ASPECTE ALE STRATIFICĂRII TOPONIMICE IN BAZINUL
MIJLOCIU AL THOTUŞULUI
DE
VLADCOJOCAHU
1.1. în articolul intitulat Principii ale lexicogra{ieiioponimice, Dragoş
Moldovanuarată că analiza structurală a toponimiei este nu numai posibilă,
ci chiar necesară. Prezentînd principalele modalităţi de realizare a structurilor toponimice, polarizarea şi opoziţia, a uterul precizează că studiul •diacronic al unui toponim "înseamnă, pe de o parte, analiza în timp a modificărilor survenite În raportul de desemnare şi, pe de altă parte, cercetarea
raporturilor stabilite succesiv Între toponimul respectiv şi alte toponime denotînd elemente ale unui complex geografie sau sociogeograficdat"!
Plecînd de la aceste principii, vom încerca să studiem dinamica unor
structuri toponimice din bazinul mijlociu al Trotuşului (microbazinele
Uzului, Dofteanei şi Slănicului), stabilind, implicit, şi straturile toponirnice
care s-au succedat în procesul denominaţiei din această zonă. Vom utiliza,
în analiza noastră, după acelaşi autor, conceptele de polarizoreşi de .obozitie
topotiimicăprecum şi procedeul grupării toponimelor În cîmpuri toponimice.
"singurul procedeu care poate permite o descrierestructurală [a toponimieiţ-s
1.2. în zona amintită, studierea raporturilor dintre diverse cimpuri
toponimice poate duce la reconstituirea sensului mişcărilordemografice,în
condiţiile existenţei unor populaţii de limbi diferite (români, secui, ceangăi),
Situate la limita de est a fostelor scaune secuieştiCiucşi Trei Scaune,bazinele
Uzului, Dofteanei şi Slănicului au cunoscut, în decursul timpului, schimbări
ale graniţei dintre zona secuiascăşi cea românească,pe de o parte, ca şi colonizări cu populaţie de limbă maghiară, pe de altă parte, colonizăricare, după
Radu Rosetti, s-au petrecut în două faze: prima, anterioară întemeierii
Moldovei (cu secui care au fost asimilaţi în decurs de un secol) şi a doua,
mai nouă, de prin secolul al XVII-Iea3•Adăugînd la aceasta şi stratul slav,
existent pe întreg teritoriul ţării (secoleleVII - XII). avem schiţată sumar
imaginea dinamicii populaţiei în această zonă. Consecinţa acestor mişcări
1 DragoşMoldovanu,
Principiiale lexicoqraţiei
ioponimice,
în "Anunrde lingvistică
şi istorieliterară",Iaşi,t. XXIII,1972,p.76.
2 Ibidem,p. 83.
3 RaduRosetti,Despreungurişi episcopiile
catolice
din Moldooa,
In AAH(Ist.),scria
a II-a,t. XXVII,1904- 1905.
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demograficeest.e interacţiunea dintre cîmpurile toponimice concurente, refacerea succesivă il acestor cimpuri prin adoptarea numirilor străine sau prin
traducerea lor dintr-o limbă in alta.
2.1.1. Un toponim care se pretează la o interpretare stratigrafică este
hidronimul Btrzăuia, denumind un al'lueut pe dreapta al Uzului, ee izvorăşte din muntele Repat. O evenl.uală explicaţie antropouimică nu este
plauzibilă, ţ inînd seama atît de lungimea cursului de apă denumit (aproximativ 20 krn)Citşi de faptul că nici unul din antroponimeleatestate în DOH Birzu, Birza, Birzea, Btrzei .. nu poate constitui o bază pentru crearea hidronim.uluiîn discu!ie. Chiar. dacă am presupune un antrcponim "Btrziiu,
procedeul riumirii unei ape pr'in'diminutîvul umil-nume de persoană nu este
operant, iar un antroponim Birzău! <: "lJÎr:ttw ni se
dificil de admis,
ţ.inind seama de sensurile sufixelor -i1uşi
(augmenLaLiv
şi, respectiv, diminutival), care se exclud reciproc.
Prin urmare, trebuie să-I considerăm toponim descriptiv şi să căutăm
o bază nominală care să denumeascăo calitate a cursului de apă sau a zonei
prin care trece. Ne-am putea gindi la o formă primară *Ber](;)z01l1Ca
"Pirîul
Mestecenilor",.numai că de aici s-ar putea-mai greu explica dispariţia lui-c(in-ipoteza UIH'ihaze slave de
iar pentru a admil.eo bază slavă cornună
"berz-ar-trebui să mai existe toponimocare să aparţină strat.uluivechi= ceeace,
piuă în prezent, nu s-a putut demonstra. Adăugînd dificultăţ.ii formale şi
neconcordanţa dintre toponim şi relerent nu există mesteceni în zonă -.
sîntem nevoiţi să renunţăm la această ipoteză.
Singura explicaţie verosimilă presupune încadrarea hidronimului într-o
structură t.oponimică.Tinind seama de rolul-principiuluiopoziţiei în crearea
cîmpurilor toponimice, el poate fi considerat ea un derivat diminutival de
la un .hidrouim*Birzâna; *'Birzooa<: v. UI.;f;/!llrzUj:'bis
"repede"eu unul din
sufixele -âva, -'-oua'!. Examinlnd couliguraţia reţ.elei hidrografice, vom
conveni că *[Urzalla/ Rfrzouunu putea fi altul deelt rîul Uz, în raport cu care
Birzâvţa .este afluentul principal. Aparitia hidronimului Uzul a provocat
dispariţia hidronimului de bază, râmînind doar diminutivulsăv. creat fie
pe teren slav (*Derzauica!*IJerzovica),fie pe terenul limbii romane cu sufixnl diminutival -1I1a,tn acest fel opoziţia cchipolentă iniţială *Bzrzava:
Birziill!a a fost suspendată (diminutiv: zero);
Procesul ["dacul mai sus estc plauzibil şi din punct de vedere istoric.
Imposibilitatea aLeslării hidronimului presupus poate fi explicată prin vechimea numelui care l-a înloc-uit,suhsliLuirel avînd loc cu mult înainte de
daLa primului docnm?l1
t referitor Jazona eercetată, în care riul apare cIl
numele actual. Uzul însuşi pare a se lega d oprioadă anterioară cu peste
un secol întemeierii Moldovei'bis.Din aeest motiv nu am găsit menţionat
3bisSlownik
praslowÎeuloki,
T,Varşovia,
j >17,1,
S.v.
4Pentruutilizarea
sufixului-avo
pIedIcideia baze,idjeetivale
slave,inclusivele
la aceasta,
vc7J.DragoşlVioldovanu.
Elimalo(/ia
llidronirw.lJlli
Moldova,
în "Anuarde lingvistică
.şi istorie
literară".l. XXVIIl.1981·-1982,A, p.15.
I bisPrimuldocument
estedinanul1GOi:cLDlH,A,XVII,Il, p. 83.Hidronimnl
Uzul,
aIIuentalTrotnşullli,'
caşihidronimul
Uzul.aflncntal Oltului,
sepaI\C
ciITcprezintăo
polarizare
de la numelecllJmii
munto3se
caredesparteceledouăape. saudela trecătoareacelegacele
don,!hazine.În ipotezacăavema facecunumeleetnical llzilor,
amintimcă ultimaoarăcînd
llziişicUlIIanii
au trecutmasiveLinestulCarpaţilOI'
în Ardeal(lfostla inceputulsecolului
al
XIIl-lea,decicu multinainteaprimelordocumente
din Moldova.
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TOPONIMICA
lN BAZfNUL
Mln,oCrU
Ar TROTUŞULUI
în documentenumele "Btrzooei,el fiind, Însă, cerut cu necesitate de termenul"
păstrat al opoziţiei echipoleute iniţiale,
2.1:2. Izolarea elementului rămas din vechea structură, expresie a
strat ului siav din zonă, a putut favoriza, intr-o fază ulterioară, concurarea
acestuia de către un toponim aparţinînd altui strat, şi anume celui maghiar.
Este vorba de un afluent al Birzăuiei, Apa Roşie(magh. Veresviz),care
izvorăşte din teritoriul secuiescal Trei Scaunclor, Pentru români, delimitarea
dintre obiectele geografiee denumite de cele două hidronime este hine tranşată : Apa Roşie este lin afluent al Bîrzăuţei, confluenţa lor situîndu-se În apropiereaPoieniiLobert.Ciltoate acestea,in ancheteledirecte efectuate în zonă,
am obţinut toponimul-reper La Hotar la Y'eresoiz,aflat la confluenţa
Bîrzăuţei cu Uzul (la cea 15 krn de gura pîrîului Apa Roşie !).Faecm menţiunea că graniţ.a dintre Moldova şi Ardeal nu a at.ins niciodată VeresvÎz-tIl
(Apa Hoşie),iar localizareafăcută de români, ea şi realitatea istorică, ne conduc spre situarea acestuipunct (reper)menţionat mai sus "la gura Bîrzăutei'".
Graniţa era, într-adevăr, pe pîrîul Birzăuţa, pînă mai jos de confluenţa cu
Apa Roşie, de unde o lua spre est, pe un aîluent de dreapta, Tiganca.
Explicaţia fenomenului rezidă în faptul că, în plan ul toponimie
maghiar, denumirea aîluentnlui veresoiza Încercat sâ se substituie, total
sau parţ.ial, numelui Întregului curs de apă. Acest proces poate fi urmărit
in diversele sale faze eu ajutorul hărţilor şi hotarnicelorreferitoare laMoI
dova şi Ardeal. Subliniem faptul că succesiunea acestor faze nu este dată
de şirul cronologie al atestăcilor, ei de analiza structurală a cîmpurilor 1:0ponimice concnrente. în primul rînd, avem atestarea din Otzellowitz:
"der Bach Borsont...Bache Boursautz'". Sub aceeaşi formă ni-l prezintă şi
hotarnica de Ia 1712: "pîrîu Bărzăuţii'", ca şi o hartă austriacă prezentată
de Sahin Opreanu: "Păr. Bărzanţ.ul">(variantă graficri). intr-o altă fază,
la 18H7şi H)QO,
accepţia hidronimului de bază este restrînsă în.favoarea aîluentului său: B ărzăutuI P. Roşu,respectiv Bărzăutz! Verespafak(Iipa B!şie)
ultimul desemuindşi jumătate din cursul superior al Birzăutei»,In hot.arnica
din 1888 şi în harta Transilvaniei din 191:5'°,ea şi în harta pădm"Horde la
190011,cele două denumiri apar ca sinonime: Bărzăutu= verespaiok, VeresvÎz (p. Bârzăuiu), respectiv P. Roşu-Bărzăutul.Intr-o ultimă Iază, apare Iorma compozită, 'in care hidronimul secundar este încorporat ca dele.rminant
al celui principal: Roşu Barzău!l1şi B.ăr:âlaţu .R()şU12
(delermimlre evident
nejustificată,
că este un singur pîrîu Bîr:zănţa).In sfîrşit, L varin
llUreţ:ilwdecit
P&riulRoşupentru intregul curs al acestui afluent UZU
lui. Fonna de maseuliu -- Blrdia(u ---este mai curind o adaptare la genul
termerarlui concurent, Pi'rilll l(osa, decît la ftenu! entopicului pfrîll. Varianta rornâneasdi din hărţile aIilltite, .Piriu!' Roşu, repi'ezintă, prin formă
[, Totaic.igăsimşi toponimcle.
PoianaFin{/[ljlllai,
Stincadela Hotar,Piciorul
şi Plaiul
Vămii"aua! Hotarulu.i.
6 Otzcllowitz
T.B., cOlllentariul
la eareui 7\1.
7 HOT.(1792).
" Sabil1Opreanu,
OmlribuHuni
la {oponimia
dinlinutulsecui/oI',
Cluj,1!)26,
Jl.14--15.
• H. Ee. (HHl7),
respectivH. (HJOO).
J&HOT.(1888),r,spcctivH. THANS.
11n. PĂD.(1900).
l' IL MOLD.(1895)şt II. lVIOLD.
(1891)).
1!l1. Ujvari,Geogra[ia
ape/oI'României,
.Bueureşti,
1972,p, 500·,
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şi prin alegerea entopicului, o traducere a modelului maghiar Verespatak,
variantă scrisă, oficială,a lui Vercsuiz ; tot după modelulmaghiar este preluat
şi conţinutul termenului - sinonim al Birzăuţei şi nu afluent al acesteia.
Aşadar, toponimul La Hotar la Yeresuiz, localizat la gura Bitzăuiei,
care circulă şi printre români, confirmă acest proces de eliminare (fără succes
la nivel popular) a hidronimuluimai vechi Birzăuia de dire forma mai nouă
maghiară Veresviz.In felul acesta, în cadrul structurilor toponimice romăneşti apare un termen care afectează simetria cîmpului toponimie.
2.1.:t Urmărind diacronicraportul de desemnareexprimat de cele două
hidronime, c.. şi relaţia dintre ele, se poate afirma că numele vechi, Btrzăuta
a circulat initial printre români, secuii preluîndu-l de la aceştia ulterior.
Faptul că secuii extind numele aîluent.ului Veresvizasupra cursului prinqipal, pînă la completa suhstituire a termenului primar, indică direcţia lor
de Inaintare, din Trei Scaune (Covasna)spre nord, în bazinul Uzului, Ei au
cunoscut mai întîi partea dinspre izvoare a bazinului Birzăuţei, bazin contiguu celui al Caşinului,adică afluentii Apa Roşie şi Izvorul Lin, pc care i-au
tradus: Yerrsoiz, respectiv' Lassuaq (magh. lass u "lin, încet").
2.2. In bazinul Bîrzăuţei, hotarul dintre Ardealşi Moldovaa fost pe pîrîul -pgnnea, ce izvorăşte din muntele cu acelaşi nume. Dacă cercetăm cîmpul
toponimie maghiar creat în jurul acestui pîrîu, observăm că, spre deosebire
de c.clromânesc, el se prezintă ca un cîmp compozit,trădînd o. suprapunere
de straturi. Astfel, în hărţile .şi hotarnicele privind zona dintre Ardeal şi Moldova (ulterior România) din secoleleXVIII -- XX, apar, pentru acest pîrîu,
trei denumiri: ,,în obîrşia pîrîului .Tetnu:e,ce-i zic ungurii Chiş Checicbiş">.
"Ia gura pîrîului Nemira - Fekele potol:-- (Kecskis)"15; Pîrîul Nemira şi
P( iriul] 1'1emira'l'igancaH ; Fekeie patak, K ecskesNemirov,
Pentru a înţelegeraporturile în timp dintre celetrei hidronimemaghiaresinonime,trebuie să ţinem seama de relaţia dintre acestea şi oronirnelecare le-au
polarizat, ca şi de relaţia deopoziţie (privativă) stabilită Între hidronimele
Kis Kecskes(af'luent al Uzului) şi Kecskes>(rom. Cheşcheş,aflueIltal Slănicelului ce izvorăşte din muntele Şandrul Mare). Între pîraiele Clieşcheşul.
şi Ris Kecskesexistă () culme muntoasă fragmentată,în prezent, de mai multe
denumiri : Tiqonca,Şondrul Mic, Mikes (rom. Miliaiş, Şandrul More. Helaţj3
de opoziţie care se Iasă presuI-,usăîntre hidronimeleamintit.e ne face să credemcă, intr-o fază \Ilteri()ar{l,întreagă aeeastă culme avea un singurnume;
Kecskes19•
Presupunerea noasLr{teste confirmată de documente, în carc găsim
mentionat "muntele Haoşul, care munte se cheamă Cheşcheşu-Jiroşi1"2Q.
Oronimul respectiva polarizat cele două hidronime care, în acelaşi timp,
5-alJ diferenţiat între ele: CheşcheşI Kis Kecskes. Fragmentarea musivului muntos amintit prin denumiri ulterioare- oronimele Şandrul Mare,
ŞalldrulMic, Mikes(rom.Mihai) ---a dus la ruperea unităţii dmpului toponimie
14HOT.(1792).
1. HOT.(1888).
1<H_MOLD.(1895),coloanaQ, resp('divH.
17II_(1900).Aiciapareşi Zigankapat(ak), dardesernn1nd
llTIp.lrlu1nvecinat.
18Magh.KecskesC\l capre".
19în prezentexistădoarPiciorulCheşcIlCşului,
ce coboarădin vIrfulŞandrulul
Mare
In SllmieeJ,
de-alungulplrluluiCheşcheşulul.
20Anul1652,In "Buletinul
Comisie!
istoricea României",
II, 1916,p. 193,deşIfărălocalizareexactă.
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a favorizat adoptarea denumiri! româneşti concurente, erelndu-se astfel
o nouă structură unitară; muntele Ţiganca -- pîrîul Tiqanca. Forma maghiară Fekeie patak pentru Piriul Tiqanca trădează direcţia traducerii:
din romană in maghiară (şi nu invers, în care caz am fi avut În româneşte
Piriul N egnz)21.Explicaţia hidronirnului Nemira, desemnlnd acelaşi pîrîu,
este data de faptul că vîrful Ţiganea face parte din masivul Nemira, pîrîul
izvorînd de sub şeaua dintre cele două vîrfuri, Nemira Mare şi Tiganca22•
Analizind,aşadar, cîmpurile toponimice maghiare legate de pîrîul numit de români Tiqanca. putem deosebi următoarele straturi:
a. Nemira, munte şi pîrîu; nume dat de români de la un antroponim
de origine slavă (cf. DOR) şi trasmis şi sccuilor=,
h, Kecskes, munte şi pîrîu I Kis Kecskes,pîrîu.
c, Ţiganca, munte şi piriu sau Pekele patak şi Fekeie Jugy (adoptate
sau traduse din română).
Situatia de Ia 1900 este semnificativă pentru faza de tranziţie, În care
denumirile româneşti adoptate coexistă alătur! de vechile numiri folosite
de secui, Însa intr-un sistem incoerent: muntele Zuţcn.k«sau Kis N emeredin
care izvorăşte Fekeiepotol: sa u Kecskes-N
emira, alături de Fckdeheyydin care
izvorăşte un alt Ziganka potak=. La HH5, structura este restabilită t
POriul) Nemira- Ţiqonca şi muntele Nemira-Ţiganca2i;.Semnificativă este
şi descrierea dată de Ortensia Racoviţă, cu reminiscenţe din sistemul ungurese: Birzăuia "vine din Transilvania, intră în ţară la VâlcicaCaprei l recte
Kis K ecskes],se Încarcă cu pîrîiaşul Nemira trecte Tiganca]26".
,
In exemplul de mai sus, ruperea unităţii cîmpului toponimie s-a realizat în planul vorhitorului de limbii maghiară, prin pierderea termenului
central polarizata!" oronimul Cheşcheşul.
2.:;. în exemplul următor, acest fenomen 8--3 petrecut Ia, vorbitorul
român, care adoptă doar unele componente ale structurii topohimice maghiare, eliminînd tocmai termenul central, polarizator.
!.
Tot în bazinul Bîrzăuţei, un af'lucnt al Izvorului Linll7 se numeşte
Cuiţei.Numele său unguresceste !{l/tpatak',doar partea dinspre vărsare (cursul
inferior)nurnindu-se Kuiîej (magh. lud ,,fintlnă"şi fej "cap, capăt"). In planul
vorhitorului de limbă maghiară, avem un cîmp toponimie bine structurat:
hidronimuleste o polarizarede la reperul Halaskui"fîntîniţa, izvorul cu peşte",
de unde izvorăşte pîrîul amintit. Tot de la acelaşi reper s-a format prin
polarizare oronimul Kulheglj "muntele fîntinii"2B.Românii, care probabil că
au cunoscut pîrîul prin cursul său inferior 1n primul rlnd--undc este o
zonă pastorală folosită şi în prezent de ei ---, au adoptat hidrollimul
în forma Cutfei, extinzÎlldu-l ]a întregul curs al pîrîului (schimbarea
21Fekete
patal:poatefi considerată
o traducereaproxImativă
a hldronlmului
româncfic
Ţiganca.
22în ungureşte,de altfel,munteleŢiganeaeranumitiniţialRis Nemac_
23Probabilcă româniiau utilizatşi ei 8eesthidronim,
Irnpreună
cu ofonlrnlll,
inainte
de impunerea
hldronlmuJlli
Ţiganca.
24H. (1900).
25H. TRANS.
26OrlcnsiaRacoviţă,Dictionargeografic
al judeJllluiBacău,BucureşU,
1895,s.v.
Blrzăuta.
27Afluentpe stingaal Bîrzăuţci,
izvorInd
dinljoutulsecuiesc
al TreiSeaunclor.
28H.(1900).

6
"C).Paralel, au adoptat şi oronimulKlllhegyîn forma (;11Cuiechiului(obţinut de noi prin anchete directe). Aşadar,
mlui polarizator Ilalaskui, cîmpul toponimie maghiar
e români în două cîmpuri independente: Cuiîei! Cuiechi.
Culte! şi-a format în românii,prin polarizare, un cîmp
.at decit oronimul Cuiechi---cf, Botul Cuiîeiuiui, Coasta
eL/tfei,Drumul de pe BotulCutieiulu)--- va duce trep.estei denumiri în detrimentul celeilalte, Fenomenul,
rare: in ancheta directă efectuată am obţinut, pentru vîrCutîei(Vîrful Cutfeiul).Aşadar, prin extensie (Coasta
:utfeiul) se va ajunge şi în planul vorbitorului român
: unitar, dar structurat diferit faţă de cel maghiar. Cele
iâuească şi maghiară nu se mai suprapun: oronimui corespunde oronim111românesc Culfei; hidronimului
corespundehidronimul românescCutţei. în felul acesta
In elimină ncconeordanţele din sistemul propriu: mun, dar coasta sa se nUITi
ea Cniţei.
il acelaşi bazin al Bîrzăuţei, semnalăm un alt exemplu
tului de desemnare exprimat de UIltoponim, prin treti Într-alta, Un aîluent important al Apei Roşii este Pilă românească, explicată de vorbitorii români ea o re"romanilor" pe acolo). Formele maghiare, însă, Roman.ă) şi mai ales Olahpalak2'sînt edificatoare, ele indicînd
.le contact Între români şi secui: "pîrîul românilor"
rîlă şi toponimul Drumul Secuiului. In acelaşi sens pleimului românesc: dacă punctul de plecare ar fi fosLun
uneiam fi avut fie Pîrîul Romanului, fie Piriul lui Roman,
.prezintă () preluare ar! Iiileratnacelei maghiare (RomanlI!ului), schimhlndu-se,în acelaşi timp, şi raportul înimnat : "pirÎul rornânului" > "piriul romănului".
net de vedere structural, se remarcă şi în acest caz dÎsl'aportul de desemnare
trecerea hidronimului dinsibilitate de analiză diacronică a straturilor toponimice
Uigheruş,oronim şi hidronim. Varianta fl,foghioruş,obţiitorii români, este Ioarte apropiată de forma maghiară
:. In acest caz, discontinuitatea apare nu la nivelul strucmimiceromânesc, respectiv maghiar, ci la nivelul formei
e. Astfel, numeroase atestări din secolele ai XVIII-leao variantă veche Aluzerl1ş,
care pleadt, dup[t eum a de)vici30,de lao formă veche dialect:rdămonyor6"alun(ă)"
înainte de secolul alXVI--lea, dud, în limba română,
{aelI Alieraşi32,
!lluernşll,munte33•Forma actual[-\]}fă.ă. apud Sabl.nOpreanu,'nc. eli.
Illimele
1'r1âriXjdia,
1YIăieri'!ll,
MUleră:u.
Mânerâu,
}Uâicruş,
l'ilărluş,
lHăăradr,din "Du(:ol'olIlania",
XI, l!H.8,p. 229 237.
'., careul79.
90).H. pAD.(1900),scriaa IV-a,coloanaD, H. (1900),1'.5. Ra-
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,
qhertu:nu poate fi explicată direct din Muieruş.Pe de altă parte, eleapar paralel
in hărţile citate mai sus: MoqheruşŞorko=, .lHag!Jaros
sorkav, Vîrful Alagyarosuluî= şi chiar "pasul iH.eyhelllş (Magyrcs)">".Elementul de legătură
dintre cele două forme - mai veche, ]1,1
ai eruş, şi mai nouă, ]1,1
ăgheraşcu variantele sale -- îl poate constitui un alt termen al cîmpului toponimie analizat, Plrtul Alunului, alluent al Măgheruşului.Probabil că au existat paralel,
într-o perioadă mai veche, formeleromânească(Pirîul) Alunului şi maghiară
Motujoros (> Muieruş), traduse una din cealaltă sau apărute independent,
ea o expresie a adecvării numelui la ohiect, A urmat, apoi, o perioadă în care
stratul vechi maghiar (secuiesc),care dăduseforma Monţţoros,fiind asimilat,
toponimul a căpătat forma rom. Muieruş, prin secolulal XVI-lea. Cu alte
cuvinte, a existat un strat secund format din hidronimeIe Pîrîul. Alunulni]
Piriul Ml1iemş.Peste acesta trebuie să se fi suprapus un altul mai nou, iarăşi unguresc (secuiesc),în care toponimuJ românesc (Pîrîul) Aluriulni a fost
tradus prin magh, modern l'iifoyyoros
"Ahmiş". Forma Muieruş, neinţeleasă,
a fost preluată ca atare. Am avea, deci, un al treilea strat format din hidronimele j'l,1og!Joros
I Muieruş. Găsim atestat acest strat în toate hărţile menţionate mai sus, în care apar concomitent formele JlJog!Joros(eu varianta.
românească 1llăglleruş)şi Muieruş. Cu timpul, toponimul mai nou Mogyoross··a
impus în detrimentul celui vechi Muiem» (pe ultimul nu l-am mai găsit
in anchetele noastre directe),probabil şi datorită situării obiceiului chiar la.
grani1:adintre Ardeal şi Moldova,ajungind să roprezinte, influenţat de paronimul magyaro.s"maghiar", un indiciu al jimiteiţinutului unguresc. Hotarnica de la 1900 este reprezentativă pentru această situaţie: in partea românească este trecut, pe munte, punctul Muiernşul,iar în partea ungurească,
Ungă graniţ.ă, ;'Hayuaro.s(tet6)
(magh. Ma "v1rf")38.
Aşadar, numai o discontinuitate în timp a populaţiei de limbă maghiară
din urnă. poate explica păstrarea celor două forme, sinonime lexical şi toponimie. Se pare că. În acest caz, topcnimia confirmă ipoteza celor d1mă straturi de colonizări maghiare din bazinul Trotuşului,
.
it 1. Posihilitatea de stud iere a stratificărti toponimclor ne:'esle oferită
nu numai de bilingvismulzonei, ci şi de modificăr-ilesurvenite În aspectul său
sociogeografic,cu repercusiuni asupra structurilor tnponimicei
Astfel, 'in bazinul Trot.nşului, UII afluent al acestuia din comuna
Dărmăneşti se numea la 1790 Dhrmăneasca: Dermatiask B(ach)S9,după
numele satului pe lîngă care trecea (în cursul său inferior). în aceeaşi hartă,
găsimşi oronimul Lapoş, desemnînd un munte important din zonă. In acea
perioadă nu se stabilise nici o relaţie (topouimică)Între acest pîrîu şi muntele amintit, deoarece se aflau la distanţă relativ mare unul de celălalt (între
ei se mai afla o culme, Hijrnele), La mijlocul secolului al XVIII-lea, Însă,
Între acest munte şi pirîu se infiinţeazii un schit, numit iniţial "sehituI de
._---_._-dianu,Orografia
judeţuluiBacău,1n"BuletinulSoeletăţiiHegaleRomânede Geografie",
1888,p. ·48.
3 liOT.(1792).
35Harta austriacă,apud S. Opreallu,loc.cit.
36HOT.(1888).
37"Monitorul
Oficial",
1916.p. 6915.
38Il. (1900).
39Otzellowitz,
B., carmI!78.

VLADCOcrOCARU
sub muntele Lapoş"40,apoi Schitul Lapoş. Din casele din jurul schitului ia
fiinţă şi un sat (bare există şi azi) numit tot Lapoş, după numele schitulni.
Deoarece pîrîul Dărmăneasca izvorăşte din dealul pe care era schitul (cf,
hodonimul Plaiul l\1ănăstirii), acesta din urmă îşi transferă numele
asupra pîrîului. Noul nume a reuşit să elimine aproape total hidroriimul
iniţial, astfel Încît astăzi pîrîul se numeşte Lapoş, vechiul nume aplicindu-se,
'prin restricţie, doar cursului său inferior, ca un sinonimparţial. In felul acesta,
prin modificarea aspectului sociogeograîic al locului (apariţia schitului şi a
satului Lapoşş, numele pîrîului în discuţie a fost. atras într-o structură toponimică nouă, mai largă decît cea iniţială; munteleLapoş=schiiul ],apoş - satul
Lapoş ---pîrîul Lapoş. Existenţa acestui cîmp toponimie era imposibilăînainte
de înfiinţarea schitului pomenil,datorită absenţei nexului geografic între
pîrîu şi muntele respectiv.
a.2. In concluzie, putem spune că prin studiul diacronic al cimpurilor
toponimice se poate releva modul în care acestea se restructurează mereu,
printre Iactorii acestui proces de restructurare număriudu-se interacţiunea
dintre sisteme aparţ.inind unor limbi diferite, ca şi modificarea aspectului
sociogeografical zonei studiate,
STGLE
DOH
=c N.A. Constantinescu,
Dicţionar onomastic
românesc,
Bucureşti,llHi3.
= Hartăanexatăla descriereadcrnarcaţ
iei [rontarieiromâno-unqare
.. 11
H. (1900)
Magyar-Roman
hatârjelzesi,
se, 1: 40000,Bucureşti
1900.
al Armatei,Horiatopoqraţică
a judeţuluiBacău,
II. Bc. (18\17) c=InstitutulGeografic
se. 1 : 100000,Bucureşti,1897.
MareleStat Majoral Armatei,Moidona,
hartă,SC.1:50000,Bucureşti,
H. MOLD.
(1895)CCCc
j 895,ediţieprovizorie.
1896.
H. MOLD.
(1896)= Idetn,Bucureşti,
H. PĂD.(1900) Institutul Geografic
al Armat.el,RegatulRomăniei,Harta pădurilor
pe categorie
de proprie/ari,Serviciul
Silvical Statului,se 1: 200000,
Bucureşti,
1900.
H. TRANS.
Institutul Geografieal Armatei,Transilvania,
hartă, se. 1 : 100000,
Bucureşti,
1915
·1922, coloana1.
= Hotarnică
dinanul1792,la Biblioteca
AcademlelH,
S.România,
ms,rom.
HOT.(t792)
7, p. :l5G.
= LlotarnlcăpublicatăIn "Monitorul
Oficial",
I, 1888,p. 170.
HOT.(1888)
Otzellowttz,
T.B. = HoravonOtzellowltz,
Topografische
Beschreibunq
der[iinţMoldauiscticn
Districten
in?J ahre1788tind178.9,
rns.germ.2, la Biblioteca
Academlet
H.S.România.
Otzellowitz,
B.
HoravonOtzellowltz,
Broutllon.
oderOriglIlal
AUfnahm
derfiinfMoldauisclien.
Districieu,
1790(hartăla BibliotecaAcademieiR.S.Românla.
ASPECTS
DE LA STRATIFICATION
DESTOPONYMES
DANSLE BASSINMOYEN
DE TROTUŞ
RSUMl!:
A part.lrdesprinclpes
deI'analysestructurelle
dela toponymle,
formule.s
par Dragoş
Moldovanu,
I'auteuressaiedefairel'etudedela dYl1amique
dequclqucs
slruetures
toponymiques
du bassinmoycndeTrotuş(MoJdavle),
en etablissant,
implicitcl11ellt,
leseouches
toponyrniques
40CI.C. Bobulescu,
SihăstriaDărmăllcştilor
sau SchitulLapoş,In .BIsericaortodoxă
română",LXIV,1946,nr. 7 - 9, p. 400.
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qulsesontsuccedees
dansleproccssus
dela denomination.
Onutllise,suivantle mern«
autcur,
lesconcepts
depolurlsatiori
et d'oPPOSi/iOll
toponţţmique
etleprecedede groupper
lestoponyrne
s
dansdesclzamps
topoiuimiqnes,
DansU11C
nappetoponymique,
le nomdun objct dominant
a la tendancedepassorsur
daut.resobjets, surbordnnnes
gi;ographiquement,
du mărnccomplexesocio-geographiquc
(polarisaiiori
topon
ţjmi.qtu:
: nomdune montagne
-+nomdun ruisseau-o
norndun village,
el.c.)
ouhiende conclurc
ilI'apparttion
du nornd'unaul.reobjd,enlc rapportantilI'objet primatre
[opposilionLo
potujtnique
: Cheşches,
rulsseau
: Cttesclieşu!
Mic,rulsseau
; mic"petit").
A la suite
de cesphenorncncs
sontneeslesstructures
loposujmiqucs
.
Cesstrur-tures
nesontpas Immuablcs.
La dinarnlquadela populatlon
dun cert.a
in areal
pontexpliquer
la dynumtque
descharnps
toponyruiques,
qtusemodifient
et seretontsanscesse,
Dansnotrezone,le passagedes1:<01118
s'estproduttaussibiendu rournainversI'hungrois,
que
de I'hongrols
versleroumaln,
enahoutlssant
au memeeffetderestructul'ation
deschampstoponymlques.
En voi]il,plusbas, quelquesexcmples.
L'unit6initialed'unestrudnre(l(ecskes,
montagne
etruisseall,IUs Eecskcs
ruisseau; efo
hongrkecskcs
"avecdesdh\vres"
etkis"peIit")peutetrcbris{)e
parlaperLedntel'lUe
central,polariseur(Eecskes,
montagne),
5ubstitlle
par d'aulresn0l115
ulte,rieurs
(Ţlganca"la gitane",montague).DeceHefa(,?on
est;1(,e
uncuouvelle
8truclnre:Ţi.qanca,
montagne
--'?Tiganca,
l'uisscau,
110111
qnisupplante
l'hydronyme
initialHesckes.
Lechamptopouymique
initialpelltse modifiersimplemcntil la silitede son passage
d'lll1C
hlllgllC
a fautre,Ona, 3insi,la strueturetoponyrniqne.
houg,oise
I1alaskul,
hongr.kul
"fontaine,
source",
Iza/as"avcedesPOiSSOllS"
,-,I{utpalak
"ruisseau
de la fontaine"- K.l1tf'ej,
,con1'8
infi,rieul'
dcK\ltpatak,
hongr.fej"cxtl'emitf\
tete".--Eullwgy
"la,mOlltagnc
dela fOl1taine".
Cettestrudurea etescindee
parlesparleursroumains
endeuxchampstopollymiqucs
independants:OIla adopteI'o!'onyme
sousla formeCu/cehi
et l'hydronymeJwus
la formeCulfci(extenSiOll
du nOl!l
du coursillferieul'
au coursd'eauCllentier).Lederniererec,parpolarisation,
un
champtoponymiquc
plusdevelopp(
(llOl!l
dela cOte,du chemin'luilllolltesurcettecote,etc.).
de sorteqn'ilfil1ira
parsupplanter
le premier
(Cu/eeili).
Decettefaon, ouelimine
3ussileseODtradictiolls
du systemeroumain:la rnontagne
s'appellcCutecl!i,
tandi8que sa c6te,CUlfeL
Finalement,
O!labonLit
enroumaill
aussiil un ehampunitaire,maisstructuri,autrement
quele
ehamphongrois:]'hydronyme
rQumain
Culf'ei
- I'hydrC'uyme
l1ongroi:;
Kulpalak;j'oronyme
roumainCultei- l'ownymchongroisHlltlzegU'
Leschangements
desstl'uetnres
toponymiques
peuventaffeclerlesignitic;1'11ydronyme
hongrolsRomanpaiak
"ruisseaudu Roumain"-->PirÎulRoma/wlni
"ruisscau
dllnO!TlI1ill"
:
oubienle signif/ani
: l'hydfOnyme
lYluieruş,
du hongrois
dialccLal
allcienmonyo!,os
"coudraic"
double,plustard, par l'hydronyme
lV1ăglleruş
du hongrois
moderne
1YIogyoros
.f,idem".
Enfin
ceschangements
peuventconcerner
le referent
(changement
de l'aspectsocio-'g60graphique)
I
Dărmăneasca,
hydfouyme
substituepar Lapoş,selonle llOllld'une montagn,e
quinese trouvc
pas dansla proximite
du ruisseau.Cetransfer!a (;tepossilJle
seulemcntapresl'apparition
d'nn couvententrelesdeuxobjets.qlliprendle nornde la montagne
Lqpoş,nornqni, par
la suIte.esttransf6l'c.sur
le ruisseau
qniprcndnalssance
aux environsdu cOI!vent.
Cmimlde Lingvistică,
Istorieliterară ŞIFolc/or
Iaşi, Sir. COdrescu,
1ll'. 2

