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Anatol EREMIA. Studii de sociolingvistică
şi onomastică. Ediţie jubiliară. Chişinău: 
Tipografia Poligraf, 2016, 284 p.

Volumul de faţă, semnat de doctorul 
habilitat în filologie, profesor cercetător 
Anatol Eremia, reuneşte, prin analiza de 
fapte şi fenomene concrete, importante stu- 
dii de sociolingvistică şi onomastică, 
incluzând şi pagini cu referire la biobiblio- 
rafie şi aprecieri, fericit prilej pentru  
OMAGIU la 85 de ani. Culegerea com- 
pletează cifra numeroaselor sale lucrări 
ştiinţifice, dintre care 25 de monografii, 
dicţionare, îndreptare informative şi nor- 
mative: Nume de localităţi (1970). 
Contribuţii la studiul formării cuvintelor 
(1979), Tainele numelor geografice (1986), 
Străzile Chişinăului. Nume vechi, nume noi 
(1992), Unitatea patrimoniului onomastic 
românesc (2001), Dicţionar explicativ şi 
etimologic de termeni geografici (2006), 
Localităţile Republicii Moldova. Ghid 
informativ-documentar (2008 şi 2009, 
în colaborare), Judeţul Cahul. Dicţionar 
enciclopedic (2016), Atlas hidronimic. Re- 
publica Moldova (2016, în colaborare) ş.a.

În Republica Moldova investigaţiile  
în domeniul celor două ramuri ale onomasti- 
cii – t o p o n i m i a şi a n t r o p o n i m i a 
–, graţie cercetătorilor Maria Cosniceanu, 
Albina Dumbrăveanu, Anatol Eremia, 
Magdalena Lungu, Viorica Răileanu, Lilia 
Stegărescu, se desfăşoară de ani buni la 
Institutul de Filologie al Academiei de Ştiinţe 
a Moldovei (anterior Institutul de Limbă şi 
Literatură, apoi Institutul de Lingvistică).

RECENZII

Toponimia, subiectul dominant de 
investigaţie al domnului A. Eremia, reprezin- 
tă „graiul nevorbit al pământului”, „istoria 
nescrisă a ţării” (p. 57). Toponimele reflectă 
momente din istoria neamului, din viaţa 
oamenilor, îndeletnicirile, obiceiurile, viaţa 
lor socială, locul vechilor aşezări omeneşti, 
contactele între populaţiile conlocuitoare, 
posibilităţile de exprimare ale limbii la un 
moment dat. Ele fac parte din l e x i c u l 
idiomului vorbit, cuvintele din graiul 
viu înfăţişând comori de imaginaţie şi de 
gândire. Or, limba ca factor de reflectare 
a realităţii şi ca instrument de comunicare 
este creaţia cea mai semnificativă a fiecărui 
popor.

Domeniu interdisciplinar, onomas- 
tica preocupă, într-un fel sau altul, şi pe 
dialectolog, etnolog, istoric, etnograf, 
geograf. Deosebit de strânse sunt legăturile 
între onomastică şi sociolingvistică, preo- 
cupată de relaţiile dintre limbă şi societate, 
de varietăţile diastratice, specifice unor 
grupuri socio-culturale de vorbitori.

În compartimentul Sociolingvistică 
(cinci articole, p. 9-56), anticipat de Cuvânt- 
înainte, o prefaţă condensată semnată de 
acad. N. Corlăteanu (2005), sunt puse în 
evidenţă dovezi convingătoare ale uni- 
tăţii de limbă română şi istorie. În plan 
toponomastic, afirmă autorul, unitatea 
etnolingvistică se manifestă sub mai multe 
aspecte: etimologic, lexical, derivaţional, 
teritorial-geografic.
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Din punct de vedere etimologic, 
numele topice existente în Basarabia sunt 
formate în majoritatea lor absolută pe baza 
lexicului şi mijloacelor derivative proprii 
limbii române. Româneşti sunt şi hidroni- 
mele preistorice moştenite de la populaţia 
autohtonă geto-dacă: Dunărea, Nistru, 
Prut. Aceste denumiri au la bază apelative 
specifice limbilor vechi indo-europene, dar 
ele au funcţionat şi în mediul glotic geto-
dacic (p. 16). Din toponimia tracă (inclusiv 
geto-dacă) fac parte, de pildă, şi denumirile 
Argeş, Criş, Mureş, Olt, Siret, Someş, Timiş. 
Numele topice de această origine sunt 
reprezentate, susţine autorul, de aproximativ 
900 de denumiri. Antroponimele traco-dace 
precum Scorilo, Decibalus, Artila, Sadala 
ş.a. sunt ceva mai numeroase (p. 18).

Fondul principal al nomenclaturii 
topice din Basarabia şi de la est de Nistru 
îl constituie numele de locuri şi localităţi 
româneşti. Unitatea toponimiei româneşti de 
pe întreg masivul dacoromân se manifestă 
prin „modele şi tipuri structurale identice”: 
-ani/ -eni, -esti, -a (Boghiceni, Sărăteni, 
Brăviceni, Borzeşti, Mălăieşti, Crihana.

După cum bine se ştie, limba se im- 
pune ca expresie a unităţii naţionale, ca 
apartenenţă la aceeaşi naţionalitate. Limba 
română este „însăşi floarea sufletului etnic 
al românimii” (M. Eminescu). În Republica 
Moldova oficializarea limbii române şi re- 
venirea în istoricul an 1989 la alfabetul latin 
constituie o reală cucerire. Dar tentativa  
de a sprijini ideea, din rătăcire sau rea- 
voinţă, că există o „limbă moldovenească”, 
deosebită de limba română, zămislită, 
chipurile, pe o bază dialectală moldove- 
nească, este o gravă eroare şi o absurditate. 
Substratul politic al problemei „limbii 
moldoveneşti” este evident (vezi: V. Pavel. 

Limba română – unitate în diversitate.  
În: Limba noastră-i o comoară… Lecturi  
academice de Ziua Limbii Române, Chişi- 
nău, 2016, p. 52-62). Limba scrisă şi vorbită 
în graiul popular (deci nu doar varianta 
literară) în Republica Moldova este limba 
română. Academia de Ştiinţe a Mol- 
dovei, prin decizia din 9 septembrie 1994 şi 
respectiv din 28 februarie 1996 a confirmat 
opinia ştiinţifică argumentată a specialiştilor 
filologi din republică şi de peste hotarele ei, 
potrivit căreia astăzi în spaţiul estic romanic 
există o singură limbă – limba română.  
În adoptarea deciziei Academiei de Ştiinţe 
a Moldovei în formula Denumirea corectă 
a limbii de stat (oficiale) a Republicii 
Moldova este Limba Română, amendament 
propus instanţelor abilitate ale statului, un 
rol determinant l-a avut acad. Silviu Bere- 
jan, director al Institutului de Lingvistică  
al A.Ş.M. la acea vreme.

Savanţii n-au fost auziţi. Articolul  
nr. 13 din Constituţie nu a fost modificat. 
Nu s-a vrut astfel nici până acum, după cum 
s-a mai afirmat, promovarea de către par- 
lamentarii noştri a limbii naţiunii titulare: 
denumirea corectă a limbii oficiale şi crea- 
rea condiţiilor necesare pentru promovarea 
nestingherită a acesteia. De aceea, profe- 
sorul A. Eremia este pe deplin îndreptăţit 
să se refere la „trista realitate” în legătură 
cu evenimentele ce s-au desfăşurat de la 
1994 încoace: buclucaşul articol nr. 13 din 
Constituţie; desfiinţarea Departamentului 
de Stat al Limbilor, a cărei misiune era 
supravegherea funcţionării limbii oficiale 
în toate domeniile de activitate umană; 
lichidarea cursurilor de învăţare a limbii 
oficiale de către alolingvi. La acestea 
ulterior s-au mai adăugat alte „acţiuni 
instigatoare”: declararea a trei limbi de stat 



118

LIX Philologia
2017 maI−august

în Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia 
(rusa, găgăuza, româna) şi în nerecunoscuta 
Transnistrie (rusa, ucraineana, româna); 
substituirea în instituţiile de învăţământ 
a istoriei românilor; tolerarea actelor 
făţişe de românofobie etc. Legea privind 
limba oficială a statului, ce are funcţiile de 
comunicare interetnică, nu este respectată. 
Vorbind despre „patimile limbii române în 
autonomii”, autorul menţionează că românii 
moldoveni se simt „străini în propria ţară”. În 
instituţiile publice locale se vorbeşte numai 
ruseşte (p. 42-44). Lingviştilor le revin mari 
sarcini de răspundere: să realizeze opere 
de valoare sub aspect teoretic şi aplicativ-
practic, care vor contribui la integrarea 
conlocuitorilor într-o societate comună, 
consolidată (p. 39). Sunt expuse unele 
opinii şi cu privire la „motivaţia lingvistică: 
aspecte sociale, culturale, istorice”. Numele 
topice la origine sunt motivate real.

În compartimentul Onomastică 
(9 studii, p. 57-212) sunt dezvoltate şi 
expuse teme ştiinţifice privind premisele 
teoretice în studiul toponimiei, valorificarea 
patrimoniului onomastic naţional, identitatea 
toponimică românească, hidronimia pruto-
nistreană, ortografierea numelor geografice 
şi alte probleme.

Toponimiştii au activat în câteva 
direcţii principale: 1) înregistrarea numelor 
topice prin anchete de teren şi din surse 
documentare, 2) publicarea materialelor 
şi studiilor de toponimie, 3) valorificarea 
patrimoniului toponimic naţional. Cu un 
chestionar special (A. Eremia. Chestionar 
toponimic, 1997) au fost efectuate anchete 
de teren în majoritatea localităţilor din 
Republica Moldova, în parte şi în satele 
româneşti din regiunile limitrofe ale 

Ucrainei. În cadrul Institutului de Filologie 
au fost fondate Fişierul toponimic general 
şi Cartoteca termenilor entopici. Asemenea 
investigaţiilor dialectologice (de-a lungul 
Prutului nu s-au constatat izofone şi izomor- 
fe, iar în majoritatea cazurilor, nici izolexe. 
Izoglosele celor trei arii dialectale – de nord, 
centrale şi sudice – au direcţia est-vest),  
s-a stabilit că unităţile entopice „nu urmează 
cursurile râurilor Siret, Prut şi Nistru” şi nu 
formează „frontiere lingvistice” pe aceste 
ape, ci le intersectează pe perpendiculară, 
ariile entopice şi toponimice respective fiind 
condiţionate „de specificul vorbirii populare 
locale” (p. 59). Sunt abordate chestiuni 
referitoare la specificul numelor proprii  
în raport cu apelativele din lexicul comun.

Procesul de renaştere naţională a im- 
pulsionat restabilirea nomenclaturii topice 
pentru unele oraşe şi sate, revenindu-se la 
denumirile lor vechi, în locul celor impuse: 
Cupcini, Hânceşti, Ialoveni, Şoldăneşti în  
loc de Kalininsk, Kotovsk, Kutuzovo, Cer- 
nenko ş.a. A. Eremia şi alţi onomasticieni 
au coordonat lucrările de reglementare a mi- 
crotoponimiei oraşului Chişinău (străzi, 
bulevarde, pieţe stradele).

În amplul capitol Premise teoretice  
în studiul toponimiei (62-88) sunt prezenta- 
te categoriile de toponime: oiconime (nume 
de localităţi), hidronime, oronime (numele 
formelor de relief), floronime, zoonime 
(faunonime), toponime majore şi minore, 
este discutat statutul toponimelor în raport 
cu statutul apelativelor (a numelor comune), 
acestea privite sub aspect semantic, 
gramatical, derivaţional, funcţional. Se ia 
în discuţie problema motivării (la origine) 
a numelor topice şi antroponimelor în 
raport cu apelativele, clase de cuvinte care 
nu se contrapun ca unităţi lexicale, ci se 
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întrepătrund şi se completează reciproc 
(p. 69). Sunt relevate, de asemenea, unele 
aspecte ale raportului dintre toponimie şi 
alte ramuri ale ştiinţei.

Cititorul interesat de originea topo- 
nimelor va afla şi despre existenţa în 
literatura de specialitate a unor etimologii 
eronate, dar care îşi găsesc dezlegare 
corectă în paginile volumului de faţă. Se 
consideră astfel corecte tălmăcirile: Tudora 
< Tudor, Crihana < Crihan (derivate de la 
antroponime, cu formantul onimic – a).

Şi pentru Chişinău, consideră auto- 
rul, s-a propus un etimon credibil, şi anu- 
me, apelativul românesc, astăzi ieşit din 
uz, chişnău/ chişinău „izvor”, înrudit cu 
chişnă/ chişină „sursă de apă”, acestea fi- 
ind considerate reflecţii ale lat. pissiare  
„a ţâşni”, „a izvorî” (p. 91). Căpriana, sat în 
r-nul Străşeni, reprezintă un nume modifi- 
cat prin etimologie populară (după apela- 
tivul capră) a denumirii iniţiale Chipriană 
< Chiprian, etimon antroponimic (p. 92).

Prin conţinut şi formă, în ansamblul 
ei, toponimia din Basarabia este româneas- 
că. Rusia ţaristă şi autorităţile sovietice 
au denaturat enorm nomenclatura topică 
basarabeană. Multe din satele apărute în 
cursul sec. al XIX-lea au fost denumite 
ruseşte (Alexandrovka, Mihailovka etc.), 
iar numelor româneşti în -ani/ -eni şi -eşti li 
s-au înlocuit formanţii (Briceni – Briceanî, 
Râşcani – Râşcanî). Onomasticienii, 
oamenii de cultură din Republica Moldova 
au depus eforturi demne de luat în seamă 
pentru reglementarea scrierii numerelor 
topice şi revenirea la denumirile tradiţional 
istorice ale satelor şi oraşelor din republică. 
S-au cercetat şi s-au publicat materiale 
informative cu privire la denumirile identice 
sau etimologic înrudite din România şi 

Republica Moldova: Căuşeni (Tighina) 
– Căuşeni (Neamţ); Dumbrăviţa (Bălţi) 
– Dumbrăviţa (Botoşani, Braşov, Iaşi, 
Vaslui ş.a.). Autorul respinge cu argumen- 
te întemeiate „teoria migratoare” cu referire 
la identitatea de nume (p. 103-105). Migra- 
ţia în spaţiul dacoromân a unor grupuri de 
oameni de la vest sau nord-vest spre est, 
considerăm noi, e doar una din consecinţele, 
nicidecum cele mai importante, care au 
determinat apariţia de nume topice identice 
sau înrudite etimologic, de „sate gemene”.

Tezele teoretice susţinute pe diverse 
teme şi discutate în paginile culegerii sunt 
însoţite de material factologic extrem de 
bogat, variat, convingător, ceea ce se referă 
şi la h i d r o n i m i a  dintre Prut şi 
Nistru, proiect la care s-a lucrat în ultimii 
ani în cadrul Institutului de Filologie al 
AŞM (vezi p. 112-126), la t e r m e n i i 
g e o g r a f i c i  p o p u l a r i, entopi- 
cile (p. 127-143).

Nu a rămas în afara atenţiei cer- 
cetătorului avizat nici fauna carpatină în 
onomastica şi tradiţiile populare româneşti 
(p. 144-158). Zoonimicele bour şi taur, 
precum şi derivatele lor antroponimice, stau 
la baza unor nume topice actuale (Boura, 
Boureni, Poiana Bourilor, Tăureni), pre- 
nume sau nume de familie vechi (Bour, 
Bourel, Ion Boureanul). La fel se poate 
spune şi despre numele generic vultur (Vultur 
Arbore, Ilie Vultur, Grigore Vultureanu). 
Onomastica şi obiceiurile populare sunt 
considerate pe bună dreptate monumente 
istorice spirituale.

În fine, toponimia pruto-nistreană 
dispune şi de nume topice care îi vizează 
pe etnicii stabiliţi prin părţile locului 
(Bulgărica, Greceni, Lipoveni < filipoveni, 
Ruseni, Tătăreşti, Vadul Turcului, Movila 
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Cazacilor, Lunca Huţanilor, Orac < orac 
„seceră”, nume tătăresc şi alte toponime 
etnonimice). Câteva exemple de „toponime 
migratorice”, consecinţe ale mişcărilor de 
populaţie românească în spaţiul carpato-
danubiano-pontic: Ardeleni, Munteni (în 
Moldova din dreapta Prutului); Brătuşenii 
Noi (Edineţ) sau Codru Nou (Teleneşti), 
denumiri formate în urma mişcării de 
populaţii locale. Sunt înregistrate şi expli- 
cate numeroase antroponime care reflectă 
ocupaţiile meşteşugăreşti din trecut (Bar- 
cagiu, Beschieru, Cărăuşu, Chetraru, Ro- 
taru, Sitaru).

Volumul se încheie cu un Breviar 
biobibliografic. Profil ştiinţific, semnat  
de L. Stegărescu; Bibliografie selectivă 

(2001-2016); Omagieri; Referinţe, aprecieri 
(Cu referire la activitatea ştiinţifică şi 
lucrările editate).

În rezumat, rod al unor investigaţii 
întemeiate pe analiza sincronică şi diacroni- 
că a unor fapte şi fenomene concrete din 
domeniul onomasticii, lucrarea semnată de 
A. Eremia, lingvist notoriu cu o neclintită 
verticalitate, reprezintă o realizare meritorie 
sub aspectele teoretic şi aplicativ şi îndeam- 
nă la o consultare atentă pe specialiştii şi 
cititorii interesaţi de patrimoniul toponimic 
şi antroponimic naţional.

Vasile PAVEL
Institutul de Filologie al AŞM

(Chişinău)


