ENTOPICE DE ORIGINE SlAVĂ DIN CÂJVU'UL SEMANTIC
AI., NOŢIUNII 'LOC UMED, MLĂŞTINOS'
ŞI REFLEXUL LOR TOPONIMIC
MIRCEA
CIUBOTARlJ
În studiulRevizuiritoponimice:Vlaşcaşi V7ăsial,am demonstratcă Vlaşca,
numeleunui fostjudeţ din Ţara Românească,nu este un etnonim,ci entopiculvlaşcă
în funcţietoponimică,găsit in anchetedialectaleşi toponimicedin Moldova',cuvânt
cu etimologieslavă (probabil v. sl, Klldf.1'umezeală, umiditate'), Încadrat într-o
bogată serie lexicalădin limba română:vlagă, vlajnic,vlast, vlângos,vIoi (vleoj',
vloc,vloh);vlăng,vlăngă,vlănzime(în dialectelesud-durîărenej'.În acest inventarde
cuvinteincludeamşi entopiculvlamnic(vladnicş,cu mare răspândireca toponim,dar
cu sensurişi etimologiigreşiteîn diversedicţionare.Revenindasupratemei,acordăm
acumo atenţiespecialăacestuiultimcuvântşi entopiculuivoloacă.
1Vezi"Studiişi cercetări
deonomastică"
(SCO),
Craiova,
5,2000,p.73--12;1,
2Înregistrat
deStclianDurnistrăcel,
Înanul1972,laVetrişoaia,
înjud.Vaslui,şi în anchetele
noastrela Cioca-Boca,
corn.Şchcia,şi la Dornniţa,
com.Ţibana,
jud. Iaşi,entoPicul
vlaşcăarco
circulaţie
multmaimaredecâtaceeaconstatată
pânăla studiulnostrucitat,aşac,tJm
intuiam
atunci:
op.cit.,p.93.Într-adevăr,
avemacumconfirmarea
căla Vetrişoaia
apelativul\flaşcă
'locmlăştinos"
sinonimcu bahnă,ochi,chiftiră;estecurentîntrebuinţat
şi estecunoscutşi în satulMânjeşti,
corn.Muntenii
de Jos,jud.Vaslui,ca şi la PodulIloaiei,jud.Iaşi.La MoaraGrecilor,
suburbie
a
oraşuluiVaslui,entopicul
apare,ca toponim,
într-undocument
dinanul1907:Arhivele
Naţionale
Vaslui,
Prefectura
jud.Vaslui,
dos.lIJ907,f. 57'("suhat
învlaşca"[siclţ).
3Semnalăm
acumşi atestareadescoperită
mairecent,în sintagma
vlogurile
cer/ului,din
ms,4389alBibliei.
carteaFacerea,cuvântfolositîn moderonatdetraducătorul
textului,
cuînţelesul
'fereastră"'stăvilar',cf. VasileArvinte,
Studiulingvistic,
p, 102·103,IV.2.3.J63,în Monumenta
Linguae
Dacoromanorum.
Biblia1688,Pars1,Genesis,
Iaşi,1988,Cuvântul
vlogesteînregistrat
în
dicţionarele
limbiiromâne.
4Atestatşi catoponim
la NicolaiGrămadă,
Toponitnia
minorăa Bucovinei,
EdituraAnima,
1996:Vliojul
şi DrumulVliojului,
la Voitinel
(anul1939,p, 303,336,524,525),PârăulVliojului
[sicl](anul1939,p.281).Deasemenea,
Blioju,
numele
uneibălţia Jijieidelasud-vest
desatulBosia,
corn.Bosia,jud.laşi(C.Chiriţă,
Dicţionar
geografic
aljudeţului
Iaşi,Bucureşti,
1888,p.30),esteo
variantăa aceluiaşi
entopic,prezentşi în toponimele
BlojuMareşi BlojuMic,denumiri
aleunor
versanţi
demunţidinHaţcg(IonConea,Clopotiva,
unsatdinflaţeg,1,Bucureşti,
1940,p. 129,\30).
Aceeaşibazălexicaltt
parea se regăsişi în numelcluiMihalache
Vlcju,răzeşdinsatulNicşcni,
ţinutulOrheiului,
în anul1762:L.T.Boga,Documente
dinBasarabia,
Il, Chişinău,
1938,p.56.
5SCO,5,2000,p.97-98.
ALIL,1.XLII XLIII,2002- 2003,Bucureşti,
p. 119138
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Hlabnic, vlahnic, vladnic, vlainic, vlamnic, vlanic
L Atestări. Cea mai veche formă atestată documentar a entopicului este
hlabnic.În hotarulsatuluiCeretiani(maitârziu,Hertioana,corn.Traian,jud. Bacău),
la Cobâle, era menţionat,la 12 noiembrie 14406,.vârvul hlabnicului".Uricul este
cunoscut printr-o traducere din 1810, dar nu este nici o îndoială că s-a păstrat
forma (din originalul slavon) a cuvântului hlabnic, fiindcă un alt urie, din
17 ianuarie 14917,reproduceaintocmai reperele din documentulanterior: obârşia
Hlabnicului [1-1.1
EPX'b XIII!I.\HI-lKOI\\(b.)].
La 17 octombrie 1451s, Bogdan-Voievod
întărea un hlabnic (XjllllliUIKb)
de fânaţ pe Şacovăţ,la confluenţacu pârâul Grueţul,
undeva la sud-est de satul Ţibăneşti (jud, Iaşi). Acesta este, desigur, Vladnicul
menţionatÎntr-unispisocdin 1584--15859
pentru satul1văneşti(de pe moşia actuală
a Ţibăneştilor). Cu un urie din 14 octombrie 149010,Ştefan cel Mare întărea
satul Laslăoani,la gura Hlabnicului(".1 O'(CTÎH
XMlfiIU!UH),
azi pârâul Vladnic, un
afluent pe stânga Prutului (la nord de satul Zagaranceade lângă oraşul Ungheni),
Un hlăbnicel [Xilb!iml-H/\(b)J
era un reper în hotarul satului Cârneşti (înglobat în
Roşiori,cam. Roşiori,jud. Bacău),pe Cobâle,la Il martie 149411•
Hotarulfostului
Cerlenul [= Roşul], de la nord de Cahul, trecea de două ori peste câte un
hlabnic,la 2 iulie rsoz". O jumătate de hlabnic(XlldliHHKb)
de pe pârâul Cuţitna,la
Dumeşti (azi, Dumasca, jud. Vaslui), era întărită cu un urie din 26 noiembrie
149913,La Pungeşti (jud, Vaslui), la 6 aprilie 155814,era confirmată stăpânirea
peste o jumătate de hlabnic [nQI'IOKIHId
WT X'lIdllII1K(b)l
Un îndelungatproces au
avut locuitorii din satul Vultureşti (jud. Vaslui) cu vornicul Băseanul pentru un
hlabnic [j(dd(<i)HHK(b)
şi Kl\iI(Il)H!iK(b)]
de pe şesul Bârladului'",pricină rezumată
într-un ispisoc din 17 septembrie 161616•La 6 august 161017,satul Verdeşeniera
localizatpe pârâul Hlabnic(afluental Prutului),ca şi În iunie 162i8 (HIIXlldI:HiHK),
6DRH,A,I, nr.211,p,297.
7Ibidem,
Ill,nr.90,p, 180.
Sibidem,
II,nr.15,p. 16.
9Arhivele
Naţionale
Iaşi,Litere,K,390,f. 6v(rezumat
înanafora
din20decembrie
1825).
10l)fUI,A,lll,nr.80,p. 156.
IIIbidem,
nr.145,p.274.
12ibidem.
nr.282,p.502-503
(traducere
dinanulJ807).
13Ibidem,
nr.247,p.444.
14Gh.Ghibănescu,
Sureteşiizvoade,
XIX,Iaşi,1927,
p.29,30.Într-otraducere
a ispisocului,
din
1765,ap,3.rc
variana
Vlanic,
iar
înalta,din
1812,
Vlamnic
(interpretate
ca
topolim.e):
ibider:'p.IaşI,
3 şiCasa
,27.
_.MIrcea
ClUbotaru,
Comuna
Vultureştl,
1.StudiU
de Istone
sonala.
Onomastica,
Editorială
Demiurg,
2003,p. 14,15,19.
16ArhiveleNaţionale
Neamţ,Documente
şi scrisori.Mânâstirea
Văratic,nr. 410.Într-o
(raduCf.:re
dinanul1818,cuvântul
esteechivalat
cu baltii:TomaG.Bulat,Documentele
Mănâstirii
Văratec,
Chişinău,
1939,p. 10-13.
17DIR,A,XVl!I2,
nr.417,p.313(original
slavon;
traducere).
18DRH,A,XIX,nr.222,p.310.
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când satul era
Varticeni. La 14 mai 163619,
(jud. Iaşi) erau
,nj'ritf' locuri de fâneţe la câmp şi un hlabnic
cu iniţială
majusculă) pentru fân. În două zapise
, care au prerners ispisocului
domnesc,termenuleste hlabnic,Ultima atestarea acesteiforme, desigur o
a
din documenteanterioare,dateazădin anul 1
'. când era revendicată
o bucată de loc la ,,0 coadă de hăleşteu,ce se chiamă Hlabnicul, la care Hlabnic
este iazul făcut de
hatmanul"la Vlădeniide pe Jijia.
Entopicul toponimul)din vechileurice slavoneapare în traduceriulterioare
în variantelehlavnic (traduceredin anul J804 a unui ispisocdin 1602pentru satul
Vlădeni, de pe Jijia)22şi hladnic (într-undocumentdin anul 1668, care reproduce
informatiidintr-un
necunoscut,de Ia un Pătru-Vodă,probabil,Şchiopulj'".Nu
cunoaştemo atestaremainouăa termenului,eventualdin anchetetoponimice.
Ocurenţefrecvente,în documenteleistorice,cunoaşte,ca entopic şi toponim,
apelativulvladnic,cu mai multe
unele doar
Răspăndireanumelui
în spaţiu, ca toponim, este, de asemenea, remarcabilă, fapt ce dovedeşte că
termenul, de mult desemantizatşi ieşit din uz"a fost,
în secolul al XVIII-lea,
un cuvânt popularcurent.
Cea mai veche atestarese află Într-unispisocdatat 1582nov. - 1591aug.: un
loc de prisacă "În coasta Vlabnicului"[Iiă V&o();)
g,1.1(1l)1U1KIIJ24
(din Basarabia).în
ULA·\.'-'_
cuvântul este considerato variantă a apelativuluihlabnic, fiind consemnat
sub acest cuvânt-titlu.
O
şi autenticpopulară este vlamnic(Vlamnicş,in unele cazuri
referentul toponimului fiind desemnat de numele
din d9cumentele
Varianta a apărut (din vlabnicş prin substituireaoclusiveifbilabiale b
(din grupul consonantic-bn-) cu nazala bilabialăm. Entopiculvlam11fc
este adesea
menţionat în legătură cu locuri (de
cu fâneţe) vândute de pe moşiile unor
sate: la Pungeşti (jud. Vaslui), într-o
din 1812 a ispisoculuisârbesc din
apelativulera l'lIl1illHU:('b),
şi in ] 63826;pevalea Bârladului,în hotarul
H"""A',U
sat Tătăraşide la nord-vestde Munteniide Jos (jud.
în documente
şi 1
, pe
Bârladului,
rau Şl
Şarja, la sud de satul
Ibidem,
XXIII,nr.417,p.479.
2olbidem,
ne 416A,p.477,şi4]613,p.478(copiidin1835).
21Biblioteca
Academiei
Române,
"Crcşterea
colecţiunilorîn
anul1909",
1909,p. 192.
22Gh,Ghibănescu,
Uricarul,
XXV,laşi,J895,p,290.
2.l1bidem,
p.275,276.
Dicţionarul
elementelor
româneşti
din documentele
slavo-române.
1373-1600
(DERS),
Bucuresti,
1981,p. lO4.Cf.şi DIR,A,XV!!3,
nr.248,p. 194(traducere).
Gh.Ghibănescu,
Sureteşi izvoade,
XIX,p.27.
26DRH,A,XXIV,!lI.401,p.387.
27IoanAntonovici,
Documente
bârlădene,
III,Barlad,1915,p.206.
2RGb.Ghibănescu,
op.cit.,XV,Iaşi,1926,p. 100.Într-oreluarea textului
hotarnicei,
în anul
i 725,aparvariantele
vladnic
şi vlabnic:
ibidem,
p. 132.
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Vultureşti (jud. Vaslui), în J66529şi 17093°;la Secăreni (raionul
în
RepublicaMoldova),în 166631.
Un mare număr de toponime(nume de pâraie, poieni,
moşii şi sate)
sunt rezultatulunor polarizăride la locurilenumite Vlamnic,
în 164332,satul
Verdeşeni, din ţinutul Iaşilor, este menţionatpe
. afluentul de pe stânga
râului Prut. VlamniculPetreştilor(azi la
corn, Stăniţa,jud. Neamţ)
era amintit într-o hotarnică din anul 178433.1.Jn
şi un deal Vlamnic sunt
pe teritoriulsatuluiTodireşti,cam, Todireşti,
La 27 iulie 160935,
se
cu un ispisoc
pe o poianăde pe malul
pârâului Stavnic, poiană numită KMl(lIl)mud$1\
(Vlamnicul)şi aparţinândseliştilor
Mânjeştişi Petreşti,Aceeaşipoianăestemenţionatăcu acelaşinumeşi În 166936.
Începând din secolul al Xv'Il-Iea apar in Moldova câteva sate cu numele
Vlamnicul, mai vechi este satul de pe Berheci,
ţinutul Tecuciului,atestat
Într-unispisoc de la Radu-Voievod(16] 7-1618; 1624-1(25)37şi
astăzi în
Vladniculde Sus şi Vladnicul de Jos, din corn. Tănăsoaia,jud. Vrancea. În anii
164238şi 1657 exista satul sau siliştea Vlamnicului din ţinutul Adjudului".
Majoritateaatestărilor acestui sat dintre anii 1772 şi J87640au forma Vlamnicul.
Tot Vlamnicul,pronunţie confirmată şi de marturia Iorgu Iordan, de obârşie
tecucean'",este şi numele unei moşii de lângă
Buciumeni,jud. Galaţi. Un sat
Vlamniculexista În ţinutul Covurluiului,după anul 162942.În secolul al XIX-lea,
moşia acestui sat, parte a moşiei Cuca (jud. Galaţi), este numită, de regulă,
Vladnicut3•Un sat Vladnicul,
com. Părincea,jud. Bacău, este înregistrat în
catagrafiadin 1838cu numele Vlanmicu("4.
VlamniculCiucevenilor Sucevenilor),
29TomaG.Bulat,op.cit.,p. 21;Arhivele
Naţionale
Neamţ,fondulcitat,nr.424(f a., dar
databilîn 1665),
30Arhivele
Nationale:
Bucureşti,
Mănăstirea
Văratec,
X1I3,4. Cf.şi CDM,V, nr.875,882,
undeentopicul
esteinterpretat
catoponim
(scriscuiniţială
majuscula).
31L.T.Boga,Documente
basarabene,
X,Chişinău,
1930,p. 14.
32C[)i\-l,
supl,1,01',629,
33Arhivele
Naţionale
Bucureşti,
Documente
istorice,
CXLIll/l
13.
34Al.Obreja,
Dicţionar
a/judeţului
Iaşi,Iaşi,Editura
Junimea,
1979,p.250.
35Arhivele
Bucureşti,
XXXIII7
Cf.şi DIR,A,
nr.307,p.232.
CDM,III,nr,1845.
JIDIR, XVIl/4,nr.J87,p. 152
din1817).
Ohotarnică
a satului
Vlamnicul
s-afăcutîn
aDU]
1782:
Biblioteca
AcademieiRomâne, colecţiunilor
inanul1912",
Bucureşti,
1912,
p. 125.
38"Revista
istorică",
XII,1926,
p.230.Varianta
grafică
Vlamniţ
apareînanul1641.
ibidem,
p,229.
39CDM,III,nr.272.
40Tezaurul
toponimie
al României.
Moldova,
12(s.v. V/adnicul
deSus).
41lorguIordan,Toponimia
româneascâ,
Bucureşti,
1963,p.355.FormaVlamnicul
apareşiîn
"Buletin.
Foacoficială", p.248.
42CDM,Il,nr.539.Într.,un
documcnt
grecesc
dedupă25ilbruarie1635,satulesteBÂ(XPVIKov,t
Docurnente
privitoare
la istoriaoraşuiuilaşi,1,laşi,Editura
Dosoftei,
1999.nI'.250,p.330,
43Tezaurul
toponimie
al României.
Moldova,
12,s. v, Vladnieul5
Cu formaVladnicu
estt
atestatîncădinanul1699;cf Gh,Ghibăncscu,
Sureteşi izvoade,
VIII,p, 54.
44Tezaurul
toponimie
al României.
,Moldova,
1::,s.v, VladniculI
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moşie şi sat din ţinutulTutovei,lângă Suceveniidin corn.Bogdana.jud. Vaslui,era
consemnat anii 1800, 1810şi 18 , iar un schit
un sat omonim
în apropiere") fusese facut de Mihalcea Hâncul pe moşia Vlarnnicul
fundul
Cogâlnicului,în anul 167747.FundulVlarnnicului(afluentulde pe stânga Prutului)
era
în 178048,iar o gârlă de pe şesul
la
(jud. ,--,<"up),
Vlamnicul49.
'0''''''''',,,'''.'
foneticăpopularăa cuvântuluieste vlanic(Vlanicş.Într..o traducere
din 1
anul 1558,pentruPungeşti,termenulhlabnic este redat
prin Vlanic,
găsit de noi şi ca nume al unui pârâu", un mic afluent pe
dreapta Şacovătului, la nord-est de satul Războieni, corn. Ţibăneşti, jud. Iaşi;
pârâiaşulstrăbăteaun teren băhnos,inundatastăzi de apele acumulăriide la Moara
Vlanicul
asemenea,numeleunui loc de pe malul Gârbovăţului,la
sud de satul Boatca", cont Dagâţa,jud. Iaşi, şi al unui teren de pc malul stâng al
Bârladului,la Vultureşti" (hlabniculdin anul 161 Un vlanicde pe pârâulCrăiasca,
atestatîn 175654,
este regăsitapoi în sintagmaPădurea Vlanic,desemnândun trup
pădurede la nordde satulBăceşti(jud. Vaslui),'într-unplan de moşiedin anul 1
şiîn anchetatoponimicăefectuatăîn localitate.Toate locurileastfel denumitesunt
(sau au fost, până la desecări)umede,cu izvoareşi gârliţe,Un-altvlanicera 'In179556
pe Bârlăzel, la Poienari, în judeţul Neamţ, Această formă se întâlneşte şi în
diminutivele(pârâul şi pădurea) Vlănicelu", la Buda, corn. Oşeşti, jud. Vaslui,
(pârâul,valea,dealulşi satul) VIănicele(lei8din COlB.
Stănita.jud,Neamţ.
Vlâiniceste o pronunţiea aceluiaşitoponim,cu un iot epentetic" apărut prin
anticiparea lui i (cf şi genuichi, grăinicer, oichi, pere iche,
formă
înregistrată de noi în ancheta de la Războieni
Ţibăneşti) găsită
IoanAntonovici,
Istoriacomunei
Bogdana,
Bârlad,1906,p. 170,1
şi Tezaurul
toponimie
al României,
12,s.v. VladnicuP.
46L 1',Boga,Documente
basarabene,
IX,Chişinău,
1930,p. 1j (anul1811).
47ibidem,
p, 1 Menţiuni
ulterioare
lap.8,9,13,14.Poiana
Vlamnicul,
deaici,apare'în
1811
43ldem,Documente
dinBasarabia,
Il, Chişinău,
1938,p. 99.
40IonT, Sion,Umbrăreşti,
vatrămilenară
de istorie,Focşani,1999(Planulsatuluirăzăşcsc
GII,Ghibănescu,
op.cit.,XIX,p.34.
51ArhivaPrimăriei
comunei
Ţibăneşti,
Registrele
agricolenr. 4 (1956),8
10(1
11(1
anchetă
laGlodenii
Gândului
şi Gârbeşti.
AncheUl
lnsatulMăn[lStirca,
com,Dagiţa.
53Nicolae
Gr.Ciubotam,
Vultureşlii.
monogrq/ice
(ms.
')4Arhivele
Naţionale
laşi,Documente,
305/19,
Consultat
intr-ocolecţieparticulară.
Cf. şi V/anic,
in ArhivaPrimăriei
comunei
Băceşti,
Vaslui,
nr.6 (anul1956).
56l\Jhivele
Naţionale
laşi,Documenle,
305115,
57llar([lInilitară,
scara1:25000(anul1962),
58AtlasulMoldovei,
1892-1398;
NataliaŞenchca,
Cercetări
geograjice
Înbazinul
superioral
Bârladului,i!1
"Lucrările
geografice
«Dimitrie
Cantemir»",
IV, 1943,p. j77; ArhivaPrimăriei
comunei
Dagâţa,
jud.laşi,Registrul
agricolnI',2 (anul1956);
anchetă.
59VeziSextilPuşcariu,
Limba
românâ,
voI.Il. Rostirea,
Bucureşti,
Editura
Academiei
Române,
1994,
p. 148,undefenomenul
esteexplicat
prinpropagare
regresivă
(sinonimă.
cuanticiparea).
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documentereferitoare la Pădurea VlainicuGO
de la Băceşti Ş! la un Vlainic de pe
Bârlad'",la Parpaniţa(sat componental oraşuluiNegreşti).
Inventarul arestărilor acestui entopic (şi
sporeşte În mod
considerabil cu alte forme, între care vladnic (Vladnic)are numeroase ocurenţe
începând din secolul al XVII-lea, În multe
cuvântul apare, în documente
originale,dar mai ales in traduceritârzii de ispisoace
ca variantămai nouă.
a termenilor hlabnic şi vlamnic. Astfel, in 164262se arăta matca Vladnicului
(pârâul din Basarabia), iar în 166963se menţiona satul Verdăşănii de pe acelaşi
pârâu. În ţinutul Lăpuşnei,când se
hotarnica
166964a satuluiIurceni,
se alegea un loc .piste Vladnic vladnic]pără în muchinumai giumătatede şesu
în coada heleşteului"din Vladnic vladnic],În acelaşiţinut, laPerieni, în 17226\
hotarul ajungea "pflnă.în capul Vladnicului vladnicului],În 165966exista un iaz
în PoianaVladniculuide la Bogdana(Tutova),poianămenţionatăşi în 1799, 1800,
1816, 181 . În anul 169268,satul Băloşeştiide pe Stavnicera hotărât "cu cămpu,
cu vladnic,cu vad de moară".În patru documenteoriginaledin anul 166969,cu care
erau vândute mai multe delniţe şi prăjini de fânaţ la Vultureşti,pe Bârlad, apar
formelede plural ale entopicului:vladniceşi vladnici.În unele formulări,cuvântul
poate f interpretatşi ca toponim("loc de fânaţîn Vladnic",la Băloşeşti,în 16607°),
alteori este cu certitudineun entopic: În 158671şi 172872se disputa "un vladnic"
(hlavnic şi hladnic în alte acte) de pe Jijia cea veche de la Vlădenii din ţinutul
Dorohoiului". Un vladnic înecat de apa unui iaz de pe Bârlad, la Negreşti, era
cauza unei pricini în anul 178174.Poianade fânaţVladnicul(vezisupra Vlamnicul,
din 1609 şi 1669) de pe Stavnic,pc moşia Văcoteşti,era Întărităîn anul 166075şi
reprezentatăîntr-un plan din 191 . O altă poiană Vladnic şi una Vlădnicuţ" se
60Arhivele
Naţionale
Neamţ,Ocolul
SilvicRoman,
dos.311935,
f. 72"132'.
61ArhivaPrimăriei
oraşului
Negreşti,
jud.Vaslui,
Registrul
agricolnr.12(1956).
62DRH,A,XXVI,p.413.
63Aurel
V.Sava,Documente
privitoare
la târguişi ţinutulLăpuşnei,
Bucureşti,
1937.p. 119.
64ibidem,
p. lOK.109.
65Ibidem,
p, 157,
66IoanAntonovici,
op.cit.,p.277,
67Ibidem,
p. 171,172,207,219,221,222,224.
68N,Iorga,Studiişi documente
cuprivirela istoriaromânilor,
VI,Bucureşti,
1904,Of.20,21,
p. 145-146.
69TomaG.Bulat,op.cit.,p.28.98,100,lO2.
roGh.Ghibănescu,
op.cit.,vn, laşi,1912,p.243.
71ldem,
XXV,p.289
din1812).
72Ibidem,
p.284.
73Vladnicul,
înregistrat
ca mosie,cu atestăriîntre1803şi 1858,în Tezaurul
toponimie
a!
României.
1vfoldova,
12,s.v. Vladnicu{'
74Arhivele
Naţionale
Iaşi,Documente,
1045/2.
75Gh,Ghibăncscu,
Sureteşi izvoade,
IV,laşi,1908,p.219(traducere
din1727).
76Arhivele
Naţionale
laşi,Planurişi hărţi.nr.143L
77Ibidem,
Documente.
Spiridonie,
dos.1093/1921-1924.
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află pe pârâul VladnieuC8din pădurea
sunt
in 1
taantc", Un teren de la

125

ŞI

d'lunl,HVladnicul
Vlamntcuiîn 1
în 1
şi Dealul Vladnicului), Vladnic este numit un
mlăştinosde pe
Prutului,la est de satul Gorban88(jud. Iaşi), un altul de pe
,1Iui,
' pe
iud '\1as1U!
·89, altul
" ,.,unde este
" JaZU
1
şesu1BA
ar1acu
JUC,
.
C
""
1
1
0"200
91
pe moşia 'etnan, in anur .e.
oU "
1818 ,când s..a făcut
unei
moşia Deleni (corn, Deleni,
hotarnici au mers pe
Bilahoiului,
Vladnicului,
şi pe din sus
(sicl). Nu m.ai
de zece sate şi moşii cu numele Vladnicul,unele deja amintite
sub alte variante,sunt consemnatein Tezaurultoponimieal României,Mnldova
doar pe acelea care nu au
Vladnicul pe
Trotuş,moşie la est de satul Ştefan Mare (jud. Bacău),atestată
1802cu
acest nume;
schit şi sat Vladniculde la nord-estde satul Albeşti,corn,Albeşti,
jud.
cu atestări dintre 1774 şi 1
,. cătunul Vladnicul (1835) şi trupul
de moşie Vladnicul
(1852) de P( teritoriul satului Băluşeşti, com. IC:1Ş(Ştt.,
jud. Neamţ.
78Ibidem,Planurişi
(anul1838),3351(anul1838),nr,
(anul1
Biblioteca
Academiei
Române,
Creditul
funciarrural,nr, 2236(plan; J900;p[ârâul]
Vlamnicu,
,,'um's".L,
încreion),
2237(plan,cea1900;PoianaV/adna
[sicll).
79Biblioteca
Academiei
Romane,
rns.4550,f 294r,
80Arhivele
Iaşi,Documente.
Spiridonie,
dos, 914/1914,
[ 28', 46r 50r,59'
dos,1023/I919,f 56v,59'-\dos,122511830,
f 155',dos.1253/1931,
f. 53r,
ElPădurea
Viadnici:
ibidem,
Planurişi
nr.1150(anul1937),
Biblioteca
Academiei
Române,
Hărţi,
rural,nr,31
J905).
ElMarele
al României,
V,Bucureşti,
1902,p.765,
34MihailSadoveanu,
Opere,VII!,Bucureşti,
Editurade StatpentruLiteratură
şi Artă,1957,
400.
p.
L T,Baga,op.cit"IX,p, 3.
86Idem,Documente
dinBasarabia,
II,p.76,
87Ibidem,
p, 119,
88ALObreja,OI',cit"p, 249;VasileChiricaşi MarcelTanasachi,
Repertoriul
arheologic
al
judeţului
Iaşi,1,Iaşi,1984,p. 155(hartacomunei
Gorban:
BaltaVtadnicş.
89Arhivele
Naţionale
laşi,Prefecturajudeţului
Iaşi,dos.48/1885,
f. 48.
9()Gh.Ungureanu,
Gh,Anghel,
Gh.Botez,Cronica
Cotnarilor,
Bucureşti,
1971,p.248.
91"Anuarul
Institutului
deIstorieşiArheologie
«A.D,Xenopolx",
Iaşi,XV,1978,p.484,
92Înregistrat
în Tezaurultoponimie
al României,
Moldova,12,s. v, Vladnicul4
Schitul
Vladnicul
a fostînfiinţat
Înprimajumătate
a secolului
alXVIII-lea
Într-unlocnumitVladnicul,
depe
moşiaVâtcani Vutcani);
ef ,:1.Codrescu",
II, 1933,m 3,r, 39,

BDD-A1305 © 2002-2003 Editura Academiei
Provided by Diacronia.ro for IP 3.239.165.51 (2023-01-09 09:33:00 UTC)

126

MIRCEA
ClUBOTARU

8

Entopicul vladnic şi toponimul Vladnic apar În documente şi In varianta
grafică şi, poate,
vlatnictVlatnicş.În 172493,se
de la
Jaf în
anul 181494,la Vultureşti, apare de mai multe ori
şesul
mare şi stuf), dar şi pluralul ,,(il) vladnici".În 166995,
poiana Vlamnicul(Vladnicul)de pe Stavniceste numită Vlatnicul,
stâng
al Prutului este
'intr-unsuret al unui ispisoc din 1617')(;,satul
tinutul
Covurluiuluiare acelaşinumeintr-o copie
812 a unui document 169897
VIC.Wli!lCI
(fânaţe In vlabnici la
pe Stavnic, in
ŞI
Fântâna
în 1
satul schitul Vlabnicul,în 1763 şi
1809100Poiana Vlabnicului,Vlabniculşi Vlabneculde la Suceveni(Tutova), în
181
1839102
(azi, Vladniculde Sus din jud, Vrancea)sunt forme
';,'"llIUtIX;
din vechiulhlabnic (şi nu eventualeerori de scriere).
Printr-oasimilareprogresivăs-a ajuns şi la variantafoneticăvlavnic,destulde
bine arestată:
cu locuri de fâneaţă în 1665103şi J
, la Vultureşti,
nume pentru satele Vladnicul de la Suceveni!", Vladnicul SUSi06,
Vladniculde la SchitulHâncului'l",satul din ţinutul Covuriuiullli108
şi moşia la
(Botoşanij'?",Vlavnic'", şesulde lângăsatulBoatca(corn,Tansa,jud. laşi),
unde am
in anchetatoponimică,alăturide Vladnic,şi pronunţiaVlâvnic.
cu o singuriiatestare, din 1781LI" este
numele unui loc
din
gura Cacovii,in ţinutulLăpuşnei,rezultatdintr-oeroarede scriere.
Tot o
atestare cunoaştempentru blănişte,Într-undocumentromânesc
original
13 august 166S112,
În legătură cu hlabnicul
vlatnicul) de la
Vulturestt,Cuvântulse repetă patru ori în text (unde apare şi variantablaniculş,
pare a fi o lecţiune eronată a editorului, ci o formă reală, probabil
rezultată
derivare cu sufixul
prin analogie cu
mălăişte etc,
93N.
0,0.cit, VI,p, 154,
TomaG.Bulat,op.cit.,p. 1 179,18I.
95Gh.
op.cit.,IV,p.231
Ibidem.Y), 1907, 17D.
97"IoanNeculce",
lase.3, 1.923,p.49,
93TomaG-,
op.cit.,p. 117(original).
Ghibănescuoo.
cit.,IX,p.237.
T
Documente
basarabene,
lX,p,2,8.
Antonovici,
01',cit.,p.216,217.
:(J"Buletin.
Foaeoficială", 1839,p.351
,0'TomaG.Bulat,op.cit"p,94(ongmat).
04Ibidem,
p. 120(original).
Tezaurul
toponimie
al României.
Moldova,
Iz,s,v, fi/'i,d,.,;",,,,/,'
Ibidem,
s. v, Vladmcul
de,S·1.I,)'
,
107
L.'1',Boga,op.cit.,IX,p. 11(anul18J
1).
103
Tezaurul
toponimie
al României,
lvfoldova,
12,s.v. Vladnicut.
109
ibidem,
s.". Vladnicu{'.
110
ArhivaPrimăriei
comunei
Tnnsa,
Registrul
agricolnI',/.3(1959).
111
Ştefan(l1'.Berechet,
Documente
vechi,14901827,
Chişinău,
1928.p,38(original),
!12TomaCi.lJulat,op.cit.,p.25.
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Vlamnicul
funcţiade il

Băseanul, Încât

sensurileînregistratedeT.
apărie stătătoare") vladnic\,,'JJ"iLAI"

127
ar avea

dintre; formele ŞI
entoprceiebladnic ,,,,,w,n/

Şl
2,
şi
Entopicul
corespunzătoaresunt cunoscute
in Moldova idnl'ii(,.i'l
Între
şi Prut şi
peste Prut, Într-o
răului,în
Lăpuşnaşiîn zona
bălţilor de la
numele apar în zona
Covurlui, in nord
până aproape de
la satul Vlădeni din com, Corlăteni,jud. Botoşani.
multe arestăriapar în ţinuturilecentraleale Moldovei.
oponimetedesemneazălocuri din zona
şi de şes,
pe malul
unor
şi râuri, constatare
pentru identificareasensului
corect al
Prin
şi polarizare
Vladniculşi 'r<,ri·nt.,>lp
au devenitşi nume pâraie,
poieni,
dealurişi sate
Forma
tHlabnici,cea
veche(secolele
al
află aproape
în documente
prin
varianteislavea apelativului toponimelor).Toponimulşi "np!<d'"ml
apar şi în
româneşti,
suretecare traducvechi urice şi ispisoace
sau
care
numele acte anterioare.Nu
nici un numede sat
care să il conservatformaHlabnic.
vtamnic,autenticpopulara,aparedin secolula]
in anchete,ca şi Vlanicşi Vlainic.Forma Vladnic,aceasta aproape generalmti.ăîn
secoleleal XIX-lea a[
geograficeşi mdicatoare
este rezultatul unei atracţii paronirnicecu numele Vlad, VlădeniŞI cu
vlădică,iarnu al unorevoluţiisau
foneticeregulate.
3. Semantisme şi
Desernantizarea
a entopicului"'·AfJHI.·a
şi numărul mare de variante ale apelativuluişi toponimelor!", iar arestările
ŞI
contexte
au condus spre
şi etimologii eronate în
rln,,,"-"?>
dicţionare.
cuvântuluiera obscur încă din veacul al XVIII-lea.
anul 1759.,dind se incerca identificareaunei
de pe un hlabnic, la
termenulera
ca un adjectivîn sintagma"fântânavlabnică"
supra şi
Fântâna
în anul 1
ŞI se dădea şi motivareacalificativului:din acel
cu
pornea o vâlcea cu "stuh şi cu mlaştină, semne adevărate de
113
Lexiconul
termenilor
entopici
dinlimbaromâniiîn Basarabia,
Chişinău,
1931,p, 37,48,
59.FormaBladnic,pentrunumelepârâu
lui Vladnicdin Basarabia,
estepreluată,
probabil,
de la
ZamfirArbore,
Dicţionarul
al Basarabiei,
Bucureşti,
1904,p.31,
114
În
document,
din14decembrie
1814,apardemaimulteorivariantele
Vlamnicul
şi
Vlabnicul:
el'.L.T.
op.cit.,IX,p. 8-10.
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vlabnică'v'". Din această
deducea Damian P.
o
excesivăprin presupunereaunor detalii din
semanticăa entomcunn
vladnic, hlabnic şi altele:
de forma unei pâlnii
de
Şl
defalcatăintr-o parte, la
văei aflându-seizvoarecare nu seacă şi dau naştere,
pe
la
iar pe locurilemai ridicate şi mai ales pe coastele
vaei creşte
fânaţ", Ca etimonal apelativuluierau presupuserus.
r:
"-f
"" sau XfIaJHllW{
l'
,,,,1
o terrnenu1
XJU10flUK
iarbă cie şoaldima'
aruviune
de
rau 16 I. n u, e810,
hlabnic din ispisocul
redactatîn anul 1616,pentru un litigiude la Vultureşti,
era considerat un cuvânt slav şi tradus prin
17,fiindcă în document se
secarea hlabnicului de pe şesul râului
traducătorul,
comisulIon
nu a putut face legăturaÎntre hlabnic şi vladnic,ultimulfiind
entopic încă viu în vorbirea popularăşi în secolul al
De pildă,
neveste populară culeasă de Miron Pompiliu,cuvântul este folosit în mod
şi valea numai vladnicde sângeînchegat şi de otravă,,1l8.
alosareledin secolultrecut numairareorisensulreal al termenuluieste înregistrat
exactitate.ca, de exemplu,la Baia (de lângăFălticeni),unde Ion Firisăuariunota
cuvantuthlamnic,aproapeo relicvă a vechiuluihlabnic,cu
'mocirlă, loc
nfl"'l;c'\C'.119
T Porucic găsea în Basarabiaun sens autentical termenilorvladnic
VU1nlJ1I,C:
'luncă foarte umedă,120.
Deşi toponimeleVlanic,
Vlădniceleau
şi sunt încă frecventeîn bazinul superioral Bârladului,în anchetelenoastrenu
răspunsuri sigure pentru sensul entopicului,necunoscut astăzi. Mai
Chicereadin comunaStăniţas-a improvizato etimologiepopulară':":
Vlădnicelear fi veniţi dintr-unsat Vlădeni.
O denaturare a înţelesului cuvântului vladnic, cu consecinţe lexicografice
importante,s-a produsIn Pseudo-kynegetikos
(1874)de
cunoscutul
novestn relatate de un bisocean,eruditulautor evocă "urmele unei cetăţi
şi brazda.vladnică a Troianului't'r",care 5..ar fi V3.ZUt
de pe un pripor.
··ela
fişat
române cu sensul
ŞI a influenţat
şi etrmoloznteCl1l0r)jCU!!.11
vladnic.
nh,"F'n!"t
că SI:aflau, de fapt, în
unui semantism
care
115
DarnianF. Bogdan,Glosarulcuvintelor
româneşti
dindocumentele
slavone,Bucureşti,
1946
..C.64.
. '1](.ibidem,p. 65.Estedeobservat
faptulcă G Mihăilă,
în
limbiiromânevechi
tsiârsitu!
seceX începutul
sec.
j974,nu
niciunadintrevariantele
acestui
, TomaG.Bu1.at,
op.cit.,p. 10,11,12.
118
,,(:onvorhiri
iiterare"
, IX,1875-1876,
p. 188.
li.9
, XXXII,
1924,p. J08.
1200p.
cit.,p. 82.
121
Totprinatracţie
paronimicr!
a rezultatnumele
Schitul
Evlavnicul
pentruSchitul
Vladnieul;
cf."Buletin.
Foaeoficială",
Iaşi,1846,43adaos,p.229.
122
Scrieriii/erareşi istorice,
III,Bueureşti,
1887,p. 183.
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nu ar fi trebuit consemnat i'n
ci doar
în
lui
Odobescu.Aparentuladjectiv, altfel cu această unică
a rezultat
in1rf'rrlf',ft;lrp,fl
de către Al. Odobescua
vladnic ca
derivat
cu sufixul-nik din tema slavă vladi
Vlad,şi al substantivuluivlădică.
Lazăr
este cel dintăi lexicograf care,
presupusul
',(1'PI't,uvtaanic "puternic, l-a pus in relaţie cu ceh,
şi
'lac mare',
citatul din
culeasă
Miron Pompiliu, Alexandru
a
această structură a articolului
indicând însă baza
slavă vlasti şi substantivul vladnic 'lac mare'. Numele Vladnic al pârâului din
Basarabiaeste explicatin manierasa bine cunoscută:"din vale> valatnic > vlatnic
(scurtat)"125.L-l\. Candrea" a înregistrat doar adjectivul
cu etimonul
vladinu 'puternic'.
prima ediţie a dicţionarului lui H,
, apare, de
asemenea, adj. vladnic, cu
din Al. Odobescu, şi toponimul Vladnicul
(numele marii bălţi de pe Jijia, de lângă Cristeşti), care ar putea explica un
substantiv comun cu sensul 'lac mare' (germ. măchtiger See); etimonul este
considerat a fi v, sl, vladinu 'puternic'. La rândul
August Scriban cita
"brazda vladnică" şi deducea înţelesul 'lac mare' din numele aceleiaşi bălţi.
asemenea, el consemnavariantele vlanic cu sensul ciudat 'şes pe deal,128,extras
dintr-un citat fără sursă, probabil un context creat ad-hoc ("Am semănat grâu pe
vlanic"), şi hlabnic129.
AlexandruCiorănescu!" nu a redactat un articol vladnic, dar s. v. F7adl31
trimite şi la adj. vladnic cu sensul şi etimologia propuse de H. Ttktin. DLRM
(1958) a 'inregistrat acelaşi adjectiv, cu presupusele sensuri 'puţernic, solid,
rezistent'. Interesantă este o observaţie făcută pe marginea pJLRI\1,care a
înregistratadjectivulvladnic,dar nu şi un substantivvladnic, lona Diaconescu,
care consideră cii entopicul vladnic a rezultat din substantivarea adjectivului
omonim132.DEX consemnează doar adjectivul vladnic 'puternic, rezistent', eu
- \...L
r-oh'
1" ŞI. ("1
.
,. brid
.
..'
etimologicnecunoscuta.
. Bulgăr
.I.lJ.Constantinescu-Do
n or:rr) -'\
înregistrează
123
Dicţionar
universal
al limbeiromâne,
Craiova,
p.868.
124
al limbei
române,
Craiova,
1924,
125
ibidem,
p.933.
126
Dicţionarul
limbiiromâne
dintrecutşi deastăzi,Bucureşti,
[1924],
p. 1440.
127
Dicţionar
român-german,
III,Bucureşti,
1926.p. 1762.
128
Această
interpretare
neverosimilă
estepreluată
deALObreja,
op.cit.,p.250.
17.9
Dicţionaru
limbeiromâneşti,
laşi.1 p.1416.
130
Dicţionarul
al limbii
române,
Bucureşti,
Editura
Academiei
Române,
2001,p.841.
131
N. A. Constantinescu,
in Dicţionaronomastic
românesc,
Bucureşti,
EdituraAcademiei
Române,
1963,p,409(s,v. VladIV30),a constatat
cuîndrcptăţ.ire
cătoponimul
Vladnic
nuarevreo
relaţie(etimoJogică.
salisemantica.)
cu Vlad.
132
IoanaDiaconesclI,
Substcmtivarea
adjectivului
i'nlimbaromână,în Studiişi materiale
privi/oareia formareacuvintelor
În limbaromânâ,III, Bucureşti,
EdituraAcademiei
Române,
1962, 260.
Dicţionar
dearhaisme
şi regionalisme,
Bucureşti,
Editura
SaecuJum
!.0.,2000,p, 520.
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adjectivul, cu presupusele sensuri de
sus, şi substantivulcu înţelesul 'lac
mare', dar nu fac nici o legătură cu hladnic, considerat cuvânt':". În ediţia a
doua a dicţionarului lui H.
135se sintetizează
lexicografice:
vladnic este adjectiv, cu sensul dat de Odobescu,şi
(care nu mai este
considerat ca provenind din hidronim) cu înţelesul
mare', ilustrat de citatul
"vladnic sânge". Se înregistrează şi toponimulVladnic,şi variantelevlanic,
hladnic şi hlabnic, iar etimologiaeste aceeaşi.
Este de aşteptat ca autorii de glosare să ofere
cuvinte şi sensuri
autentice,înregistrate
anchetepropriiîn teren, nu sunt
exemplelece
dovedesc comoditateaşi lipsa de profesionalism unora dintre aceştia, atunci
când fişează din dicţionarematerialpentru
consolidândastfel rezultatede
multe ori eronate.În acest sens, basarabeanulT
trebuie consultatcu multă.
circumspecţie.De pildă, acesta parafrazează
Al. Odobescuşi inventează
pentru entopicul vladnic sensul 'brazdă
un şanţ)', iar pentru
bladnic (?) înţelesul 'mare apărie stătătoare,
din
multe unităţi (basine):
bălţi, lacuri,mlaştini' etc.136,
acest ultimtermenfiind preluatapoi de PetreV, Rotaru
şi GeorgeA. Oprescu'r".Şi LilianaParfenea pretinscă ar fi înregistratîn comunele
Ciorăşti şi Gohor, din fostul raion
cuvântulvladniccu sensul 'lac ITl,ue,138.
O curiozitateetimologicăo Întâlnimla Tache Papahagi,care credea că vlamnicar
putea fi explicatprin bg, pleâvniţa 'hangar, fenil a foin,139.
Este explicabilfaptul că lexicografiinu au văzut legătura etimologicăîntre
hlabnic şi vlamnic(cu variante):insuficientelearestărinu au evidenţiatidentitateade
sens a celor doi termeni(observatădoar de M. Costăchescuîn cazul bălţiiVladnicul
de la Ungheni),Cuvântulhlabnic a pus problemede interpretaresemanticălui Ioan
Bogdan,primul editor al documentelorslavoneÎn care apare apelativul.Mai întâi,
XtlillHUiiCh
este consideratun termenslav, în timp ce Xt\blH:Ul4EA(h)
este inclus într-o
listă.de cuvinteromâneşti'Î".Slavistulobservăcă hlamnicnu este un toponim,ci un
apelativcare ar putea să insemne'curătură', fiindcă.in ruseştecuvântulXJlaM.HWCb
are
înţelesul 'resturi de lemne tăiate", în timp ce XJW6NUlCb
este o plantă'?'. Sensul
probabil 'curătură' este acceptat şi i'n Dicţionarul elementelor româneşti în
documenteleslavo-române.1374-16()()(1981),care considerăca apelativeromâneşti
nu numaicuvântulhlăbnicel, şi hlabnic.
Dicţionarul limbii române
pune, asemenea,în evidentăobscurităţile
semanticeşi etimologiceale cuvântuluihladnic,cu o
atestare(din anul 1668),
134
ibidem.
p, 134.
135
Rumănisch-Deutsches
Worterbuch,
III,Ottollarrassowitz,
Wiesbaden,
1989,p,874.
136
T.Porucic,
op.cit"p. 37,40,48,59.
137
Lexicon
toponimie,
Bucureşti,
1943,
l38Lexicregional,
2, Bucureşti,
Editura
Ştiinţifică,
1967,p,94,
139
Contribuţii
lexicale,
in"Revista
critică",
1939,p, 132,
140
IoanBogdan,
Documentele
luiŞtefancelMare,II,Bucureşti,
1914,p,34,605,
141
Ibidem,1, Bucureşti,
1913,p. 165işoaldina,la DamianP. Bogdan;cf. şi ALBogza,
Dicţionar
etnobotanic,
Bucureşti,
1968,p. 292:Sedum
acre,Sedum
hilebrandiiş.
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13l

pe care il consideră, în mod eronat, ca dificil
topografic!hlabnic şi hlăbniceldin documenteledCP\((Wlf'
Etimonul este presupus a fi v< sl, chlad ts
umbră', de
umbros'
în consecinţă, 'răchitiş lângă un tiin'o
ŞI
Constantinescu-Dobridor"urmeazăcu fidelitaterezultateledin DA.
G.
il observat relaţia
toponimul Vladnic şi apelativul
hladnic, admiţândetimologiaacestuiadin DA şi considerândcă schimbarealui Il in
veste
o falsă regresiune, ca în vorbă-horbă, vulpe-hulpe, bolovanbolohan etc. V Simionese'" include Vladnicul, numele
de la
(jud. Iaşi), între
româneşticu baza în apelativede origine slavă, citând
etimologiadin DA, pe GoIvănescuşi apelativulvladnic,cu atestareadinjud.
şi cu sensul(greşit) , mare'o
Cu atestări atât
numeroase,în contexte generoase şi precise, apelativul
hlabnic ivlamnic, vladnic şi alte variante) nu mai este acum obscur ca sens, chiar
dacă termenul este desemantizatşi cunoscut astăzi doar ca toponim. Repartiţia
teritorialăa toponimelor,cronologiaarestărilorşi înţelesul de 'loc pe un şes, lângă
o apă. curgătoare, de regulă bun pentru fâneţe, uneori Însă şi băhnos, cu stuf,
conferă argumente pentru etimologiaapelativuluihlabnic ('vlamnic,cu variante).
Este cert faptul că entopicul, cu circulaţie exclusiv în Moldova istorică, este un
împrumut est-slav, pe care, surprinzător, nu l-am găsit în dicţionarele limbii
ucrainene accesibile nouă, ci doar în rusă. Faptul că hlabnic apare exclusiv în
documente redactate de pisari de slavonă trebuie interpretatca o întrebuinţarea
termenului românesc forma din limba de origine de către pisarii din secolele
al XV-lea -' al XVI-lea, majoritatea cunoscători ai limbilor rusă şi uci'aineană.
Existenţa diminutivuluihlăbnicel (1494) ne obligă să acceptăm faptul c. hlabnic
era atunci un cuvântromânesc.Ocurenţeleatât de frecventeşi răspândireagenerală
'in Moldova,de la sfârşitulveaculuial XVI-lea(după 1582),a variantelorcu v- ale
entopicului
indică faptul că acest cuvânt era•. atunci un termen popular,
<
. , vechi. Ca
Urinare,considerăm că apelativulvlabnic (vlanic etc.) provine dintr-un slav
hlabnik,dar nu printr-ofalsă regresiune,cum consideraG. Ivănescu,acest fenomen
regulă, accidental,ci
tendinţa de înlocuirea
h prin
spirantalabiodentală , Sensuloriginaral entopiculuistrăin este, foarte probabil,
acela
limba rusă ('aluviune'), Termenulpoate fi un
cu sufixul -nik (ci".
Stavnic,Stemnic,Trestenicetc.) dintr-uncuvânt slav estic,
pierdut (oricum,
necunoscutnouă până acum) I'n ucraineană,
continuat de apelativul din rusa
vechexnstia 'Schlack-Regenwetter'<",
cu rom. vlog 'vreme ploioasă',
142 cit"p. 134(5.v. hladnicţ.
143
lexicale.
în.Bulctinul
Institutului
deFilologie
Română"
(BIFR),
1,1934,p. 166-167.
144
V, Simionese,
Hidronime
cu aspectslavcreatede români în AUT,scriaŞtiinţe
filologice,
1977,p,171.
14'5
SextilPuşcariuexplicafenomenul
prinînlocuirea
unuisunetstrăin,ca în cuvintele
de
origineslavăprahă..-prav,hrast vreasc,vriihii.
..- vârv,zihalo--jivalâşi alteledeoriginemaghiară
(op<
cit"p,20G),
146
MaxVasmer,
Russisches
etymologisches
rVdrterbuch,
lI.l,Ikidelberg,
1958,p.250.
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Voloaca
o gârlă Vlacaa iezeruluiBeleul de pe malul
al
la sud satul
Văleni,din raionulVulcăneşti,este menţionatăin mai multedocumenteslavoneale
MănăstiriiPobrata,începândde la 24 aprilie 1543î47.
Nu avem certitudineaunei relaţii etimologiceşi semannceÎntre hidrouirnul
Vlacaşi numele unei păduri Vliocadin plaiul
Buzău'i",toponimpe
care îl consemnămaici cu titlu inventar
De asemenea,antroponimele
Vleac119
şi Vleacu150
ar putea fi explicateca având
lexicalăîn etimonulslav al
hidronimuluiVlaca.
Sensulnumeluieste obscurîn lipsa unui
mai bogat de toponimecare
să permităacumulareaunor caracteristicifizice-geograficeale obiectelordesemnate
prin acest nume. Totuşi, răspândirea numelui comun vlak, vlaka, vlâka, wlok,
wloka şi a toponimelor Vlak,VlakaÎn spaţiul slav (Dalmatia,Muntenegru,Serbia,
Croaţia, Cehia, Slovacia, regiunea limbii
Polonia), cu multiple sensuri,
dintre care ne reţin atenţia 'vale întinsă,
adâncă', 'coastă de deal golaşă',
'limbă de pământîntre două râuri navigabile'(aşadar,un grind)şi 'pădure deasă,l5l,
pare a oferi o sugestie pentru explicarea hidronimului in discuţie. Etimonul
apelativelor citate este un sl. corn. "volk». În acest context, este probabil sensul
"gârlăpuţin adâncă,mocirloasă' pentruhidronimulVlacadin Moldova.
Formele est-slave ale apelativului slav comun trebuie căutate la originea
toponimelor Voloaca, nume care apar, în inventarul lui Vladimir Smilauer, ca
varianteest-slave(In ucraineană,bielorusăşi rusă) ale toponimelorVlaka.
Un apelativ neînregistrat în dicţionarele limbii române este voloacă sau
volocă,termen care este totuşi bine atestat în documenteleistoriceca entopic şi ca
toponim în Moldova istorică. Există o legătură etimologicăa acestui cuvânt cu
voloc, pl. voloace, denumire a unui tip de plasă de pescuit, apelativ cunoscut
dicţionarelorromâneşti.D. Udrescu152
a consemnatşi înţelesurile'ghernotocde cârpe'
147
DIR,A,XVl/L,nr.373,p, 407.Pentruconfirmări
ulterioare
alestăpânirii
asupraiezerului,
veziibidem,
XVI/2,nr.84,p. 91(2'1mai1
ne 188,p..]81(5 noiembrie! XVII3,nr. Il,
p.6 martie1572),nr.219,p, 166(21iulie1581),
nr.296,p. 242{5aprilie1
XVli4,nr,140,
p. 1 4 (10august1594);XV!l/2,
nr.72,p. 65 septembrie
1606),
nr.203,p, 158(15iunie16(8);
XVII/ti,
ne 29,p. 19,şinr 31,p.21(16august1616),
Ilr.325,p.271(18aprilie1(18).
14B
Dimitrie
Frunzescu,
Dicţionar
topografic
şi statistic
al României,
Bucureşti,
1872,p. 529.
149
MihaiCostăchescu,
Documente
moldoveneşti
înaintedeŞtefance!Mare,II, Iaşi.1932,
p.93(urieslavondin8 martie1442).În DRH,A,r, nL219,p. 308,numele
judeluiDanVâciJ.Jesi
(7)esteinterpretat
ca!ecţiune
nesigură.
150
Numdernarduivomieal Ţi'll'iiR()mâneli,
la 25 ianuarie1674;eL FlorinMarinescu,
Documente
româneşti
dela
lvlunte
alevechiimânăstiri
Xiropotamu,
r, Atena,1997,nr. 148,
p. 165(catalog
dedocumente,
înlimbagreacă).
l51Fr.Miklosich,
VieBildung
derslavischen
Personen
undOrtsnamen,
Viena,i927,p. 337;
JosephSchiitz,Die geographische
Terminologie
des serbokroatischen,
Berlin,1957,p. 39;
Vladimir
SmiJauer,
Handbuch
de!'slawischen
Toponomastik,
Praga,1970,p. 191;MaxVasmer,
op.cit, 1,p. 220.
152
Glosar
Argeş,Bucureşti,
1967,p.291.Sensul'gbemotoc
decârpe[:"dellojiţej'
estcîntâlnitşiînucraineana.;
eLSlovnik
mov!,1,
1970,p.729(5.v.COJ/OKa).
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zăpadă,folnotoc: ale termenului.
explicaţia

L Atestări, Într-o
de
1
1606a branişteicornneşn la
deasupra vârfuluivcloacei
confluentaJijiei cu Prutul se arată că hotarultrecea
j..
la voloaca
",i
iulie 609 \."'_'__ voloacă,
la voloaca
Rodiul Cârlanului,..
menţionaun stâlp de
care eCTne
Bobotinului'v'"),iar la 8 iunie 1667 domnul scutea
voloacă
Voloacă]"158.Locurile menţionate
Voloaca lui Gârlan şi Rediul Cârlanului sunt
antroponimul din
r» ban 159
A
«rar
"pe care '"
11
m numeIe
Voloaca
va fi fost undeva pe valea
Bohotin,
satului astăzi Gura Bohotinului, rezultă
descriereanotareior
dealuri,în pofida unor oronime
care sunt rezultatul
unor potanzan toponim
deal la vest de satul Gura
, pe
care se
de pădureVoloaca161,
Un deal, Vologa [sicl], este I,v",I,,,,,ji'n
cam,
Iaşi162FIindcăVOIO;rlCi::1C
partea de est a
fost considerate ''V"""", entopicul KP)['hdin documentele
a
uneori
voloacei", 16(6),
cuvântul
echivalat cu
, să.considerăm
extensie, ca nume
nu nişte înălţimi, ci locuri pe cursul unor pâraie
ale acestora),
I5)Dictionar
al numelor
de
româneşti,
Bucureşti,
EdituraŞtiinţifică
1983, 489,
DlR,XVIII2,
nr.62,p.59(traducere
după
Ibidem,
nr.302,Il.227
original.
slavon).
156
Ibidem,
XVHl4,
nr.520,p.405
dupăoriginal
slavon).
157
DRH,A,xxm, nr.482,p,542,543(original
slavon,
eutraducere.
din 781).
ISH
CDM,III,nr.]423,p. 308.
159
NumelecorectGârbanapareîn Documente
privindistoriaRomâniei,
A. Moldova.
Veacurile
XIV-XVII
0384-1(25),Indicelenumelorde persoane,Bucureşti,
EdituraAcademiei
Române,
1995,"intocmit
deAlexandru
1.
deIoanCaproşu).
160
Mareledicţionargeografic
al României,
J, Bucureşti,
1898,p, 197(s. v. Bahrim).Şi
Alexandru
L Gonţa,'inDocumente
privindistoriaRomâniei,
A, Moldova.Veacurile
XIV-XVfl
indicelenumelor
delocuri,Bucureşti,
Editura
Academiei
Române,
1990,consideră
că
Voloaca
Bohotinului
şiVoloaca
luiGârlansuntdealuri
(1).
161
Arhivele
Naţionale
laşi,Planuri,nr. 1469,20t9,.2020,2021(anul1
haltămilitarii,
scara1:25000(anul1(62):pd,Vologa
(sicl).
162
Al.Obreja,
op.cit.,p.253.
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vândută o bucată de loc din
Horileşti, din
,-.1,,,,,,,"'''''.
Mai târziu,la 4 martie 1
se
o
obârşiaVolocei't'". La 18 noiembrie 1642165,
ce să cheamă Voloca"
în originalul
Vn.ftk,rrl
este astăzi numele
cu obârşia in dealul La
Movilă, de la
de satul Horleşti (cam.
jud. Iaşi), confluent cu
Căşuţa Mare şi cu vărsarea în iazul satului
(jud. Iaşi). Hidronimul
arc numeroaseatestări şi a creat un câmp toponimieamplul67.
apelativului
voloacă a fost considerat,cu probabilitate,"loc băhnos pe malul unei
. In
ancheta de HCHorleşti, la întrebarea directă pentru acest
a
răspunsul:
cu izvoare" În zonă, apelativula
şi antroponim
(Aftimia
învătătoare la şcoala din Horleşti în anii 1927·-1928).Valea
şi
Volocii sunt toponimecunoscutela nord de fostl sat Bosânceni
(mgtooatîn satul NicolaeBălcescu,corn.Flămânzi,jud. Botoşanij'I".
Câteva
sunt atestare în nordul Moldovei istorice, îndeosebi
hotarnica din 7
1610 a siliştei Dimilenide la obârşia Başeului
sat la
de Cristineşti,jud, Botoşani) apar reperele: "în
pe
in dreptul Prutului, alături de
la o
voloacă. pe care este o salcie". peste voloace şi la
peste pod, de
.
,,170
deasupraunor
ŞI."drept a un Iezer...
.
altă
exista în apropiere, pe valea Hulbocăi, m hotarul satului
""'.Hll,"U
Dorohoiului),la 16 martie 1591171.
ht,II"""dsatelor Horodniculde Sus şt Horodniculde Jos (corn. Horodnic,
Suceava),la 24
1782, era intâlnită
, Prin polarizare,
toponimeleDealul
Voloca(ţarină)!",
Voloca174
din
1575,în care se descriu hotarele satului Cuciurul
.ernăutilor,apare sintagma !-It!nOTOI{
:lll
CIh.Ghibănescn.
op.cii, XXIV, 1930,p, 102
depe""""'''10''
A,XX!Il,nr,SO,p,48(sintagmă,
slavonă
îndocument
românesc).
Ibidem,
J{)V1:nr.619, 498.
i66Ibidem,
nr.621,p.SOO noiembrie
iG'1
MirceaCiubotaru
şi Petroliana
Zară,Comuna
Horleşti.
Cadreistorice,
socialeşi culturale,
Editura
1999,p. 119,·121.
168
Ibidem,
p. 121.
Hartămilitară.
scara1:25000
170
I)I17
..• , 1\.., L.,
XVII'/?p. j'4 1,",
r'f...ŞI
" ('1.
..}!LGhibănc
U 1 ancscu,
" op.
,'1cu.,XXI,._', 19?Qp. 184
,ex
(t t cu
undediferenţe
de traducere
a documentului
slav, earcînsănu poatefi suspectat
'înprivinţa
(;XistCJlţej
locurilor
şidcnumirilor).
DIR,A,XVI/4,
p. 11,
172
Dimitrie
Dan,Iv{ânăstirea
,.)uceviţa,
Bucureşti,
1923,p, 166,167Cf.şi NicolaiGrămadă,
j'O/:)(mim,ia
minorăa Bucovinei,
I. [1.,Editura
Anima,
1996,p,299(anul
Ibidem,
p.281.
174
Ibidem,
II,p.524(anul1785),
175
OrestPopescul,
Câtevadocumente
moldovene,
Cernăuţi,
1895,p.48,
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voloace il
177
) ŞI
pe Ceremus,este
documente.Judronimulare

o
Volocineţulsau
al
, dar
un
In zona de la nord de Cernăuţi,
Moldova din stânga
cunoscute entopicul
voloacă şi câtevatoponimeVoloaca.
O veche atestare El.entopicului(interpretat
într-o
pe un suret al unui
de la
Atunci, hotarul Mănăstirir
Voloate
apare şi în
piste voloacă.i, pr
voloacăi... ,,186.
O voloacă (Voloca) a existat
al Cogâlnicului (numit
Tărnuşa),
in zona satului
(raionul Nisporeni), loc atestat la
satul Voloceni,
12 martie
10 aprilie <1430-1431 . AIC!se va
166i88,
apare şi un sat Perişorul, pe Volocel, probabil un
al
176
DIR,A,XVII3,
p.48.
177
Gh.Ghibănescu,
op.cit.,V,Iaşi,1908,p. 173.Cf şi Nicolai
op.cit.,I, p. 248,
298, U,p.512,5I3,527.
I
Ibidem,1,p. 347.Ci:şi TeodorB2Jan,
Documente
bucovinene,
VI,Bucureşti,
f..a.,p.
(anul1794).
179
NicolaiGrămadă,
op.cit, II,p.451,513.
180
Ibidem.
I, fi,218;Il,p.526,527.
18i.
Ibidem,
I,p, 146,2]9;ILo,5 52.6,527.
182
ibidem,
p.526.
'
183
Menţionat
intresatelepecare
polonle..a!'fi dăruitlogofătului
Tăutul;
cf IonNcculce,
O samăde cuvinte,'in val.l.etopiseţui
ŢăriiMoldovei,
Bucureşti,
1980,p. 14.HotarulVolocii
(VoI
ochii)eravecincuhotarele
satelorStăneşti
şi Costeşti
depc Cercmuş,
in 1765,[808,1809şi
1815;veziAlexandru
Vitencu,
Documente
dinBucovina,
Cernăuţi,
1929,p. 68,Ti,
76,77;cf i NicolaiGrămadă,
017.
cit.,II,p.451.
134
Ibidem,
1,p.322;II,p.411,489.
185
AurclV.Sava,Documente
privi/oare
la târguişi ţinutull.ăpuşnei,
Bucureşti, p. 11.
Publicatîn DIR,A, XVIIl,nr. 11,p. 606(document
considerat
Indoielnic,
dar nu 'in privinţa
toponimelor,
carenuputeau
ficreateartificial:
"...parlaVoloace
şisă.suedreptpinVoloace,
la
186
L.T Boga,op.cit.,p. 96.
187
DRH
..A,I, nr.98,p. 145.
188
CDM,III,nr.1450.
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1a ')1
L' 17°1189
k" deceml)rle
')! ,
ajungea la voloaca
, se
voloacei şi se mergea
spre
Botruşoara,pe moşia Cighirleni,în 1757,hotarul
(' . ,!ar 'I'P
a .enCI1I,U1
oren1
. .
1
boieri
. va 1ioce1e "J'.190'
pm
. Ş!...
Voloaca,cu deschiderespre
SU:SICl'1J
(raionul
menţionatla 6 septembrie
pe Voloaca!93.
era, 'foarte probabil, o durnbravă Holoce
3 septembrie 1594194. hotarele satelor Cobâlcal95şi Teleşeul, de la
in
1776196
se Întâlneau,de asemenea,voloace.Pc teritoriulsatuluiOneşti,de pe Ichel,
În raionul
o mică vale numită Voloaca, iar cătunul Mitoc, din
acelaşi
se mai
şi Voloaca.O pădure din hotarul
de
pe
Bâcului, din raionul Călăraşi, arc acelaşi nume,
o pădurice
la sud de satul
este denumită Voloşica'"
diferenţiere
2. Semantisme.
arestărileentopiculuivoloacă şi toponimuluiVoloaca
sunt numeroase,
"npl!1Tvllhl1
care motiveazădenominaţianu este totdeauna
foarte
Trebuie observat, mai întâi, că Dicţionarul elementelor
romanestidin documenteleslavo-române(1981)
doar apelativulv%c
nu şi un entopic voloacă, întâlnit în două documente slavone, dar
considerat toponim slav198.Nici un alt dicţionar românesc nu consemneză
Doar To Papahagi a consemnat
aromân vuloagă
cam apoasă, umedă sau cu un
. A. Eremia consideră.
topommele Voloaca,pe care le cunoaşte în
ar f create de o
în
iniţială Voloca (urmată de
pe terenul
româneşti), Înţelesurileacestora rămân
date fiind multiplele
in
de est:
de măsură a pământului',
T,
Documente
din
II,p. 147.
19D
AurclV.
op.cit, p, 198.
191
Ibidem.
D.157.
192
Zamfir'
Ârbort:,
op.cit.,p,229.
193
DIR,A,
p.366--367.
XVI/4,p. 115(copiedupă.o traducere
din 1
sunt
asemănătoare
cuaceleadindocumentul
anterior,
faptce motivează
identificarea
numeluiVoloca
sub
formacoruptă
Iloloce.
L '1.Boga,Documente
basarabene,
în"Arhivele
Basarabiei",
X,1938,p. 116.
]')6Ibidem,
În.Arhivele
Basarabiei",
IX,1937,p, J55,158.
197/\.
Eremia,
Glosartoponimie,
'in"Limba
şi literatura
moldovenească",
XV,1972,
nr.3,p.650
198
Nuestecitatîn acestdicţionarun ispisocslavdin16martie1591 DIR,A,XVI/4,
p. J), în carecuvântul
parca fi totuşiun apelativ:
"pe vale,pe voloacă,marginea
de sus,la
bucovină".
199
Contribuţii
lexicale,
Bucureşti,
1939,p,5L
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şes, luncă', 'pădure sălbatică,codru', 'pantă, f'\{,v!irn;!<,
'lot de pământ
de 810 desetini,cu fânaţşi
, 'fâşie
de pământ
'pădure
pe loc ,in
'unitate de măsurăa pământului','mlaştină,
teren
, 'frânghiecu care se măsoară,pământul',în bielorusă.Aşadar,
acest autor, nu ar trebui să căutăm o bază
românească
toponimele
Totuşi, 'Inmulte contextedin documentelemoldoveneşti,acolo
ortografiatcu iniţialăminusculă
trebuiesă,admitem
unui
romanesc şi nu doar a unui
(de
slavă).
Considerăm că acest entopic a ieşit
uz încă din secolul al XVIII-lea, iar
s-au desernantizat, astfel încât descoperirea sensurilor reale ale
apelativuluirămâneo chestiunedeschisă.Pentru aceasta,metodologie,singuracale
este cercetarea
toponim în
încercându-seidentificareaeventualelor
resemantizări şi
şi a caracteristicilorfizice-geografice
desemnatde toponimulprimar.Astfel,sensul'pantă,povârniş,loc înclinat' ni se pare
o resemantizareîncă din limbileslave,pe care dicţionarelenu au pus-o în evidenţă,
iar acela de 'parcelă de pământcu o suprafaţămică,200este foarte puţin probabilîn
Moldova medievală, unde sistemul măsurare a terenurilor agricole este bine
cunoscut În schimb,înţelesul'pădure deasă.','hăţiş' (prinresemantizare)nu poatefi
îndeosebiatunci când,În diversehotarnice,traseulindică urcuşuripe coaste
de dealuri,pe lângă voloace,Pe de altă parte, acest ultim sens trebuie exclus atunci
când se traverseazăvoloace,fiindcăniciodatănu se căutauhotareleşi nu se puneau
semne prin păduri (cu atât mal puţin în acelea dese). Nucleul semanticoriginaral
entopiculuivoloacăeste, foarteprobabil,'loc drept (şes) şi umed', 'bahnă', pe malul
unui râu, dar şi prin poieni, în păduri, de unde s-au putut dezvolta;sensurile
'păşune', 'teren arabil,cu fâneteşi pădure(luncă)' (cu măsurilelor) şi
au apărut
numelede pâraie,sate, dealuri(cu pădure)Voloaca.În spaţiulest-slav, sens foarte
bine precizat al apelativului60./1OIW
este acela de 'loc jos, mlăştinos,care vara se
.,'
fi
Ioc
aconerit
·,201
"
usuca ŞI poate I traversat" ac acoperitdee nl
p ante ŞI copac)"
' ...Ş"1po1.
w1mei
luncă', wlacha 'gura râului' (amintind de voloaca de la Gura
Bohotinului)sunt termenientopicidin
În ancheta
din comuna
(jud. laşi), un informator
A.
ne-a asigurat că termenul voloacă Înseamnă 'un loc
cu multe
Pâraiele Voloaca şi Voloaca Mică par a confirma această,
de la confluenţalor era
(până la asanarea sa). Informaţiile
r'pih''''llt><''·p
la voloacelede la
par a indica
două grinduri,cu
şi păduri, care s-au format mult mai târziu satele
(atestatdin anul
şi Gura Bohotinului
la 1820). Mai
sunt reperele din
hnt::!rnic',l
de la silişteaDimileni(1610),unde se trece
voloace(în
şi în
Prutului),pe una dintreele aflându-seo salcie "")Ia,W.
200
Slovnik:
ukraijns
'koijmovi,1,Kiev,1970,p.729(s,v,GOJIOIW),
201
N,I. Tolstoj,
Slavjanska
geograficeskaja
terminologija.
Semasiclogiceskie
etjudu,Moscova,
1969, 159160.
PeterNitsche,
Geographische
Terminologie
desPolnischen,
Koln-Graz,
1964,p, 119,244.
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Etimologiile şi semantismele discutate apropie toponimele Vlaca si
Voloacele,iar repartiţiilelor indică două arii de HU""'-''''f'"
slavă:veche (cu Vlaca)şi
est-slavă(cu Voloaceleş.
DLR va trebui să elimine
eronate
şi 'lac mare" ale
apelativului vladnic, să înregistreze celelalte variante descoperite în documente
istoriceşi în anchete şi sa consemnezeentopiculvOIoaC(L
TERMESGF;OGRAPIHQUES
nu eHAM}>
DE IA NOTION
'TERRE
HUMIDE,MARECAGEUSE'
ET LEURSREFLETSTOPONYMIQUES
RtSUMl
Parmilesmotsquidesignent
«uncterrehumidc,
onpeutmentionner
lestermes
geographiques
vlaşca(dt';ia
abordedansunarticleprecedent),
vladnic
et
tousrcncontres
dans
la regionhistorique
de la Moldavie.
Le motvladnicihlabnic,dansles docurnents
slavons)
et le
toponyme
Vladnic
apparaissent
dansles documents
historiques
et onteterelevesparlesenquetes
toponyrniques
avecleursvariantes
vlamnic.
vlanic,vlainicetc.Leterrnea perdusonsensdesle
XVlJ!e
siecleet a eteinscritdanslesdictionnaires
avecle sensinexact
de«fort».L'etymon
enestun
motslavedel'Est,gardedansle vieuxrussexJlHoa
el ayantle sensde«temps
pluvieux»,
quiexiste
aussidansle motroumainvlog.Lescontextes
ou l'on trouveI'appellatif
vladnicet le toponyme
Vladnic
nousconduisent
versle sensde «terrehumidc,marecageuse»
(toutpresdune riviere),
souvent
couverte
deroseaux
oudepâturages.
L'hydronyme
Vlaşcaet l'appcllatif
(rencontreaussicornmetoponyrne)
voloadi,pasencore
consignes
dansles dictionnaires
du roumain,on1commeetymonle slavt eornrnun
*volh.et
presentent
plusieurs
sensdansleslangues
slavesderEst.Deuxd'entreceux-ci,
«tenemarccageusc,
avecdessources>I
et,parfois,«boistouff\m,
peuvent
ctrcidcntiftes
dansdevieuxdOC\lment
et lors
desenquetes
toponymiques.
Institutul
deFilologie
Română
"A,Philippide"
laşi,str,Codrescu,
n1',2
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