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Studiul nostru porneşte de la.realitatea că, o dată constituite, toponimele
deveni baza de f'orrn.area altor nume topice fenomen. cărui,l) i Sc:l
numele de polarizol'eşi care a fost definit ea reprezentînd "eoncentrarea
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Lllraleprin gruparea llumelordelocuri în dmpllri topol1imice,înaeeePlia
ul'ciană a termenului cimp ",
.!ionar
Vezitoponimie
Institutul
Lingvistică,
[storie
I,iterară
şi Folclor
dhllaşI,iinchelâ
loponimicd
şide
miopie
general
('lian Glosar
deenlopice
OllOIlWS10logic,
Iaşi,1978
(xeroe).
?,Drllg()'.'\lo1rl,,'V""

PVIUFILIPESCU
Inţ,elegem prin cîmp toponimie ansamblul de nume ele locuri ce se
constituie prin "derivare" de la o unică denumire "polară". Termenul "polar",
devenit nucleu al "cîmpului", este totdeauna un toponimprimar 4, asemenea
tuturor numelor de locuri care nu se formează pe haza altor toponime. Toate
celelalte nume ale "cJmpului", grupate în jurul nucleului (a termenului
"polar"), vor fi numite ioponimederivate.Ele pot reprezenta derivateelegradul L, derivatede ,gradulII, derivatede gradul III etc., în funcţie de locul pe
care-I ocupă în "cîmp" Iaţă de elementul polarizant.
Nueleulunui cîmp topobimieeste, de regulă, numele unei realităţi
geografice de o mare importanţă în viata localnicilor5. Poziţia de termen
"polar" o au foarte adesea numele,de ape, concurate, în zonele colinare (ea
aceea de care ne ocupăm), de cel al localităţilor şi, mai rar, de numele dealurilor. '1n studiile de specialitate s-a acreditat ideea că, dacă un hidronirn,
1I]1"
()!'oniII1
şi Un .oicouim, le e>sem
plu, poarUI 1)urneidentice.(făcînd abstracţie
de"ento,pie,< cărui folosirela tmlQJlim,cleIllH.iore,
şi lnai"al,es.in contexte,
(:sladespaJaeultativă), ,denuln,ireaeea111
ai ,veche, şidepi"pQlară'<,este cea
a"hjlrpniluului 6. Da[·.pentru, clplltea ,sthiIi Cţl lHpiln,uIlăprecizie, Într-o
sit.lwţie caseaprezentată,yuli S}ts,C,cuetoponime sînt pri1ual'eşi care sînt
derivate, s,eim,pille,cereetarea directă ,a,.realităţ.ilor,geografice denumite
astfel, coroborată cu studiul istoriei locurilor, a,.docnrnentelor.xeîeritoarela
exish'nta, socială.,a oanlnilor trăitori În zona respectivă, şi nu în ultimul
rlnd, eu stabilirea etimologieitoponilllutui.,S-ar luai putea Iqa,Îllconsideraţ.ie
faptulda(:ănumle .de loc î.n discuţie i.llcludesall, nu entopicu] (abreviat:
ent.Î. ,Principial, in structura multOI'pdiptre toponimele ptimare vechi, şi
mai ales al apelora.care reprezintă sintagme homofuncţionalevapariţia entopiculuiapare ,ea faeultativă, de vreme ,ve,pentru vorbitorii .!oc:alirealităpIe
denumite,sint hÎlle .cunoscute şi, deei. inconfu)1dabilp,
Pentru a ilustra modul în, eare fenomenul polcuizăriise,manifestă in
loponimia văii superioare a Zcletinului, analizăm, În cele ee urmează, cîteva
eîmpyri"tpponimice.Ele vor apărea, mai intîi, reprezentate în eadrulunor
"steme" 'r, în care numele de loeuri sînt substituite prin categoria toponimieă
peeal'e o reprezintă (hi(1ronim,oronim,oieonim, fitonim, hodOnim etc.),
aeesteaavînd mepirea de .,a pune în evidenţ.ămqlulin eare se. desfăşoară
proesul ,deformare unor t.oponime.pe bazeţaltor toponime. Fieeare stemă
va. fiînsoţ.ită ele o prezentare detaliată a proceselor structurale, urmat(t.de
defittirea numelor de locuri care se integrează cimpului toponimie respectiv.
în eÎl)1Pvriletoponimice.Îneadrăm şi nuxnelecare se constituie ea, urmare a
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a) Prindiferenţiere
(precedat
elecut.zur.';ZAREA
:';()ftC>DOI;UL
Sohodol.
a') Prlntpolarlzar«
(precedat
de cut. (Uzi/n)
DHU;\'IlfL
PE ZAHEl
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TI'ăghiae
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Cloşea.
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Ei.Prinrlirereriţiere
(precedat
de ent.fund)FCNDULSOHODOLtTUJI.
extremitatea
de.Na vilii.Suhodolululvunde
"seînrundă"valea.
a)l'rin .polarizure
(precedat
decnt,eolnic;
COLNICUL FUNDULSOHODOLULUI:
drumulcestrăbateextremitatea
de1\"11PădurliSohodol,
dincareiesela Fl1l1dIISohodolullli.
7. Prinpolarizarc
(precedatde cat. iăpodic
) ZApODIA
LA SOHODOL
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al PlriululDcleui,careizvorăşte
din
De!l!u1l?ălusuIlli,
cit;ItngăFilltlnHBabei.
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Băluşului
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ai) PrirIpolarizare
(precedat
deeul. vi.·JVIALAZAHEABALUŞULUI:
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5. PrinIlol(\l'iaJ'e
(pTC<".dat
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(LA)1\"ISII-'AHIE
l"EHîPABALUŞULUI
:
loeulde lIngăHlpaBăluşului,
la extremitatea
de E a satuluiBurelllsaci,de
undeseianisiri.
li. Prinpolarizare
(precedat
de ent.Larla)TAHLA
UARÎPASALUŞ: terel1ul
euUivat,
sifuatîntreRi]Ya
Cireş\llui,
Hl.ptlHăIllşululiDrumu1llc
Valeal3illuşului.
7. Prinpolarizarc
(precedat
deellLdmm)I)RUMUL
BALUŞlJLlJI:
drumulde ţarină
careporlHştc
dinmm'ginca
satuluiIlurtlusnd
şi ure6,IndirecţiaNE, DcaluIHăl\1lIlui,
llclIngă
Hcdiullui Popovici,
pInăîn Drumulpe V,lleaBăluşului.

7.ELfTI;\l1JLUr

5

8, Prinpolartzure(precedatde,cnt. tlrum] DRI.;\cIVL
PE VALEABAI.F{)U;1
drumuldeţarimlcareurcădinsatspreE peliugiiHtpaBălusulu},
iar de laizvor,tndrcptindu-sc
spreS, mergecătresatulBUqH.
SUmaS (cimJleli 15te1'lllenî)
FIN ARUL (l{(j,c)
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)
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1. Prindiferenţiere
(precedat
de ent. iioor) IZYOnUL
FINARUL
:iZ\'OfOI
pîrîulUi
cu
acelaşinutlJe,In FundulFlnatulul.
2. PrindiJcl'cujiere
(precedat
deCHL
fund)FUNDUL
FîNAHUUJ{
: porţiunea
deteren
dinPădureaFînarul,in apropiere
deCantonul
Vechi,
de undeizvorăşte
Hlj:lâ
Flnnrin.
il. Prinpolarizare
(precedat
de'ent.cotnic)Co.LNICUL
PEHIPAFINAHULO
r: dnltlHf!
în PădureaFînarului,
cnreporneştedela FtnttuaGhengllf'i
spreSV,plni\.in PădureaSlatului.
'i. Prinpotartzare
(precedat
de ent.deal)DEALUL
FfNAXUJLUI
: dealulsitlll'l,lt
la V
de Fareaşa
, întreDealulVieişi PădureaCct:lţuia.9
a) Prin diferenţiere
(precedatde cut, zare)ZAHEAFINAlnJLUI:cpenst!,Dealulu:
Finarul.
a') Prinpolarlzare
(precedat
de ent, taria)'T'AH,JACA
ZAHEA
Fl.\'AHI]I,CI
: terenul
flgl'icoJ
situatpe coastadeVil Dealului
Finarul.
b) Princllfel'cnţien.'
(precedat
decut.coastă)COASTA
FrNAHl.'LUI
: versantul
de12tl.1
DealuluiFtnaru.
Ir) Prinpoluriaare
(precedat
(leent.tarla) TAHLAUACOASTA
FNAHULUIDEHAsxnrr . terenulagricol
cuprinzind
parteacentralăa VeI'santvlui
der al pealuluÎFlnarul.
e) Prin polarizare(precedatde ent. pcldllU)
PĂDURf2.1l,
DEAI,lJLFl'\fA.HULUl
I
pădureasituatăpc vcrsautul
deV al Deallliu
i Fll1al'ul
şi pe DealulSloboziei.
li) PrinpoIarlzarc
(precedat
depnt.taria)TARLAUA
J)EAL1JL
FINAfHJI.UI
: tarlaua
sttuat:lhl extl'emitaleo.
.deN n .Dealului
F.înarul,
$\ItiPădu['.err
FlllllrnluL
5. J'rin polarizare(precedatde cut. [JâdHfe)
pADUHEA
.FIN!'\.HULIJI
: pădureaee
cuprindeparteade N a Dealului
Fînal'ul,pînă.laDrutIlullaGuraCetăţuii.
6. Prin.polal'izare
(pl'N,edat
de ent. poiană)POIANAF 1.\'/\H.UqJI: j}()ianu
situatil
la N de I%vorul
Fîno.l'lIlllL
a) Prin polarizarc
(precedatde cut.plan/aţie)PLANTKP4\
POIA.NA
FINAHULUI
planta.ţia
forestieră
situatăîn extremitatea
de>Ja Pădllr.ii
Fînarlll,ill.
PoianaFînal'LI
1ui.
7, Prin pularizare(precedat
de ent. ,căhldtoar)SCALDI\TOi\HE;A
PE
l1lPA
FINAHUUJI
: loculundesescaldăporciimisl:ret/,
situatla izvonl!HîpiiFînal'uL
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Sienia4 (Cimpcu !:ltermeni)
PISCULN}';
c nur.ur (Top)
il (hodonnn)
c (hol'onim)
1 (orouim)
)
{ael(oiconim
(.hidl'O.I.lil11)
(oronim) a (fitonim)
{ 2[ (hidrollilll
L PISCUL
NEGRULUI
(lCiscuNeflmilli)
: virfulDealuluiPisculNegrulut.
1. Prinpolarlzarc
(precedatde ent. j'îp(1sau ralc) RIpAsaliVAL.EA
NEGHC.LU!
I
atluentulpe dreaptaal pirluluiDcleril,
careIzvorăştedesuhPtscul0"cgl'ului.
a) Prin diterenţtere
(precedateleent. iioor)IZVORUL
NEGn.uLUl:loculde unele
izvorăşteRîpaNcgrului.
h) Prinpolartzare
(precedat
de ent.drum)DRt'1VIUL
SPREI'\gGHt:: drumulceiese
dinsat desprinzîndn-se
dinDrumulCălugărului,
mergespreE şi coboarăspreRipaNegrului.
c) Prinpofartzarc
(precedatde ent. tarlo] TARLAUA
VALEA
NEGHULllI
: terenul
agricolceseÎntindepeambelemalurialeVăiiNegrului,intreAslăuşi DrumulZării.
dj1)rin
polarrzarc
(pl'eCedllL
de
slittă
) STîNA
VALEA
NEGnUUJI: locnl
undesint
ţinute
oilela văratec,
situat
P\'ent.
Valea
Negrulut,
la N])IN
decătunul
Deleni.
2, Prinextensie(precedat
de ent.deal)DEALULPISC1JL
NEGHULUI
: dealulsituat
la E de sat, ÎntrcHlpaNfgl'plui
!îiAslău,
a) Prinpolarizare
..(precedat
de ent, imtts)IE:\IA:;>UL
PlSCCLNEGIU
..:U.JIipăsuneu
ituf\tă spreV,.subDealul.
PisculNcgrului.
Sltma5'«(j!mp
(U10 termeni)
DEALUL
.MAHE(Bul',Ops,Top)

. 3 (hrrdon
. im) J u (Iit.onim)
1 (f.i.tOllilll)
(oFOnim)
1 (oronim
) J. :.:1
. 5fi-(h
Ol'Ol1Îlll)
(pediOllim)
1 74.. (horollim)
(0
..rOl.1.1.1Jl.)
l.b (pedtonim)
.1.DEALUL
\!A.H.EdealulsituatlaN deBurdusacl,
despărţiml
sateleOprlscş
ll şi DU111brăvitn,aflatepe ValeaCuuoll,de StilulCînia,
pe v,deaZe1eWiuhtÎ.
··1.Prin dil't'rhţiere(precedatdeent.cap) CAPtrLI)CL'\.tlJLVI:
extremitatea
de S a
DI'alului
Mare,aflatălnrnarg'inea
de 1'\fisatuluiBurclllS:lci.
2.'Pi'inpolarizarc
(preeedatcic
cnt.pâdllre)rADUHEA
NIAHE
: pădurea
situatăpe DealulMare,dcasupl'3
satuluiCjrnu.
:3,{Ofili
polarizare
(prcel!dat
de caL rb'llIn)Dfttn\ttJLIJETlEALUL
.'>'IARE
: drumul
careporneşte
'cit'
li" sat,hreinclspr'cN c(ul"ta
I)enlllltti
Mat'c<"ătreF'udLlrea
Dumbrava;
4. Prindiferiellţiel'e(pteceUatcleprep.dupil)
DupADEAL:: versahtul
<lef:al Dealului
Mare,ln dreptll1salufui
OPl'işeştL

7

ORONIME
DINVALEA
SUPF;}UOAnA
A ZELE'l'lNULra
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a) Prinpolarizare
(precedat
d( enl..linadâ
) LIVADA
DLPA])T;j\L: livudadepecoasta
Dcalulni
Mare,Întreşoseaşi Lutărle.
b) Prinpolarlzar«
(precedat
decut.(pc)şes)(PE):;;ESDUpADI';AL
: şespe.valeaZcleUnului,subcimitir,hl E de DealulMare.
5, Prinpularizare
(precedat
deenLlarla)TAHLAUA
DElI,LUL
'lAnE (Dam):terenul
ngrico]situatÎntre ])calulFuful'5ipădureaCamhur.
6, Prinpolarlxarc(precedatde cut. asczălură)A')EZATCHA.LA.
DEALUL
:"fAHI·;
:
loculintinssttuat pe Dealul'Mare,deasuprasatuluiDumbrava,
7. PrinpctarIzare
(precedat
[leent. tarla) TAHLAUADEALLL}\!AHE
: terenagricol
situatpe coastade E il DealuluiMare,
StemaO(Cimpeu 19 termeni)
el li N A (Top)
(hlrtrunim}
(ali (li
idroniru).. H'(Ilidruntm)
1 (hldroniru)
1 (oiconim
)
1; ;;;;,;];;;;ml : \;;::,:::.,,) "(1,,,,;ml
2 (orontm
) {a
) ) (1'(orontm) CI.(nronfrn}
. lJ (oronlrn
(horunlm
:\ (pedinnirn
)
4 (hodonim)
J. CîHNA:sa!pe valeaZelctinulul.
IntreBurdusaclşi Hacbitoasll,acl1m
parte satului
Toehil,'a.
1. Prinpolarizare
(precedat
de ent.rlpâ) HîPACÎHl\T!:al'luentul.pe
par}:!'!]
stlngllal
pirlpIui.
Zeletln,careizvorăştedin DealulUrsoi.
a) Prin diferenţiere
(precedatde ent, ţ'lllld)Ft;l\Dt;LCln.N!r: partea;diJllipre
izvor
u,nî.piiCll'l1ii.
il') Prin polarlzare(precedat<1('ent. [intină)FîNTîNADIN .FUNQ{JLC.tRN;!l:
finthwsituatăin marginea
Padurii111'sol,
In dreaptaHlpi1,ClruiL
Ii) Prindifercn!iere
(precedat
de.ent.iuror.}IZVOBlJL.DIN
HrpA.clnNlI: loculde
o[)lr1;iir
al H.!piiCirnil,aflatllngăPotanaicuiPărul,la poaLele
PăduriiFI'soL
c) Prinpolflrizare
(precedatde,enLlarla)TAHLAt:A
RIpACIRNH: tererJltl
agricol
situatpcmaluldreptal HîpjiCîrnii,la V.tl<:
şOBeaua
judeţeana.
ei)Prinpolalizare(p,'ceedat
de ent.pod): PODULCtHNll,:podulCOllstrtlitpe
Ripa
Cîl'nil,IiI şoseaua
jndeţeani'i.
d') Prin polnriz!Jre
(precedat
decut. şes): ,)I.:SCL
DE
PODULCîHNlI: locul
Intinspe Valea.
Zeletinului,
la E de PodulCÎrnii.
CI.)
Prin{loJarizare
(precedut
decnt.far/CI)
TARLAt'A
ŞESt7LDE
LAPODUL.
C1.HNII
:
tnl'enulilgrieolsilllaţpe valeaZcIethllllui,
ln V de Şesuldela .1(Jdul.
Cknii.
ti") Prinpolarizare
(precedat
de(nt. !lisipâtie)LANlSIPAHJl; PODCLCînNll:
locul u.lIr!e
seexpl.olltează
Iliipul,situatsubDealulUrsui.,
la şosea,
e) Prin!lQlarizHre
(ptcednt(le,eni.Z,Wf;iiCărie)
LABUH,SucAHIE
IN CtHN.A; locul
cu vizuinidehUI'SUei
situatîn Pilc\urea
(1l's01,
Ungi)HipaClrnii.
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f).Prin polarlzarcjprcccdat
de eul. drum)DHUl\ICL
C1HNlT:druruul(le-alungul
HîpiiCirut!prinPădureaUrsoi, spreZareaGunoil.
2. Prlupolartzarc.tprecednt
deenl.coastă) COASTACIHNII
: terenulcarecohoară
tu
pantă abruptădeasuprasatuluiClrna.
a) Prinextensie
(precedat
deent.dcal) DEAL
ULCOA
STACIH:.llI: dealulsituatla V
de satul Cirna, în prelungirea
DealuluiMare.
a')Prin diferenţiere.
(precedatde ent.ptcior)PIeTOnIIL
CtHNII: partea Dealului
CoastaCîrnii.
a)l?tinpolarizare
(precedat
de enl.,siincă
) STIKCAI)IN
PICr0HUL
CIBNII: st.inca
situatii lîngăPodulCtrnil,la N deşoseauajudeţeană.
b) Prinpolarizare
(precedat
decnt.tarla) TARLAUA
COASTA
CTHNII
: terenulagricol
situat deasupra
satuluiCirna.
:3.Prinpolarizare
(precedat
de enl. şes) ŞESULLACfHNA
: terenulIntinssituatpe
valeaZelettnulnt,
la E desatulCîrna.
4. Prinpolarizarc
(precedatelecut. câT(ll'e)CAHAHE;\
CIHi'\II:potecace porneşte
din satulMoviliţacătreZareaParişLii
sprciCîrna.
Plasarea oronimelor vîncîmpurile Loponimice cărora le aparţin pune
în lumină modul în care s-au cons'tit.u.ito bună parte dintre ele.Luînd în consideraţ.ietotalitatea+cîmpurilor toponimice în care se încadrează oronimele
din zonă, constatăm că, din to Lalulde 201 nume din această categorie, cîte
am avut în vedere în lucrarea de fală, un număr ele 95, reprezentînd 47,5';{"
s-au format pe baza altor toponime. .rudecind d lipă natura toponirnelor
care au servit ca bază de creare a roronirnelor
, putem stabili următoarele
categorii de nume: oronime formate pe baza altor' 'oronimc (48); oronime
formate pe baza unor hidronime (17); oronime formate din oiconime (12);
oronirne"derivate" din horonime (7) ; oronirnc formate pe baza altor categorii
de toponime(ll).
Analiza în "cîmpuri" a orouimclor evidenţiază Tn acelaşi timp poziţia pe care acestea o ocupă În sistemulnumelor de Jocuri al zonei, scoţînd
în relief importanţa pe care o confera localnicii realităţllor vdenum.iteprin
acestea: Interesant este de remareat d, în citeva sttuatil, t.oponimul-nucteu
denumeşte () realitate tare, elin punct de vedere geografic, este mai puţin
inl'pol'Lantădeeit ee;[ denUlnită prin topouimul-derivat, Contează aici impresia pe care diverseleelemente naturnle o fac lo(:alnic.ilor,roIn1 pe eareaeestea
il· anÎh '<'iatalor.· Asa sÎntl\ume ea: Dealul Coasta Cll'nii, Dealul Costisa,
Dealul nÎln{a Pleşii'- Dt!alHlla Plidurelu Halaban, Dealul Piscul IVegrnlili.
Dealrtl 7area PM'iştii, Dealul Zl!r;; ele.
Duptt..(ca
curl1
seelee)
poateohserva,
ororlimele
•studiate
aici. apar
atît ea
p\llârizatori
1lI1
, dt şi ea elemente
derivate,
e0l1seeinţă
a polarizării.
Tnraportcu alte.toponime, numărul termenilor polari selectaţi .d.intre 01'0nime este ma! redus decît eel aparţinînd hidronimelor, acestea elinurmă fiind
aprolpeFtrrt .exeer;ţieuuelee.ale ll:or eîrnrtt!'i toponimiee. Astrl',din ,totalul
orol1unelorprImare supuse dlseulleI, doar J8 ele nume, reprezeulmd ;36,2';:."
au deveniteuvinte p()lal"eTrebniearătat .însă eii orolIimeleeare au apărut
ea efect a polarizării, reprezentind eupred\dere derivate de gradul 1, au devenit ele însele elemente de polariznre. Este vorba în primul rind de numele
(lealurilol',dat şi de tel al altor realităţi specifice relilfltlui negativ, pe haza
d\rora S-,Ulformal derivate de gradul IT.

mai
rWHF;[e ape (vezi
etc.:
servesc drept polarizaLod 111]
decit acestea (incluzîndl
apartin In Intregime
de; IElapelative (Bobeica, virf pe dea
ClJtinii, V de satulOprişeşt.i ; Chi.clălll,parte a Dealulu
Burdusaci; Îrx.Cioate,dîmh 1:3Moviliţa, spre Crăieşti;
desutul Dănăila, derivat probabil dela cuc(ă); Dealul (
Dănăila.: Dealul Coşarelor,parte a Dealulni Co10110a
Dealul DârnUlillrii, Îl1tre saLuI Răchitoasa şi
.1\10
unde.copacii.au fosLdobor1ji vînt" ; Dealul Mucul
şj.13rrdotlia,de ta muc "vîrf (al unui obiect), extremitate"
de
Dealului
; in Ponor, coastă prăpăstioas,
la Dumbrava, care
eoaoe mai repede acolo.";.Coasla Zimnicelor,
santul de V al Dealului Colonoasei,unde au existat zer
HăchitoHSH
; etc.),fie de la nume de .PIY.rsoane
sau supranum
partea de 0. Dealului Colonoasa,la Hăchitoasa ; Deali
.el,!
Bucşa; J)ealuICamlJlU',Între Dumbrava şi Stăn
boaiei, între Buda şi
. În F edeleş,
Dealului
aspect. exclude asqciaţia cu lUlapeJativ înser
adîncjtură, groapI",presupusă de
Homnrodean pel
DealulFurului, la E de satul Dumbrava; Dealu] T'ăbuci,la
la IUtehit0iclsa,
a dinti pozitie nu permite.im
deformare populară .de la osoi,eum presupune pentri
Ioniţ.ă" ; ş.a.m.d.). Dintre ele, doar Dealul Atare şiPisCi
să fie mai vechi de ultimele secole, pentru că dau naştere
chiar dacă s-au format în timpurile din urmă, ne arată
localnici, nucleele respective reprezintă toponime majore

2.
TOPONUVIIGE
ŞI GHkll,lATICA
Intelegem prin toponime prznJal'e..numele de Jocur:
dintre cuvint. ea unitate lingvistică, şi obiect.ulgeograficd,

.1bidem.
10Mircea
HOIHOrQc!eaJ,l,
In
to
1\)80,p, 174.
,n VasileIoulţă,•.Nzillw.dr,
100CIr(
.(lin1J/?lWI,
'limişoara,1\)82,p.
12
..
Pentru
acest.
concept,
.
vezi
pl·ago;;;,JI,ItJ1l-!
ovanu,
Siratifican
rOInllneşfi
şi problema
con(fmiitâ!ii
rOfÎldniloi',
.1,in ALtL,1983,,1\)84
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Jocit. Acestenume se formează,În principiu,fie eu ajutorul unor antroponime,
fie, mai ales, pe baza unor apelative, multe dintre ele entopice, care îşi pierd
sensul lexical, dobîndind unul funcţional, în raport eu realitatea geografică
pe care o desemnează.. Această categorie toponimică ilustrează procesul trecerii cuvintelor din sfera largă a limbii către sfera mai restrînsă a toponimiei,
ea însăşi circumscrisărealităţii pe care o reprezintă limba, Cea de a doua categorie o constituie numele de locuri care se formează pe baza altor toponime.
Ea apare ca expresia unui alt tip de relaţie, în care ambii termeni - toponimul
primar şi toponimul derivat - aparţin aceleiaşisfere, şi aume aceleia a toponimiei,
Gruparea to ponimelor în primare şi derivatedevine operantă în coudiţ.iile cunoaşterii, pe cît posibil, a tuturor numelor de locuri dintr-o Întreagă
zonă geografică,judicios delimitată, iar interesul ce-l prezintă va spori cînd
se vor aduna tcponimele de pe întreg teritoriul românesc.O asemenea clasificare a devenit cu atît mai necesară cu cît, prin încercareadin ultimul timp,
de a înregistra şi explica toate numele de locuri, se adună un număr impresionant de denumiri, care nu poate fi corect interpretate decît dacă sînt supuse unei cît mai riguroase sistematizări. Ea reprezintă un mijloc economie
de cercetare, impunînd, cu precădere, atenţiei toponimele primare. singurele
care prezintă interes sub aspect etimologic(şi sernasiologic).în acelaşi tim p
delimitarea prioritară a toponimelor primare ne fereşte de .eroarea de a
studia apelativele devenite nume de locuri În raport cu realitatea geografică
denumită de un toponim derivat, cu care, în chip firesc, nu are nici o legătură
de sens, raportul de desemnare fiind, în acest caz, totdeauna convenţional.
Aşa de exemplu, dacă toponimul Sohodo!se explică prin slavul S!lI!'uscat,
see'şi dol 'şanţ, groapă, vale' 13 avînd, deci, sensul de vale seacă, această
denumire poate fi pusă în legătură şi poate fi înţeleasă doar în raport cu o
vale, care să justifice, eventual, prin înfăţişare, numele dat. Raportat la un
deal, de exemplu, toponimul apare ca nemotivat. La fel, un nume ca Cbiclău
care, aşa cum o dovedescşi realităţile din zonă.Jnseamnă "pisc", "vîrf ascuţit",
poate fi acceptat numai ea denumire a unei forme de relief pozitiv, chiar
dacă în "cîmpul"acestui toponim se poate Întîlni şi un nume de pîrîu, de
exemplu.
Prin prisma consideraţiilor de mai sus, oronimele din valea superioară
a Zeletinuluise prezintă în diverse structuri 14,pe care le exemplificămdupă
cum urmează :
1.. Toponlme primare
1. Toponimesimple
Bercarul (Răc), Bobeica(Bur), Boqdanul (Buc), Camburul (Răc), Chiclăul (Bur), Cloşca (Bur), Cocolia (Dăn), Cocoşelu(Hăc), Corboaia (BuR),
Furul (Dum), Siica (Bur), Struşniţa (Ptn), 'I'ăbuci (Său), Ursianul (Bur),
Ursoiul (Răe).
13IorguIordan,op. cii.,p.. 48. Vezişi T. Poruclc,Lexiconultermenilor
entoplci
din
limbaromână,Chişinău,
1931,p. 32,eare menţionează
apelativul
solioâol
.,valelipsităde apă
curgătoare
şi deizvoarebogate".
14Clasificarea
toponimelor
in simple,periţrazeşi Sintagme
(prepoztţionale,
hetero-şi
liomoţuncţionale
) am preluat-ode la DragoşMoldovanu
(AnexaIn Principiişi Introducerea
În cercetarea
topotiimică,
tns.cit.ş,

Ol'\'ONLM.E
DINVALE:A
SUPERIOARA
A ZELE'1'XNULUI
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2. Sintagmetoponimice
li) Stniaqmeţirepoziiioruil.e
:
In Bobeică(Dăn), În Cioale(Mvl),In Fedeleş(Dăn), In Pirlitură (BuH),
111Ponor (Răc), in Porniinri (Buc,Hăc), VI 1v[oviUi
(Răc), La Stîncă (Hăc),
P Costişă (Top), Pe Picior (Mvl).
n) Siuiaqmeca deiermituuiisubsianiival
a) heterotuncţ.ionale
a') substantivul În genitiv este autroponim :
Coasta Aneuiei (Răcj, Coa..la Cojocăreşiilor(Dum), Coasta lui Dittulă
(PtIlJ, Coasta lui Milea (Top), Coasta lui Vintilă (Tap), Coasta Lui Zaharia
(Hăc), DelIrullui Bamţu (Ptn), Dealul B6glzillilii(Bub), Dealul Crisiii (H.ăc),
Dealul Didinii (Bur), Dealul Lanqului (Hăc), Dealul lui Irănilă (Top), Dealul
lui Drăcan (Bur), Dlmbul Domnieăi(JUe), Momicullui Ouatu (Bur), Piciorul
Aqlaiei (Răc), Piciorul lui Cioţlic (Răc), Piciorul Huţanului (Răc), Piciorul
'I'ătarului (Răcj, Piscul lui Cecală (Dum), Piscul lui Frunză (Dum), Porniturile lui Drăqan (Bur), Ţlqmăul lui Drăqan (HUf).
a") substantivul în genitiv este nume comun:
Capul Deal.uiu: (BuH, Bur, Dum), Coasta Morii (Dum), Coasta Stlnjenilor (Hăc), CoastaZemniceior(Răc), Dealul Bisericii (BuH, Bur,Opş, Ptnj ,
Dealul Calului (Opş, Mvl), Dealul Cantonului (Hăc), Dealul Ciitinii (OpŞ),
Dealul Coşarelor (RilC), Dealul Cucului (Ptn), Dealul' Dârmi1iurzi(I-ElC),
Dealul Livezilor (Opş), Dealul Luncii (BuR), Dealul L ntâriei (Bar), Dealul
Alorii (Răc), DealullUllcului.(BuE), Dealul Ulmlllul(Bue), Dealul Viei (Hăe),
DimfJllIŢi.qanallli (Hăc), DÎlnbal Vizuinelor(Răc), Dealul Zăpodiei (Răc).
b) homofuncţionale
Deallli Cos/işa (Dăn), Dealul Ţdpocan (I-Ele).
C) ;"'inlarJme
ClldeterminantadJectival
DeallllMare (Dur, Dum, Opş, Răc).
3. Perifraze toponimice
a) substantiv + substantiv cu prepoziţie În acuzativ:
,
Dealul in lemaş (Bur), Dealul la Carp (Bue), PomituTa de la Carlas
(Ptl1), Porni/ura de la Matillea (Ptn), PornitllTade la Sănrliţa (Pţl1).
b) substantiv cu prepoziţ.ie (faeultativă) substantiv en prepoziţie
în aeuzativ:
(In) Pisc la Frllnztt (Duru),(1n)Pomiturtt la Iiasan (Răc), Un) Pomi/adi
la Tarlilunqd(Opş), (In) Rupturi! la Blltnaru (Opş), (In) Ţîcmâll la Damian
(Hăe), La 1ederlila Deal (!VIvl).
cazuri,
a douaIlie
structurăprepoziţională
formată
din (Top).
2 termeni:In
(tIl)cîteva
Pomitllră
la CosUtă
(OpŞ),(1n) Porniillră lae Casa
Perjoaei
Topollimelesimple pot apărea şi însoţite ele entopie, alcătuind ad-hoc
sintagme homofullcl.iollulede tipul: Dealul Cloşca, Dealul Cocolia, Dealul
Coeoşelll,Dealul Corboaia, Deallll Sfica, Dealul Sfnzşni(a, Dealul Tăbuci
etc., în eare se disting elementele componente sllbstantiv-} subst.antivîn
Ilominaii/J.Folosirea la nomillativ a celui ele al doilea termen al sintagmei
reflectă nondependenţa acestuia fa!:ă de primul termen şi, implieiL,posibilitatea de a fi folosit fără entopie15.Construeţiilede accst tip se deosebescde
1. Uniicercetători
consIderă
că,in aeesteaz,apelativul
aflatin faţa constnwţici
rămîne
exteriorei (GIt,Moldoveanu,
1'oponimia
din bazinulNlilco/Jlllui,
judeţulVrancea.
HC7.utllatul
tezeide doctorat,Bucureşti,
1978,p. 12).

PUIU
···FILIPESCe.
numele oficiale date unor terenuri agricole, unor instrtuţii sau clădiri, care,
dacă nu sînt exterioare toponlmiei, se incadreaxă în grupnt.topoltimelor
eousecmtă, nu se pot-constitui (ca nume de loc) decîtîmpreullă
cu
(;:ezi ex. Via.Bălnş{Bur}, Tarlaua IJiiliisÎna(Bur) , Torlan«
NUizârwr(Dăn), Taria na Zăpodi.e(Opş) etc.).
Grupul cel mai numeros îl fOl'nleazăstf'uc:turilesintag111atieehet.erorunctronaie,alcătuite, de regulă, din doi termeni, cel mai frecvent după modelul
substantiv! substantiv 'in genitiv. Cînd al doilea termen este antropouim,
alcătuită indica cel mai radeseaapartencrrta, dar uneori şi
10eîl1,penfru că tnponime ica Dealul.LuiDănilli"Dimbul'Domnu'ătsau Porniiurile lui Drăgan pot avea, şiohiarau;în anumite-cazurr, corespourlente
perurastieee Dealul de la IMnilli, Dtmbulde [(1DOl?111lCIi,
Pornilllrile'de la
răspunsurile pe care le-au dat întrebărilor de-sintaxădin Chestionar,
iriforrnatoriiaufolositşi
asemenea fdi'muIări.
'
În categoria toponimelor sintagniM:ieeşia. perifrazlortbponirnicese
încadrează un număr important d' nume în structura cărora sînt' induse
propoziţii. Cel mai frecvent ele urmează. motlelele.wepoziţie'+ substantiv,
substantiv substantiv cu prepoziţiefn acuzativ; substantiv eu prepofiţie-+
substantiv
prepoziţie,aşa cum re.zultă din exelnpleleprezentaLe'mai sus.
l' ra a.
. Gh. Bolodm,. dupăel alţi eenetători, 'considerămodelele
ou prepoziţiitoponimecom puse, dar eonehideoăIlUmelfprmate din prepo-·
ziţii '.+cuvînt sau grun decll:,inte ,;nu sînt indf:pendentedin punct de vedere
structural, putîndfi înIocl1itesaucu Uil cuvînt fără prcpozi11esallprinlml!i
nări cu alte prepoziţi!"16.ÎncaLcgoriatop'onimeloralcătuite diIlyrepoziţie
antroponime, prepozrţia are rol de marcă toponimicăşi numele dc' loc.nu se
poate eonstilui fără aeeasta, pe cînd.in alcătuirea •.prcpo:zi(ie..1:.toponim,
prepoziţ.iaest.e facultativă. După acelaşi al.1101>.
prepoziţia iniţială nl.lpoate
fi suprimată alunei cînd numele de loc realizeazăpl'irt aIăEunm:aa două
structuri prepoziţionale simple(de tipul ln Pisc la 'Frtlnzâ DtIl'n,LaJederii
la Deal Mvl, În Ţiemliu la. Damian Răc eto.), întnlcît"eeea ce urmează nu
reprezintă un context cu valoare de toponim", 'iIlezul mOdelc.!oreu I)rep0;.:itii,
apreciază
că avelde
aface.cu
un compus
numai
atunci
lndDraoosMoldovanl.l
prp;JZipa nu poate
fj eomutată
", eelelalte
strueturi
de acest
tip constituind
toponimioe,punct de vedere pe care ni l-am însuşit şi noi.
n. T.oponimederivte
Heprezcntînd dezvoltări ale tponjrnel?r primare'sau ale lmor deriVat.e
. inferior, aceasti:leateşorie de mjI,e e prezintă,..de regulă, sub Torllll
sintagnnltice sau perifrnstice,'în alcătuirea cărora. prezenţ,a
este obligatorie.. .) ..
. .•'..
.,'
perspeotja scopuli un;nărit de lUCl':.trea
dylaţ (oeFoytarea,
qro[}ide locuri analizate.vor' repTeznta lll!ldele de tipul: TI = .
. E + TI T;. 11/1 .. E+ '111.+Tui- T . eto., în care
LUjj\JIHJlll,
E ent.opie ;ciffa, .la rînd.u.1ei, indică, pe' fîngă T, gra<lll
---------_
..--"-p.

Toponime
C011lpZIşe
mode/ee!!
prepoztliL·ln
LH, X-X-VU,
1.9'?8,Ul'.
1,
15Oţl.ti01oean,
17DragoşMoldovann,
Principii,p. 93.

clerivă'rii(1, 1 [II etc.), iar lipsa acesteia reprezint:
zere),.adică f.opollinlulprimar ('1');
Derilialede gradul t. (model =. E '1')
Capu[CE>ealullli
ColoHoaso.
(Hăc) ent,.. eapul
noasa (oronhn).
f)ealului. Ursoi (Răe) =="t\J
Lop; Ursoi'(ol'onhn);
C'oilsta (JÎrnii crop}.c=ent,
(oÎCOliim). Consta Colol1oasd(Hăc) cut. coasta
nirn).
Coasta Hotarului (Ptn) ent. coasta top.
Utsoiului (Hăc) '= ent. coasta·i top .. Ursoiul (oronim},
Mare (Mvl) ent. culmeă1- top. Dealul Mare (oronir
(BuH) = ent. dealul + tap. Boroaia (hidrunirn).'-; Deal
el1t.dealul+ Lop. .f3răioaia.- Dealul Budăilot (Opş)
La Budiiie. ,IYeallllCelliţllii (BuIt) ent, dealul + tOI
Dealul Fulqului (Hăc)ent.· dealuli' LOp.Flllgu
Hâghitwdui(Bur) ent, dealul+ top, Hăghiuc(oiconin
riei(Buc, Hur).=ent. dealul + top. La Hulpărte. DC[j
ent. dealul+. hop.. La MOl'i(lcBărÎeswlui) (horonim),
(Hăc)'c=ent.dculul t' tel]).(La) Minăsiire (oieonim). D:
(Top)=cent, deulul top. Piscul Neqrului(oI'onim).--D
ent. deol.ul t.op. (Pe) Polecâ(hoda.nim).
Dealul 1
dealul -+.top. Poitwa (fitQnim);DealuIZ(!['ea Pârz\,ld (J\
tOjl, Zarea Pâriştii -(oronim). . Picioml lui Langu (H
top. (Dealul) Lanţ]ului(oronim), aici ÎTLmintea vorbitor
ponimt!lLangu, careadi)tnume, desigur, mai întîi dealn
LClngllllli(Hăe) = ent. chiţllJlllrll1i+. tap. (Dealul) Langl.
POl'Jlitllrila (Dealltl) Scăuele(BuH) cnt.(în) p.ornituri
{[('le(01'011
im).
in mod asemănălor se poLexplica toponimcle: Det
derivat dinho[<mim,Dealul pe Zare (Bur), Dealul DUma
Sloboziei(Hăe), derivat din oieonim,.Deallli sub HlllpiirieI
rima/l1i (Ră.c),Deal/il Zării (Top), Dîmbul fui· Tunle (R
din Dealul Cristi (I-1{tc),
Pornitllra Laeuilli (Ptn), POl:nit.
(DărI), Zarea·Parului (J)um) ele.
Alte toponiIne, derivate de'gradul 1, sini. implicat,('
II şi VOI'fi prezentate ca nl:are ulai
Deriudlride gradul J ['(modeI
+ ]
SOPll{Dco[lllviSoIwdol(Bur) ,enL capul dea,
S01wdol (oronim) <: So!lodo[ (hidronirn)_ ., Coasta (L
(FUk) euL ('oasla tap. Dealul Finarul (oronim),< 1
, Coasta (Dealului) Plcşii (ptn) eul. cousta-Hop. Deal,
(INpa) Pleşa (l1idloIljm).-- Culmea Dealulaz (,salullli)O
culmea Lop. Dealul C]'iiieşfi (ol'onim) CJ'iiieşti (oi
(DealuluiPi1tu{) Moldoll(JllUlui(ptn) ent. wlmea -+-t
MSldouanului (oI'onim)< Pârll! A!oldollanului(llOronin
CznliL(Hâc) , enL.dealul lQP. Coasta GrI/ii (oronim)
Dealul la. Pâdul'c la Balaban (Bue) '"" el1L dealul 11
Balaban(fitonim) < La Balaban (horoIlim).- Dealul
(Pin) euL ..deqlul+ tap. Zarea Aurămeşti (ol'onim)<:
niw)- Dea1L/l
Zarea Crâie;[i îdeJlL,--Piciorul (Dealul)
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",ceent. picior + top. Dealul Coşarelor< La Coşare. Zarea (Dealul)Băluşulu!
(Bur) 0=ent. zarea + top. Dealul Băluşului (oronim)< (RIpa) Betlaş(hidronim). - Zarea (Dealului) Crăieşiilor(Mvl)= ent. zarea top. Dealul Crăieşttlot (01'Oni111)
< Crăieşti (oiconim). -- Zarea (Dealului) Finarului (BuR) ==
cut. zarea + top. Dealul Finorului < Fituurui(hidronim). - Zarea (Dealutuî;
Lâleştiului (Hăc) = cnt. zarea +- tcp. Dealu! Lăleştiului (oronim) < Lăleşt!
(oîconim).- Zarea (Dealului) Sohodoluiili(Bul') = ent. zarea top. Dechc!
Sohodolului(oronim)< SoIwdol(hidronim),
c) Derivate de gradul li 1 (model Tm = E ,1-TII T, T)
-- Pic/oral (Dealului Coastei) Cirnii (Hăc) 0=ent. picior + top.
Dealu Coasta Cirnii (oronim) < Coasta Cirnii (oronim) < Cirna (oieonim).
--' CoastaUil'ii (Dealului) Crăieşli(Mvl) oc=ent. coastă top. Zarea (Dealului) Crăieşti (oronim)< Dealul Crăieşti (o1'011i1n)
< Crăieşti (oicoriim),
Toponimelederivate au totdeauna În componenţalor, alături de entopie,
un determinant substantival, reprezentat, aşa cum a rezultat din analiza de
mai sus, de toponimul primar (Coasta Cîmei,Culmea Dealului=Mare, Dealul
Baroii, Dealul Fulgulai etc.), iar În unele cazuri de toponimul derivat de
grad inferior (Capul Dealului SOI1Odo[,
Dealul Coasta Cirnii, Dealul la Pădure
la Balabon etc.).
O parte dintre derivatele de gradul II sau III se prezintă sub forma
unor sintagme sau perifrazeeu un număr mai mare de termeni (vezi exernplele
precedente).Celemai multe însă au o structură asemănătoareeu a topo.nimelor
primare sau eu a derivatelor de gradul 1, dar, spre deosehire de acestea, în
toponimelederivate de gradul II sau III sînt implicate şi toponimelede grad
inferior, ea şi toponimul primar pe baza eăruia pot fi explicate derivatele,
aspect pus în evidenţă prin modul În care am descris mai sus numele de
locuri din această categorie.
1n ansamhlul oronimclor derivate din zonă, se disting atît sintagme
homo[uIlcţionalc(Dealul Brlftoaia, Dealul Poteca, Deallll Poiana el.e.), cît
mai ales sintagme hete1'ofuneţionalc(CoastaCo!ono(1sei,
Dealul Boroii, Dealul.
Hrrlpâriei, Piciorul Domniciii, Piciorul lui Langu, Zarea FllWlui etc.).
Perifrazele din această.categorie RU o struetură asemănătoare cu aceea a
toponimdor prirnare (Dealul TaJ.l1ori.În POl'1liturâsub Hăqhiac, PornÎiura
la lZ1iOfllBiLW,In Pornituri1la Scâucle etc.).
Formaţiilc prezentate au toate un caracter soeializat, Întrucît au fost
înregistrate de la mai mulţi infor.rnatori în cadrul anchetei. Alternanţa
construc"ţiilorperifrastieeeu eele sintagrnatieeşi en cele simple reflectă caraeterni dinamic:al toponimieidin zona investigată, în eare llumelerelativ recente,
din prima categorie, coexistă cu altele mai vechi, eu structuri mai stabile.
ORONYIVIES
DE LA.VALLC.rSUPtRlEUHF:
DUZf:L[\TIN
Vauteur etudieles oronymeseleIa vallf;csupedeurede la riviere de Zddin,
en utilisant la m,thode des champs toponymiq,ues,
emprunteeil DragoşMolclovanu.Une serie des champssont repn:'sentc;s
par dc;sstemmasdans lesquelsles
oronymesfarment solt des noyaux (ci]Jili,tîrclesquels1'on lh;vcloppec!'autrcstoponymessecondairesoU "derives",par cx.. .1 partir de .Pisctl Negrului "le
du Negru" le ru.isseau\lalea Negrului"la Valleedu Negru",Imaşul Piscul
gntlui "h pre du Pic du Negru", etc.), soit par des nOlIlSdeveloppesil parUl'
c]'autrcstoponymesde base (nomsde localitesou hydrollymes,par ex. COClsta
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Cirnei,"la Cotode Cirna",provcnantdu nom du villagcCirrui,DealulSohoilot"la
Collino Sohodol",provenantdu norn du ruisseauSoliodol;etc.),En adoptant1'11ypothcscIorrnulccpar DragoşMoldovanu,suivant Iaquclloun norn de lieu est
d'autant plus ancicn qu'Il engendreun charnp toponymiqueplus ample, I'auteur
constatequ'il y a trr-speu d'oronymesayant formedes noyauxelechamps(ceux-ci
nayant d'aillourspas plus de dix termes); par contre,les hydronyrneset les norns
de IocalitcsIorrnentdes champsplus nornbreuxet plus grands,reunissantjusqu'a
virigtterrns.Il s'ensuitcquo I'âge des oronymosde la zone (tOU5
- de formation
roumaino)ne sauraitHre tres avancc
La secoridcpartie el(' I'etude prenclcn considerationles structures gramm-iticalosdes oronymesdiscutos.L'on separe entre, d'une part, les toponyrnesprirnairr-s,au cadre desquelsJe rapport entre le mot.(nom COlU1TI>Un
ou nom de personne)ot I'objet g,'ographiqueest irnrnediat,et, rl'autro,1('stoponymes"derives'"
c)(;veloPP0's
il partiT d'autres toponymes.Les premÎers sont classes,suivanttou.1oUTS
Dragoş]'"roldovanu,
en toponymcssimples,syntagmcstoponymiqueset periphrases.Les toponymes,,(h',rives"sont da.s;es mlivantleul' degn' d'E'doiglwment
vis-t-visdu noyau el1: dE,rivE's
de I·,er clegre(developp6s,'] partil' du noyau),de
II-e degr{'(developpc's
lt partiI'd'un nom interm{,diaire)
el: cIe III-e clegre(d(sveloppesil partiI' cl'un d("uximwterlTIeinterm6diaire(par ex. Piciorul Cîrnii "le
Pieelde Cirna".â partir ele la DealulCoastaCînii "la Callinela C6te de Cî,n3.",
il partiI' de la CoastaCî.rnii"la Cbtede Cîrna",il port.ir'du nom du villageCîl'1).a).
Liceulele1I1atematică
şi Fizică"C.Negruzzi"
laşi..str. Culturii,n1'.11

