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Sufixul-oiu (oiiu) în onomastică.
D-l S. Puşeariu (în Studii istroromâne, II, p. 31]),.
comparând numele româneşti Băloiu, Cteţoiu, Dimoiu, Duşoiu, Rădoiu, Scoroiu, Stăitoiu, Ylădoiii, Drago iu cu numele
slave terminate în -oje, ajunge la concluzia „că în româ
neşte numirile în -oiu — care se găsesc cu deosebire la
Mocanii crescători de oi din sudul Transilvaniei — cu
prind în mare parte" sufixul slav -oje. Că nu poate fi vor
ba de sufixul de origine latină -oiu (,-onu) < -oneus, ne-o
arată mai ales numele Drăgoiu care în Banat se găseşte
fără -u-, păstrat de obicciu în sufixul -oiiu.
I n cazul celei mai mari părţi a numelor citate mai
sus, aceasta e singura explicaţie posibilă a sufixului -oiu.
I n ce priveşte însă lista patronimicelor mocăneşti date
în notă — luate în cea mai mare parte din V. Păcală,
Monografia satului Răşinarii!, pp. 134—135 —, explicaţia
trebue să fie alta. Iată câteva din aceste patronimice :
Albăstroiu, Andrifoiu, Brăiloiu, Bmduloiu,
Floroiu, Fierbăntoiu, Ispăşoiu, Lupoiu, Oncioiu, Purcăroiu,
Pătrăşeoiu,
etc. Sufixul -oiu din aceste nume este identic cu sifixul
-oiiu din Banat, însuşi, d-l Puşeariu crede (op. cit.) că
,,-oi [din -oje slavi a trebuit să se confunde cu vechiul
sufix -oiu < -oneus care şi el era potrivit ca să derive po
recle, întru cât, înainte de a deveni sufix augmentativpeiorativ, avusese tocmai rostul de a individualiza, ca şi
în latineşte (Petronius)".
Exemplele date de d-sa pentru
acest -oiu < -oneus, întrebuinţat la derivaţia poreclelor (a
patronimicelor), se găsesc în Banat : Albon, Ignaton, Inibroane, Trâmbitoniu
(în loc de Albon, Ignaton,
Imhroane, Trâmbiion).
Patronimicele mocăneşti trebue puse tot în categoria
aceasta. Nici explicaţia dată de V. Bogrea (în DR. I, P474) că ar fi diminutive nu e admisibilă.
De fapt sufixul -onu, în Banat, când derivă porecle,
supranume, devenite adeseori nume de familie, nu are nici
înţeles augmentativ, nici peiorativ sau diminutiv.
Pe lângă aceea că derivă numele femeii din cel al
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bărbatului (.de ex. Mindoana — nevasta lui Minda) sau
pe cel al bărbatului din al femeii, dacă aceasta este din
r.uiiilie mai bogată, mai cunoscută, sau bărbatul a intrai ca
-•mere în casa femeii, sufixul -onu formează şi supranu
me cari indică familia la care aparţine un individ. Este
Jeci un sufix care derivă supranume patronimice. Toată
asa Iui Moş Clientă lencuţ (poreclă < Iancu) se numeşte:
."• "mimtii.
Un fin, nepot sau strănepot de-al lui lencuţ
• un lencufou;
o fată o lencuţoane. Satul întreg e com-us din mai multe familii mari : Fluturonii
(Fluture),
f-iiilăşoiiii (Baloş), Lulonii, chiar Chitărichnii,
Petrovicio.Pentru a arăta că un copil are o asemănare perfectă
• u cei din familia Popovici, i se zice că e un Popouicion
-au o Popovicioune.
Funcţia sufixului -onu e absolut identică cu funcţia ce
' avea sufixul -esc, astăzi cristalizat în nume de familie,
t] natural deci să găsim nume de familie în Banat for
mate cu acest sufix ; porecla, supranumele patroni
mic trebuia numai să devie patronimic oficial Pe
x. : Ion Graviloni (Jb. III, p. 254) care trebue interpretat
..din familia lui Grăvilă" = Gavrilă, An isca . Mihiatt^ni
i'opovici. R. D. p. 9) < Miclăuş, Ana Păvălou (ibidem.
i. ti) < Pavel, Anica Stăncoahe (ibidem p. 8) < Stancu.
Andrăşori, Bărboii ( < Barbu), Bmhăton
( < Bulzatu^
iliid. p . 50) etc. etc. Foarte uşor vom putea explica şi
mimele de familie date de d-1 S. Puşcariu din Banat ( o p .
•it. p. 311) : Albim ( < Albu), Ignaton ( < Ignat), ImA-m.tne ţ < Imbre < ung. Imre), Trâmbiţori ( < Trâmbiţa
=• porecla). De asemenea şi patronimicele mocăneşti : An
iiHoiu ( < Andriţă), Oncioiu ( < Onciu), Pălrăşcoiu (— din
midia lui Pătraşcu) etc. etc. P e când în Banat sufixul e
viu, la Mocani -oiw s'a cristalizat în patronimice,
mtocmai ca sufixul -esc în cele mai multe regiuni româ;

Xe putem însă întreba : Cum să deosebim pe -oin
~ A. -oje) de -oiu ( < lat. -oneus) ? Sufixul sl. -o/e,
-"') derivă ipocoristice de obiceiu din întâia silabă a nusn«'Uu slav. De ex. Dragomir, Dragoslav > Drag-oje, Dre.tjDoc orom ani a V.
:7
!<
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oj. JNuinele derivat nu va avea mai mult de 3 sau 2 si
labe (Sânt .şi excepţii : Berivoj). Te urmă radicalul la care
se adaoge sufixul -oje trebue să fie o prescurtare a vre
unui nume slav. Să examinăm acum lista de nume în -oiu
din capul articolului ! Băloiu, Stunoiu, Ylădoiu,
Brăgoiu,
Răduiu au radicale slave : Bal-, Stan-, Vlad-, Drag-, Rad-.
Dar Grefai n nu e cumva Cretu + oiu şi Uimoiii nu e La
ma, - j - o i u ? In Banat acestea ar avea forme Creşou, Bimou.
Despre vitalitatea acestui sufix în Banat şi H u n e 
doara ne putem încredinţa răsfoind listele de porecle în
-ou, -oane publicate de ex., din Lugoj, în „Şezătoarea."
X I I . p. 135, din Hunedoara, de d-1 I. Popoviei (op. cit.
pp. 32—49).
Remarcăm că d-1 Pascu (în Sufixele româneşti) ex
plică cu totul altfel numele de familie derivate cu sufixul
-oiu (-oii). Pe de o parte le pune în categoria augmentah'eior (op. cit., p. 1.15), de ex. Gogonoiu
gogdn (umflă
tură) sau Căcăoi'i (Popovici, op. cit. p. 35) < Găcău, când
aceste nume derivă clin porecle şi mau caracter augmen
tativ : Gogonoiu — clin familia lui Gogonea, Căcăoiî =
din familia lui Găcău (poreclă in aceeaşi regiune, v. Po
povici, op. cit. p. 35) ; pe de altă parte le crede adjective
întrebuinţate ca nume (op. cit. p. 1.18), de ex. : Budzăton
< buzat, pe când ştim că acest patronimic derivă fireşte
din porecla Buclzatu, şi nu e o variantă a adjectivului bu
zat + oii.
<

Pentru etimologia sufixului -oiu (OI'IU) v. S. Puşcarin. Locul limbii române între limbile romanice. Discurs
de recepţie, p. 43. G. Giuglea în Dl!.. I I . p. 389. G. Pascu,
Sufixele romaneşti, p. 120.
F.. P F T R O V I C I .

Istu ir.
Pronumele istro-român ista, sing. m., ista, sing. fem.,
isti, pl. m.. iste, pl. f., îl găsim numai precedat de un pro
nume demonstrativ, de ex. : fela-istu. festa-istu,
fâ-istu,
etc. Aceste forme corespund pronumelor dr. urmate de -şi:
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