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DE
D. LOŞONTI
şi C, LUPE1\
],oealitatean.aeoviţa este situată-Ia c.ea23. km sud-est
inalnl
al Oltului, la poaleleNluIlţ.iIorFăgăraşului.Hotarul
te spre nord şi .nord-estcu cel al Avri,gului,spre sud
şprc vesLşiuord-vestcu al Bradului şi Tălrnaeiulni.,
Aşezarea este veche, datînd, cel mai tirziu\. din perioada ..simhiozei
slavo-romăne. în· documentele cunoscute pînă acum, ea apareatestată ahla
la 3 Iebruarie 1453, Într-o diplornii dată de Ladislau al V-lea,regelelJngariei
(vezi Ilarion Puşcariu ş.a., Conirtbuiiuni istoriceprilJitoare)â.trecal.a1r.oll\cÎniiot: de pepămintul crăiese, Sibiu,..1\313.,
p. LXXXVIII)
Între anii lfî97-1760, În Hacoviţa an fost mari îrămintări religioase,
generate de trecerea unor săteni.Ia catolicism, şi, maiapoi, ..de,teucJiinţ:n
rcintoarcerii la ortudoxism(veziAugustin Bunea, Din. Istoriarontânilor.p,'piscoplll
[Dan LneceniiuI{lein. (1728,-,p.51), Blaj, [l900], p.. 290;. id.cm,JFpiscapii
Petru Paul Aran şi DiouisiuNooacooici,Blaj,.1902, p...J.39,.l43..şÎ;,,215;
...ştefan
Lupşa, Biserico.sarăeieanşşi. "llllil'ca" i'n .anii J 6.9',/. 117.fl1,
..:Gu.ctll'eşLi,
.JQ48..,
p. 18c-·19)..Din Ceh:eoI1Stmmat.eÎIl
"Cartea de.aur" a.parobieiof,todoxclo.cale,
reznltă el,ÎHaceasti'i perioadă,.datorită persecuţiilorreligioase"fpartc;mul.ţi
racovicenifUI emigrat. in Sebeşul .de Sus, Seheşul de . JOS,.THl;jlU.
Hoşu şi
Boiţa·,renomellcare se reHeetăln mod pregnant În oJwrnasticaacf;stor.localităţi apropiate,
o dată eu Înfiinţarea .regimerrtelorgrănicereşti (.veziDin. islfJi'iaTntIl.'Uuaniei, vol. 1, ed. a l Ll-a, Buenreştt, IHoRp.251), Raeoviţaa.Josteomp!.e.t
militarizată, nici avîndu-şi vsediulcompania a VII-a din cadrul regimennnlui.I
grănieerese rOHli'm
•. Haeovieenii care Il-au vrut să se lnrolezeea. grăni.e!Hiau
fost evaellaţj, 'i'n locul lorf;iind aduse familii de iohagi, mai..ales
Tara
Oltului;.DineoIlscripţiB anulni 1765 rezultă efi au rămas pe IOet
..puţine
familii, celelalte stabilil1du-se
..îl1.1oealităţ.iledin jur .sau chiar.În Banat. Noii
veniţi au fost imediat împroprietăriţi, fapt care a avut o mare influeu'ţ;ă.
asnpra
toponimici loeaîită!:ii,.Ei an rebotezaL unele d.intre .locurile.peeare . le-au
stăpînit s.ubo fonn{t sau alta. Aşa se expUe.ăfaptul că .j'n.eonserippHe.InttÎ
veehi-sint inregistrate foarte multe toponhne care azi Huse mai păstreţl7,ă,
Hneovieenîi;tazi Înmunăr de peste 2 200, s-aU ocupat din. cele'ma'i
vechitimpuricll agricultura creşterea vitelor,IhitOlită fclptului'cttauavut
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suprafeţe întinse de pădure, s-au ocupat intens şi eu fasonarea lemnelor de
Ioc, fiind, pe timpuri, unii dintre principalii furnizori de lemne ai Sibiului.
Azi ei lucrează în cooperativa agricolă de producţie înfiinţată în 1950 sau
sînt angajaţi la UzineleMecaniceMirşa, la Tălmaciu, Victoria şi Sibiu.
* **
în cele ee urmeaza încercăm o prezentare muuografică a toponimelor
din hotarul localităţii. Cu aj uterul mai multor informatori, le-am cules, În
anul 1n74, pe cele cunoscute azi. Pentru a completa lista toponimelor racovicene, pentru a le putea explica şi stabili, uneori cu exactitate, vîrsta, pe
Ilngă lucrări publicate, am cercetat şi diferite documente manuscrise.
AJ3REVIEHI
Arh, Br.= ArhivaBrăniştii(1889·-1948),
păstratăde Ion Săbăriusdin Hacovltu.
Arh.Florian Diferiteacteoriginale
saucopiiaflatela familiaFloriandinlocalitate.
Arh, Şe.",Arhh'aŞcoliigeneraledin Racoviţa.,
C.LH\74c,Carte
funciarăa Racovrţel
Încheiatăîn 187,1
la Notariatulde stat din Sibiu.
Conscr,
lti98.etc.=Co!1scripţlile
Racovitel
din aniirespectivi,
aflatela ArhiveleStatuluidin
Sibiu,femdConsertptti
poscsoralc-cHacovlta.
DOH
·,,,,!\'.A,
Constantinescu,
Dictionaronomastic
1'011U!ncsC,
Bucureşti.HJ63.
Matr, !:>oLez.=NIatl'Îeo]a
botezattlor
greco-catoliei
dinItacovltn(18:10-·-1880),
aflatăla Arhivele
Statului.dlnSibiu,fondStarcelvilă.
Matr.cun.•,,"Malrieola
cununaţilor
(18iJ\l---1885)
..aflată la ArhiveleStatuluidin Sibiu,fond
Stare civilă.
n.f..=lIufile
elefamilie
n.p.O'cl1ume
de persoană
Prot,mort.v-Prntncolul
morţilor(18:39
.. 1886),aflatla Consiliul
Popularal comunei
Hacoviţa,
i\ril1Î,10-, piişune.în trecuta fosto
pădure.in care esenţapredorn
inantii era
armul,PeI1ngillemncle
defocşideconstrucVe, racovteenuexplnataude aici scoarţa
dearinpc careo vindeau.uscată,tabrlcllor
de textiIedln Sibiuşi Cisnădie,
undeera
folosităea tanant.DatorităacesteiIndeletnIciri,ci au fost pol'cc1îţi
SCOI'!lI1'Î.
Calea
Arinilor,principalul
drlilTl
de care ce traversaLiriniide la S la N.
Ariniiăi iUal'i,
I,a, terenarabilŞifinal,
eu pîlcuridearini,rilmăşiţe
alepăchll'ii
de
odinioară.
Al'.iniiIII lli( Calin,I,a, lunGăIlngil
ValeaLuptIlui,
underacoviceanul
en acest
ntnne,mort în 27 iulie1880,la 78 d.c(llli
(d. ProLnHJl'ţ.),aveao,asă,
ni dispărută.
,\riniiPOI,ii
Rlld,îll, coastăcutul'işul'i
dearin!,care,Ia sflrşitlll
secolului
a!XVIlIlea, a fost proprietateapreotuluiHadl]
elndea. Acesta este menţ,iol1<1t
Într-un
dn('llll1ent
din 1777(veziG. Baritiu,Maleria!!lwn1m istoriaN(Jimenlnlui
1 gra-

niiiaritielinTransilnania,
în ,.,Transilvania",
XVI,1885,nr. :14, p. 21).
Balasrleră,
balast.ieră
lIngăOlt pusăin
Juncţlunede peste15 ani. La Balastteră,
terenarabilInapropierea
halastlerci.
Baltaa Itotundă,"Com] a cii rotundă,
un lacrătnasde.Oll".La Baltaa ROlund(/,
terenarabillnjurulaceslrjbălli.
UaltaIn:Ucllcl',
baltăin dreaptaOltului.
La BaZla111
MeI/a,locarabilin jurulbălţii.
-- Melţer[?deIţăr],
l1.p.săsescdhl Bradu.
B:llti\ (Col1scr.176,'): J]altha), zOlla
jnulldabilăH Olteţului.înainteca aeesb1
să se uneasclldi.l nou cu Olh.1.
nătătur;l,l,a, loc Ungăfosta albic
a OUu
lui, unde se odihneauvitele după
ce se adăpau.Apelativul
bâlăllI/'ă,
pl. băUituri,esteviuîn graiullocal(şiîn TaraOllului,cLAU{11,S.11.,
voI.II, h. 318,pet.172)
cu sensul'loculunde se odihnesc
vileleIa
amiază,cindsintla păşune;stal1işte'.
Uolovallu
In Lupea,piatră mare. La
Bolollanu
ItiLupea,teren1n jurul acestci
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pietre.P1Il'ăU
IIILupea,atluncn
t al V<5ii.
Lupea,n.I. atestat în localitatedin 1840
(cI. 1\1<1tr.
hotcz.).
HordeiuIti J\'Iate
l, Iiuaţ la conrluen
ta
PîrîuluiCrsului cu Hacovieio!ll'il.
Dl.pă
tradltinorală, arci a fost horrleiulunui
ţiganllumitA'la!ei.
ÎIl8aprilie1841moare
un M.ateibăiaşu(eLPrut.llJorţ)
.
.BOt(ll'fl"f/It,
îrl ,,,terendeluros.p 11ŞIIn a t cu turtsun:la poaleleCctăţllicii.
In
trecut,<tieia fosl o păduresccnlară.Apelativulnu esteviu în grai.
Branîşte,In-,, (Conscr.
176:3;
Branqiste
),
pădure,St: Branişte(Con
ser. 1765; Sub
Braiuji
ste),",livezi[fînaţqri]i păşunat".
AceeaşicOllscrip\ic
înregistrează
finaţuriIc:
Branyisle])omnyw!:lec
şi LingeBranyisle.
CaleaBrăniştii,drumde care )J0care se
aduceaulemneşi fin elinBranişte.În documenteleveehilllai este llumitii şi Calea
!HwzteluL
Dealll lir(mişfii,teren arabil
şi flnaţ; piniila sfîrşitulsecolului
trecut,
erapăşuneentufişurL
DllpâJ)cahl
Erâni.:;lii
final şi terenlmpădurit.LuncileBrânişlii
terenara1Jil
şi fîna(.. ValeadecăiaErani\te,
vale; colectează
pîraieleeeizvorăscde suh
versanluJnord-estical Sorlil,ei.
,--De la
btanişle'pădureoprită'.
.Brazi,îIl, constă plantat.iI<tupini.
Părău el! J]raclu,afluental Văii de,{:'iUi
Branişte;li'o,găel crescsporadicmolizi.
PiSCLl
cllI!melll,
spinared,' dealîmpăduribl,
Ungăpiriu.IJrinconfuYie,
săteniinUl'n
ese
braziatit pinli cît şi molizii.
HriHunu,
ÎIl, teren,uabilin clrea
pla
Oltului;in trecut a aparţinutloealilă1;ii
Braeln.-Bră/al1u,
probabil
Jl.p.necunuscut
In localitate
..darInregistrat
Îu DOP,p. LV
şi 215.
.Bucile
ClU'i1lni,
două.ridicăturide terel1
in formaunorfese.LaRllcile
Curullzi.
Ieren
arabilUngăacesteridicături.
Rutinei,o fintiniţii, nn i7.Yo1'
cu <'.pa
captatăIntr-ocioattl de salcie.Lu Bulinei
(Comer.1765: La l111tinej),
,.pămînt
p 109tin ,)s, apă[os"in jurul izvorului.
CalcaBuline/ului,
drumde hotar ce.duce
]n Arini.Totin 17(j5cstecollSCl1ltHlt
linloc
arabil: Oyln szasz de Bulinej._. De ·la
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buiinei'Lruuchl
scorburos
Incaresecaptează
apa Unuiizvor"<.putinet,prin sonortzarea
oclusivei
surdep.
(:lIleltCumpentt.
prineipalul drum de
care ee ieşeadin Hncovtta
rndrepttndu-se
spreT:'lJmaeiu.
O bunăpartea lui se conIunelă cu şoseauajudeţeană'I'ălmaclu
"Racovlţa Avrig.Dtri.josdeCale,Dtn sus
deCale,:olrălurî
pc parteadreaptă,respectiv
pe partea stîngăa acesteisosele.Groapa
Ctuupen
ii, arătur! la nord de cale.Ungă
calese aflao Îlrillnăcu CUlJ1păllIl,
pc care
hât.rtn
iî şi-omai amintesc.
Calea ;\funtelui(Conscr.1765; E.alYII
,Huntue1llj),
calepe rare sătenll mergeau·!n
munteleHacoviceanu.
G//in8ZllSZ
ele.IfllliJa
Mlln/cluj
şiLaRalyaA'ltlllteluj
la Portisol'a,
HI'ăluI'i
consemnate,
tot în 1765.Dupăce
nnmLele
a fost vindutaVl'igenilol',
numele
căiia fostschiuLbal
InColeaBrăflişlii,
penlrn
d\ ra.r.oviceuii
nu mai urcau spre IIlunte
mai sus de Branişte.
CaleaIlal'iştiIor,
C:alea
Hadştii.eln.J.tJ'1
in
Branişte,pe uude"aufost.fugii
mHirari"._..
Dela ror/şle'locîntr-opădureundecopacii
sinl.rari'.ToponimuJ
estemenlionatintr-lu:1
act elin18Tllarti.e
1894(eLA1'11.
:ar.).
eulea Şebişului,
drumde+care ce fat'll
legăturaîntre Hacoviţaşi S.be,ştlde.Sus.
CâmrcaŞcbişulu.i,
treceP!15teDealulŞebiŞlll11l.
La CărareaŞebişullli,t.eren<trabH
UngilcăTare.Pări'iulde.,câfâ Şebiş,plrJu;
"împreună
cualtele,fOfmeHză
Haeovicioara".
Şant1!lŞebişullli,
allţ (\c desparteterenul
Hacoviţei
de celal SebeşuluL
Yaleade.câtă
Şebiş,Hpăce colectează
pîraielede pe veI'·
santuIllord-vestic
al Sorliţeişi de pe cel
estical .Jarişleidin hotarulSel)e.ului
de
Sus.- Şebiş lşăgiş],lllUllclepopularal
saLuluivecin,Sebeu de S115
.
Canhm,cantonpe caleaferatăSibiu.Braşov,construit,
dupătoatepl'obahilitl'llHe,
() dată CUaceastăcale, inaugllratăla 1:3
septembrie
1892(veziE. Sigcrus,](ron1!r
elerSiaelilicnnilIlllSladt,
Sibiu,1930,p. 55).
ta Can/ol!,
terenamhilin jUrt.Iealltonului.
La GantOR
în Cemlşâ,
terenambilin j1ll'ul
cun{o!lu!ui
. din Cenuşă,l:rclJ!sl'crmat
azi
in 11a1lH
Mlrşa.
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17G;)
: GuraT!leji)
,....intrarca
;(;iîral'e,
eăran,spreBalnstlel'i'.
LaCărare, Cheii(Couscr.
ţW,Wl'
anlbiLCărări,cărăr;j"1cute
dVYÎ!lfde in Cheie".Părăti,C/1Cheia,aflucntal Văii
de cătă Branis:c, spre izvol'ulei., I)ela
il! păsunea Arini.
cheie"loc strîmt,îngust,cupel'c\,j,
.Î1i'alţ
i
(;e'luşa,
I,QClH\u?,l(lVblr:
,elI'.
18;,,!:).-,,ţ'
Csenuse)
",:,p8rHînt:.hun
J -,UffLLor, de sl.încil,pe cursulunei văi".
Pll.nÎ.Ht
,lecallLwtca
bJtIi"pe malul.stlll[ţ,,1
CÎmIJŞOI',
în, (Conscr.17H5:l{imsor),
OJtulu\,'Topol\imuLsc
refe.rilla calitatea terenarabilsprenordde localitate, Calea
superion
ră,a solulut,
:,cal'('.esteusornisipos Cimpşorului,
drumde e[lrc.cc traversează
şj
încll...ln eLşapica în cenuş.i:'. Ciinpsoru.
- De la citnpşor(<.cimpLişol')
eL :;;iJ1.LCenuşă,inregistratde I10Iţ,p,
<CÎmp'întinderede pămînt semănată,
2;Jo:dar inexistentîn loca.Hbte,
cultivat'+ suf',dim. -uşor
CetlJtca,La
Cetate(Conscr.
1nltl: rsa«.
CÎlwpişt.i,
În,.",',loc arător 1111gl1
sat,
te),,.,sînt
in virf.înpădure,urmedecetate";
cultivatîntrecutaproape
numaicurll1epii.proemiuentă
împădurităînaltăde 5146
rn,
1)(\la cînepişli,pL
'luicinepişic
'jocpe care
LiteFatUl'a
de speeialitate(l'il.J. Ackner s-asemănatoridepc'cares-aculesctnepa'.
Dl'e.'livmi8clwnAl1erlhiimer
urui[[w{sel/e1l Inprezcut.peo bunăparteaacestntteritoriu
\.i-ileC,/I.,P.-1I111i.
De,
}-:lur,qci17'n
-8ic!;enblir[/cn,-\'iena,
"1857;
p.6:3,c- se lnthid consll'uC
,64; htllan.:Uarţi:uI,Nepel'iorill
arlwolâ!/ic ['('ceatoponimuleste folositdin ce in ce
mai rar, fiind inlocuitCIlunul rcccnt:
peldl'l1
Ardloal,Bistri\.a,
Hl20,p, :12;J{,fIoLaOil!mHv,
reciti"
?;ur.·
SicVeli.biitgischcn
BW'{fCl'fo)'scll1ll/{j,
itI.',;Sftdf,st·Forsehullgen";
VI, 1941,nI',
(:Icjiapopii,I.ocfolosil,in trecut.de
:3 '1,p.
consen1IH:,lZă
ai-ejLn'nleh,
unei
preoţiiracoviceni.
(:oastaai\lare, eoasUj
împăduritLCallU
cetăţi,depiH1Î11tdllpă
miiialltoI'i,'dczid
după.aJjii,Q'onstmiUi
În acloua ,jlrmi'itate Coastei(00118('1'.
1765: [(ap!! ](oaszti),
a CoastciM.aridinSeheşude
"-.secolului
al XII-leade către populaţia .extremitate
Sus,(JOl1s{(l
caredeIimilează,pil1ă
la Holăsatelordin jur; Făcîndparte din al II-leu
,de cel al sebevaldeapi'itare
al ceti'iţilorde
g1'llni\il
m;.lghja- re!,.lcrcnUll'acnvicct1i11or
-- De la cap 'începutsilu sfîrşit
re,ca'serveaatîtea punctde.&uprav'egherc şcnilol'.
a lrec0torlic
-TUrnlJIio:şu;di :şica·-1<lc:de al Hnuianumitloc',
,·cIuginîn.
vremuride l'CsiTişt.e.ToLde
aid
COl'rine,
ÎJI.N,(Co1lser,
176;'):1{oprine),
lerenarabHşi
finaţ.· Dela coprine,pL
-lui
sQ"$upnweghf:au
şi poteciIecle'eai
eetreceau
·spreCurteade' ArgeşŞi rUmnieu'Vîlcea. CiJptinc'i
ni.frcisă'.
urdnclpevaka :Riului
MarO,
PăI'ărlCetăţii,
(;(lrdintl,ln, (COl\scr.
1765:li.ol'dîna),
anllcIltal. Vâii CclâţiL.Aceasta
dinllrmă
arătlll'işi leren.mliîştiuos
înapl'cipi<)l'\l.
de
'eolcelt"'Hzi'i
pîraie(e"care'.iz-vol.'ihc·
deR-tIb halta Hacovila,In ACi!ill,.i
(0111,
SiHiştc,
PIăieţ..şi
Cetate"viir:sindn-se
în TI!îrşa.
jUiLSiblll,se int1lneşte
loponimul
GOl'dillÎ,
{;eiăuieă,
La,,,,,proeminentă
impildurilă "pantălină,fînaţ.".
pe emhll
ea ce eoboarildin Sorli!:ă,
forrr1înd
Costiş,În"."terenarabilşi finaţ.
CruceaCOIUllUlui,
crucede piatră,pe
('uInpănaapelorîlltl'e Valea l.l'puluişi
lllu.ie,în6 augi'1881,
Valealui Deş,Aiei'
sînt Ili'mcle
unuicastl'li .malulstîngal Oitulll.i,
roman
:LV1.J.,
A,ekllcr, Coloniel! a fostgăsit,inetat,OncaNicolaePopovici
din Colun,com.iPorumbacu
decTos(eL
miliţr'i.l'ischcn
Standlager Riin,wr
in
SiebţJibul'gen,
Viena,
Prpt. mor!:),La Cn.lceaColllnulUÎ,
teren
1857);::p.
17..; ii.l!-gustin
Caliani;LI1'lnele
don.uU- arabilîn,apropi.el:ea
acesteicruci.
Cl'ueea
lu Haţ, crueedepialră l'idif;atil
Bl\'.j,191,3,
p,
(CoJlScr.1'765: T!lcje, (lupă.aldoilc8războimondialde BatDavid.
rj.eje),i lleXUeu
stîncos,pe cursul111ijiociu l,a CrucealiLRat,terenarabil.
(Conscl'.t7(i()
:
CruJIll'cllişti,.
îll, terenarabil1iqgiîsat,
au culUyatcartofi.l)p la
.l<.oszlisu
f(uei), "e,in stînga)\'lirşij'\,
G(li'<1 underacovic€nH
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crumpentrti,
.,;g'.crnmpcn
iste 'loccultivat('LI
cartofi"<
(pl. ('n}mp{'f)(:)'rilr
tof"f--suL C'{)
•..işl«.
nea!,Pe-. dealargllos.SnDeal(Conscr,
nOi): SubGyall),terenla pralel«acestui
deal.
Dealu:\Jdii,deal Orabil. Inextstentun
Racovtţa,
antropoulmul
Aldeaestetrccvcn
t
ln.·.Avrig.
IrenluillMart',dealumbilIn stîngavMi
Hacovlcloara.
IlcaluBîmclm,'(Couser,1765: (1!lalu
llurtujlor
), dealÎ1npă,duri
t. Pata Ilirttclor,
coastă'împădurită(972m).PărăuBtrnclot,
afluental Văii deci'!tii Branişte.Plain
BÎrnelol'
(In1766: Plajii Burnilor),
desparte
pădurileBranişteaşi ValeaLupnlut.iPeel
săteniiac!uceau
bîrne(r;g
..[!Î.J;lJâ
'trunchtde
COPile
grosşi 'înaltIolositla diferite con,·
strucţ.ii').
Bea!tl, CUlulu
i, I'c?,., deal•.•
grător în
apropierea
satului;,,jci .anfnt mesteceni.
pădure",Su 9cahl Cuculai".
loc ariţbili
fînaţ lEIpoaleledCfllu.lu'.
- .Antropenimul
Cuc(u)a disptTl!tdin ]ocalihite.COllse]":
16981nregisti·ca7.1
pe iohngll!Iori' C\II'.
CI.icuc.,llmnelepă,sEîrii.
Ilealo eil!UlSIi)aei'illU,
virf (650rn)CI.!
lufişuride mesteceni,resturiale pldurij
de odinioară.In unde doemncntcvechi
maies'teniuniti l'iscHUl'suhIi.
He.ahllnA.ntollll,
dealîn p{şllllea
Arini.
lJn racoviceannurriit
limosAn/onic
mcare,
h114dee.1845,in vîJ'stăde 70 de ani (ef.
Prot. nlotp.
Dealtllu HUlleil
naviduSUlltii,
deal pe
ciu'eobişnuiasă ste,t paznic\,lde hotar
PopaDavid,fialtui PopaSaplu,urmărind
sălincoboal'8
viteledi!lIJllşune
în terennrile
cultivate.
]lealu lu.fJului(Con
se!', 17(,5:Gyia/ll
Lzipzilllj),
deal cu tufi.$t1l'I, şi :pomi.
01'oapO
tapului,locîh1pădurn
!IlBrahişte,
ValeaLi/plllui:1. Vtll{\ce izvorăşledin
pădure;2.Păduh comrmaliisltuatăla
ohîrşiavlîii; a. Trup de flOtarcuprinzînd
og:I'ăiii
terenarabilşi fînaţde (1parteşi de
alta a ,,{tii. Dela lup/numele
Gllimalldui
sau,nHliprobabil,dela LUPll,antropoIlilll

dlspăru
t dinlocalitate,
dar[;}(istelll'
şi în SebeşlIcieSiIS,Consel'.·
J
!I'o:,z!î
pc IApuDoieucu J1)
:16de capreşi 18iezf.E:s't{,
săn· fost proprietarul
v·a.le,snuR,)'-oli.
DeMnMorii,
lui a fosi o moara'.
IhljJ[lGrudltli (COUSCI'.
Grcdin),tcreual'ahiisi nnn(
gosl>od!îl'iilol'
de pe UJi!uil .1\'101'e.
FaraBolIl1u!JcştIlm'
Bobindsc\liloJ'),
fflţă(h(l(laJnrabirl
i
plantat<,U
pomi.- Boban!la,
n.Lit.estat 1n
sat din 1598.
Fală,Pe-,. ccashile.dea1atabil>'i.
,Feregi,'tn-,teren(ar,jbiJ
şifînaţ)pee,lî'e
crescmlilte ferigL
FintimlIl H{NI,fîntîniîeu ap'].reCe'.
La FînlÎnaa Rc(',terenarahilînjurnl ei:
FintiniI Gl'ilm,U,
fîntîni(ăIn BrâTii[(';
LaFtntÎ1fa
Grancii
,1ererHll-din HntJhl-'
ţei.·.-Grancea,'IJ.
f. abSe:tlt
elinlocalitate,
darcuno,scntÎ1J-Avrig'.
FintinIIIu _'\;[II11011ă,
l'intîniţilînSorUţă;
c!înea izvorăslePări'mCIl
Ofjtada
Il! l11anoilă,
ogradafru!11o[ls{t
cu pomi:
lv!anoilâ,prcl1unleIDcal < Emmwil).
FîntÎnJl
l\:eamţului',
în Branişte.
La Fi11tÎiW
Neamtului,
tej'c,nln
ni!ei.PoianaNeam/ului,
luminiş.
n.f. (cI. Ion N<'Hmţll,
stah1litin Racoviţa
între 1760ci1'765)
diSlJi!t'lltdin
]o(;alitâtei
sali lllU1HHc'
etnie al vr'eUlHliplidnrat6ri
paznic'de vÎnătoatedoltlJleSC,
FinUniţaIlMriulni,fîll
UJiiţă
ÎllArihi.".Se
spune căin apro:pierM
eiîşiaveaadăpostil!
rtJ(!i.mell'tar
păs(ol'ulciutzii'de bol>f3a6
all.gustl847
]u6ati)Iosif
morr)•..Nu e excInsca'Boarillsă . JieiUIl;
SUj)ral1ume
ihdiCînd
ocupa
ţia··I.\cestiH·
Iosif;
Fî11tînlţaluiIlI'eteşnn,fîntîniţă.'-'Brc"
leşa11
, lLf.<aLestal
In]()caiÎtatedin 1841:
FilltiiliţaI'n Pii!l'UJUCului,
fînUniţă.
Pâl1'll:lificnllli;
anhoţ>ill1îrn,
GanraiiITiirî!ă,f1l1af.>
J>tlfău
1Il1Wtf!â,
afluental VăiiLnpului.Polana
pOiaJlll
lîngă Racovieio:tra.
- Tăi'1ţă,'riT
atestat în 10eaHtatedi!1.·1840
(eî.<Ma'tr,
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ŞI
C. LUpEA
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hotez.).Găuri,111
, păşuneeumulteaccidentede teren.])ll11ga
Găorilor,culmeeu
turlşurl.- Dela (fam·iJ.,
variantăa luigaură
'groapă,adinctturăin sol'.
Giril\,I'e, arăturl pe maluldreptfiI
Ollnlui,in1.1'-0
zonăinundnbtlă
a acesf.ula.
G:rlllliuu
IllIlne,tinutcorm.nal
menţtonat
şi in C.].1874.
Grăllilluţ.ă:
1. Loc tngrădttin Poiana
Ptrtlturtt,unde, in 1911,s-a Inl'ihrţato
peplnlerăstlvlcă(ef. Arh, BI'.).2. Poiană
micăla conttuen
ta Părăululcu Braducu
Valeadeciin'iBranişte,
undea fosto pepinieră sllvică.- De la grădiIltzţil.
'pepinieră
stlvleă
'.
{lroalJU
eu eurlleUII,
groapă; pe fagii
secular!de aiciera cur p en de pădure.
fll'OllllUI.inet,
adtnclturălargăîn stînga
Văii de cătă Şebiş.- Linca,anlroponim
cea existatin sat.UnIonUneaestemenţionat intr-otabel"a contrfbunbtlllor
dinjurul
anului1765,ca plecat elin Hacovl
ţa în
Sebeştlde Sus.In 21mai 1844UneaBut.
SUlneana
se căsătoreşte
cu KirvanStăn.ilă
(ef. Pl'ot.cun.).
Groapain lojă, coneavitate
de terenin
Branişte.
- IOlă, prenume,azi diSI)ărut
din localitate.Un Iose Sîrb este.atestat
In 1845(cI.matr.botez,)."AiIn lojă"sint
supranumiiuniimembrielincitevafamilii
cu numeleSîrb.
flropiIe[groli'ile],
păşunecu gropirezultate elinsurpăride ter.en.PilrăuGropilelor,
curgeprinpăşunein Racovici(}ara.
- Dela
gropile,
sg.gropi/il.
'gl'oap?
maimică',apelativ
dispărutdingrahdarviuin Unelelocalităţi
ale judeţului,
<groapil
+ suf. .tIă.
GuraPăI'llniilor
1. Confluenţa
Părăului
de eăU Şepiş,Păriiuluide Mijloc,Părăului
SeaoniloI'
şi a PărăuluiSasului,
ceîmpreună
dm1Ilaştel'C
văiiRacovicioara.
2. Conflullnţa
PărJ!\uJui
din Dos,l'ărăuluidin Mijlocşi a
Piiriiulni
Şipotelol',
caretmpreună
formează
ValeaIn Laţ. In (La) Gura Păruuălor,
păşune1njurulacestorcouflncnţe.
flm'oui,dealde formăconieă,acoperit
cu tufişlll'i.Pârilu Gllf(flliului,aflllent.
al
VăiiI,upuluL
-- De Iii {)UI'lllli
(pI. {Iur{)lde)
'dealdeformă('ouldi; vIrfrotunjitdedeal'.

Hotăre][llOLăr'ttll
(intr-unact din1752:
ttotarui; Conscr.
1765: La Hoiorel,
Hoierei
;
Urbariu
l Sehcsulul
deSusdin1768: Hoiarel,
Holerel
), pirlu.;Izvorăşt
e elela Sebcsude
Susşi, pe cursulmediuşi inferior,desparte
teritoriulacestuisat de cel al Hacoviţei.
CaleaHotărelutut,
calede caremenţionată
şi In C.f.1874;se confundă
azi cu şoseaua
comunalăHacovlţa
- Scbeşude Sus. Gura
Hotărelului
(Conscr.
1765:GuraHolărelnln
j ),
confluenţaHotărelululcu Ollul. POc/lI
Hotărelului,
pod peste llotărel,La Podu
Ilotărclului,teren arabi!şi Iinaţ În jurul
portului.
_. ne la hoiăr«!
< hotar 'linie de
demarcaţ.ie
caredesparteteritoriul(locuitorilor)uneilocalităţide al celeivecine'+
suf. dlrn, -el,
Hula Atuntşutul,
calepe o pantăfoarte
plezişă,tn Branişte.Părău Aţuntşnlui,
atluen
t al Văii Cetăţii.In jurul lui este
aţunis 'afiniş'.- Dela hulă 'drum care
urcăpc ()coastăfoartepiezişă'(DM)
,
Hulaa Galbenă,hulă pe un terende
culoaregalbenă.
Hlllllll.Pictrollsll,
hulăpeunterenpietros.
HulaPCIJÎnii,
hulăpe vCl'santul
stingal
Y111i
lu De.5.
_. Pepirw,H.p.cea existatin
localitate.
Hume,l)e, deal eu ,.pămînthumos,
Il1o Şt.in o s", folositin trecutla spoitul
caselor.PârlluHnInelorizvorăştede sub
Portişoară
şi se varsăin PăriiuIn Răşinar,
despărţindNumelein H1l1nele
tîlc lUari
şi Ham"lei1leM.tei..
.CaleaHllInelor,
cale
de hotar ce traVf!I'sează
III/meleIndreptinelu-se
spreArini.In trecut,dud in Arini
erapădnre,semainl1tnea
şi CaleaPă.elurii.
Coasla]fumeia)',
coastăarabilă.Domsau
Dos!!Hwnelol',
loc arabil.
111(:1I11ll)
Satului,(Conser.
1765.:.Kapu
Szatuluj,In l(apu SzalulujdekeireA.vrig,
In R:apnSzalulujla Perw,LaKapllSzalulujdinSzuszele1I.mlse),
terenuridinimediata apropiere
a extremităţilor
satului.
ÎIltinso.r:i,
lAt""',loc liltins,lmpădlll'it,
1nBranişte.
- Delalniinsoare
(pl.inlinsoTi)
'loe..întins"
spaţiularg' (DA).
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'l'OI'ONtMIA
LOCAr.Xril.':pr
RACOVITA
._---

Întunerec,° porţ.lun
e din Olt, unde
acestaare o culoarelnchi&ă,
neagră,din
cauzaarilnclm
il marişi a umbreisălciilor
de pemal.LoculeraocolitaU deIuntrasl.
cit şi de inot.ători.
La Intuneric.
micteren
arabilÎn stingaacesteiporţlunili Oltului.
Jlll'lşte,111-,terenîmpădurit.La Începutulsecolului
nostru,aicia fostunincendiu.
PiiHII!
Jar/ştii se varsăin Valeaelecătă
Şebiş.·-De la jarişte'loc pustiitde foc'
(Dl\'I).
Laa Bă1ulil,
finaţ.PărăuBăluţii.ufluent
al văii Mtrşa._.-Bi1l11{ă,
n.p. ce a exlstat
în localitateIn jurulanuluiJ900.
11lBradu,terenarabilpe malulstingal
Oltulul
, ln dreptilsatuluiBradu,
Lac, mic Iac amenajat,cu mulţi ani
in urmă,pe PărăuBlrnelur
; apaacumulată
in el era folosităpentril transportulleu'..
r-elorpînăla loculuneleseputeaajungeeu
carul.La lac, teren nnpădurrt'in jurul
lacului.Lael! ăl Mare, baltă deasupra
Hăzureletor.
în treent aceastaera mult
mai mare,lnrit in ea s-au Inecat vite.
La Lael!iil ,\Iarc,teren arabil In j\ll'ul
t1C('S
tei băIţi.
I.n Cnpre,Joc.. hine cunoscutde dare
vînători,pe unde trec cap l' ele [",
căprioarele]
dinBraniştespreValeaLllpului
sau invers.
I.a Clisa111
Iondeă,păşune.
AieiUnraenvic.eandin "ai In Ioncică"1,=Sllprantlmc
purtatşi azi elecătreunelej'amiliieUgor]
şi-arfi adUnatbîrnepentrucasăşi ar fi
în ei o c.ill a t - o. Apoi,bucatăcubucată,
il transportatcasa in sat, 1ndleilld.-o
definitiv.
f"ueii.l(lare
(Conscr.
1765:La Kaldare),
"e ('amapătos";finaţIn fostazonăinundahilăa OltuluÎ.
l,a eiilu!llll'u
sau Groll}JII
eăJlI!lărului,
arătuft:tşi finaţ.lîngă sat. După părerea
noastră,Pl acest teren s-a aflat sehitul
Hacoviţei,
eare la 1772era deservitde
un singurcălugăr(ef. AugustinBUnea,
Episcopii
..., p. :150).Aici, lîngă schit,
c.onformcanoallclol'
l!lOllsstice,
a fest.
IngropatvreunuldIntl'ecăluguriilui. De
altfel,se vorbeştecil lasflrşitlllsecolului

trecut s-a descopcl'itlnacestelocuritiu
c n p t r ş ău cu urmede odăjdl].
lAIf:iiriimlzi,
"aleise1'accărămizi
pentru
localnici".
LaCirIăolje,
gl'udini
Hng{H·'echiul
eirnitil',
undea avut ţ:\ospo<!ăriu
IonCirţăI!(eI.C.t.
1874). Soţia acestuia era supranumită
Cirţ.ăoaie,
Un iobagIon,Cîrţiiu,figurează
în COllSCr.
1Ii\)8.
J,aColibaJn PiLJoc.pe cursulst.pertor
al VăEde eiltă Şebiş
, Pir. n.p,
La (;Ol'itJJia
a Veche,
terenarabilpemalul
stîngal Olt.ulu
l, undea fost o corabiere"
platrorm
ă plutttoare,servindla transportul
de la lin mal la celălaltal unutvtu; .bae1
CIICUTe
racovlcenlt
treceauOltul pentru
munciagricole
SUlI
pentru:1mergelaSihill,
prinTi'Jmaeiu.Cons'lrllindu-se,
la Inceputul
soco.ului
nostru,şoseauajl.deţ.eană
T{Itnflctu.._.Racovlta--Avl'ig(şipcdutdebeton
pesteOlt),"corabia"a Iostmutată pe Olt
însus,în dreptullucutulnumituziLaCorabte
sau La Trecătoare,
undea fuucţionatpină
dupăal doilearăzboimondial.
1,11
Coşul.upultd,loc îiI Branişte,unde
se SIJlIIIC
căs-ar fi g sit coşulpieptlllLli
unui lup.
l,a efetă, terenarabiipe un dl'.alde
foI'l11n
ţie ealcal'O!lsă.
l,anăiaull,terenpemalulstllgIl1OItnlui.
Aici avea citevaparcelelIn 'locultordin
Dain.,com.Hoşiu,jud. Sibiq.
lAtUUlUJI,
loc llrahillJC'De.1.f.
Plnăla
Incepu
t.ulsecoluluinostru exista aiei un
dulap ( 'sclinciob',sensul1 din DiVI)In
eun tinere(ul.din
ftacovi(a.şiSeheşude Sus
"se dileh:a
la Paşti şi la Husole".
tu l'el'estal',teren al'gHQs.
Cl. I1.r.
Feres/a/'(C.f.1814cunoaştelUIFerestl1l'
Ion) san fers[ar 'sticlar,geamgiu'.
Ltţ Flităroaie,teren arabilşi fîuat.
FIităroaie,
slIpl'an
l'1l1
eil;soţiei lui Fliter
Ieronim.
1.1.!
fiară,terenin jurulhaiteiRaeeyiţ.u,
construităîn .1.954.
LII lovlei,flnaţ mlăştinos liugăsat.
Tradiţiaorală consemnează
aici ."moşia"
unuigr:lnicer
CI).
acestnume,sîrbdeorigine
..
O SUSDll,a
I(Jvicia decedatIa 1 noiembJ'ie

BDD-A1390 © 1986-1987 Editura Academiei
Provided by Diacronia.ro for IP 18.207.231.83 (2023-01-09 04:44:24 UTC)

lf)o,(t.:r.
'-ProL
oddtfi'elleadispsTlnd
aeesl
din Hacovita.Numele
tU'Ja.milieSÎrlt
estefl'ccvelit
în localtta+c.
La il/au'\!
Hnveehii,
final.în care a test
un
Haveca,prernnne
Icţilinin,atestht>wlo'('âlit;It(
din 1842'(eL
'N'fatr"botez.).
"LaI'iatr:l,loc111'
'Vlcstecăniş,
undeerau
depozitate
pietreleadunat.",
'depe tercnurtl«
cl1ltj'vab
iI«.
La Perttşoară
(Coase,1765:Porlisora;
PZapH'.Pot[fsGri,
Fitfu Poriisori.),
•teren
sHul1t
la intîlnirc!1
Arhrttorcu'Faţa.Aietîn
gardulee despărţeapăşuncav.deterenul
cultivat,aexlstato'portişQ(1Tă'Cfire
rnchidea
drumulCe'treceadtntr-unbntarîn celălalt,
nepertn.lţtndu-lc
vttelorsăintrein tartnă.
'LaPl'llni,ltJ(i111pădurit
tn Branişte,
unde 'alI-exista
l pîlcnride prullL
Ltll'n$căl'ic,
ltJC<llIlde
făceatragerilede
i1ls'tl't1:cţîe:
pe,timpulgraniţeimilitare,colTI,
'pani,ja: VIiI-a.
La Rampă,tereli'injtll'lll punctuilli
undedrumulce'dueespic' Olttrece ]Jl\ste
caIeH
ferată,
Ia"Saiv:liJe';
telfdn::uralril
Hllgil
sai\i'f::lneJe
C,A.P.-uhlÎ.
LaSogi;loe
în Mestecăniş,
undeS0g6sean
pîleuridesoei.-- Dela sO!Ji,sg.
sog,formă
I()'calir'alttj>'soc,
'relin
Ilatăprin sonoriza
rea
tJelnsiveî'
velare.
La 1'1'1
}Iefr('punctsituatin .irnedifrl:a
vîrfnluiSorliţei,llh<le
se Întî1Î1ese
pădnrlleHacoviţel,AvriguhlÎşi
8ebcşrlhlic1e
Sus:'"e oboI'W'lîntre tl'ci
16caIttăţi":
'Tjltr"mi'
actdehotărnicîe
emisde
CapitluldinAlba-llllialn
1725(coPie;
Ath,
Florian)se sflllrie: "...et bÎ'CMrîjungitur
metit'tl'lurn
P6ssessWnurtl
FelekI = AvrJgJ,
H.akovitzll'
'eV.Setles;;",In 1753,intr'uII
actdehotărhlc.iO
emisde {';omi!iia
elie'tală
care[;reinnoitsemnele
dehotarintreHacovitaşi Avrig(copie,
in Arl1.F1orian),locuJui
i ;s'C'spHtiea<leja"tNmcta".Num1rea
iniţială
de l'ri l'viefe
arc la bnăapelativLllmelâ
(pL
'semn"deh,tylae,
<magh. Inela
''ideru!:,
În. maghial'ii
··cHvîntnt.apătruns
dilliclatin,l
medievală.
De la 1'1'i
.1'vlles,a
ajuns'ktl'ri.}Wei1'i,
plinetimnlogic
populari!,

La 'I'rcel
, locIl! Ariul,
pelltruildăpafulvitelor.La
1u1'ni01ş
lîng'fValeaCetătiiunrtcclurdarul
Cinde«
a amenajatniştelrdcL
'LaTiyanalocarabllfnapropterea
conI'ILlenţr:iV!1ii
cu OlLu1.
Ln l'iănuşn:. teren arahiLi\'ic'i_'.lera
o casîi (le
covaci',r:)'căt a r-I",
La Viţel,loc înlpădnrtt...Iti
1)e la' vitel"puiulva,'('.H"'SE{
puiulcint-ei',
Luncă, In-,
; teren
Lunci;
ocupa
l.
Olt. De
li fund
ceamai depll'tată(lniinie
orizontală)
aunutIoc'.GuraLancii(Conscr.
1765:(;IJj'uLunlsi),
terenarabil.iApelatlvul
!Jurăarcatctsensul'începutal unui anumtt
loc':LwiUlela Băla'n,
Bălan;li, 1.
dinsat.
McriiIIIlloaeă,l.a, 'terencUporrii.
13ouc(i, dispărutdin sat Un Gh,DuaGă
1l10al'C
în t85:r(cL ProL1110rţ).
Cuvintul
bO'acă
numeşte
In Hat:oviţa
()'c,eatăde calindătorifOl'ltlaLă
didtineriîritre1,4şi17 ani,
ee colilldi'\
în seamzileide 21decel'nJn;iepe
anUl1li\i
săteni'.
J'i.:lel'iÎ
InDmdl,
o plantaţiede
din
M:estălli8'In ""
szlekenes,
jos.desat, obţinulîn.unna
IJildL.lri.
de mestecenI.
,vIijloeiLa"",teren arabil în lJţijlocu.!
Meslecănişulul.
MÎl'Ş:l
J1111'#&:
COWS(lri'i
1765:
VallyaJj.firsi;1761h
vale;.se
varsăîn OltprinGllraMirşl1.
Dill'Celefaai
ve.chitimpuria. d(,spărţit
teren\u'ne,I;Î,flcoviţeideceleale A!vrigulllÎ.
Va[vll1MÎf;şă,
punctundfCalcal'Wăniştli
noboarăin ,Miliş,a.
Pe aicitreceautIAic6iC6 aduceaU'
lţmne
dinBraniştesaudinRacoviceann
..Apelativl,11
lJafiarcsenSulde 'loc .pe cursul.lul.ui·rlu
tllldemalule josşi.apapuţinfldînc:I,.pcr.IIli"
ţîridtn,ccl'C3lJrjn
api'ţdela..ullmal1a,aHul!,;
..Caantroponilll,
Mirşa
menţionat
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TOPONIMIA
LOCAI.nA-fU
HACOVl'fA

în conscripţ.lil
f din16D8
şi 1765; lipseştedin
onomastica
localăactuală.
JUorml:llt,
numelea douăridieături de
pălulntservindeasemnede hotar in're
Raroviţaşi Avrig.La Mormint,
teren arabil
lingăacesteridicătur].
Obraţ,La-, (Conscr.
1765:La Obratz
),
terenarabil.Prin obraţ, pl. obraţe,săl.enii
numesc'o Iişiede teren,o pareeli!perpendlcnlarăpe altele'.
Ogl·ada
..., scrie toporrimlcă.
Cuvintul
oqrudă
defineşte
intotdeauna
un tereninconjuratCLI
gard,situatîn afaravetrelsatului,
cuprinzind
fienumaiterenarabilsaurtnaţ,
fieamîndouă
Ia un loc.In plus,in ogrăztle
dinpreajmapăşuniisaupăduriisetnttlnesc
plantaţiide pomi,predomintnd
mărul şi
prunul. Majoritatealor s-au amenajat
prinIăzulrt succesive;
deoblcet,în elesint
adăpostu.'!
rudimentare
subformădecolibe.
O dată CUcooperatlvizarea
agriculturii,
uneleogriizi.
au dispărut,fiindpe calede
dispariţie
şinumelelor.Altelesemaimenţin
subformădeloturipersonale,
avîndnumele
foştilorsau actualilorproprietari.
Ograda
JuAehhu,esteInFaţă;proprietarul ei a fostAchimSirb,"jurat"al satului
(ef.IJoc.542/1892,
in Arh.Şc.).
Ol/l'alla
IuAvram.Afostproprietatea
lui
AvramFogoroş
(cI.Doc.55211879,
în ArlJ.
Şc.).
Ogral}aIn Barom.A aparţinutunei
familiiSăbăduş,
supranumită
"aluiBarom".
Ograd.a
Iu UMan.A aparţinutlocuitorului BâlanIon.
Ograda
Iu Candit.A fostproprietatea
Iu
CîndeaCalldil.
OI/radaIn Diae.Intr-undocumentdin
1809estepomenitcantorulDiacuAchim.
OgradaIn Ilrăgoi.- Dră{}oi
n.f. atestat
In sat din 1809.
Ograda
IuFonoroş.
"Af{,stsubCoprine".
-. FO{joroş,
n.f. din sat.
OgradaIu Gherusim,
A fostproprietatea
lui .Maierean
Gherasim.
Ograda
InGhiol'c
j'olla.- GMore,formă
localăpeutru Gheorghe
Popa, vechin.f.
racovicean.
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OgradaIu Laica Floarf],fiuaţşi porniI
a aparţinutlui Olar Nicolae,supranumit
"Laiea Floarii".
OgradaIu itIărtllleun,
finaţ şi pomi; a
fost proprietatea
lui LimMşeanMărtinean.
- Prenumele
Mărttncati
esteformalocalăa
lui Murttnian,netnregtstrat
în DOR,însă
existen
t in ealen
darnl ortodox(cuviosul
Martmlanse serbeazăla 13 februarie).
OgrHllaIn Niculiţă. Niculilă,hipo..
eoristlcal lui Nicolae.
OgradaIn 0131',
e "situatăpe Răzorelc".
PelIngăeatrecePătăiiluOlar,caresevarsă
in ValeaLupului.
-- Olar,n.f. răspînditIn
localitate.în Conscr,1698apareun Vasile
Olar,iar Intr-osituaţiea ccntrlbuab
Ililor
racoviceni
dintreanii1754-1765,
un Toma
Olar.
OqradaInPamtlr.şi-aluatnumeledeIa
proprietarul
HaiducPamţtr,
OgradaIu Romolu].poartă numele
proprietarului
ei, Stoichiţă
Romnlns,
născut
în 1856(cr. Matr.botez.).Romolnţeste
variantăpopularăa lui Rotnulus,
Of/rudaIu Hnsu,- Rusii,n.f. atestat
în sat din 180S.
Of/radu
Iu Stoicai Ogl'aI!a
111Ştefanu
Stoichii
(ConseI'.
1765:Ograda
lui Sleplzan),
ogrăzicu pomi.- Stoica,n.f.aţstat î.nsat
din 1765(ef.Conscr.
dinacest
" &n).
Ograda
IuŞuteu.-- Şuteu,'n.r.
atestatdin
1839(ef. Matr.])otez.),a,zidispămt.
OgradaIu Vasile,nurne1.e
Il douăogrăzi
cu finaţ.
Ograda Iu Z:diu.- Zafizl [Zah'iu),
prenumeatestat din 1855.
OltuI,curgepe terenulRaeovi[.ei
dela
c(,llfluenţa
sa cu Mlrşaşi pînă la cea cu
Holărelul.O bună parte Il lni formează
hotaruldintreRacnvi.ţa
şi Bradu.. _.Pentru
etimologie,
veziIşlorialimbiiromâne,
voI.II,
Bucureşti,1969,p. 358.Oltl!ăl Mort,braţ
mortal Oliullli.
LaOltuăl 1\10ri,
terenarabil
in juruIacestuihrat. POdllOltului,podde
betonconstruito dalăcuoseahajudeţeaua
Tillmaciu-Racoviţa-Avrig,prinanii.19H,
1912. La Pod!! Oltul!!i,teren arabil
Ungăpod.

22- Lingvi5tici
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O. LOŞOtq'[
ŞI C. Ll:Pl':A
OHel,vechibraţaIOUII/lli.J)illOii
suf.elirn-el, La Oltcţ.,
terenarabilşi l'îllaţ
mlăştluospc amhclcmaluriale Olteţului,
Ostrov,La- loc mlăstinos in lunea
innndabiliî
il Oltululşi a bnlţelol'sale.
I'iuninlu
:"1Hoşu,La, locCIIpămint de
culoareroşie.
Păruuă
le !'O\IÎi,
pîraie.LaPărtnuilc
Popii,
finuţ.întreşiHngăacestea;terenulIIaparţlbut familieide preoţiFtorlan.
Părăuii! :\Iure,aflucn
t. pe dreapta,al
vau Lllpului.
Părăuăl TIncs."e plin de noroaieşi
mlaştini".
PărăuJlisl'ricii.
pirrusecIn majcrltatca
zileloranului ; trecea princurteabisericii
vechi.
PărăuCind
ii, se varsăîn Valeade dHi'i
Branişte.Plaut Cindii,plai pe care,În
sezonulexploau'îl'ilor
forestiere,
raeovicenii
transpol'taulemne prin tiri!'e.-- CÎTulea.
antroponim
În Conscr.Hl98.
I'uruuCIlFîntîna,pîrîuee iZv0răşte
din
Arini.
Pur[meu JIJheabll.,
MluentnI Văiide
eătiî Branişte;pe (;ursullui sint stînci,
chei şi ealarade. De la jgheal!'pinll':l,
stincitpleşu\ră'.
Pliriilt
cuf'le/rele,piriuCUbolovani
mari,
aflucntal HoUlrellllnÎ.
Dinuruariilecercetate de noi rezultă.că îu 17G8se numen
Pâl'(illCâll1(JlIl'llll1i.
J>ăr(m
cu St,MU,
afluent.
al V1Ui
de c216
Branişte,pe care, la Începutulsecolului
nostru,a existatun scoe'cons!.rucI;e
in
formădc canalpecare alt<llccă
Jllltenii
de la loculdetiiiereplnăla căile de tr:l1lsport' (DM),
J'iu'ăuCUSpl!lztl,
af(uental Viiii.eledU:ă
pc lîngăcarc el'cşteas[:im(lIclie!JOl'lIS
pUl'puresccns).
Pllrăueu Titl'ona.Sevursfl In 'lalea
Cei:;llii;
pe lîngt el,.,e() buruiană(h!i zic
ii/ron". Dupăo comunicare
a GriicFnii
Botanice cnn Bucureşti,eilreiHi-mlJlrim.is
Unexemplarspre determinare,
estevorba
de o plantădeclarat:l
lIJontmlcn
t al naturii.,
numită ştiinţific."HlISCllS
hyptlglossum",

1(J

l'ill'iiu.
dinIlos.conflucn
t al \'MiIl!Lat.
T'oiatiadin Dos.mic Iumin
ls llngiiptriu,
Pi\rihldin \Ii,ilo{',
numeleIl douăpîraie,
unul conllucul al Văii InLat, eelil.laJl
confluen
l al Ill('()vie·oal·ei.
I'iil'iill
nt/III'ii,
printipalul af'luental YO
ii
dee[tUiŞebis. liobra, anlropun
tm inexistent azi În localitate.Conscr."U1H8
nLes
tă
pe DohraBobi\ngoaie,
iar cea din 17(î5
pe alte douăvăduve:DobraOprliNench:
si IrobraluiDUl11
il.ruF1':1.8ie.
In dncurn
entele
primeijumătătl a. secoluluial XVIII-lea
este meuliona
t preotulracovlcean
Toma
Dubra(Augustin
Bunea. Din istoric:
romani/Of
..., p. 200).La 12martie1840moarc,
In vîrstăde 80 de ani, VasileDobru(cf'.
Prot..morţ).
PărăuDrumuşorulnt
(Con
ser. 1765:La
peretiDrumusorului),
se varsăîn Ostrov.
!,!lrăuIezt'l'i1or
[păru iezii.rilorL
pîrîu
în Branişte,Pe el sînt vreotrei lacuri,azi
colmatal.e
în ceHmaimareparte.Numirea
iniţiah'ideIezeredutăacestormiciÎntinderi
de apă S-[lpierdut.Ele sînt numiteazi
Lacuri,Lacuriledin P(lrânlezcl'i!or.
Apelativul iezcl'(pl. iezere) 'lac'., odinioară
ellrentîn grai,fiefoloseşte
numuiInexpresia
[ri.!}('{(-niezer'foarteIrig'.
l'lll'!IUIonesii(CO]]SCT'.
1.7U:'1:
Pcrell
IllO!1cszi),
izvon'işle
din Arini.-' loneasa
antroponirn,
azi necunoscut
în sat.
I'lil'iillJ,oU1ului,
Îşi are Ilurnelcde la
Va!ollw
Bâlan,născutÎn 8 iunie 18G5(el'
Matr,botez,).1.011111,
ca .formaprescul'tal,<l
din AlJesalom,
estec.il.atşi eleDOR.,p. 1Il.
I'iil'iiu.lu
HOftlnii.--.
Boşlin
11
, n.r. atestat
elin18,j1 (eL l\'h,tr.botez.),azi dispflrut.
I'uriiula I1nnu',afluenL
nI Văiide Ciit:1
Şebi.).Se splinecă şi-aluat llUll1
ele de la
muncitorulflucnrUrs,enre,1veala gura.
p'iriuluÎUn bordel.:"\wn
ele Bucul'apare
Încitdin 1698(ci' COtlscr.).
I>iil',uu
IIICrlştIUI,
numele
a douăpîraie.Crişean,n.f. atestatelin1784.
I'i\riiu.II Holcan,curgespreVak prin
gnidinaIamilieiDoicall.
.Păl'iiulu
l'iloll,sevarsăÎnValeaLupului.
C.Ldin 1.874
Jnreglstrează
un OlarinFilon,
de la care.probabil,ŞHlluatI11.J,rnele
pîrll'lL
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1'0I'01'1l1\1IA,
L()CALIifAŢil
RACOVITA
Semainumest.cşi PărăuTărcuuălor,
fiindcă
tzvorăstedin Tiil'c'lllă.
J';ll"llu
IIIWlÎeii.
-- Ghic«,n.p.
Părău III Ghi(ă,atluent al văii Mirşa.
Mai estecunoscut
si subnumelede Pârâu
lu Zdrcnoliea.
In sat a existat linCihitâRaţ,
inrrr.I.Zdrcrujhea
existiişi azi.
.PlirlinIu (,!'il/ole,arluental Vi\jjde
cvt{leJ)iş.Plaiula Griqol«,
plaiin apropierea acestuipîrlll.--Griqo!«,
Iortnă locală
a lui Cri.IJoN.
I'iil'iÎllIn Hodotan. Hodolan,
n.I. dispărut din sat. In (i dec.1852moarevasile
Hodolan
(ef.Prol. rnnrt..).
atestatdin 1809.
Părăulu IlieHalea.atluental Ra.covtclnarei.
UnIlieBaleacununâ pc IlieHirsan
Cll.Floarea
Barbla 24.febr.1843(eLl\'hrtr.
ettn.).
J'{ll'i\U
IU.llihui
Trii.anuentai văi.iiVI!l'şu.
Pi"rllilIn PU])!!!!.
se ",lrsă in .:vlil'şa.
Pungu,Il.f.atestllt din1809.
I'ăI'iiuIIIPătru Bohoş,uflue]]!al văii
.Mîr.a.- Doboş,în cazulde faţă, este un
supranume
carearatăfUllcţ..ia
purtătorului:
<dobas'I:ohoşal".
l'ill'!luIn H!işirulI',
denumirea em'sulul
mijIoei.ll
şi inl'erioral Pâri'llIl11i
lonesii.
RăşiIlCU',
n.f. local,atestat din 18:HJ(ef.
Alatr,jJolez.).
P:'il'iiu
Il!.'foatlel'\Iăl'!liIlNlIl,
afluen
t al
V:liide căLi>
:;;ebiş.l'oUl't{\
numeleunui
gl'ăniecJ'
racovieeon,
mort la 30 dee.l8'19,
in virsUIele60 de ani.
l'iil'ău .\h1iel"Hnl\llli,
afluent al viijj
'[jrşa. Mâiereoll,
n.f. inaintaşiil1cestor
Jamiljjau venildin Maierîi
Sihinluj,
I'ărrmMoluUllllui,
afluelll['I viili Mlr'şa
.
-- ;lI01WlI,
n.f. atestatdin 1809.Str8n'oşii
ace;;!or
fnmiJiiau fostoriginari.
din J\Jollll,
eOln,ŞelimlJl\r,
jud. Sibiu.
l'ărill\lforiî,se varSfl
în Vale.
1':11'uu.
I'il'litu.ri!H,
nfluenl:al Pârtlllll1i
Pirliiurii.CapIIl'Îl'lituJ'ifii,
culmeimpildUl'it;l. Pll'lituri(â,
diminutîval ltli PirlitUl'el
,
I'ăI'IIU.
SaIlJui, confluental Hacovieioarei. S08(li), antropollinl
disp:ll'l1t
din
localitate,Conscr,16nllconsemnează
pe Uit
HaduHiluder(sas'1),iu.rcea din n21 pe
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un RaduSas. S'lIrputeasă fie vorba.de
aceeaşi persoană,Conscr,1765 menţionează.văduvaMarialui Ion Sas,pe Ana
OpriiSasşi pe MariaSăsoa
le.
PII'ăuSăeului,ufluelltal Văi!Lupulnj,
-- Săcu,probabilu.p, ncatcstat In localitate.dar !ntilnit ln Hăşlnnrt.
[ud. Sibiu.
Părău StăvarIuluf.
.- Stăuartu,antroponimnccunoscu
t azi tn sat, dar atestat
dln '1845(cf',Mat!',botez.).Şi In cazulde
faVis-arputeasănufievorbadeunnumede
familie,ei de un supt-anume
care indicii
ocupatla(stăuar hel'ghelegill).
PărăuSuelulul.afluental Văl!decătă
Br!llJişte.
-Sucit/,n.f, atestat din 1809.
I'ăI'ăuTreptelol',
străbateun teren"In
trepte",viirsÎndll·sein
Valealu Deş.Poiana
Treptelor,
poianămică llngă pîriu. meni()nat*în 1906(ef.Arh,Br.).
J'iirtlulJcll:tnUllli,
pîrîu in Branişte;
se varsă în lVllrşa.-Ueean,n.1'.atestat
In S!ltdin 1842.rmlÎnta,iifamiliilor[Jeeun
aufostoriginari
dinUcca(deSussaude.Jos),
juel,Braşov.
I'ăI'ăuI'rsului,afluent,pe dreapta,al
v!lii R,acovicioara,
... Urs, n,f. atestnt ln
localitatedin 1698;eL şi urs,numeleani.
malului.
,1
])ăI'ăul'erdl'."e In Pl'.uilat";se varsă
in Hacovicioa
l'a,- Prohi/bn se numeşte
aşa datoritămuşchilorde pe pietreledin
albi.alui.
['('steOII,hotarsituatIndreaptaOltului.
Piscuil! LUJlg,piciorde deal,muchie
prelungă,împ1idurită,
ce desparteValeu
In Laţ.de VuleuCetăţii.
Pisclliil SI.'urt,muchielmpădul'ităce
formează
eumpilna
apelorintrePăl'iiuBîrnelorşi Vtlloade dită Branişte.
PiStjllJlI'llllţHor,
tel'ClIÎlllpăduriI.sub
Sorliţ{l.Apelativulj'1'Ilnte
arc sensul de
'parteasuperioară,
din faţă, a unuianutn.it
Joc'.
I'IslmIIl1lihaiT1'if,culmelmpiicltlrită
Intre hlrălI lezerilor';iiValealuLaţ.1'rij',np. atestat din 1765(eL Conscr.)
PiSIJll
Pleşi!(Conser,
1765:PyszlazPlesi)
culmepădul'oasil
(P( alOCUri
şi Slîncoasii)
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ŞI C. LUPE
A

12

care,coborind
dinSorliţăsprenord,formează La.PodnluFus,terenarabilşiluneiinunda.
bile Ungăpod.
cumpăna
apelorIntreValeadecătăBranlşt
e
PoduVichendii,
podpestePărăuDrumuşi ValeadecătăŞehiş.Sa PisctiPleşii"păşorqJui.
In C.r.1874pîrîulestenumitPărău
şunat".Părăti Pleşii, atluental Văii de
Vichetidii,
- Ytchendea,
n.f. atestat în sat
cătă Branişte. De la ad]. pleş,ple(a)şă
din 1839.
'(despredealuri,munţietc.)lipsitde vegePObUl:!
Iluhoil, păşune.»Aicia avut o
taţle (de copaci),sterp,gol'.
te de cosit".RacovlPiscuVăl'niţii,
piciorde dealîmpădurit. şebtşeanăo proprieta
cenil îi porcclesc
pe locuitorii
din Sebeşude
Din el izvorăştePărău .Vărniţit.,
afluent
Sus
buhoi
(mase.
sg.
buhoi
;
fem.
sg.buhoaie
),
al Văii lu Deş.- De la oarntţă'cuptor
PolanaCIIIlozii,poianăcu multlbozi,
în carese arde.piatrade var'. Apelativul
în Branişte.
pisc are In regiunesensul'ramificaţie
de
Puianaeu Hutueu,luminiş(pe cursul
dealsaude munteintredouăvăi; culme'.
mijlociu
al VăiiIuDeş)în careeraUnbutuc.
Plalu Ianeului, p 1a i [= drum pe
Po
lnna
luHuoe,poianăinArlni, Probabil
coastaunuimuntesaupe un munte;poteaiciau Icst plantaţipomi.Conscrtpţta
din
că], Iancu, n.f. racovicean,
atestatdin
1765
consemnează
Un
teren
alodial
La
pottuţi
1765.
lu] Hitok,- Hiioc,n.I, bine reprezentat
PlanuIuHulpuş,locîmpădurit
InBraniş- Înonomastica
Racovttet
dinsecolul
al XVIIIte. Aici,in 1911,racoviceanul
HulpuşIon
lea,azidispărut.
a cumpărat.prin. licitaţie,un parchet(ef.
PoianaPirliturii,poianăîntinsă.Ia origiArh.1:3'1'.)Dela plan'fiecaredintresupranea Văiilu Deş. Părâu Plrlitl1l'ii,
afluenl
feţelein ('areesteîmpărţităo pădureîn
al acesteivăi. De la p/l'litllră'loc pîrlit
exploatare;suprafaţăpe care s-a făcut
de foc,pădurearsă'(DM).
o tăiereintr-opădure;pllrchet'.IIlllpuş,
PoianaPIăeintelor,
locîn păşuneaArilli.
n.f.atestatdin1809.
Conformtradiţieiorale,un păstor şi-ar
l'Ianu lu Şlagnăr,loc împăduritspre
fipierdutaicinişteplăcinte pecarealtcincva
origillcaVi'iii
de călă Şebiş,cumpăratdupă
le-arfi găsitîmprăştiateprin poiană.Mai
primulrăzboimondial,spreexploatare,
de
,probabilă
esteexplicarea
toponirnulni
de la
sasulSchlagller
din Avrig.
al1troponimuI
Plâciniă. În sat a trăit
HaiducDavid,supranumit
"DidllIn Plă·
}'!anuInToma,locîmpădurit
subSorliţă,
cintă".
undeTomaSimondinTul'lluRoşua cumpărat,laInceputulsecolului
nostru,unparchet.
Pl'iIJor,îIl, pantă (relativ)mare de
deal.-- De la p1'ipor(pl.
pripoal'e)'coastă
PIăieţ1. Calcde care,in Branişte,pe
de deal sau de munte, pantă abruptă;
ta.rese duceauracovicenii
în,muntele
Hacopovîrniş'(DM)'
viceanu,cîndacestale aparţinea;azi ea
delimiteazăpădureaRacoviţcide cea a
Progadiavitelor,loc îngrăditin Luncă,
Avrigului.
2. Calece formează
hotarulintre
undeseîngropau
animalele
moarte.-- Dela
pl'ogadie
'cimitir'.
pădureaRacoviţeişi cea a Sebeşuluide
Sns. VÎ1'fllP/ăieţului,pisc împădurit.-PrUDllu
Iu Ferchi,terenarabilpe malul
De la plăel,diminutival lui plai.
stingal Oltultâ,onsemnatşi in C·f.1874.
Podişor,
terenarabilIn dreaptaOltului;
- Ferclzi[Ferk'(u)],n,f. La 15 dec. 1845
"eun d l' i c delocurimaisuspuţill; platoul
moare,1nvirstăde 40de uni,MariaFerky
ala e mai SU$caGirla""-De la podişol', (cf.Pîot. nnrţ.).
diminutival lui pod 'platou'.
Pl'Ulldu
lu Şeser,îJl, terenarabil pe
malulstingal Oltului;"a fostal localltk\lii
PoduIuFus, podpesteOstrov,pe calea
dehotarRacoviţa- Bradu; a fostconstrui! Bradu"."- Şeser[Şesăr],numesăsescdin
d cătreun sas din.Bradu,cunumeleFUI!. BradusaUdinAvrig.
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rele,iarîn C.f.1874Lezurele.
PărăuRăzureleHaeovletoara
[Hacoyicn
ara] (Conscr.
1765
Rakooitsare,
Rakooiisoare
) ; 1. Valeformată
lor,afluen
t al VăiiLupuluj
, e ortograf'iat
în
princonfluenta
a treipîraiece izvorăsc
din
C.LPărăiiLeznrclclor,
Judecînd
dupăaspecpădure; 2,Pădureobştească
8 racovicen
ilor
tul Ioculut,Ia bazatopo.ilm
elorparesă stea
străbătutădeaceastăvale.Pe Raconicioară, apelativulrozorel\< rozor 'răzor'+ sur,
arătură şi Itnat pc ambelepărţi alevăii.
dim.-el), din careş-a ajunsIa rozurel
>
Faţa Haconicioarii
(Conscr,1765;Faiza
răzurel(saula răsorel> răzurel
) şinu apelaRakooitsari
), coastăllngăvale.Mnchicseu tivul lăzurel« Iaz+ suf. dirn, 7111'elJ,
MuchiaRacootctoarit
, muchieeli arătur]
Ripa Bit, surp.iturăde teren (608m),
şi fineţepe vorsaute.
-- Dimiuutivde la
_,-Eia. antroponim
dispîrut din localitate.
Racouiţa,
Conscr,
1698înregistrează
peIobagul
Ctndea
Racov
lţa [Râcoylţa],lncalitateşi teIJia,iar ceadin1705pcAchimşi OpreaEia:
şedinţădecomună.Satelevecineprommţă
:
RÎJ)(I,
La-s, pantă abruptă,tmpădurttă,
81,bSorliţă.
Racojiţ:'l,
Hacuiiţă, Răcuţtă, Hăcută.Prin
Iocalltatetrece Valea,apă rezultatădin
llogoaze.In-, [Rog;.tăză],
teren arabil
confluenţa,
in capulsatului,a VăiiLupulul pc malulstîngal Oltului.-- De ia roqoaze
cu Racovlcioara
: se varsăîn Olt În Gura
(pl.lui rogoz)'locunde creştemultrogoz;
rogoziş'
,
Văii.1) Dacăsatula f'nsttotdeaunaunde
este acum,Raconiţaa fost iniţialnumele
Rudari, În-, numeleunei părţi din
acesteiape,numecares-a extinsşi Ia sat.
păşuneaArin!.Părău Rudarilorizvorăşte
de aiei şis,e varsă in Mîrşa.·-,Probabil
Cu timpul,aşezareas-a dezvoltatpăstrînd
numeleBacouI/a,
iar apa a fostrebotezatii aicia existato midiaşezaredeţigaIlÎmda1'i,
careconfecţionau
obiectedinleulll,Odată
Vale.2) Dacăvalrainiţialăa satuluia fost
pădurii,eis-austahIlitlîngăsa,t.
mai spre sud, lîngă valea Hacovicioara, cudispariţia
Ruptlll'i, .în, locfnJmintat,cu alune.
esteposibilca aceastăvalesă se fi numit
Racovita.
Numirea
a trecutapoişi la locali- cări de teren.
tate, Pentrua se evita omonimia,
forma
Sacu lu Hin! (Conscl'.1765
;.Szaklllui
prlmitivăa fost întrebuinţatăca numeal
l1iniz),tercnar2bilpe amvelemaluriale
satuluiiar pentrua numi apa s-a creat
OHeţului.
Aceeaşico(lScripţi#mai
înregistreadirnillutivul
Raco/JÎcioara.
Exernpledcacest
ză ţoponimele:SzakulryMirse(= S;:wu
Fundu SzakulllÎşiSzekdn4
genau fostdiscutatede J, fordall,.Forma- lui MîfŞi1),
tionsdiminulives
danslalopoll
iJmie
roumaine, (--, Săcăt.ll), azid iSJylirutc.
Apeatiyele
in ProceediIlgs
OftlzecightlzInternational sar şi (diminulivul)
săcăIăudincareprqvJn
COllgress
ofO/wmastic
Seiences,
l'heHagueace"te f.oponime
au sensul,dezvoltatprin
Paris. 11l66,p. 241,-·2'12.
- RacolJiţa
eSt.e metaforă,de 'cotitură, meandrăa unei
un toponimslavînsemnlnd
'(apă)cu raei'
apeIn formăde sac'.
(veziIorguIordan,l'oponimia
rOl11lÎneascâ, SălciilePiştii,La', luneă.cusălciilîngă
Bucureşti,1963,p. ,179).
sat.Sevorbeşte
căaufostplantatedegroful
Răstoacă,
în, (Con
ser,1766: Resztok(,j, cu acestnume.In S;lta trăit şi un ţigflll
terenarabilIntreOltşi OltuiUMort,deseori numit Fiştea.COl1Scr.
1765menţionează
illllndaL
de viiturileacestuia.
'- De la răslocnlLa OgradaPistil. azi neidentiiicabil.
toacă'loc undeo apil este puţin adîncă;
Pârâucu Sălcile,afluental Văiide cătă
glrlăpuţin adincă, formatăprin abaterea Bl'arişl.e.
apei,cu scopulde a se prindepeşti.in albia
Seaone,În şi J_a, păşuneşi pildure;
secată'(DM),
"îsmimamuchii,dealuri,tereufrămîntat,
Ri\ZUI'eIII,
Pe, ar[lturişi Bnaţepe lin
l1eaşezat".
Sa ScaoIli;,
pllşulle.
Părall'Scaoni'
dealfrămîntat;"e Iocuaşa deformat,cu
lor,altconfluent
al vă.îiRacovicioara.Vtr!u
diferiteformeca de trepte".în uneledocu·
Scaollilo1',
pisc cllaltitudinea de 799111,
menteaparesubformele;Rodiurele,
Rosu- situ9,tla obîrşiaplrînlui,- 'Probabilde la
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scaonnpopiisauscăoncl»,
dcnurnirealocalăa
garofiţ.ei
de munte (Diun
thus tcnuif'nlius).
Gf.şi scaune,dirn, 8căllide.,mici
denivelări
de terenpe un deal",In Bucovina(cum.
de DragoşMoldovanuj.
Sorliţă,"virfde deal lIHU'C,
ascuţlt,CII
pădure"(1049
rn).Inexistent
Ingraiulactual
al racovicenilor,
sorliţ.ă(surliiă, şotii/ii,
şurlită) estenumelemuimultorspeciide
vultur(veziS. Fl.Mafian,Ornitoloqta
poporanăromână.
tom.1,Cernăuţi,
1883,p. 178;
TDHG;CADE;SCHlBAN,
D.; MihaiC.
Băcescu,Păsărilein nomenclatura
şi via/a
poporului
român,Bucureşti,1\)61,p. 218.
220,222,
228,2:3023:l).SubSortităseg:"îseşte un piciorde deal.o muchiermpădurttă
numttăPiscn.CIIv'utturu.PoianaSorliţii,
polană.
Sturl, La-,, păşuneeu tuf'işurilingă
Racovtcioara.
Şa,curmătură
impădurţtă,
şa.
Şipofele
Ilie:Uuri,izvoareelidebitrelativ
!rWl'C,
subCetate.DinelesefOl'menă
Pârâu
$fpolelor
Nia!"i,
carcse varsiilI! ValeaIn
Lat. La Şipoleleăle Nlari,loc jmpi\durit
Ungăacesteizvoare.ŞiJloleleâle Alici,
izvoareClIdebitmairn.ic,aflatelIIuiIn jos
decelepretedenle.DinlltCstensefOl'lTl
cozii
Pârâu Şipotelor
.Mici,carese varsătot în
Valci
..111
La!.- DeIl<şipolc,sg.şipol'izvor
n căruiapă ţişneşteeu putere(şi careeste
caplatoprintr-nnjgheabsauprintr-oţeavă)'
(DM),
Tăreaull,în.v, TărmlUiile,
păşune cu
tufişUl'ipe Un deal. Apelativul*lărcâl1
(*tarcâu),cnreparesfisteala ba1:aLoponimului (eL magh.larka 'dungat,vărgat,
pătat'), 11Ueste cunoscutde dicţ.ionere.
T!rgucu Oplncile,I.,a-, pCJi,mi'î
mică.
Dupătradiţiaorală,In trecut,dnd unadin
ocupaţ.iile
seZOnicl'c
Lllcsi'îtcnibl'
erDculesul

fructelorde pădure,În aceastăpoianăse
opreausăseîncalţe,
Înaintea
inceperii
culcsului.toţi careveneaupiniialeidesculţ].
Cum
atunclopincaera tucăltăm
iutea de obşte,
aicise întîlneaucelemaivariauLe"modele"
de opinci,ca Intr-unveritabiltirg.
ŢureuPorellor.ţarc in care,pinii.spre
sftrsitulsecolului
trecut,erauadunatiSC1U'a
pur-eli
carefuseserăin pădurela jir.
ValeaInne" unlI1dinprincipalii
arluen
ţi
ai văii Mirşa.- Deşiu), n.p. neatestat
in Itacovita.
ValeaIn Laţ (Con
ser. 1766: Valealui
Lnizk
), valeIn Branişte.GuraVâriifu Lo]
(Con
ser. liG5: in Gura \'uIUlu] Laczk
),
pun-Lutde conIlucn
{,ăal acesteivă! cu
lVIîI")H.
DupătmdiPaorală,Laţar fifostunul
din cei trei fii ai grofllllliThoroczkal.
mcntlonntin 1765.
ValeaPodulul.valeîn dreaptaOlt.ulu
i:
desparte
LeriturlulHncov
iţ.cielecelal Brudului.In Valea Podului,
terenarabilIîngiivale..
ViH(\ell
(Conscr.
17(\;5:Vellsde),
vîlcele.
CaleaVrllcele!ol",
calece ducespreaeesLea.
Pârâu Vâlcele/OI",
piriu; "izvorăştede sub
}>orlişoară".
111Conser. 17(15aparc sub
formaPerf1lVellseli.
GuraVâlcele/al'
(Collscr.
1705;GuraVeltscli).
locundepiriulscapă
din strinsoarea
dea1lll'i!()l',
ieşindIn lunci.
_.-De la TJiilcca
(ud/cele)
'vale îngustă şi
puţ.inlldînc3,
cuvel's!llltele
in pantăuşoară;
pîrîumicde-alunguluneiviii'(DI'!l).
V(\!'z.lr
ii, în, terenarabil.Aleiaproape
fiecarefamilie racoviccană
avea un rol
micpecarc-lc.ulliva
cuvarzăsaualtelegume.
CuleaVcrzllriilor,
caledehotarcedUcea
S!Jl'C
Vel'zării,
menţionată
În C.T.1874;azi este
desfiinţatlt.Punlea I'crzâl'iilor,
punte pe
carese tl'cecIn Verzârii
în perioadaviiturilor Ollnluisau IIIcea H creşteriidcbilului
OsLl'o\lullli
dat.orităploHor.

in afară de toponimcle contemporane prezentate nwi sus, in sat au
existat numeroase altele care au dispărut. Le vom reda pe cele înregistrate în Conscr. 1765. NLleste exclus ca la transcrierea unora să se fi strecurat greşeli, datorită faptului că uneori este foarte greu de descifrat grafia conseripţ.iei.
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ArinisuExingIlJu.i:
Ari.llisu
IuThodorits
: Ar-inisu
Tnuyi ; Balt.huIvurmcturi
:
Balthaluj Dani]3(Dtluilla):Baltalil,iMi!'se;Balthusat.uiuj
; LingeBallila
szuLuluj
: LingeKulya Yijjilur (Viilor):l\.illlpuluj\lin;e;Koaszt.«
Viilor;Dupe
KuasztaViilor:Fal.z»KoasztiViilor;SubKoaszte;Ivoluik:La KruLsahelde
pval.re; La Krut.saBulr-ndri
: Ia hrulsl'in KupuSzaLullli
,: La Kurtneture
: La
Krut.scdin szus?de szat; La KflIts,-,in Kapu szat.uluielinSZlISZ;
Dupe
Gan1L!
Fuldsi (tulsi); lrupeGarduSzatullljlictc Vcltsele:Dupegardul'sub
Koaszt.c
; Dupc gardurileSzatulllY;
DuLina
Klati; LaIunlinaKlatt: Grujului
Klate. Lafontlnaluj Nanls: La Funt.incle
; Funtine!e;La peretiIuntinelclor
:
De szupraJuntlnclelor;GrasduIxailor tranvalutan
: Grascliikailor: pcszte
Olt in grasdiiKailor:La Gruclar
; La Grudare:Pe Gruisor
'Pc Gruisorgyin
.Josde Czarfn
: Pe Gruisurdin Szuszde Cznrin
; Pe GruisorlingeCzarln:
PcCrulsorpcsztc Ohrasz:
CapuGrujusnrului
; Fatza Grujusun:
lui; Gruju1301'.';zi;
GrujlllIirotilor;Grujuilli
TI]()(lorit.s:
GrujuMorarl!luj;
GrujuOprisoji;Gruju
I'uczullli:
GrujuVulturuluj
; La l(apuGcujuF'ucl.lIIui:
E:apuGrujuVulturu,
luj.: J)OSZll
Gl'ujllMomruluj;
])O"Zli
Gl'lljul'uczlIlui;VirIl!Grujl1PulZllluj;
lInlal'lIJllj
Ventila
: LaLakuNiJ((Jri
in Porllsora.:
LaLivagyrluj_\lany
; La puntea
luj Csocall
la Teaka;La SzepdurcpeszleOlt: LaZIICoti:La Mlals(oc:\[]:iei);
La obyrsialuiArlatl]:
ObyrsiapereuluiTonyi;OgradaHoski; La Ograda
Vojld;
I'Cl'(lO!e:
Pe!TUczc:
['c['cuh.eltzullUllli;
Gura pel'culuiEeItzunuluj;Pcrell
Kringlllllj;l'crcu HlIl'dugyejj.
La pcrclI luj .t'\anis'l'c!'('u '1erilllllzl!lui;
La Percu'Myt'ru.:La percuOprisaji:Gura pl'ITllJui
Oprisaji;PercuOprisOfuluj;l'yszkuC.'>ori:
PyszJwLuki;PyiszlUl
luj F311lwr:
Pyiszkut'rszuluj;
La HogynaBergyi: La Hogynaku fagu: .HOgYllH
Gyaluluj;La Hogyna
Graccului;LingeHOr;YllH
; LingeHogynesu C;yall.:
GyeszupruHogyni:L.\
Sipotzel;Sub Sipotzel;La CzarinahoLaruluj;La Czarin<lSzatuluj;LingE',
Czarina:SubViji; La Vcltsatl<l
Fini; VirLapa
Hllrc1l1gyeli
; La Zevoju(Zcyoiu)
roSII;Zilis!c.
LA TOPONYI.HE
DE LA LOCALITE
HACOVITA
(DI:PAHTL\n:':l\'T rEIC)
RESUME;
LesallLeUfS
reaJisent
Ia pri'sentaLiol1
l1lo11ograpbique
des110111S
eleliey!x
el de licux-dits
destcrrito.ires
appartcnanL
au viJlagede HacoviLa
(dontla premiereatlestatioll
estde 145:1),
releve.s
surleterraineLextraitselesarchives
locales,t:lle!J0I111e
partiede ce,l.oponymes
clatent
desdenxrlerniers
sii.'eles
.- fait qui Lroll.ve
sonexplÎcaUo!l
dansla er(,ation,
clans(',citel'egiOTl,
el'unregiment
de gardes-fronUf\rcs,
versle llliJ.ieu
du XVIIT'sif\e!e,
tine parUl'('onsic!(,rabJe
de
la popillatioll
a ete evacuec
(ayantrefmedes'enroJ.erj
et rcmplaceepar
descolonisLc1i
d'autrcs
villages,
C"esL
illa suitede C(pl'ocessus
guebeaucoup
desaudens!lollls:de
]icuxonL(,t(perdus
eLqU'llllC
!lol!lcJ1claLure
pILI>
actuelleest vcnuclessubstitucr.
lnslitlliui
deLin,qlJisficâ
şi IslorieLiterară
CllljN(I]!ow,
sir, E, Bacovifâ,
iiI'.2.1
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