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NUME DE FAMILIE DERIVATE DE LA MATRONIMICE

vioriCa RĂILEANU
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”

Rezumat
Numele de familie româneşti sunt masculine, invariabile ca gen la nivelul limbii 

literare, dar există şi nume de familie cu formă de feminin, care la origine sunt 
matronimice, indicând descendenţa pe linie maternă. Faptul că în desemnarea 
urmaşilor s-a pornit de la numele mamei se explică, în general, fie prin importanţa 
mai mare a femeii în anumite situaţii, fie prin caracterul mai puternic, distinctiv al 
numelui acesteia. Numele matronimice s-au fixat ca nume de familie ereditare atât 
pentru descendenții masculini, cât și feminini.

Cuvinte-cheie: nume de familie, matronimic, patronimic, nume marital, gamonim, 
andronim.

Abstract
The Romanian family names are masculine, gender invariable in the literary 

language, but there are also feminine family names, which are originally matronymic, 
indicating descent on the maternal line. The fact that the designation of the descendants 
started from the name of the mother is generally explained either by the greater 
importance of the woman in certain situations, or by the stronger, distinctive character 
of her name. Matronymic names were established as hereditary family names for both 
male and female descendants.

Keywords: name, matronymic, patronymic, marital name, gamonym, andronym.

Consacrarea definitivă a conceptului de nume de familie s-a realizat abia 
în secolul al XIX-lea, prin Legea asupra numelui din 1895. Persoanele care 
au optat pentru un nume de familie constituit, în baza legii, dintr-un singur 
cuvânt, au avut de ales, dintr-o multitudine de posibilități, nume de referință 
care exprimau: gradul de rudenie (Nanu, Nepotu, Tatu); starea socială, funcţia 
sau rangul din vechea societate (Armaşu, Banu, Mazilu, Răzeşu, Vornicu); 
ocupaţia, meseria, diferite îndeletniciri (Ciobanu, Cojocaru, Croitoru, 
Grădinaru, Surugiu, Vizitiu); originea, etnia (Bulgaru, Grecu, Rusu, Sârbu, 
Tătaru); o particularitate fizică, psihică, morală sau de comportament (Ciuntu, 
Dârzu, Forţu, Josu, Lungu, Mândru, Nebunu, Negru, Şchiopu); vârsta 
posesorului (Bătrânu, Căruntu, Copilu, Moşneagu) etc.

În unele cazuri a fost ales ca nume de familie numele personal al tatălui, 
numit patronimic, în alte cazuri a fost ales numele mamei, numit matronimic. 
Numele de familie provenite de la patronime şi matronime au cea mai mare 
reprezentativitate în sistemul antroponimic basarabean. Aparent, la formarea 
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acestor nume de familie nu au existat prea multe semne de misoginism. Totuşi, 
istoria arată că numele de familie este legat de paternalism, discriminare şi 
tratarea femeii într-o manieră asemănătoare cu proprietatea.

Or, matronimicele reprezintă o clasă destul de redusă, în comparație cu 
patronimicele. Explicaţia este cât se poate de simplă. De milenii, femeia a fost 
marginalizată în societate, locul ei fiind lângă copii şi soţ şi mai puţin în lumea 
dominată de bărbat: în afaceri, în politică, în economie etc.

Faptul că în desemnarea urmașilor s-a pornit de la numele mamei se 
explică, în general, fie prin importanța mai mare a femeii în anumite situații, 
fie prin caracterul mai puternic, distinctiv al numelui acesteia, preferat pentru 
individualizarea copiilor.

Important de menţionat este faptul că femeia, înainte de toate, este fiica 
tatălui ei şi abia apoi soţia cuiva, astfel că ea se identifică mai întâi cu propria 
familie şi abia apoi cu cea în care intră. Lucrurile devin şi mai clare în cazuri 
de disensiuni, când, pur şi simplu, semnează cu numele neamului ei.

Numele de familie cu descendență matronimică marca cutumiar diferite 
situații. Pentru a exprima raportul direct de filiaţie, când actul domnesc se 
adresa unei văduve, fiii și nepoții își asumau în loc de patronim, numele 
mamei, titulara actului, deținătoarea dreptului de proprietate. În aceste cazuri, 
în actele vechi de cancelarie sau în diverse catagrafii, matronimul era exprimat 
printr-un antroponim în cazul genitiv, precedat, de cele mai multe ori, de 
un cuvânt care exprimă gradul de rudenie şi care se substituie articolului 
posesiv: Grigori sin Anisii, Ioniță sin Ștefanii, Toader zet Florii, Toader sin 
Sandei, Gavril sin Mariei, Nica sin Mariei11 etc. sau printr-un antroponim în 
cazul genitiv articulat cu articol hotărât enclitic: Năstase Măriuţii, Gheorghe 
Catrinei, Neculai Ghițăi etc.

„Pus în cazul genitiv, precedat de termenul sân „fiu”, numele mamei 
constituie astfel un matronim cu valoare juridică, obligatoriu pentru urmași.” 
(Constantinescu, 1963, p. XXXIV).

O categorie aparte de nume de familie specific moldovene sunt numele 
care provin de la numele personale feminine în cazul genitiv, cu articol 
posesiv-genitival. Aceste nume luau naștere în cazul când nu exista un 
act juridic, însă mama era personal deținătoarea unui fond însemnat ori  
a administrat timp îndelungat averea soțului răposat și pentru a stabili filiația 
directă, fiii postumi împrumutau, de regulă, matronimicul în cazul genitiv 
singular, însoţit de articolul posesiv a, al22: Vasile a Dafnii, Ioniță a Savii, 
Petre a Parascăi, Vasile a Oții, Toader a Vărvarii, Vasile a Chiţei, Andrei 
a Vasiloaei, Ana a Mariei.

1 Exemplele sunt excerptate din Moldova din epoca feudalismului, vol. VII, partea a II-a, 
Recensămintele populației Moldovei din anii 1772-1773 şi 1774, Chişinău, 1975.1

2 Sursele mai spun că astfel se denumeau, cu precădere în Moldova, „copiii din flori”, 
iar prin această denumire starea nelegitimă a femeii era reprimată, iar descendența stârpită.2
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Articolul posesiv a, al a făcut, într-o primă fază, corp comun cu numele, 
formând un singur cuvânt: Ion Almariei, Ana Amariei13. În asemenea cazuri, 
articolul posesiv-genitival se justifica, întrucât el corespundea genului 
numelui personal al copilului. Pe măsură ce se succed noi generaţii, legătura 
directă cu întemeietorul familiei slăbeşte, chiar dacă există conştiinţa 
aparţinerii la acel clan. „Când Almariei, Amariei etc. s-au transmis ca 
nume de familie generaţiilor următoare, articolul posesiv-genitival n-a mai 
fost totdeauna motivat, ajungându-se la situaţii de genul Ion Amariei, Ana 
Almariei etc. Rezultă de aici că articolul posesiv-genitival n-a mai funcţionat 
ca în relaţia primară de filiaţie când era motivat, ci s-a degramaticalizat.” 
(Oancă, 2010, p. 9)

Treptat articolul posesiv-genitival se pierde: Ion Mariei, Ana Mariei, ca, 
mai apoi, să se piardă și articolul enclitic genitival: Ion Marie, Ana Marie.

Sistemul antroponimic oficial actual înregistrează nume de familie 
care mai păstrează rudimente ale acestui gen de denominaţie, articulate 
cu articolul posesiv-genitival a, invariabil la nivelul limbii comune în 
subdialectul moldovean. Forma articolului a, folosită și pentru masculin 
 (în loc de al), trădează originea moldovenească a acestor nume. Marea 
majoritate a acestor nume de familie provine de la nume personale feminine 
(nume personale primare, nume derivate ale acestora și hipocoristice). 
Însă atestăm și matronimice formate de la un supranume sau nume de 
familie, specifice în desemnare atât pentru descendenții masculini, cât și 
feminini: Ababei, Avădanei, Agrecii, Acălugăriţei, Aciobăniţei, Acojocăriței, 
Adăscăliţei, Amoaşei, Apreutesei, Abalașei etc.

Lista prezentată mai jos include formele de N şi G, precum şi toată gama 
fonetismelor terminale și oferă o imagine cuprinzătoare a numelor de familie 
formate cu articolul posesiv-genitival aglutinat, cu menţionarea frecvenţei 
absolute a lor, trecută între paranteze:

Aanei (2), Ababei (239), Ababi (319), Ababii (2101), Abalaşei (1), 
Acalugariții (2), Acasandrei (1), Acatincă (2), Acatrinei (16), Acatrinii (47), 
Acălugăliţă (18), Acălugăriţa (4), Acălugăriţei (17), Acălugăriţii (14), Achilina 
(82), Achiri (13), Achiţei (1), Aciobăniţei (4), Acojocăriței (1), Acristinei (13), 
Acristinii (21), Adajii (40), Adascaliţei (13), Adăscăliţa (13), Adăscăliţă (26), 
Adăscăliţei (75), Adăscăliţii (13), Adochiţ (19), Adochiţa (20), Adochiţă (12), 
Adochiţei (6), Adochiţii (11), Adomnicăi (5), Adomniţa (266), Adomniţei (7), 
Afloarei (2), Afrăsinei (2), Agafii (61), Agafiţa (53), Aghenei (1), Agheni (20), 
Aghenia (11), Aghenie (204), Aghenii (49), Aghenii (49), Agreci (45), Agrecii 
(2), Ailenei (7), Aileni (24), Ailenii (46), Ailincăi (1), Aioanei (6), Airinei 
(10), Alisavetei (1), Alupei (1), Amalanei (12), Amalani (25), Amalanii (35), 
Amanjii (8), Amarandei (10), Amarandi (3), Amarfi (42), Amarfii (183), 
Amarie (4), Amariei (35), Amarii (202), Amarinei (2), Amarița (21), Amariţe 

3 O prezentare largă a acestei structuri datorăm lui Al. Graur (Nume de persoane, Editura 
Ştiinţifică, Bucureşti, 1965, p. 130-131). Autorul identifică nume de familie cu această 
structură, care au rezultat de la numele personal al femeii, precum şi cauzele care au dus la 
formarea acestor nume.1
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(4), Amăriuţei (3), Amilachi (23), Amoaşei (41), Amoaşii (165), Amoşii 
(16), Anastasii (33), Angheni (125), Aniţîi (10), Apachiţa (109), Apachiţei 
(3), Aparaschivei (3), Apetrei (26), Apetri (95), Apetrii (57), Apreutes (13), 
Apreutese (18), Apreutesei (22), Apreutesi (8), Apreutesii (34), Asaftei (40), 
Asaftei 41, Asafti (20), Asandei (5), Asandi (67), Asandii (16), Asavei (1), 
Asoltanei (4), Aştifeni (84), Atasii (27), Atomei (2), Atudorei (1), Avadanei 
(1), Avadăni (11), Avadănii (26), Avadeni (1), Avadenii (29), Avarvarei (2), 
Avasilcai (1), Avasilcăi (1), Avădanei (1), Avădănei (14), Avădăni (44), 
Avădănii (134), Axani (2), Axanii (17), Azamfirei (3), Mariani (5), Marii 
(67), Mării (33), Negri (17), Negrii (74), Olii (66), Oxani (117), Oxanii (70), 
Smarandi (93) etc.

În categoria numelor de familie, formate cu ajutorul articolului posesiv, 
includem și matronimicele formate de la numele maritale14. Cele mai multe 
matronimice maritale atestate sunt formate cu sufixul -oaia (-oaiei). 
Constituirea matronimicului marital Apăvăloaiei, poate fi explicat astfel: soţia 
lui Pavel s-a numit Păvăloaia, un copil al acesteia s-a numit Apăvăloaiei. 
Aceste nume sunt specifice pentru Moldova unde, în mod obișnuit, multe 
nume sunt scrise cu -oaie sau -oae:

Abuhnoaie (1), Acostachioaei (3), Adumitrăchioaie (1), Afloroae (2),  
Agavriloaei (1), Agavriloaia (1), Agavriloaie (1), Agavriloaie (1), 
Aghergheloaei (1), Agiurgioaiei (1), Agrigoroae (37), Agrigoroaie (37),  
Ailoae (21), Ailoai (67), Ailoaie (1), Ailoaiei (7), Amafteoie (1), 
Amaftioae (12), Amaftioaie (19), Amaximoaie (2), Amihalachioae (16),  
Amihalachioaie (9), Anegroaie (9), Aniţoae (14), Aniţoaie (11), Apatrașoaie 
(1), Apavaloae (40), Apăvăloae (33), Apăvăloae (36), Apăvăloaie (4),  
Apetroae (31), Apetroaei (4), Apetroaie (14), Asandoaie (1),  
Asăndoaie (3), Aștefanoae (3), Aștefănoaie (1), Atănăsoaie (1), Atimoșoaie (3),  
Avasiloae (19), Avasiloaei (1), Avasiloaie (16), Avasiloaiei (6), Avasîloae (36), 
Avasîloaie (9) etc.

Matronimicele maritale formate cu sufixul -easa (-iesei) se atestă, în 
registrul actual, mult mai rar:

Aconstantinesii (2), Acozmulesei (1), Agheorghiesei (20), Agheorghiesi 
(34), Agheorghiesii (4), Aromanesii (5), Aştefculese (4), Atodiresei (5) etc.

„Numele derivate de la numele mamei sunt în general rustice și purtătorii 
lor nu sunt de obicei supărați dacă pot să le camufleze puțin. Astfel, apar 
forme fără a inițial (…)” (Graur, 1965, 131) sau fără terminația genitival 
feminină -ei, notată, de cele mai multe ori prin -i (i): revenindu-se, astfel, 
la maritalul din care s-a format matronimicul: Mitroaia > a Mitroaiei > 
Amitroaiei > Mitroaiei > Mitroaie. Prin această evoluție putem explica 
astăzi existența unor nume de familie ca: Chiriloaie, Petroaie, Gavriloaie, 
Pietroaie, Chiriloae, Gavriloae, Jemănoaie, Leontoae; Andreesii, Andriesi, 

4 Pentru femei numele maritale sunt formate din numele soţului cu ajutorul sufixelor -aia, 
-anca, -easa, -iasă, -oaia, -uia (Constantinescu, 1963, p. XXXIV). Aceste formaţiuni se mai 
numesc și andronime. Pentru bărbaţi, numele maritale se formează doar în anumite situații, cu 
sufixe specific, adăugate la numele soţiei și se numesc gamonime.1
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Andriesii, Andronesi, Antonesi, Iliesi, Ionesi, Ionesie, Ionesii, Ivanesi, 
Ivanesii, Mihaesi etc.

La momentul actual, datele statistice arată că cele mai multe combinaţii şi 
frecvenţe cu articolul genitival posesiv sunt întâlnite mai ales în Moldova, iar 
pentru unele dintre acestea Moldova concentrează numărul total al apariţiilor. 
(Oancă, 2010, p. 9)

Aşadar, numele de familie actuale, care provin de la nume personale 
feminine în cazul genitiv, cu articolul posesiv-genitival contopit cu 
antroponimul sunt specifice Moldovei și provin dintr-un mai vechi raport 
de filiaţie și ţin de formula populară de identificare a persoanelor. Din 
antroponimia populară formula aceasta a pătruns şi în actele oficiale, 
fixându-se ca nume de familie ereditare atât pentru descendenții feminini, cât 
și masculini. Procedeul nu a dispărut cu totul. La sate el este încă prezent în 
exprimarea orală. O persoană care este mai puţin cunoscută în colectivitatea 
sătească ori poartă un prenume frecvent în spaţiul respectiv este mai uşor 
„reperată” prin asocierea numelui său cu cel al predecesorului sau al unei 
rude apropiate. Folosirea modelului cu forma genitivală nu implică în mod 
obligatoriu ideea de dependenţă economică sau socială a unui individ faţă 
de altul.

Prin acest studiu am scos în evidenţă cele mai frecvente antroponime-
bază feminine folosite în perioada de formare şi consolidare a numelor de 
familie: Gafița (< Agafia), Ana, Casandra, Catinca, Catrina (< Ecaterina), 
Chilina, Chira, Chița (< Dochița), Domnica, Floarea, Frăsina, Ghenia (< 
Evghenia), Gherghina, Ileana, Iftimia, Ilinca, Ioana, Irina, Lisaveta, Marfa, 
Maria, Melania, Nastasia, Oxana, Pachișa, Paraschiva, Safta, Sanda, Sava, 
Soltana, Ștefana, Tudora, Tudosia, Varvara, Vasîlca, Zamfira, prenume mai 
rar atestate azi, dar de care suntem foarte mândri pentru că au stat la baza 
creării sistemului onomastic, transmis din tată în fiu.

Fiecare civilizație etnolingvistică abordează cutumiar problema perpetuării 
vs. întreruperii stirpei la nivelul numelui. Indiferent de ascendența maternă sau 
paternă (selecția fiind de „genele” mai puternice care s-au impus), numele este 
o structură complexă, care garantează succesivitatea prerogativelor nominale, 
condiționate cultural, social, economic. Studierea tendințelor de denumire 
poate fi un mijloc subtil de a analiza convingerile și valorile unei societăți, 
fără a fi nevoiți să le solicităm oamenilor să raporteze direct despre credințele 
și valorile lor.
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