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],oeal itatean.aeoviţa este situată-Ia c.ea23. km sud-est 
inalnl al Oltului, la poalele NluIlţ.iIorFăgăraşului.Hotarul 
te spre nord şi .nord-estcu cel al Avri,gului, spre sud 

şprc vesLşiuord-vestcu al Bradului şi Tălrnaeiulni., 
Aşezarea este veche, datînd, cel mai tirziu\. din perioada .. sim hiozei 

slavo-romăne. în· documentele cunoscute pînă acum, ea apareatestată ahla 
la 3 Iebrua rie 1453, Într-o diplorn ii dată de Ladislau al V -lea,regelelJngariei 
(vezi Ilarion Puşcariu ş.a., Conirtbuiiuni istorice prilJitoare)â. trecal.a1r.oll\cÎ- 
niiot: de pepămintul crăiese, Sibiu, . .1\313., p. LXXXVIII) 

Între anii lfî97 -1760, În Hacoviţa an fost mari îrămintări religioase, 
generate de trecerea unor săteni.Ia catolicism, şi, maiapoi, .. de,teucJiinţ:n rcin- 
toarcerii la ortudoxism (vezi Augustin Bunea, Din. Istoria rontânilor. p,'piscoplll 
[Dan Lneceniiu I{lein. (1728,-,p.51), Blaj, [l900], p .. 290;. id.cm,JFpiscapii 
Petru Paul Aran şi DiouisiuNooacooici, Blaj,. 1 902, p ... J.39,.l43 .. şÎ;,,215; .. .ştefan 
Lupşa, Biserico.sarăeieanş şi. "llllil'ca" i'n .anii J 6.9',/ . 117.fl1, .. :Gu.ctll'eşLi, .JQ48.., 
p. 18c-·19).. Din Ceh:eoI1Stmmat.eÎIl "Cartea de.aur" a.parobieiof,todoxclo.cale, 
reznltă el,ÎHaceasti'i perioadă,. datorită persecuţiilor religioase"fpartc;mul.ţi 
racoviceni fUI emigrat. in Sebeşul .de Sus, Seheşul de . JOS,.THl;jlU. Ho şu şi 
Boiţa·,renomell care se reHeetăln mod pregnant În oJwrnasticaacf;stor .locali- 
tăţi apropiate, 

o dată eu Înfiinţarea .regimerrtelor grănicereşti (.vezi Din. islfJi'ia TntIl.'U- 
uaniei, vol. 1, ed. a l Ll-a, Buenreştt, IHoR p.251), Raeoviţaa.Josteomp!.e.t 
militarizată, nici avîndu-şi vsediul compania a VII-a din cadrul regimennnlui.I 
grănieerese rOHli'm •. Haeovieenii care Il-au vrut să se lnroleze ea. grăni.e!Hi au 
fost evaellaţj, 'i'n locul lorf;iind aduse familii de iohagi, mai .. ales Tara 
Oltului;. DineoIlscripţiB anul ni 1765 rezultă efi au rămas pe IOet .. puţine 
familii, celelalte stabilil1du-se .. îl1.1oealităţ.ile din jur .sau chiar.În Banat. Noii 
veniţi au fost imediat împroprietăriţi, fapt care a avut o mare influeu'ţ;ă. asnpra 
toponimici loeaîită !:ii,. Ei an reboteza L unele d.intre .locurile. peeare . le-au 
stăpînit s.ubo fonn{t sau alta. Aşa se expUe.ă faptul că .j'n.eonserippHe. InttÎ 
veehi -sint inregistrate foarte multe toponhne care azi Huse mai păstreţl7,ă, 

Hneovieenîi;tazi Înmunăr de peste 2 200, s-aU ocupat din. cele'ma'i 
vechi timpuricll agricultura creşterea vitelor, IhitOlită fclptului'cttauavut 
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suprafeţe întinse de pădure, s-au ocupat intens şi eu faso narea lemnelor de 
Ioc, fiind, pe timpuri, unii dintre principalii furnizori de lemne ai Sibiului. 
Azi ei lucrează în cooperativa agricolă de producţie înfiinţată în 1950 sau 
sînt angajaţi la Uzinele Mecanice Mirşa, la Tălm aciu, Victoria şi Sibiu. 

* 
* * 

în cele ee urmeaza încercăm o prezentare muuografică a topon imelor 
din hotarul localităţii. Cu aj uterul mai multor informatori, le-am cules, În 
anul 1 n74, pe cele cunoscute azi. Pentru a completa lista topo nimelor raco- 
vicene, pentru a le putea explica şi stabili, uneori cu exactitate, vîrsta, pe 
Ilngă lucrări publicate, am cercetat şi diferite documente manuscrise. 

AJ3REVIEHI 

Arh, Br. = Arhiva Brăniştii (1889·-1948), păstrată de Ion Săbărius din Hacovltu. 
Arh. Florian Diferite acte originale sau copii aflate la familia Florian din localitate. 
Arh, Şe. ",Arhh'a Şcolii generale din Racoviţa., 
C.L H\74c,Carte funciară a Racovrţel Încheiată în 187,1 la Notariatul de stat din Sibiu. 
Conscr, lti98 .etc. =Co!1scripţlile Racovitel din anii respectivi, aflate la Arhivele Statului din 

Sibiu, femd Consertptti poscsoralc-cHacovlta. 
DOH ·,,,,!\'.A, Constantinescu, Dictionar onomastic 1'011U!ncsC, Bu cureşti. HJ63. 
Mat r, !:>oLez.=NIatl'Îeo]a botezattlor greco-catoliei din Itacovltn (18:10-·-1880), aflată la Arhivele 

Statului .dln Sibiu,fondStarc el vilă. 
Matr. cun .• ,,"Malrieola cununaţilor (18iJ\l---1885) .. aflată la Arhivele Statului din Sibiu, fond 

Stare civilă. 
n.f..=lIufile ele familie 
n.p.O'cl1ume de persoană 
Prot, mort.v-Prntncolul morţilor (18:39 .. 1886), aflat la Consiliul Popular al comunei Ha covi ţa, 

i\ril1Î, 10-, piişune. în trecut a fost o 
pădure .in care esenţa p redorn inan tii era 
armul, Pe I1ngillemncle de foc şi de construc- 
Ve, racovteenu explnatau de aici scoarţa 
de arin pc care o vindeau. uscată, tabrlcllor 
de textiIe dln Sibiu şi Cisnădie, unde era 
folosită ea tanant. Datorită acestei Indelet- 
nIciri, ci au fost pol'cc1îţi SCOI'!lI1'Î. Calea 
Arinilor, principalul drlilTl de care ce tra- 
versa Lirinii de la S la N. 

Arinii ăi iUal'i, I,a, teren arabil Şi final, 
eu pîlcuri de arini, rilmăşiţe ale păchll'ii de 
odinioară. 

Al'.inii III lli( Calin, I,a, lunGă Ilngil 
Valea LuptIlui, unde racoviceanul en acest 
ntnne, mort în 27 iulie 1880, la 78 d.c (llli 
(d. ProLnHJl'ţ.),aveao,asă, ni dispărută. 

,\rinii POI,ii Rlld, îll, coastă cu tul'işul'i 
de arin!, care, Ia sflrşitlll secolului a! XVIlI- 
lea, a fost proprietatea preotului Hadl] 
elndea. Acesta este menţ,iol1<1t Într-un 
dn('llll1ent din 1777 (vezi G. Baritiu, Ma- 
leria!!l wn1m istoria N(Jimenlnlui 1 gra- 

niiiariti elin Transilnania, în ,.,Transilvania", 
XVI, 1885, nr. :14, p. 21). 

Balasrleră, ba last.ieră lIngă Olt pusă in 
Jun cţlune de peste 15 ani. La Balastteră, 
teren arabil In apropierea halastlerci. 

Balta a Itotundă, "C om] a c ii rotundă, 
un lac rătnas de. Oll". La Balta a ROlund(/, 
teren arabilln jurul aceslrj bălli. 

Ualta In :Ucllcl', baltă in dreapta Oltului. 
La BaZla 111 MeI/a, loc arabil in jurul bălţii. 
-- Melţer [?deIţăr], l1.p. săsesc dhl Bradu. 

B:llti\ (Col1scr. 176,'): J]altha), zOlla 
jnulldabilă H Olteţului. înainte ca aeesb1 
să se uneascll di.l nou cu Olh.1. 

nătătur;l, l,a, loc Ungă fosta albic 
a OUu lui, unde se odihneau vitele după 
ce se adăpau. Apelativul bâlăllI/'ă, pl. băUi- 
turi, este viu în graiul local (şi în TaraOllu- 
lui, cL AU{ 11, S.11., voI. II, h. 318, pet. 172) 
cu sensul 'locul un de se odihnesc vilele Ia 
amiază, cind sint la păşune; stal1işte'. 

Uolovallu In Lupea, piatră mare. La 
Bolollanu Iti Lupea, teren 1n jurul acestci 
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pietre. P1Il'ăU III Lupea, atluncn t al V<5ii. - 
Lupea, n.I. atestat în localitate din 1840 
(cI. 1\1<1tr. hotcz.). 

Hordeiu Iti J\'Iate l, Iiuaţ la conrluen ta 
Pîrîului Crsului cu Hacovieio!ll'il. Dl.pă 
tradltin orală, arc i a fost horrleiul unui 
ţigan llumitA'la!ei. ÎIl8aprilie 1841 moare 
un M.atei băiaşu (eL Prut. llJorţ) . 

.BOt(ll'fl"f/It, îrl ,,,teren deluros. p 11 Ş II - 
n a t cu turtsun: la poalele Cctăţllicii. In 
trecut, <tiei a fosl o pădure sccn lară. Ape- 
lativul nu este viu în grai. 

Bran îşte, In-, , (Conscr. 176:3; Branqiste ), 
pădure, St: Branişte (Con ser. 1765; Sub 
Braiuji ste), ",livezi [fînaţqri] i păşunat". 
Aceeaşi cOllscrip\ic înregistrează finaţuriIc: 
Branyisle ])omnyw!:lec şi Linge Branyisle. 
Calea Brăniştii, drum de care )J0 care se 
aduceau lemne şi fin elin Branişte. În docu- 
mentele veehilllai este llumi tii şi Calea 
!HwzteluL Dealll lir(mişfii, teren arabil 
şi flnaţ; pinii la sfîrşitul secolului trecut, 
era păşune en tufişurL DllpâJ)cahl Erâni.:;lii 
final şi teren lmpădurit. Luncile Brânişlii 
teren ara1Jil şi fîna ( .. Valea de căia Erani\te, 
vale; colectează pîraiele ee izvorăsc de suh 
versanluJ nord-estic al Sorlil,ei. ,-- De la 
btanişle 'pădure oprită'. 

.Brazi, îIl, constă plantat.iI <tu pini. 
Părău el! J]raclu, afluent al Văii de, {:'iUi 
Branişte; li'o,gă el cresc sporadic m olizi. 
PiSCLl cllI!melll, spinare d,' deal împăduribl, 
Ungă piriu. IJrin confuYie, sătenii nUl'n ese 
brazi atit pinli cît şi molizii. 

HriHunu, ÎIl, teren ,uabil in clrea pla 
Oltului; in trecut a aparţinut loealilă1;ii 
Braeln.- Bră/al1u, probabil Jl.p. necunuscut 
In localitate .. dar Inregistrat Îu DOP, p. LV 
şi 215. 

.Bucile ClU'i1lni, două. ridicături de terel1 
in forma unor fese. La Rllcile Curullzi. I eren 
arabil Ungă aceste ridicături. 

Rutinei, o fin tin iţii, nn i7.Yo1' cu <'.pa 
captată Intr-o cioa ttl de salcie. Lu Bulinei 
(Comer. 1765: La l111tinej), ,.pămînt 
p 109 tin ,) s, apă [os" in jurul izvorului. 
Calca Buline/ului, drum de hotar ce. duce 
]n Arini. Tot in 17(j5 cstecollSCl1ltHlt lin loc 
arabil: Oyln szasz de Bulinej. _. De ·la 

buiinei 'Lruuchl scorburos In care se captează 
apa Unui izvor" <. putinet, prin son ortzarea 
oclusivei surde p. 

(:lIlelt Cumpentt. prin eipalul drum de 
care ee ieşea din Hncovtta rndrepttndu-se 
spre T:'lJmaeiu. O bună parte a lui se con- 
Iun elă cu şoseaua judeţeană 'I'ălmaclu "- 
Racovlţa Avrig. Dtri.jos de Cale, Dt n sus 
de Cale,:olrălurî pc partea dreaptă, respectiv 
pe partea stîngă a acestei sosele. Groapa 
Ctuupen ii , arătu r! la nord de cale. Ungă 
cale se afla o Îlrillnă cu CUlJ1păllIl, pc care 
hât.rtn iî şi-o mai amintesc. 

Calea ;\funtelui (Conscr. 1765; E.alYII 
,Huntue1llj), cale pe rare săten ll mergeau ·!n 
muntele Hacoviceanu. G//in 8ZllSZ ele. IfllliJa 
Mlln/cluj şi La Ralya A'ltlllteluj la Portisol'a, 
HI'ăluI'i consemnate, tot în 1765. După ce 
nnmLele a fost vindut aVl'igenilol', numele 
căii a fost schiuLbal In Colea Brăflişlii, penlrn 
d\ ra.r.oviceuii nu mai urcau spre IIlunte 
mai sus de Branişte. 

Calea Ilal'iştiIor, C:alea Hadştii. eln.J.tJ'1 in 
Branişte, pe uude "au fost .fugii mHi rari". _ .. 
De la ror/şle 'loc într-o pădure unde copacii 
sin l. rari'. ToponimuJ este menlionat intr-lu:1 
act elin 18 Tllarti.e 1894 (eL A1'11. :ar.). 

eulea Şebişului, drum de+ care ce fat'll 
legătura între Hacoviţa şi S.be,ştl de . Sus . 
Câmrca Şcbişulu.i, trece P!15te Dealul Şebi- 
Şlll11l. La Cărarea Şebişullli, t.eren <trabH 
Ungil căTare. Pări'iul de., câfâ Şebiş,plrJu; 
"împreună cu altele, fOfmeHză Haeovicioara". 
Şant1!l Şebişullli, allţ (\c desparte terenul 
Hacoviţei de cel al SebeşuluL Yalea de. câtă 
Şebiş, Hpă ce colectează pîraiele de pe veI'· 
santuI llord-vestic al Sorliţei şi de pe cel 
estic al .Jarişlei din hotarul Sel)e.ului de 
Sus. - Şebiş lşăgiş], lllUllcle popular al 
saLului vecin, Sebeu de S115 . 

Canhm, canton pe calea ferată Sibiu .- 
Braşov, construit, după toa te pl'obahilitl'llHe, 
() dată CU această cale, inaugllrată la 1:3 
septembrie 1892 (vezi E. Sigcrus, ](ron1!r 
eler Siaeli licnnilIlllSladt, Sibiu, 1930, p. 55). 
ta Can/ol!, teren amhil in jUrt.I ealltonului. 
La GantOR în Cemlşâ, teren ambil in j1ll'ul 
cun{o!lu!ui . din Cenuşă, l:rclJ!sl'crmat azi 
in 11a1lH Mlrşa. 
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Cheii (Couscr. 17G;) : Gura T!leji) , ... .intrarca 
in Cheie". Părăti ,C/1 Cheia, aflucnt al Văii 
de cătă Bran is: c, spre izvol'ulei., I)e la 
cheie "loc strîmt, îngust, cupel'c\,j, .Î1i'alţ i 
de sl.încil, pe cursul unei văi". 

CÎmIJŞOI', în, (Conscr. 17H5: l{imsor), 
teren arabil spre nord de loca lita te, Calea 
Cimpşorului, drum de e[lrc .cc traversează 
Ci inpsoru. - De la citnpşor (<.cimpLişol') 
<CÎmp 'întindere de pămînt semănată, 
cultivat' + suf', dim. -uşor 

CÎlwpişt.i, În,.",', loc arător 1111gl1 sat, 
cultivat în trecut aproape numai cu rll1epii.- 
1)(\ la cînepişli,pL 'lui cinepişic 'joc pe care 
s-a semănat ori de pc' care s-a cules ctn epa '. 
Inprezcut. pe o bună parte aacestnt teritoriu 
se lnthid con sll'uC \.i-ile C,/I.,P.-1I111i. De, 
['('cea topon imul este folosit din ce in ce 
mai rar, fiind inlocuit CIl unul rcccnt: 
La Oil!mHv, 

(:Icjia popii, I.oc folosil, in trecut. de 
preoţii racoviceni. 

(:oasta ai\lare, eoasUj împăduritL CallU 
Coastei (00118('1'. 1765: [(ap!! ](oaszti), 
.extremitate a Coastci M.ari dinSeheşu de 
Sus, (JOl1s{(l care deIimilează,pil1ă la Holă- 
re!, . lcrcnUll'acnvicct1i11or ,de cel al sebe- 
şcnilol'. -- De la cap 'început silu sfîrşit 
al Hnui anumit loc', 

COl'rine, ÎJI.N, (Co1lser, 176;'): 1{ oprine), 
lerenarabHşi finaţ.· De la coprine,pL -lui 
CiJptinc'i ni.frcisă'. 

(;(lrdintl,ln, (COl\scr. 1765: li.ol'dîna), 
arătlll'i şi leren.mliîştiuos înapl'cipi<)l'\l. de 
halta Hacovila, In ACi!ill,.i (0111, SiHiştc, 
jUiLSiblll, se int1lneşte loponimul GOl'dillÎ, 
"pantă lină,fînaţ.". 

Costiş, În"." teren arabil şi finaţ. 
Crucea COIUllUlui, cruce de piatră, pe 

.malul stîng al Oitulll.i, lllu.ie,în 6 augi' 1881, 
a fost găsit, inetat, Onca Nicolae Popovici 
din Colun, com. iPorumbacu decTos (eL 
Prpt. mor!:), La Cn.lceaColllnulUÎ, teren 
arabil în, apropi.el:ea acestei cruci. 

Cl'ueea lu Haţ, cruee depial ră l'idif;atil 
(lupă .al doilc8 război mondial de Bat David. 
l,a Crucea liL Rat, teren arabil. 

CruJIll'cllişti,. îll, teren arabil 1iqgiî sat, 
unde racovic€nH au culUyat cartofi. l)p la 

;(;iîral'e, eăran, spre Balnstlel'i'. La Cărare, 
ţW,Wl' anlbiL Cărări, c ărăr; j"1cute dVYÎ!lfde 
il! păsun ea Arin i. 

(;e'luşa, I,Q ClH\u?,l(lVblr: ,elI'. 
18;,,!:).-,,ţ' Csenuse) ",:,p8rHînt:.hun J -,UffLLor, 
Pll.nÎ.Ht ,le callLwtca bJtIi" pe malul. stlll[ţ,,1 
OJtulu\,'Topol\imuLsc refe.ril la calitatea 
superion ră,a solulut, :,cal'('.- este usor nisipos 
şj încll .. .ln eLşapi ca în cenuş.i:'. 
eL :;;iJ1.L Cenuşă, inregistrat de I10Iţ, p, 
2;Jo: dar inexistent în loca.Hbte, 

CetlJtca,La Cetate (Conscr. 1 nltl: rsa«. 
te), ,.,sînt in virf. în pădure, urme de cetate"; 
proemiuentă împădurităînaltă de 5146 rn , 
LiteFatUl'a de speeialitate(l'il. J. Ackner 
Dl'e .'livmi8clwnAl1erlhiimer urui [[w{sel/e1l 
}-:lur,qci17'n -8ic!;enblir[/cn,-\'iena, "1857; p.6:3,c- 
,64; htllan .:Uarţi:uI, Nepel'iorill arlwolâ!/ic 
peldl'l1 Ardloal,Bistri\.a, Hl20, p, :12; J{, fIo- 
reciti" ?;ur.· SicVeli.biitgischcn BW'{fCl'fo)'scll1ll/{j, 
itI.' ,;Sftdf,st·Forsehullgen"; VI, 1941, nI', 
:3 '1, p. consen1IH:,lZă ai-ej Ln'nleh, unei 
cetăţi, depiH1Î11tdllpă miiialltoI'i,'dc zid 
după .aJjii, Q'onstmiUi În acloua ,jlrmi'itate 
"-.secolului al XII-lea de către populaţia 
satelor din jur; Făcînd parte din al II-leu 
val de api'itare al ceti'iţilorde g1'llni\il m;.lghja- 
re,ca' servea atîtea punct de.&uprav'egherc 
a lrec0torlic -TUrnlJ Iio:şu;- di :şi ca·-1<lc:de 
,·cIuginîn. vremuri de l'CsiTişt.e.ToLde aid 
sQ"$upnweghf:au şi poteciIecle'eai ee treceau 
·spre Curtea de' Argeş Şi rUmnieu'Vîlcea. 
urdnclpe vaka :Riului MarO, PăI'ărl Cetăţii, 
anllcIlt al. Vâii CclâţiL .Aceasta dinllrmă 
'eolcelt"'Hzi'i pîraie(e "care'. iz-vol.'ihc· deR-tIb 
PIăieţ..şi Cetate"viir:sindn-se în TI!îrşa. 

{;eiăuieă, La,,,,, proeminentă impildurilă 
pe emhll ea ce eoboaril din Sorli!:ă, forrr1înd 
('uInpăna apelorîlltl'e Valea l.l'pului şi 
Valea lui Deş,Aiei' sînt Ili'mcle unui castl'li 
roman :LV1.J., A,ekllcr, Coloniel! 

miliţr'i.l'ischcn Standlager Riin,wr in 
SiebţJibul'gen, Viena, 

1857);::p. 17 .. ; ii.l!-gustin Caliani;LI1'lnele don.uU- 
Bl\'.j, 191,3, p, 

(CoJlScr. 1'765: T!lcje, 
rj.eje) ,i lleXUeu stîncos, pe cursul 111ijiociu 

(Conscl'.t7(i() : 
.l<.oszlisu f( uei), "e, in stînga )\'lirşij'\, G(li'<1 
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crumpentrti, . ,;g'. crnmpcn ist e 'loc cu ltivat ('LI 
cartofi" < (pl. ('n}mp{'f)(:)'rilr 
tof" f--suL C'{) •.. işl«. 

nea!, Pe-. deal argllos. Sn Deal (Conscr, 
nOi): Sub Gyall), teren la pr alel« acestui 
deal. 

Dealu :\Jdii, deal O rab il. In extstentun 
Racovtţa, antropoulmul Aldea este trccvcn t 
ln.·.Avrig. 

Irenlu ill Mart', deal umbil In stînga vMi 
Hacovlcloara. 

IlcaluBîmclm,' (Couser, 1765: (1 !lalu 
llurtujlor ), deal Î1npă,duri t. Pata Ilirttclor, 
coastă' împădurită (972m). Părău Btrnclot, 
afluent al Văii deci'! tii Branişte. Plain 
BÎrnelol' (In 1766 : Pla jii Burnilor), desparte 
pădurile Braniştea şi Valea Lupnlut.iPe el 
săten iiac!uceau bîrne (r;g .. [!Î.J;lJâ 'truncht de 
COPile gros şi 'înalt Iolosit la diferi te con,· 
strucţ.ii'). 

Bea!tl , CUlulu i, I'c?,., deal •.• grător în 
apropierea satului; ,,jci .an fnt mesteceni. 
pădure", Su 9cahl Cuculai". loc ariţbil i 
fînaţ lEI poalele dCfllu.lu'. - .Antropenimul 
Cuc(u) a disptTl!t din ]ocalihite. COllse]": 
16981nregisti·ca7.1 pe iohngll! Iori' C\II'. 
CI. icuc., llmnele pă,sEîrii. 

Ilealo eil!UlSIi)aei'illU, virf (650rn) CI.! 
lufişuri de mesteceni, resturi ale pldurij 
de odinioară. In unde doemncntc vechi 
maies'te niunit i l'iscH Ul'suhIi. 

He.ahlln A.ntollll, deal în p{şllllea Arini. 
lJn racoviceannurriit limos An/onic mcare, 
h114 dee.1845, in vîJ'stă de 70 de ani (ef. 
Prot. nlotp. 

Dealtl lu HUlleil navidu SUlltii, deal pe 
ciu'e obişnuia să ste,t paznic\,l de hotar 
Popa David, fialtui Popa Saplu, urmărind 
sălincoboal'8 vitele di!lIJllşune în terennrile 
cultivate. 

]lealu lu.fJului (Con se!', 17(,5: Gyia/ll 
Lzipzilllj), deal cu tufi.$t1l'I, şi :pomi. 
01'oapO tapului, loc îh1pădurn !Il Brahişte, 
Valea Li/plllui: 1. Vtll{\ ce izvorăşledin 
pădure ;2.Păduh comrmaliisltuatăla 
ohîrşia vlîii; a. Trup de flOtar cuprinzînd 
og:I'ăiii teren arabil şi fînaţde (1 parte şi de 
alta a ,,{tii. De la lup/numele Gllimalldui 
sau, nHli probabil, dela LUPll, antropoIlilll 

dlspăru t din localitate, dar [;}(istelll' 
şi în SebeşlI cie SiIS, Consel'.· J 
!I'o:,z!î pc IApu Doieu cu J 1) 
:16 de capre şi 18iezf .E:s't{, 
săn· fost proprietarul 
v·a.le,snu R,) '-o li. 

DeMn Morii, 
lui a fosi o m oara'. 

IhljJ[l Grudltli (COUSCI'. 
Grcdin), tcreu al'ahii si nnn( 
gosl>od!îl'iilol' de pe UJi!u il .1\'101'e. 

Fara BolIl1u!JcştIlm' 
Bobindsc\liloJ'), fflţă(h(l(laJnrabirl i 
plantat <,U pomi. - Boban!la, n .Lit.esta t 1n 
sat din 1598. 

Fală, Pe-, . ccashi le.dea 1 atabil>'i. 
,Feregi,'tn-, teren (ar,jbiJ şi fînaţ) pe e,lî'e 

cresc m li lte ferigL 
Fintiml Il H{NI, fîntîniî eu ap']. reCe'. 

La Fîn lÎna a Rc(', teren arahil înjurnl ei: 
FintiniI Gl'ilm,U, fîntîni(ă In BrâTii[('; 

La FtntÎ1fa Grancii ,1ererHll-din HntJhl-' 
ţei.·.- Grancea,'IJ. f. abSe:tlt elin localitate, 
darcuno,scnt Î1J-Avrig'. 

FintinII Iu _'\;[II11011ă, l'intîniţil înSorUţă; 
c!în ea izvorăsle Pări'mCIl Ofjtada 
Il! l11anoilă, ograda fru!11o[ls{t cu pomi: 

lv!anoilâ, prcl1unle IDcal < Emmwil). 
FîntÎnJl l\:eamţului', în Branişte. 

La Fi11tÎiW Neamtului, tej'c,n ln 
ni!ei. Poiana Neam/ului, luminiş. 
n.f. (cI. Ion N<'Hmţll, stah1lit in Racoviţa 
între 1760ci1'765) diSlJi!t'lltdin ]o(;alitâtei 
sali lllU1HHc' etnie al vr'eUlHliplidnrat6ri 
paznic 'de vÎnătoatedoltlJleSC, 

FinUniţaIlMriulni,fîll UJiiţă ÎllArihi.".Se 
spun e că in apro:pierM ei îşi avea adăpostil! 
rtJ(!i.mell'tar păs(ol'ul ciutzii' de bol>f3a 6 
all.gustl847 ]u6ati) Iosif 
morr) •.. Nu e excInsca 'Boarill să . Jie iUIl; 
SUj)ral1ume ihdiCînd ocupa ţia ··I.\cestiH· Iosif; 

Fî11tînlţaluiIlI'eteşnn,fîntîniţă.'-'Brc" 
leşa11 , lLf.<aLestal In]()caiÎtate din 1841: 

Filltiiliţa I'n Pii!l'U JUCului, fîn Un iţă. 
Pâl1'll :lificnllli; anhoţ>ill1îrn, 

Ganra iiI Tiirî!ă, f1l1af.> J>tlfău 1Il1Wtf!â, 
afluent al Văii Lnpului.Polana 
pOiaJlll lîngă Racovieio:tra. - Tăi'1ţă, 'riT 
atestat în 10eaHtatedi!1.·1840 (eî.<Ma'tr, 
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hotez.). Găuri, 111 , păşune eu multe acci- 
dente de teren. ])ll11ga Găorilor, culme eu 
turlşurl. - De la (fam·iJ., variantă a lui gaură 
'groapă, adincttură in sol'. 

Giril\, I'e, ară turl pe malul drept fi I 
Ollnlui, in 1.1'-0 zonă inundnbtlă a acesf.ula. 

G:rlllliuu Il lIlne, tinut corm.nal m enţtonat 
şi in C.]. 1874. 

Grăllilluţ.ă: 1. Loc tngrădtt in Poiana 
Ptrtlturtt, unde, in 1911, s-a Inl'ihrţat o 
peplnleră stlvlcă (ef. Arh, BI'.). 2. Poiană 
mică la conttuen ta Părăulul cu Bradu cu 
Valea de ciin'i Branişte, unde a fost o pepinie- 
ră sllvică. - De la grădiIltzţil. 'pepinieră 
stlvleă '. 

{lroalJU eu eurlleUII, groapă; pe fagii 
secular! de aici era cur p e n de pădure. 

fll'OllllUI.inet, adtncltură largă în stînga 
Văii de cătă Şebiş. - Linca, anlroponim 
ce a existat in sat. Un Ion Unea estemenţio- 
nat intr-o tabel" a contrfbunbtlllor din jurul 
anului 1765, ca plecat elin Hacovl ţa în 
Sebeştl de Sus. In 21 mai 1844 Unea But. 
SUlneana se căsătoreşte cu Kirvan Stăn.ilă 
(ef. Pl'ot. cun.). 

Groapa in lojă, coneavitate de teren in 
Branişte. - IOlă, prenume, azi diSI)ărut 
din localitate. Un Iose Sîrb este. atestat 
In 1845 (cI. matr. botez,). "Ai In lojă" sint 
supranumii unii membri elin citeva familii 
cu numele Sîrb. 

flropiIe [groli'ile], păşune cu gropi rezul- 
tate elin surpări de ter.en. Pilrău Gropilelor, 
curge prin păşune in Racovici(}ara. - De la 
gropile, sg. gropi/il. 'gl'oap? mai mică', apelativ 
dispărut din grah dar viu in Unele localităţi 
ale judeţului, <groapil + suf . .tIă. 

Gura PăI'llniilor 1. Confluenţa Părăului 
de eăU Şepiş, Păriiului de Mijloc, Părăului 
SeaoniloI' şi a Părăului Sasului, ce împreună 
dm1 Ilaştel'C văii Racovicioara. 2. Conflullnţa 
PărJ!\uJui din Dos, l'ărăului din Mijloc şi a 
Piiriiulni Şipotelol', care tmpreună form ează 
Valea In Laţ. In (La) Gura Păruuălor, 
păşune 1n jurul acestor couflncnţe. 

flm'oui, deal de formă conieă, acoperit 
cu tufişlll'i. Pârilu Gllf(flliului,aflllent. al 
Văii I,upuluL -- De Iii {)UI'lllli (pI. {Iur{)lde) 
'deal de formă ('ouldi ; vIrf rotunjit de deal'. 

Hotăre] [llOLăr'ttll (intr-un act din 1752 : 
tt otarui ; Conscr. 1765 : La Hoiorel, Hoierei ; 
Urbariu l Sehcsulul de Sus din 1768 : Hoiarel, 
Holerel ), pirlu.; Izvorăşt e ele la Sebcsu de 
Sus şi, pe cursul mediu şi inferior, desparte 
teritoriul acestui sat de cel al Hacoviţei. 
Calea Hotărelutut, cale de care menţionată 
şi In C.f. 1874; se confundă azi cu şoseaua 
comunală Hacovlţa - Scbeşu de Sus. Gura 
Hotărelului (Conscr. 1765: Gura Holărelnln j ) , 
confluenţa Hotărelulul cu Ol lul. POc/lI 
Hotărelului, pod peste llotărel, La Podu 
Ilotărclului, teren arabi! şi Iina ţ În jurul 
portului. _. ne la hoiăr«! < hotar 'linie de 
demarcaţ.ie care desparte teritoriul (locuito- 
rilor) unei localităţi de al celei vecine' + 
suf. dlrn , -el, 

Hula Atuntşutul, cale pe o pantă foarte 
plezişă, tn Branişte. Părău Aţuntşnlui, 
atluen t al Văii Cetăţii. In jurul lui este 
aţunis 'afiniş'. - Dela hulă 'drum care 
urcă pc () coastă foarte piezişă' (DM) , 

Hula a Galbenă, hulă pe un teren de 
culoare galbenă. 

Hlllllll.Pictrollsll, hulă pe un teren pietros. 
Hula PCIJÎnii, hulă pe vCl'santul sting al 

Y111i lu De.5. _. Pepirw, H.p. ce a existat in 
localitate. 

Hume, l)e, deal eu ,.pămînt humos, 
Il 1 o Ş t. in o s", folosit in trecut la spoitul 
caselor. Pârllu HnInelor izvorăşte de sub 
Portişoară şi se varsă in Păriiu In Răşinar, 
despărţind Numele in H1l1nele tîlc lUari 
şi Ham"le i1le M.tei.. .Calea HllInelor, cale 
de hotar ce traVf!I'sează III/mele Indrep- 
tinelu-se spre Arini. In trecut, dud in Arini 
era pădnre, se mai nl1tnea şi Calea Pă.elurii. 
Coasla ]fumeia)', coastă arabilă. Dom sau 
Dos!! Hwnelol', loc arabil. 

111 (:1I11ll) Satului, (Conser. 1765.: .Kapu 
Szatuluj, In l(apu Szaluluj de keire A.vrig, 
In R:apn Szaluluj la Perw, La K apll Szalu- 
luj din Szusz ele 1I.mlse), terenuri din imedia- 
ta apropiere a extremităţilor satului. 

ÎIltinso.r:i, lAt""', loc liltins, lmpădlll'it, 
1n Branişte. - Dela lniinsoare (pl. inlinsoTi) 
'loe ..întins" spaţiu larg' (DA). 



7 'l'OI'ONtMIA LOCAr.Xril.':pr RACOVITA 
._--- 

Întunerec, ° porţ.lun e din Olt, unde 
acesta are o culoare lnchi&ă, neagră, din 
cauza arilnclm il mari şi a umbrei sălciilor 
de pe mal. Locul era ocolit aU de Iuntrasl. 
cit şi de inot.ători. La Intuneric. mic teren 
arabil În stinga acestei porţluni li Oltului. 

Jlll'lşte, 111-, teren împădurit. La Înce- 
putul secolului nostru, aici a fost un incendiu. 
PiiHII! Jar/ştii se varsă in Valea ele cătă 
Şebiş.·- De la jarişte 'loc pustiit de foc' 
(Dl\'I). 

La a Bă1ulil, finaţ. Părău Băluţii. ufluent 
al văii Mtrşa. _.- Bi1l11{ă, n.p. ce a exlstat 
în localitate In jurul anului J 900. 

11l Bradu, teren arabil pe malul sting al 
Oltulul , ln dreptil satului Bradu, 

Lac, mic Iac amenajat, cu mulţi ani 
in urmă, pe Părău Blrnelur ; apa acumulată 
in el era folosită pen tril transportul leu' .. 
r-elor pînă la locul unele se putea ajunge eu 
carul. La lac, teren nnpădurrt 'in jurul 
lacului. Lael! ăl Mare, baltă deasupra 
Hăzureletor. în treent aceasta era mult 
mai mare, lnrit in ea s-au Inecat vite. 
La Lael! iil ,\Iarc, teren arabil In j\ll'ul 
t1 C('S tei băI ţi. 

I.n Cnpre, Joc .. hine cunoscut de dare 
vînători, pe unde trec cap l' ele [", 
căprioarele] din Branişte spre Valea Lllpului 
sau invers. 

I.a Clisa 111 Iondeă, păşune. Aiei Un raen- 
vic.ean din "ai In Ioncică" 1 ,= Sllprantlmc 
purtat şi azi ele către unele j'amilii eUgor] 
şi-ar fi adUnat bîrne pentru casă şi ar fi 
în ei o c. ill a t - o. Apoi, bucată cu bucată, 
il transportat casa in sat, 1ndleilld.-o de- 
finitiv. 

f"u eii.l(lare (Conscr. 1765: La Kaldare), 
"e ('am apătos"; finaţ In fosta zonă inun- 
dahilă a OltuluÎ. 

l,a eiilu!llll'u sau Groll}JII eăJlI!lărului, 
arătuft:t şi finaţ. lîngă sat. După părerea 
noastră, Pl acest teren s-a aflat sehitul 
Hacoviţei, eare la 1772 era deservit de 
un singur călugăr (ef. Augustin BUnea, 
Episcopii ... , p. :150). Aici, lîngă schit, 
c.onform canoallclol' l!lOllsstice, a fest. 
Ingropat vreunul dIntl'e călugurii lui. De 
altfel, se vorbeşte cil lasflrşitlll secolului 

trecut s-a descopcl'itln aceste locuri tiu 
c n p t r ş ă u cu urme de o dăjdl]. 

lAI f:iiriimlzi, "alei se 1'ac cărămizi pentru 
localnici". 

La CirIăolje, gl'udini Hng{H·'echiul eirnitil', 
unde a avut ţ:\ospo<!ăriu Ion CirţăI! (eI. C.t. 
1874). Soţia acestuia era supranumită 
Cirţ.ăoaie, Un iobag Ion, Cîrţiiu, figurează 
în COllSCr. 1Ii\)8. 

J,a Coliba Jn PiL Joc. pe cursul st.pertor 
al VăE de eil tă Şebiş , Pir. n.p, 

La (;Ol'itJJia a Veche, teren arabil pe malul 
stîng al Olt.ulu l, unde a fost o corabie re" 
platrorm ă plutttoare, servind la transportul 
de la lin mal la celălalt al unut vtu ; .bae 1 
CII CUTe racovlcenlt treceau Oltul pentru 
m unci agricole SUlI pentru :1 m erge laSihill, 
prin Ti'Jmaeiu.Cons'lrllindu-se, la Inceputul 
soco.ului nostru, şoseaua jl.deţ.eană T{Itnfl- 
ctu .. _. Racovlta --Avl'ig (şi pcdut de beton 
peste Olt), "corabia" a Iost muta tă pe Olt 
în sus, în dreptul lucutul numit uzi La Corabte 
sau La Trecătoare, unde a fuucţionat pină 
după al doilea război mondial. 

1,11 Coşu l.upultd, loc îiI Branişte, unde 
se SIJlIIIC că s-ar fi g sit coşul pieptlllLli 
unui lup. 

l,a efetă, teren arabii pe un dl'.al de 
f o I'l11n ţie eal cal'O!lsă. 

l,a năiaull, teren pem alul stllg Il 1 OI tnlui. 
Aici avea citeva parcele lIn 'locultor din 
Dain., com. Hoşiu, jud. Sibiq. 

lAt UUlUJI, loc llrahil lJC 'De.1.f. Plnă la 
Incepu t.ul secolului nostru exista aiei un 
dulap ( 'sclinciob', sensul 1 din DiVI) In 
eun tinere(ul.din ftacovi(a .şi Seheşu de Sus 
"se dileh:a la Paşti şi la Husole". 

tu l'el'estal', teren al'gHQs. Cl. I1.r. 
Feres/a/' (C.f. 1814 cunoaşte lUI Ferestl1l' 
Ion) san fers[ar 'sticlar, geamgiu'. 

Ltţ Flităroaie, teren arabil şi fîuat.  
F Iităroaie, slIpl'an l'1l1 eil; soţiei lui Fliter 
Ieronim. 

1.1.! fiară, teren in jurul haitei Raeeyiţ.u, 
construită în .1.954. 

LII lovlei, flnaţ mlăştinos liugă sat. 
Tradiţia orală consemnează aici ."moşia" 
unui gr:lnicer CI). acest nume, sîrb de origine .. 
O SUSDll,a I(Jvici a decedat Ia 1 noiembJ'ie 



M:estălli8' In "" 
szlekenes, 
jos. de sat, obţinul în.unna 
IJildL.lri. de mestecenI. 

,vIijloei La"", teren arabil în lJţijlocu.! 
M eslecănişulul. 

MÎl'Ş:l J1111'#&: COWS(lri'i 1765: 
Vallya Jj.firsi; 1761h vale;.se 
varsă în Olt prin GllraMirşl1. Dill'Celefaai 
ve.chi timpuri a. d(,spărţit teren\u'ne ,I;Î,flco- 
viţei de cele ale A!vrigulllÎ. Va[vll1 MÎf;şă, 
punct undf Calca l'Wăniştli nob oară in ,Miliş,a. 
Pe aici treceau tIAi c6i C6 aduceaU' lţmne 
din Branişte sau din Racoviceann .. Apelativl,11 
lJafi arc senSul de 'loc .pe cursul .lul.ui ·rlu 
tlllde malul e jos şi.apa puţin fldînc:I,.pcr.IIli" 
ţîrid tn,ccl'C3lJrjn api'ţ de la .. ull mal1a,aHul!,; 
 .. Caantroponilll, Mirşa menţionat 

La 'I'rcel , loc Il! Ariu l, 
pelltru ildăpaful vitelor. La 
1u1'ni01ş lîng'f Valea Cetătii unrtc clurdarul 
Cinde« a amenajat nişte lrdcL 

'La Tiyana loc arabllfn apropterea con- 
I'ILlenţr:iV!1ii cu OlLu1. 

Ln l'iănuşn:. teren arahiLi\'ic'i _'.lera 
o casîi (le covaci', r:) 'c ăt a r-I", 

La Viţel, loc înl pădnrtt ... Iti 
1)e la' vitel "puiul va,'('.H"'SE{ puiul cint-ei', 

Luncă, In-, 
; teren Lunci; 

ocupa l. 
Olt. De 

li fund cea mai depll'tată(lniinie 
orizontală) aunutIoc'. Gura Lancii (Conscr. 
1765:(;IJj'uLunlsi), teren arabil.iApelatlvul 
!Jură arcatctsensul 'început al un ui anumtt 
loc': LwiUle la Băla'n, Bălan; li, 1. 
din sat. 

Mcrii III lloaeă, l.a, 'teren cUporrii. 
13ouc(i, dispărut din sat Un Gh, DuaGă 
1l10al'C în t85:r (cL ProL 1110rţ). Cuvintul 
bO'acă numeşte In Hat:oviţa () 'c,eată de calin- 
dători fOl'ltlaLă did tineri îritre 1,4 şi17 ani, 
ee colilldi'\ în seam zilei de 21 decel'nJn;iepe 

anUl1li\i săteni'. 
J'i.:lel'iÎ In Dmdl, 

o plantaţie de 
din 

lf)o,(t.:r. '-ProL oddtfi'ell ea dispsTlnd 
aeesl din Hacovita. Numele 
tU' Ja.milieSÎrlt este fl'ccvelit în localtta+c. 

La il/au'\! Hnveehii, final. în care a test 
un Haveca,prernnne Ic- 
ţilinin, atestht >w lo'('âlit;It( din 1842 '(eL 
'N'fatr"botez.). 

"La I'iatr:l,loc 111' 'Vlcstecăniş, unde erau 
depozitate pietrele adunat.", 'de pe tercnurtl« 
cl1ltj'vab iI«. 

La Perttşoară (Coase, 1765:Porlisora; 
PZapH'.Pot[fsGri, Fitfu Poriisori.), • teren 
sHul1t la intîlnirc!1 Arhrttor cu' Faţa. Aiet în 
gardul ee despărţea păşuncav.de terenul 
cultivat, aexlstat o'portişQ(1Tă'Cfire rnchidea 
drumul Ce' trecea dtntr-unbntar în celălalt, 
nepertn.lţtndu-lc vttelorsă intre in tartnă. 

'LaPl'llni, ltJ(i111pădurit tn Branişte, 
un de 'alI -exista l pîlcnride prullL 

Ltll'n$căl'ic, ltJC<llIlde făcea tragerile de 
i1ls'tl't1:cţîe: pe ,timpul grani ţei militare,colTI, 
'pani,j a: V IiI-a. 

La Rampă, tereli' injtll'lll punctuilli 
unde drumul ce'duee spic' Olt trece ]Jl\ste 
caIeH ferată, 

Ia"Saiv:liJe'; telfdn::uralril Hllgil sa i\i'f::lneJe 
C,A.P.-uhlÎ. 

LaSogi;loe în Mestecăniş, unde S0 g6sean 
pîleuri de soei. -- De la sO!Ji,sg. sog, formă 
I()'calir'alttj>'soc, 'relin Ilatăprin sonoriza rea 
tJelnsiveî' velare. 

La 1'1'1 }Iefr( 'punct situat in . irnedifrl:a 
vîrfnluiSorliţei,llh<le se În- 

tî1Î1ese pădnrlle Hacoviţel, AvriguhlÎ şi 
8ebcşrlhlic1e Sus:'"e oboI'W'l între tl'ci 
16caIttăţi": 'Tjltr"mi' actdehotărnicîe em isde 
Capitlul din Alba-llllialn 1725 (coPie; Ath, 
Florian) se sflllrie: " ... et bÎ'CMrîjungitur 
metit'tl'lurn P6ssessWnurtl Felek I = AvrJgJ, 
H.akovitzll' 'eV . Setles;;", In 1753, in tr'uII 
actdehotărhlc.iO emis de {';omi!iia elie'tală 
care[; reinnoit semnele de hotar intre Haco- 
vita şi Avrig (copie, in Arl1. F1orian),locuJui 
i ;s'C'spHtiea<leja"tNmcta".Num1rea iniţială 
de l'ri l'viefe arc la bnăapelativLllmelâ 
(pL 'semn "de h,tylae, <magh. Inela 
''ideru!:, În. maghial'ii ··cHvîntnt.a pătruns 
dilliclatin,l medievală. De la 1'1'i .1'vlle s,a 
ajuns'kt l'ri. }Wei1'i, plin etimnlogic populari!, 
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în conscripţ.lil f din 16D8 şi 1765 ; lipseşte din 
onomastica locală actuală. 

JUorml:llt, numele a două rid ieă turi de 
pălulnt servind ea semne de hotar in 're 
Raroviţa şi Avrig. La Mormint, teren arabil 
lingă aceste ridică tur]. 

O braţ, La-, (Conscr. 1765: La Obratz ), 
teren arabil. Prin obraţ , pl. obraţ e, să l.enii 
numesc 'o Iişie de teren, o pareeli! perpen- 
dlcnlară pe altele'. 

Ogl·ada ... , scrie toporrimlcă. Cuvintul 
oqrudă defineşte intotdeauna un teren incon- 
jurat CLI gard, situat în afara vetrel satului, 
cuprinzind fie numai teren arabil sau rtnaţ, 
fie amîndouă Ia un loc. In plus, in ogrăztle 
din preajma păşunii sau pădurii se tnttlnesc 
plantaţii de pomi, predomintnd mărul şi 
prunul. Majoritatea lor s-au amenajat 
prin Iăzu lrt succesive; de oblcet, în ele sint 
adăpostu.'! rudimentare sub formă de colibe. 
O dată CU cooperatlvizarea agriculturii, 
unele ogriizi. au dispărut, fiind pe cale de 
dispariţie şi numele lor. Altele se mai menţin 
sub formă de loturi personale, avînd numele 
foştilor sau actualilor proprietari. 

Ograda Ju Aehhu, este In Faţă; proprieta- 
rul ei a fost Achim Sirb, "jurat" al satului 
(ef. IJoc. 542/1892, in Arh. Şc.). 

Ol/l'alla Iu Avram. A fost proprietatea lui 
Avram Fogoroş (cI. Doc. 55211879, în ArlJ. 
Şc.). 

Ogral}a In Barom. A aparţinut unei 
familii Săbăduş, supranumită "a lui Barom". 

Ograd.a Iu UMan. A aparţinut locuito- 
rului Bâlan Ion. 

Ograda Iu Candit. A fost proprietatea Iu 
Cîndea Calldil. 

OI/rada In Diae. Intr-un document din 
1809 este pomenit cantorul Diacu Achim. 

Ograda In Ilrăgoi. - Dră{}oi n.f. atestat 
In sat din 1809. 

Ograda Iu Fonoroş. "A f{,st sub Coprine". 
-. FO{joroş, n.f. din sat. 

Ograda Iu Gherusim, A fost proprietatea 
lui .Maierean Gherasim. 

Ograda In Ghiol'c j'olla. - GMore, formă 
locală peutru Gheorghe Popa, vechi n.f. 
racovicean. 

22 - Lingvi5tici 

Ograda Iu Laic a Floarf], fiuaţ şi porni I 
a aparţinut lui Olar Nicolae, supranumit 
"Laie a Floarii". 

Ograda Iu itIărtllleun, finaţ şi pomi; a 
fost proprietatea lui LimMşeanMărtinean. 
- Prenumele Mărttncati este forma locală a 
lui Murttnian, netnregtstrat în DOR, însă 
existen t in ealen darnl ortodox (cuviosul 
Martmlan se serbează la 13 februarie). 

OgrHlla In Niculiţă. Niculilă, hipo .. 
eoristlc al lui Nicolae. 

Ograda In 0131', e "situată pe Răzorelc". 
Pe lIngă ea trece Pătăii lu Olar, care se varsă 
in Valea Lupului. -- Olar, n.f. răspîndit In 
localitate. în Conscr, 1698 apare un Vasile 
Olar, iar Intr-o situaţie a ccntrlbuab Ililor 
racoviceni dintre anii 1754-1765, un Toma 
Olar. 

Oqrada In Pamtlr. şi-a luat numele de Ia 
proprietarul Haiduc Pamţtr, 

Ograda Iu Romolu]. poartă numele 
proprietarului ei, Stoichiţă Romnlns, născut 
în 1856 (cr. Matr. botez.). Romolnţ este 
variantă populară a lui Rotnulus, 

Of/ruda Iu Hnsu, - Rusii, n.f. atestat 
în sat din 180S. 

Of/radu Iu Stoica i Ogl'aI!a 111 Ştefanu 
Stoichii (ConseI'. 1765: Ograda lui Sleplzan), 
ogrăzi cu pomi. - Stoica, n.f. aţstat î.n sat 
din 1765 (ef. Conscr. din acest &n). " 

Ograda Iu Şuteu. -- Şuteu,'n.r. atestat din 
1839 (ef. Matr. ])otez.), a,zi dispămt. 

Ograda Iu Vasile, nurne1.e Il două ogrăzi 
cu finaţ. 

Ograda Iu Z:diu. - Zafizl [Zah'iu), 
prenume atestat din 1855. 

OltuI, curge pe terenul Raeovi[.ei de la 
c(,llfluenţa sa cu Mlrşa şi pînă la cea cu 
Holărelul. O bună parte Il lni formează 
hotarul dintre Racnvi.ţa şi Bradu .. _. Pentru 
etimologie, vezi Işloria limbii române, voI. II, 
Bucureşti, 1969, p. 358. Oltl! ăl Mort, braţ 
mort al Oliullli. La Oltu ăl 1\10ri, teren arabil 
in j uruI acestui hrat. POdll Oltului, pod de 
beton construit o dală cu oseaha judeţeaua 
Tillmaciu-- Racoviţa-- Avrig, prin anii. 19H, 
1912. La Pod!! Oltul!!i, teren arabil 
Ungă pod. 
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OHel, vechi braţ aIOUII/lli. J)ill Oii 
suf. elirn -el , La Oltcţ., teren arabil şi l'îllaţ 
m lăştluos pc am hclc maluri ale Olteţului, 

Ostrov, La- loc m lă st in os in lunea 
innndabiliî il Oltulul şi a bnl ţelol' sale. 

I'iuninlu :"1 Hoşu,La, loc CII păm in t de 
culoare roşie. 

Păruuă le !'O\IÎi, pîraie. La Părtnuilc Popii, 
finuţ. între şi Hngă acestea; terenul II aparţ l- 
but familiei de preoţi Ftorlan. 

Părău ii! :\Iure, aflucn t. pe dreapta, al 
vau Lllpului. 

Părău ăl TIncs. "e plin de noroaie şi 
mlaştini". 

Părău Jlisl'ricii. pirru sec In majcrltatca 
zilelor an ulu i ; trecea prin curtea bisericii 
vechi. 

Părău Cind ii, se varsă în Valea de dHi'i 
Branişte. Plaut Cindii, plai pe care, În 
sezonul exploau'îl'ilor forestiere, raeovicenii 
transpol'tau lemne prin tiri!'e. -- CÎTulea. 
antroponim În Conscr. Hl98. 

I'uruu CIl Fîntîna, pîrîu ee iZv0răşte din 
Arini. 

Pur[m eu JIJheabll., Mluent nI Văii de 
eătiî Branişte; pe (;ursul lui sint stînci, 
chei şi ea la rade. De la jgheal! 'pinll':l, 
stincit pleşu\ră'. 

Pliriilt cu f'le/rele, piriu CU bolovani mari, 
aflucnt al HoUlrellllnÎ. Din uruariile cerce- 
tate de noi rezultă. că îu 17G8 se num en 
Pâl'(ill Câll1(JlIl'llll1i. 

J>ăr(m cu St,MU, afluent. al V1Ui de c216 
Branişte, pe care, la Începutul secolului 
nostru, a existat un scoe 'cons!.rucI;e in 
formă dc canal pe care alt<llccă Jllltenii 
de la locul de tiiiere plnă la căile de tr:l1l- 
sport' (DM), 

J'iu'ău CU Spl!lztl, af(uent al Viiii. ele dU:ă 
pc lîngă carc el'cştea s[:im (lIclie- 

!JOl'lIS pUl'puresccns). 
Pllrău eu Titl'ona. Sevursfl In 'lalea 

Cei:;llii; pe lîngt el,.,e () buruiană (h!i zic 
ii/ron ". După o comunicare a GriicFnii Bo- 
tanice cnn Bucureşti, eilreiH i-mlJ lrim.is 
Un exemplar spre determinare, este vorba 
de o plantă declarat:l lIJontmlcn t al naturii., 
numită ştiinţific."HlISCllS hyptlglossum", 

l'ill'iiu. din Ilos. conflucn t al \'Mi Il! Lat. 
T'oiatia din Dos. mic Iumin ls llngii ptriu , 

Pi\rihl din \Ii,ilo{', numele Il două pîraie, 
unu l con llucu l al Văii In Lat, eelil.laJl 

confluen l al Ill('()vie·oal·ei. 
I'iil'iill nt/III'ii, print ipalu l af'luent al YO ii 

de e[tUi Şebis. l iobra , anl ropun tm inexis- 
tent azi În localitate. Conscr. "U1H8 nLes tă 
pe Dohra Bobi\ngoaie, iar cea din 17(î5 
pe alte două văduve: Dobra Oprli Nen ch: 
si I robra lui DUl11 il.ru F1':1.8ie. In dncurn en tele 
primei jum ătă t l a. secolului al XVIII-lea 
este m euliona t preotul racovlcean Toma 
Dubra (Augustin Bun ea. Din istoric: roma- 
ni/Of ... , p. 200). La 12 martie 1840 moarc , 
In vîrstă de 80 de ani, Vasile Dobru (cf'. 
Prot.. m orţ). 

Părău Drumuşorulnt (Con ser. 1765: La 
pereti Drumusorului), se varsă în Ostrov. 

!,!lrău Iezt'l'i1or [păru iezii.rilorL pîrîu 
în Branişte, Pe el sînt vreo trei lacuri, azi 
colmatal.e în ceH mai mare parte. Numirea 
iniţiah'i de Iezere dută acestor mici Întinderi 
de apă S-[l pierdut. Ele sînt numite azi 
Lacuri, Lacurile din P(lrân lezcl'i!or. Ape- 
lativul iezcl' (pl. iezere) 'lac'., odinioară 
ellrent în grai, fie foloseşte numui In expresia 
[ri.!} ('{(-n iezer 'foarte Irig'. 

l'lll'!IU Ionesii (CO]]SCT'. 1.7U:'1: Pcrell 
IllO!1cszi), izvon'işle din Arini. -' loneasa 
antroponirn, azi necunoscut în sat. 

I'lil'iill J,oU1ului, Îşi are Ilurnelc de la 
Va!ollw Bâlan, născut În 8 iunie 18G5 (el' 
Matr, botez,). 1.011111, ca .forma prescul'tal,<l 
din A lJesalom, este c.il.at şi ele DOR., p. 1Il. 

I'iil'iiu.lu HOftlnii.--. Boşlin 11 , n.r. atestat 
elin 18,j 1 (eL l\'h,tr. botez.), azi dispflrut. 

I'uriiu la I1nnu', afluenL nI Văii de Ciit:1 
Şebi.). Se spline că şi-a lua t llUll1 ele de la 
muncitorul flucnr Urs, enre ,1vea la gura. 
p'iriuluÎ Un bordel. :"\wn ele Bucul' apare 
Încit din 1698 (ci' COtlscr.). 

I>iil',uu III CrlştIUI, numele a două pîraie. - 
Crişean, n.f. atestat elin 1784. 

I'i\riiu. II Holcan, curge spre Vak prin 
gnidina Iamiliei Doicall. 

.Păl'iiulu l'iloll, se varsă În Valea Lupului. 
C.L din 1.874 Jnreglstrează un Olarin Filon, 
de la care. probabil, ŞHl luat I11.J,rnele pîrll'lL 
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Se mai num est.c şi Părău Tărcuuălor, fiindcă 
tzvorăste din Tiil'c'lllă. 

J';ll"llu III WlÎeii. -- Ghic«, n.p. 
Părău III Ghi(ă, atl uent al văii Mirşa. 

Ma i este cunoscut si sub numele de Pârâu 
lu Zdrcnoliea. In sat a exista t lin Cihitâ Raţ , 
in rrr.I. Zdrcrujhea existii şi azi . 

. Plirlin Iu (,!'il/ole, arluent al Vi\jj de 
cvt{l eJ)iş. Plaiu la Griqol«, plai in apropie- 
rea acestui pîrlll.-- Griqo!«, Iortnă locală 
a lui Cri.IJoN. 

I'iil'iÎll In Hodotan. Hodolan, n .I. dis- 
părut din sat. In (i d ec. 1852 moare vasile 
Hodolan (ef. Pro l. rnnrt..). atestat din 1809. 

Părău lu Ilie Halea. atluent al Ra.covt- 
clnarei. Un Ilie Balea cu n un â pc Ilie Hirsan 
Cll .Floarea Barb la 24.febr. 1843 (eL l\'hrtr. 
ettn.). 

J'{ll'i\U IU.llihui Trii. anuent ai văi.i iVI!l'şu. 
Pi"rllil In PU])!!!!. se ",lrsă in .:vlil'şa. 

Pungu, Il.f. atestll t din 1809. 
I'ăI'iiu III Pătru Bohoş, uflue]]! al văii 

.Mîr.a. - Doboş, în cazul de faţă, este un 
supranume care arată fUllcţ..ia purtătorului: 
<dobas 'I:ohoşal". 

l'ill'!lu In H!işirulI', denumire a em'sulul 
mijIoei.ll şi inl'erior al Pâri'llIl11i lonesii. 
RăşiIlCU', n.f. local, atestat din 18:HJ (ef. 
Alatr, jJolez.). 

P:'il'iiu Il!. 'foatlel' \Iăl'!liIlNlIl, afluen t al 
V:lii de căLi> :;;ebiş. l'oUl't{\ numele unui 
gl'ăniecJ' racovieeon, mort la 30 dee. l8'19, 
in virsUI ele 60 de ani. 

l'iil'ău .\h1iel"Hnl\llli, afluent al viijj 
'[jrşa.  Mâiereoll, n.f. inaintaşii l1cestor 
Jamiljj au venil din Maierîi Sihinluj, 

I'ărrm MoluUllllui, afluelll [' I vii li Mlr'şa . 
-- ;lI01WlI, n.f. atestat din 1809. Str8n'oşii 
ace;;!or fnmiJii au fost originari. din J\Jollll, 
eOln, ŞelimlJl\r, jud. Sibiu. 

l'ărill\ lforiî, se varSfl în Vale. 
1':11'uu. I'il'litu.ri!H, nfluenl: al Pârtlllll1i 

Pirliiurii. CapII l'Îl'lituJ'ifii, culme impil- 
dUl'it;l. Pll'lituri(â, diminutîv al ltli Pir- 
litUl'el , 

I'ăI'IIU. SaIlJui, confluent al Hacovi- 
eioarei. S08 (li), antropollinl disp:ll'l1t din 
localitate, Conscr, 16nll consemnează pe Uit 
Hadu Hiluder (sas '1), iu.r cea din n21 pe 

un Radu Sas. S'lIr putea să fie vorba. de 
aceeaşi persoană, Conscr, 1765 menţio- 
nează. văduva Maria lui Ion Sas, pe Ana 
Oprii Sas şi pe Maria Săsoa le. 

PII'ău Săeului, ufluellt al Văi! Lupulnj, 
-- Săcu, probabil u.p, ncatcstat In loca- 
litate. dar !ntiln it ln Hăşlnnrt. [ud. Sibiu. 

Părău StăvarIuluf. .- Stăuartu, antro- 
ponim n ccunoscu t azi tn sat, dar atestat 
dln '1845 (cf', Mat!', botez.). Şi In cazul de 
faVi s-ar putea să nu fie vorba de un nume de 
familie, ei de un supt-anume care indicii 
ocupatla (stăuar hel'ghelegill). 

Părău Suelulul. afluent al Văl! de cătă 
Br!llJişte. -Sucit/,n.f, atestat din 1809. 

I'ăI'ău Treptelol', străbate un teren "In 
trepte", viirsÎndll·sein Valea lu Deş. Poiana 
Treptelor, poiană mică llngă pîriu. men- 
i()nat* în 1906 (ef. Arh, Br.). 

J'iirtlu lJcll:tnUllli, pîrîu in Branişte; 
se varsă în lVllrşa.- Ueean, n.1'. atestat 
In S!lt din 1842. rmlÎnta,ii familiilor [Jeeun 
au fost originari din Ucca (de Sus sau de .Jos), 
juel, Braşov. 

I'ăI'ău I'rsului, afluent, pe dreapta, al 
v!lii R,acovicioara, ... Urs, n,f. atestnt ln 
localitate din 1698; eL şi urs, numele ani. 
malului. ,1 

])ăI'ău l'erdl'. "e In Pl'.uilat"; se varsă 
in Hacovicioa l'a, - Prohi/bn se numeşte 
aşa datorită muşchilor de pe pietrele din 
albi.a lui. 

['('ste OII, hotar situat In dreapta Oltului. 
Piscu il! LUJlg, picior de deal, muchie 

prelungă, împ1idurită, ce desparte Valeu 
In Laţ. de Vuleu Cetăţii. 

Piscll iil SI.'urt, muchie lmpădul'ită ce 
formează eumpilna apelor intre Păl'iiu Bîrne- 
lor şi Vtlloa de dită Branişte. 

P iStjll JlI'llllţHor, tel'ClI Îlll păduriI. sub 
Sorliţ{l. Apelativul j'1'Ilnte arc sensul de 
'partea superioară, din faţă, a unui anutn.it 
Joc'. 

I'Islm IIl1lihai T1'if, culme lmpiicltlrită 
Intre hlrălI lezerilor ';ii Valea luLaţ.- 
1'rij', np. atestat din 1765 (eL Conscr.) 

PiSIJll Pleşi! (Conser, 1765: Pyszlaz Plesi) 
culme pădul'oasil (P( alOCUri şi Slîncoasii) 



310 
------ 

D. LOŞONŢI ŞI C. LUPE A 12 

care, coborind din Sorliţă spre nord, formează 
cumpăna apelor Intre Valea de cătă Branlşt e 
şi Valea de cătă Şehiş. Sa Piscti Pleşii "pă- 
şunat". Părăti Pleşii , atluent al Văii de 
cătă Branişte.  De la ad]. pleş, ple(a)şă 
'(despre dealuri, munţi etc.) lipsit de vege- 
taţle (de copaci), sterp, gol'. 

Piscu Văl'niţii, picior de deal împădurit. 
Din el izvorăşte Părău .Vărniţit., af luent 
al Văii lu Deş. - De la oarntţă 'cuptor 
în care se arde. piatra de var'. Apelativul 
pisc are In regiune sensul 'ramificaţie de 
deal sau de munte intre două văi; culme'. 

Plalu Ianeului, p 1 a i [= drum pe 
coasta unui munte sau pe un munte; pote- 
că],  Iancu, n.f. racovicean, atestat din 
1765. 

Planu Iu Hulpuş, loc împădurit In Braniş- 
te. Aici, in 1911, racoviceanul Hulpuş Ion 
a cumpărat. prin . licitaţie, un parchet (ef. 
Arh. 1:3'1'.)  De la plan 'fiecare dintre supra- 
feţele in ('are este împărţită o pădure în 
exploatare; suprafaţă pe care s-a făcut 
o tăiere intr-o pădure; pllrchet'. IIlllpuş, 
n.f. atestat din 1809. 

l'Ianu lu Şlagnăr, loc împădurit spre 
origillcaVi'iii de călă Şebiş, cumpărat după 
primul război mondial, spre exploatare, de 
sasul Schlagller din Avrig. 

}'!anu In Toma, loc împădurit sub Sorliţă, 
unde Toma Simon din Tul'llu Roşu a cumpă- 
rat, la Inceputul secolului nostru, un parchet. 

PIăieţ 1. Calc de care, in Branişte, pe 
ta.re se duceau racovicenii în ,muntele Haco- 
viceanu, cînd acesta le aparţinea; azi ea 
delimitează pădurea Racoviţci de cea a 
Avrigului. 2. Cale ce formează hotarul intre 
pădurea Racoviţei şi cea a Sebeşului de 
Sns. VÎ1'fll P/ăieţului, pisc împădurit.-- 
De la plăel, diminutiv al lui plai. 

Podişor, teren arabil In dreapta Oltului ; 
"e un d l' i c de locuri mai sus puţill ; platoul 
ala e mai SU$ca Girla""- De la podişol', 
diminutiv al lui pod 'platou'. 

Podu Iu Fus, pod peste Ostrov, pe calea 
de hotar Racoviţa - Bradu ; a fost construi! 
d către un sas din. Bradu,cu numele FUI!. 

La. Podn lu Fus, teren arabil şi lunei inunda. 
bile Ungă pod. 

Podu Vichendii, pod peste Părău Drumu- 
şorqJui. In C.r. 1874 pîrîul este numit Părău 
Vichetidii, - Ytchendea, n.f. atestat în sat 
din 1839. 

PObUl:! Iluho il, păşune. »Aici a avut o 
şebtşeană o proprieta te de cosit". Racovl- 
cen il îi porcclesc pe locuitorii din Sebeşu de 
Sus buhoi (mase. sg. buhoi ; fem. sg. buhoaie ), 

Polana CII Ilozii, poiană cu multl bozi, 
în Branişte. 

Puiana eu Hutueu, luminiş (pe cursul 
mijlociu al Văii Iu Deş) în care era Un butuc. 

Po lnna lu Huoe, poiană in Arln i, Probabil 
aici au Ic s t plantaţi pomi. Conscrtpţta din 
1765 consemnează Un teren alodial La pottuţi 
lu] Hitok, - Hiioc, n.I, bine reprezentat 
În onomastica Racovttet din secolul al XVIII- 
lea, azi dispărut. 

Poiana Pirliturii, poiană întinsă. Ia origi- 
nea Văii lu Deş. Părâu Plrlitl1l'ii, afluenl 
al acestei văi. De la p/l'litllră 'loc pîrlit 
de foc, pădure arsă' (DM). 

Poiana PIăeintelor, loc în păşunea Arilli. 
Conform tradiţiei orale, un păstor şi-ar 
fi pierdut aici nişte plăcin te pe care altcincva 
le-ar fi găsit împrăştiate prin poiană. Mai 
,probabilă este explicarea toponirnulni de la 
al1troponimuI Plâciniă. În sat a trăit 
Haiduc David, supranumit "Didll In Plă· 
cintă". 

Pl'iIJor, îIl, pantă (relativ) mare de 
deal. -- De la p1'ipor(pl. pripoal'e) 'coastă 
de deal sau de munte, pantă abruptă; 
povîrniş' (DM)' 

Progadia vitelor, loc îngrădit in Luncă, 
unde se îngropau animalele moarte. -- De la 
pl'ogadie 'cimitir'. 

PrUDllu Iu Ferchi, teren arabil pe malul 
sting al Oltultâ, onsemnat şi in C·f. 1874. 
- Ferclzi [Ferk'(u)], n,f. La 15 dec. 1845 
moare, 1n virstă de 40 de uni, Maria Ferky 
(cf. Pîot. nnrţ.). 

Pl'Ulldu lu Şeser, îJl, teren arab il pe 
malul sting al Oltului; "a fost al localltk\lii 
Bradu". "- Şeser [Şesăr], nume săsesc din 
Bradu saU din Avrig. 
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Haeovletoara [Hacoyicn ara ] (Conscr. 1765 
Rakooitsare, Rakooiisoare ) ; 1. Vale formată 
prin confluenta a trei pîraie ce izvorăsc din 
pădure ; 2, Pădure obştească 8 racovicen ilor 
străbătută de această vale. Pe Raconicioară, 
arătură şi Itn at pc ambele părţi ale văii. 
Faţa Haconicioarii (Conscr, 1765; Faiza 
Rakooitsari ), coastă llngă vale. Mnchicseu 
Muchia Racootctoarit , muchie eli arătur] 
şi fineţe pe vorsaute. -- Dimiuutiv de la 
Racouiţa, 

Racov lţa [Râcoylţa], lncalitate şi te- 
şedinţă de comună. Satele vecine prommţă : 
Racojiţ:'l, Ha cuiiţ ă, Răcuţt ă, Hăcută. Prin 
Iocalltate trece Valea, apă rezultată din 
confluenţa, in capul satului, a Văii Lupulul 
cu Racovlcioara : se varsă în Olt În Gura 
Văii. 1) Dacă satul a f'nst totdeauna unde 
este acum, Raconiţa a fost iniţial numele 
acestei ape, nume care s-a extins şi Ia sat. 
Cu timpul, aşezarea s-a dezvoltat păstrînd 
numele BacouI/a, iar apa a fost rebotezatii 
Vale. 2) Dacă valra iniţială a satului a fost 
mai spre sud, lîngă valea Hacovicioara, 
este posibil ca această vale să se fi numit 
Racovita. Numirea a trecut apoi şi la locali- 
tate, Pentru a se evita omonimia, forma 
prlmitivă a fost întrebuinţată ca nume al 
satului iar pentru a numi apa s-a creat 
dirnillutivul Raco/JÎcioara. Exernpledc acest 
gen au fost discutate de J, fordall, .Forma- 
tions diminulives dans la lopoll iJmie roumaine, 
in ProceediIlgs Of tlze cightlz International 
COllgress of O/wmastic Se iences, l'heH ague- 
Paris. 11l66, p. 241,-·2'12. - RacolJiţa eSt.e 
un toponim slav însemnlnd '(apă) cu raei' 
(vezi Iorgu Iordan, l'oponimia rOl11lÎneascâ, 
Bucureşti, 1963, p. ,179). 

Răstoacă, în, (Con ser, 1766 : Resztok(,j, 
teren arabil Intre Olt şi Oltu iU Mort, deseori 
illllndaL de viiturile acestuia. '- De la răs- 
toacă 'loc unde o apil este puţin adîncă; 
glrlă puţin adin că , formată prin abaterea 
apei, cu scopul de a se prinde peşti. in albia 
secată' (DM), 

Ri\ZUI'eIII, Pe, ar[lturi şi Bnaţe pe lin 
deal frămîntat; "e Iocu aşa deformat, cu 
diferite forme ca de trepte". în unele docu· 
mente apare sub formele; Rodiurele, Rosu- 

rele, iar în C.f. 1874 Lezurele. Părău Răzurele- 
lor, afluen t al Văii Lupuluj , e ortograf'iat în 
C.L Părăii Leznrclclor, Judecînd după aspec- 
tul Ioculut, Ia baza topo.ilm elor pare să stea 
apelativul rozorel \ < rozor 'răzor' + sur, 
dim.-el), din care ş-a ajuns Ia rozurel > 
răzurel (sau la răsorel > răzurel ) şi nu apela- 
tivul lăzurel « Iaz + suf. dirn , 7111'elJ, 

Ripa Bit, surp.itură de teren (608m), 
_,- Eia. antroponim dispî rut din localitate. 
Conscr, 1698 înregistrează pe Iobagul Ctn dea 
IJia, iar cea din 1705pc Achim şi Oprea Eia: 

RÎJ)(I, La-s- , pantă abruptă, tmpădurttă, 
81,b Sorliţă. 

llogoaze. In-, [Rog;.tăză], teren arabil 
pc malul stîng al Ol tului. -- De ia roqoaze 
(pl. lui rogoz) 'loc un de creşte mult rogoz; 
rogoziş' , 

Rudari, În-, numele unei părţi din 
păşunea Arin!. Părău Rudarilor izvorăşte 
de aiei şis,e varsă in Mîrşa.·-,- Probabil 
aici a existat o midi aşezare de ţigaIlÎ mda1'i, 
care confecţionau obiecte din leulll, Odată 
cu dispariţia pădurii, ei s-au stahIlit lîngă sa,t. 

Rup tlll'i , .în, loc fnJmintat, cu alune. 
cări de teren. 

Sa cu lu Hin! (Conscl'.1765 ;.Szaklllui 
l1iniz), tercn ar2bil pe amvele maluri ale 
OHeţului. Aceeaşico(lScripţi#mai înregistrea- 
ză ţoponimele: Szakulry Mirse (= S;:wu 
lui MîfŞi1), Fundu SzakulllÎ şiSzekdn4 
(--, Săcăt.ll), azid iSJylirutc. Apeatiyele 
sar şi (diminulivul) săcăIău din care prqvJn 
ace" te f.oponime au sensul, dezvoltat prin 
metaforă, de 'cotitură, meandră a unei 
ape In formă de sac'. 

Sălciile Piştii, La', luneă.cu sălcii lîngă 
sat. Se vorbeşte că au fost plantate degroful 
cu acest nume. In S;lt a trăit şi un ţigflll 
numit Fiştea. COl1Scr. 1765 menţionează 
locnl La Ograda Pistil. azi n eidentiiicabil. 
Pârâu cu Sălcile, afluent al Văii de cătă 
Bl'arişl.e. 

Seaone, În şi J_a, păşune şi pildure; 
"îsmima muchii, dealuri, tereu frămîntat, 
l1eaşezat". Sa ScaoIli;, pllşulle. Părall' Scaoni' 
lor,alt confluent al vă.îi Racovicioara.Vtr!u 
Scaollilo1', pisc cllaltitudinea de 799111, 
situ9,t la obîrşia plrînlui, - 'Probabil de la 
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scaonn popii sau scăoncl», dcn urn irea locală a 
garofiţ.ei de munte (Diun thus tcnuif'nlius). 
Gf. şi scaune, dirn , 8căllide.,mici denivelări 
de teren pe un deal", In Bucovina (cum. 
de Dragoş Moldovanuj. 

Sorliţă, "virf de deal lIHU'C, ascuţlt, CII 
pădure" (1049 rn). Inexistent In graiul actual 
al racovicenilor, sorliţ.ă (surli iă, şotii/ii, 
şurli tă ) este numele mui multor specii de 
vultur (vezi S. Fl.Mafian, Ornitoloqta popo- 
rană română. tom. 1, Cernăuţi, 1883, p. 178; 
TDHG; CADE; SCHlBAN, D.; Mihai C. 
Băcescu, Păsările in nomenclatura şi via/a 
poporului român, Bucureşti, 1\)61, p. 218. 
220,222, 228, 2:30 23:l). Sub Sortită se g:"îseş- 
te un picior de deal. o muchie rmpădurttă 
numttă Piscn. CII v'utturu. Poiana Sorliţii, 
polan ă. 

Stur l, La-, , păşune eu tuf'işuri lingă 
Racovtcioara. 

Şa, curmătură impădurţtă, şa. 
Şipofele Ilie :Uuri, izvoare eli debit relativ 

!rWl'C, sub Cetate. Din ele se fOl'menă Pârâu 
$fpolelor Nia!"i, carc se varsii lI! Valea In 
Lat. La Şipolele ăle Nlari, loc jmpi\durit 
Ungă aceste izvoare. ŞiJlolele âle Alici, 
izvoare ClI debit mai rn.ic, aflate lIIui In jos 
de cele pret eden le. Din lltCsten se fOl'lTl cozii 
Pârâu Şipotelor .Mici, care se varsă tot în 
Valci .. 111 La!. - De Il< şipolc, sg. şipol 'izvor 
n cărui apă ţişneşte eu putere (şi care este 
caplato printr-nn jgheab sau printr-o ţeavă)' 
(DM), 

Tăreaull, în.v, TărmlUiile, păşune cu 
tufişUl'i pe Un deal. Apelativul *lărcâl1 
(* tarcâu), cnre pare sfi stea la ba 1:a Loponi- 
mului (eL magh. larka 'dungat, vărgat, 
pătat'), 11U este cunoscut de dicţ.ionere. 

T!rgu cu Oplncile, I.,a-, pCJi,mi'î mică. 
După tradiţia orală, In trecut, dnd una din 
ocupaţ.iile seZOnicl'c Lllc si'îtcnibl' erD culesul 

fructelor de pădure, În această poiană se 
opreau să se încalţe, Înaintea inceperii culcsu- 
lui. toţi care veneau pinii alei desculţ]. Cum 
atuncl opinca era tucăltăm iu tea de obşte, 
aici se întîlneau cele mai variau Le "modele" 
de opinci, ca Intr-un veritabil tirg. 

Ţureu Porellor. ţarc in care, pinii. spre 
sftrsitul secolului trecut, erau adunati SC1U'a 
pur-eli care fuseseră in pădure la jir. 

Valea In ne" un lI1 din principalii arluen ţi 
ai văii Mirşa. - Deş i u ), n.p. n eatestat 
in Itacovita. 

Valea In Laţ (Con ser. 1766: Valea lui 
Lnizk ), vale In Bran işte. Gura Vârii fu Lo] 
(Con ser. liG5: in Gura \'uIU lu] Laczk ), 
pun-Lut de conIlucn {,ă al acestei vă! cu 
lVIîI")H. După tmdiPa orală, Laţ ar fi fost unul 
din cei trei fii ai grofllllli Thoroczkal. 
mcntlonnt in 1765. 

Valea Podulul. vale în dreapta Olt.ulu i : 
desparte LeriturlulHncov iţ.ci ele cel al Brudu- 
lui. In Val ea Podului, teren arabil Iîngii vale .. 

ViH(\ell (Conscr. 17(\;5: Vellsde), vîlcele. 
Calea Vrllcele!ol", cale ce duce spre aeesLea. 
Pârâu Vâlcele/OI", piriu; "izvorăşte de sub 
}>orlişoară". 111 Con ser. 17(15 aparc sub 
forma Perf1l Vellseli. Gura Vâlcele/al' (Collscr. 
1705; Gura Veltscli). loc unde piriul scapă 
din strinsoarea dea 1 lll'i!()l', ieşind In lunci. 
_.- De la TJiilcca (ud/cele) 'vale îngustă şi 
puţ.in lldînc3, cu vel's!llltele in pantă uşoară; 
pîrîu mic de-a lungul unei viii' (DI'!l). 

V (\!'z.lr ii , în, teren arabil. Alei aproape 
fiecare familie racoviccană avea un rol 
mic pe carc-l c.ulliva cu varză sau alte legume. 
Culea Vcrzllriilor, cale de hotar ce dUcea S!Jl'C 
Vel'zării, menţionată În C.T. 1874; azi este 
desfiinţatlt. Punlea I'crzâl'iilor, punte pe 
care se tl'cec In Verzârii în perioada viituri- 
lor Ollnlui sau III cea H creşterii dcbilului 
OsLl'o\lullli dat.orită ploHor. 

in afară de toponimcle contemporane prezentate nwi sus, in sat au 
existat numeroase altele care au dispărut. Le vom reda pe cele înregistra- 
te în Conscr. 1765. N Ll este exclus ca la transcrierea unora să se fi stre- 
curat greşeli, datorită faptului că uneori este foarte greu de descifrat gra- 
fia conseripţ.iei. 
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Arinisu ExingIlJu.i: Ari.llisu Iu Thodorits : Ar-inisu Tnuy i ; Bal t.hu Ivurmcturi : 
Baltha luj Dani]3 (Dtluilla): Balta lil,iMi!'se; Balthu sat.uiuj ; Linge Ballila 
szu Luluj : Linge Kul ya Yijj i lur (Viilor): l\.illlpuluj\lin;e; Koaszt.« Viilor; Dupe 
Kuaszta Viilor: Fa l.z» Koaszti Viilor; Sub Koaszte; Ivo luik: La KruLsa hel de 
pval.re ; La Krut.sa Bu lr-ndri : Ia hrulsl' in Kupu SzaLullli ,: La Kurtneture : La 
Kru t.sc din szus? de szat; La KflIts,-, in Kapu szat.ului elin SZlISZ; Dupe 
Gan1L! Fu ldsi (tuls i) ; l rupe Gardu Szatulllj lictc Vcltsele: Dupe gardul' sub 
Koaszt.c ; Dup c gardurile SzatulllY; DuLina Klati ; La Iunl ina Kla tt : Gruju lui 
Klate . La fontlna luj Nanls : La Funt.incle ; Funti n e!e ;La pereti Iunt inelclor : 
De szupra Juntlnclelor; Grasdu Ixa i lor tranvalutan : Grasclii kai lor: pcszte 
Olt in grasdii Kai lor: La Gruclar ; La Grudare: Pe Gruisor 'Pc Gruisor gyin 
.Jos de Czarfn : Pe Gruisur din Szusz de Cznrin ; Pe Gruisor linge Cz arln : 
Pc Cr ulsor pcsz tc Ohrasz: Capu Gruj usnrului ; Fa tza Grujusun: lu i; Gruju 1301'.';zi; 
Grujll lIirotilor; Grujuilli TI]()(lorit.s: Gruju Morarl!luj; Gruju Oprisoji; Gruju 
I'uczullli: Gruju Vulturuluj ; La l(apu GcujuF'ucl.lIIui: E:apu Gruju Vulturu, 
luj.: J)OSZll Gl'ujll Momruluj; ])O"Zli Gl'llju l'uczlIlui; VirIl! Grujl1 PulZllluj; 
lInlal'lIJllj Ventila : La Laku NiJ((Jri in Porllsora.: La Li vagyr luj _\lany ; La puntea 
luj Csocall la Teaka; La Szepdurc peszle Olt: LaZII Coti: La Mlals (oc:\[]:iei); 
La obyrsia lui Arlatl]: Obyrsia pereu lui Tonyi; Ograda Hoski ; La Ograda Vojld; 
I'Cl'(lO!e: Pe!TUczc: ['c['cu h.eltzullUllli; Gura pel'cului EeItzunuluj; Pcrell 
Kringlllllj; l'crcu HlIl'dugyejj. La pcrclI luj .t'\anis' l'c!'('u '1erilllllzl!lui; 
La Percu' Myt'ru.: La percu Oprisaji: Gura pl'ITllJui Oprisaji; Percu Opri- 
sOfuluj; l'yszku C.'>ori: PyszJw Luki; PyiszlUl luj F311lwr: Pyiszku t'rszuluj; 
La Hogyna Bergyi: La Hogyna ku fagu: .HOgYllH Gyaluluj; La Hogyna 
Graccului; Linge HOr;YllH ; Linge Hogyne su C;yall.: Gye szupru Hogyni: L.\ 
Sipotzel; Sub Sipotzel; La Czarina hoLaruluj; La Czarin<l Szatuluj; LingE', 
Czarina: Sub Viji ; La Vcltsatl<l Fini; VirLapa Hllrc1l1gyeli ; La Zevoju (Zcyoiu) 
roSII; Zilis!c. 

LA TOPONYI.HE DE LA LOCALITE HACOVITA (DI:PAHTL\n:':l\'T 
RESUME; 

rE IC) 

Les allLeUfS reaJisent Ia pri'sentaLiol1 l1lo11ograpbique des 110111S ele liey!x el de licux-dits 
des tcrrito.ires appartcnanL au viJlage de HacoviLa (dont la premiere atlestatioll est de 145:1), 
releve.s sur le terrain eL extraits eles archives loca les, t:lle !J0I111e partie de ce, l.oponymes clatent 
des denx rlerniers sii.'eles .- fait qui Lroll.ve son explÎcaUo!l dans la er(,ation, clans (',cite l'egiOTl, 
el'un regiment de gardes-fronUf\rcs, vers le llliJ.ieu du XVI IT' sif\e!e, tine parUl' ('onsic!(,rabJe de 
la popillatioll a ete evacuec (ayant refme de s'enroJ.erj et rcmplaceepar des colonisLc1i d'autrcs 
villages, C"esL il la suite de C( pl'ocessus gue beaucoup des audens !lollls:de ]icux onL (,t( perdus 
eL qU'llllC !lol!lcJ1claLure pILI> actuelle est vcnuc les substitucr. 

lnslitlliui de Lin,qlJisficâ şi Islorie Literară 
CllljN(I]!ow, sir, E, Bacovifâ, iiI'. 2.1 


