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RADIOGRAFIA TOPONIMICĂ A UNUI  

VECHI PRENUME ÎN SPAȚIUL ROMÂNESC 

IUSTINA NICA (BURCI) 

Abstract: Toponymy, regardless whether it is about the names of human 
settlements and their subdivisions – towns, parts of villages, hamlets, slums – 
or those of the geographical items on the field – bodies of waters, lakes, hills, 
slopes, hillocks, mountains, forests, valleys etc., was based on a significant 
proportion, in the process of denomination for their own units, on the 
participation of the anthroponyms. One of the frequently met names, noticed 
within this space, is Gheorghe. 
In the present article, it is intended the analysis of the respective 
anthroponym from the perspective of the structural types met in the 
toponymy from Oltenia.  
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Toponimia s-a bazat, într-o proporție însemnată, pe contribuția 
antroponimelor la procesul de denumire a așezărilor omenești și subdiviziunilor lor 
(orașe, sate, părți de sate, cătune, mahalale), precum și a multitudinii obiectelor 
geografice naturale întâlnite în teren. „… Pentru a studia cu folos toponimia, pentru 
a da originea exactă a unui nume de localitate, trebuie, înainte de toate, să cunoști 
bine numele proprii de oameni, căci cel puțin 50-60% din numele topice din Țara 
Românească au drept origine nume proprii de oameni”, remarca, încă de la 
începutul secolului trecut, I.-A. Candrea1.  

Fenomenul se manifestă cu mai multă intensitate în microtoponimie, spațiu în 
care „o mulțime nesfârșită de numiri topice”2 provin de la nume de persoană: 

 
 Articolul face parte din tema de plan Dicționarul toponimic al României. Oltenia. Indice 

antroponimic derulată în cadrul Institutului de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopșor” din 
Craiova.  

 Cercetător ştiinţific II, dr., Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor” 
din Craiova, al Academiei Române; e-mail: iustinaburci@yahoo.com 

1 I.-A. Candrea, Onomastică română cu privire specială la onomastica Olteniei, București, 
1935-1936 apud Gh. Dragu, Toponimie geografică, partea I-a, Centrul de multiplicare al Universității 
din București, 1973, p. 52.  

2 Iorgu Iordan, Toponimia românească, București, Editura Academiei RPR, 1963, p. 154. 
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„Numele de locuri din hotarul unei comune sau sat provin din antroponime sau din 
îmbinări ale apelativelor cu diverse nume de persoană”3. Pentru Oltenia, raportul 
implicării antroponimiei în formarea toponimelor a fost stabilit, procentual, la 
49,2%4 din totalul denumirilor cu origine substantivală (antroponime, apelative, 
toponime), ceea ce demonstrează că în procesul denominației „nu relieful este 
întotdeauna hotărâtor…, ci alți factori, … legați de aspecte social-istorice, printre 
care forma de proprietate s-ar putea să aibă un rol esențial”5. 

Din păcate, lipsa unui inventar care să cuprindă în integralitate antroponimia 
românească („din toate timpurile”6) se răsfrânge astăzi în mod negativ nu numai 
asupra cercetării numelor de persoane, ci și de locuri, căci, după cum am arătat, 
foarte multe dintre acestea din urmă provin de la nume personale. Unele dintre ele 
nu se mai regăsesc în actualul registru al patronimelor românești; acest lucru 
menține, de multe ori, la nivel de incertitudine rezolvarea unor etimologii 
toponimice și împiedică realizarea unor cercetări statistice7 ori taxonomii bazate pe 
o informație completă. 

Indexul antroponimic pe care îl avem în lucru, alcătuit pe baza Dicționarului 
toponimic al României. Oltenia8, vine să suplinească această lacună informațională, 
cel puțin pentru spațiul geografic oltenesc. Având în vedere că va cuprinde toate 
numele de persoane din regiunea menționată, el le oferă celor interesați 
posibilitatea să găsească, ordonate alfabetic, antroponimele din Oltenia, cu toate 
„ipostazele” semantice și structurale pe care acestea le-au înregistrat în toponimie 
de-a lungul vremii. De asemenea, pot fi aprofundate probleme ce țin de: migrația 
cuvintelor dintr-o clasă în alta (de exemplu, porecle/supranume → antroponime), 
etapele constituirii a ceea ce reprezintă astăzi formula oficială de denominație sau 
preferința pentru o anumită categorie antroponimică în regiune, variante regionale 
etc. Consemnarea tuturor aparițiilor numelor personale, inclusiv a omonimelor, și 
menționarea zonei (la nivel de județ – Dolj, Gorj, Olt, Mehedinți, Vâlcea) în care 

 
3 Gheorghe Bolocan, Dicționarul numelor de familie din România, în „Studii și cercetări de 

onomastică” (SCO), nr. 2, Craiova, 1996, p. 7. 
4 Ion Toma, Baza antroponimică a toponimiei din Oltenia, în „Dacoromania”, serie nouă,  

VII-VIII, 2002-2003, Cluj-Napoca, p. 188. 
5 Idem, Toponimia Olteniei, Craiova, Reprografia Universității din Craiova, 1988, p. 65. 
6 Ibidem, p. 72. 
7 „În domeniul toponimiei, cercetările statistice asupra numelor din teritoriul unei țări sunt mai 

greu de realizat din cauza lipsei unor colecții amănunțite de nume pe întreaga țară” (Gheorghe 
Bolocan, Prenumele actuale – inventar și repartiție teritorială, în „Studii și cercetări de onomastică” 
(SCO), nr. 4, Craiova, 1999, p. 369). 

8 Dicționarul toponimic al României. Oltenia (DTRO) (coordonator prof. univ. dr.  
Gh. Bolocan) a apărut la Craiova, Editura Universitaria, în șapte volume: vol. I (A-B), 1993, 414  
p.; vol. II (C-D), 1995, 428 p.; vol. 3 (E-Î), 2002, 283 p.; vol. 4 (J-N), 2003, 309 p.; vol. V (O-R), 
2004, 337 p.; vol. 6 (S-Ț), 2006, 284 p.; vol. 7 (U-Z), 2007, 329 p. Lingvistul Iorgu Iordan spunea 
despre această lucrare că uimește prin „bogăția extraordinară a materialului cules din tot felul de 
izvoare (istorice, geografice, administrative – n.n.), printre ele și rezultatele anchetei pe teren” (În loc 
de prefață, DTRO, vol. 1). 
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acestea au fost identificate va permite, în plus, reprezentarea statistică a 
antroponimelor și trasarea ariilor lor de distribuție. Pe scurt, indicele va facilita 
realizarea unor analize statistice, clasificări, comparații la nivel regional, dar și 
național dacă extindem perimetrul cercetării la nivelul întregii țări. 

În articolul de față, ne-am propus să facem o radiografie toponimică 
structurală a unui vechi nume de botez, utilizând materialul pe care l-am extras 
până acum din DTRO (literele A–D) pentru Indexul antroponimic și excerptând, în 
avans, din celelalte volume, numele de locuri care au în componență antroponimul 
respectiv. Este vorba despre Gheorghe, prenume cu o largă tradiție în onomastica 
românească, dar și a celorlalte popoare europene, unde a dezvoltat forme 
specifice9.  

Etimologia cuvântului ne poartă pe tărâm grecesc, unde îl întâlnim sub forma 
Geórgios, provenit de la apelativul georgós al cărui sens era următorul: „lucrător al 
pământului, agricultor, țăran”10. Larga popularizare a acestui nume în spațiul elen 
are legătură directă cu extinderea „rolului agriculturii în economia vechilor 
greci”11. Faptul că antroponimul „a prins” și are o răspândire și o densitate atât de 
mare în numeroase alte țări se datorează însă unui concurs favorabil de împrejurări: 
cultul marelui Mucenic Gheorghe (al cărui martiriu a avut loc în Nicomidia, sub 
domnia lui Dioclețian) s-a suprapus peste vechi credințe, ritualuri, practici din 
epoca păgână asociate cu începutul primăverii12 (când avea loc reînnoirea naturii13 
și a omului), moment în care se săvârșeau diverse „obiceiuri privitoare la animale 
și păstorit, … care și-au găsit oglindire în folclorul multor popoare…”14, precum și 
obiceiuri privitoare la om: „Scăldatul într-o apă curgătoare până la răsăritul 
soarelui, spălatul cu rouă, culegerea ierburilor de leac, urzicarea etc.”15.   

 Numele religioase ocupă un loc important în economia inventarului nostru 
antroponimic; lucrul acesta se datorează și faptului că sunt întâlnite, fără deosebire, la 
nivelul tuturor claselor sociale românești. Utilizarea lor „se extinde probabil o dată cu 
tradiția… atribuirii numelui după ziua nașterii copilului, coincidentă sau apropiată cu 

 
9 Pentru aceste forme, vezi Viorica Goicu și Simona Goicu-Cealmof, Antroponimul grecesc 

Geórgios în onomastica europeană, în AUT, XLVI, 2008, pp. 187–188. 
10 Sinonim, din acest punct de vedere, cu latinescul Agricola și românescul Țăranu (Christian 

Ionescu, Mică enciclopedie onomastică, București, Editura enciclopedică română, 1975, p. 147). 
11 Ibidem. 
12 Ibidem. Nicolae Iorga, în Histoire des Roumains et de la romanite orientale, II, București, 

1937, p. 109 considera că sărbătoarea Sfântului Gheorghe s-a suprapus peste o sărbătoare păgână în 
care era glorificat un erou trac.  

13 „Se spune că atunci când se aud primele broaște cântând, San-Gheorghe  
(Sfântul Gheorghe – n.n.) ia cheile de la Sâmedru (Sfântul Dumitru – n.n.) pentru a deschide  
drumul naturii spre viață, el fiind considerat Cap Mare de primăvară, înverzitorul întregii  
naturi, semănătorul tuturor culturilor și închizătorul anotimpului friguros” (a se vedea: 
https://www.crestinortodox.ro/datini-obiceiuri-superstitii/obiceiuri-sfantul-gheorghe-68801.html, 
accesat în 4.06.2021). 

14 Maria Cosniceanu, Dicționar de prenume, Chișinău, Editura Știința, 2006, p. 63.  
15 Christian Ionescu, op. cit., p. 148. 
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sărbătoarea sfântului respectiv. Astfel, într-un document din 1393, într-o familie al 
cărei cap poartă un nume de origine slavă și un supranume romanic: Dumitru Albu, 
toți fiii au nume de botez creștine: Dimitrie, Mihail, Giurgiu, Toader. Aceste nume 
de botez nu respectă strict forma calendaristică cultă, fixându-se în variante populare: 
Giurgiu pentru Gheorghe, Toader pentru Teodor”16.  

Alături de factorul religios, care are mare greutate în  alegerea numelui nou-
născutului, a existat, la noi, în mediul rural cu deosebire, și tendința de continuitate 
antroponomastică, care „explică vasta difuziune a unor nume de botez tocmai în 
regiuni mai izolate de influențe modernizante. Nucleele sociale mici și 
geograficește izolate, prin sistemul de înrudiri între familiile care le compun, ajung 
cu timpul în posesiunea unui număr tot mai redus de nume de botez care se repetă 
tot mai des, în ciuda omonimiei și, deci, a confuziei dintre indivizi”17. Obiceiul ca 
nou-născutul să preia numele părinților sau al bunicilor este întâlnit destul de des în 
trecut și nu a dispărut cu totul nici astăzi.  

În Țara Românească, „o ierarhie a numelor religioase bărbătești din secolul al 
XV-lea, în ordinea frecvenței mențiunilor documentare pentru persoane diferite (al 
căror număr este notat în paranteză), arată următoarele preferințe denominative 
(numele sunt redate în forma calendaristică, oficială): Ioan (25), Petru (25), Mihail 
(22), Dimitrie (16), Teodor (15), Cristian (12), Cârstea (11), Ștefan (11), Nicolae 
(12), Gheorghe (8), Constantin (4), Simeon (3), Andrei (3), Grigore (2), Luca (2), 
Pavel (2), Sava (2), Antonie (1), Alexandru (1)”18. „Cele mai multe… prezintă… și 
variante populare specific românești: … Gherghe (4), …, Gherghi (2)”19. Cu 
timpul (și în condițiile enunțate mai sus), Gheorghe va înregistra o creștere 
continuă a frecvenței20, ajungând, în momentul de față, să se situeze, cu ambele 

 
16 Domnița Tomescu, Numele de persoană la români. Perspectivă istorică, București, Univers 

enciclopedic, 2001, p. 71.  
17 Ștefan Pașca, Nume de persoane și nume de animale în Țara Oltului, București, 1936, p. 28. 
18 Domnița Tomescu, op. cit., p. 81. 
19 Ibidem.  
Iată alte câteva forme ale numelui, pe care documentele de arhivă le plasează în secolul  

al XV-lea: „Zorza (1400), Gherghina (1415), Ghergi (1417), Gherghița (toponim, 1453), Gheorghe 
(1465), Iuga (1475), Ganea (1475) și toponimul Gănești (1480), Jurj și Jurja…, Giurge, Giurcă, 
Ghiura (1489) etc.” (Christian Ionescu, op. cit., p. 149). Un inventar extins al variantelor rezultate 
prin derivare și compunere, ori apărute sub diferite influențe (ucraineană, bulgară, latină) regăsim în 
lucrarea Aureliei Bălan Mihailovici, Dicționar onomastic creștin, București, Minerva, 2003,  
pp. 235–236. În secolul al XIX-lea, are loc modernizarea antroponimiei românești (ca de altfel a 
întregii societăți), fapt care a deschis calea pătrunderii în onomasticonul nostru a unor nume din 
Franța, Italia, Spania etc. Varianta apuseană a lui Gheorghe, George (și femininul Georgeta), începe 
să fie preferată în spațiul urban, în timp ce, în mediul rural se observă „coexistența formelor vechi și 
noi ale aceluiași nume” (Christian Ionescu, op. cit., p. 150).   

20 Într-un document de arhivă sunt „surprinse” chiar trei persoane care poartă nume omonime: 
„Adecă eu, Voica Mihului și cu feciorii mei, Gherghi și Manta, scris-am zapisul nostru la mâna 
Stanciului Moldoveanul, cum să să știe și să fie de mare credință, că e-mu vândut 2 pogoane de vie cu 
˂l˃ocul cum îi merge în jos, derept ughi 8, de a noastră bunăvoie, că au fost și părăsită și am întrebat 
toate rudele și toți vecinii și den sus și den jos și nu s-au apucat nime de ea, fără Stanciul. … Și 
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sale ipostaze – prenume și patronim – printre primele zece cele mai uzitate 
antroponime. Ca nume de botez, ocupă prima poziție în preferințe; astfel, dintre 
cele 119 prenume care au peste 10 000 de apariții, Gheorghe înregistrează cele mai 
multe – 662 265 de purtători. Pe regiuni, el are următoarea distribuție21: Banat – 28 
686, Oltenia – 88 502, Muntenia – 177 107, Dobrogea – 31 531, Moldova 171 799, 
Transilvania – 94 378, Maramureș – 34 396, Crișana – 35 866. Numele de familie 
omonim se află pe locul opt22 (devansat de Popa, Popescu, Radu, Pop, Dumitru, 
Stoica, Stan), cu un total de 81 98323 de purtători. Repartizarea lor coboară, de 
această dată, până la nivel de județe: O–8293 (3257–DJ, 588–GJ, 417–MH, 2772–
OT, 1259–VL), M–37499 (4122–AG, 3412–BR, 3345–BZ, 4024–CL, 5238–DB, 
3283–GR, 4264–IL, 7552–PH, 2261–TR), D–5874 (4205–CȚ, 1669–TL), ML–
3777 (368–BC, 75–BT, 1715–GL, 283–IȘ, 176–NȚ, 108–SV, 629–VR, 423–VS), 
MR–122 (58–MM, 64–SM), T–2252 (113–AB, 83–BN, 948–BV, 114–VJ, 38–
CV, 394–HD, 18–HG, 168–MȘ, 376–SB), CR–335 (176–AR, 144–BH, 15–SJ), 
BNT–998 (361–CS, 637–TM), B–22833. 

Comparând prezența prenume / patronim la nivelul întregii țări, Gh. Bolocan 
făcea următoarea observație:  „Ca nume de familie Gheorghe se întâlnește în 
proporție de 85% în județele din sudul țării (AG, OT, DB, PH, DJ, GR, BR, IL, TR, 
BZ, CL, VL, CȚ, TL), iar ca prenume numai în proporție de 51%. Diferențele în 
repartiția prenumelor și a numelor de familie în ansamblu sunt foarte mari. Motivația 
acestor diferențe este nu numai de ordin geografic, ci și de ordin istoric”24. 
Diferențele sunt mari, după cum se poate observa, și în ceea ce privește numărul 
purtătorilor. În favoarea prenumelui „pledează” însuși statutul acestuia, unde 
funcționează criteriul liberei alegeri, în timp ce oscilațiile numerice ale numelor de 
familie sunt mult reduse, acestea fiind condiționate din punct de vedere legal. 

Faptul că este atât de cunoscut și de răspândit îi poate aduce numelui și unele 
„deservicii”. Având o prezență foarte mare, în special în mediul rural, prenumele 

 
mărturie: cumnatu mieu, popa Gherghi și cumnatu mieu, Popa Trandafir și Gherghi Răul și  
Necula popei” (DRH. B. Ţara Românească, vol. XXXVIII, 1653, volum întocmit de Oana Rizescu, 
Marcel-Dumitru Ciucă, Florina Manuela Constantin, Andreea Iancu, Bucureşti, Editura Academiei 
Române, 2009, doc. nr. 178). 

21 Datele au fost extrase din Gh. Bolocan, Prenumele actuale – inventar și repartiție 
teritorială, în „Studii și cercetări de onomastcă” (SCO), nr. 4, Craiova, 1999, p. 375; Gheorghiță, un 
derivat diminutival de la Gheorghe, are, de asemenea, o frecvență care nu este de neglijat: total –  
15 637: Banat – 261, Oltenia – 766, Muntenia – 3 736, Dobrogea – 753, Moldova – 9 276, 
Transilvania – 698, Maramureș – 56, Crișana – 91; la fel și forma feminină Gheorghița, care ocupă 
locul 55, cu un total de 37 585 de purtători, repartizați după cum urmează: Banat – 753, Oltenia –  
22 084, Muntenia – 11 664, Dobrogea – 1 002, Moldova – 721, Transilvania – 1230, Maramureș – 45, 
Crișana – 86 (ibidem, p. 379). 

22 Vezi Gh. Bolocan, Dicționarul numelor de familie din România, p. 10. 
23 Cifrele acestea se regăsesc la Teodor Oancă, Contribuții onomastice, Craiova, Editura 

Grafix, 2018, p. 40.   
24 Gh. Bolocan, Prenumele actuale…, p. 410. 
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Gheorghe ajunge să se depersonalizeze, căpătând semnificația unui nume generic 
cu sensul de țăran, „apărut independent de cel inițial din limba greacă”25.  

Iată și un comentariu pe care îl face un internaut pe site-ul hotnews.ro26, 
referitor la corecțiile pe care dex-ul le-a făcut în cazul sensurilor unor cuvinte: „În 
altă ordine de idei, că dex-ul își schimbă definițiile nu înseamnă că schimbă în 
vreun fel și percepția psiho-socială a termenului în rândul populației. În fond,  
câți de nea Ion sau de nea Gheorghe caută explicația cuvântului … în vreun 
dicționar?” – din care se observă această depersonalizare.    

Prezența substanțială în antroponimie a numelui de botez Gheorghe se 
reflectă și la nivelul toponimiei, al microtoponimiei în special, spațiu în care 
obiectele geografice mai mari sau mai mici, naturale sau apărute prin acțiunea 
omului, sunt denumite, în mod frecvent, în funcție de posesorul lor. Astfel, 
genericul Gheorghe devine nucleu antroponimic pentru foarte multe nume de 
locuri, coagulând în jurul său, la nivelul regiunii cercetate, o amplă „familie” 
toponimică, a cărei bogată ramificație structurală și morfo-sintactică corespunde 
întocmai exprimării unei anumite realități existente în viața comunității la un 
moment dat. Vom prezenta în continuare „membrii” acestei familii, pe paliere care 
vizează complexitatea construcțiilor înregistrate și sensul acestora.  

A. Denumiri simple (formate dintr-un singur cuvânt). În informația pe care 
am avut-o la dispoziție, într-o singură situație numele toponimului se suprapune 
peste cel al antroponimului (avem, de fapt, un antroponim devenit toponim prin 
conversiune interonimică, fără modificări formale): Gheorghe [Coțofenii din  
Dos-DJ]. Era de așteptat ca această secțiune să fie extrem de săracă în exemple: 
popularitatea foarte mare a unui antroponim atrage după sine, de regulă, necesitatea 
utilizării unor particularizatori meniți să identifice cu precizie obiectul în discuție.      

B. Denumiri compuse. Am inclus sub cupola adjectivului „compus” toate 
numele de locuri care cuprind, structural, mai mult de două elemente denominative. 
În cazul unora dintre ele, după cum vom vedea, avem de-a face însă cu construcții 
sintagmatice largi. Clasificarea denumirilor se va face ținând cont de structura 
antroponimului și de relațiile sale cu ceilalți membri ai compusului. 

1.1. Entopic + nume simplu în cazul nominativ: Conacu Gheorghe [MH], 
Dealu Gheorghe [GJ], Valea Gheorghe [GJ]. Sunt sintagme apozitive, apărute ca 
„rezultat al procesului de nominativizare”27, în urma căruia „sintagmele îşi pierd 

 
25 Maria Cosniceanu, op. cit., p. 63.  
De asemenea, având în vedere sensul figurat al apelativului „țăran” – „om necioplit, mojic” – 

și echivalența lui cu numele Gheorghe, limba a transferat și asupra antroponimului semnificația celui 
dintâi; o întâlnim în expresia: Băi, Gheorghe! care trimite indirect la lipsa unor calități (vezi și Rodica 
Zafiu care se referea, în articolul Țăranul și dicționarele, apărut în „Dilema Veche”, nr. 737,  
5–11 aprilie 2018, la apelativul țăran – a se vedea: https://dilemaveche.ro/sectiune/tilc-
show/articol/taranul-si-dictionarele, accesat în 7.06.2021). 

26 A se vedea: https://m.hotnews.ro/stirecom/12089407, accesat în 5.06.2021). 
27 Daniela Ștefania Butnaru, Toponimia bazinului hidrografic al Neamțului, Iași, Editura Alfa, 

2011, p. 21. 

https://m.hotnews.ro/stirecom/12089407
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transparenţa iniţială, se abstractizează – proces paralel cu pierderea progresivă a 
motivării la numele simple, personale sau descriptive”28; în aceste situații, 
antroponimul devine numele obiectului sociogeografic întocmai ca o etichetă care 
califică, dar din care nu aflăm nimic despre relațiile existente în subsidiar între 
elementele denominative componente. Lucru valabil și în privința exemplelor de la 
subpunctul următor, în care se schimbă doar alcătuirea antroponimului, dublat 
acum de prezența patronimului.  

1.2. Entopic + [prenume + patronim] în cazul nominativ: Casa Gheorghe 
Alexandru [GJ], Fântâna Gheorghe Biță [DJ], Cartieru Gheorghe Gavrilă [DJ], 
Fântâna Gheorghe Gorunescu [DJ], Linia Gheorghe Iovan [DJ], Fântâna 
Gheorghe Marele [GJ], Fântâna Radu Gheorghe [OT]. Dacă ne referim strict la 
numele personale, remarcăm faptul că Gheorghe ocupă, în proporție covârșitoare, 
prima poziție în cadrul structurii denominative, cu o excepție, Radu Gheorghe, 
acolo unde îndeplinește funcția de patronim.  

1.3. Entopic + construcție toponimică în cazul nominativ: Gheorghe 

Cantonu Prunii lu Gheorghe [VL]. Se află în nominativ întreaga fracțiune a 
denumirii din care face parte antroponimul în discuție: Prunii lui Gheorghe. În 
particular, Gheorghe se află în cazul genitiv, desemnându-l pe posesorul pomilor 
fructiferi.  

 
* 

 
2.1. Entopic + nume simplu în cazul genitiv analitic29 (cu varianta populară 

lu a articolului posesiv lui): Gheorghe30 [Balta lu ~, DJ; Dealu lu ~, VL; Dosu lu ~, 
GJ; Drumu lu ~, VL; Fântâna lu ~, DJ, GJ, MH, OT; Frasinu lu ~, GJ; Fundu lu ~, 
DJ; Gârla lu, ~ DJ; Hoaga lu ~, DJ; Livadia lu ~, VL; Măgura lu ~, DJ; Nucu lu ~, 
GJ; Ogașu lu ~, DJ, GJ, MH; Păru lu ~, GJ; Pârâu lu ~, GJ; Podu lu ~, MH; 
Poiana lu ~, OT; Râpa lu ~, GJ; Scoaba lu , GJ; Știubeiu lu ~, GJ; Tufanu lu ~, 
VL; Valea lu ~, DJ, GJ, OT, VL; Via lu ~, DJ]. Dacă nominativul este caracterizat 
prin pierderea legăturii cu trecutul, genitivul își menține expresivitatea, păstrând 
încă vie motivația apariției denumirii și anume, exprimarea apartenenței unui 
obiect geografic. Uneori însă, articolul posesiv-genitival lui poate indica 
proximitatea și nu posesia31. Pot fi în această situație entopice precum dealul, 

 
28 Tezaurul toponimic al României. Moldova, vol. II, Mic dicţionar toponimic al Moldovei 

(structural şi etimologic), Partea I, Toponime personale (coord. Dragoş Moldovanu), Iaşi, Editura 
Universităţii „Al.I. Cuza”, 2014, p. XIV. 

29 Spre deosebire de multe alte antroponime, Gheorghe nu permite utilizarea genitivului 
sintetic. 

30 Pentru a pune mai bine în evidență numele pe care îl analizăm, în exemplele  următoare vom 
detașa din cuprinsul toponimului antroponimul (simplu sau compus), plasându-l în fața structurii 
denominative. 

31 Vezi Daniela Ștefania Butnaru, op. cit., p. 22. 
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pârâu, valea care nu indică neapărat faptul că acestea aparțin unei persoane, ci că o 
persoană are legătură, într-un fel sau altul, cu obiectul respectiv. 

2.2. Entopic + [prenume + patronim] în cazul genitiv analitic (cu varianta 
populară lu a articolului posesiv lui): Gheorghe Andrei [Cișmeaua lu ~, GJ; 
Ciutura lu ~, DJ; Fântâna lu ~, DJ; Teii lu ~, DJ]; Gheorghe Anoiu [Fântâna lu ~, 
DJ]; Gheorghe Antoni [Fântâna lu ~, DJ]; Gheorghe Bădăi [Crovu lu ~, MH]; 
Gheorghe Bălan [Fântâna lu ~, DJ]; Gheorghe Bălănescu [Cureaua lui ~, VL]; 
Gheorghe Bărbuceanu [Fântâna lu ~, DJ]; Gheorghe Bărbulescu [Fântâna lu ~, 
GJ]; Gheorghe Borcan [Ulița lu ~, GJ]; Gheorghe Briceag [Ulița lu ~, DJ]; 
Gheorghe Budă [Balta lu ~, MH]; Gheorghe Budică [Ulița lu ~, DJ]; Gheorghe 
Buricel [Fântâna lu ~, DJ]; Gheorghe Caragea [Fântâna lu ~, DJ]; Gheorghe 
Cățăl [Fântâna lu ~, MH]; Gheorghe Chirculescu [Știubeiu lu ~, MH]; Gheorghe 
Chituc [Cureaua lu ~, VL]; Gheorghe Ciocârlan [Balta lu ~, DJ]; Gheorghe 
Cizmaru [Fântâna lu ~, DJ]; Gheorghe Colța [Cureaua lu ~, VL]; Gheorghe 
Dădălău [Ulița lu ~, GJ]; Gheorghe Degeratu [Fântâna lu ~, OT]; Gheorghe 
Dimian [Fântâna lu ~, DJ];  Gheorghe Dimitrescu [Bunaru lu ~, GJ]; Gheorghe 
Din [Ograda lu ~, VL]; Gheorghe Dobrin [Cișmeaua lu ~, MH]; Gheorghe 
Drăgoescu [Puntea lu ~, VL]; Gheorghe Dumitru [Plațu lu ~, MH]; Gheorghe 
Enache [Fântâna lu ~, VL]; Gheorghe Florea [Casa lu ~, DJ]; Gheorghe 
Fumulescu [Podu lu ~, GJ]; Gheorghe Găgeanu [Odaia lu , VL]; Gheorghe 
Gărea [Casa lu ~, DJ]; Gheorghe Gheorghişor [Ulița lu ~, VL]; Gheorghe Ilie 
[Baraca lu ~, VL]; Gheorghe Ionescu [Cișmeaua lu ~, OT]; Gheorghe Iorgovan 
[Siliștea lui ~, GJ]; Gheorghe Jianu [Fântâna lu ~, MH]; Gheorghe Lazăr 
[Fântâna lu ~, DJ]; Gheorghe Lăutaru [Fântâna lu ~, DJ]; Gheorghe Leu [Măgura 
lu ~, DJ]; Gheorghe Marele [Fântâna lu ~, OT]; Gheorghe Matara [Fântâna lu ~, 
DJ]; Gheorghe Mateucă [Fântâna lu ~, DJ]; Gheorghe Mazilu [Fântâna lu ~, VL]; 
Gheorghe Măciucana [Fântâna lu ~, DJ]; Gheorghe Mitrache [Fântâna lu ~, DJ]; 
Gheorghe Mitriță [Colțu lu ~, DJ]; Gheorghe Neagu [Ulița lu ~, MH]; Gheorghe 
Neață [Fântâna lu ~, DJ]; Gheorghe Negrescu [Lotu lu ~, OT]; Gheorghe Odină 
[Fântâna lu ~, DJ]; Gheorghe Olănescu [Conacu lu ~, VL]; Gheorghe Panait 
[Fântâna lu ~, OT]; Gheorghe Pârvu [Tarlaua lu ~, DJ]; Gheorghe Pena [Fântâna 
lu ~, OT]; Gheorghe Petruț [Fântâna lu ~, OT]; Gheorghe Pipi [Fântâna lu ~, DJ]; 
Gheorghe Plăvițu [Fântâna lu ~, DJ]; Gheorghe Ploscă [Casa lu ~, DJ]; Gheorghe 
Popa [Conacu lu ~, MH]; Gheorghe Prejitură [Fântâna lu ~, GJ]; Gheorghe Rădoi 
[Știubeiu lu ~, GJ]; Gheorghe Roșu [Fântâna lu ~, DJ]; Gheorghe Roşu [Prunii  
lu , VL]; Gheorghe Rotaru [Fântâna lu ~, DJ]; Gheorghe Sandu [Fântâna lu ~, 
DJ]; Gheorghe Săbiescu [Puntea lu ~, GJ], Gheorghe Sârbu [Fântâna lu ~,  
DJ, MH]; Gheorghe Stăncion [Fântâna lu ~, DJ]; Gheorghe Șchiopu [Fântâna  
lu ~, VL]; Gheorghe Șerban [Linia lu ~, DJ]; Gheorghe Tătărăscu [Conacu lu ~, 
DJ]; Gheorghe Tudor [Fântâna lu ~, DJ]; Gheorghe Tudorache [Fântâna lu ~, 
DJ]; Gheorghe Țâră [Fântâna lu ~, DJ]; Gheorghe Țâștea [Fântâna lu ~, DJ]; 
Gheorghe Țecu [Fântâna lu ~, DJ]; Gheorghe Ţircu [Balta lu ~, DJ]; Gheorghe 
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Țondrea [Fântâna lu ~, GJ]; Gheorghe Țundraru [Fântâna lu ~, MH]; Gheorghe 
Țur [Conacu lu ~, VL]; Gheorghe Uţă [Ogașu lu ~, GJ]; Gheorghe Vărdarie 
[Fântâna lu ~, GJ]; Gheorghe Vâlvoi [Fântâna lu ~, DJ]; Gheorghe Voiculescu 
[Fântâna lu ~, VL]; Gheorghe Voinea [Fântâna lu ~, DJ]; Gheorghe Zamfir 
[Fântâna lu ~, GJ]; Gheorghe’ al Mare [Tufanu lu ~, DJ]; Ghiorghe Jane [Puntea 
lu ~, DJ]. 

În câteva dintre exemplele pe care le încadrăm acestui subpunct, ordinea este 
inversată, în sensul că antroponimul Gheorghe ocupă poziția secundară în structura 
denominativă. În unele cazuri – Antonescu Gheorghe [Conacu lu ~, GJ], Bobâc 
Gheorghe [Bunaru lu ~, GJ], Spiță Gheorghe [Fântâna lu ~, MH] –  este precedat 
de patronim provenit, în ultimele două situații, din supranume: Bobâc, Spiță; tot 
supranume, dar care indică apartenența32 socială a denumitului, sunt, la origine, și 
boier și logofăt din Boier Gheorghe [Ograda lu ~, MH; Prunii lu ~, GJ] și 
Logofătu Gheorghe [Cișmeaua lu ~, OT], iar moș din Moș Gheorghe Buzdu 
[Fântâna lu ~, DJ], face trimitere la etatea/gradul de rudenie al persoanei. 

2.3. Entopic + antroponim triplu în cazul genitiv analitic (de regulă cu 
variantele populare lu și ale ale articolului posesiv lui): Florea Gheorghe Cojoc 
[Linia ale ~, OT]; Gheorghe Nistor Ungureanu [Aninii lu ~, GJ]; Gheorghe Ștefan 
Lazăr [Movila din Capul Locului lui ~, VL]; Radu Gheorghe Silişte  [Via lu ~, 
VL]. Structura acestor denumiri este una ceva mai stufoasă; ea corespunde 
sistemului popular de denominație și apare cu deosebire în perioada în care 
patrimoniul familiei evolua, de obicei, în interiorul acelei familii, fiind necesar, 
așadar, ca membrii acesteia să-și dovedească descendența. Astfel că, nepotul putea 
prelua numele înaintașilor, până la a doua sau chiar a treia generație: străbunicul 
meu s-a numit (înainte de legiferarea patronimului) Savu Iorgu Ghinea Sandu, 
Savu reprezentând numele lui de botez.  

 
* 

 
3.1. Entopic + nume simplu în cazul acuzativ cu prepoziția compusă „de 

la”: Gheorghe [Fântâna de la ~, DJ, MH].  
3.2. Entopic + [prenume + patronim] în cazul acuzativ cu prepoziții 

simple și compuse. 
3.2.1. Prepoziția compusă de/di la: Gheorghe Badea [Via de la ~, DJ]; 

Gheorghe Caraș [Fântâna de la ~, DJ]; Gheorghe Dumbrăvescu [Fântâna de la ~, 
VL]; Gheorghe Ghelbează [Fântâna de la ~, VL]; Gheorghe Hornea [Fântâna de 
la ~, DJ]; Gheorghe Iovan [Fântâna di la ~, DJ]; Gheorghe Voiculescu [Dealu de 
la ~, VL]. 

 
32 În timp ce, în Știubeiu Dascălului Gheorghe [DJ] supranumele vizează ocupația persoanei. 

Menționăm și faptul că este singurul toponim în care este utilizat genitivul sintetic, dar acesta nu îi 
„aparține” antroponimului, ci determinantului.   
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3.2.2. Prepoziția simplă la: Gheorghe Ardeleanu [Fântâna la ~, DJ]; 
Gheorghe Bădăi [Bunaru la ~, GJ]; Gheorghe Bălan [Fântâna la ~, DJ]; Gheorghe 
Botea [Fântâna la ~, DJ]; Gheorghe Ene [Fântâna la ~, DJ]; Gheorghe Iepure 
[Bunaru la ~, MH]; Gheorghe Ioniță [Fântâna la ~, DJ]; Gheorghe Nicola 
[Fântâna la ~, DJ]; Gheorghe Pasmac [Fântâna la ~, DJ]; Gheorghe Subțârelu 
[Fântâna la ~, DJ]; Gheorghe Trandafir [Fântâna la ale ~, DJ]; Gheorghe Urdă 
[Podu la ~, DJ]. 

3.2.3. Prepoziția simplă din: Gheorghe Creţu [Știubeiu din Ogașu lu ~, 
MH]. 

3.2.4. Prepoziția simplă la antepusă: La Gheorghe al Șerbănoaicăi 
[VL], La Gheorghe al Tițî [VL], La Gheorghe Buharu [VL], La Gheorghe 
Orbișor [VL]. 

3.2.5. Entopic + antroponim triplu în cazul acuzativ cu prepoziția 

compusă „de sub”: Tache Gheorghe Băzăvan [Fântâna de sub Via lu ~, VL].   
Rolul conectivilor este acela de a stabili tipul relaţiei – asociere / 

localizare –între cele două părţi ale compusului, atunci când se află în interiorul 
structurilor denominative, și de localizare în cazul celor care sunt antepuse 
toponimelor. De regulă, prima parte a denumirii o reprezintă un termen 
geografic popular (bunaru, dealu, fântâna, podu etc.), iar cea de-a doua, fie 
numele persoanei-reper, fie  un alt toponim complex, de sine stătător, în 
interiorul căruia antroponimului îi revine calitatea de posesor al obiectului: 
Fântâna de sub Via lu Tache Gheorghe Băzăvan. 

 
* 

 
4. Entopic + construcții care exprimă filiația. Dacă până acum clasificarea 

noastră s-a desfășurat în funcție de exprimarea morfo-sintactică a relațiilor dintre 
termenii denumirilor, în această secțiune, pe principiul „unde-s mulți puterea 
crește”, am grupat laolaltă toate toponimele în a căror componență apare formula 
populară de denominație, considerând că astfel este mult mai vizibil fenomenul și 
elementele utilizate. Materialul înregistrat ne-a „dictat” următoarea subclasificare, 
în funcție de numărul participanților:   

4.1. Raportul de filiație cuprinde doi termeni: Gheorghe a Lisandrii 
[Ulița lu ~, VL]; Gheorghe a Șchiopului [Ciutura lu ~, GJ]; Gheorghe a Voicî 
[Fântâna lu ~, VL]; Gheorghe a lu Barbu [Iazu lu ~, DJ]; Gheorghe a lu Bălan 
[Valea lu ~, VL]; Gheorghe a lu David [Drumu la Balta dă la ~, OT]; 
Gheorghe a lu Dină [Fântâna lu ~, DJ]; Gheorghe a lu Dinu [Ulița lu ~, GJ]; 
Gheorghe a lu Florea [Drumu lu ~, VL]; Gheorghe a lu Iancu [Fântâna lu ~, 
OT]; Gheorghe a lu Ilie [Ogașu lu ~, GJ]; Gheorghe a lu Ion [Fântâna lu ~, 
DJ]; Gheorghe a lu Liu [Fântâna lu ~, DJ]; Gheorghe a lu Niţă [Pârâu lu ~, 
VL]; Gheorghe a lu Păduraşu [Ulița lu ~, DJ]; Gheorghe a lu Pilu [Fântâna  
lu ~, GJ]; Gheorghe a lu Popa [Fântâna ale ~, DJ]; Gheorghe a lu Popa [Ulița 
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lu ~, GJ]; Gheorghe a lu Uţă [Tarlaua lu ~, DJ]; Gheorghe al Anii [Pârâu lu ~, 
GJ]; Gheorghe al Badii [Ulița lu ~, VL]; Gheorghe al Bălaşii [Pivnița lu ~, 
GJ]; Gheorghe al Diaconesei [Heleșteu la ~, VL]; Gheorghe al Dinii [Pădurea 
lu ~, MH]; Gheorghe al Dinului [Fântâna lu ~, DJ]; Gheorghe al Dumitri 
[Balta lu ~, MH]; Gheorghe al Floarii [Crovu lu ~, MH]; Gheorghe al Florii 
[Fântâna lu ~, MH]; Gheorghe al Ghigoanei [Conacu lu ~, GJ]; Gheorghe al 
Lenii [Ogașu lu ~, MH]; Gheorghe al Linii [Crucea lu ~, GJ]; Gheorghe al 
Lisandrii [Fântâna lu ~, VL]; Gheorghe al lu Dănilă [Conacu lu ~, MH]; 
Gheorghe al lui Mihai [Balta lu ~, VL]; Gheorghe al Mandi [Cișmeaua lu ~, 
GJ]; Gheorghe al Mirii [Balta lu ~, MH]; Gheorghe al Mitrului [Crângu lu ~, 
OT]; Gheorghe al Nicolii [Fântâna de la ~, DJ]; Gheorghe al Oprii [Braniștea 
lu ~, DJ]; Gheorghe al Popeștii [Fântâna la ~, GJ]; Gheorghe al Popii 
[Fântâna lu ~, DJ, VL]; Gheorghe al Popii [Pădurea lu ~, VL]; Gheorghe al 
Stanciului [Cișmea lu ~, DJ]; Gheorghe al Strâmbii [Fântâna lu ~, VL]; 
Gheorghe al Trinchii [Ulița lu ~, MH]; Gheorghe ale lu Țapu [Linia ale ~, 
OT]; Gheorghe Altranei [Fântâna ale ~, OT]; Gheorghe lu Barbu [Fântâna  
la ~, DJ]; Gheorghe lu Toma [Pădurea lu ~, MH].  

4.2. Raportul de filiație cuprinde trei termeni: Alecu al Gheorghe al Bâțăi 
[Fântâna lu ~ , DJ]; Gheorghe lu Stan al Pătru [Fântâna lu ~, DJ]; Ion a lu 
Gheorghe al Dinului [Fântâna lu ~ , DJ]; Pătru lu Gheorghe al Firii  [Casa lu ~ , 
DJ]. Se poate observa cu ușurință faptul că pentru a fi lipsită de echivoc, 
identificarea personală s-a făcut, în multe situații, printr-un lanț al generațiilor, ale 
cărui „verigi”, rudele, pot fi situate pe verticala sau pe orizontala structurii 
familiale.  

De obicei, în cazurile întâlnite în informația pe care am avut-o la dispoziție, 
Gheorghe își declină identitatea raportându-se la un predecesor; alteori însă, 
îndeplinește el însuși această calitate – Dumitru lu Gheorghe [Coasta lu ~, OT], 
Iona a lui Gheorghe [Poiana lu ~, DJ], ori cumulează ambele ipostaze: Pătru lu 
Gheorghe al Firi. 

 
* 

 
Dacă spațiul numelor de persoană este astăzi unul „anost”, care ne 

prezintă sincronic inventarul prenumelor și patronimelor actuale, toponimia ne 
înfățișează o lume în mișcare, surprinde oamenii în mijlocul familiei sau 
angrenați în viața colectivității rurale ori urbane. Antroponimul Gheorghe, 
extrem de frecvent ca nume personal, are o prezență substanțială și în 
toponimie, unde a „bifat”, după cum o dovedește materialul prezentat, într-o 
formă sau alta, toate structurile specifice denominației personale, oferindu-ne 
imaginea evoluției de la nume unic la nume dublu. Și ne-am referit aici doar la 
numele de bază Gheorghe. Dacă am adăuga și multitudinea de nume (derivate, 
hipocoristice) și variante (populare, regionale) formate de la acesta am avea o 
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reacție în lanț, multidirecțională, care lasă, la un moment dat, în planul 
îndepărtat antroponimul de bază. Iată un singur traseu derivativ: Gheorghe → 
Gheorghiță → Ghiță: Ghițan, Ghițanu (Ghițănoaia), Ghițeanu, Ghițescu, 
Ghițoi / Ghițoiu (Ghițoaica), Ghițulan, Ghițuleasa, Ghițulescu, Ghițești, 
Ghițuică, Ghițulani, Ghițulești, Ghițulete. Vom obține tabloul complet 
(materializări toponimice, frecvență, răspândire teritorială) al lui Gheorghe și al 
tuturor variantelor sale antroponimice în momentul în care vom avea în formă 
finală Indexul antroponimic. 
 


