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 Un alt aspect problematic se referă la oscilaţia terminologică: adverb vs morfem. Spre 
exemplu, lexemele foarte şi mult din structura superlativului absolut sunt considerate, pe de-o parte, 
morfeme4 („superlativul absolut se construieşte nemarcat cu morfemul foarte: este foarte bun gene-
ral, foarte intrepid” (p. 89), „Folosirea lui prea ca echivalent nemarcat al morfemului foarte [...]” 
(p. 90), „Mult, ca morfem al superlativului absolut, apare destul de rar” (p. 92)), iar, pe de altă parte, 
constatăm că acelaşi lexem are statut adverbial: „Foarte ca element adverbial de marcare a inten-
sităţii are, în secolul al XIX-lea, posibilităţi combinatorii largi” (p. 237)5. 

 Inconsecvenţa terminologică se răsfrânge şi asupra lui al care, în structuri sintactice simila-
re, este considerat pronume semiindependent (răspunderi ale oştirilor) (p. 141) şi morfem specializat 
pentru marcarea genitivului lung (un cal al vecinului) (p. 741).  

 Aceste observaţii critice, de minoră importanţă, nu diminuează valoarea ştiinţifică a lucrării 
de faţă, ce se constituie ca un punct de referinţă pentru studiile de istorie a limbii române literare.  
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Publicarea unei monografii privitoare la onomastica ucrainenilor maramureşeni, mai precis 

asupra antroponimelor oficiale ale acestora, de către universitarul clujean Ioan Herbil este binevenită, 
întrucât o asemenea abordare în lingvistica românească, dar nu numai, nu a mai fost întreprinsă de 
mult timp, bună parte dintre contribuţiile de până acum fiind vetuste, lacunare şi, adesea, răspândite 
sub forma unor articole în paginile unor reviste de specialitate cu o circulaţie restrânsă ori prezentate 
în cadrul unor manifestări ştiinţifice şi, ulterior, publicate în volume colective, accesul la acestea fiind 
unul anevoios, datorat, în special, tirajului limitat.  

Volumul pe care îl recenzăm se alătură celui apărut anul trecut (2018) şi intitulat Studii de 
dialectologie şi toponimie ucraineană, în ale cărui pagini lingvistul amintit investiga aspecte înrudite 
şi/sau complementare temei pe care şi-a propus să o trateze în această nouă carte, ceea ce face ca 
subiectul să fie justificat ales, contribuind la rotunjirea descrierii sistemului onomastic ucrainean cu 
noi date de real interes ştiinţific, filtrate şi făcute cunoscute publicului larg, tot mai mult interesat de 
subiecte asemănătoare.  

În cele 400 de pagini ale cărţii, autorul descrie cu o acribie de netăgăduit sistemul antropo-
nimic ucrainean, aşa cum se vădeşte acesta în documentele oficiale româneşti, elaborate în urma 
Recensământului din martie 2002, efectuat în trei aşezări cu populaţie majoritar ucraineană din nordul 
României, aflate la graniţa cu Ucraina. Luarea acestuia ca punct de reper se explică prin faptul că „au 
fost incluse şi persoanele plecate la muncă în străinătate, numele lor rămânând parte din sistemul 
antroponimic al celor trei localităţi” (p. 5). 

                                                      
4 În GALR I, 2008, lexemele foarte şi mult din structura superlativului absolut nu sunt înca-

drate explicit în categoria morfemelor (vezi GALR, I, 2008, p. 161). 
5 Vezi, în acest sens, şi realizarea superlativului absolut în sec. al XX-lea, unde se precizează 

că statut de morfem ar avea şi lexemul tare (p. 462). Acelaşi lexem, tare, din structura superlativului 
absolut, este încadrat ca adverb (p. 620). 
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Este vorba despre aşezările Rona de Sus, Crăciuneşti şi Lunca la Tisa, reprezentative, în vizi-
unea autorului, pentru o investigaţie de acest tip, care permite atât urmărirea păstrării şi a vitalităţii 
unui sistem antroponimic oficial dintre cele mai complexe de la noi, cât şi contactul populaţiilor de la 
graniţa româno-ucraineană, care a dus la diversificarea susţinută a sistemului de denominaţie ucrai-
nean regional, ce poartă uneori amprenta unor felurite influenţe, dintre care se detaşează cea română 
ori cea maghiară, explicabile prin vieţuirea împreună a populaţiilor de-a lungul veacurilor.  

Investigaţia antroponomastică este axată, în principal, pe studierea în profunzime a numelor 
de familie şi a celor de botez, înregistrate la începutul secolului al XXI-lea şi puse lingvistului la dis-
poziţie de autorităţile locale. În sprijinul demersului său, pentru o mai mare obiectivitate, Ioan Herbil 
valorifică în manieră apropriată cele mai importante contribuţii din domeniul antroponimiei ucrai-
nene, româneşti, maghiare, greceşti, sud-slave etc., ceea ce face ca întreprinderea să fie dintre cele 
chibzuite şi rodnice. 

Cartea debutează cu o Introducere (p. 5–12), în care autorul îşi justifică obiectiv demersul 
întreprins, oferind, în acelaşi timp, şi câteva informaţii succinte privitoare la antroponimie şi la siste-
mul antroponimic ucrainean, insistând mai ales asupra implicaţiilor pe care le are derivarea sufixală în 
configurarea şi individualizarea numelor de familie ucrainene. De asemenea, autorul ţine să precizeze 
că ilustrarea trăsăturilor ce caracterizează antroponimele „reprezintă, pentru istoria limbii, un material 
necesar în cadrul procesului reconstrucţiei acesteia nu doar sub raport lexical, ci şi sub cel morfosin-
tactic, ţinând cont că ele pot conţine diferite caracteristici dialectale” (p. 11). 

Pentru a se face cât mai bine înţeles şi de către publicul nespecialist, autorul adaugă argumen-
tului câteva noţiuni generale referitoare la antroponimie (Antroponimia – noţiuni generale), al căror 
rol este de a facilita parcurgerea cărţii.  

Având în vedere materialul faptic din documentele Recensământului populaţiei şi al locuin-
ţelor din 2002, autorul structurează cartea în două părţi: Numele de familie şi Prenumele, poreclele şi 
supranumele fiind tratate doar tangenţial, întrucât nu fac parte din denominaţia oficială.  

În prima secţiune a monografiei antroponimice, cea mai amplă (p. 17–290) şi cea mai com-
plexă, sunt tratate aspecte ce privesc numele de familie ale ucrainenilor maramureşeni şi modalităţile 
de formare ale acestora (în special afixe particulare), la care se adaugă informaţii de ordin etimologic, 
diacronic ori dialectal, atât de utile unei analize obiective.  

Chiar dacă poate fi observat dintru început un decalaj evident în structurarea informaţiei, 
acesta se justifică prin faptul că numele de familie sunt mai diversificate decât prenumele, datoare în 
bună măsură unui fond onomastic general al prenumelor, însă nu trebuie lăsate deoparte nici alte surse.  

Bazându-se, aşa cum am prezentat la începutul recenziei noastre, pe date oficiale, Ioan Herbil 
investighează fondul şi izvoarele sistemului antroponimic al ucrainenilor maramureşeni din localită-
ţile precizate, dar şi caracteristicile antroponimelor. Demersul este unul adecvat, autorul raportându-se 
în permanenţă atât la numele de familie ale ucrainenilor, cât şi la numele de familie ucrainene (vezi 
1.3., p. 32–40), detaliere esenţială în economia lucrării elaborate.  

De o importanţă evidentă sunt şi discuţiile despre etimologizarea numelor de familie (vezi 
1.4.), care ne ajută să înţelegem care sunt mecanismele de transfer ale sensurilor cuvintelor şi ale 
substantivelor comune ori ale adjectivelor înspre numele de familie. Nu lipsite de interes sunt, de 
altfel, şi unele chestiuni legate de redarea grafică a numelor în documentele oficiale (de pildă, 
Andraşciuc – Andrasciuc, Andrascuk). 

Foarte consistent (p. 59–222) este Dicţionarul numelor de familie (1.5.) în care sunt inserate 
alfabetic şi descrise toate numele de familie ale ucrainenilor din cele trei localităţi maramureşene vi-
zate, excerptate din documentele oficiale. Astfel, cititorul va avea ocazia să descopere micromono-
grafii cvasicomplete ale antroponimelor din cele 3 localităţi maramureşene (de pildă, Alb, Bizeu, 
Bodnariuc, Boiciuc, Bota, Culineac, Dzabeniuc, Grijac, Marusceac, Popovici, Prodaniuc, Romaniuc, 
Sedoreac, Şanta, Zelenciuc etc.), toate trădând nu numai apartenenţa la tezaurul antroponimic ucrai-
nean, ci şi influenţele multiple ce au contribuit la îmbogăţirea acestuia.  

Statistica realizată în subcapitolul 1.6. şi studiul lexemelor şi al formanţilor din subcapitolul 
1.7. întregesc analiza întreprinsă şi oferă consistenţă cercetării, completând armonios descrierea fap-
telor de limbă.  
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Spre deosebire de această primă parte, secţiunea a 2-a este dedicată prenumelor (p. 291–368) 
şi este mai accesibilă publicului larg, în paginile acesteia regăsindu-se atât prenume generale, fami-
liare (din fondul onomastic creştin: Elena, Gabriel, Maria, Mihai, Matei, Nicolae etc.), cât şi prenume 
deosebite (Eliseu, Sunamita), toate trădând dinamica onomastică internă şi externă a numelui/numelor 
dat(e) la naştere, justificat(e), în principal, prin opţiunea părinţilor.  

Majoritatea provin nu numai din fondul onomastic slav (Iaroslav, Liuba, Miroslav, Oxana, 
Saşa, Serioja, Svetlana etc.) sau se explică prin dezvoltările hipocoristice ulterioare (Alex, Gică, Lena, 
Dani etc.), ci şi din cele învecinate (în special românesc – de multe ori, de origine latinească cultă: 
Adrian, Claudia, Iulia, Paul, Silvia etc.), însă nu exclusiv, căci sunt şi maghiare : Etelka, Ildiko, 
Erzsebet, Miklos, Şandor etc.) ori din cel internaţional, care cunoaşte o difuzare ce ar trebui urmărită 
de către specialişti cu mai multă atenţie (de pildă, Antonio, Alberto, Celestin, Iasmina, Şarlota, 
Erina), mai ales că multe dintre acestea se datorează migraţiilor de populaţii (Mark, Sabrina, Jessica, 
Rosemarie), dar şi noilor orientări religioase (Natanael, Beniamin, Tavita). 

La rândul lor, prenumele sunt discutate din varii perspective: etimologice, formative, asocia-
tive, statistice etc., ceea ce ilustrează temeinicia studiului întreprins de către autor, care, în perma-
nenţă, aduce în sprijinul descrierii sistemului antroponimic detalii argumentative. 

Consideraţiile finale (p. 369–375) au rol sintetic, punctându-se principalele direcţii investiga-
tive pentru care a optat autorul şi rezultatele obţinute şi care s-au validat în paginile acestui amplu 
studiu de onomastică.  

De altfel, lingvistul clujean ţine să precizeze că, „dacă, prin studierea numelor de familie, 
putem să ne întoarcem în timp, având ocazia de a observa o parte a procesului formării antroponi-
melor pe care, azi, le purtăm, prin prezentarea numelor de botez, avem posibilitatea să vedem […] 
încotro ne îndreptăm” (p. 375). 

Abrevierile, Siglele şi Bibliografia întregesc fără doar şi poate cartea şi-l ajută pe cel care o 
consultă să decodeze într-o manieră adecvată informaţia şi să observe care au fost opţiunile interpre-
tative ale autorului şi ce lucrări anterioare i-au călăuzit paşii. 

Avem în faţa noastră o lucrare elaborată cu pasiune de un lingvist matur care stăpâneşte întru 
totul nu numai limba sa maternă, ci şi domeniul investigat şi care a dorit să le dezvăluie cititorilor săi, 
specialişti sau nu, o parte din tezaurul antroponomastic ucrainean, format de-a lungul veacurilor prin 
dezvoltări interne şi prin adaosuri externe succesive, ce n-au alterat vechiul sistem, ci l-au îmbogăţit 
cu noi membri, acest fapt vădindu-se, în special, în cazul prenumelor. 
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