbiirgen,
tn BA III, 1927,p. 4), dar presupune
intermediarul
latillizat.Atestărilese .opunexplicaţiei
de laacat "salcîm",
propusăde AntonOpreseu(Observari
asupratoponimieî
populare,în
"Geopolitica
şi geoistoria",
II, 1942,p. 81).
236IorguIordan,Toponimia
romdnească,
p. 415.
236SDT,II, p. 138.
237CDO,p. 272.Teoretic,
toponimul
ar puteafi şi un pl. de la supran,.Sokolar"Şoi.
marul",înregistrat
de FranzMiklosich
(DieBildungder slavischen
PcrsoncnundOrtsnamen,
Heidclberg,
1927,p. 123),cumcredeVasileIoniţ.ă(Valoriale sufixelor
în toponimiavăii
superioare
a Timişului,
în Siudiide onomastică,
II, p. 76); darun dor. de la 1358,prin care
regeleUngariei
îi dăruicşte
cneazului
Socol(Zakul)douămoşiipe ValeaSeeaşului
(Sekaspataka), răsplătindu-lpcntru
vitejie,limiteazăposibilităţile
de opţiune(ef.Xenopol,op. cit.,
11,p. 164-1(5).Aiciesteprimaatestarea satuluiSecăşeni,
com.Ticvaniul
Mare(SDT,II,
p. 113),din apropierea
Socolarilor;
casalui Socolfusesedistrusăde către cneziivecini
Basarab,stăpîniin CaraşulMareşi Mic.
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dan spunea (prefer1ndu-i etimologieilui G. Weigand una din v. sl, AP;r.r'h.
.,drug"): "nu cred să derive din draq «lieb)},căci n-aş şti ce ar însemna în
hulgăreşte undertvat în -ar de la drag" m. Numele poate fi, însă, foarte bine,
un derivat de la baza personală Draq-, şi aceasta nu numai pentru că ea este
atestată la "vlahii" balcanici din secolul al XIV-lea pînă astăzi239,dar mai
ales pentru că satul era numit şi Draqaiw', unde -ai este sufixul colectiv
albanez echivalent cu -estiw. Procedeul de a numi satele nou Infiintate cu
numele celnicului era obişnuit la fîrşeroţi2U,după cum şi la românii 'nordici
satele îşi luau numele,adeseori, de la acela al judelui. Este probabil că sufixul
are această Iunctio şi În Nasari şi Robari din Epir243,Alabari şi Copilari din
Bosnia=", Elldari245şi Duşari=" din Albania (între altele), ale căror nume se
pot uşor explica de la temele personale Nas-247,Rob_248,
.c1lab_249,Copi[250;
Blld_251,
DllŞ_252.
Ca şi numele de familii, toponimele personale în -ari pot rezulta.
uneori, din schimbarea sufixului n. pers. La 1627, satul Cămirzani (Vadul
Moldovei-e-Suceava)se numea Cămlrzari; baza nu poate fi decît n, pers,
238Th. Capldan,Recentle,
in DH I, 1920-1921,p. 421.
239IoanBogdan,Unchrisovul
al regelui
sirbescŞtefanMiliutin,in "Convorbiri
literare",
XXIV,1890,p, 483(Dragile,
Draqliia
) ; N. Iorga,Istoriaromăntlor
ditiPeninsulaBalcanică,
Bucureşti,
1919,p. 41(Dragul); 'I'h,Capldan,
Originea
oocaiioului
tn-Ie,în DH I, 1920-1921,
p. 204; TeodorFilipescu,
Coloniile
romdnedin Bosllia,BLlCjlreşti,
1906,p.184-186; Sextll
Puşcariu,
Studiiistroromân,
II, Bucureşti,
1926,p. :102;I03.nCaraglaui,
Studiiistoriceasupraromanilor
dinPeninsula
Balcanică,
II, Bucureşti,
1941,p, 4q (Drapu
), 10O (Draqoi
),
240'1'11.
Capldan,ROill(inii
nomoz),
Studiu.din viaţa romănilor
din sudul PeIlinsulei
Balcanice,
in DR IV, 1924-1926,
p. 235:Drăgari!Dragai.
Ambele
formeslntcitatede mulţi
autoricarese ocupăde aromânl.La Hâclu,op.cit.,p, 66: Drăqai,
241.JohannGeorgvon Hahn,Albanesische
Studien,II,.Viena,1853,·p. 118-119;
Th. Capldan,Un suţţtxealbanais,p, 132şi Limbăşi cultură,Bucureşti,194:3,
p. 203--204.
242
LCOll
Hel1zey,
LemrllltOlympe
eU'Acamie,Paris,1860,p. 272;IoanNeniţescu,
De
la<romuniidin Turciaeu.ropeallă.
StUdiuetnicşi statisticasupraarmâ.nilor,
Bncureşti,
1895,
p. 180şi 182.
243Menţionate
de Neniţescu,
op. tit.,p. 417şi 419.
244Menţionate
de Filipescu,
op. cit.,p. 197.
2·lS
MenţIonat
de Th. Capidall,
RomurlÎ!
nomati,p. 244.;Dem.Abeleanu,
Turcia.ellfOpeană.Geografie
(ideăşi politiCă,
Bucureşti,
1905,p. 113.
246Menţionat
de Abeleanu,
oJi.cit.,p. 113; Neniţescu,
op. cit.,p. 30; '1'h.Capidau,
Fărşeroţii,
p. 40.
'
. 247Frecvente
sînt,la aromaul,
n. pers.Nasea(Caragiani,
op.cit.,II, p. iŞO,244)şi Nasi
(id. ib...1, Bucnreti,1.929,
p. 92-.00093,
II, p. 43,256-260,276-278).
248Robu..,
Robaslutn. pers.care"seaud des"la,aromlni(Caragiani,
.op.cit.,I, p. 91,
95, II, p. 37,152,260).
24ijTematrebuiesă fie aceeaşica în arom.alao.acitl
"copilandru",
dar.n. pers.nu il
avematestat.
2.50
N.pers.Copilesleatestatîncădindocumentele
medievale
carese referăla "vlahi"
(vezi1.I;Iogdall,
op. cU.,p. 493; S. Pu')cariu,
Studii,V, p. 284).Aceeaşibază explicăfli
numelesatuluICopila(Fllipescu,
op.il., p. 197).Cf.şi BăitaniUngăB{tiasa
(Hâciu,op.cit.,
p. (9).
251Vcziu.pers.Blliilp(I. Bogdan,op.cii.,p. 492),Budul(Capidan,OrigineaDocativului,P.200),Buda(Puşcariu,
Studii,II, p. 304; C'lragiani,
op.cit.,II, p. 39,256),Budo
(Caragiani,
op.cit.,II, p. 99).
252Vezin. fam. arom.Duşi,la Moscopole
(Hâciu,op. cii., p.. 122), Duşu,la Lacă
(Caragialli,
op.cii., II, p. 222).
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Cămirzou,frecvent În epocă=", Invers, un n. pers. în-ar poate dezvolta un
toponim prin schimbare de sufix: Ia 1515 Neagoe Basarab îiîntăreâ lui
Manea Vulpariul jumătate din satul Goleşti=",sat care s-a numit apoi 'Goleştii Vulpariului (a. 1670-1(71)255, iar mai în urma Geţeştii-«Valpaşi
(Argeş). Decalajul dintre tderivntul toponimie şi a ntroponimul de la bază
sa poate fi doar Oiluzie a perspectivei sincronice. Astfel, dacă la Cocoşart
şi la Ţigănari (Gura Caliţei- Vrancea) întîlnim astăzi familii Cocoşelşi Ţigă
n uş,nu Înseamnă neapărat că toponimele s-au format de la aceste nume:
Cocoşelpot fi descendenţii unui Cocoş(la 1631, de ex., este menţionat un
Stanciul Cocoş,proprietar da +Domîreşti,în apropierejsv, după cum Ţigtinuş
pot fi descendenţii lui Ţigan.
3;2.3. O poziţie intermediară faţă de categoriile stabilite de noi o au
numele de uliţe, ferme, stîni etc. care, considerate din perspectiva desernnatului, ar trebui incluseprintre numeleobiectelorsociogeografice,dar posedă,
În acelaşitimp, caracteristicileformale ale numelor de obiecte fizicogeografice.
Numele de acest fel nu i-au interesat în mod special pe 'cercetă'tori şi,
din acest motiv, s-a înregistratun număr infim faţă de ce trebuie să fie În
realitate. Un drum din Plotonfţa (Frasin=-Suceavaj se numeşte Uliţa Maciocarilot sau a Mociocanilor,de la Il. Iam, .MaciOc.La Nereju, În Vrancea,
s-au notat SUna Buşilarilar<n. fam. BI/şilâ, Uliţa Călugărari1or<n. fam.
Câlug(lfll, Uliţa Dudarilor ("unde stau Dudiîreştii")<n. fam, Diuiuv", UltF
mulnume prezintă un interes special datorită redundanţei sufixelor personale, caz pe care l-am mai întîlnit la Gemenea (Stulpieanî- Sueeava),unde
mehibrii familH:iCoperzase numescnu numai Coperzati,dar şi 'Copersiiretu;
Ambele ilustr'eazăvse pare, o fază de tranziţie de la numele simple (Dadu,
Coperza)la numele sufixate (Dudaru, Coperzaru),primele fiind ofieializate,
iar celelalte creaţii spontane ale mediului popular.
i
Printre părţile satului Drăguş din Ţara Oltului, se menţicneazăt.veeinătăţile'' (sau uliţele) Codrari(lor), Lăscari(lor), Rogozari(lorY,Husari(lor)
din Sus şi din Jos, de lan. fam.Codrea, Lasea, Rogozea,Huseav", La 1761
cea de-a doua era numită Uliţa Lascului, pentru că pe ea ;Îşi avea casa
"boierul" ( ..ţăranulTiberj Oprea. Laţcu259•
3.2.4. Cînd baza antroponimieă este motivată s.emantic, funcţia per'"
sonală a sufixului -ari este neutralizabilă, suprapunîndu-se funcţiilor sale
253DRH,A,XIX, p. 31S.Pentrun.pers.,vezip. 314(a..1627,dinClndeşti.- Nea.mţ.),
p. 512(a. 1628,dinMăstacăni
-- Baeău),
XXU,p. 511(a. 1633,din Horgoeşti
0-'Tigheci)
ş.a.
254DRH,B, Il, p. 271-272.
265DRH,B, XXIII, p. 105.
2581bidem,
p. 339şi a4·1.Numelesatului+Cocoşarii
sau +C;OCO·5fTi!
de pe SLemnic
(Vaslui)de la 1661(GHIBANESCU,
S.L XV,p. 119-120)pare să fie şi el in legăturăcu
n. tam.
Cucoş
(la 1795
doitlrgoveţi
vasluieni
nume,
ibidem,
p. 177).
'
267
Ancheta
colectivă
la Nereju.
1)11actaveau
d! peacest
la 1700
menţionează
neamulBllşileştilor(Sava,Documente
pulnene,II, p. 10).
258HenriH. 5ta111,
Vecinătăţile
dinDrăguş,in SR r, 1936,,Ilr.1, p. 19ş,u.; Şlefania
Cristescu-Golopenţia,
Drăguş,llI!sai din ŢaraOltUIHi
(Făgăraş).l\lani{eslări
spirituale,Credinţeşi ri/urimagice,
Bucureşti,
1944,p, 110.Numelede familiesînt aproapetoateatcstatll
la Drăguşdinsecolulal XVII-lea,In Urbariile,1, p. 2a6(PetruIl.odre,$.1 (32),237(Krisztian şi RadulyRogatadrabanlh,a. 1(32),2a5(RomaJlusiajudex,a. 1(j32).FamiliaLaseu
apareinCepind
cu conscripţ.ia
din 1721(veziŞtefanMeteş,Drăguş,p, 166: JHanşi Alde
Lalzcu).
2li9ştefanMcleş,Drăguş,p. 174.
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lexic.ale•..,...,.
cum se poate vedeuşi din paragraful precedent, unde Codrar; şi
RogozarL
au aparenţaunor patrio.nime.Chiarcînd paza nu.,emotivată (Husea),
funcţia perş.ol1alăa derivatului poate fi neutralizată datorită coincidenţei
acestuia cu un element lexical omofon (husar).
Numărul acestor .toponime, personale la origine, este, probabil, foarte
mare. Vom cita doar cîteva: Gliinâari (Mureş, lîngă Acăţarij'<rn, pers.
Ghindă(la 1507Makţcloa "s.atullui Ghindă", iar la 1850Dingye"Ghindă")260;
=Scoriari (pe lîngă Boloteşti-Vrancea)<n. pers. Scoarţă (Scoarţeş),dovadă
alternanţa cu Scqrţeşlia numeluiSăU261
; +Borşciari(R.S.S, Moldoveneascăj=",
prnh. <n. pers. Borşc, Găinari (azi Făgetu, com. Nistoreşti- Vrancea), de
la "neamul Găinarilor" din Nist.oreştr, Între care Vasile Găină, Radu Găină,
descenderiţi,din "bătrînul Găină" de care vor beşte un act ..de la 1768263;+Coiedarii. (lîngă .Tîrzi], com, OlteneşLi-Vaslui), menţionat de Bărhulescu, satul
fraţilor Coiei.;'Cociobart(Palti n - Vrancea)<n. pers. Cocioabăvs; Balereari
(in bazinul Milcovului)<n. pers. Balercă=>; Albuuuii (azi Ariceştii Zeletin --Prahova),.de l<tnumele marelui spătar Albină, căruia.i se Întăresc părţi
de sat l.n jurul anului 158]266;Cureaua Ismănarilor (Orodel--Dolj)<n. fam.
Ismanâ267; +Metlarii (lîngă Pleşcoi, Berea-Buzău), atestat la 1631 în forma Mirlori, <n. pers. Mirlea (un Mirlea din Răteşti, aceeaşi com., apare
Intr-un doc, din 1632)268;Mierlarii (înglohat în Jilava-e-Bucureşti), cu
aceeaşi etimologie(un Mirlea din Roşiul, sat inclus tot în Bucureşti, e atestat
la 1632)269;+Bosarii (Huncus-Dtrnboviţaj, prob. <n. pers. Boşa270;Coliarii
(Nistoreşti Vrancea)<n. pers. Colţu271; Uliţa Puşcarilor (StulpicaniSuceava)<n. fam. Puşcă; Poiana Seripcarilorsaua Scripcanilorşi Drumul
Drobarilor (Frum9sul- Suceava)<n. fam. S'eripcil.şi Drob, care a li avut
proprietăţi acolo; Piriul la BaUl/yari,Poiana la Baltayal'ijPoiana lui 8altag
(Vama-- Suceava) <n. pers. Baltag; BobocarÎ, Bostânari, Cenuşari, Lăbari
(Lopătari--Bu;lău) <n. pers. Boboc, Bostan, Cenuşă, Labă; Cepari (SIon,
--,
'- .fiii
260.
SDT,1,.p.259.S-arputeaca sufixulsă fi apărutulterior,pentrua-i desemnape
ceidinGliinda,
dupăcumsatul Vălari(Hunedoara)
a fost numitla inceputValea(a. 1482:
{l{)ss(;ssio
Walya)şi de-ahIala 1733Vălari(Velari)- cI. SDT,II, p. 239.Cazurile
ii\cl\re
patrionimul
infuncţietoponimieă
i-a succedat
toponimului
sintnumeroase
pestetot.
261CAT.MOLD;III,p. 98 (a. 1658),lV, p. 45 (a. 1676),57,61, 66 (a. 1671)[
111.
IV, p. 105(a. 1679),391(a. 1695).
262DRII,A, 1, p. 216(a. 14;16).
263Sava,Documenle
pllinene,II, p. 60 (eca1808),89 (cea1820),104(a. 1834),160
(a. 18:{7);r, p.l02 (a. 1768).
264Informaţie
dela prof.Gabriela
Maeovei.
265Informaţie
de la prof.Gh.Moldoveanu.
266DIH,B, XVI,p. 498.DupăHasdeu,"numele
cătnnului[...] ne spunecă locuitorii
luivorfi fostdedaţioarecind
cucreştereaalbinelor"
(BEMS.v.albină).AlltoJ.l
Oprescu
vedea
aici nn derivatde la UlltoponimAlbina(op.cii.,p. 86).
2MConstantin
Stănicl-Orodel,
HotarulsatuluiOrodel(Dolj), in STi.II, 19::;7,nr.
1, p. 31.
26B
DHH,B, XXIII,p. 384fp.625.DamianP. Bogdanexplicatopollimlll
elela apelativulmierlă(op.cit.,p..176).
26"DHII,B, XXIII,p. 575.
270Satulesteatestatin Documente
priuindrelaţiileagrarein secolul
al XVIII-lea,r,
Bucureşti,
19fil,p. 750(a. 1787);1. DIV.17(a. 1831).Antroponirnul
în CAT.Ţ. ROM.II,
p. 413(a. 1tl28);Paşca,Numedepersoane,
p. 18.5;CDO,p. 211; 1. Pătruţ,,')iudii,p. 179.
271Satulesteatestatde Ion IOllcsell,
Agricultura
În jurli:!ulPutna,Bueureşti,
186B,
p. 365.Anll'oponimul
la Sava,Documente,
II, p. 122(a. 18:1:l).
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com, Ceraşu--Prahova)<n .. Ia m, Ceapă; Bă/lăgari, Buiuruqari, Bănari
(Bisoca-- Buzău)<n .. Iam, Baltag, Buturugă, Bariu.
3.:. Ajunşi.în acest p u nct.ieste.drresceă ne Întrebăm ce origine are
sufixul personal cari din .topourmia noastră. Nu putem accepta explicaţiile
priuevoluţia .unor fUllCţ.ii
..lexicale, date.rde G. Giuglea şiGh. Bolocan, şi
nici pecea propusă de 1. Iordau., a descendenţei din funcţia patriouirnică;
Obiecţia care i se poate aduce ipotezei din ur.măveste că priveşte Lucrurile
numai din interior.uI.tcponimiei, cor.ellnrltoponimele personale cu patrienirnele (în virtutea identităţii formale a sufixuluij : . ar, sistemul toponimie
personal reflectă direct sistemul antroponimic, dup ă CHmsistemul toponimie
descriptivil reţtectădirec.tpe cel lexical.Am văzut că numele de locuri cu bază
.antroponimică preiau un procedeu existent la nivelul numelor de. familie,
iar patrionimele se construiesc după modelul patrio nimelor generice. Prin
urmare, pentru a explica funcţia diferită a sufixului -ari va trebui să părăsim
do meniul toponimiei, pătrunz.ind în. acela al onomast.icitstricta sensu.
3.:.1. Raţiunea folosirii lui -ari în numele de familie colective este
dată în mod cert de valoarea patro nimică a singularului său, semnalată mai
întîi de N. A. Constantinescu, care a localizat-o în Bucovina tBaratiu, Catrinar, Gbeorohinor,Feiiiar, Moricar, Mărcar, Mincar, Monaru, Pili car)272.
La acestea se pot adăuga Tănăsar(Pojorîta-Suceva)<n.
pers. T'ănasă,
Banceru (Vama-Suceava)<n. pers. Bancev»,Cozmarui(Sadova-Suceava)<
n, pers. Cazma (cf, şi Pîrîul Cozmariului!Plrful la Traian Cozma, tot aici),
Lucuiar (Vama-Suceava)<n. pers. Lucuiă, Ttiuuu: (Sadova=-Suceavaj«;n.
pers. Tetini'i(?),Micuiar (Mănăstirea Hu morului)<n. pers. 1H.icuţă274,
Maruşcar (Voroneţ c-Suceavaj şi Murişcar (Frasin-Suceava)<n. pers. ucr. 1I1arocko şi Maricko=":ş.a.
Astfel de nume există şi prin alte părţi: în j. Vrancea, undela 1864 se
pomeneşte un LLl[Juşaru(Gogoiu,com. Hăcoasa)276
şi mai ales ÎnTaraOltului
(care, lucru curios, i-au scăpat în totalitatea lor lui Paşca) : Pelre,JkarLyabulj
Petrasko Lyabul din Nelot277;Kirszte Vlagar sau Vlegared.n' Sîmbăta de
JOS277
<n. pers. VUige;Bukur KokarjBukur Kulean din Viş!tea de Jos <D.
pers. Ct)(;a279;
Opre BokarJOpre Bokan, tol aici, <n. pers.. Boca280;lVIany,
Opra şi Bukul' Popor din Părău <n. pers. Popa281•Sufixul patronimic este
prezent şi în onomastica Văii .Tiului(după cercetările lui Al. Cristureanu).
Nu credem necesar să extindem exemplificările, cu atît mai mult eu cît
monografiilede 10caliLăţi
şi volumelede documente îi.atestă circulaţia În toate
zonele româneşti.
Sufixul ..!...ar
este mult folosit si înonomastiea românilor sud-dunăreni.
După Ioan Caragiani, el ar avea o funcţie augmentativă nu numai în BataI'
212CDO,p. XXXIII.
273tin Gheorghe
Banceestemenţionatla 1763(Şlefanelli,
ojl. cii.,p. 68-69). La
VamacxisHlsi toponimlll
Jgheabul
BancilllllÎ.
.71CAD16·1(a. 1856).
275CAD306 (a. 185-1)
şi listeonomasticeac1uale.
276CopiedupăUlldocumnt,anexaLălacaietuleleanchetăindircctă.
277Urbarii/e,
1, p. 44lf537(a. 16:l7).
27RIbidem,
p. 434şi 563(a. U.:37).
CI.eno, p. 409 (Vlăyara).
279Urbariilc,
I, p. 243(a. 1(134)/801
(a. 1640).CI'.CDO,p. 245 (CoCal'ill).
2801}l'bariUe
I p.343 (a. 16;-)4)/227,801
(a. 16:12,
1040).
281lbidl:lll,
p. 490şi 493(a. 1(\:37).
La CUO,p. 135:Popii/aru.
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("boţ.mare"),.Ciâmar("şuviţă mare de păr"), Maliar ("mai mare"),Batar ("bute
mare"), Coiar ("boţ mare")282,dar şi în Dumar<pllma, Cosiar-c.Cosia,Cos»
trintar< Costanti,. Barâcar< Barac, Bitar < Biti, Dimar«Dune; Simar< Sitna•
Panai6lar<Panaioti,.Ni.cbltar<Nichita283•Dara doua serie cuprinde nume
nemotivatesemantic. ceeace înseamnă'eăsufixul nu poate avea decît o funcţie
pur. onomastică, pe care o.considerăm tot patronimică (cel puţin la origine).
Dacă Ceâpar, de ex.j .este simţit ea augmentativ ("ceapă mare"), cum arată
Caragiani,ce sens ar mai avea un al doilea derivat, CeaPârar2B4,
dacă nu acela
de a-l desemna pc descendentul lui Ceâpar? Astfel de nume existau şi la
istroromâni285,
S..3.2.N.A. Constantinescu nu şi-a dat seama de valoareamalronimică
ce bdublează pe cea indicată de dînsul (chiar în seria de exemple citate) şi
pecareb atestă documentele şi datele culese de noi din anchete directe. La
1774 existau la Vatra Dornei 7 proprietari il frinei sau sin frinei; la 1856
formula el'aînloeuitil cu Irinar (12 proprietari), iar o proprietate a lor se
numea Arşiţa Irinnriior=», într-un documentdela 1786din Vatra Cîmpulungului apare OdochitaFeliţoaie şi Vasilesin ei; la 1790,fitil este numit Vasile
Feiiţar(i), iar la 1792fratele lui se clieamăPăritilei Feliţar287(familia Feiiiar
există şi azi la Vama şi Ia.CîmpulungulMoldovcnesc). Descendenţi!..Uriitisei
de la 1787sînt Toader Ură/ariulde la 1786, Ghiorghi şi Todosie Urătar de
la 1790,Toader Urlarudela 1802- toţi din Cîmpulullg28B;
Impreună alcătuiau familia Urătarilor289•
Un membru al familiei Ruxăndaril era, la 1786
şi la 1792,Petre Ruxandii sau Petre a Ro:tandiidin Vatra Clmpulungului=".
Iftincarii din Sadova de astăzi sînt, probabil, descendenţiilui Ionaşcu a I[tincăl
de la 1699 din Cîmpulung=". Familia Bedrule din Pojorîtaeste 'poreclită
Cairinar după o văduvă, Cairina, a cărei urmaşă este 292;O·confirmare este
numele satului Cairinari (Panaei'- Suceava), care şi-a luat numele de la
acela al numeroaselorfa miliiAcairinei..Gheorghinar,menţionat deN. A. Constantinescu, este, de fapt, Gligor(i)Glzerghinarde Ia 1771,<tIcărui nume pare
să indice tot o bază matronilhică293.Recenşămîntul de la 1774 oferă numeroase indidi ale importanţei acordate liniei mterne în ocolul Cîmpulun2821. Caragi:U1Î,
.op.o.it.,r, .p, 31,60, 9495, 101,218.
283Ibidem,p.27, 29,66, 97, 196,.218.
284SexUl
Ibidem,
p. 45.. .Stadii
..... istroromâne,
.
285
Pnşcariu,
II, p. 208,237.
288VeziBEC.POP.1 (1774),
p. 252--255şi CAD282(1856).
287Ştefanelli,
op. cit.,p.l 63,199,205,228,Fl'aţ.iireaparcu numeleFeliţarla1801;
(ibidem,
p.325).
288Ibidem,p. 90 (Vasilea Vriitise),161,201,208,308.
289Ibidem,p. 376(a. 1821).
290Ibidem,p, 162şi 228,
291Ibidem.p. 19.Un VasileIf'li(n)caraparela Sadovaîn 1809(TeodorBalan,NOUl
documente
cÎ.mpuluJ1lleJlc,
Cernăuţi,1929,p. 80); în razaaceluiaşisat esteşi toponimul
FlntÎna It/inearului.Numelenu trebuieraportatla Jftincu(CDO,p. 49),carenu a existatin
onomastica
zonei,destulde binecunoscută.
292DcşiCa(rinarii
sînt consideraţi
una dinceleIllaivechifamilii(pI'Îmul
atestateste
VasileCalril1ariul,
Jn1786,eL Stefanelli,
op.cit.,p. 164),genealogia
Joresteînc:iivie in conŞtiinţa locuitorilor.
'
293Ştefnelli,ojJ.cit.,p. 105.Gl1erghinu
ar puteafi, teoretic,i un numede bărhat,
dar JlUestecunoscutca atarein onomastica
zonei.
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guIui: "Gavril cu mă-sa iV1ărica"(cî. Maricarş, "Ion eu mă-sa Ruxanda" (cf.
Ruxăndar), "Iou sin .Irutei" (cf, Irinars ş.a.m.d.29.
Funcţiamatronimică există şi în alte părţi ale Moldovei, dar cercetărilesînt prea firave pentru a avea o perspectivă de ansamblu. LaMădîrjac
(Iaşi), Iluieari este numele colectiv al familiei Ailincă[; la Spulber (Vrancea)
numele Pîrîului Săftarîlor se raportează la.valde Safta" sau Asaf'ii, familie
care coboară din Safta vădllVa2!>S;
la Dîrmoxa (Broşteni-Suceava) există
familia Păştinaru, prob. <paştiIll1296•
Această funcţie a fost preluată analogie
În cîteva derivate lexicale cu o circulaţie redusă, cum ar fi slujnicar, muierar,
pocrişcar297
;
3.3.3.,Existenţa unui sufix personal -al' face posibil pluralul direct
atît în numelede familie cît şi În topcnime=v: n. fam. Lucuiar>Luwţariij Lucuiărenti. (Vama-Suceava); n, Ia m, Piiicar c-Piitcarii (Cimpu.lungulMoldovenesc), Piiicarii]Piiicărenii (Bucşoaia, corn. Frasin->Suceava); n. Iarn.
Cozmari-Poiana CozmarilcrţPoiana Coemariulni (Sadova=-Buceavaj; n,
fam. Niciuar.z-Poiona.Nteuiartlor(Deia, cam. Frurnosul-e-Suceavaj; Il. Ia m,
BnZlma1'299
»-ocuia Buznnoritorsau Buzănarilor (Mărăcineni--Buzău)300; n,
fam. Minlar>Pzl'îul Minfarilor sau Miniăreştiior (Capul Cadrului, cam.
Păltinoasa- Suceava).
Un plural direct poate apărea şi cind terminaţ.ia antroponimului este
doaromofonă cu singularul unui sufix personal=". In cazul nostru, Cirjelar:
(Tulcea) este pluralul luiCî;jelar, numele vechi-al satului (perceput ca antroponim în funcţie toponimică absolută), format de la o bază personală cu afixul
de plural ture -larv=.Un al doileaexemplususcită un interes ceva.mâideosebit.
Aspectul exclusivde sg. al primelor atestări dinDRHale numelui satului Cotnari (Iaşi)303ne face să privim cu scepticism etirnologialui din coiunori=s, deşi au existat numeroase localităţi numite pur şi simplu Că/unul,
Călnria, Cătunele, Cotunul etc. (sau dublate de un delerminq:nt oarecare),
ai căror locuitori se puteau llumlnll numai ciitunenisau câll1l1a.i(cotwwşi)30',
dar şi coiunarl, după cum am văzut (2.3.2). Credem chiar e derivatul avea,
în perioada veche, o suprafaţă mai mare în dacoromână - şi nu numai aici.
294HEC.POP.1 <1.77<1),
p. 245--219.
291)
Comunicat
de prof.GabrieJa
Macovei.
296J'ăştinaesteinregistrat
deCDO,p. 129.
l197
Ultimele
la Udrescu,
op. cit.,H_V.
şi InALHl\1
liU, 11292/391.
298DragoşMoldovanu,
LegileformatilJc,
p. 35(cuex. pentru-an, "eseul).
299La1637sernenţiQnau
4 persoane
BHtunar
(al) la Netot,in ŢaraFăgăraşului
(Urba'riile,l, p. 441).
300DRB,B, XXIII, p. 871,40\)(a. 1(31).
aOlDragoş
Moldovanu,
Legile('o/,ma[ilJe,
p. 37--38_
302Dupătraaiţie,satul.arfi fostIllfiinţ.at
după1877de cătl'emoalliiardelelli,.
dintre
caff;l
celcare"a pusparul"afost un moşCîrjăC;;andru,
op.dt.,p. 178).Sah!leste atestat
lnsăşi de hartarusăde la 1828,In fOI-ma
CirJe/ar
(Const.C. Gî.urescu,
Ştiridesprepopulalia
rom(Îne<l8că
a Dobrogei
În hărţimedievale
.i moderne,
Bucureşti,
La_,p. 58).
303CI. şi Gh.Ungureanu,'Gh.
Anghel,
COJlst.
Botez,Cronica
Cotnari/Of,
Bucureşti,
1971,
p_238,24: (DealulColrwmllli
Nou,a. 1638;DrumulCotnflmlui,
a..1616,1<>:18,
1(79)9.·a.
304N. Iorga,istoriacomertului,
I, p. 158; Const.C_Giurcseu,
Tîrguri,p. 217; GIt.
Ungureanu,
op.cit.,p. 96; C. Cihodarn,
Începuturile,
p. 4.1_
305CI.colrmaşi
"ceicelocuiesc
incotune"(Hîrşoveni,
com.IvălleşLi
- Vaslui);Că/llIWşi.
sat atestatla 1865(Samara- Argeş),cL INDICE(1865)
; IorguIordan,TOJionill!ifl
romdneascil,p. 417.
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El era frecvent în documentele.din secolele XIV -XV privitoare la rcrnann
din Balcani, unde devenise un apelativ generic al acestora: olacchisioe caturiarii (a. ]361), li Chationori e Morlacchi (a. 14:-30),cothomaro Vlacomm
(a.H40); prin resLrieţie, catunaruis a Însemnat şi"căpetenia cătunului",
cătunarul pri;nexcelenţă3Q6.
Este, tocmai de aceea, foarte greu de erezut ică
un nume colectiv atit de clar ar fi putut evolua de timpuriu spre uusg. nernotivat (de felul lui "Cotnaş<co[unaşÎ SaU *Cătnen<cătl1neni); baza sa. fiind
motivată, el nu poate fi comparat eu forma sincopată tirzie Botşăni pentru
Botoşani,invocată vea argument de către Const, C. Giurescu, Apoi, nu se
găsesc în documenteleinterne urme ale lui -11-sineopat, dacă facem abstracţie
-de tra nscrierea neverosirnilăCoiunariua unui doc. tîrziu, făcută de A. Gorovepo7,sau de transcrierile Cututaru, Koiuiara, Cuiunari etc. dincartografia
şi memorialisticasecolelor XVI-XVIIpo8, care reflectă mai degrabă dificultăţile unor străini de a pronunţa numele.
Toate acestea ne fac să propunem o explicaţie printr-un nume de persoană, probabil german, cum ar fi Ko(d)tner, Koft(e)nersau K6tl(e)ner,Înregistrate în documentele din secolul al XV-lea din Saxonia superioară.vderivate din germ. mediu kot "colibă" (aşadar, "Colibarul")309.
Chiar dacă nu ei
au întemeiat localitatea, saşii au avut aici o poziţie importantă în perioada
veche, relevată atît de misionarii catolici cît şi de documenteleslavone,latine
sau germane. Tradiţia reprodusă de Bandinus, care amintea de venirea pe
aceste Jocuri a unui neamţ Guinar, pare să aibă, deci, un simbure de adevăr,
306Vez!Demct
rlo Găzrlar-u,
Daios nueoospara uiejasciinioloqtu«
balcânicas,
În .,Aela
Philologica",
y,1966,
p.91-92,
care
relevă
,şi
toponlrn
e
Caturiar
i
In
aceste
regiuni;
Ion I.
Nislor,Originea
românilor
a in Balcanişi Yfahiile
din Tesalia.5iEpir,In AAH(Ist)s. III,
t.
XXVI,19<14,
p. 182;SilviuDragomir,
Ylaliiişi morlacii.
Studiudin istoriaromânismului
balcanic,Cluj,192t,p. 10, 19,70-..72.
3071011.
GA,S.D.VIII, p. 8:\7(a. 1655).Nuamputut verificatranscrierea.
3?8Primaatestarecartogrartcă
în formaCulinarestedin 15(;2(Geographicae
iabulaeIn
Logglaa treiavatlcană,publ.de RohertoAlmaglă
in Monumenia
Cartoqra
phicaValicaIla,
IV,
Vatican,
1955,tav. IX).InIonneleCuiunari
şi Cotu.nari
aparela B.Quirini în 1599(IJurlTIuznki,Documente
privitoare
la istoriaromânilor,
IIII>Bucureşti,
1880,p. 518).
309IsoldcNeumann,
])ic Băuerlichcn
Fami!icnnamen
desLand};reiscs
OscJwlt,
Berlin,
H170,
p. 60; \Volfgang
Fleischcr,
Diedculscherz
Pers()nennalllen.
Geschic/ile,
Bildzmg
HndBedeuIZ111!!,
Berlin,1\)(\4,
p. D6. N. pers.Cotnariul
şi Colnaraparintr-undoc.moldovenesc
de la
1593(I. Marinescu,
f)ocumenle
basarabwc,
p. 65),respectivintr-unulll111nLenesc
de la 1616
(DIH.B, XVII III, p. ,H0),dar nu credemcă se poatepornide la ele: primulpare să
provină(!f;la numeletirgului(In funcţieantroponirnică
absolută),iar al doileaparesă fie
il greşealăde (tran)scri"re
pentruCa/uHar:
un DrăghiciCălunarlu{
se intîlneştein Mehedinţi
la 169(;(Le. FiIilLi,Condica
Pocnarilor-AlmâjcHi,
în AO VIII,1929,p. 292;Ia 1704este
mentionat
împrcullă
ellveriilui, Neculaşi IviillişCâlllJlIlr
ii, cr. IOHGA,
S.D.V, p. 192),un
DumitruCă/lZnar
in Vlaşca
Ia 1751(Documente
privindre.la!
Uleagrare,.T,p. 5(5),unColonafu
in TaraOltului(Paşca,NWlle
depersoane,
p. 217)ş.a.AtestatmaiIntiila 1448,satulnu este
atît tievechiincitsăputem.rreSllpunc
o origineturanieăli numelui,cumface 1.-- A. Candrea
(Probleme
detoponimie,
curs,Bucureşti,
1930--J931,p. 235).Dea/ulsi ApaColnărelulu
i din
jud. Neam!,menţionate
la 1634(inDHH,A, XXIr,p. 1;15),
sint,cumaratăformadiminutivnlă,derivatefiedirecte("CotnllruIMie"),
fieindirectedela Ilumele
localităţii:caşi colniurea,
caredesemna
poamadeCotnari(..caşi cumar zicecinevacă vinul/.../ carelcnu-ideeotl1iurea
nu illcftlzele",în Calehiw1l11
w{lIincsc
dela 16Mi,Sibiu,1879,p. 15),tol.astfel,credem,
*coi[/{lrel
puteadesemna
lJuciumul
sauhutuculde Cotnari;dupătradiţie,dt!ugrtr.ii
de la Neamt
ar fi plantatpe coastaaeestu!dealhutllddinviilede la Cotnari(GI!.CngllreanLl,
op. cit.,
p. 2:37)--.
fuptearesprijinăambeleipoteze.

BDD-A1423 © 1979-1980 Editura Academiei
Provided by Diacronia.ro for IP 3.238.234.183 (2023-01-09 01:19:36 UTC)

39

SUFIXUL
-ARI,
!NTOPONTIVIIA.
RlOMA:NEASiCA

59

nefiind o.pură"Gombinaţie etimclogică"-- cum o numea Bogrea3lO•OrnoÎonjll relativă a sufixului antroponimic german (în pronunţia săsească) cu
cel românesc -ar permitea trecerea la plural='. Este. probabil că numelesăsesc
..<1desemnat iniţial unul dintre dealuri (cel numit de Bandinus mall:;oppidi
."Dealul Tîrgului"), după care s-a extins asupra întregii zone sociogeograîiee,
-cu o. densitate. redusă a populaţiei româneşti, Această extensie, frecventă
în toponirnia germanii (unde abundă localităţile în -berg),pare să fie at.estată
-de documentul din 1556,În care judele Tamaş din Cotnari se autointitulează,
Într-o scrisoarecătr e bistriţeni, "Groff am Kotinersberq"(scrisoarea este localizată am Kotinetsberq"În [localitatea] Dealul lui Kottner")312,Notăm, în
trecere, că oronimia Cot.naruluiinclude şi alte elemente care amintesc de
vechii colonişti: Dealul Piscopului, Dealul Laslăului (cu atestări de la Începutul veacului al XVII-lea).
/1. [Dinamica SUf'iXUllli]
-- După prezentarea pe secţiuni a funcţiona1ităţii sufixului, devine posibilă şi necesară o viziune diacronică complexă,
c are să circumscrieoriginea şi evoluţia acestor funcţii atît în planul lingvistic,
al raporturilor cu funcţii similare ale sistemului onomastic şi toponimie
românesc, cît şi în planul extralingvistic, al motivării lor socioistorice.
4.1. După articolele lui 1. Iordan şi G. Giuglea,criginea latină a funcţiei patrionirnice a suîixului -o1'(i)se poate considera pe deplin stabilită şi
încadrată În ansamblul Romaniei, Nu acelaşi lucru se poate spune despre
funcţia sa personală. N. A. Constantinescuapreciază, pe bună dreptate, că
este acelaşi sufix care derivă şi notnitia aqeniissau patrionime(deşi nu crede
exclusă nici explicaţia lui .Puşcariu, prin disirnilarea lui -eni), moştenit din
lat. -ăriusv», dar nu-şi pune întrebarea dacă este o funcţie moştenită sau o
evoluţie pe teren românesc.
Această funcţie trebuie considerată tot o moştenire latină, pentru că
-iitius era folosit şi la formarea gentilicelorw-.După tradiţia păstrat' de vechii
istorici latini, familia Puiarii clescindeadin Pinus, fiul regelui .N'uma31S•
în
Evul mediu se întîlnesc nume ca Lohonarius-cIoluuines, Mixelerii, MicheIerio<iHic/wd, Mortinerio<1V1artirws,Plzilipperius<PhiliPPlS316. Despre
l ularis, G. Serra spune că "reprezintă o veche urmă a extensi!eilui -aris sau
:l1°V.Bogrea,Ştiinlâmilitantă,in AIlN III, 1921--1925,
p. 502.
au Invers,sufixulTom.poateIi asimilatcu-crdecătregermani,
dovadăRoxănâariu
din
Cimpnlnng,
numitRoxatuier
Incadastruldela 185ti.
312Hurruuza
kl, Documente,
XV" Bucureşti,1911,p. 521,cf. p. 855 (a. 15:10:"Anthoniocastellanode Kothnorsperg").
Dacătirgular fi fostconsiderat
un "burg",iar nu un
"stadt",numeleputeareflectaconfuziaJonetică
a lui bergeu bllrg,frecventăla sai, carele
pronunţ.au
"brieh"(cI.Thomas
Nigler,Aşe;tarea
saşilorin Transilvania.
Studii,Bucureşti,
1981,
p. 250).
m. CDO,p. LVI.
314G. Serra,Sllllacontinui/a,
p, 550.Multenumede acestfel (Adarus,iiltariu8,Eracarlls,Calarius,Contari,EraTi,Lacari,Palari etc.)aparin onomastica
l1ispanicii
veche,dar
cercetătorii
mainoiezităsăle considere
derivatclatineşti,lnclinlnd
lllaimultspreipotezaunei
influenţeHire;veziManuelPalomarLapcsa,La onomastica
personal
pre-lalina
de la an/iglIa
Lllsitania.Bsludio
lingiiistico,
Salam
anca,1957,p. 127şi maialesLoul'dcs
AIlJertos
Firmat,
La onomastica
personal
primitiua
de Hispaniatarraconense
g brUca,Salam
anca,H166,
p. 202.
315VeziPlutarh,Vieliparalele(Nmna,XXI).AeeastăfLmcţie,
careparcsă fi foststrăveche,nu a fost recunoscută
de gramaticii
rnoderl1i.
Stolz- Schmalz,
de ex., o consideră
"ncexplicală",
Unerkliirl(LaleÎ11Îsche
GramlTlaUk,
reeel.de MalluLcumannsi .Joh. Bapl.
Hoffmann,
II, Munchen,
1926,p. 212).
316Giandomenico
Serra,Sullacontinuita,
p. 550-551.
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a lui -arius aplicat Ia formarea numelor etnice şi derivatelorgenealogice"317,
Sistentul medicvalse menţine în onomastica italiană: Fuscusc-Foscari
(secolul al X-lea), azi Foseari ; Iacob>Zaccllieri, azi bolonezulGiaccobariov»,
Toponirnia italiană menţine o întinsă serie de colective provenite din
cognomen -+ -er, -(e)ra, -aiia, (e)ria: La 11ligara "il easato dei Boggio",La
Coelrel"Ia tenuta dei Coelli",La Cugnancherâ"la tenuta delli Cognenghi",
La Formanteră "aUi Ferment", Cdiiton«Martuier "cantonc (borgatella)dcii
Mortini", La 'Boitaria"le case dei Botia", Gascbria"le case dei Gasca"ş.a.m.
Ele sînt paralelec utop)11Îlrlelefranceze de tipul La Beluiieresau Beluieries,
provenite din cogn, Blui; Belui<Bellinll320,La Martiniere<n. fam. Martuvo ,
Acest tip există şi în toponirnia provensală322.
Cît priveşte funcţia sufixului ol1o.rnastie
=ar din aromână, 11lIcredem că
ea s-a dezvoltat pe teren românesc, din funcţia augmentativă -- cum credea
Caragiani. Cele două funcţii sÎl1f paralele, Ia fel ca şi funcţiile patronimică
şi augrnentativă ale sutixului -ont (-oi) în dacoromână', şi descind în egală
măsură din funcţiile paralele ale sufixulujIatin. Funcţia augrnerrtativă, deşi
nernenţioriatăÎn gramatiei, o recunoaştem în derivateledin latina tîrzie, cum
ar fi ' plenariiis, magnarius, breuiarius, crudarius, sin(JularÎus, ruiiculartu...
etc., despre care F.T. Ccoper spunea că nu adaugă nimic sensului de bază,
ci s-aucrcat doardîndorînţa de a mari corpul sonor al adjectivelorv'".
Separe că iliricul -aro (-arus), -aria îndeplinea o funcţie similară cu cea
a suîixului personallatin, chiar dacă-laorigineanumelornu stătea un sistem patronimicpropriu-zis=s.Pentru edificareanoastră, vom cita observaţiile sintetice
ale IulD. Rcndic MiocevÎc;"Un mare număr de nume indigeneilire sint, după
forma, construcţia şi pozi(.iaIOJ"defapt, nişte nume colectîvece pot fi asemă'nate cu gentiliciileromane, fiind nişte nume indigene de clan,În acelaşi timp
nume de familie.O serie de atare nume, derivate de la acelaşiprenume (Staflls)
Careera, făTăîndoi.ală,numeleunui strămoş îndepărtat, eponil'nulclanului (adică: Stat-icus, Stat-anim, Stat-inius, Staf-arÎus) pot să dea o idee despre
formarea lor şi principalelesufixe adoptateH325•
Colectivulfamilial se extindea
eu llşurinţă, devenind etnonimic: Dexari, Dindari, Sartdri, SeparP26.Cercetările mai noi înclină să le confere sufixelorilirice şi o funcţie matronimică.
menţinută prin tradiţie onomastică, deşi epoca matriarhatului era depăşită327.
317Ibidem,p. 551,flOta1.
318Ibidem,p. 551-552.
319Giandomenieo
Serra,Per la sCoria
del cOfJnome
italiano.I. Co.qnomi
canavesani
di
(ormaco/eitilia
in-JlGLIA,-.AT.4,jn DHIIT,1924,p. 544.
320Ibidem.Vezi.şi Giandomenico
Sena,Contribulo
toponomastico
alfateoriadelZaCOllti
UlIi/anelmedioevo
delleconwniti'1
furaliromanee preromal1e
dell'Italiasuperiore,
Cluj, 1931,
p. 88·89.
321PaulLebel,LesnomsdepersOnllcs
enFrance,Paris.H14j)
, p. 107.
322Ch.Hostaing;
Lesdomaines
{lallO"fomains
en Prolitnce,înPremierCongres
IIlterni1
tiollalde Toponymie,
p. 42.
323FredericTabel'Cooper,Wordformation
in the Romanscrmoplebciu8,
New York,
1895,p. H;1.
:j24HallSKrahe,DiealteI!balkanilllJrischen
gcofJraphischen
]YameIl,
Heidelbel'g,
1925.
p. 57 c5!l;1.I. Hussu,lIirU.l.sforia,/imbaşiorwmastica,
romallitarea,
Bucureşti,
1969,p. 118.
(125
Ap. I. I. Hussu,lIirU,p. 118.
32 HansKrahe,O[J.cit.,p. 57; I. f.HnssLl,
llirii, p. 125.
327JaroslavSase],UantllfopOlllJl11ie
dansla pr()UillCe
romurlle
de la Dalmaiie,
în ON.
LAT.,p. 370,nota 1.
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După părerea lui VI. Georgiev,traca nu poseda acest, element derivativ, fapt adus ea probă împolrivaipotezei înrudirîi celor două limhi328•
Numele
-de persoană trace Be6o:p(t}v,Âa<xp(t}v,AOUAO:P(t}V.
IIo:1to:p<ov,
eueo:pu)V,
TO:1:'o:pc<O\I,
ar reprezenta, după V. Besevliev şi Kiril Vlahov, derivate de la
.antroponimeletrace Be6o::;,Âo:, .6.ou/.o::;,
IIo:1tIXc;,
e:ueo:c;, To:,:,o::;,
cu sufixul
grecesc-&pwv,-o:pLwv,
aşadar nume mixte329•Şi 1. 1. Russu crede În absenţa
sistemului patro nimic sulixal la traco-daei : "filiaţia era indicată prin numele
tatălui în cazul genitiv"330.In inscripţiile din Dacia apar nume ca Audarus,
Bedarus, Baedarus, considerate de către unii tracice sau dacice=", iar de alţii
jlire332•Un Totiorioar putea fi, după 1. 1. Bussu (acceptat de G. Mihailov),
fie ilir, fietrac, fie asiattcs=. Se observă, de aici, că ezitările privesc mai ales
.sufixulvatribnit fie limbii greceşti, fie celei ilire chiar În cadrul aceloraşi nume
(după cum apar în transcripţie greacă sau latină), în Dacia s-au mai înregistrat
.şi nume celtice în -arus, precum şi altele cu acest sufix, care par a fi "mai
degrabă din Asia Mică"334.
Deşi antroponimele traco-dace derivate cu acest sufix sînt mai puţine
decît cele ilire şi funcţia derivării mai puţin clară, excluderea lor din seria
elementelorcomune acestor limbi ni se pare forţată şi influenţată de prejudecăţi de ordin tipologie.Dacă în sistemul onomastic ilir predomina derivarea,
iar în cel trac compunerea,nu Înseamnăcă aceste caracteristici erau unicel>35
şi
,c.uatît mai puţin le putem transforma în criterii de excludere pertinente.
Pe de altă parte, procedeulgrec de acomodarea f'inalelor'numelor la sistemul
sufixal propriu este prea hine cunoscut pentru ea ipoteza "numelor mixte"
.să ne mai trezească Încrederea.Funcţia colectivă a Iormat.ulul-r- este comună
limbilor i ndoeuropeneşi neindoeuropene(etrusca şi limbile caucazienej=! :J8Vladimil'
Georglev,
Thraceei illţţrlen,
In LBVI,1963,p. 73.
329V. Bcsevllev,Prouăoaniia
nărhu.liănile imenali trakite,Sofia,1965,p. :35;Kiril
Vlahov,De)'GraddesEinţtusses
der qriectiiscben
Sţiracheau] die Thrakischc,
II1.LBXVII'
1972,p. 19.
. ,;
330I. I. Russu,Element'?
autohtone
în limbaromână.Substratul
comunrouiâno-albanez,
Bucureşti,1970,p. 60.
: 3311. Dnridanov,
DicaltenBeuiilkeru.nţjsverhii/tnisse
allfGru.nd
derTopon{Jlnie,
în ACIEB
VI,p. 775;idem,Thrakisch-dakische
StudieIl.
1.Dielhrakischunddakisch-ballischen
Spraclzbetlchlllli/Cn,
In LBXITI,19fJ9,
p. 49(adaugăşi pe Di/arlls,BouTCl:pa:cr).Esle
punctulde vedere
susţinutdemultiivreme.
deGr. G. Todlescu(Jl1onumenlele
epii/raficc
şi sculplurali
ale j\llllseulu
i
naţionaldeantichitâ(i
din Bucureşti,
Bucureşti,
1902,p, 292--294),G. C'r.Mat.ee-scu
(Graniţa
deapasa tracilor,în AIIN III, 1924-1925,
p. 445; 1 Tracinellecpiţjraf'i
di Roma,în "EphemerisDacoromana",
I, .1923,
p. 119nota6 : n&;7t'Cl:pO,
Dindarus,
Dilarus,Vexarasele.; Noml
,traciHeiterrilorio.
scito-sarmalico,
ib. II, 1924,p. 235:Passarus);D. Tudor(Daciila Drobela,
în AOIX, 1930,p. 70).
332Kel'cnyi
Alldras,
A Daciais!emMllnevek,
Budapesta,
1941,p. li37,138; V..Georgiev,
<op.cit.,p. 73; idem,Trakilei lehnrjatetik, Sofia, 1977,p. 238; I. I. RUSSLl,
I/irU,
,p.172;idem,L'orwmasiiqlle
de la DacieRomailw,
în ON..LAT.,p. 359; D. Tudor,Oltcnia
,fOmall<l:l,
Bucureşti,
19()8,p. 150(careîşi modifică
ideeamai veche).
333I. I. HUSSLl,
L'onomasliql1c,
p. 360,:361,3(\:3.
Tracil.consideraşi Philippide(op.
cit.,I, p. (19),caşipeMllcaris
(p. 618);"Uirsaucellic"estedat de Kert\nyi(op.cit.,p. 147).
3H1. 1.RllSSll,
L'onomasti'lue,
p. 359360. Pentrunumeleceltice,vezişi Philippide,
op.cit.,p. (\08.
,m VeziPhilippide,
op. cii., 1, p. 64f>-651.DespredificnltăţJle
separ[ti'ii
sub aspect
,nnomastic
a tracllordeiliei,vezişi 1. 1.Russu,Elemente
iraco-geticc
in lmpuiul l!omanşi ÎTI
BytallfilUn,
Bucureşti,1976,p. 20.
336.
CarloBaltisti,La positionelinţjuÎstica
dell'e/rusco,
în "Scientia".XXrx, 19:15,
;Il.:375-376.
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ceea ce explică şi persistenta sa într-o arie foarte largă. Trombet.ti11consideră
tipic mediteraneanşi stabileşte că sensulsăuiniţial cra acelade a indica apartenenţa, îndeosebi pe cea locală33'1.Admiţînd ipoteza originii preindoeuropene
CIunor elemente comune rornănei Cu albaneza, susţinută de Vittore Pisani=v,
nu vedem exclusăposibilitateaca Iormantul În cauză să fie unul dintre acestea.
Oricum, numărul ..foarte mare de iliri (şi celţi) din Daeia'J39putea contribui
Ia extinderea unui procedeu formativ rar.
Dacă funcţia sufixului latin a putut fi sprijinită prin acţiunea convergentă a suhstratului, se pune întrebarea în ce măsură a putut contribui la
menţinerea .ei adstratul slav. Pentru 'for.maţiilelexicale, s-a admis o suprapunere a slavului -ariji peste lalinescul-ărills340•
Acest lucru S-arputea susţine
dacă se au în vedere doar numele de agent, singurul domeniu în care sufixul'
slav, provenit la rîndul său din cel lat.inesc,avea o oarecareproductivit.ates-".
Dar mapa semantică a .suîixului românesc este mult mai complexă, ca şi cea
romanică; prin urmare, influenţa suţixului slav se putea exercita numai În
sens restrictiv,iar acestrapi estesuficientpentru (1o nega in manieră categorică.
Paralelismul de funcţii între sufixul românesc şi cel slav nu se poateconstata nici în domeniul onomasticii. Astfel, un -ar (-el') patronimic există
în polonă în nume izolate (Wojnar, Wojne1'),dar nu ea produs organic, cica
rezultat al "interpenetraţiei"dintre sufixul.lexicalpolon şi germ. _er342•
Numele
de fa milie bulgăreşti în -ari i-eri) sînt plurale directe ale numelor de persoană
în -ar (-eI'), care, la rîndul lor, provin fie din apelative, fie din nume turceşti
în -a1'243•
Sufixulpare productiv, însă, înhipocoristicele macedonene (Dimkar,
Micar etc.), considerateextensii analogice de la Miiar ("scurtat" din DimiIrij)3H,dar care, mult mai probabil, se explică printr-o influenţă aromânească
(3.3.1.). In a.ntroponimia sîrbă, -ar a pătruns prin supranume=".
Tot supranume şi apelative stau la baza toponimelor bulgăreşti în -cir
(Vidrar, Cestâr,Viscir,Sedlar < uidra, rest, vis, sedlo)346,sau În -arci (Vlllwrci,
337AlfredoTrombetti,Saggiodi anticaonomastica
nncâiterraneo",
Florenţa,1942,p,
9295.
338VlttorePisanl,Les oriqineselela laruţnealbanaise.
Questions
eleprincipesel ele
methoâe,
în "Studiaalbanica",Il' 1964,p. 168.
339A. Philippidc,
op.cii.,1,p. 641,657.
340G. Pascu,Suţixete,p. 91; A. Graur,Nomel'agenls
el adjectirellrOllIJ1ain,
P<1ris',
1929,p, 66; idem,Evoluţialimbiiromâne.Priviresinlelicâ,Bucureşti,
1963,p. 27; Al.
Hosctti,Istorialimbiiromâne,
Bucureşli,
1963,p. 161-162şi 322;EcalerlnaIonaşcu, op.
cit.,p. 77-78.
341AntoineMeillet,
Etuelcs
surl'elymologie
elle vocabulaire
eluvieuxslave2,
Paris,1961.
p. 211-212; HansBielfeldt,
.t1ltslawische
Gramll1atik.
Ein{iihrung
in dieslawischen
Sprachen,
Hale(Saale),1961,p. 119.
342StefanRcczek.Polskienatwyosobowe
i miejscowe
z XVI-XVll w. w ksigach
parafiain!]c!z
wsi1VIicflalia
paw.nam!]slowskiego
lIa $Iqskll,în "Onomastica",
XI, 196(j,p.
246;Bronislawa
Lindert,BI':!!Jroslki
{wortqce
natw!]lllies:!kaIicow
na tereniewojewr!clslwa
lubelskiego,ib. VIII,1963,p. 323.
343NilwlajP. Kovaccv,Toponimijata
na Trojansko,
Sofia,1969,p. 82-8·1.
344Tl'ajkoSlamatoski,
LiCrlOlo
imeJ)lllitri(-j, -ja) i negovite
elerioa/i
vomakedonsk
iom
jatik, în "Makedonski
jazik",XVIII,1972,p, 253.
346Petar Skok,Etimologijski
Ijecnikhrvalskoga
ili srpskogajezika, 1, Zagreb,
1971,p. 50.
346VI.Geol'giev,Iv. GăIăbov,
J. Zaimov,St. Ilcev,Bălgarski
etimologicej
recnik,
Sofia,1962,p. 14·1.Vezişi JordanZaimov,Bălgarski
loponimie
ni naslavki,
in "Onomastica"
>
VII,1961,p. 205-206.
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Gerakarci, Gooedarci,Zidarci; Kramarci < oukar, gooedar, qeraki, zidar,
kramar)34" precum şi a celor sîrbeşti în -ari sau -are {Kuknrueari, Meăkar),
Krcmare, Droare, Djerekare)348.Această constatare se aplică tuturor limbilor
slave, aşa cum rezultă din materialul adunat de Miklosich-w.Pentru t.oponimele care nu se pot justifica prin nume de agent, cum este Zabari,s-a presupus
o acţiune a .analogiei,plecind de la ideea de grup sugerată de Iormaţiile lexicale toponimizate=",Dar ideea de grup nu este sugerată de sufix, ci de desinenţa pluralului şi,prin urrnarev.nupoate motiva folosireaca atare a elementului
derivativ, neţinînd seamă de funcţia precisă a acestuia. Ştiind că satul a fost
Întemeiat de un conglomerat etnic În care se includeau şi rornăni=", putem
explica mai uşor numele plecînd de la n.pers, rom. Jeaba, Jabu, Jab035:lcu
sufixul toponimie personal rom. -ati,
"
Cazurilede folosirepatrionimică a lui -ar în sîrbocroată sînt rare (brigari
"ni.ălureni"< breg, kljetiooor< Kljenoou:a,kdnizar < Kdnice)353şi, din acest
motiv, nu credem că funcţia a fost preluată din latină. Cele din bulgară sint
şi ele discutabile, Referindu-sela Filip ărci, numele unei aşezări de colonişti
din Filipoo«, Zaimov crede că paralelismul funcţional cu derivatele albaneze
în -ar nu se poate explica, sub raport etnic, ea o influenţă; ar fi vorba fie de
o analogieeu numelede agent În -ar (i ), fie de menţinereasingulară, ca arhaism
(?), a slavicului -ar (i)din nolqari, vagari, okari "cei de pe malurile Volgi1i,
Vagâi, Okăi"354.Toponime eu aparenţă patrionimică, de, felul lui Bregarci,
Preadărci, Rekarci, Rularei, Rop ărci, Struqarci, sînt explicate de Zaimov
ca provenind de la bregar "mal mare", prehod-ar "trecătoare mare", "rekor
"rîu mare", ridar "deal mare", *ropar "rîpă mare", "struoar "strungă (şanţ)
mare">", Vom recunoaşte aici nu numai funcţia augrnentativă a suf'ixului nostru (3.3.1.), dar şi unele baze romăneşti. Caracterul cvasiaccidentaJ
347JordanZaimov,
DieBesiedlunq
derBalkan-Ll
albinsel
durclidie hulqarisclien.
Sluuen,
Sofia,1967,p. 213-214.
.,
341'
Otto Franck,Stiuiicntur scrbokroatischeti
Orlsnamenkunde,
1.eipzig,
191.i8,f'
(rcimprimare),p. 203-·204.
349FranzMiklosich,
op. cit.,p. 123-124.Pentruabsenţasufixnlni-al' (-(1')eufuncţie
palIionil1lică
sanpersonală
in limbileslave,vezişi IvanDuridanov,
lllyrisclw
F/llssnamen
in
Serbien,
în LB VI, 1963,p. 109;El'nstEichlcr,Probleme
der A.nalyse
slawischer
Ortsnamen
in DClItschland,
In VII Congresso
interna.zionale
di scienteonomasliche,
I, p. 49@-491(pentru
sorahă); ErnstEichlerundHansWallher,Zuraltsorbischen
Sotiotopoltymie,
In voI.Siedhzng,
BurguneiStadt,Berlin,1969,p. 239Ş.u.(privirede ansamhlu).
3&0
OUoFranck,op.ciI.,p. 202.
351Vezi "Ballzania",
V, 1942,p. 339.
352Carugiani,
op.ci!.,II, p. 10,45.Dealtfel,mai multeexempledate de Franck
sîntnumedesatearol1lâneşti
sauîncarearomânii
auavuto ponderemare; Iropljare(= Copilari),Iiolibari,LlIgare(,=Luneari)etc.("amănunt"
nesemnalat
de autor).
353Pelul'Skok,op.cU.,p. 51.
354JordanZail1lov,
DieBesieellllng,
p. 227.S-apresupus,
'de foartemultăvreme(vezi,
de pildă,DavidChytraeus,
Saxon
ia, Leipzig,159H,p_32 sau JohannesNadanyi,Floflls
hlIngal'iclIS
siveRerumlIungaricafllm,
Amsterdam,
1663,p. 66)c[I:1Cest
vo/garie la bazaetl1onimuluibulgari,dar studiilenoiillfirmăipoteza,orientîndu-se
spreun apelativturcic(Ivan
Duridanov,
RatlJojna bălyarskăta
onomastika,
In "Onomastica",
II2, 1956,p. ;)75-376;
Georgiev.
- Găli\bov
- !leev,op.ci!.,p. 99; J. B. Hudnyckyj,
An elumologica/
dicliolwry
of
lhe Ukrainian
langlIage,
2, Willnipeg,
1963,p. 164--165;J. NemCth,
La proverzance
du nom
BlI/gar,În "Onomastica"
(Winllipcg),
XXVIII,1964,p. 7-12). După Max Vasmer,patrionimulrusescestenon,iar nu arhaic(EtimologiCeşkij
slovarlrLzsskogo
jatlJka, 1, Moscova,
1964,p. 3:7).
355Zaimov,Die Bcsiedltzng,
p. 201-210.
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şi relativ recent al funcţiei patrîonimlce a lui -ar în bUlgarăşi in slrbocroată
presupune, deci, mult mai sigur, un împrumut din română şi, eventual, din
albanezfl:15.Sllfixulromânesc descindedirect din cel latut, [ără intermediari
probabili,
4.2. Urmează să vedem ce factori au asigurat menţinerea Iuncţiilor
personală şi patrionimică ale .suf'ixtrlui în vansamblultoponimiei noastre.
O caracteristică importantă a multora din numele satelor româneşti
este aspectul lor de plural. în această privinţă, toponimeleîn -ari diferă sensibil
de cele din Romania apuseană, construite cu sinqularul aceluiaşisufix. Dlsimetria este evidentă şi in cadrul sistemului toponimieromânesc, unde numele de
moşii în -eas(c[a; -ean(c[a, -oai (c)a secundează numele de localităţi în -eşti,
-eni, -oi ; OI', nu există nume sociogeograficeÎn *-ar(c) a sau -area=",pentru
că cele de uliţe în -ăriapreiau funcţia colectivuluilexical corespunzător (din
.priifărie, bănărie, sttuiirie etc.). Explicaţia acestui fenomen singular este dată
de condiţiile socioistoriceparticulare care au activat procedeul denorninativ,
Ca toatetoponimele cu configuraţiede plural, cele În -ari au fost, iniţial,
nume de obşti ţărăneşti. Semnalîndacest fapt, Henri H. Stahl insistă asupra
conţinutului uman al conceptului de obşte: "numele satului, susţine el, este
un nume de ceată", "pluralul se referă la obştea ţărănească, la populaţia satului""58.Formeledeuominativeprimare si nt numite de Stahl socionime,ceea ce
corespunde perifrazei nume de grup a lui Gh. Bolocan, "în realitate, scria
Stahl, avem de-a face cu numiri ale unor grupuri umane, deci cu o onomastică
propriu-zisă de natură colectivă, iar nu cu numiri de localităţi, adică cu o
toponimiepropriu..zisă. Numele este aşadar al grupului de oameni, al cetei
Care alcătuieşte satul, iar .numai ulterior al locului pe care se afla aşezat
grup ul"3S9.Ambii autori neglijeazăînsă UIlfapt important, acela că teritoriul
nu era consecutiv constituirii obştii, ci condiţia Însăşi a constituirii sale. Ca
urmare, grupul îşi lua numele odată cu moşia. care intra în conţlnutul definiţiei obştii: Gliebarii,de pildă, însemna "oamenii şi moşia Ghebei", iar nu
numai "oamenii lui Gheba".
Cînd documentele vorbesc de "sallil Răuăcatiii, unde au fost răvăcanii",
sau de "Stănuieştii, ai stănuieştilor", ideea de "sat" nu corespunde ideii de
"oameni" cum crede Stahl -,ci celei de "teritoriu". Dimpotrivă, cînd
vornicul spune că, pentru () cercetare de hotar, "a venit şi satul spineştii"
împreună eu nărujenli (din Nărnja), el se referă la locuitori, nu la moşie;
fiind homofuncţlonal cu tiărujenii , spineşiiitrebuie ortografiat ea un nume
356Desprefuncţiapatrionlmlcă
a lui -art i.) in albaneză(şi aicitot de originelatină),
vezişi Norbort.Iokl,Slaoen.
undAlbaner,
in "SIavia",XIII, 1934--1935,
p. 6:W(se"aplică
şi temelortoponimiceslave: garar< Gara,kremenur
< I<remcn,
kosooar
< [(osovoetc.);
HenriBoissin,
Essaipro/Jisoire
declassificalion
desllomspropresallJanais,
in "Studiaalbanica".
IIJ, 1965,p. 120(devenite.nume
de familie).Pentruinfluenţaalbanezei
asuprasirbocroatei
:şiml\cedonenei,
o privirede ansamblu
Ia Idl'izAjeti,La preSeIlCe
del'a,lbanais
danslesparlers
despopulalions
slaIJes
dela Peninsule
batkullique
a.la lwnUredela [angueel de la topollym
ie,
in "Studiaalbanica",V2,1968,p. 1:H-136.
357Osingurăexcepţie
amintlll1it,
numelemoşieiScăiuarea
dela 1808(Ştefulescu,
Schi
tul Crama,p. 120),numităla 1786Scăiuari(ib.,p. 64şi 115)- ulteriorBrînzeiul
de Cîmpie
(Gorj).Aicisufixulparesăfie, însă,patrionimic.
358HenriH. Stahl,Contribuţii,
III, p. 45 şi 54.
359Idern,[paletasociolo!Jică
greşităa "erouluieponimfondator
de sate",Craiova,1944
(extrasdin SR V, 1943),p. 9.
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comun, care avea singularul spinesccorespunzător lui nărujon=», Ca şi obştea,
conceptele de saf, cătun, oraş erau bivalente=" şi numai ulterior obştea pare
să .fi desemnat în primul rînd "oamenii",iar celelalte în primul rînd "locul".
In virtutea acestei bivalenţe originare, este imposibil de sustinut că
"numele de grup" le-au precedat pe cele de localitate. Aspectul de plural este
Q rămăşiţă a vechiului sistem clasificatorgentilic, din faza în care glnţile nu
erau terltorializate (după CUmşi sufixele matronimice sînt preluate din faza
organizărn matriarhalej ; dar acest sistem, caracteristic pentru comuna primitivă, nu poate fi invocat pentru descrierea situaţiei din epoca feudală, cînd,
.aşa cum arată Stahl însuşi, "numele care anterior arătau un gens, arată În
noua situaţie şi un teritoriu"3&2.
Numai la păstorii aromâni s-a păstrat mai
multă vreme, datorită unor împrejurări istorice deosebite, sistemul arhaic
de identificare a grupului nu prin numele locului, care era variabil, ci prin
acela mai stabil al celnicilor(ghicani "oamenii lui Gbica")363; dar în nordul
Dunării acest sistem a evoluat mai repede, nernaiputîndfi observat în perioada
zisă istorică,
'
.
D!f'Crenţ.iereacontextuală între cele două faţete ale numelui obştii
[Ghebari"moşia Ghebei"şi qhcbari"moşnenii",cu sg. ghebar)se tranşează mai
tîrziu, în sensul că de la numeleloculuise poate forma un patricnim neechivoc
(*ghebăreni,sg, qheliărean
) pentru a substitui numele'grupului de moşneni
(care funcţiona şi ca patrionim), iar de la numele de grup se poate forma un
derivat adjectivul (*moşieghebărească),din eare se ajunge, prin articulare.
la nume de loc neechivoc (*Ghebăreasca),subplantîndu-l pe acela de sat
(Ghebari). Derivarease produce, deci, prin încrucişare: pentru a se menţine
ca atare, numelede sat dă naştere la patrîonim, iar numelede grup la toponim.
Deşi am recurs la asterisc în exempluldat, fazele procesuluise pot documenta
cu uşurinţă pentru alte nume de sate, formate cu alte sufixe personale, Schema
procesului:
!
A. Gliebari(sg, Gheba)-. ---+
*Ghebaru!,
?
(familia)
(descendent)
Gheba
Gliebari -+ *glzebăl'eni(sg. ghehârean)
(moş, hoier)
(moşia Ghebei)
(locuitorii)
">1
B. Glzebal'i;Jt
(obşteaj \."
qhebari (sg. ghebar) --4 "Ghebăreasca
(ai lui Ghebaj
(moşia ghebarllorj]
Cind obştea încetează dea mai fi un "grup biologicstabil", cum o numea
Stahl''", şi evoluează de la vechea formă a devălmăşieispre scindare şi disoluţie, devine necesară separarea' celor două planuri denominative, creîndu-se
un sistem de opoziţii suîixale, car-eÎnlocuiescopoziţiile contextuale din faza
360Asemenea
singularesint frecventeşi azi.In Moldova:ilişesc,ueqtrlesc,ba/alese'
[lrţănesc,tnirccsc,
umbrăresc,
cotoţ'ănese
etc.< Ilişeşii,Negri/eşti,
Boloieşti,
Ptrţ.ăneşti,Mir«
ceştiiV<;clzi,
Umbrăreşli,
Coloţ'ăIlCşli
etc. (dupăNALH-Mold.,
Buc.,1, ms).
361DragoşMolclovanu,
De l'interpimtlraiiot!,
p. 157.
362HenriH. StahI,Contribuţii,
III, p. 44.
3631'11.Capiclan,
Limbăşi cultură,p. 203-204.
364HemiH. Stahl,!Verej,I, p. 22.
'5- Anuarulde lingvistică210
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precedentă. Faptul că aceastăevoluţienu a atuis.şi {ormatiil« in -ari se explică
prin imprejurarea că mapa lor Lzanimicăse suprapune peste zonelede maximă
rezistenţâa organizatiilor obşli faţă de tendinţele de aservire din .partea
dam.nilor.,.hisericiişi Ieudalilor, care sint in primul ritul zoneledepresiunilor
intracarpaiiee (ale vechilor"ţâri) şi cele subcarpoiice.
Caracterul arhaic .nl suîixului personal este subliniat şi de funcţia matrunimică a singularului său, menţinută pînă astăzi în unele părţi ale zone]
delimitate (Bucovina, în special). Chiar cînd se adaugă numelor de bărhaţi,
-uriu prQhează o evidentă predilecţ.ie pentru temele în vocală (de cele mai
multe ori în -a), ceeaTe, după. noi,reprezilltă o [ază .morfologicii
de tranziţie,
corespunzînd inceputului extensiei în sens patronimic.
Acest;caracter arhaic este, la prima vedere, în contradicţie cu atestările
documentare tîrzii, de după secolul al XVII-lea (dacă facem abstracţie de
toponimele în care fun<:!.iasa specifică.este neutralizată). Dar acesta este. un
fapt firesc pentru spaj.iulsăude manifestare: .Hrisoave nu.se dădeau, observă
Const. C. Giurescu, decît in cazuri de vînzări, cumpărări, hotărniciri, adică
atunci cînd se producea o ..modificare însemnată În felul de stăpînire
al pămîntului; altfel, satele răzeşeşti puteau să Iiinteze sute .le ani fără să
aibă. nevoie de cărţi domneşti"a60.
Apariţia acestor hrisoave, atît pentru ocolul
Vrancei cît şi pentru cel al. CîmpulunguluiMoldovenesc,coincide, deci, cu
începuturile tîrzii ale procesuluide segmentare a pămîntului celor două obşt.i.
Pe de altă parte, marea majoritate a toponimelor în -ari sînt părţi de
sat sau cătune desprinse din trupul marilor sate; de aceea ele nu au contat
din perspectiva oficialităţilor ca unităţi separat şi nu a11fost menţionate
În catagrafii, Chiar cînd au apărut efectiv mai.tîrziu, aceste nume nu şi-au
pierdut caracterul arhaic, dat de structura numelor de familie care le-a
servit ca model.
Funcţia patrionimică a lui -ar (i) trebuie să fie la fel de veche. După
cum a arătat I. Iordan, ataşarea sufixului la temele terminate În nazală nu
trebuie înţeleasă ca un context fonetic generator, ci ca un punct de sprijin
al rezistenţei sale În faţa concurenţei sufixului -mi. Faptul că -ari apare, de
cele mai multe ori, ca un sufix secundar faţă de. -eui., nu pledează neapărat
În favoarea caracteruluisău tardiv, pentru că există şi situaţii inverse,relevate
de Paşca, După ce bivalenţa semnului toponimie (Todireni: todireni} s-a
tranşat în favoarea numelui de loc, nevoia creării de patrionime neechivoce
a permis reactivarea lui -ari (todirenari), menţinut ici şi colo pe întinsul
ţării, indeosebi suh. forma .patrionimelor generice. Cu această funcţie, Su
fixul saataşat în-primul rînd toponimelor În care-eni avea deja o valoare
lJatriollimieă (GlodlL>glodcni>Glodni>glodellari),.pentru evitarea derivăTii reiterative, ..dar a afectat mai puţin seria personalelor, în care deosebirea de funcţie permitea. reluarea suf. Într-o nouă. ipostază: drăguşeneni<
Drăguşe-ni(Şcheia-Iaşi) <n. pers. Drilguş,fămăşăneni< Tămăşeni (Neamţ)
< n. pers. Tamaş etc.
4.3. Dacă eoneurenţa lui -eni a fost prineipalulfactor limitativ arexercitării funcţiei patrionimicea lui -ari, coneurenţa cu -eşti,-o/şi :"ania contrihuit
substanţial la restrîngerea izoJnorfeilui -ari personal. Aceste sufixe au subminat însăşi haza antroponimică a toponimiei, datorită functiilor patronimică
şi matronimieă ale singularelor lor.
365COIlSt.
C. Giurescu,
Dintrecutul
judeţuluiPUinu,Focşani,1937,p.18.
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Un alt factor restrictiv a fost însăşi polivalenţa sufixului -ar. Cît timp
productivitatea sa în domeniul lexicului era extrem de mure, acoperind o
întinsă mapă funcţională, iar baza formativă a toponimelor personaje era
asigurată în mare măsură de supranume (ca să nu mai vorbim de baza t.oponirniei descriptive, în care ponderea majoră o aveau apelativele româneşti),
derivatele erau susceptibile de neutralizare, Conţinutul foarte general al
sufixului îi limita, deci, capacitatea distinctivă, sugerînd false analize ale
raportului de desemnare. Cine ar putea crede că numele cătunului Jiiari
(Andreiaşu- Vrancea)nu are nici ()legătură eu apelativuljitar (jitor) "paznic
de vite" ? 01', ancheta dovedeşte că este un colectiv de la antroponimul,
frecvent aici, Jituiv":
Am insistat, în articolul deja citat367,asupra tendinţei populare de a
sustrage numele de persoană motivate seriei toponirnicecorespunzătoareşi a
le încadra În seria toponirnelor caracterizante, precum şi a faptului că ea îi
asigură sistemul românesc o poziţie aparte În cimpul topo nimiei romanice.
Această tendinţă nu a acţionat, se pare, eu intensitate egalăpe întreg teritoriul
românesc. Judecînd ansamblul procedeelor la care s-a recurs (între care
dominant este pluralul direct), ea a avut o Iorţ.ă minimă în zona montană
şi submontană şi maximă în zona de cîmpie, unde se întîlnesc şi majoritatea
socionirnelorcu caracter mai mult sau maipuţ.inInjurios-şi unde şi poreclele
au o aciditate maximă. Prin urmare, potenţialul de neutralizare a derivatelor
în -ari era mai redus tocmai acolo unde şi obştile au rezistat mai mult.
Atît menţinerea cît şi dispariţia funcţiilor arhaice ale sufixului ,ari
sînt, deci, rezultatul acţiunii convergente a factorilor llngvistici şi extralingvistic],
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