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l. Îl] dialectul dacorornân,consoana fi provenită din lat. n -1-i nu se
mai păstrează astăzi decit În Banat şi în Ţara Haţegului, dar în limba veche
avea o mai mare extindere, fiind atestată in secoleleal XV-lea şi al XVI-leal.
Al. Hoset.ti2 a arăta t că stadiul ti s-a păstrat mult timp În dacorornână,
citînd ca exemplu sufixul -oatie din numele topic Făuroane şi din numele de
persoanăGâjoallc,atestate în documenteleslavo-românedin secolul al XV-lea.
Emil Petrovicis, pe baza documentelorslave şi latineşti din secolul al
XV-lea, presupunecă în această perioadă n era încă general pe teritoriul ţării,
dovadă toponimeleZIălăroalw(1467) alături de Ziăttuoaia (1520) în Moldova,
Plăciconi (1484-)alături de Pllicicoi (1489) în Muntenia. Evoluţia Il > i s-a
încheiat, potrivit documentelordin Muntenia!şi Moldova",în prima jumătate
a secolului al XVII-lea.
2. Un exemplu în care fi s-a păstrat în toate cele patru diaţecte româneşti este sufixul lat. -oneus (Iem.-onea] .> v. dr. şi regionalîn Banat şi Haţeg
-ori, ar. -onli, megl. -011,istr. -on.
In latina clasică, augmentativele nu aveau sufixe speciale. Totuşi,
sufixul -o avînd funcţia de a denumi, uneori eu o nuanţă peiorativă, persoana
care îndeplineştecu insistenţă o acţiune, a servit ca punct de plecare pentru
formaţii augrnentative. în limbile romanice occidentale, această valoare este
păstrată de sufixul -o, iar latina dunăreană foloseşteunderivat : -onfUS,-onea
(> drorn. -oi, -oaiey.
1 Cf'.O.Dansuslanu,
Histoire
dela Larujue
roumaine,
IT,f'asc.t , Paris,191,1,
p. 119-·-120;
Al.Rosetti,Istorialimbiiromâne,
vol.VI,Bucureşti,
1946,p. 59,16:3--·164;
r. Stau,Observatii
asupracooluţiei
il> i Înlimbaromână,Cf.,;IV, 1959,p. 49-59.
2 LimbaromânăÎn secolele
al XlIi-lea-- al XVi-lea,Bucurcşti,
195(;,p. 42.
3 Itepartiţiaqraturilordacorotnăne
pebazaAllasului
Iinţnristic
român,in Studiideâialec!o!ogie
Şitoponimie,
EdituraAcademiei
H. S. Homânia.
Bucureşti.
1970,p. 43.
4 1. Bogdan,Documente
priniioare
la relatiileŢării Româneşti
1'11
Braşonul
şi ca Ţara
Unţiurească
Însec.XVşiXV!,voI.[(141:]150S),
Bucureşti,
1905.:SilviuDragnrnir,
Documetitenouăprivitoare
la relatiileŢăriiRomâneşti
CIlSibliulÎnsecolii
XVşi XVI, în"Allllal'111
Institutnlui de IstorieNaţlunnlă",
IV, 1929,p. :]····79.
fi 1.Bogdan,
Docl.llnenfele
iniŞtefancelMare,voJ.1_.-Il, Bucureşti,
It)!:l;M.Costi\chescu,
Documente
m61dovene1i
inaintedeŞtefanceli\1au,\'01. 1- Il, Bucureşti,
19:11-1932.
6 CI,loloriulimbiiromâne,
voI.II, EditLlra
Academiei
H. S. H.ollJ.ânia,
Bucureşti,
1969,
p. 184.
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AI. Graur' este de părere că sufixul românesc-oi (regional-011),cu forma
sa de masculin,nu poate fi explicat din punct de vedere fonetic din lat. -011
CL/S,
în timp ce femininul -oaie (-Qatle) se explică foarte uşor prin lat. -Ol1fGsau
-onia. In concluzia,Al. Graur? arată eă maseulinul -oi are în special rolul de
, forma augmentative, în timp ce femininul -Qaienu formează decît nume
ale unor fiinţe de sex feminin. AugmenLaLivele,
fiind folositemai mult in vorbirea expresivă sau metaforică, sint mai puţin importante, pentru vorbitori,
decît desemnarea sexelor, mai ales al celui de feminin, în special În mediul
agricol sau pastoral - motiv pentru care trebuie presupusă, ca punct de plecare, derivarea cu sufixul -oaie (-QaJle)pentru substantivele feminine, de Ia
care mai apoi s-a reîăcut o formă în -oi (-olt) pentru cele masculine.
:1 Desprefolosireaţ.irăspîndireasuîixului-on în Banat şi li aţeg (sufix
care în celelalte graiuri dacoromâne a evoluat la -oi) s-a discutat mai mult
în cadru! onomastici!şi, în special,cu referire la domeniul sistemului popular
de denominaţ.ies.
Dacă consultămJucrările mai vechi sau mai noi consacrate problemei
formării cuvintelor», sau cele referitoare la subdialect.ulhănăţean-",observăm
că, în general, se acordă prea puţină atenţie acestui sufix, care a dobîndit
valori specifice.
Ca urmare, în lucrarea de faţă, vom arătacare sînt valorile sale in graiuriIe şi onomastica Banatului şi Haţegului. Observaţiile noastre se bazează pe
materialul lingvistic din Atlasul litiqoisticromân, NoLllA.ilaslirupisiic român,
pe regiuni. Banat, 1, Ovid Densusianu,Graiul din Tara Haieqului,Bucureşti,
1915 [= 'ro H.'], glosarelepublicate de Lucian COSLill12şi
pe anchetele noastre
efectuate pentru Dicţionarul toponimieal României. Banatul, între anii 1973
şi 1984.
3.1. Cea mai răspîndită valoare a suîixului-oIÎeste cea augmentativă.
Cu această valoare, posibilitatea lui de a Iorrna derivate este, practic, nelimitată: acot: "ac mare de cusut", (pl.) aCQââfşi derivatele secundare aconîţă
(mai ales la plural) "ac mare", aconjlfr"ac de Ierna" (COSTIN,l,p. 54); băb6fi
C< babă), buboti « bubă), buclit6n"bueaLămare", 'bulnănott« buluan "bolovan"), con(6li (in special cu re!'erire la alimente) "bucată mare">", copil61Î
"hăie1:andru"(COSTIN, 1, p. n), duduon "dudă mare" (COSTIN, II, p. 84),
[luier6n "fluier mai mare (de cîntat)", măturor.(.< mătură}, musiăiot:« musiaJI1),omân6tz"om înalt şi bine dezvoltat", petron "piatră mare", VăfI}.Ofl
"varză
mai mare" elco
7 Non:d'agenlel adjecii]CIlroumain,
Paris,1929,p. 94··-·105.
8 Ibidem,p. 99.
9 VeziE.Petrovicl,
Suţtxut-otu
(-oIÎu),inStudii(Udialecfologie
şi toponimie,
p. 136-1:37;
N. A. Constantineseu,
pic/iona!'onomastic
românesc,
Bucureşti,1963,p. XXXIII; Viorica
GOiCll
şi RodieaSUfleţel,
Topoltime
În -(,ştii -OIIin Banat,in LH,1980,Ilr. 1, p. 53-59.
10G.Pascu,Sufixele
româneşti,
Bucureşti,
1916,p. 109--121;Studiişi materiale
privitoatela /,ormarea
cuvintelor
in limbaromânâ,1·--VI (=, S1\11"C).
11GalinaGhiţ.n,
Particulari/el!i
arhaice
bânil/me,
InOmagiu
lni.Alexandru
Rosetti,
Editura
Academiei,
H. S.Rumânia,
Bucmciiti,
19(;5,p. 295··-2\l7
; DoinaGrecu,Elemente
veeM
Îl!grailll
!!neiCOmune
din Banal,CI.,1968,Ilr. 1, p. 49.
12Graiulbând/can,vol. l, Timişoara,192.(i;voI. II, Turnu Severin,1934 l'=·
COSTIN,I, II].
13Cf.DoinaGrecu,ari. cii.,p. 49.
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Din cele cîteva exemple enumerate mai sus rezultă, În consens cu cel"
afirmate de Al. Gram, că, În Banat şi Haţeg, sufixul -ori are,în special, rolul
de a forma augmentative chiar şi de la suhstantivele de genul feminin (babă,
bubă,bucată,mătură,piatră, varzăetc.). Substantive feminineîn -Qal'lecuvaloare
augmentativă nu au fost înregistrate în materialele cercetate.
Valeriu Husu!",urmărind răspîndirea geograficăa derivatelor cu sufixul
-ol, a constatat că cele mai multe au fost înregistrate în Transilvania (70)'
în special în partea de nord-vest şi, Într-un numar cu mult mai mic, În Banat
(10), Oltenia (7) şi Muntenia (3). Apoi,ca un sufix aparte, este notat, de acelaşi
autor>, sufixul -(111,-ţwne), despre care arată că iest« răspîndit intr-o arie
compactă care cuprinde Banatul şi o parte din Crişana,fără să-i indiceşi productivitatea. Dar sufixul -on (nefiind decit varianta Ionetică bănăţeană a
sufixului -oi, marea productivitate a sa trebuie menţionată şi pentru Banat (s.n. Haţeg), atît pentru valoarea augmentativă, cit şi, după cum Se
va arăta mai jos, pentru celelalte valori.
Spre deosebirede gratuiiil«bănăţene de la sud de Mures,în cele crişene
de la nord este evidentă preferinta vorbitorilor pentru un alt sufix cu valoare
augmentativă, -oc16: bărbătoc,bltQâcă "bîtă mare", {âtoc,pruncocetc.
:1.2. Casufix moţional,-011formeazăsubstantive masculinede la feminine.
"Substalltivele masculine formate prin moţiune sînt mult mai numeroase.în
vorbirea populară şi familiară decit în limba literară, deoareceastfel de fOfIllaţii
oferă conciziune şi expresivitate, spre deosebire de Iorrnaţiile analitice'<".
în Banat şi Haţeg, sufixul -oll este frecvent folosit cu această funcţie
pentru a ferma substantive denumind persoane (mai ales grade de rudenie),
Iiiuţe imaginare, mamifere, păsări, insecte; mlitw;on "unchi" « mătuşă),
moşâI1"bărbatul moaşei"(COSTIN,I, p. 140),văduv6/1«:: oăduT)Ol'z)t8.'.;
drăc61llG
(COSTIN, 1, p. 123);.băr,;!âIl « barză), broseon,,{inlezon« cinteza,),ciraţon
« cîrtită),:socÎ.rI6IÎ
«:: ciocîrlie),sorcuşon« ciorcuşă"coţ:ofană"),801'{)['I.(
<cioară!, ,mâjmucoâ <:::
.m,â,imucfl,m?imuţă"), mi.e;lon « !n}erZâ)J,pitpălăcYI
(<..piipalac}, potirnicoti« poiirnicheş,pllpcgon« pupaza), raton « roiă),
/Jjeljllr6Jî« oiezute), uulptm « vulpe)
. etc,
r
Din exemplelede mai sus se poate eonsLataea eele mai innlte derivate
sînt cuprinseîn elasa numelor de păsări. Situaţia este explieabilăpentru limba
românii, datfl fiind frecvenţa numelor de păsări în formă feminină, însuşi
numele generie pasăre fiind un feminin.
în eeea ce priveşte repartizarea teritorială a aeesLoI'formaţii moţiollale20
în -otlj-oi, se remarcă o masare evidentă În partea de vest şi de nord a ţării,
curpinzînd Oltenia, Banatul, Transilvania şi nordul Moldovei.
141nIcgălluăC11
derivarea
cu suf/;uIn dacoromână,
în "Fol1etieă.
şi dialectologie",
IV,
1962,Il. 261.
15Ibidem,p. 265.
16Vezişi TeorilTeaha,Graivldcpc ValeaCl'işvlui
Negru,EdituraAeademiei
R.P.R.,
Bucureşti,1961,p. 106.
"
17Vezi.
Eleol1ora
Popa,Sufixemo!tol/ole
peniruformarea
masculimrllli,
SMFC,
IV,p. 164.
13Veziharta27H[văduv],
ALEl, vol. II, undeuădu(D)oi
a fostInregistrat
într-oarie
cuprinzind
Olteniadevest,Banatul(vădwJ6â),
Crişana,
Transilvania
şi Moldova.
19.Fărănuanţăaugmentati
vă, refăcutdin femininul
drăcQârie.
2 Cf. ElcolloraPopa,ari. cit., p. 168.
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Cu forma feminină-oane a sufixului-oti se formează substantivele Ierninine de la cele masculine; alături de categoriileîntîlnite la masculin,moţiunea
substantivelor feminine mai are În vedereşiccuvintele care exprimă naţionalitatea unei femei: bărbăloane"femeie ageră şi puternică", drăcoane "femeie
care ştie să Iacă farmece", strigQfine« strigoi), uneQMie "mătuşă" « llncbi);
SerbQ
âIÎe(< cerb),iepurQâIÎe( < iepure), lupoatie( < lup), şârpQâtie ( < şarpe),
uulturoâtie « vultur), zmeoâtie « zmeu); nemeşoane"soţ-ia unui nemeş"
(1'. H., p. 326), nemioâne, sÎrbQâtie, tureoane, iuiquroâ1Îeetc.
Dacă în ultimelesecole,în limba comună, pentru substantivele feminine
nu s-a mai folosit-oaie singur, ci a fost dezvoltat, adăugindu-seîncă un sufix
de formare a femininului, -că, astfel că astăzi sufixul în forma lui obişnuită
este -Qajcâ,locul formelor mai vechi lupoâie, urs!?âie luîndu-l formele actuale
lupoâicâ, ursoâicâ, în Banat şi Haţeg se păstrează şi se folosescîn grai şi astăzi
formele vechi: lupoâ1Îe21,ursoâIÎe, unqur»ulÎe.
:1.3. Cu sufixul -o1Î (-9âtie} s-au format şi derivate adjectivala, în care
sufixul are valoare de aproximare, indicînd o nuanţă de culoare, gust, dimensiuneetc., "eare tinde spre... ," "se apropie de... ": ocron "cam acru",
albolî"albieios"(T. II., p. 307),alboâne,amăr6fz(omăroâne},dulc6I'z
"cam dulse"
(dulcQdIÎe,
COSTIN,l, p. 102),gălben611
"gălbui" (Ţ. H., p. 318), greoI!(greou1Îe
"nevastă greonea", COSTIN, 1, p. 114), mâmnloT7« mărunt], mistriict:
"amesteeat" « mistreţ "să zîSe de ăcarse-] de milzoc: cucuruzu [e mistreţ,
cîn nu [e baş bun, CÎn le de milzoc; meră mistreţă, ilis mari, nis misi... ",
'f. H., p. 325),murgldne (harta 13 [brunetă], pcL 25, NALH..Banat, 1), lzegr6il
"cam l1egru"(Ţ. Ii., p. 326), U1Ilât017
(harta 28, oehi [albaştri], pct. 2, 22 şi
harta 29, ochi [căprui], pct. 22, NALH. Banat, 1). în context aeeastă valoare
este de obieeiîntărită eleaelverhulcam: cam dalc6â, cam uîniJ.tââ22•
Sextil Puşcariu2Jeste de părere că sufixulromlnesc -Ojllnu derivă nUlllai
augmentative,ci şi diminulivc,arătînd că în SăIăgiu el se adaugă unor adjective spre a le nuanţa sensul de diminutiv: alb6junu e ,.alb intens", ci "alburiu",
acrâju nu e "tare acru" ci "acriu".
tn Banat şi Haţ:eg, din preeiziirilefăcute de subieeţii anchetaţi ("nu-i
tare dulSe,îi duleMl"sau "nu-i tare vînătQiu'te,
1111ma
li pic")rezultă că. valoarea
sufixului în derivatele adjectivale enumerate este diminutivală.
a.4. O ultimă cat.egoriede derivate cu sufIxul -Olîeste reprezentată de
substantivele prin care se denumesc alte lucruri sau fiinţe asemănăt.oare cu
cele denumit.ede cuvîntul bază: bâiMz"proprietar de oi care încredinţează
altuia oile ca să le pască la munte şi să-i dea partea cuvenită la fabricarea
brînzei", cu derivatele bâi'jQCllîe,
bt'iciol!î(ă
"femeie care lucrează la stînă", v1>.
br'1cionÎ
"a lucra la stînă, a face hrÎnza" 0'. II., fJ. 308-;109) ; burlur6l!"lemn
scobit într-un trunehi de copac, prin care se scurge apa unui izvor, plriiaş"
(Banat), "coş, horn" cr Il., p. 311) ,< buluriJ.,bU{O((/'!l
"gaură", câlâll "scaunul
21Substantivele
comune
c('rl!oane,
lupoane
şislrigoalle
s-aupăstratşiin toponimcle
bănăţeneCerboanele,
Lupoane,
Sirigoanea,
despreeareIorguIordanaratăcă."sîntfoarteinteresante
tn ce priveştepoziţ.ia
lorfaţ,)de evoluţiafonetida limbiinoastre
.." î.nsensulcă-şipăstl,ează
adeseaaspectUl
originar,
oricitdevechiarfiel"(To]Jonimia
românească,
Bucureşti,
196,1,
p. 37).
22Vezişi DoinaGreCII,
ari.cit.., p. 49,
23Locullimbiiromâneinlrelimbile
romanice,
Disemsde recepţiune
Ia 11iunie1920in
oedinţăsolemnă,Bucureşti,1920,p, 43.
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rotarului, dogarului"(Banat), "cuptor în colţul odăiei,soba primitivă care altădată se găsia în toate casele... " (Ţ, lI., p. 312) < cal, căpron "mosor de depănat aţă" (CaSTIN, 1, p. 71)<capră, CăS{HiJie
"magazie, cămară" (CaSTlN, II,
p. P.D)< casă, călrinţoi1"eătrinţade dindărăt, cea de dinainte e numită căirini«
Cl'-II., p. :313),sepoiz"ceapa care rîmîne după ce i s-a rupt umflătura cu
seminţele" «ceapă)24, flujeroIi"fluierul piciorului", spre deosebire de {Iuiiroiz
"fluiermai mare de eîntat"25(vezisupra ă. t.)<fhlier, [undo âne"fund" (CaSTIN,
I, p. 108), iar ea apelativ geografic "loc înfundat (într-o pădure)", sau "lor)
aflat în spatele (casei).. în Iurdoăna căsi" « fund), lăiuron, Iăiuro ătu: (pI.)
"amigdale"26,"răritură ce rămîne în urzeală cînd se rupe vreun fir" (Ţ. H.,
p, 322), mălăo«, (pl.) -oatie "pîine din făină de secară şi de porumb" (Ţ. H.,
p. 323), măzărot: "măzăriche" (Ţ. IL, p. 324), omănon ,,femeie bărbătoasă,
care face toate lucrurile bărbăteşti">, porcon "căpiţă de fîn" (Ca STIN, I,
p. lf>4),l1spc'1sion
"invitaţii mirelui Ia nuntă" (Ţ. H., p. :BJ) < usţiăi.
4. In privinţa originii sufixului onomastic -oj(a) s-au emis mai multe
păreri= dar cea mai plauzibilă pare să fie explicaţia dată de A\. Graur=, potrivit căreia "numele în -oiu sînt toate refăcute de la femininele în -oaie.,
iar marea majoritate a numelor în -oi sînt sigur augmentative sau de origine
slavii".
In Banat, Ţara Haţegului şi în Valea Jiulupo,pe lîngă numele în -oi de
origine slavă ca : Dr ăqoi,Rădoi, Vlc'1doi
etc. se întîlnesc foarte frecvent nume
în -ori, care reprezintă supranume, nume de grup şi nume de familie, precum
şi antroponime, in -oatie, prin care se desemneazăsoţ.ia cuiva.
4.1. Inventarul supranumelorîn -on este foarte bogat pentru zona amintită mai sus şi poate fi divizat în două categorii: a) supt anume ironice, care
au un pronunţat caracter afectiv şi vizeazăsatirizarea persoaneicare le poartă:
BărzOl131,
punctul de plecare fiind o comparaţie între individ şiibarză, reţinîndu-se nota cornună : înalt ea o barză; Dtuion «dudă .,ţvă, burlan,
urloi")"Z;b) supranume neutre, lipsite de caracter afectiv, satiric sau ironie,
care nu servesc decit la precizarea identităţii: K'inezon"numele unui fost
24CI.G.Pascu,Su(ixele
româneşti,
p. 11.6.
25cr. NALR,Banal,r, harta130.
26Cf.NALR,Banat1, harta 86; LucianCostinînregistrează
formaIăturoniu,
-onicu
sensul..gilcă"(COSTIN,
Il, p. 118).
27CI.PaulinaCheie,Lexicdialeeial
inedit,InCaietulCerculuidestudii,II, Timişoara,
1984,p. 10,Inlocalităţile.
dinjud.Caraş-Severin:
Borlova,
Girhovăţ,
Ohaba-Bistra,
Prigor,spre
deOsehire
deomănoIi
"ornlnaltşi dezvoltat"
(vezisupra3.1.).
28VasileBogrea,
inDR,I. 1921,p. 474;SextilPuşcaI'iu,
SiudiiisfroI'omâne,
II, Bucureşti,p. 311;E.Petroviei,
InDR,V,1929,p. 576--578;Al.Graur,Numedepersoane,
Editura
Ştiinţifică,Bucureşti,
1965,p. 129-134.
29l\lumcdepersoane,
p. 132-134.
30O l'e.giune
colonizată
relativrecent,undeesteîncăvicamintireaQriginiipopulaţiei
din TaraHaţegului
(ef.EmilPetrovici,Sufixul-oiu(-Ol)
1\),p. 137; vezişi AI.Cristureanu,
Derivarea
cu sufixea numelor
defamiliedin ValeaJil11ui,
CL,VI, 1961,nr. 1, p. 174-178).
31Cf.DoinaGrecu,Despresupranumele
din comunaBerzovia,
CL,VII, 1962,nI'.2,
p. a:)o.
82Cf.Vasilc
Ţâra,Supranumc
româncşti
dincomuna
Domaşnea
(Caraş-Severin),
înAUT,
VI, 1968,p. 233.
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primar" (Satchinez,jud. 'I'imiş),Conereoot:"numele unui om venit din localitatea Cornereva".
4.2. Numele de grup în -tm au aceeaşi valoare colectivă ca numele în
-eşii, ele reprezentînd formele de plural ale unor antroponime şi avind funcţia
de a indica micileansamblesociogeograficepornindu-se de la numeleînt.emeietorului sau al celui mai de seamă reprezentant al grupului social= : A.lbolÎ
«il. Iam. Albii, Vermeş, jud. Caraş-Severin), Mer.6fl « n. fam. Mercea,
Potoc, jud. Caraş-Severin).
Nurnele de grup în -011(ea şi .celeÎn -eşii} au intrat În toponimie Banatului, Haţegului şi în cea din Valea Jiului desemuînd locul unde trăieşte un
grup de' oameni aparţinînd aceleiaşi colectivităţi familiale: Dolu Tieol7if01'
(Sacoşu Mare, jud. Timis), OgaşllLiubol!ilO1'
« n. fam. Liuha, Brădişoru de
Jos, jud. Caraş-Severinj-",Dtealu lVIăluş6izilor
(1'. 11.,p. 63); Iscrot: (localitate).
Ili oIi, Bd'iră /Jf',fl(cătune) în Valea .Iiulut>.
Presupunem căşi numele de localităţi din Banat: Brezon,Greonişi Hodoni
au avut la bază un nume de grup care s-a impus în momentul întemeierii
aşezărilor respective'":
4.3. In Banat, Haţeg şi Valea Jiului, numele de familie în -on au avut.
ca punct.de plecare atît supranumele coler.tive(nume de grup), cît şi pe cele
individuale în momentul CÎnd s-a impus oficializarea numelui de Iamilic'".
în zona, cercetată de noi numărul şi Irecventa acestor nume în
-cn i i ) este destul de mare: Albon(i), Atulrasoni,Barboni, Chinezon.ii ], Duniloni, Lorqoni,.Jurconi, 1I1(/1'00/1i,
Neiconi,Oprişoni, Paueloni, Plrooni, Rujoni,
Traiconi, Ţiioni, Vasilonl (Banat)R8; Adămoni, Alexăndroni, Aorămoni,
Bărboni,Ciilănoni,Dăumi, Diîuidoni,Găoriloni,Grczoni,Ienăşoni,Lăzăronietc.
(1'. H., p. 75-80).
Cîteva nume de familie În -oni din Banat au-cunoscut o nouă sufixare :
Chitoni, l\!lo1'eoni,
Pelrun.iau devenit.Chiionescu(Curtea, jud. Timiş),IIIorcunesetl (Făget, Eftimie Murgll), Pelronescu(Făget), ceea ce dovedeşte că, În
Banat., numele de familie în -on sînt mai vechi decît.cele În -eseu.
4.4. Pentru a desemna pe soţia cuiva, în onomastica Banat.ului, Ha..
1;eguluişi a vâii Jiului se foloseşt.efoarle frecvent. sufixul -oane:l9: l\1indoaIia
,.nevasta lui Minda", l?iirbodfw"nevasta lui Barbu". in sistemul oficial de
denominaţie acesU derivate mOFionalenu s-au impus (eu excepţia citorva
3aVezisi Viol'.k.a
Goic\lsi Hodic:lSUfleţ.e.!,
ari. cii.,p. 5:)--59.
34lbide;n.
.
35eL EmilPell'ovici,
Sufixul-(lin(-01'lu),
p. 137.
:"1Pentruateslări,veziCoriolan
Sueiu,Dicţionar
isloricallocalitâjilor
din TranMlvania,
voI. 1,Bucureşti,
1967,p_10(1,270,291.
3, Pentruvechimea
numelor
defamilieţărăneşti;veziVioricaGoieu,
Numedefamiliedin
comuna
EftimieM.lIrgll
(,ilid.Caraş-Scverin),
În Slndtide onomasticâ,
Cluj-Napoca,
1976,p.
118124.
3SPentruBanat,numelede familieau fostextrasedin registrele
de morţişi botezaţ.i,
dinperioada18311878, aflatelaArhivele
Statului,FilialaTimişoara.
39Vezi'şi ElnilPctrovici,Sllfixul-oin(-OJ'IU),
p. 135136; Al.Crislureanu,
ari. cit.,
p. 174-178.
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nume de familie: Chinioane, Morcnane. Peiroonc) dar, după cum s-a arătat
mai sus, sînt şi astăzi foarte des folosite în onomastica locală.
5. Din edc prezentate in lucrarea de faţă vom desprinde () concluzie
de ordin general: pe baza valorilor cpmune ale snf'ixului-on, graiurile din
Banat şi IIaţeg40se prezint.ăea o unitate lingvisticiîdiferenţiată de alte unităţi
lingvistice dacoromăneşti chiar din epoea de formare a românei, dacă nu
chiar din epoca Iatiuei populare.
LE SVFI'IXE -O;\i
HESUME
Lesuffixclat. -()])PUS
(-onca)a evoluee1ans
la langueroumaine
l -oi(-oaie),
marsil s'esf
conserve
dam;lespatolsdeBanatet de Hategsousla forme-OIi(-oajle)
avcclesvaleurssuivant es: uugrnentative
(acMi,tnăturouş,
rnotînnna
ire (nădunot),
lupootie
), dapproxlmatton,
dans
certnines
dertvatlons
adjectives
(aerMI"unpeuaigl'e,aigrelet",negrâ')"unpeunoir,nolrâtrc"};
une deruierecategorie
de derivations
est reprcsentee
pardessubstantlrspar Jesqu
elsse deti.nissentd'autresvarietcsde chosesou d'€-tres
sernblahles
il ceuxcxprlrncs
par le motde base
(băs6JÎ"proprietaire
de moutons",
f'/llieroll
"tibia").
DansI'onnmastjqnn
de Banat,du Paysde Hatcgel danscellede la vallecdu Jiu 011
formeavecle suff'ixe
-O])dessobrlquets,
110ms
[leIanrlllc et, &OHS
la formefeminine-oatiedu
surttxe
, desUOl1lS
parJesqu
elsondesigllc
lafemUlc
dequnlqu'un
(l11indoâIia,
Bărboâna
),
Envertndesvaleurscomlllllues
e1usuffixe-ali,leslJatoisdeBanatel:deIlal·egsepresentent COlIlme
UneUllit(Jinguistique
dif1'erenciee
e1es
autresuniteslillguistiques
daco-roumaines,
desl'epoqucde formati[)n
du roumain,
ournme desl'epoquedu latinpopulaire.
Cen/mlde ŞtiinţeSociale
Timişoara,bd. VasilePllrvan,nI'. 4

40Vezişi G. Ivănescu,
Isforialimbiiromâne,
"Junimea",
Iaşi,1980,p. ;J9;i,CHre
susţine
căelinaceastăllllitatelingvistică
faceparteşinord-vestul
Olteniei.
RaduSp.Popescu,
ÎnGraiul
gorjcnilor
de/ÎI/gâ
mllnte,
"Scrisul
Homâl1Psc",
Craiova,
1980,p. 101, arată că sufixul-anapare
Incuvintele
brie/ah,
mOO/l
şi!i,qănolÎ,
iarfern.-oa[le
în (roşie,pătUlgeu)
vcrdoalle
,,(roşie,
pătlăgea)
camverde".EI Iaceprecizarea
di acesteformesînt caracteristice
Banatuluişi HaţeguJui
şi
eposibilcarespectivele
cuvintesăfifostadusededtre ardeleni.Cuvaloaremoţională
şi auglIlentativă
autorulÎnregistrează
doarformeîn -oi (-oaie):mierloi,lIiczuroi,.
băicţoi,bărbăloi,
băieţoaie,
bărbă/oaie.
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