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Names and epitaphs in the cemeteries of Săgeata, Buzău county

Abstract: Săgeata is the seat of the commune with the same name in Buzău county. 
The names on the funeral monuments in the cemeteries found in this settlement 
are specific to Romanian rural space. As far as their origin is concerned, one can 
note that 25.9% are biblical names, originating in Christianity and with religious 
connotations, 20.3% have Slavic roots and were borrowed via Bulgarian, whereas 
7.4% are of Slavic origin and entered the Romanian language via Greek.
Epitaphs consist of messages or appeals to wisdom, adages which were “sung” 
to express the regret of dying, appeals to remember the deceased, words which 
conveyed resignation before one’s destiny or the grief of the beloved, various 
philosophical phrases, and sometimes small prayers or personalized verses, etc. 
The oldest epitaph in the cemeteries in Săgeata dates back to 1892.
Keywords: names, epitaphs, Săgeata-Buzău.

Introducere
Localitatea Săgeata este reşedinţa comunei cu acelaşi nume din judeţul Buzău. 

Săgeata este aşezată în partea de câmpie a judeţului, pe malul stâng al râului Buzău, la 
aproximativ 20 km SE de oraşul reşedinţă de judeţ (v. Calcan 2015: 628). Localitatea 
Săgeata are o populaţie de aproximativ 1500 de locuitori, aproape în totalitate români 
(96,32% la nivelul comunei) şi de religie ortodoxă (96,44% la nivelul comunei) 
(Comuna Săgeata, Buzău 2019). 

Comuna Săgeata are în componenţă şapte sate (Dâmbroca, Borduşani, Săgeata, 
Beilic, Găvăneşti, Moviliţa şi Baniţa) şi o populaţie de aproximativ 5 000 locuitori (vezi 
Andreica şi Albu 2010).

Lucrarea noastră îşi propune să realizeze o radiografie a numelor de familie din 
localitatea Săgeata şi a epitafurilor înscrise pe monumentele funerare ale celor două 
cimitire ale localităţii (Cimitirul Vechi şi Cimitirul Nou) (vezi Calcan 2011: 399–407).

Nume de familie din localitatea Săgeata
Numele asupra cărora ne-am oprit în cercetarea noastră sunt cel mai des întâl-

nite în localitate. Ele reprezintă „neamurile” fiecărui nume, în fond un fel de clanuri (în 
sensul pozitiv) familiale. În cadrul fiecărui nume se întâlnesc mai multe familii înrudite 
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între ele ca urmare a procesului natural de căsătorie/„roire”. Acestea alcătuiesc numele 
tradiţionale ale localităţii. Ele au fost nominalizate din propriile cunoştinţe şi experi-
enţa de viaţă petrecută în această localitate natală, din rememorarea numelor colegilor 
şi generaţiilor de şcoală şi din citirea numelor înscrise pe monumentele funerare ale 
cimitirelor localităţii. Aşadar, în analiza noastră nu sunt cuprinse absolut toate numele 
de familie din localitate, iar asupra numelor noi, provenite prin căsătorii realizate în 
afara comunei sau a zonei, ne-am referit numai tangenţial. (Astfel, ne-am oprit numai 
asupra a trei nume de familie, care nu sunt relevante sub aspectul numeric, întrucât 
sunt familii „singulare”, cu nume izolate/„accidentale”, dar au semnificaţie pentru pro-
cesul natural de mobilitate/înnoire/„roire” a populaţiei). De precizat că până la declan-
şarea procesului de industrializare urmărit de regimul comunist după cel de-Al Doilea 
Război Mondial şi de plecare a tinerilor la studii, căsătoriile se realizau precumpănitor 
în sat, destul de rar în celelalte sate ale comunei şi mult mai rar, aproape accidental 
în afara comunei. Aşadar, a existat un conservatorism şi tradiţionalitate în păstrarea 
numelor de familie din localitate. După declanşarea proceselor menţionate anterior, 
situaţia a cunoscut unele schimbări (neesenţiale totuşi), asupra cărora nu am insistat 
în cercetarea de faţă.

Analiza noastră s-a oprit asupra a 51 de nume de familie tradiţionale din locali-
tate şi, după cum am menţionat, a încă trei nume netradiţionale ale localităţii. 

Sub raportul provenienţei/originii acestor nume se constată un tablou destul de 
divers. 

Cele mai multe nume, 13 din cele tradiţionale (25,4%) şi încă 1 din cele netra-
diţionale (25,9% din totalul numelor studiate) sunt nume biblice, cu origini în creş-
tinism, şi cu iz religios. Acestea sunt următoarele: Andrei (nume biblic, venit la noi 
prin filieră slavă); Anghel (nume grecesc, adoptat prin creştinism de către slavi. Acest 
nume ar putea avea originea în sărbătorirea la 8 noiembrie a Arhanghelilor Mihail şi 
Gavriil. Este posibil ca acest nume să fi fost dat cu ocazia naşterii în această zi, ca şi la 
botezul copiilor); Apostol (de origine grecească, în amintirea celor doi apostoli ai lui 
Iisus – Petru şi Pavel); Chirilă (este un nume calendaristic, provenit din bulgarul Kiril/
Kirilă); Cosma (este un nume biblic); Crăciun (cu origini în sărbătoarea Crăciunului, 
25 decembrie); Ioniţă (de la Ioan/Ion, cu sufixul diminutival -iţă); Ispas (reprezintă 
numele popular al sărbătorii „Înălţarea Domnului”); Ivan (provenit prin filieră slavă de 
la Ioan); Mihai (este un nume biblic); Oancea (provine de la (I)oan(a) cu sufixul -cea); 
Petrache (de la Petru, nume calendaristic, cu sufixul -achi/-aki prin filieră greacă sau 
bulgară) şi Zaharia (din ebraicul Zekarjah). Acestor nume li se adaugă unul din cele trei 
nume netradiţionale satului: Tănase (provenit din Atanasie, nume calendaristic venit 
prin filieră slavă) (Iordan 1983: 29–444; Constantinescu 1963: 174). 

În toponime şi-ar putea avea originea următoarele nume: Ardeleanu (de la toponi-
mul Ardeal + sufixul -eanu); Bădin (de la Bădineşti) (Iordan 1983: 52) sau, mai degrabă, 
acest nume poate să aibă rădăcini în apelativul Bade, termen vechi românesc de respect 
amical faţă de o persoană în vârstă. Acest nume este atestat ca nume de persoană încă 
din secolul al XV-lea (Constantinescu 1963: 186), Bănescu (de la Băneşti); Petroşanu 



Oliviu Felecan, Alina Bugheşiu (eds.), PROCEEDINGS OF ICONN 5 (2019)  •  37

– (de la toponimul Petroşani) (Iordan 1983: 35–364). Asupra acestor ultime două 
nume avem o oarecare rezervă în privinţa interpretării standardizate a originii numelor. 
Spre exemplu, ne întrebăm de ce numele Petroşanu nu ar putea proveni de la piatră. 
Localitatea Săgeata este aşezată oarecum la poalele munţilor, având legături istorice 
de ordin economic-financiar cu zona muntoasă (cu piatră) a judeţului, unii munteni 
venind aici cu diverse interese sau, foarte rar, chiar stabilindu-se aici. (Cunoscuta loca-
litate Petroşani din depresiunea Jiului, este foarte departe de localitatea Săgeata pentru 
a avea o anume legătură cu aceasta, ea căpătând relevanţă industrială după anii 1950, iar 
sensul „migrator” putea fi din Săgeata spre Petroşani, şi nu invers). Suspiciunea există 
şi în privinţa numelui Bănescu, în zona Buzăului, neexistând o localitate relevantă cu 
numele Băneşti. Astfel ne întrebăm de ce acest nume nu ar putea proveni de la ban, 
bănet care ar putea da şi cuvintele – bănescu, băneşti. (Evident, este vorba de o simplă 
supoziţie, care porneşte şi de la faptul că una din familiile reprezentative Bănescu din 
Săgeata avea o stare materială bună).

Câteva nume ale localităţii îşi au origini în ocupaţii sau în funcţii străvechi: 
Banu (poate proveni de la ban „monedă” sau de la funcţia de Ban „dregător”)1; Ceauş 
(funcţionar în Ţările Române cu atribuţii diverse/comandant cu grad mic în armată); 
Popa (de la preot, denumit popular popă); Mazâlu (nume netradiţional) – (îşi poate 
avea originea în următoarele accepţiuni: 1. mazil- persoană care aparţine unui corp de 
cavalerie din boieri rămaşi fără slujbă, 2. mic boier de ţară. 3. răzeş desemnat cu înca-
sarea birurilor/vătăşel în slujba boierilor) (Iordan 1983: 47–296; Constantinescu 
1963: 189–190).

Nume cu origini în statutul social sau material: Burlacu (reprezentând denumirea 
populară a unui celibatar); Şerban (de la şerb, cu sufixul -an) (Iordan 1983: 89, 433).

Nume care îşi găsesc originea în temperamentul uman: Buleandră („om fără ener-
gie, bleg”). De precizat că în zonă termenul buleandră este folosit pentru a desemna în 
sens uşor peiorativ unele obiecte vestimentare, relativ uzate (la singular şi la plural). 
Zăbavă (provine de la „a zăbovi”); Zburlan (uneori, în rostire Sburlan), (şi-ar găsi pro-
venienţa în „(a se) sburli” variantă a lui „zbârli”) (Iordan 1983: 66, 408, 490).

Nume care îşi au originea în felul de a fi sau în starea omului: Albu (alb, adjec-
tiv conform latinescului Alba, Albinus, reprezentând nume de persoană); Lungu (de la 
„lung, lungan/înalt”). În cazul de faţă, reprezentanţii acestui ultim nume chiar se remar-
cau prin statura lor înaltă, uneori chiar zveltă (Stelian Lungu, Grigore Lungu, Gheorghe 
Lungu, poreclit Roiban). Muşat (însemnând „frumos” în vorbirea veche) (Iordan 1983: 
24, 284, 321; Constantinescu 1963: 180).

Sunt nume de familie care îşi au originile în cuvinte care exprimă mângâiere, 

1 Banu este un nume frecvent în onomastica românească şi a ţărilor vecine. Are origini în 
dregătorie, după titlul dregătoriei din Ungaria extinsă ca marchizat de graniţă (banat) în ţările 
vecine, Banatul de Maciva, Banatul de Severin, Bosniei, Bulgariei, de Vidin. Banul/Banatul de 
Severin alipit trecător de Ungaria în anul 1330, a devenit prototip pentru Banul de Craiova. 
Dregătoria de ban la unguri a fost preluată de la avari. Turcul – avarul baian are sensul de bogat, 
nobil, termen preluat de turanici de la perşi, după B. P. Haşdeu (Constantinescu 1963: 189–190).
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sentimente de afecţiune sau de alintare (hipocoristice, cf. DEX 1975: 402): Ghiţă 
(hipocoristic < Gheorghiţă); Sandu (<  Alexandru); State (hipocoristic < Eustatie) 
(v. Iordan 1983: 222, 423, 465).

Unele nume de familie sunt desemnate prin numele unor peşti: Baboi („peşte 
mic”) şi Calcan („peşte de mare”) (Iordan 1983: 42, 95). Referitor la primul nume, 
este de menţionat că în zona localităţii se află lacul Costeiului (Calcan 2011: 399–407), 
bogat în peşte mic (baboi), în plus, satul este aşezat pe malul stâng al râului Buzău, în 
care se pescuia, destul de frecvent şi baboi...! Asupra celui de al doilea nume (purtat 
şi de autorul studiului de faţă), există şi accepţiunea zidului orb din partea din spate 
a unei clădiri (DEX 1975: 110). Conform „legendei” familiale, numele Calcan, pro-
vine de la peşte, neamul Calcanilor venind aici din zonele cu apă ale Jirlăului şi Brăilei 
(conform spuselor bunicului nostru Nicolae N. Calcan, n. 1880). Arealul de baştină 
al neamului este zona Brăila-Constanţa, de unde a migrat mai apoi şi în alte regiuni 
(Bucureşti, Ploieşti, Târgovişte etc.).

Numele unei familii destul de ramificate în localitate este împrumutat din numele 
unui obiect de uz casnic: Ciurea < „ciur”, cu sufixul -ea (Iordan 1983: 132). Un alt nume 
de familie cu frecvenţă mare în localitate pare a fi împrumutat de la numele unei plante: 
Boacă (un fel de nap care seamănă cu guliile) (Iordan 1983: 66). Numele Florea provine 
de la floare cu sufixul -(e)a (Iordan 1983: 203). Numele Biţa poate fi o prescurtare de la 
Bădiţă sau poate proveni din bulgarul Bitsa; a fost şi nume de femeie (Iordan 1983: 65; 
Constantinescu 1963: 264–266). Ichim reprezintă o variantă a lui Ioanchim (ar putea 
avea originea şi în toponimul Ichim) (Iordan 1983: 254). Negoiţă < Ne(a)go(i)e cu sufi-
xul diminutival -iţă (Iordan 1983: 329). Oprea, un neam mare cu mai multe ramificaţii 
în localitate, provine din vb. „a opri”, cu sufixul -ea. Verbul acesta a căpătat întrebuinţare 
antroponimică în limba română şi cu semnificaţia de invocare, în sensul de a fi ultimul 
copil dorit al unei femei/familii (v. Constantinescu 1963: 328–329). Scîrlet/Scârlet are 
provenienţă în Scarlat, cu origini în latinescul medieval scarlatum, „catifea roşie”, itali-
anul scarletta, neogrecul skarlaton, turcul iskerlet „stofă (sau numai culoare) stacojie”. 
Este un antroponim grec, echivalat cu apuseanul Carol, adus la noi după anul 1600. 
Posedă aferentele Cărlat, Scărlet, Scherlet, Cherleşti, Scîrlet (Constantinescu 1963: 367).

Dacă până acum am încercat să observăm etimologia numelor de familie, inte-
resantă ni se pare a fi de observat şi filiera de provenienţă a numelor de familie din 
localitatea Săgeata, situată în partea central-sud-estică a ţării. După cum se ştie, fiecare 
parte a ţării a suferit influenţele ţărilor/popoarelor cu care s-a învecinat. Aşa cum în 
nordul ţării (Maramureş şi Bucovina) s-a resimţit influenţa ucraineană (Felecan 2009: 
399), în partea de vest, cea apuseană/maghiară, în partea răsăriteană, influenţa ruşi-
lor2, în partea sudică a ţării s-a resimţit influenţa bulgarilor. Astfel, în Săgeata sunt 
următoarele influenţe ale slavilor bulgari în numele de familie: Anton (cf. bg. Anton); 
Chirilă; Drăgan (< sl. Dragan); Dobre (din sl. Dobre „bun”); Dobrin (sl. Dobrin); Dincă 

2 „The influence of the Slavic language used by the church and the administration is felt in 
the cultivated form of the Romanian names from Moldova and Wallachia to the same extent as 
the influence of Medieval Latin in the western Romance anthroponymy” (Felecan 2010: 74).
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(< bg Dinka); Ivan; Mirea (din rusul Mir, care înseamnă „pace”, cu sufixul -ea); Neacşu 
(<  Neagu, constituind o scurtare din slavul/bulgarul Nego/mir, construcţie cu sufi-
xul -şu ori variantă masculinizată al lui -şa); Stanciu (< bg. Stanco); Stancu (din bg./
pl.  Stanko ori it. Sanco); Voinea (din bg. voina „război” + sufixul -ea) (Iordan 1983: 
32–489; Constantinescu 1963: 332). Astfel, cel puţin 20,3% (sau 22,2%, dacă luăm 
exclusiv ca slavă filiera numelui Stancu) din numele de familie ale acestei localităţi sunt 
de origine slavă, venite prin filieră bulgară.

Influenţa sud slavă este consolidată de numele slave venite prin filieră greacă, pre-
cum: Anghel; Ene (de la gr. Iani); Enciu (nume netradiţional localităţii Săgeata, este 
similar cu Ene); Manole (<  gr. Manoli) şi Petrache (Iordan 1983: 31–369). Această 
influenţă reprezintă 7,4% (sau 9,2% dacă se merge pe influenţa exclusiv slavă a numelui 
Petrache). 

Deşi nu ne-am propus o analiză asupra numelor de persoane din localitatea 
Săgeata, considerăm utile câteva constatări sumare. Prenumele utilizate în localitatea 
Săgeata sunt specifice, ca şi numele de familie, onomasticonului românesc. Ele au fost 
supuse procesului de înnoire şi modernizare a timpului. În perioadele mai vechi, predo-
minau cele cu un iz arhaic. Astfel, pe monumentele funerare ale Cimitirului Vechi apar 
scrise cu litere chirilice prenume ca: Apostu, Dragu, Dobriţa, Maria, Nichifor, Neculaiu, 
Stanciu. La sfârşitul secolului al XIX-lea şi la începutul secolului XX, se observă prelun-
girea tradiţionalului, pe monumentele funerare fiind înscrise prenume cu un oarecare 
iz arhaic: Casandra, Caliopa, Eufrosina, Dumitru, Leanca, Manda, Manolache, Neagu, 
Pahone, Simion, Siţa, Smaranda, Vlad, Voica etc. La jumătatea secolului al XX-lea, cele 
mai uzuale nume de persoane erau cele clasice: Ana, Alexandra, Constantin, Elena, 
Gheorghe, Ion, Maria, Nicolae, cu diminutivele aferente, pentru vorbirea curentă. Spre 
sfârşitul secolului al XX-lea şi începutul secolului al XXI-lea, se constată, ca peste tot, 
utilizarea alături de prenumele tradiţionale şi a unora noi precum: Adrian/a, Angela, 
Cristian, Dorina, Emanuel, Eugen, Gabriel/a, Sorin etc. cu diminutivele respective.

Dacă în privinţa numelor de familie din Săgeata se constată perpetuarea tradiţio-
nală a acestora, în privinţa prenumelor, procesul de adaptare, transformare şi moderni-
zare este evident, tradiţionalul şi noul realizând un clivaj uşor sesizabil. Un anume con-
servatorism persistă totuşi în păstrarea numelor din localitate. Un aspect al acestuia, cu 
valoare educativă şi de respect îl constituie şi acordarea numelor unor eroi ai localităţii, 
tuturor străzilor din sat (vezi Calcan 2013: 254–262). 

Epitafuri din cimitirele localităţii Săgeata
Epitafurile exprimând elogiul defunctului ori o anumită sentinţă morală, măre-

ţia şi simplitatea oamenilor (Mihalcea 2018), cu orizonturi în „străfundurile culturii 
populare” (Lefter 2017: 9), cuprinzând durerea, deznădejdea, resemnarea, înţelepciu-
nea etc. sunt prezente şi în cimitirele localităţii Săgeata. Cronologic, aceste epitafuri 
încep în anul 1892, continuând şi în prezent.

Din punctul de vedere al mesajului înscris, ele se caracterizează, ca şi în alte părţi 
(vezi Mihalcea 2017) printr-o mare diversitate. Împreună cu simbolistica monumentelor 
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aferente, epitafurile se pot metamorfoza într-un univers reprezentaţional complex şi crip-
tic cu viabilitate perpetuă. Pornind de la percepţia generică a spaţiului naţional, în care 
„una din temele majore care se subsumează istoriei simbolice este şi ceremonialul reli-
gios şi secular” (Pippidi 2000: 8), putem găsi astfel de similitudini şi în microclimatul 
reprezentaţional al lumii satelor. Şi aici, îngemănarea simbol, mesaj, divinitate, religiozi-
tate produce neîndoielnic concretizări în comportamentul atitudinal al posterităţii.

Mormântul, ca loc de reculegere sau chiar de pelerinaj, a reprezentat dintotdea-
una şi un simbol al veneraţiei faţă de un personaj, atitudini ori fapte. Nu trebuie uitat că 
tradiţiile de doliu „constituie probabil cel mai conservator aspect al conştiinţei umane” 
(Pippidi 2000: 12). Atunci când monumentului funerar i se asociază şi un text cu 
valoare de mesaj, impactul emoţional nu poate fi neglijat, putând conduce la câştigarea 
unui respect cu valenţe perene.

Aducând în atenţie cel mai vechi epitaf al localităţii, constatăm că el se integrează 
categoriei mesajelor de avertizare pentru cei rămăşi în viaţă şi care devin veritabile ape-
luri la înţelepciune şi cumpătare: „La piatra ce înveleşte al meu trist jalnic mormânt, 
trecător te rog opreşte şi ceteşte cine sunt, căci ca tine am fost în lume şi cu voi am 
petrecut, dar vai căci moartea ne-a despărţit de averi de vanitate, şi ori ce a iubit pe 
pământ muritorul, se desparte când se închide în mormânt, 1892”3. Acest mesaj este cu 
atât mai relevant, lăsând la o parte vechimea acestuia, cu cât el aparţine unui membru 
al unei familii de vază în trecutul localităţii. Pe de altă parte, poziţionarea monumen-
tului funerar în spaţiul simbolic în care tradiţia populară fixează locul primei biserici 
din lemn a localităţii, îi sporeşte valoarea. Într-un alt context temporal şi geografic, dar 
în acelaşi registru ideatic, subliniind semnificaţia amplasării monumentelor, Andrei 
Pippidi nota: „Însuşi faptul de a fi înmormântat lângă regi, trebuie să fi fost considerat 
un mare privilegiu” (Pippidi 2000: 14).

Tendinţa mesajelor cu rol de autocenzurare comportamentală este continuată cu 
variaţiuni: „Din liniştea eternă,/A Domnului Prea Sfânt,/Privesc la voi ce plângeţi,/La 
tristul meu mormânt./Eu vă înţeleg durerea/Şi chinurile grele/Ce v-au adus pe lume/
Sfârşitul vieţii mele, Fiţi liniştiţi nu plângeţi,/Timpul va veni când/Şi voi cei din viaţă/
Aici vă veţi opri”4.

Alte epitafuri sunt adevărate zicale pline de înţelepciune „cântate” în versuri: 
„Ca o floare ce se trece/Este omul pe pământ/Astăzi cântă şi petrece/Mâine zace în 
mormânt”5. Alteori este punctat regretul despărţirii de viaţă: „N-am vrut să plec de 
lângă voi/Să trec în nefiinţă/Mi-aş fi dorit să mai trăiesc/Dar n-a fost cu putinţă”6. 

3 Monument funerar pentru Manolache Zburlan, Cimitirul Vechi, Săgeata,1892.
4 Monument funerar pentru Ardeleanu Drăguţa, Cimitirul Nou, Săgeata, [1994]. Întrucât, 

de regulă, pe monumentele funerare nu este indicat anul realizării acestuia ori cel al înscrierii 
epitafului, pentru a avea o orientare în timp, am luat ca referinţă anul decesului persoanei căreia 
îi este dedicat monumentul, an pe care l-am scris între paranteze drepte.

5 Monument funerar pentru Ionel Muşat, Cimitirul Vechi, Săgeata, [1885].
6 Monument funerar pentru Ciurea N. Nicolae şi Ciurea Maria, Cimitirul Vechi, Săgeata, 

[2009].
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Mai multe epitafuri reprezintă un veritabil apel al celor plecaţi de aducere aminte, 
pentru cei rămaşi, copiii, rudele, prietenii: „De voi ca şi de viaţă/Ne-am despărţit 
murind,/Iar voi copii/Să nu ne uitaţi nicicând”7; „De voi ca şi de viaţă/Ne-am despăr-
ţit murind/Gândiţi-vă la noi/Măcar din când în când”8; „Acum ne odihnim pe veci sub 
lespedea de piatră,/Copii, voi nu uitaţi de mamă şi de tată”9.

Zădărnicia vieţii şi resemnarea în faţa morţii sunt surprinse într-un mesaj repetitiv, 
cu mici variaţiuni: „Am muncit pe acest pământ/Pentr-o cruce şi-un mormânt”10; „Am 
muncit o viaţă întreagă pe acest pământ/Şi mi-am găsit liniştea în acest mormânt”11; 
Cât am muncit pe acest pământ,/M-am ales cu un singur mormânt”12.

Sunt epitafuri care reprezintă mesaje de durere ale pământenilor faţă de persoana 
dispărută, un fel de scrisori ori răvaşe adresate celui drag, cu un grad accentuat al com-
poziţiei proprii: „Lacrimile pică pe mormântul tău. Nu te vom uita niciodată”13; „Dragă 
Nelu, moartea fulgerătoare te-a smuls din mijlocul nostru la cei mai frumoşi ani ai tăi, 
27 ani. In veci nu te vom uita. Mama, tata, fraţi şi surori”14; „Dragul nostru Vasilică, 
moartea fulgerătoare te-a smuls din mijlocul nostru la cei mai frumoşi ani ai tăi 23, în 
veci nu te vom uita. […] Lacrimile pică pe mormântul tău”15; „Iubita noastă mamă şi 
soţie, Nu te vom uita niciodată. Nicolae şi copii”16; „Ne-aţi fost prea scumpi în viaţă,/
Prin moarte ne-aţi lăsat,/O rană adâncă în suflet/Ce nu-i de vindecat”17.

Câteodată apare regretul de părăsire a vieţii: „Am fost dar am plecat lăsând în 
urma mea/Un fiu iubit,/Colegi şi rude dragi”18, iar alteori, în antiteză, apare un mesaj 
de îmbărbătare, cu iz filosofic (în numele unui copil în vârstă de 9 ani): „Eu nu am 
murit,/M-am ridicat la stele./Dacă m-aţi iubit,/Priviţi cu drag la ele”19

Mesajele de regret ale apropiaţilor, de dragoste şi afecţiune faţă de cei dispăruţi 

7 Monument funerar pentru Banu Nicolae şi Banu Dumitra, Cimitirul Nou, Săgeata, 
[1994].

8 Monument funerar pentru Ciurea Nicolae şi Ciurea Siţa, Cimitirul Vechi, Săgeata, 
[1980].

9 Monument funerar pentru Neacşu C.  Neacşu, Erou şi Neacşu N.  Maria, Cimitirul 
Vechi, Săgeata, [1984]. Acest text se găseşte şi pe monumentele aparţinând familiilor Ioniţă 
C. Constantin, Erou şi Ioniţă C. Elisabeta [2008]; Zharia Ştefan şi Zaharia Maria [1992]; Ioniţă 
Aurel şi Ioaniţă Victoria [1986], aflate în acelaşi cimitir.

10 Monument funerar pentru Mazâlu Constantin şi Mazâlu Aurica, Cimitirul Vechi, 
Săgeata, [2008]. Acest mesaj l-am intâlnit şi pe alte trei monumente din Cimitirul Nou.

11 Monument funerar pentru Scîrlet D. Vasile şi Scîrlet D. Floarea, Cimitirul Vechi, Săgeata, 
[1944-?]. Monumentul nu conţine anul decesului celor cărora le aparţine.

12 Monument funerar pentru familia Nicu C. Sandu, Cimitirul Vechi, Săgeata, [2019]. 
13 Monument funerar pentru Ciurea Ionela, Cimitirul Vechi, Săgeata, [1997].
14 Monument funerar pentru Scîrlet Ion, Cimitirul Nou, Săgeata, [1973].
15 Monument funerar pentru Mirea Vasilică, Cimitirul Vechi, Săgeata, 1986.
16 Monument funerar pentru Ivan Radu Nicolae şi Ivan Radu Ioana, Cimitirul Vechi, 

Săgeata, [1996].
17 Monument funerar pentru Ioniţă D-tru şi Ioniţă Maria, Cimitirul Vechi, Săgeata, [1976].
18 Monument funerar pentru Neculai Sandu Ioniţă, Cimitirul Vechi, Săgeata, [1984].
19 Monument funerar pentru Şerban Ionuţ Georgian, Cimitirul Nou, Săgeata, [2012].
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sunt frecvente: „Ai plecat la 35 de ani. În veci nu te vom uita”20; „Fulgerător tu ai ple-
cat,/Durere-n suflet ne-ai lăsat”21; „Îndureraţi vom plânge/Părinţii noştri dragi şi 
scumpi”22; „Şi oricât va trece timpul,/Noi nu-ţi vom uita,/Nici chipul, nici glasul”23; 
„Adâncă e durerea,/Şi lacrimi curg mereu,/Te vom păstra în suflet,/Te vom iubi 
mereu”24; „Un suflet bun ce tu ai fost,/Te-ai dus, şi nu te-ai mai întors,/Şi ne-ai lăsat pe 
noi plângând,/O rană-n suflet şi în gând”25; „Regrete eterne din partea celor dragi”26; 
„Veţi rămâne veşnic în sufletele noastre”27; „Veţi fi mereu în inimile noastre”28; „Iubirea 
din sufletele noastre,/Să aducă pacea în sufletele voastre”29.

Cu valoare singulară se află un epitaf compus din două strofe, cea dintâi cu 
valoare de rugăciune, iar cea de a doua cu iz de poezie personalizată, dedicată dispă-
rutei: „Sfântă Fecioară Născătoare de Dumnezeu/Roagă pe Fiul Tău şi Dumnezeul 
nostru/Să ierte păcatele şi să odihnească cu sfinţii/Sufletul adormitei Tale Floarea/O 
fiinţă minunată/De Dumnezeu dată/Blândă şi cu suflet mare/Şi o mamă iubitoare/
Ce-a purtat nume de floare”30.

Sunt epitafuri care conţin mesaje filosofice, concretizate în expresii celebre, cu 
valoare de principiu ori versuri care ar concretiza concepţia despre rostul vieţii, mai ales 
dacă vorbim de monumente funerare ridicate în timpul vieţii, în care vieţuitorii şi-au gra-
vat pe monumentele lor mesajele, precum aceste două exemple: „Nimic fără Dumnezeu”31 
şi „Sufletul e o taină,/Viaţa e un vis,/Şi sufletelor blânde/Cerul e deschis!”32.

Destul de numeroase sunt acele epitafuri care conţin mesaje neutre/stereotipe: 
„Veşnică amintire”33, „Veşnica lor pomenire”34 sau cele de eternă şi pioasă amintire a 
celor dragi faţă de cei plecaţi: „Veşnică amintire scumpilor noştri soţ şi părinţi”35; „În 

20 Monument funerar pentru Albu N. Vasile, Cimitirul Vechi, Săgeata, [1996].
21 Monument funerar pentru Şerban St. Gheorghe, Cimitirul Nou, Săgeata, [2003].
22 Monument funerar pentru Stancu Dumitru şi Ioana, Cimitirul Nou, Săgeata, [1991].
23 Monument funerar pentru Dedu Aurica, Cimitirul Vechi, Săgeata, [1991].
24 Monument funerar pentru Zaharia Ion, Cimitirul Nou, Săgeata, [2018].
25 Monumente funerare pentru Stancu Gabriela-Daniela şi Mircea Sorinel Gabriel, 

Cimitirul Nou, Săgeata, [2013].
26 Monument funerar pentru Stancu Gh. Nicolae, Cimitirul Nou, Săgeata, [1995].
27 Monument funerar pentru Oprea Nicolae şi Oprea Maria, Cimitirul Nou, Săgeata, 

[2015].
28 Monument funerar pentru Nicolae şi Maria Albu, Cimitirul Nou, Săgeata, [f. a.].
29 Monument funerar pentru Popa St. Georgică şi Popa G. Gabriel, Cimitirul Nou, Săgeata, 

[2008].
30 Monument funerar pentru Enciu Floarea, Cimitirul Vechi, Săgeata, [2013].
31 Monument funerar pentru Manole Vasile şi Manole Sofica, Cimitirul Vechi, Săgeata, 

[2015!].
32 Monument funerar pentru State Neculai şi State Stela, Cimitirul Vechi, Săgeata, [2015!].
33 Monument funerar pentru Toma Aurica, Cimitirul Vechi, Săgeata, [2009]. Mesajul se 

repetă pe mai multe monumente.
34 Monument funerar pentru Neacşu Gheorghe, Cimitirul Vechi, Săgeata, [f.a.].
35 Monument funerar pentru Bănescu Nicolae şi Bănescu Aneta, Cimitirul Vechi, Săgeata, 

[1962].
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veci veţi rămâne neuitaţi. Omagiu pios din partea întregii familii”36; „Eternă amintire 
scumpei noastre mame” etc.37

Epitafurile din cimitirele localităţii Săgeata sunt scrise prin incizare/cioplire în 
materialul din care este confecţionat monumentul respectiv: piatră cioplită, ciment 
mozaicat, cu plăci încastrate de marmură pentru scris şi cu decoraţii vegetale, mai nou, 
marmură, fier forjat (în ceea ce am putea numi excepţii). Epitafurile şi înscrisurile sunt 
însoţite adesea de diferite decoraţiuni. Există o varietate de modele de imagini hagio-
grafice: Mântuitorul, Fecioara, Sf. Filofteia în costum tradiţional colorat de ţărancă38, 
Crucea sculptată în piatră (altorelief) sau în marmură, sfinţi (integraţi în cerc, cu veş-
mintele pictate multicolor), chenare, îngeraşi sculptaţi în marmură, flori (lalea, tran-
dafir), frunze în brazi pe monumentele cu înscrisuri chirilice, ornamentaţii vegetale-
ramuri unduite cu frunze, rozetă în cerc (pe monumentele cu înscrisuri chirilice), raze 
solare, soare zimţat, rozete solare, într-o mare varietate de culori (roşu, verde, galben, 
alb, albastru).

Prin universul mesajelor transmise (cuvinte, simboluri, monumente), aceste epi-
tafuri constituie o parte importantă a reprezentărilor spirituale ale localităţii. Ele sunt o 
faţetă a istoriei locale şi pot contribui la nivel microsocial la ceea ce ar fi la nivel macro, 
„reconstituirea deplinei dimensiuni a trecutului” (Pippidi 2000: 8).

Concluzii
Privind exhaustiv asupra sumarei analize pe care am întreprins-o, putem spune 

că numele de familii şi cele de persoane din localitatea Săgeata, judeţul Buzău sunt spe-
cifice mediului zonal românesc. Referindu-ne strict la numele de familii, sub raportul 
provenienţei/originii remarcăm următoarele caracteristici dominante: a) mai mult de 
25% dintre acestea sunt nume biblice, cu origini în creştinism şi cu iz religios, b) cel 
puţin 20% au provenienţă slavă provenind prin filiera bulgară, c) aproximativ 7% au 
provenienţă slavă prin filieră greacă. 

Constatarea că mai mult de un sfert din numele de familie din localitate îşi găsesc 
orizonturile genezei în sfera religioasă ar putea explica gradul de religiozitate relativ 
accentuat (dar, neofensiv) al locuitorilor acestei localităţi, concretizat în respectul faţă 
de biserică, participarea la slujbele religioase, respectarea şi practicarea cu meticulozi-
tate a cutumelor şi tradiţiilor legate de pomenirea morţilor, cinstirea sărbătorilor reli-
gioase etc. 

În privinţa epitafurilor, se remarcă varietatea mesajelor transmise. Înclinând 
spre accepţiunea generală că marea majoritate a acestor epitafuri sunt „prefabricate”, 
„gata confecţionate”, ele reflectă totuşi ataşamentul colectivităţii rurale faţă de astfel 

36 Monument funerar pentru Nicolae, Maria, Constantin, Ion, Gheorghe şi Ioan, Cimitirul 
Vechi, Săgeata, [f.a.].

37 Monument funerar pentru Smaranda P.  Ciurea şi Pahone Ciurea, Cimitirul Vechi, 
Săgeata, [1970].

38 Cimitirul Vechi, Săgeata, Judeţul Buzău, Cruce din piatră sculptată, 1904. 
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de înscrisuri. Această situaţie ar putea fi oarecum similară ataşamentului oamenilor 
faţă de un anume gen muzical.

În registrul de faţă, trebuie remarcat faptul că sunt şi mesaje originale/personale, 
unele dintre ele având o compoziţie mai simplă. Altele, au o adresabilitate directă, fiind 
elaborate în funcţie de formaţiunea culturală/intelectuală a celui care compune epita-
ful respectiv. Unele dintre epitafuri au fost scrise/comandate de înseşi persoanele în 
viaţă, pentru ele însele, în versuri ori cuprinzând formule, principii, concepţii de viaţă. 

Aceste epitafuri descriu un orizont sentimental bogat şi diversificat, care poate 
constitui sursa a diverse direcţii de investigare.
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