TEHMENI GEOGRAFICIPOPULARI DIN VRANCEAPENTRU
'NOTIUNEADE"VîRF ASC1:TfIT"ŞI REFLEXELE LOH TOPONIMICE(I)
DE
GABHIELA
l\fACOVE
r
O. Raportată la cîmpurile semantice corespunzătoare altor categorii
geografice,terminologiaoronimicăromânească este de o bogăţie excepţională,
deşi această calitate este mai puţin evidentă.în:lucrăr-ilelexicograf'iceexistente.
Cercetările de teren întreprinse de noi În Vrancea pentru Diciionornl
toponimieal României. Moldooa evidenţiază poziţia de prim rang a acestei
provincii istorice sub aspectul abundenţei terminologice, pe de o parte, iar
pe de alta, al conservării integrale a unor serii ai căror termeni sint sau
neatestaţ.iîn alte zone ale ţării, sau au, aici, o semnificaţie deosebită.
în cele ce urmează vom prezenta cîteva serii lexicale subsumate
noţiunii de "vîrf ascuţit", insistînd asupra caracteristicilor geografice ale
înălţimilor denumite, care ne ajută în mare măsură să sesizăm îpţelesul apelativelor folosite pentru denumirea lor. Elementele descriptive reprezintă,
în fond, note semantice complementare, justificînd gruparea, JOI'laolaltă cu
glosele lexicale propriu-zise.
'
1. Elemeurocu o pesihilă origillclmtohtonl
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U. Ţiemă, ţ:I!Jmă,ţîemă, ţlenă, ligmă, ţignă, ligmnă, ţihmă, lîjmă şi
derivatelelor
Apelativul tiemă, pl. ţicme nu se întîlneşte ca atare în graiul vrincean,
deşi, cum vom vedea, el apare, sporadic, in oronimia Vrancei. DL.R (rus) îl
semnalează la Poiana Sărată (Tirgu-Ocna) cu sensul de "vîrf ascutit de
deal sau de munte". în funcţie toponirnicăel este atestat din 1639:în Ţicma
Scurtului! (probabil in zona montană a Buzăului), pentru care Damian P.
Bogdan trimite la ţicmă "pisc de munte". 11găsim şi în Vrancea, ca nume al
unui "pisc ascuţit pe dealul Măgura"2, care marca despărţirea pămîntului
vrincenescde celelaltesate din jur: "şi în sfîrşit, puindu stăpînire mai pe toată
parte din sus a Călimanului,din Ţicma Larului şi pînă în vîrfu Măgurii [... ]"
1 DamlanP.Bogdan,Glosarul
cuvintelor
tomâneşli
dindocumentele
sla!Jo-romtme,
Bucureşti, 1946.,p. 209-- 210.
2 SimionHârnea,Locurişi leqende
princene,
Focşanl,1972,p. 77.
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(a. 1837)3.intr-un document din 1847 se pomeneşte de o învoială din 182·7,
privind folosirea în comun cu Ireştii de sub Măgură (sat nevrîncenesc)a ,,10eului din Piscul Ţ'tcmeiîn sus pînă în vîrf'u Măgurii"4. Cel de al doilea cornponent al sintagmei.toponimice nu este eritopicul iar "ripă mare" li, "vale
prăpăstioasă" 8, "mal abrupt"', ci numele unui strămoş al Ireştilor", care
mai apoi s-a sudat cu deterrninant.ulintr-un compusneanalizahil: Ţucmaiarla».
n găsim atestat la 1933: "pădure şi puţină cosire la Ţ'ucmaiarla"n, iar cu
varianta Ţ'ucmaialaîn 192911•L-am întîlnit şi noi cu această formă: "mă
duc (în deal) Ia Tucmăiâlă" (Vidra).
Mai notăm, pentru Vrancea sudică (bazinul Zăbalei), toponimul (Pt)
Ţ'icmă: "loc neproductiv şi cătină la punctul Pe Ţicmă,megieşit cu zarea
Fiscului Ţ'icmei"(Poiana, a. 1942)12şi Ticma ; "loc emaş în Ţictnă' (Nistoreşti, a. 1919)13.
Dintre toponimeleatesta te în alte zone, şi anume in zona subcarpatică de la nordul Vrancei, menţionăm Ţicmele=,nume al unui şir de
dealuri din comuna Valea Arinilor (actualmente Măgireşti, jud. Bacău),
Ţ'icmo Ursului>, deal în comuna Oţeleşti, aproape de izvoarele Berheciului
(azi corn, Izvorul Berheciului, jud. Bacău):şi Ţictna "virf de deal în malul
Siret.ului,la nord de satul Corni [... J jud. Tccuci" (MDG,IV, p. 675).
O variantă a ent.opiculuidiscutat este ţigmă, pe care l-am întîlnit numai
ca toponim, atestat în 1921: "loc cosire la Ţigma,comuna Spineşti" H. Simion
Hârnea îl descrie ca "un virf de deal ascuţit şi coastă cu locuri de cosire (... ]
'in hotarul satului Spineşti" 17.Notăm, în continuare, Ţiqmu din satul Muncei
(fost Văsui), atestat.ă tot în ] 921 : cesiliştc.cu pomi la Ţiqtna"18.Locul ne-a
fost descrisde informatoriea fiind "un deal ţ.uguiat,ascuţit la vîrf, fără pădure ;
un pic de de 111r e ţ ; îi tot cu stîncă şi ,cosirelîngă ca" (Tulnici),Acelaşiloc,
numit şi Ţ'iqtnalui Braiie, este prezentat la fel de Simion Hărnea ("vîrf
prapastios şi stîncos în faţa satului Muncei,comuna Vrîncioaia")lt şi de Ion
Conea, care citează descrierea unui informator: "e un deal aşa, mai ascuţit
şi mai prapastios" 2fl.Adăugăm şi Ţiqma, deal ascuţit În hotarul comunei
3 A. Sava,Documente
putnetie,
vol. n. Focşaul,1931,p. 168.
Ibidem.p. 210.
6 A. Eremia,Chestionar
toponimie,
Chişinău,1967.p. 30.
6 1. Hoşcaşi G.LDumitru,Terminologie
geografică,
Bucureşti.
[ 1935?Js.v.
1 Valentln
Turlan,Dinterminologia
cnlopică
legalădepescuit.
InLH,XIX,1970,p. 218.
8 A. Sava,op. cfl.,II, J). 168.
i SimionHârnea,op. ciI.,p. 102.
li' ArhivaJuflecătoriei
Focşaul,Fondul.Judecătoria
Năruja,Dosarecu acteautenUCIl,
vot 1.1933.
11Ibidem,FondulJudecătoria
Vldra,Regislrul
deproprietăţi,
1926..- 1935.
13Ibidem,FondulJudecătoria
Niî.ruja,
DosareClIacteau/entice,
voI.II. 1942.
13Ibidem,Dosardeluteiâ,nr. 275,a. 1919,NistorcştL
14OrtensiaRacoviţ.ă.
Dictionar
geogrofic
aljudeluluiBacău,Bucureşti,
1895.p. 575.
15Ibidem,p. 539.
16Arhiva Judecătoriei
Focşan!,FondulJudecătoria
Năruja,Dosarecu acleautentice,
voI. 1. 1921.
17SimionHârnea,op. cit.,p. 161.
18ArhivaJudecătorlei
Focşa.nl,
FondulJudecătoria
Năruja,Dosarecu acte autentice,
voI, 1, 1921.
l? SimIon
Hârnea,op.cit., p. 22.
. 201. Coueaşi EugenNcdelcu,Topollimice
şi termenigeografici
popUlariromflneş(t,
n wStl1.uil
şi cercetăride geologie,
geoIizică
şi geografie".
tomulXl, 1964,p. 178.
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Paltinv şi Ţigmele"virfuri ascuţite pe muntele Frumoasele"H, care ne-au
fost descrisede un informator din Văoăria ca "stînci mici, ascuţite la vîri, cîte
două-trei la un loc, pe creasta Frumoaselor". Curmătura de pe acest munte
se numeşte Şeaua Tigmei23•
Formelecare prezintă fenomenul velarizării lui i la i sînt
/ foarte frecvente,
am putea spune aproape generale în Vrancea. Entopicul ţlemă l-am notat în
satul Spulber, unde a fost definit ea "deal ascuţit ca oţ il g 1ă". Toponimul
Ţ1cmă(vezimai sus: Pe Ţicmli)este atestat în 1938; "loc netrebnic la punctul
Ţlcmă, megieşit cu Pirăul Spărturilor, în hotarul corn. Poiana" 24. In afara
Vrancei, ent.opicul,definit ca : "vîrf de deal înalt şi ascuţit" (Bereşti),"capătul
unei ridicături", "spinare îngustă cu coaste late, dar repezi" (Galaţi), "vîrful
ascuţit al unei Înălţimi"(Prodăneşoaia),a fost înregistrat prin ancheta indirectă
a Institutului
de Lingvistică din Bucureşti.".
/
'fi!Jmă, pl. tfgme,pare să. fie, prin marea lui răspîndire, unul dintre cei
mai cunoscuti termeni oronimici vrinceni. In Vrancea sudică informatorii
ni l-an definit astfel: "deal ascuţit" (Spulber); "vîrful cel mai Înalt al muntelui"
{Nistoreşt.i); "un fel de munte eu scobituri Ia coaste, eu rupturi fug it e şi
cu o coastă ea un pătrat cu muchii ascuţite [sic! r (Nerejul Mic); "creastă
ascuţită cu piatră pe ea" (Văcăria): "eeva nant" (Valea Sării); "ţ î r m 6 TI"
{Colacul); "orice deluşor înalt şi ascuţit" (Paltin). El este folosit frecvent
in contexte precum: "m-am suit În ţlgma dealului" '(Palt.in); "mergi pe pripoare pînă-i ajunge in iiqma ceea" (Carşocheşti); "uităte-n ţîgma ceea nantă"
{Spulber).In satul Năruja am notat şi sintagma o ţigmă de piatră.
Cu un sens bine precizat circulă entopicul şi în Vrancea nordică : "vîrf
de deal ascutit, cu piatră; nu poţi spune că-i ţigmii în pădure" (Tulnici};
"vîrf inalt, mai înalt decît cele din jur, ascuţit ca oul şi gol in vîrf, acoperit
cu piatră; de acolo se ridică altă !îgmă" (Coza);"vîrf de munte, .pisc ascuţit,
deal ascuţit" (Tulnici); "stîncă ascuţită de piatră dură; cuvînt din bătrîni,
folosit mai rar azi" (Coza);"k' \.!ti c â înaltă cu pămînt h u m ii r l se, pe care
nu se prinde nimic, nici cătină măcar" (Spineşt.i).Un inîormator-din Cozapreciza că ,,!îgmapoate fi şi cît de mică, numai să fie ascuţită şi/t.ăioasă".Acest
'sens - Întîlnit numai aici - este avut În vedere În expresii ca: "m-am lovit
Într-o ţlgmr'1de piatră şi mi s-a umflat cotul". Entopicul este, şi În această
partc a Vrancei, folosit pentru explicarea unor termeni consideraţi mai puţin
cunoscuţi sau pentru descriereaunor locuri: "un gol c ă sul â t este o ţîgmd
goală, un ţ u g li j" (Tulnici); "o ţ u ţ li r il e tot aşa, o ţîgmă înaltă" (Coza);
locul La Bobejcinu-i ţîgmă,nu-i aşa Înalt" (Tulnici). Se poate vorbi, deci, de o
frecvenţă destul de ridicată a termenului de care ne ocupăm, care secundead
în plan lingvistic răspîndirea geografică a formei de relief: "ţigmesînt peste
tot: toţi munţii ăştia au ţign1(/'(Coza). Il întîlnim şi aici in contexte ca : "în
.ţlglllflaia. sînt porci mistreţi" (Tulnici); "are pămînt [= păşune] În (lgmil,in
vîrful dealului, care nu-i prea înalt [in cazul de faţă], dar îi ascutit" (Coza);
il SimionHârnea,op.cit.,p. 132.
:ItIbidem,p. 55.
saIbidem,p. 161.
24Arhiva,}udecătorlei
Pocşani,FondulJudecătoria
Năruja,DosarecUade uu.ten!ice,
·vol.I, 1988.
25Ii mulţumim
şipe aceastăcaleprof.Gh.Bolocan.
şefUlsectoruluI
detoponimIe
al InstitutuluideLingvistică
dinBucureşti.
pentruamabilitatea
cucarene-apus"ladispozitie
mate"&Ialul
de anchetălndircctă(tn continuare:AILB).
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"stil într-o !îgmă", "mergi pînă-n ţigma aia" (Coza); ,..mă SUlm ţîgmelealea,
trebuie să găsesc un ris, un jder" (Caza).
In afara Vrancei, termenul şi sintagma o ţigmâde deal au fost notate de
Vlad CojocaruÎn comuna Dărmăneşti, jud. Bacău, cu sensurile: "stîncă înaltă
şi ascuţită" ; "vîrful cel mai înalt al unui munte cu mai multe virfuri";
"vîrf înalt şi pietros"; "cele două înălţimi ale unui vîrf curmat Ia mijloc".
Entopicul a fost înregistrat de noi şi la Soveja, deci în imediata vecinătate
a Vrancei, cu sensul de "creastă.cu stîncă, pe care se urcă greu". Şi tot în vecinătatea Vrancei, în zona Neculele v- Vintileasca, l-am notat cu înţelesul de
"vîrf ascuţit şi mai înalt faţă de dealurile din jur" : "mă sui tocmai în ţigma
ceea să mă uit", cu menţiunea că "îl foloseau mult bătrînii" (Dumitreşti).
Explicaţia prezenţei la Dumitreşti a acestui entopic, alături de alte
cîteva specificeVrancei, de care ne vom ocupa în continuare, ne-o oferă A.
Sava care, bazindu-se pe o hotarnică din 1849, aminteşte de "o mărturie cu
data de f) iulie 1846, semnată de mai multi bătrîni din satul Spulherul din
Vrancea", prin care se adeverea că "moşia Dumitreştii de Sus din judeţul
R. Sărat a fost ţinută în arendă timp de 15aui de mai mulţi locuitori din acest
sat. Nimic mai semnificativ - spune în continuare A. Sava - pentru a caracteriza cît de lesnicioasă era, eu tot hotarul, cornunicaţia dintre cele două.
regiuni"26. Informaţia este Întărită şi de cercetările lui G. Tătulescu, care
afirmă că primii locuitori de aici ar fi veniti fie din Transilvania (pe valea
Himniculuiera drumul cel mai scurt, folosit de ciobani pentru iernat, care ducea peste munţi din Ţara Bîrsei pînă spre bălţile Brăilei),fie din Vrancea, cum
ar proba nume de familie ca Gheba(semnalat în Dumitrcşti şi de A. Sava)
sau BUcă27.
Toponimeleformale
răspîndite în toată
, de la acest entopic sînt foarte
.
Vrancea: rigma de la Kăiro Mare (sau Ţiqnu:de la Kiia Bec "stîncă ascuţită
şi înaltă pe creasta dealului" (Năruja) : Ţi.qm«de la Groapa Mare, Ţiqma
kem (Cirlamzllli) denumesc la Năruja "stînci Înalte şi ascuţite pe un ţ î r ro <'>
n de deal". Ţigma lui Btuiie a fost notată de Ion Conea şi în formele
Ţîgma lui Braiie sau Ţigma din Fa{ă2S; Tiqma de 111Spineşti a fost înregistrată de noi şi ea Ţîgma SpineştilorCfigma Spineşti) sau, simplu, Ţigma, dar
şi ea Ttqtna Yrăncioaiei,La Tîgmi la Vrăncioaia sau Dealu Tiqmi, sinonime
explicabileprin aceea că vîrful de deal se află la hotarul dintre cele două sate.
Acest loc ne-a fost descrisca fiind o "ţîgmtigoală; deal ascuţit pe care se poate
şi cosi prin unele locuri" (Coza), In satul Ploştina se află Ţlgma20,descrisă.
ca "deal ascuţit de tot, gol, fără pădure; se urcă foarte greu, la 90°". Oronimul
Ţigmele ne-a fost transmis de informatori în forma Ţlgmele sau Ţlgmele
Frutnoaselor(Văcăria),
Foarte bine reprezentat in oronimie ni se pare a fi entopicul ţigmă în
munţii Vrancei nordice (bazinul Putnei) : Ţigma Ariş6ji (sinonime: ŢitLU
Arigloii, Boldu Ariş{lvji, Turlallu Ar-işvii)"vîrf ascuţit şi stîncos" (Coza);
ŢtgmaZburiiturij(1'igmadin Zburălura) cu sinonimele: Ţ1IJllZburălllri, B61du Zburăiuri, Ţurlanu Zburăluri (Caza); Ţtgma Cozi "vîrf gol, cu piatră, ca
26A. Sava,op.cii.,vot 1, p. XIX.
21G.Tătulescu,
o aşezare
demoşneni
: IJumitreşli
(11.Stirat)in Milcovia",
h 1930,p.
151_. 152.
28L Concaşi EugenNedelcu,
op.cit.,p. 178.
29Atestatăşi de I. Coucaşi EugenNede1cu,
loc.cli.
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un bol d, C'I un virf de claie" (Coza),'folositşi în expresia"doar Il-amsă trăiesc
cît TtqmaCozi"(Tulnici);ln Tigmila Haidll';(Ţlgma Haiduiilorş; vîrf ascuţit ea
oul, line legătură cu Vîrfu Cozl"(Coza):T[qnlllGurquieti"vîrf ascuţit şi stîncos,
ea o căpiţă de fîn; ţur 1an" (Coza); Ti.qrnaTritviielcr]Ţiqnu: din Tritrile
(sinonim: 'Ţu/tira ,],vil'ilelor) ,;virflllTitilei mai înalte: yna-i mai ascuţită şi
alta-i mai domoală" (Cozaj; Ţ{gma COlldra(c)lu!/Ii!
Tiqma din COlldra(c)tu
(cu sinonimele: TtULL
Condrâ{c)luln{,.B6lduC()nlrâ(c)tllluf,Vlr{1lCOl1drâ.(c)iului) "virf ca o căciulă ţuguială" (Tulniei); Ţî.qma Tisar(i)ullli "vîrful cel
mai inalt a Tisarului, ascuţit; muntele i-un format pătrat la bază [sic! j şi-i
ascuţit ca un virf de claie" (Caza);Tiqm« din Gotnoiu"vîrful Gornoiului!Ilare.
El vine ca un munte rotund, ca un ou, mai ridicat ca toate; Ţiqma este vîrful
pietros, unde se ascute" (Coza); '['ignzade la !!<Îs[og"virful (muntelui) Ostogului, de formatul unei clăi, pietros şi
la virf" (Coza); Ţiqma Ci/sulâfi
"virful Căciulatei, tot ca un fel de claie, ridicată mai sus" ; Tiqma din Soruş
(Ţlgma Sârllşulni)"vîrful Soruşului, tot ascuţit şi cu piatră ia vîrf" (Caza);
Ţiqtna din Mesieâcănu(Ţz'gmaMeslţflnJU
ului)
ascutit, stîncos, fără pădure pe vîrf" (Coza); rfgma din Pin'I.UlAlb "virful, des păr ţ il II r a
izvoarelorPîrîul Alb i Pîrîul Tiganuluî ; pleacă gros de la bază şi-i un munte
ţuguiat; tine Lot de muntele Condractului" (Coza):'rl'gma1'YJuşâlului
(sinonime: TiQU, Tiutu:«N); Ţiqm« Hirtân
(sinonim:'[.'1
ti [l, ,B âldu, Ţuţilra );
Tiqtna din l\1acradi{lUeri gma llTa('radiiJll1llf); rfgma BabolJii:uluj(sinonime:
rtm "" 'Ţu(ura); Ţtgma din
Strii"zUor,
Coza); Ţ{gmadin VirI)11
Alrinuluj (Tulnici); Tl'gmaZemeni.Toponimelede mai sus, înregistrate de noi
in comuna Tulniei, desemncazhtoaLe vîrfuri ascuţite, înalte şi stîncoase.
Informatorii din Vrancea nordică (com. Tulnici) - ciohaniîşi pădu··
rarii in special .-- folosesccnLopicul{ÎfJmâpentru. a desemna vîrfurile
de
I
A acest.
1\
fel şi din Vrancea sudică, pe care localnicii le numesc altfel: rfgma ZurzulHi
(pentru Vlr{u), 'ŢtgmaLapWja!lu[(pentru
N), TlgmaK' e.frosuluj (pentru
Virfu,..,), Tiflma Alordritllllu{
(pentru Vi'IIuN).
;'
Dintre toponimclc atestate în alte zone, şi anume îţi zona subcarpatieă de la nordul Vrancei, menţ.ioniim Tigmeleşi Intre Tlgme (îmelsistrate
de Vlad Cojocaru'în comuna
jud. Bacău) şi
de la Soveja, inregistrat de noi: "mă duc în 1'fgmâ 'ţ' i va".
Variantapgnă ne este cunoscutţl numai în funcţie loponimieă.. 'Gn
din 1922
!a locnI numit Ţigna, În hotarul
eomuneî Poiana" 30.
obiect geografie menţionat deja
în forma (Pe) Tigmă.
11,atestată. la 192:3"' un
sinonim pen1.f'llTigmaVraueei,
semnalăm Piatra
TiYllei"munte În esLuleomuneiGura
muehea La Bradu şi Bisca
H.oziJiei"32.
Cu Î111elcsul
de "creastă ase
eu piatră pe ea", reieviim şi varÎanta
ti!Jnă la Văcăria, cam. Her[,slrău, iar in satul Nereju, cu acela de "vîrf ascuţ.it
c« o !:eapă".La Nereju exisUt toponimul ']'lgna Zb6ini desemnÎnd "un vîrf
:)0Arhiva.Judeciltoriei
lincşani,FondulJlldeeătoriaNăl'llja,Dosarecu acteailientice,
voI.l, 1922,
al ibidem,voI. il, 192:1.
:l2Vţol'iea
Nebel,Topollimia
d, pe valeaBuziiului,
lucrarede diplomăIllS.,Iaşi.1978,
p. 47.
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ascuţit ca un sumburuş; scobitură de deal", iar la Tulnici- Ţiqn.aLuncii
(Strâjii) AIVas.
Alte variante ale apelativuluisînt ţîumnă (ca şi iocma>* tocmna> iomna),
întîlnită de noi numai în satul Coza ("a ajuns în vîrfu tiqmni; stă Într-o ţlgmtui"],ţijmă (poate prin apropiere de bijtnă ?) "vîrf de deal mai înalt" (Coza),
folosită de vînători în contexte ea : "Hai în !Urnăla desiş I" şi cu functie toponirnicăîn La Ţijmi la Gloduri"o fundaţie de teren [sic 1],eu hăţiş de brad;
nu-i înalt, dar la vîrf se ridică ascuţit" (Coza)şi ţ1hmă "vîrf ascuţit" (Galaţi,
AfLE).
Eutnpicele eu baza ţic-m-ţiic-m-,ţig··nl-jţig-m··
sînt necunoscute dicţionarelor noastre. Ele se racordează la o scrie mai largă, bogat reprezentată
întoată iara, eu baza iic-ţiic-,!ig-j!ig-.DLH (ms) îl atestă pe ţie, ea substantiv
neutru Iără plural cunoscut, cu circulaţie regională, avînd sensul de "vîrf
ascuţit de deal sau de munte", a cărui etimologienu este elucidată. TÎc a mai
fost înregistrat de AILB în localitatea Gîrhova, jud. Alba, cu înţelesul de
"creastă"; "muche de deal, grui". Ca toponim a fost notat de Eugen Tănase
la Poiana Sibiului, Ţicu Virtopllilli,descris drept "capul de jos al vlrvului
de unde locul se lasă tare la vale" 3. Varianta !'iglicu sensul de "vîrf slab ro-tunjit al unui deal" a fost notată în corn. Greci, jud. Tulcea (AILB).
Este posibil ea apelativele româneşti să repreztnt.e elemente de substrat=, descinz.îuddintr-o bază L-e. *slei-gjk-"ascutit", cu s- iniţial mobil"
la care se ataşează, după A. Walde şi J. Pokorny,av, tae+o- "aseuţit ", neopers. fey "vIrf ascuţit, spadă", v. ind. tiUale "ascuţ.it", liJda-oh"idem", gr.
(jŢi.ytJ,!X
"înţepătură, punct", got, siiks "idern", v. isl, siikil! "extremitatt;a unui
vîrf de munte" etc.36•Diftonguli.- e. -ei- pare să fi evoluat la i în dacică după.
I. 1. Russu", iar după Vladimir Georgievla e În daco-moesic:'şi Ia i în albaneză. iar 1+1, după lingvistul hulgar, ar fi dat t' În daeo-moesidişi apoi s, z
in albaneziî38•Chiar dacă reducerea diHonguluinu ar fi influenţat eonsoana
1-, un *tikj*iigputea da În româneşte ţic/ţig. Formele româneşti eu -m- pot fi
raportate la aceeaşibază i. -e.. dezvoltată Cliformantul-m-, ea în v. ind. tigma_
"ascuţit", gr. (j-:-îYfL!X
deja citat, v. isI. stikna "a frige" (provenit din :,tdkja "a
pune în frigare") etea9•
Discutînd în continuare derivatele româneşti ale entopicului, ne vom
opri mai întîi asupra celor care 5··auformat eu sufixul augmenta.tiv-du. Aneheta indireetă a Institutului de Lîngvistică, Istorie Literară şi Folclor din
Iaşi (abreviat: AILI) relevă oronimul Ţicmăl.lin satul Ilieşti, com. Racova,
jud. Bacău. Varianta ţîcmău are în satul Vinderei, jud. Vaslui, înţelesul de
"virf de deal Înalt şi ascuţit" iar în LexiconIlllui Hotaru - OpresclIpe acela
de "deal cu spinarea 1:uguiatăşi scurtă" 411.
Ca.toponim, ne este semnalat de
33Anchetăindirectăefectualăde noiIn Vraneea
(ATV).
34EugenTănase,TOJlonimia
comunei
PoianaSibiu/ni,ln
AUT(Filologie),
V, 19U7,
p.14.
35Ethnologia
pe care o prezel1t(un
ne-afosteomunîeahl
de cătreDragoşMoldovanu.
361\loisWaldeşi JnliusPokorny.VergleichcndcsWorterbuelz
der indogermanischen
Spra.
chen,II, Berlinşi Leipzig.
1B27,p, 612 (î],l.
37VeziLI. HlISlHl,
Limbafraco-daci!0I2,
Bucureşti,1907,]J.146.
38VladimirGeorgi.cv,
A./banisch,Dakysch-Af!]sisch
unei Rwnanisch,In "Linguistiqll
balkanique",
II, 1!J60,p. 14··-Hi.
80Waldc-·Pokorny,loc.cii.
40PetreV. Hotamşi George
A. Oprescu.
op.ci!.,S.v.
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praf. Puiu Filipescu în corn, rWchitaasa, jud. Bacău: J11'[îcmQula Dă/litan,
desemnîndun deal ascutit. Adăugăm şi Ţicmăul "vÎrf de deal" din corn. TriIeşti, jud. Neamţ41şi Pe Tlcmău,oronirnin corn.Răcăciuni, jud. Bacău (AILI).
Varianta ţienău ne este cunoscută numai în funcţie toponimică : Pe Ţîcnău
la Dealu! Crucii, vîrf de deal in comuna Suhară
I u, ju d, Botoşani (AIL1).
Mai răspîndită pare să fie varianta ţiqmăn, pe care DLR (ms) îl atestă
ea substantiv fără plural, circulînd în vestul Moldovei,cu înţelesul de "vîrf
de deal". DM îl inregistrcază tot ea "vîrf de deal sau de munte" şi îl apropie,
ea şi Scriban, de ficlâu. In comuna Priponeşti, jud. Galaţi, ţigmâu are înţelesul de "ridicătură înaltă, ţ,ugl1iatăîn virful dealului, partea cea mai înaltă.
a vîrfului, partea cu care se termină vîrful în sus" (AILE), iar la Girceni, jud.
Vaslui, pc acela de "vîrf de deal înalt şi ascuţit" (AILI), "înăIPme nu prea
mare, dar eu vîrful ascuţit" (AILB). La Chilii, j ud. Neamţ, pare să Însemne
"oînălţjme mai mare, izolată, lungă, cu spinarea laiii, în formă de pod" (AJLH),
sens pe care îl semnalăm Însă eu multă rezervă,
O altăvariantă a cntopicului este tÎgm:lu, definit.ea "virf de deal Înalt
şrascuţit" laVinderci, jud. Vaslui (AILB). Ca toponim, ni-l comunică prof.
Puiu Filipescu în forma TZgmaWllu Driig6n, deal ascuţit În corn, Burdusaci,
jud. Radiu. Se întîlneşte şi în Vrancea,definit ca "virf (ascuţ.it]de munte (acorit cu zrneuruş): ţ li Il ă'"; "virf de deal cu bolovani: ţ î c 1fi u", împreună
cu toponimele : Tlgmâul Raii (sic 1), 1'lgmâui Ttsorului (Tulnici, 1\lV) şi în
vecinătatea ei, anumela Dumitreşti, cu înţelesul de ,;virf de deal, tol ascuţit,
dar mai jos ea (igma": "mă duc eu oile la poalele ţlgmâului (sub ţigmliu)".
Un.bătrîn din Reghiu (valea Mileovului)îşi amintea că se folosea deseori cuvîntul pe vremea tiuereţii lui: "am fost tocrna-n Ţigmâu; am ajuns în dreptu
Ţîgmăului", dar n-a putut preciza pentru care munte din Vrancea foloseau
răghieuii această denumire. Posibil să .Ii fost Furul, pentru care le plăteau
păltinenilor ea să poată face acolo doage,
'
.
Cu acelaşi sufix, de la varianta !Îgmnii s-a creat derjvatul ţ.ignmău
"virf de munte ascuţit", folosit şi ea toponim: '[îgnmălll ($iutii, Ţigmniilll
Geaminii (Geamă.na),.'[îgmnâlll Scăricicî Crulnici, AIV). !
Tot un augmentativ, de data aceasta cu sufixul -ah(ă. este derivatul
ţicmall, atestat indirect dt' DLH (ms) doar în sintagmfl un [icmi'inde deal
(unde -ă·· nu pare a fi alLcevadecît ()greşeală de tipar a revistei citate) :"Numai ce răsări şi boul cel năzdrăvan de după un ţicmi'inde deal" 42.Tudor Pamfile notează şi varianta ţiemau "deal cu spinarea alungită şi ascuţită" u,
pe earc noi ()semnalăm cu funcţie toponimicăşi cu formii de feminin într-un
singnr sat din Vrancea, Spulber: este vorba de Ticmâna, numele unui vîrf
de deal foarte ascutit.
De remarcat fl'ccvenl.amult mai mare a variantei, rezultată prin sonorizarea veIarei, ţ'inmană, pl. [(grnene,în zona cercetată de noi, aeeasta fiind
folosită în mod curent În contexte ca : "ee mai ţfgmană de deal 1" pentru un
"deal ridicat, ascuţit" (PalLin); "uită-te-n ţîgmana de piatră" (Prahuda) ; "am
găsit oile Îllţîgmana aceea", adieă "în cel mai ascnţit loc" (Vîleani); "hotarul
11Gheorghe
Bălsan,'Toponimia
comunei
Trifeşli,lucrarede diplomăms.,Iaşi,1979.p.
4Z"Sămănătol'ul".
V, 1905,p.128.
43TudorPamflle.
1Hiiologie
românească,
1.Duşmani
şi prieteniai olllului.
Bucureşti,
H116,
p. ;\92:
.
120.
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merge pină-n ţ'igmanaceea" (Prahuda) ; "sînt mai multe ţfgmanela noi" (Prahuda). Sensul entopicului, aşa cum rezultă şi din citatele de mai sus, este
acela de "dea! foarte ascuţit" (Podura de Sus); "vîrf foarte ascuţit, mai mic
decît ţ a n eul" (Spulber); "un fel de deal cu piatră multă", "vîrf de deal
cu stînci de piatră" (Tulnici, AIV). Informatorii din comuna Spulber afirmă
că tiqmana e un cuvînt mai vechi în graiul lor decît ţigmandliu,echivalentul
său lexical. Ca toponim, Ttqmano se îutilneşt« tot numai în satul Spulber
(vezi mai sus: Ţicmonoş.Dominînd vizibil relieful comunei respective, ea
este cunoscută deopotrivă şi satelor din jur, dovadă sinonimele: NUi!{(1
sa
Nanll Nîleani), Tlqmana Ct1tiin6iulaisau Ttameua Gallriloiâstilm(Vîlcani),
In Dfal la Ţigm(Inasau Ds:âlu ilgmenii (P)dura de Sus). o ,
\
,
Tot cu sufixul augmcntativ -ău se Iormează de la (fgmanâ derivatul
ligmanâu "vîrf ascuţit de munte", pentru care avem o singură atestare, la
Tulnici : Ţîgmanăul Gurquieli: (AIV).
Derivatelor semnalate mai sus li se adaugă Încă unul, de mare circulaţie
în toată Vrancea, înregistraLde noi eu multe
dar neatestat în dicţionare şi nesernnalat încă de vreo lucrare de specialitate, Este vorba de 119mandău, p!. ţîgmandllari, !lgmandâne,tiqtnntului«;ţîgmandâle,în concurenţă
cu o altă variantă, la fel de mult folosită: ţigmind:îu(ţigmitndăII,ţir!mindău,
ţi'mÎndău),pL (iguIÎndâuri,ţigmîndâic.. Ancheta noastră iudirectă îl relevă şi
pe ţlhmandău "munte de piatră, CLIerăpf:ituri!?], ca o claie de fin" (Tulnicij.
Deşi baza este evidentă, formarea derivatului nu este prea clară. Ar putea fi
considerat ca provenit din (Îgmanâll,dar epenteza lui ··d- nu se încadrează
printre fenomenelecunoscute în astfel de contexte fonetice. Termeni precum
hajmondău sau popindău, care par formaţi în acelaşi fel, nu au fost clarificaţi
sub aspect etimologieîn DA şi DLH, care se limitează.la a trimite la pop şi
hojlJullău.Finala -dău nu poate fi explicată ca un Iormant de origine străină,
aşa încît pare preferabil să ne gîndim la un fenomen analog "despicării" de
care vorbea Sextil Puşcariu,
Cuvîntul este explicat în Vrancea sudică astfel;
de deal ascutit
ca o ţapă" ; "îi numai piatră, nu te poţi sui acolo" (Nereju); "virf foarte ascuţit" (Lunea -Năruja, Paltin, Păvălari}; ,Joc aseu!it, loc ţ u h 1ti s" (NistoreşLi); "dea! ascuţit pe ambele părţi, j. u h â n" (Nerejul J'\iIie);"virful cel
mai înalt al unIIi munte cu mai multe virfuri" (VereşLi-I-Ierlîstrb.u);
"vîrf tot:
asetlţ:it, mai mie decît ţ ii.Il cu r i 1e şiţ il h li r i 1e şi. împădurit" (Carşoehe:;;ti-- Spulber); "stîncă inaltii şi
(Văeăria), ,,101'aseuţit, pietros, pe earc nu se lU'd!"(Paltin); "virf, punctul cel mai îna.!t al unui deal
sau munle: urc tocmai pe ţlgrtwndliul muntelui" (Sedttum Părosnlui),
Cu inţelesuri asemImatoare circuHi şi în Vrancea nordica :"deal aseuţ.it";
"virf înalt şi ascuţit" ; "rididlLllrainaltii şi ascuţită ea (, u r g u jet a, fără
pădure pc
cu piatdi" (Coza); "v'irf de munte, sărac, cafe nu produce nimic, ascuţit: uri··a luat gol li şi m-a t'i t'i rit ! m-a azvirlit} toemall
ţiglJli1ndiiu"(Tulnici); "vîrf de munte ascuţit ,care se ridică mai sus de celelalte vîrfuri eu c::trese îngernănează","munte ascuj;it" (!'ulniei, AIV). Semnalăm şi sintagma UIlţZgmllldăude piatră: "Şi la Condmlll este un ţlgmîruli'tu
de' piâtră" (Coza).
Cît de viu este acest termen În graiul vrîncenilor nc-o demonstrează
faptul eă informatorii recurg adesea Ia el pentru a er\raeterizamai bine vreun
10<:,reliefinda-j, astfel, trăsătura esenţială, anume aceea de a fi "ascuţit":
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}{Cplu(r rsului - spre exemplu - ne este descris ca fiind un !lgmÎlld(lude
deal (Nereju), Ţuluitui este "un tiqmtnd ău ascuţit= i , Piriu] Ţuhanului izvorăşte "de sub tuqmotuiăulascuţit" (Nerejul Mic); Pe Kâirâ este "un ţl'gmândău
de munte, înalt şi, din loc În loc, acoperit cu iarbă, cu stînci înalte de 2 -3m"
(Văcăria); Kiscu lV1agaruluj"n-are tiqmiruiău,că-i acoperit" (Coza); Pleaşa
"îi un de 1u i a n rotund, gog o n el, mai mult întins, n.u-i {îgmandău
ascuţit" (Năruja}, Pentru a-i preciza cît mai clar tnţelesul, informatorii îl
compară adesea cu forme de relief asemănătoare, evidenţiind diferenţa specifică : "ţfgmandăuleste mai ascuţit decît !Îgna" (Văcăria); "e mai inalt ca
ţîgma şi-i neproductiv" (Tulnici). Este folosit frecvent în fraze ca : "s-a suit
în Fgmfndăuldealului" (Nistoreşti); "te-ai dus la mama dracului în [igmandăul ala" (Vîlcani);."cînd să mă mai duc În iiqmotuiău! cela '?" (Paltin);
"uită-te-n !îgmandăulcela nant" (Tulnici). '
încercînd să-i stabilim aria geografid, constatăm eă Vrancea pare să
fie, de fapt, un centru de "iradiere" a acestui termen, deoarece nu-l găsim
decît în zonele imediat vecine. Cu sens şi formă asemănătoare l-am notat În
satele de pe ValeaMilcovului: ,,{îgmălldâul
este () muchie ascuţită" (Reghiu) ;
"un vîrf ascuţit şi mai înalt ca oricare deal sau munte" (Audreiaşul de Jos) ;
"virf ascuţit, cu un perete abrupt" (Heghiu).Un informator din Larga - Mera
ne preciza că ,,(îgmandăllleste un vîrf Înalt, cel mai înalt din toale, şi-i izolat.
Este pietros la vîrf, ascuţit pe toate părţile: Il-are nici o parte s Lr e Ş î n \.lâ s â ; nu-i ea t' it' i i â n a sau ţ II It a, care au' şi o parte o v â 1n ică". L-amintîlnit şi aiciîn contexte ea : "hai în deal la {îgmandătl,cînd a Îl ez ă s c oile"; am văzut caprele în ţigmalldăulcela (Heghiu); "mă urc pe
ţlgmandâu"; "stau în {îgmandă111
ăla" (Heghiu): "măi, ce ttqmotuiăuascuţit !"
(Larga).
În comuna Durnitreşti, cuvîntul ţîgmandău, pL ţlgmondăllri Înseamnă
"cel mai Înalt vîrf al unui munte înalt, eu mai multe vîrfuri". Un' bătrîn din
Pitulusa si-l amintea doar din armată, cînd era folosit de mocani În contexte
naratie a : "mergea calare pe-un (igmandăl1de deal". Este cUIbseut şi folosit şi la Soveja, deci tot în imediata vecinătate a Vrancei, şi tpt eu înţelesul
de "vîrf ascuţit" : "mă. sui în ţigmandăul ăla"; "toema-n !iymf.ndăl1l
cela găseşti vaeile". în com. Rugineşti îl întîlnim alături de alt termen specificVrancei, Utila, cu acelaşi sens de "vîrf foarte ascuţit" (eomunieatJde 1. Lepădatu
din Adjud). Semnalăm şi forma feminină, lUai puţin răspîndită, ţinmanda,
refăcută de la pL ţiymandlile:"st.încăÎnaltă.şi ascuţită" (Paltin); "vîrf ascuţit,
unde nn poţi urca nici cu sufletul: «uită-te toema-n ţZgmandallaaia')" (Negrileşti).
Cu fune!:ietoponimieă, enLopieulapare frecvent doar în oronimia Vrancei nordice (bazinul superior al PuLnei): ŢlgmînddlLl CâsulQfa(sinonim:
rtf/ma Ciislllliti),care "îi numai stîncă; virf Înalt, gol, ca o căciulă ţuguiată,
izolat; nu se poate nimenea urea pe el" (Coza); ŢîgmÎnd/iieleZhneni (sinonime : KBreleCKalra)Z(imeni,Tigma iemerli), unde la virf sînt două ţ î uri
în gem ă n a t e" (Caza): '(i'umundiÎ[1l1TVisâru Mic, un "vîrf, ascuţit
stîncos" (Coza); Ţigmlnd(Jţll1
Tisâruluj Allire; ŢîgmlndauLIde la Katra Uscâtă, un."virf ascuţit ca o ţapă, nn se poate urca nimelleape el; îi cel mai ascuţit ţîgmandău'(Coza); Tigmalldihf/lR6jbuluj (Ţigmalldaljll de la R6jbu)
;,vîrf gol, ascuţit ea o căciulă ; este singurul pe care, eu greu, te poţi urca"
30- Lingvistică207
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(Caza); Ţlţpnîndal)ude la Gurgujifa "virf ascuţit unde se află stîncile alea cu
căciuli în cap" (Coza); ŢîgmîndazwZidaru (ŢlgmÎndajele Zidar11
[l1i)"are mai
multe căc i u I i numai cu piatră" (Coza); Ţîgmîlldihw Văcăriii "stîncă
înaltă de il-Opoţi lovi nici cu glonţul" (Coza); ŢÎgmăndaw Muguri (ŢigmăndiÎtw MiiguriCi),Ţîgrru'illdal)ll
Cirliquiui "AO păd u r ic ă mai înaltă", Ţigmâllddm Skitului (Vidra); Ţîgmand(hlllStiti, ŢÎgmÎlldd1li Tunelului, Ttqmîlldâuu dela Ulucu [/1 Hâşcu, Tiqml11diÎl)u
KUZl1l11j,
Tlgmînddl)l1I{iscu lu
'I'uâder, Tigmil1dâl)u
Huliăn ătiia, TÎgmll1damZburătiua care sînt, toate,
vîrfuri ascuţite şi stîncoase În Vrancea, bazinul Putnci. Ca şi În cazul entopicului ţigmr1,constatăm că şi pe acesta informatorii Îl folosescpentru a desemna vîrfuri ascuţite ale munţilor din bazinul Zăhalei, pe care noi nu le-am
înregistrat ca atare şi acolo: ŢfgmandihwRetrasului pentru Vtrfu; Ttqmandâiiu de la Scarile lui V6d(l,care nu este numit astfel de către localnici.
Pentru valea Milcovului, semnalăm Ţtqtiuuulâuu (La 1'fgmandau,
In Deal la Tîgmondilu),care este "dealul cel mai înalt, care vine mai î rn p r eI ung a t, mai Înalt decît ţîgmăuraşi ascuţit ca o căpiţă, de unde se văd toate
satele; Ursoaia, Răiuţ, Farcăşu, Rcghiu"; "munte înalt, adu Il a t, ascuţit; are numai doi mctri lăţime în vîrf" (Reghiu). Şi tot pe valea Milcovului,
ŢîgmandatIllRăitiiulu; "vîrful cel mai Înalt şi ascuţit al Răiuţului, fără treeere pentru picior; piatră ascuţită, pe care nu creşte nimic" (Pituluşa). "Cînd
vezi zăpadă pe TtqmandăulRăiuiului ştii că vine bruma" -- spun cei din
zona Milcovului,care s-au obişnuit să-I foloseascădrept indicaLormeteorologic.
1.2. Tiu(ă), ţiu(ă)
Printre termenii oronimici care au în Vrancea sensuri necunoscute dicţionarelor, se numără şi ţîu, pl. ţEL/ri,care circulă aici în special cu înţelesul
de "cel mai ascuţit loc; ridicăt.ură ascuţită pe un deal sau munte" (Nereju);
"vîrf de deal ascuţit ca o ţeapă" (Văcăria, Spulber); "stîncă ascuţită care iese
din coasta abruptă a unui munte" (Spulber); "vîrf stîncos, izolat, stîncă singuratică, înaltă şi ascuţită, pe care nu se poate urca" (Nereju) ; "ceva ascuţit:
în tiul ăla" (Vîlcani).El este deopotrivă cunoscut şi folosit şi în Vrancea nordică : "vîrf de piatră foarte ascuţit ; stîncă cu vîrf ascuţit" (Poiana); "vîrful
muntelui, ascuţit ca o suliţă înaltă" (Coza); "vîrf stîncos şi ascuţit" (Păuleşti,
IEtulişca); "partea ascuţită a unei stînci" (Coza); "vîrf de munte din piatră
sau o ridicătură ascuţită de teren", "vîrf ascuţit de munte foarte înalL"Cfulnici, AIV) ; "în (lu" adică "în vîrful ascuţit al muntelui" (Tulnici) ; ţlHi dealului sau muntelui "vîrful ce] mai ascutit al unui deal sau munte, cel mai proeminent" (Secătura Părosului).
'
.
La fel de cunoscută şi folosită în toată Vrancea este sintagma un fiu
de piatră, prin care se Înţelege,în general, o "stîncă înaltă şi aseuţită" (Paltin).
"Muntele care-i ascuţit - ni se spune la Tulniei şi pietros, ii (lu de piatră,
n-are pădure". Este folosită În contexte ca : "uite ce (iu de pialrâ" ! - pentru
un vîrf foarte ascuţit. Apclativul circulă şi în expresia "şi··a1uaLlumea-n cap
şi-a plecat in (iul muntelui" (Paltin), sau serveşte la descrierea altor forme de
relief: "în slanul ăla de piatră, adică în tiul ăla, stîncă dreaptă şi înaltă" (Coza);
"g Il r g u i u 1 este un ţiu, un mamelon, o ridicătură abruptă dintr-un teren"
(Tulnici). Vîrful Geamănăreprezintă "două IÎuri de pialril-ngemănate" (Tulnici) ; Gurgujeta"îi numai piatră, virf Înalt ascuţit, arc numai ţÎl/fi" (Tulnici);
Stînîina are "ţiuTi de piaird pe muchie" (Năruja); T'it'irâiu Zburăluri "îi
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numai iiuri la vîrf" (Caza). Notăm şi sintagma: boldulfiului adică "cel mai
ascuţit loc".
Cu aceeaşi semnificaţieîl găsim şi pe valea Milcovului,La Pituluşa, ţiu,
pl. iiurt înseamnă"vîrf stîncos,fără pădure pe el" : "urcă-te-n iiul ăla şi de-acolo
poţi privi în jur". întîlnim şi aici înţelesul de "piatră ascuţită pe un vîrf de
deal", sintagma tiu de piatră desemnlud, ca şi în exempleleanterioare, "o piatră cu vîrf ascuţit, o stînca care merge în iiuri, adică o stîncă pe deal cu colţuri în sus". Cu înţeles asemănător este şi la Rcghiu : "vîrf ascuţit de piatră;
stînd! ascuţită tare, numai pasărea stă pe ea". La Andreiaşul de .Ios - ne-au
precizat informatorii - "sînt !1uri de 10--1;) In înălţime". Şi tot ca "vîrf ascuţit de piatră" l-am notat În com. Ghilenţa, jud. Covasna.
La fel ca şi ţigmă, care prezintă fenomenul velarizărfi lui i, tot aşa şi
fîn presupune (1formă iniţială "ţiu, pe care n-o găsim în Vrancea decît toponimizată : în suretul unui document din H:î4Gse Întăresc cumpărăturile făcute de Matei Basarab de la răzeşii din Soveja şi anume ". ..partea Ungureanului, bătrîn din Săliştea Sovejiei, Însă pe pîrîul Dobrorniriei,pe unde să Împreună eu Jocul domnesc pin la Ţ'iuo"u.
Cît priveşte forma iiu, ea este bine reprezentată În special în toponimia Vrancei nordice: Ttw T'isărului "deal înalt, ca o căciulă ascuţită la
vîrf" (Coza); ŢltlUArişiioi! "vîrf foarte ascuţit; se formează gros de la bază
şi se ascute la virl, unde are cam 50 de metri.înălţime" (Coza); Ţ7uu Condrâtului "vîrful cel mai Înalt şi mai ascuţit al Condratului «()'O
-70 metri)" (Coza);
ŢtlLlZburăiuri "vîrful cel mai înalt, pietros; se ridică sus, ascuţit, cam 60-70
de metri înălţime; îi mai Înalt ca ŢÎrţidâ111Zbur ăiuri" (Coza); Ţtw Zb6ini
(e vorba de Zboitui Neaqtă, corn. Tulnici) ; Ttlll TViJ.:erfuluj
(Coza): Ţttlll
Gurquieti (Coza); Ţt1l1 Muşoiului (Coza): TltlU Mucradiuu (sinonim:
Ţ'uiura Macradiuu (Coza); Ţi!J.LIBabonisulu;(Coza); Ti!)u Păstări (Coza);
Ţl(!n din VirvuAlunului (Caza); La Ţflll din Str
(Coza)-- toate 'denumid
vîrful cel mai înalt şi mai ascuţit al munţilor respectivi. Adăugăm şi Ţiuu
1{izii,pe care un pădurar din Boloteşt.il-a auzit la sovejeni. . (1
Exemplificărileinformatorilor din această parte a Vrancej'se fac şi cu
toponime eare denumescvîrful cel mai ascuţit al munţilor din Vrancea sudică,
pe care noi nu le-am înregistrat în această formă: Ţi lll LdcăWiţllluj"partea
cea mai înaltrl şi mai ascuţjtă a Lăci:illţului",munte în hotar eu jud. Covasna
(Coza); ŢtULlG6tului (Coza); ŢfHl Mordânllluj (Coza).Probabil la ŢÎgmana
din s<ttul Spulher s-a referit un informator dinVoloşeani cînd ne-a vorbit
despre,un munte din, aceată zonă care s-ar numi ŢitLU.Fac excepţie doar
ŢfULl]{idra Bhi şi Ţi{lUVîrfu PenteliCupe care le-am notat şi la Kereju. Mai
adăugăm, tot pentru Yrancea din sud, Ţtlll Pelr6suluj "vîrf ascuţit, fără
nimica pe el" şi Ţi uuN işîni "ridieălură ascuţită, fără nimic pe ea ; se vede cu
zăpadă din satul Pituluşa, cînd e senin", toponime notale de noi în comuna
Broşteni, pe valea Milcovului.Consemnămşi pentru j ud. Covasna (corn. Ghilenţa) toponimele care au la bază acelaşi entopic : Ţt IJu 1aeiÎ!J.uluj"dintr-un
pîrîu mare se rididl un munte Înalt, care se ţuguiază ca o claie înaltă" (Coza);
Ţtm PlriÎtwlui, Ttm Zihni, denumiri ale unor vîrfuri foarte înalte şi ascuţite.
S-a toponimizat, de asemenea, şi forma feminină a entopieului tlu. Pe
hotarul nordic dintre Soveja şi 'TUlllicise află Ţiua, numită şi ŢitW Mare
44A. Sava,op.cit.,voI.1,p. 13.
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"vîrf mai ascuţit ca un iiu de tirn.ăcop"; "munte ascuţit cu stîncăraie la virf"
denumire folosită mai ales de sovejeni : "uite la Ti {la, ce ceaţă este 1"; "s-a
întunecat peŢ1tw, se schimbă vremea !" 1 se mai spune şi :ctlJ.Q
Nrdgrâ pentru
că "are pădure de brad, care pare neagră de departe; la vîrf îi numai cheie,
numai bolovani şi osul iepurelui"; "se distinge dintre toate celelalte virfuri"
(Soveja). Notăm apoi ŢfVa Golaşii,despărţită de Ţlua Mare printr-o curmătură. Denumirea este considerată de cei din Tulnici "sovejenească": "are pădure; probabil a avut un gol care s-a împădurit" (Tulnici). "Mă duc la Ţltw
Golaşăla .zmeură"; "a ajuns în vîrful Ţtji Golâşş:(Soveja).1 se mai spune şi
Ţt{WlVicide către sovejeni, dar KiVa Nicii de către t.ulniceni,
Entopicul tiu stă - credem - şi la baza toporiimului Ti110
ara, atestat
în 1928 la Răcoasaw.
Sub aspect etimologie,ţiu(â)jţîu(â) se poate racorda la apelativele din
prima serie prezentată ea derivat de la baza i.- e. *slei··eu formantul semiconsonantic<ll-«,
Urmat de o vocală sonantă, acest -Ll-:ar fi trebuit să se consonantizeze,ca în cazul lat. stiva, despre care A. Walde şi J. Pokorny presupun că ar putea preveni dintr-un *slei-ud, comparabil eu v. ind. tiuro-li
"ascuţit" 6. Pentru ca în româneşte să fie o formă.eu -u-.,ar însemna să admitem că forma masculină a fost cea primară, iar cea Ierninină s-a dezvoltat
ulterior.
1.2.1. Tii, ţif(ă), ţină (ţflîă}, ţină (ţîîlu] şi derivatele lor
Ca şi entopiceleprecedente,fiI, pl. [iruri se adaugă termenilor care conservă un sens topografienecunoscutdicţionarelorsau lucrărilor de specialitate.
In această formă, apelativul are o frecvenţă foarte redusă, fiind intilnit de noi doar în funcţie toponimică. Este vorba de Ţ'iţu], pe care MDG47
îl menţioneazăea nume de sat şi comună pe valea Pîrîului Ţ'iţu],În fostul judeţ
Fălciu, Ca entopic, este semnalat numai într-o singură localitate, Petrova,
jud. Maramureş, unde ţiră înseamnă "vîrf ascuţit ca un ţîmburuş" (AILB).
Mult mai răspîndită este varianta ţi!, pl. ţiruri, care are în Vrancea un
sens oronimic bine precizat, anume acela de "piatră Înaltă, ascutită ca o săgeată; mai Înalt decît un ţ, î u" (Nereju) ; un ţit de munte Înseamnă la Negrileşti "un vîrf foarte ascuţit, cu piatră pe el, pecare nu creşte nimic: sînt numai
ţif'uri de piatră la Lepşa", "vîrf de munte", "o prăpastie cu virful ascuţit",
,,0 formă de piatră mai ascuţită fală de celelalte" (Tulnici, AIV). L-am Irrtilnil, cu aceeaşi semnificaţie, pe valea Milcovului: "sUll(ă goală, fără nimic
pe ea, aseuţită, pe vÎltul unui deal, {(amvăzut o căprioară pe ţifll ăla de stind>" (Broşteni). La Piluluşa ţîful dealului înseamnă "vîrf ascuţit de deal eu
iarbă pe el, ţ î g m â !! li r ă". Un informator din Reghiu ne precizează că
se spune ţi!, de piafrâ la vÎrfu.lunei stînci "numai daeii-i Înalt, Înalt şi nu te
poţi urca pe el; e mai înalt şi,mai ascuţit decît (lu[". Ca toponim, menţionăm
Tiful Condraflll11Î
(AIV)şi Ti!,a, numele unui munte Între Prelucile Cerbului
şi Dealul Bradului, înregistrat de Dragoş Moldovanu în com. Cîrlibaha.
Consemnăm,in continuare, varianta ţif1ă, care s-a putut forma de la
ţifâ prin "despicarea" lui r în fi (eL ţic>ficlă, ticlui; pic>piclui ; tig>ţiglă,
q5Arhivele
Judeeălorie.i
Focşani,
FondulJudccihoria
Vidra,Registrul
deproprietăţi,
1926
- 1935.
MWalde--Pokorny,
loc.cit. Vezinot.a35.
47MDG,IV, p. 675.
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(igllli). !neercînd să-i stabilim răspîndirea teritorială în funcţie de datele de
care dispunem În momentul de faţă, constatăm că enl.opicul{ilhi,cu înţelesul
de "vîrf ascuţit al unei înălţimi", "vîrf ascuţit ca un tumburuş", este atestat
aproape pentru toate regiunile ţării: Moldova(Coverca- Suceava ; Stejarul
Neamţ; Dragomireşti - Vaslui; Tulnici Vrancea), Dobrogea (Sarinasuf,
Greci - Tulcea) ; Muntenia (Pietroşiţa Dîmhoviţa, Valea Mare Argeş),
Oltenia (Strejeşti - Balş, Branoţ jud. Olt, Gornoviţ.a ..jud. Mehedinti),
Banat (MoldovaNouă, Şuşca din jud. Caraş-Severin),Transilvania (Densuş Hunedoara, Teiuş din jud. Alba) (AfLB). Termenul este semnalat şi în sudvestul Orăştiei pentru a indica un vîrf ascuţit, cu precizarea că este "mai rar
folosit" 4". Cu funcţie toponimică, notăm. Tilla la Fărcaşa, Vîrful Titlei,
munţi din jud. Suceava49şi, respectiv, de lîngă Piatra Neamţ50şi Ţifla Corbului, "pise" în jud. Muscel'<.Adăugăm tot aici işi varianta, rezultată prin
meta teză, lilUi, care are la Săcele şi la Ucea de Sus (jud. Braşov) acelaşi
înţeles, de "vîrf ascuţit ea un Ş u m b II r IIş", iar la Dragosloveni - Vrancea
pe acela de "vîrf ea o căpăţînă" (AILB).
Tîf1ă, pl. (i{le,formă rezultată din velarrzarea lui i la Î, o depăşeşte pc
precedenta sub aspectul Irecvenţci şi extensiei În spaţiu. DLH (ms.) () con.semneazăeu înţelesul cel mai cunoscut, de "vîrf (ascutit) de deal sau de munte,
pisc",şi-istabileşte aria în Muntenia,Moldova,Bucovina, Transilvania (la care
vom adă uga şi Oltenia şi Banatul), fapt care poate fi irrterpretat ca un indiciu
al unei vechirni considerahile în limbă. Adăugăm alte glose ale entopicului
ţiflă: "movilă mică" 52; "inălţime mijlocie cu pante uşor de urcat" (Predeluţ jud. Braşov; AILB); "vîrf ea o căpăţână" (Bicaz jud. Neamţ;
AILB) ; "culme de deal pietroasă, ascuţită şi ncîmpădurită'tP (la Rupea) :
"loe înalt pe care ahia te poţi sui" 54[Hunedoara); "bîteă ceva mai mică decît
ţ Î e 1ă u 1"55 (nord-vestul Moldovei);"ridieăturii Înaltă şi ţuguiatăIn vîrful
dealului, partea cu care se termină Virful In sus" (Fărcaşa - jud. Neamţ;
AILB) ; "înălţime nu prea mare dar cu vîrful ascuţit" (Corbeni - jind. Argeş;
AILB), Alte glosări sînt evident eronate, explicabile însă prin' fenomenul
"resemantizării" unor topol1ime';6
: "panLă domoală şi îngusU\:'prin pădure"
(sud-vestul Transilvaniei, eL DLH ms.) ; "fundul văii, locul înfundat de unde
ineepe o vale" (Bolvaşniţa, .iud. Caraş-Severin;AILB). Ca toJ)onimemenţio-·
năm: '!'it/aMare şi Ti{ia, dealuri în Haţeg57; Tirla sau Virlill Ţ'ifli "vîrf
aseuţit" (pe care informatorii îl deserill astfel: "mai multe picioare dem.unte
se strîng acolo Într-un vîrf înalt, Într-o ţiflă" ; "i--unvirf ascuţit ca o ţi{'Iăeu
mai multe ereste"), '{t{la Com6rit, Ţit'a Runculuf, '[i{la pe Pîrz'UIlPinii,
48B. Vlllr;u,Termeni
geografici
deorigine
poplllarâ
în imprejurimile
Orâ.:titi,
în "Terra",
II, 1970.nr. 4, ]J.79.
49MDG,IV,p. 675.
5UIorgllIordan,op. cit.,p. 14.
1 M))(" IV,p. ti75.
52Pel.reV.Holaruşi Ge.orge
A. Opreseu,
op.cU.,s,v.
"" IonDumitrU
Popescu,
Glosarngional,LR, X, 1961,p, 576.
54HuumlllS
Todonln,Alicglosardialcc.!al
a/câtlli!dupddouclm(lr/U,cri8e
din Biblioteca
dela Blajdin1887,Cluj,1!l4!l,
s.v.
5[,
Teudurescll,O
swncl
declwinlc,
in ŞEZ.II, 1893,
p,i66.MuJdoWHlu
56.I.
Ma}
pe largdespre
aceasta
În comuniearea
lui Dragoş
Un fenomenignoralÎIlanchetele
dialec!ale
: I'Csemantizarca
(opollimelor,
susţinută
la celdeal JII-leaSimpozion
naţionalde dialcctologie
de la Iaşi,ocloml;nic
1984.
7 OvioDcnsusianu,
Graiuldin rara JlaJcgllllli,
Bucureşti,
1\)15,p. (lG.
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toate vîrfuri foarte ascuţite în COIll.Borca, jud. Neamţ ale căror nume ne-au
fost comunicate de Lucia Taneo. Adăugăm Ţifla Beucei (corn. Pingăraţi,
jud. Neamţ; AlLI).
Cu înţelesuri asemănătoare circulă varianta CU metateză, ţÎlfă: "o
mare ridicătură de pămînt În mijlocul unui şes" 58 (Muscel); "movilă răzIeaţă, deal izolat, boltit" (Mălureni -- j ud. Argeş; AILB); "vîrf de forma
unui colt.uc" (Codlea -- jud. Braşov, Corbeni--jud. Argeş; AILB); "un
dîmh, o colină mai ascuţită" (Moieciu ---jud. Braşov; AILB); "movilă mică'""
(Moldova),"ridicătură mare şi ascuţită la vîrf (Poiana Mărului - jud. Braşov; AILB) ; "vîrf ascuţit" (în special În jud. Braşov şi Argeş; AILB). Cu
înţelesul din urmă l-am înregistrat şi Ilai la Negrileşt.iîn Vrancea nordică şi
la Soveja : "a scăpătat {Uradealului"; "vara stau în tUra dealului". Ţil]« este
semnalată ca toponim în corn. Rucăr, jud. Argeş60.
Pentru forma de masculin ţinu, pl. ţ[flllri, consemnămsensul "ridicăt.ură ascuţită, mai ascuţită decît un muşuroi", pe care l-am auzit la un singur
informator În căt.unulrVăcăria, cam. Nistoreşti. Frecvenţa acestui termen
este foarte redusă, aceasta fiind singura atestare de care dispunem.
Sub aspect fonetic, apelativul tif se explică fără dificultăţi de la tiu
(cu -U consonantizat :*ţiv). Varianta neatestată o putem presupune pe baza
apelativelor ţivercieă "virf de deal de unde se deschide o perspectivă mai
îndepărtată" (Sîngeorz-Băi),n,probabil derivat de la un *ţivură, sg. refăcut
de la tema de pl. *ţilJ-llri; * ţlvleleă (ef. Arsura de la Ţioleică,în jud. Mehedinţi)62,simetrie cu {îtleică(pe care îl vom prezenta ceva mai departe); ţeve
"dimb mai ridicat" (Corbi - jud. Braşov; AILm, probabil tot un sg. refăcut
de la pl. *ţive.
Luînd în discuţie derivatele care-I au la bază pe ii], ne reţin atenţia,
mai Întîi, augrnentativeleÎn -an : ţîmf'an (de la fîf) "vîrf ascuţit" (Codlea -jud. Braşov; AfLB) unde -rn- se explică prin anticiparea elementului nazal
din sufix; ţiflall (de la ţîf"lă),localizat de DLB (ms) în nordul Transilvaniei,
cu sensul de "vîrf (ascuţit) de deal sau de munte, pisc"; "stîncă ascuţită" ;
"loc înalt (ascuţit), deal ridicat, mai înalt decît celelalte din .iur, sau deal mic,
de Iorrnă cieă; ridicătură de pămînt, movilă". Adăugăm şi pe ţiUan, mai
puţin răspîndit, care are la Fundata -- jud. Braşov înţelesul de "virf stîncos
izolat, o stîncă singuratică, pe care nu se poate urca" (AILB). iar în jud. Olt
pe acela de "partea piozişă a unei creste" 63.Ca toponim este semnalat de
D. Loşonţi în satul Recea -- j ud. Braşov: Ţtlţanu Babii (alături de sinonimele: Ţurlânu.«, '['ulînnu ,......
şi Ţllţânl1), desemnîndun "ţanc înalt, înalt"64.
'fiUle este un derivat diminutival de.Ia ţlfUi+suf. -ic, loealizat de DLH
(ms) în rom. Seini- Satu Mare,cu înţelesulde "virf conic de deal sau de mun58C. Hădlllcscu-Codin,
Osel1mlÎ
decl/vinte
din.Mllscel,
Clrnpulung.
1901,p. 80.
50D. Fll1'tIIllă,
Yrcnl!lri
inteleplc.
Povestiri
şi legende,
Bucureşti,
1!)13(glosar).
';'.lConstanta
Bărboi,Toponimicl
comunei
Hucâr,tezăde doctoratUlS.,
Bucureşti,1979,
p,224.
61ŞtefanPaşea.Glosardialeclal
alcătuitdupămaterialul
el/lesde corespondenti
din diferiteregiuni.inAAR(Lit.),s. III, t. IV,1928,S.V.
62Ion M.Ungureanll,
Elemente
!oponilrzice
din nOrd-1Jeslul
Olteniei(jud. JÎ'[ehedinti),
tezăde doctoratms.,Bucureşti,
1979,P. 95.
63Ci.Termrmigeografici
deori!line
popularădiIljud.Botoşani",
Oll,l'eleorman,
in .Terra.",
1, 1969,TIr.6, p. 70.
64D.Loşonţi,
'fuţ, ţuţăşi derivatele
lor,tu SCL;XXXI,1980,p. 90.
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te". Entopicul stă la baza tcponimului ObcinaŢiţlicnlui», în munţii Ceahlău.
Tot din seria derivatelor lui iiţl.ă, de data aceasta cu suf. -eică, este şi ţifleică,
pl. ţifieici, atestat din 1715: "din vărvul Măgurii printr-o iiţleică drept În
vale spre Straja" 66;In localitatea Cîmpulung Moldovenesc,la Care se referă
documentul m.enţ.ionat,termenul are înţelesul de "dîmb ascuţit sau piatră
ascuţită" (comunicat de Dragoş Moldovanu), R. Todoran" îl consemnează
în Haţ.eg cu sensul de "coastă prăpăstioasă, rîpă", singurul reţinut de DLR
(ms.),Ca toponim, exemplificăm doar cu oronimul Ţifleica din corn. Pîngăraţi, jud. Neamţ (AlU).
Varianta ţcfeleieă însemnînd "vîrf ascuţit" 68(Hucăr) stă la baza toponimului Teţeleica,semnalat şi de MDG, cu sinonimul Ţieţeloaqa,ca "masiv
Între riul Argeşului şi rîul Dîmboviţa" 69.Pare să fie o apariţie accidentală,
cele două surse indicate fiind singurele care o atestă. Variantelor de mai sus
li se adaugă şi lifleică, pl. ţlfliici, pe care am notat-o la Văcăria, corn. Nistoreşti, cu înţelesul de "vîrf ascuţit". Termenul este folosit mai ales de vînători,
In contexte ca : "tu j e duci la fîfleică"1 prin care se repartizează, în cadrul
vînătorii, vîrful unei tîfleici celor mai mici de statură "ea să bată c 11arma În
amîndouă părţile". Cu funcţie toponimică, semnalăm doar La Tiflejciila Pasăre, deasupra Herăstrăului şi Ţtţleica de la Tişiţa Mare (Tulnici, AIV). In
afara Vrancei, a mai fost înregistrată în localitatea Boiţa, jud. Hunedoara,
însemnînd "vîrf ascuţit ca un tumhuruş" şi "ridicătură 'mare, înălţime nu
prea mare (sic 1]" la Bălăceana v- jud. Suceava (AILB). Cu Înţelesul de "ridicătură ca un stog. pietroasă, în coasta dealuluj", [lfleică mai este consemnată de Dragoş MoldovanuÎn localitatea Ostra jud. Suceava, şi cu acela
de "pisc pe care cobori în vale" în localitatea Capul Cîmpului (acelaşi judeţ),
unde se întîlneşte şi toponimul ŢifleicaH.illlcLllui.
Menţionăm şi sintagma o
tiţleică de piatră În corn. Pîngăraţi, jud. Neamţ şi 7'1[10([ia,de la !ifN'if-sl1f.
augrnentativ' -oaie, oronim la Satul Mare, jud. Suceava (AILI).
1.2.2. Tuh fă) şi derivatelelui
Termenul geograficţuh , necunoscut dicţionarelor sau lucrărilor de specialitate, a fost Înregistrat de noi în Vrancea, în comuna Spulber, cu înţelesul
de "vîrf ascutit al unui munte, cu piatră. multă". In (ah Inseamaă În graiul
loca! "În vîrful cel mai Înalt al unui munte" (Carşocheşti Spulber). Informatorii ne-au precizat că iuhnrile sînt locuri foarte ascuţite şi împădurite,
unde nu ajung decît animalelesălbatice. Un informator din Heghiu ne-a confirmat sensul de "vîrf ascuţit" pe caro-l auzise în Vrancea: el îşi aminteşte
că, în Nereju fiind, a auzit, cu ani în urmă, exprimări ca "la iuhul ăla nu poţi
să ajungi". Ţ'uhuri - ni s-a precizat În continuare - sint pe Pietrosulşi
aproape de Lăcăuţi. Termenul este mult uzitat şi serveşte, de asemenea, la
descrierea altor locuri. Astfel, Crestăiura .5oimărieieste "o trecere foarte Îngustă printre donil.ţlllwri".Mai răspîndită este forma feminină a entopieului,
tuhă, pl. ţllhe"vîrf ascuţit, fără nimic pe el" (Paltin) ; "rîpă, ridicătură înaltă,
65IoanStănescu,
MasUmi
Ceahlâu.
Studiufizico-geograţ'ic,
în vol. Cercetăriîn geografia României,
Bucureşti,
1\180,
p. 58.
66T.V.Stcfallclli,
Documente
dinveclzilll
oeoEalCimplllllngului
iVIoldovenesc,
Bucureşti,
1915,p. 25.
67ROlllUlus
Todoran.
op. cit.,·S.V·.
68ConstanţaBărboi,op.cii., p. 224.
6. MDG,IV,p. 599.
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loc ascutit" (Viicani); "vîrf foarte ascuţit, loc (l1hlâs"70loc foarte Înalt şi ascuţit: (,te uiţi în toate părţile din (uha aia»" (Spulber); ,,loc 11ris 6 s, f um e d 6 s, întunecos, ascuţit tare; urei ca pe pereţi" (Spineşti); "îi f li m cde n i e mare" (Păuleştiw-. Circulă În expresii ea : ,,1lită-te-n(uha aia" (Vîlcani); "suie-n (uhă" (Paltin). "Într-o iului înaltă" însemna la Tulniei, după
un informator de 80 de ani, "intr-un virf de munte, cel mai înalt", "într-un
ţigmău", aceasta fiind singura atestare cu sens oronimic a entopicului găsită
de noi pînă acum în această parte a Vrancei. În comuna Tulnici, !llhiiprezintă
şi o evoluţie semantică destul de obişnuită în astfel de cazuri, În sensul că elementul esenţial al notiunii, acela de "vîrf de munte ascuţit", este substituit
printr-o caracteristică complementară, "pădure care creşte sub virfurile stîncoase" (cL munte "codru, pădure"). Şi cum condiţiile geograficesînt neprielnice,'Il/hacu noul sens desemneazădoar "un fel de n Il i e l i ş, un măr II llţi Ş de pădure, hăţişul unei căc i LI1i, unde nu se poate intra: are ţ Î i ere
adăpost, culcuş] urşii şi mistreţ.ii acolo"; ,.t ă r i ş, pădure încîlcită
tare, unde nici cîinii nu pot pătrunde" (Caza). O lege nescrisă a celor nevoiţi
să rămînă În munte este ca "ziua să stea În 1i m pe zi ş, iar noaptea să se
bage În tuhă, cînd vînatul iese la mîncare".La Cozaam înregistrat şi ()variantă
accidentală ţuhlă, pl. iuhle, care se explică prin acelaşi fenomen de "despicare" (cf', iiclă, ţigld, [itlâ etc.), avînd un înţeles identic: "hăţiş des unde nu
poate să pătrundă nirnenea". Cu acelaşi sens circulă (uhâ şi în jud. Covasna
(corn. Ghilenţa).
Pe valea Milcovului (";ltopieuleste folosit şi cu înţelesul de mai sus,
"desiş; copaci tineri" : "n-am putut trcce prin ţuhă" (Pituluşa) dar, mai ales,
cu acela de "ripă Înaltă, eu o pantă abruptă, eu mărăcini, ascuţită Ia vîrf, cu
piatră şi pe cealaltă parte cam 1)val Il i c ă [cu pant.ă dulce]" (Larga
Mera) : "rîpă înaltă, g î n .ia t ă, gn:u ele urcat, h ă 1il c i ug ă, ti Il ar ai e , grohoLÎş"(Arva) ; "rîpă drept în sus, versant abrupt, mai mică deell
ţ u g 111
a n dă li 1": "mă lire pe tutiă în sus şi pe urmă o iau pe ţ î g m a ndă u" (Heghiu); "rîpă urîtă, eu cătină, cu eurpeni"; "a intrat vaca-ntr-o
ţuhă" (Audreiaşul de Jos). Singura atestare a fulIei ("vîrful ascuţit al unei
Înălţimi") din afara VraneeÎ este cea ele la Ocniţ.a,jud. Dîmboviţa CA.ILB).
Entopicul stă la baza toponimelor '[uha ]11âre(com. Spineşti), deserisii
ca "un vîrf ascuţit, ('pe care omul nu poate urca decît cu s 16 b o da, [...],
fără nici o greutate în spate')" 72, Tul!a 1VIâreşi Ţlîha A1ietI,vîrfuri ascuţite
ale muntelui l"ruIlloaselor,numite astfel de locuitorii din Secătura Părosului,
care l-au stăpînit.,din vechi", iar de ceilalţi vrînceni Ţu}w SLeJeâlllrenilor
(Vetreşti-Herăstrău). O parte din acest munte a fost stăpînit vreme Îndelungată de locuitorii din cam. Herăstrău, de unde şi denumirea de Ţllha IIerâsiriÎUlllui,folosită în satele din .iur.,În vreme ce posesorii muntelui o nurnesc
1n Dal fa Tâlză, Risca Ţlilâ, sau simplu La Ţlîhâ. 1nălţimea este descrisăca
70Derivatde marecirculaţie
In zon:,prezcnllnd
acelaşifenomen
de"despieare"
. un loc
(llhlosesteun "locacuţit", nn "ţugmandău"
(Nistoreştl);"locfoarteascuţit"(ValeaSării),
munteleZlmrătll!'a
"esteun locluhlos,5:11'ac"
(Paltin).LaCoza,deciInVrancea
nordică,seconstatăşi în privinţaderivatului
o deplasare
de sens,acestaInsemnInd
"loc.lnearenu sepoate
pătrunde;aluniş".
71Dupăspuseleinformatorilor,
{wnedenie
lnseanmă
un locundesepoate pătrundeeu.
greu:"păduredeasă,hăţiş","locprăpăstios,
stîncos,ascuns,întunecos".
72SimioIlHârnea,op..cil.,vol.1,p. 163.
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"un vîrf ascuţit. ca o căciulă ţuguiată, pe muntele Frumoasele" (VetreştiHerăstrău) ; "vîrf înalt cu piatră" (Bîtcari). Intr-o hotarnici! din 1921se precizează că "muntele Veghiul lui Bucur se megieşeşte cu muntele Frumoasele
prin ŢuJuI"73.Mai notăm şi toponirnul Ţ'uha N cagră, mentionat Într-un documeut. din 17:3:l,unde se descrie hotarul nordic al Vrancei, care merge ,.pe
plaiu în gios pină în '{uha Neaqră, în stilpu lui Briţcan" 74.Intr-un zapis din
Hi46 se spune că răzeşii moşiei Soveja îi vînd lui Matei Basarab UIlloc "din
săliştc Sovejăi în sus, pe apa Dohromirului pînă [... ] sub 1'01ld"75. In corn.
Nistoreşti este atestat la Hî38 un toponim Ttilui, desemnlnd un "loc nel.rebnic
la Valea Bea" 76.Alături de orouimeledin Vrancea nordică: Ţuha Cozi, 'I'ulia
Omaqului, 'I'uha Pleşi, Ţ'uha Moceatu (în Cheia Mocearu), Ţuho Ciuli, Ţ'ului
Paltin, Ţ'uha Porcului şi ŢuJw Tisarului (Tulnici, AIV), consemnăm şi o
serie de fitonime create în virtutea dublei semnificaţii a apelativului, proprie
acestei zone: Ţului de la Vir{u Porcului (Tulniei); Ţ'itha pomâgula(' "îi
ţ îi ere de porei" (Coza); ŢlllwMeslrâcl1Huluj"pădure înctlcită ; şi acum
e luhd" (Tulniei); Ţl1ha GomoiII .,pădurea a crescut, nu 111
ai este tuh.ă, însă
ll;lmele a rămas" (Coza); Tliha 1;L urim Greşul.ui"esLeşi acum (ului" (Coza).
Baza lexicalăiu]: nu poate fi explicată nici prin latină şi nici prin vreuna
din limbile eu care româna a venit in contact (atît cît le cunoaştem din ma,"
riIe lucrări Iexicografice). Alternanţa -Î- (-1-)/-[1-(-0-)se constată însă în multe
cuvinte, preeum oiltoareţuuiiocre,hilbon]holban, hilbo(u:ll/lmlbo(lcli
(fwlbo(lcâ)
ş.a.m.d., unde se poate motiva ca rezultat al asimilării. De la un sg, articulat
ţil}il (tÎuu) s-a dezvoltat varianta +tihu (*ţihll), înregistrată ea toponim de
către Dragoş MoldovanII în corn. Frasin, i ud. Suceava, unde desemnează un
platou sub 'un virf de deal ascuţit : Poiana Ţihului, alternind la aceiaşi inîorrnatori cu Poiana Ţiuului (nemaieunoseîndapelativul, subiecţji au încercat să explice denumirea prin faptul eă ,.aiciţiuiau iezii s{ilbaliei·').Iar de
la un sg. articulat *!ilw (*!ihu)sau de la un pl. *!ilwri (*(îlwri),frecvent în
zone unde astfel de obiecte geografice erau numeroase sau ehia{rfreunite,se
putea ajunge prin asimilare la {llIm(ri),de unde lesne se putea, rbfaee un sg.
ţuh(ă). De observat cii alternanţa se întîlneşte aproape exclusiv Ia apelative
cu vocaleletematiee -i-j-Î.-care au fie suf. -oi (-an, -an), -ui, fie sg. -Il, pl. -lIri :
ţiCllilfllWi,ţîcloij{ugloi,ţ7rloi!!urloi,!îc!lIj{ucUi,
!ăghiuflllghieete.
Ca şi termenii de baz[l ai seriilor preeedente, şi acesta este sufixaL cu
augmentativul -lin Apelativul astfel formal, !Ilhan, pl. ţllJulnurisau (ullâne,
est.e viu în Vrancea, unde are următoarele sensuri: "pisc: ascuţ.it gol, deal
pietros, pantii repede" (Păvălari); "vîrf gol" (Nereju); "loc ascllj.it,eu piatră"
(Chiricari- Nereju); "stîncă înaltă şi aseuţitii" (Nerejul Mie); "vîrf de deal
sau de munte, în formă d( căeiulă, foarte înalt" (Chirieari); t. u g 111
în dă II
aseulit" (Nerejul J'lfare);"Joc îualL,ascuţ.it" (Lunea); "munte înalt tare şi ridicat" (Vrldria),,,munte foarte ascuţit, pisc" (Nereju). Un Îllfwl1de piafrâ ne explică un informator din Spulber - este un" vîrf foarte stînc(Js,ea un
gog {)Il foarte aseu!jt" ; este "o şa din eare muntele. foarte ascuţit, se inalţă
73Arhivele
Judee:ltorici
.Focşani,
Fondul.Judecătoria
Năl'uja,Registrul
penlrulranscriereadecizii/OI"
şi sentintelor
obşlilor,
voI.1,1921,filalOG.
74A. Sava,op.cii.,vol.l, p. 1:1.
?tiIbidem,p. 171..
76Arhivele.lw]ceiîtoriei
Focşani,FondulJudecătoria
Năruja,DosareCllacleautenlice,
vol. 1,19:18.
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brusc". (Ultima glosă este o exprimare confuză, subiectul descriind de fapt
un complex geografic în care iuhanul este .virful alăturat şeii.) O înregistrare
amănunţită a semnificatiilor entopicului o întîlnim în monografia despre
Nerej a Şcolii sociologicede la Bucureşti: tuhanul este ,,0 ridicătură numai
de piatră", ,,0 muchie ascuţită", "un virf inalt de munte"; "numai munţii
au ţuhane, fiindcă pe dealuri nu este aşa de multă piatră"; "adesea ţuhanele
nu sînt decit stîncă şi nu au decît puţină pădure, pentru că este puţin pămînt" ;
"ca vîrf, ţ.uhanuleste cel mai ridicat din toate înălţimile care-I Înconjoară.
Cînd te urei pe el, poţi să priveşti în toate părţile" 1'.
Entopieul este, de asemenea, necunoscut de dicţionare. Nul-am întîlnit În nici o localitate din afara Vrancei şi este prea puţin folosit şi cunoscut
in Vrancea nordică, dovadă singura încercare de definire a lui, destul de
vagă: "într-un deal, Într-o rîpă, În iuluuui coala" (Tulnici, AIV). Un singur
informator din Cozane-a pomenit de Ţuhânu Lopoşu "vîrf ascuţit de munte".
Pentru zona amintită, echivalentul oronimic al apelativului aici în discuţie
pare să fie -- cum vom arăta în continuare-- cntopicul tuhan (tllhău).Pe valea
Milcovuluişi-I amintesc doar cei care au venit mai mult sau mai puţin în
contact direct cu vrîncenii autentici, dovadă precizările lor: "l-am auzit
pentru munţii Vrancei" (Andreiaşulde Jos) ; "l-am auzit în partea Paltinului :
«stătea sus În 'I'uluim=(Heghiu); "l-am auzit la Prahuda cu înţelesul de «Ioc
repartizat pentru stîni ; loc pietros, Sc Il r s, in pantă» ; «in luhanu cela, în
faţă, nu prind oile răsug la picioare»" (Arva).
Notăm, în continuare, toponimele la baza cărora stă entopicul discutat:
Ţuluuiu "pisc ascuţit pe muntele Lapoşul de Sus" (Nereju): Ţ UMflUZboini
"vîrf înalt, ascuţit, în muntele Spineştilor"(Lunea); Ţuhânu Nic di pi Niirujâsca (Spulber), numit de cei din Nereju La Tahan, [n Deal la ŢaMIl, jJe
Nărujâsca la Ţuhăn "munte foarte Il s c ă ţi t; e-o p r i h 6 fi j e78 de porei
acolo", "munte înalt, aproape doi kilometri numai în SI1S;Începe gros de jos
şi la vîrf se ascute" (NerejulMic); Ţuluinudin Fe!flcPolcăuului (Carşoeheşti);
Ţuhanu Scălurenilor "munte ca o căciulă, inalt tare", fost proprietatea corn.
Secătura Părosului, sau Ţuluinu, denumire folosite de cei care au stăpînit
efectiv muntele; Ţ'uhânude la Frumoasele(Spulber, ClIdiferenţierea: 'I'uluuiu
Mare din Frumo âseleşi Ţuluuiu Mic din Frumoasele,despărţite Între ele prin
pîrîul Frumoasele),Tuhânlll(crslllllj(Spulber);La Ţuhân,lîngă Topeşti(Vidra}.
Un alt derivat de la baza tu]: este ţuhău, pl. tuhâie şi (rar) ţuho(ll1e.
(Teoretic posibilă este şi explicarea apelativului ca derivat de la tiu cu acelaşi
sufix; *ţÎlâL>*! uld{l>ţllMu.) L-am întîlnit numai în Vrancea de nord
definit ca "ridicătură de munte Înaltă, ascuţită la vîrf; vîrf, loc aeeidentat,
prăpăstios. unde nu poate intra nimeni" (Coza).Este folosit în contexte ca :
,.,maduc cu oile în (llhăll"; "în Dosul Crislianului este (uhâullor -- spuneau
eei de la Vidra"; "am umblat pe toate ţl1haielealea" (Coza).,Termenul pare
să le fie mai familiar vidrenilor, care il folosesc mai mult pentru ia numi ,,0
bucată de munte ascuţit, un virf de deal la un pîrîu care vine într-o ascu!ătură
şi vine şi jos În adîncime,ascuţit" (=pinten). Cu acelaşi sens circulă şi în corn.
GhiIenţ.a,jud. Covasna, în hotar cu Vrancea: "virf ascuţ:it". Cea de a doua
formă de plural (ţ111wane),
care presupune contaminarea cu un sufix specific
n FI.II.Slah], Nerej,I1nvillage
d'llI1regionarchiiiqllc,
Bucure.ştl,
vol.II, p. 77..
78l'ri/wdie[ = t.recătoare]
esteo variantă.inedită
pentrupribod.
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Transilvaniei (-on), ne-o putem explica prin faptul că informatorul care ne-a
oferit-o a fost mulţi ani pădurar în jud, Covasna. L-am găsit şi ca toponim:
ŢuhfW.llde la Fruntea sa Mâre, Ţlll!duuI{iscv Magarilor, Ţl1IUI{1ll
Golisulu
(=- r(qma GoWului) "partea ascuţită, stincoasă şi goală" a muntelui Goliciul (Caza).
,
La seria lui ţul!(ă) se poate adăuga apelativul ţuhon, cu sufixul augmentativ -on (devenit -on prin pierderea elementului palatal), găsit de Romulus Vuia la Pă dureni (sud-vestul Transilvaniei): "din 8 -10 plosce se face
un iuhon şi din patru-cinci ţII/IOn;o claie" 79.Pentru aceeaşi zonă notează şi
Ovid Densusianu apelativul tuhoăie, pl. ţ uhoaie, iuhoone "eăpiţ.ă mare de
fin", împreună eu diminutivul ţuhu ş "căpiţă mai mică de fîn" 80 După cum
se vede, în zona vestică a ţării, augmentativul -an din Moldovaface loc altui
augrnentativ -oil (-oi), iar baza lexicală nu a dobîndit şi o semnificaţie oronimică. Incadrăm tot aici şi pe lubli "virf slab rotunjit de deal sau de munte",
la Corbeni, jud Argeş, derivat de la iub. eu suL -ui,
2. Elemente de origine maghiară
2.1.
r Chiu eld\l), *ehiu (Jm), *eltiu'i CÎm!),cheie (ke,e), *(hel1 (lc!}),
*chio (ko) şi derivatelelor
Termenul chiu, neatestat de dicţionare şi ncsemnalat de lucrările de
specialitate, apare într-o hot.arnică din 1H21 a munţilor Tisaru şi Piciorul
Cozei, situaţi pe teritoriul actualei camune Tulnici : ,,[... ] hotarul mergînd
pe Pirăul Căpiţelor, Vîrful Gemenii,dă pe Pîrîul Crislianu şi Tişiţa Mare [... ]
prin o linie ce trece peste Tişiţa Mare, Tişiţa Mică şi merge pe chiu, În vîrful
Tisarului, la Ripa Roşie"81 Acest document ne-a oferit prilejul de a scoate la
iveală dintr-un fond toponimie pasiv un termen pe care, iniţial, în ancheta
noastră nu l-am putut înregistra, deşi notasern multe derivate caro-l au la
bază. Reluind ancheta, l-am rugat pe un cioban bătrîn din Tulnicl să ne precizeze sensul cuvîntului pc car hotarnica munţilor nu ni-l rele.va. Bătrînul
şi-a adus aminte că locul respcctiv 5-3 numit !(1u u şi că, într-adevăr, hotarul, În acea parte, urca de pe o c u J m {,re de piatră În lei lJUşi apoi în vîrful
Tisarului.Muntele, numit de acelaşi informator şi Ţiuu T'istirulu],ne-a fost
descris ca fiind "un vîrf ascuţit, pietros, fără copaci pe el, inainte de vîrful
Tisarului ; de pe o c' 111mar c de piatră, cu mai multe c of e Il i, se face
un kii,l, un vîrf mai ridicat ea toate". întrebînd şi pe alti bătrîni din Tulnici
despre .aeest toponim, ei şi-au amintit că ciobanii foloseau adesea La KiU
sau I<JUllTisaruluj în conlex!.eea : "trecem la Tisariu prin Izi\.l",adieă .,de la
CII 1mar e H Tişi!a Mare. Tişil.a Mică se făcea trecerea prin iGV în virful
'Tisafullli" ; sau "hai la Tisaru pe cu 1mar e a care Îa.sîÎn i{ÎI,.J,în vîrful
Tisarului" (Coza).
Urmărind în mod special această bază toponimică, eunoseută În momentul de faţă numai de bătrîni, am reuşit să notăm în corn. Tulnici şi alte toponÎme din aceeaşi zonă munLoasăa Vrancei nordice: KiUll Gurgujeţî(ki{lll
plIrguieti) "vîrf numai stînci de piatrft, îi ţiu de piatră, ridicat de pe c u 17 RO!11Ulus
Vuia,Studiideetnograj'ie
şi folclor,voI.II, Bucureşti,
1980,p, 155.
8aOvidDensusianu,
OfJ.cii., p. 338.
81ArhivaJudecătoriei
Focşani,FondulJudecătoria
Năruja,Hegislrulpenlru
transcrierea
deeiziilor
şi sentintelor
obştilor,voI. 1, 1924.
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ru fl reca un (ugui de piatră, ea soba de Înalt" ; tii Jl1 Zb6jlli (Negre)"Înalt,
pietros şi ascuţit, se vede din Soveja'": Kiuu Zurzllllli "dacă eşti în dea ul
acela inalt şi stîncos şi nu s-aţîne mai da 11Il sela, vezi peste tot în toate
păr'ţile'": KiUl1kuzulllj (sinoniI?: ]{llj(Il:1lKilZlllUf)
: "mergem la K/1Zllprin
Ktuu Ktizulu] (aH sinonim: Kuhucu Kuzuluiş; "am împuşcat mistreţul
chiar in 1{U,l1l
Ruzulu( ; 1<.'i
UuBeleg6sulllj (sinonim: ]{ uiucu Beteqosuluiţ;
Kiuu Arişlj6ii; i[zLlllZburăiuri ; Kivu Lăcâtlllţullli-toate vîrfuri Înalte, ascuţite şi stîncoase. Aceste toponime presupun existenţa unni entopic, pe care
l-am găsit, într-adevăr, în aceeaşi comună (Tulnici), cunoscut însă numai
de pădurari şi ciobani în vîrstă, care ni I-au definit astfel: "ce se ridică din
stîncă goală, de la culmare in sus, ii chiu" ; "loc eli piatră" ; "loc fug iti v :
se d uce colţ.ulde deal intreg" ; "TIu-i nici un deal să nu aibă ehiu, fiu : o-aşa-i
ursît să fie", L-am înregistrat şi în contexte ca :"uite ee chiu depiafrâ !" (Coza);
"în chiui cela, în ilul cela" (Tulnici); "uite, domnule, chiul ăsta ee stincos îi" !
(Coza). Bătrînii - ni s-a precizat -- şi în special ciobanii îl foloseau mult
şi în sintagma chiu de piait ă, echivalent pentru tiu de piairă: "nu mergem eu
oile pe-acolo că-s numai chiuri de piatră şi le seacă.laptele la oi" (Cuza); "nu
lăsa oile În Iocu cela cu chiuri de piatră că.le seacă laptele" (Tulnici). Şi acest
entopic serveşte la descriereaaltor locuri: "Pc la Gurguieta sînt numai chiuri
de piair ă" (Coza); "îi grohotiş cu chiuri, cu piatră goală şi mai înaltă" (Coza).
Avînd în vedere forma şi sensul apelativului (toponimizat), acela de
"Înălţ.ime(culme,vîrf) stincoasă". putem presupune căjla originea sa se află
magh. l/o "stîncă", "piatră ", care în maghiara veche se pronunţa şi kii şi kiij,
kiij, cum reiese din variantele sale grafice'-2şi cum o at.estă şi pronunţiile revionale din zona nordică a Transilvaniei, Întîlnite mai cu seamă la vorbitorii
îrstJli("i de limbă maghiară (comunicat de Merk Iolanda din Satu Mare).
Acest diftong putea Ii.echivalat prin i (lîu româneşte,ea în toponimul Arischiu
(Turda), pentru care GustavKisch trimite la magh. meszIdi< IllCSZ
"var" şi
ko "piatră" 8". Un omonim al acestuia se Întilneşte şi În Vrancea. Este vorba
de oronimuI l1111şchil1l
(lJţâlll AfuŞK
iuului) desemnÎndun munte pietros din
zona satului Coza, în apropierea eăruia este un 10e eu piatră de var numit
de .localniciLa Vărârie. l\:lodificareacon!'iguraţieifonetice a temei s-a făeut
prin atracţie paronimică la apelativul muşchi, la fel nun şi cuvîntul de origine neogreaeă mischill "oţ.el"a suferit un proces de adaptare similar, În fOfma mllşchiu (DLH).
Deşi În cercetările noastre pe teren nu am întîlnit şi forma feminină
a entopicului,este posibil ca ea S3.fi circulat în partea nordică a Vrancei, cum
pare sri o dovedească toponimul (hiua, eu aeomodarea morfologică româlleasdi: ]{itw sau KfQGJ}lâre"munte ascu!it cu stîncăraie la vîrf", Ritm Nict
S3Ul{ipllli.(J, Ktw Calaşi, i{itw Nt;âgri, desemnînd vîrfuri <lseuţiLeşi stÎneoase 3f1atepe hotarul dintre Vrancea şi Soveja. Se pare 6t alături de această
formă a existat şi *Jf/lja, dovadă.toponilllul Ţt{Wliliji, pe care un pădurar
din Boloteşti I-a auzit la sovejeni, sinonim cu Vîrfll ]{iji, notat de noi. Din
relatările informatorilor reiese că toponimele de mai sus, întrebuinţate mai
? .Amagyul'
nyellltijrieneli-elimol61{Jiai
.ziJlâra.voI.II, Budapesta,
lH70,p. 601.
88CllslayKisch,SiebeJlbiirgcn
imLichteaer Sprache,
Lelpzig,1929,p. 52.

BDD-A1412 © 1983-1984 Editura Academiei
Provided by Diacronia.ro for IP 44.207.124.84 (2023-01-09 02:13:17 UTC)

21

'I'E,RMENI
GEOGRAFICI
POPULARI
DINVRANCEA

477

mult de tulniceni, sînt prea puţin folosite şi cunoscute de sovejeni, care preferă Tlua Mare, Ţiua NIiccl,Ţiua Golaşă, Ţtua Neagră. Aşa se explică de ce
în acelaşisurd al documentuluidin 1646,citat deja, prin care se Întăreau cumpărăturile făcute de Matei Basarab de la sovejeni, le întîlnim în forma Pica :
"din VădureIe pînă la [... 1 alte ape Pioa, care curgeau de la Pioa [..,. pînă
la Planina domnească, ee se numeşte Zboina" 84şi într-un zapis din Hi45,
Piluqui», Este vorba, desigur, de forme hipercorecte aparţinînd localnicilor
care, participînd la alcătuirea documentului, nu cunoşteau apelativul vrîncenesc şi au apreciat că denumirile reflectă un moldovenesc Kitll1=piuă.
Forme de acelaşi tip am Întîlnit şi noi la Spineşt.i,unde un informator ne-a
vorbit de pieia (pentru Reia): ("mă sui în pUia ceea").
Dispatiţia din uz a termenului entopic chiuă este ea Însăşi rezultatul
unei subst.ituţ.iiprintr-un termen coradical, al cărui aspect a fost determinat
Într-o oarecare măsură tol de o atracţie paronimică. Este vorba de apelativul
cheie (keie),pl. chei,care are ca punct de plecareo variantă. a magh, k'b, anume
kewe,koe86,foarte apropiată fonetic de apelativul românesc cheie (<.clavis).
El circulă în această parte a ţării eu un sens neatestat în dicţionare şi
anume "stîncă, piatră mare, s P î n z ură tur ă mare în virful muntelui,
pe care nu se poaLerohorî nimeni" (Podura de Sus) ; "stîncă înaltă şi prăpăstioasă" (Paltin) ; "stîncărie" (Coza): "stîndl de formă rotundă" (Nereju ;
AILI); "bolovani î:m p ă n aţ i [=înfipţi în culme jmu] lîngft alt.ul], cum
ii creasta cucoşului; piatră mare; stîncă" (Valea Sării] ; "loc stîncos" (Lunea);
"perete drept de piatră, înalt, pe care Ilu creşte nimic; poate să fie şi Într-o
pădure, fără să fie vreo apă în apropiere" (PalLin); "bloc masiv de stîncă, de
sute de metri, fără vegetaţie, fără arbori, cel puţin pe-o parte, neîntreruptă
de nimic" (Spulher) ; ,,0 piatră, o stîncă mare; loc foarte prăpăstios : nu te
poţi băga în cheie" (Prahuda}: "stîndi de care nu te poţi agăţa in munte;
poate să nu aibă legătură cu apa" (Carşocheşt.i): "loe accidentat" (Ţ'ipău);
"coastă prăpăstioasă pe care nu se poate merge" (Nistoreşti ; i).ILI); "un
m Il i elii n de rîpă, o cheie"(Hăulişca}:"stîncă înaltă unde-s nun{ai vulturi:
cheia dealului sau muntelui" (Nerejul Mare); "s 1 i e m e mare Ilie'piatră, piatră mare" (Chiricari); "stîncă abruptă, goală, loc prăpăstios eit pietre mari;
numai salha rîioastlse întinde pe cheie"(Tulnici); "virf de mup.te,piatră spînzurată" (VîIcani); "bloc de piatră, stîncă înaltă şi abruptă" '(Podul Stoica) ;
"unde sînt pietrele mari, înalte, este cheia, in vîrful lor sau la jmuatca lor"
(Paltin) ; "stîncă mare dc piatră; noi spunem ori sUne:.'!,ori cheie,chiar dacă
nil este <tpă (pîriu) acolo"; "loeuri prăpăstioase care nu se pot străbate"
(Ghebari) ; "rîpă înaltă, o sută-două de metri de perete de stînd drept în sus;
şi dacă-Î de un meLruşi dcă-i de-o sută, îi tot cheie" (Tulnici); "prăpastie
mare din piatră, din stînd pe care nu se poate urca uici caprele; se ridieă
o sută de metri în sus; îi mai mare ca {uItaul,care nu-i la 'inălţimeacheii;
i-o s 1e 111
j n e de piatră, o stînGă foarte prăpăstioasă şi ahrupt{l" (Cuza).
(Acest sleminereprezinUigenitivul păstrat al v. sI. slemen,obişnuit la cuvinte
provenite din temele i. -c. în -[1-,ea şi imene,gcnitivul lui imen "nume". De
la substantiv s-a formaL derivaLulverbal rom. (1 se slemeni: UDinformator
84A. Sava,Of!.cii.,voI.I, p. 13(traducere
din179\ia unuidoeurnellt.
slavondinHîJ6),
8"Ibidem,vo1.II, p. 171.
SI;il maguarnuc/vliJrtcnefi-etimol6giai
$:;61arâ,
voI.II, p. 601.
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din Tulnici, Încercînd să explice denumirea Pieirele Babii Dodochia,spunea
că "Baba Dochia s-a slemenittranslormîndu-seÎntr-un stan de piatră"; AIV.)
L-am întîlnit în contexte ca ; "să nu dăm eu oile prin cheie,că le piere laptele"
(Tulnici); "pe unde-s caprele negre sînt numai chei" (Tulnici); "s-a scăpat
vita de cheie" (Spulber); "m-am băgat sub cheie"(Coza); "sub poalele cheii
ăştia" (Heghiu).Ent.opiculeste adesea folosit şi pentru descriereaaltor locuri:
,,'ŢillaNeagră îi numai cheiela vîrf" (Coza); l<âfra Blrzi îi tot o cheie"(Coza);
"virfulKuzului îi numai piatră, cheie completă, stîncărie" (Coza). Semnalăm
şi sintagma col!de cheiepentru "partea ascuţrtă a stîncii".
La Începutul anchetelor am avut impresia că este vorba de o preluare
a neologismuluicheie"defileu",aşa cum se întîmplă în alte regiuni muntoase,
îndeosebi în cele care au chei popularizate În toate lucrările de geografie.De
aceea am insistat În mod special asupra semnificaţiei, pentru a evita coincidenţa sensurilor "stîncă" şi "defileu stîncos". Or, aşa nun reiese şi din glosele
informatorilor, sferele semantice ale celor doi termeni nu se suprapun, deşi
în unele părţi informatorii au cunoştinţă şi de neologismulcheie.Reflectarea
apelativului în toponimie confirmă tocmai această autonomie semantică,
pentru că numeroase locuri stîncoase din zone exterioare cursurilor de apă
se numesc chei.
Un fapt dcmn de reţinut este raportul sinoriimicîntre cheieşi piatră, de
unde şi substit.uirca lor reciprocă în cazul toponimelor: Keia Tojtuutluisau
Kâtra Tojânului "stîncă mare lîngă Brădăsi Păltincnilor" (Spulber); !{alra
'sou sau keja Sllii ,,500 de metri de stîncă drept în sus" (Tulnieij; Ralra M0s ârulu; sau Reia Mos ârului "stîncă mare" (Tulniei); ,,](âlra Muniiuorului,
LaKli( sau J(eja lvlullti16rullii"culme de piatră; Joc prăpăstios ; s l i e m e
mare de piatră; piatră mare; rîpă înaltă din care se rupe pămîntul şi se rostogolesc'pietrele" (Nerejul Mic); [(afra Caz(sau Keja Cozi"este o singură parte
stincoasă" (se zice : "n-oi trăi, cît Cheia Cozei"
ii sau "cit Piatra Cozeî") (TuInici); Kâlra Halăuului sau Keja la Haldu (1(ija Haliltllllui)"munte; loc stîncos; rîpă stincoasă pe muntele Verdele" (Spineşti); !(<itra Ili/{ertului sau
[(lia 1{i/ferlulujSlemja,KiNertuiuj,aflată la hotarul dintre Nistoreşti şi Tulnici; "zid prăpăstios" ; "perete de stîncă" B7,"stîncă prăpăstioasă" (Văcăria):
"stîncă înaltă", numită de cei din Tulnici la fel, Ratra KiKerluluj,pflia,Reja
Drasilor sau Biserica DraWor (Coza); [(<itra Şojmăriji, i(eia"Slemiakatra
Nemti sau 1{ufU{JUra
Şojmăriei (Vetreşti-Herăstrău); !{Gtra Riijtiţuluj sau
!{eiaRăiti!uluj(Năruja) ; Kâlra lu Sapi, laja III Sîpf (Ilejili lu Sapi) (VetreştiHerăstrău); katra CăţiJlisau !(ejaN(i{ejili-) (NistOfCŞti);
}<ija Popi sau iaja
lui Kifu (SUncaIII 1hfu) (Herăstrău); Kafra R6şiji, Reia Raira R6şiii, Slemia la Raira Roşiii "stîncă mare, roşie" (Vetreşti); RMra RoşJWisau Riia
di la RăşJWl(Kiia Răş/Wi) "piatră s î g u fi s î, unde-şi făceau cnlcuş bursu67SimiollHârnea,op. cit., voI. 1. p. 154.
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cii" (Negrileşti); [{â!ra A1acrad&lJullii
sau I«(:ia Macrcdânulu] "stînci Înalte
unde stau urşii şi porcii acolo" (Coza); Ralra (kelrile) Tisârului sau Reia
(I(ejile) T'isârului "rîpă stîncoasă pe unde vînătorii se urcă cu mare greutate
numai săpînd tălpige pe peretele stîncilor" ", numită şi Keia Dr ăculuiv:
"pe toate părţile sînt numai chei; i-un munte foarte s t î fI1 i n 6 s' (Coza);
Raira Dărăbânului, l{cia Dăr ăbanului sau Ripa Dărăbanului "sînt aici bucăţi
mari de stîncă, dă r li b i de stîncă" (Spulber).
Acelaşi paralelism îl surprinde Gh. Moldoveanu pe valea Milcovului :
"astfel piatră din Piatra Bezei, Piatra Uriaşului, Cheatra Butucoaslare acelaşi
sens cu stîncă din La Stincă, Stinca Mori, La Stînci sau cheiedin Cheia,CIzela
111Bostan"90.
De remarcat faptul că prezenţa nu numai alternativă, dar Şl simultană
a celor două entopice În aceeaşi structură toponimică este rezultatul proceselor de extensie şi polarizare, În urma cărora se ajunge la exprimări (unele
toponimizate) aparent paradoxale sau tautologice. Astfel, vîrful dealului cu
o "piatr[, spînzurată", o "stîneă cum îi creasta cucoşului pe coama ce pleacă
din vîrful Cheii" s-a numit la început Reia, apoi, prin extensie toporiimică,
întregul complex geogr:Jficaflat la hotarul a trei sate: Spulber, Andreiaşu şi
Fetigu. Aşa se explică contexte de tipul: "În mijlocul K-ejijeste un brad mare"
(Vîlcani),"I-a ajuns în gura [{eiii(Spulber), "a cosit În Grvapa [{ciii"(Vîlcaui),
care, dată fiind semnificaţia entopicului, ar părea absurde. în acelaşi sens
trebuie interpretată şi menţiunea din documentul care se referă la acelaşi
nume de loc : "o bucată de moşieee să chiamă La Cheia [... J cari au fost emaşu
de vite" (a. 1825)91.Pentru desemnarea strictă a vîrfului s-a simţit nevoia
folosirii unui termen mai precis,şi, prin restricţie toponimică de data aceasta,
s-a folosit sintagma kafra Kcii : "mă duc în RaM la I{cia" (Pra}lUda).
Fenomenul se poate petrece şi invers: dacă cntopicul f,'alra este componentul sintagmei toponimice care ajunge, prin extensie, s deuumcască
întregul obiect geografie, Kâtra I{i]{ertllluisau !{âlra Roşiie, de exemplu,
atunci restricţia toponimică se va face prin sinonimul săII : i [(eia la Raira
KiJiel'tullljsau i(cja la ]'(âtra Roşiie(Herăstrău). Cei doi termeni sînt folosiţi
şi alăturat în sintagma o Kije de k âiri, cu înţeles cumulativ : "stîncă mare pe
care nu te poţi urca", ce se Încadrează În serii de structuri entopice de mare
circulaţie, precum: bolovande piatră, bord de piatră, stîncâ de piatră etc.
Dăm în continuare exemple În care acest paralelism n-a mai fost Înregistrat : l{cia III Ştefan Dânţă.ş"a avut el, aiei, o pădure pe K(ije"(Văcăria);
"Keia Braduluj "stîneă mare de piatră" (Năruja); Keia Lâcu Frasirwlui (Herăs88Ibidem,p. 15.
89IoanaIchlm,Toponimia
comunei
Tu/nici
(jud.Vrancea),
lucraredediplomă,
ms.,Iaşi,
1975, p. 43_
90Gh.Moldoveanu,
Toponimia
dinbazinul111ilcODIl/lli,
tezăde doctoratms.,Bucureşti,
1978,p. 1:38.'
91C.C.Constal1finescu-Mirceşti
şi H.H. Stahl, Documente
lJrincene,
I, Bucureşti,
1929,p. 154.
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; F(fiala Scăiura [Il Pnmânl"zid de piatră" (Vetreşti); I\eia de la !{i§lârele Palcăuulu; (Spulber); 1(ejili Sirimiori "stînci cît casa şi de sus le vezi cît
pumnul" (Hăulişca); Reia' III Buruieni .xheie prăpăstioasă" (Hăulişcaj ,
l{eiaMore (Nereju), ]{/ijaG'implllllj"teren stîncos"care s-a sudat În C'eţţuripu,
lui: "mă duc la cătină în G'erjimpului", "pisc Între C'e,(ÎÎmpllllli
şi Dealul AI_
hilui" (Năru a ); In Reie la Htfla (unde hiqo este ea însăşi o "rîpă") (Cozaj;
I{/Jiala Văcării! (Coza); 1fi K(siela Hirnir: (Năruja); Reia "teren accidentat
in apropierea satului" (Pănleşti); Reia di la Bârta Ursuilli "era un bîrlog de
urşi În cheia asta" sau !(eia di la Slltu: lu 1VihâiDănîli (Vetreşti-Herăstrău);
!(eia S'clri!l6ri sau !(ejili Săriinor! "este o săritoare la Pîrîul Mocearului;
rîpă numai din piatră" (Caza); !(eia Arişuoi: sau Keiili Arigulji "perete stîncos la vîrful muntelui: sint mai multe chei, despărţite prin pădure" (Coza);
iiba Cnrmăturilor "perete de stîncă; vine o cheie I li n g ă i e t î pe c li 1111
â re, s proape de şa" (Coza); [{etili T''it'ili. "stînci de 30-40 de metri
inălţ.ime; pereţi goi de stîncă" (Caza); KI;.iilii'!iliirel()r "stîncăraie mare"
(Coza): }(eja Condrădnluţ, !{ijili Pâdini, PfeillDealului Nt>gru,Reia Flâmintii "sînt două-trei stinci mari", Reia di la !! omâqusau Reia {Jomâfluluj,
Reiili Alunului "Faţa Alunului are mai multe chei prăpăstioasc", Reili ZÎdar ului, }{ejili Porcului "se văd de la distanţă, Îs stinci goale, te uiţi în sus
la ele", Keiili 1(UZI1[llj
"stinci mari la vîrful !{IIZlllllj",!{(iiaZbllri/hzri"perete
stîncos", 1(jia (sau !(lii!e) 13elegâsulllj,[{itiU V 6stoguluj.Adăugăm şi Reia
di la Şojmliriji sau Lespizi1iŞoimâriji ,.iese brusc din Zăbala o stîncă Înaltă
tarc, unde erau euibl1ri de şoimi, care s-au p r e p eli Ş î t prin stînci"
(Spulber) ; Kejili GurgujlfÎ"s I {>mit e de piatră" (Coza).
Am .putca vorbi de "proiecţia" entopicului şi În afara Vrancei: un informator din Vetreşti-Herăstrău ne vorbea despre ](Jia lui Roznovânusau
SLlncaluj Roznovanu,pe care-o localiza undeva lîngă Iaşi. Cu înţeles identic
se foloseşteşi în comuna Dumitreşti (Hîmnicul Sărat) ; "stîncă mare de piatră
ascuţită" ; tot aici am notat şi toponim111[{eia Gifodţî desemnÎnd "stinci
mari, drepte ca peretele, pc eare nu te poţ.icoborî, în margineasatului Modnău;
pe cealaltă parte sint poieni; cînd începc zăpada, acolo viforăşte mai Întîi",
Adăugăm şi Cheia lui Tril, atestată în 1925 la Reghill : "corhană şi tufăriş
la" 92.Nu avem indicii sigure privind circulaţia cu acest sens a apeJativull1i
cheieîn alte regiuni ale prii, deşi unele glose ale informatorilor din alte zone,
re!.inute de anehetatori, sau unele toponime par să ne sugereze prezenţa lui
peo arie mai largă. Astfel, topouimul La Cheie din Densuş Haţeg desemnează ,,0 ţîră cheie de eleanţ" .'l. După M, Ungureanl1, în nord-vestul 01tcArhivele
Judecătoriei
Focşani,Fondul,1udecilLorla
Năruja,DosareCCl
acteautentice,
vol. ]," 1925.
93M.
Numel,,deIOCLlTi
Cheia(C!wile)şi
(;ulal'e
(Colare),IneL,XIX,1974,
nL 1, p,
82.Uomorodcan,
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niei "cutopicul cheie este uzual mai ales pentru părţile stîncoase ale muntelui" - şi alegem, ca exemplificare,toponimele care ar putea ilustra această
alirrnaţie : Cheia Cametiii, Boldu Cheii, Cioaca Cheia (corn. Izvorul Blrzii,
j ud. Mehedinţ.i)glosat "pisc" 94.Consemnămşi toponimul Ardoscheia,munte
llngă Rimetea,în masivul Trascăur", care reprezintă cornpusul maghiar
erdDsk'O
"piatră lmpădurrtă". Este cunoscut şi sub formă diminutivală: "Plaiul
din. Mordanu dă în [{Ciiguiraşi Bîsca Mică" (Vetreşti-Herăslrău), toponim
In imediata apropiere a Vrancei, probabil acelaşi eu Cheişoaradin Covasna,
al cărui. echivalent maghiar este J(âves!tegy"dealul stîncos" 96. Semnalăm şi
Pltiul Cliieitr', afluent stîng al pîrîului Cîlnio, jud. Covasna.
Magh, kâ pare să fi avut o extensie mai mare În spaţiu, pentru că el
ar putea fi PI'(SUpUS
ca punct de plecare şi pentru apelativele ucrainienekuen
"pîrîu repede şi pietros în pădure", kueui "munte eu vîrf ascuţit", kuqaoa
"văgăună, prăpastie", care, după D. Moldovanu,au Iost cexplicate neconvingător prin pol. dial. kuiaua "vînt de nord" 98,
Sub aspect etimologic, cheie "stîncă" nu poate avea vreo legătură cu
uel'. skelja "idem" (înregistrat în Maramureş, la Remet.ea,în formele: şcala,
şcal'a ; AILB), pentru că dacă evoluţia lui 1+) la i este firească în română,
pierderea consoaneiiniţiale nu se poate justifica în nici un fel. Nici unul din
toponimele slave din Moldova care pot avea această bază, de pildă Şcheia,
nu au evoluat la Cheia.Pe de altă parte, nicăieri În Vrancea cheienu Înseamnă
"vîrf ascuţit" (în genere), ca să admitem, împreună cu M. Homorodean, că
ar fi vorba de o relictă dialectală a presupusei *clzeiedin lat. claoi "cui", din
care s-ar fi dezvoltat, după părerea sa, un substantiv cheie "defileu" 99.
Dimpotrivă, originea maghiară se susţine În mod concludent prin forma
mai veche a toponimului Cheia de la Vîlcani, com. Năruja, care într-un document de la 1798 este numit, alternativ, Dealul Chei şi Dealul Cliieiv":Cea
de a doua formă nu este o simplă variantă grafică, ci reflectă realmente un
stadiu mai apropiat de etimon. Am Întîlnit-o şi noi la un bătrîn" din Vîlcani,
care ne-a spus că "l{isC1lBontului face legătură Între Deâlu l{fjei şi Dealul
Mîn.drei".Tot de la acest informator aflăm că "Mărul Boriţului este la locul de
impreunarea Pîră ului Bării cu Piri uulCijejÎn Cuâda kiie]", formă care alternează 'cu: Ptr ăuu ]{ejij, Şdsu,C{!dda.Aceeaşi formă, modificată prin asimilare, apare şi în toponimul Ghia Ghimpului, atestat în 1929 : "eosire, puţină
arătură la Gliia Ghimpului, in hotarul comunei Năruja" 101şi la 1944: "loc
94M.Ungureanu,
op.eii.,p. 34.
95IonPopescu
Argeşel,
MunţiiTrascăutui.
Studiuqeomorţoloţţic,
Bucureşti,
1\17i,p, 38
("abruptîn afarasecloarelor
de defilee").
96SabjnOpreallu,
Contribu!iuni
la toponim
ia din ŢinuIulSăcuilor,
extrasdiu"Lucrările
Institutuluide Geografie
din Cluj",II, 1fJ26,p. 34.
97VasileCazacu,Geo[ogia
zoneiSfîntutIheorghe
-- Bodoc(depresiunea
Birsei),CL!
pri·
/lirespecialăasuprazăcăminielor
decărbuni,lucrarede diplomăms.,Iaşi,1H84
(harta).
98T.A.Maruscllko,
Iz nabljmlenij
llad ukrainskimi
nazvanijazni
rel'e!ov,în "Studia
shwiea",XVIII,19i2,p, 221.
99M. Homol'odean,
loc.cit.
100A. ::lava,op.cit" vol.r, p. 57.
101Arhivele
judecătoriei
Focşani,Fondul.Judecătoria
Nă1'lIja,
Dosarell acteautentice,
voI.1, 1929.
al - Lingvistică a07
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nr-trchuic la Ghia Ghimpului, Năruja" 102(ulterior: Cheia Ghunpului, Gheia
Ghitnpului şi Gheqlumpului,dergimp). Pentru valea Milcovului,la Bonţeşti
(corn.Cîrligele),Gh. Moldoveanusemnalează GhiseuChiia împreună cu Dealu
Chiscu Chii, menţionînd că "toponimul atestă acelaşi sens cu al apelativului
cheie «stîncă'), Chiscu-Chiiînsemnînd la început ilpiscul atîncii»" şi specificind
totodată cii "ultimul termen şi-a pierdut sensul, de unde sudura puternică" 10".
Intr-o hot.arnicădin unul 1n:-38
a muntilor Tisarul şi Piciorul Cozei, care reia
textual conţinutul hotarnicei din 1H21(citată de noi supra, p. 475), toponimul Chiu a fost inlocuit prin Cheia Tisarului's+.
Este interesant de semnalat, în sprijinul etimologieinoastre, circulaţia
în Vrancea, la Spineşti, cisintagmeio cheiede helişkalrâ şi chiar a entopicului
hClişNairâcu sensul de "loc pietros" (cf. "nu ara că-i helişKâtrî pe bucată"),
toponimizatîn forma LI1Helişkătrâ"stîrică netedă ca masa, de Întindere mare;
s l i { In e de piatră" (Spineşti). EI TIUeste altceva declt un semicalc după
rnagh, kâveshelysig "loc pietros". O variantă a acestui compus a fost înregistrată de noi la Caza, herişkotră, cu Inteles identic: "nu ara că-i hertşkătr!",
adică "nu poţi băga piugul că-i numai piatră". Această Iormă, împreună ca
toponimul La Ilerişkâtrii, localizat de informatorul nostru in aceeaşi comună
Spincşti, conservă un fenomen arhaic al limbii maghiare şi anume trecerea
lui 1 la r , ca în vilaq>-uirag(a. 12:37),ful>fllr, csaW>csarit, oillonqc-oirrotu),
tialantek.c-hcroniek'v»,
Existenţa acestui compus dovedeşte că în Vrancea
nordică, în special, influenta maghiară a fost o realitate. pe care nu numai
termenii entopici o reflectă, dar :;;Îtoponimele. i\ stfel, la hotarul dintre cornunele Tulnici şi Nistoraşti, pe cumpăna apelor, se află Kikertu (magh. klÎ
şi kert "gard"), descris de inf'orrnatorica "zid prăpăst.ios'";"perete de
, "stîndl înaltă", "stînd, prăpăstioasă" (Văcăria), numit, foarte
tiv, şi Biserica Drâsilor (Tulnici), Un omonim al său, dnpă inlormaţ.iiIepe
care ni le oferă VI)d Cojoca['u,este j{(jkert,situat. intr-un fost punct de
Între Homânia şi Austro-Ungaria,la Vama Uzului, men!:ionatmai
intr-o hotarnid. din :1888,lrnpreunţl eu traducerea romB.nească: "Ia Ioenl
numit Gardul de pialrâ-- J{(jkal"1 O traducere similarf! parc să fie şi
Gardulde oiatrâ din Vrancea, i!tcstal i.n lUOG."cosire la lOGulnumit· di.n
eom. Bîrsştj" _ Un munte' din comuna Tu!nici se nurneşte Ilorombât,desiu!'o dcfonnare din
!wl'Om
i berez,
pentru Cteste, într-adevăr, un "nnmte eu mai multe vîrfuri"
şi în alte srtua(;ji,aiei eifra 3'IlUre·
fleeUI un numi)!'real, ci sugereazLlmulţ.imea).Alt oronim, S6roş, din com,
TuJniei , se raportează fijră diJieultate la magh. s:wro.s"snrduc, grumaz, trecătoare, strung{t"108.Ne oprim aici, deşi exemple sirniJaremai pot fi găsite,
Coradicaleu cntonieeleprecedenteeste si chiub{w(kuluic),pl. chiuhlÎCuri,
cu următoarele accepţi1:"vîrf ascu1it de dea' sau de mlllte; ln()vilăîn form[l
102Ibidem,voL1, 1fJ44.
1'J:J
Gl!.!\ioldovcaJ11l,
op.cii.,p, 24.
l()4l\rhivcleStatulUi
Vrancea,FondulObşteamun1ilorPiciol'llCozcişi 1'lsa/nl.Satul
VidUl,19:31).
1O,.:1l1wg!Jar
nue10
IOr!cneti-ctimolâgiai
sZlJlâra,
vol.II, p. 1 151.
106Hotamldin[rcRomtiniaşi Al/slru-Ungarla,
in ".'VIolliLonll
qnr;jal".1, 1888,nr. 9.
din10aprilie,Jl. 174.
JII7ArhivaJudecătoriei
Focşani,FondulJlldcc:1toria
l'\,lruja,DosaTl:
cu acte01ltenlirt
ncllluu!l
uriale,Hll:3.
-- 1951.
lOR
A.llwflyar
IlUelo
liirlc.neli."
vol.III, JL78().
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de ton" (Coza); .J'und de munte cu pisc,ascuţit stincos, acoperit eu pădure
foarte deasă, unde se adăposteşte vînatul; deal ascuns eu pădure" (Coza};
"dea) înalt, pietros, ascuţit" (Tulnici); "spunem că se formează un chiuhuc
cînd pleacă de jos ea o claie, vine Înalt tarc şi se ascute spre vîrf" (Tulnici];
"ridieătură înaltă, ascuţită, eu piatră la vîrf" (Caza); .xhtuhuauiie se formează, de multe ori, de pe o c u 1m {lr e de piatră" (Coza). Solicitat să pre
cizeze înţelesul acestui termen, un informator, bun cunoscător al munţilor
Vrancei, ne spunea că "un chiuhucse compară eu o claie înaltă; poate filmbrăcat cu pădure; ii tot ascuţit, dar stîneos la.vîrf, poate fi şi mai jos, in timp
ee tit ira i n 1 îi mult mai înalt, îi ascuţit tare şi are 'vîrful descoperit şi
stîncos" (Coza). Precizări asemănătoare ne-au făcut şi alţi informatori djl
Tulnici : "îi înalt, stîneos la virf, cu pădure pe el, mai înalt ea celelalte vîrfuri
din j nr" ; "un vîrf prea înalt: şi eu o parte stîncoasă".
Folosit mai mult de vînători şi ciobani, entcpicul pare să Hc specific
Vrancei nordice, unde l-am notat în contexte care ne derhonstrează că este
ind! vin în zona studiată: "sub ehiuluu: se face vînătoarea" (Caza); "hai să
batem in rhiuluicul ăla" (Coza); "în chiuhucul cela ar fi ceva de împuşcat"
(Tulnici); "uite porcii În ehiuhuc" (Tulnici); "am ieşit În chiuhuc" (Coza);
"Ioful de intrare sau ieşire a vinatului este În vîrful chiuhuculut" (Coza).
Semnalăm, de asemenea, folosirea termenului pentru. descrierea unor
obiecte geografice: "Şoimlfria i-un chiuluic aşa, înalt, pietros" (Coza). Cu
excepţia cam. Ghilenţa (Covasna),unde circulă cu acelaşi înţeles de ,,,ridicăturii stîncoasă şi ascuţită la virf", nu am iutl luit, pînă acum, eutopicul prin
alte
Adăugăm că el este necunoscutde dicţionare sau de alte izvoare
de
lexicografică. în continuare, atragem atenţia asupra variau•ceJOI'cu care errcu
' 1avI·'e In zona \'. rancei'. nordiice : e1"
nuue (1'
..W..li,
JliC,
uirIe), ehibiw (IiUIIIC),tjlnîe (l' iliric) toate avînd 'pl. în
care stau la baza topnnimeler din corn. Tulnici : P;'IlIulcU
lj OIlll'W,llut,
T'ihucll
yîrf stîne),!s; i-un chiJmc înalL"; kilhzlcu din DţaZ'Iii la Brâdu
Tril,mit ululClldiII D{lalu Brâdllluj Trâsnit) ,.îi stîncos la' vîrf" ;l{llj 1lcu
de la Belcgâsu)sau i<JUliBefeg!Îsulut
înalt ca (}
sLincos,cel mai înall vîrf al BetegoslIJui"; I(j}uICii
de munte la Greşu, mai înalt şi mai ascuţit (pe toate
de 45° ; seam.ănă eu o căeiulă stîncoasă, cu
virf de claie"
îi numai piatră: la H.'UnlC!!
CiisL1li
ne ducem astăzi la vînătoare)";
stlneos, format de pe o eu lIn [\'1'e se ridică 2
.La T' illlJe pe (?âţa Gn;şuluj"îi stînios aseuJ.ii:la vîrf;
îi numai piaf.r{lgoală: mergem la i.ululCl1 (]n;şlllllC';T'ilui.Cllde la Teis "virf
cu piatră pe el"; 'r ihllCIi(1\'ulIl1w)din Fd/a Cantini
cu sfîneărie'"
l'hJuiw de la Bob(;ieî(T ilalc II de la Bobijcl) "îi pe Macradeu; Bobeica-i
rnai rol.ulljiUî, nu-i înaltă ca chiulwwl, curc-i vîrful stîncos al Bobeicii";
KllllllWdi pi J{iscu 'Taneluluj "vîrf inalt, foarte aseuţ.it, stîncos Ulaipe
porJ.iunea";
la GlOduri; kUlllCU,'llbotârlllui ,;virf de munte cu
dosul stlncos"; 1{i}ulcuLafll RoşII; 1{i!1I1wAndregdjji; ]{iMw Ftânfl:a .':la
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"vîrf pietros"; La Kuhâc la ]i'unclla 'Tw'idir Vizzr"munte stineps 1<1,
vîrf "; In Dea! laCarpln la I<uhiic(kllhucu din Dr:6.1uCarplnullli) "se formează un chiuhuc-earepleacă de jos ca o claie, vine înalt tare şi se ascute spre
care-i numai custîncă; nu creşte nimic pe el, că..ci numai piatră'.'; T' ihucu.
Gt1rJzl
sau "\lfrluC16z1"pe-o parte se face stîncă drept În jos'"; "partc[ţ stiu{'oasăamuntelui";'I{uIUCLl,I{U{llICLl,
kll{UCl1
sau iUlljli I{UUZ[lli
"vine ci c ofan ă şiapoÎ se facc mi chiuhuc, o ridicătură înaltă ascuţită, cu piatră Ia
vîrf, în stînga }«(lzului, pe muntele Porcul", Entopicul este folosit în acest
(:J;Zcu Iuncţietoponimică absolută, fiind singurul toponim din yseria chiuhucurilor cunoscnt. de locuitorii din corn. Tulnici : "mergem la Kuluu:; "a ajuns
în vîrful Kuiucului".
.
,
.
;
r.: .In afara Vr.apceiconsemnămdoar Kuluicu.Zernij KiluieuZerni, in com.
',;lllienţa, j ud, Coa.sna,.descris,ca "un vîrf înalt, stîncos şi ascuţit; se ridică
:'1'---'4clzillhllouri
pe c ul mar e pînă în vîrful Zărnii=. In forma K iijuk, Szaho
T. Attila îl înregistrează o dată: în Inucu, com. Arghireşu,jud.Clujle_, şi împreună cu varianta românească Tîuiuk în Dumbrava, c:om.Căpuşul Mare,
jud. ClujllB,zone învecinate, fără să ni se dea vreo indicaţie eu privire la aspectul ,locurilor denumite astfel.
,
Kuiiu: reprezintă un plural etimologic<magh. kiijiik. ](llYl1C
se explică
prin faptul că kiijuk a fost analizat în româneşte ca o succesiunede două vocale ii '--ii (pentru că i sernivocalic,scris j, formează diftong cu al doilea Il
şi-i conferă un t.imbrupalatal ii). Intrucit valara urmată de ii se palatalizează,
se aj unge la k u, care prin asimilare duce la depalatalizarea celei dc a doua silabe, Rmk sau, prin înlăturarea hiatului, /fllluc şi kuliuc, ca în măduhil<:
mădlll('1.Cît priveşte forma Nihuc, ea reprezintă o altă modalitate de redare
a lui ii din elementelestrăine (m'lghiare, germane, franceze etc.). Configuraţia
gcograficăa zonei justifică împrumutarea acestui entopic sub formă de plural
deoarece, aşa cum fpiese din explicaţiile informatorilor noştri, de cele mai
multe ori se găsesc mai multe chiuhuCl1rila un loc sau sînt unele deasupra
altora: un cltiulzucreprezintă - cum ar spune vrîncenii -- "un loc cu mai
multe chiur!,'. Datorită necunoaştcrii limbii maghiare, chiuhllCa fost simţ.it
ca un singuh>rşi isa refăcut un nou plural, prin încadrarea În seria bine reprezentată a pluralelor în -uri. Asupra acestui procedeu atrag atenţia .1.Byck
şi Al. Gram'l11,carc exemplifieăeu uug. hajduc (pI. lui lwjdu) pătruns În limba
română ca atare, dar care a fost înţeles apoi ca un singular (haiduc),ceea ce
a dus la formarea unei noi forme de plural, haiduci. Acestui exemplu i se pot
adăuga şi altele, discutate de N. Drăganu şi L. Tamas: rom. opşag "vorbă
de clacă", "glume mestecate cu minciuni" <pl. magh. llOpsak<llOpsa;rom.
flpic "gheată"<pl. magh.. cipok<cipo; rom. releştloc"şomoiog de cîrpe pus
în vîrful unui băţ,pentru unsul osiilor"<pl. magh. {estelok< {eSf(!l{1
; rom.
vindl'oc"haimana"<pl. magh. oandorok<o{mdor; rom. (h)qrţag<pl. magh.
109SzaboT. Attlla,J(q./olaszeg
IIelYll.euei,
voI.r, Cluj,1942,p. 204.
110ibidem,p. 161.
111.1.Byck, Al. Graur, L'inflllCIlce
du p/llriel 811fle singulier,tu "Bulletin
linguisLiquc"
1,19i13,
p. 25 -:-26.
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dialectaUwl'cak"lupte, hărţuieli"-chare ; rom. Ju'idăr€ig<pl..magh.lladaTok<
lwdar6112•
, .Un ;:u:gmen1:important pentru circulaţia tt;rlnellllhlide origine maghiarăTl constituie. derivatele româneşti. ". . .'
Cbiuhan (RuMn), pl. chiuhânari, se alătură tf3rmeniIor neatestatf .de
dicţionaresau de alteizvoare lexicografice.Fapt ul.căI-am notat doar în 'corn.
I'altin ne jndreptăţeşte să afirmăm că. este, Inmomentul de faţă; mai puţin
uzitat .în Vrancea. Chiuhatuil-- ne-a explicat un bătrîn din Paltin ---este
"un vîrf de deal î n col ţ o r a t, inalt, care are doi versanl:i cu pantă repede;
eu S II i t li r ă grea. Spunem: «nu urca oile pe cliiuhatiulcela, că dai bolo.,
vanî peste ele»". Alţi informatoriI-au definit ea "munte foarte înalt şi ascuţit" ;
"virf ascuţit"; "muehe mai prelungă care pleacă dintr-un şes; dintr-o vale
u Ş o ară [ocpuţin adîncă]"; "deal ascuţit". Adăugăm şi sensul "mute
gclaş", obţinut din ancheta indîrectă la,Tulnici. Cităm.în..continuare cîteva
contexte notate in corn. Paltin : "trece prin chiuhamiriteeclea", "suie în chiuhanul ăla". Puţin folosită este şivarjahtachioha.;p(l<oluln) : "adu boii din
chiohanul cela". Forma feminÎllăchiuh:.'ină (kuhlma), din ac.eeaşieomună
(Paltin), este refăcută din cea de masculin, pr"ohbiI sub. influenţa entopieului ţÎgmanli, foarte cunoscut În Vrancea sudică: "vezi chitilian«ceea '1".
Şi acest derivat serveşte, ca. sinonim în încercănilede definire a altor
entopice : "g Il g u i u 1 este un chiuluiti, UIlvîrf dedea! ascuţit" (Năruja) ;
"f 1cur a este un chil/han ascuţit, o coastă mare ClI s t Î n c ăr 1ş" (PăvăIari). Ca toponimc, semnalăm doar K uluuut (sau La Kultân la G'iircări, In
Dr::a11a
!(ll!uzn)şi KlllzrilWTdRi, dealuri ascuţite în cOŢn.
Paltin. Ca şi în:cazut
apelativului precedent,şi aici avem a face cu dezvoltarea In! ':h- În cOlldîtiile sufixării cu augmentativul -an: *Jf111/(1n
>lhlhan.
,
Puţin răspîndit şi folosit este şi deriatuI chiuharnă (1<
uhârllil,ehibâfnă
(N:iharnÎ),pI. cbillhârne, clziMrne,Întîlnit întîmplator în cam. Paltin ,cu Îhleles insuficient precizat de informatori: "rîpă repede; co40rîş abrupt". El
s-ar fi putut crea prin fenomenul de "despicarc" de la chitlIwnâ.
De la un *lfllhar"loc eu piatră", sinonim eu piefrar,(a apărut varianta
"WlIMr şi, prin depalatalizare, tuhar,folosit şi pleonastic în sintagma tuhal:
ca stfncÎ,care are la Năruja în1:elesulde "loc acoperit nUlDa!cu stÎnei". AeeIai
fenomen l-am constatat şi în cazul entopicului ll111âl1
< clzillhau(vezi intra]
sau al toponimlllui TllMmz ICe{roslllui<KllMnll,ketr6s11ll.li(Coza).
Un alt derivat, încă nesemnalat, care pare .să fie.specifie YraIlceino!"..,
dicc, este cbeaueă (N:ţâtJllca), pl. clzeallci(N:t;âLlUS)
şi clzeallce(Kt:â
L1U.$
e), eare
are în corn. Tulnici sensurile: "stîncă ascu1:ită"; "la toate stîncile.înaltc li,
se poate spune clzeallci"; "ridicătură ascuţită, pietroasă şi prăpăstioasii'\;,
"deal ascuţit, mai ridicat decît celelalte dealuri"; "dîmburel"; "ceya înalt,i
ascuţit la vîrf" ; "un loc nu prea înalt, nu prea folositor, adieă îi pietros: «ll).,
clleallcaasta nu se face uimie, nici vitele nu se folosesc,nici oamenii,), il1i
m N. Drăganu,Eiinwlogii,
In DR, VI, 1929- 1930,p. 300-- ,JOi; Lajos Tfimăs.
Elymologisch-historisches
WlJrlerbllCll
derangarischen
Elemente
in Rumănischen,Jondra,
rlaga,
Paris,1967,p. 820-821,836,406,410.Vezisintezadiscuţiei
la EmeseKis, lncadrareasul
slaniivelor
deorigine
maglllară
iIt$islemul
morfologic
allimbiiromdnc,
Bucure.ştl,
1957p,134136,carerelevăfaptulcă substantivele
maghiare
respective
sint .intr-adevăr
folositefoartl»
Ireeventla plural".
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cheUllcileăsteanumai c'âprelese pothăga, vitele le bagi, da nu mai iasăs" ;
.Joc netrebnic".EI circulă În contexte precum: "Il-Oiau pc acolo. că-i o cheaucil
lnaltă" ; "mai bine ocolesc decît să. urc clieaucaaia"; "fi luat-o pe cheaueă-n
(sinonim: ,;pe chioacă-nsus"); "a intrat în cheallca aia de deal"; "ahia
am ieşit din cheaucasta" ; "Ia noi cam pest tot îs ciieauce",Cheauca,ni s-a
precizat. "este tot un 'fel de cheie,da-i mai mică decît ea" (Caza).
Apelativul, deşi frecvent, este însă slab reprezentat în toponimie: La
KrâU4lcâ(sinonimpentru Teuca menţionată mai sus), care ne-a fost descrisa
astfel: "Cînd mergemla Blana Sthrii, mergem şi la Cbeauca.De la Blana Stinii, un şes, se formează o pantă, o rldicătură înaltă. Spre virf îi numaipiatră
ani Il { r i, li ea unt iti r â icarc.se ascute spre vîrf" (Coza).Kru{wca
Flămindi (sinonim: Cheia Fl ămindiîţ şi kra{lllCaF6slo[fului(sau Cheia Ostogului')denumescparteq înaltă şi stlncoasă il munţilor respectivi,în afara Vransemnalăm tdponimuleleauca din Tara Haţegului, mai sus de Riul Mare,
denumind ,,0 rldicăfură jîttncoasă care pleacă din dreapta Văii Ferului şi
merge cam 5,--6 In în sus, un perete de stîncă, ° prispă de piatră care are deasupra ei pădure" (comunicat de Neculai Aldea din Pituluşa, corn. Broşteni,
care l-a auzit in vremea cînd lucra acolo ca muncitor forestier, dar nu-l cunoaşte ea apelativj.r'Derivatul este dezvoltat, prohahil, de la o bază *!Ce,l,
avînd ca punct de plecare varianta keu a magh, k(j, cu suf. diminutival -că.
Acelaşi tipar formativ îl regăsim în apelativul ehioaeă (K{,[(lel),pl.
cbioâce(li:{lâce,K!!tlSe),
de la bază =Ro,cu diltongarea normală -o-I-ă. in Vrancea, chioacăare următoarele înţelesuri: "teren sţ"ncos,cu pantă, neproductiv:
«urcă-te-n cbioacaaia»" (Coza); "virf ascuţit denluute care se ridică dintr-o
c o fan ă [= depresiune]" (Tulnici); "o rtdicătură, un moi dă Il el"
(Coza): "ridicătură înaltă, între deal şi munte: «hai să, urcăm cflioaca<ţsta,
ca să ajungem În deal>!"(Sp.ulher);"loc ascuţit, pietros" (Nisloreşti); "vîrf
mai ascuţit, ro t a t, care se vede în spatele altui deal" (Nereju); "ridicătură rotunjită (mamelon):' (Yîlcauţ, Paltin, Văeăria); "vîrf stîncos mai rotund" (Nereju); "ridicătură mare de pămînt" (Spineşti) ; "ridicătură pe coastă,
fără pădure, cu piatră în ..vîrf: «n-o lua pe aeolo, că-s numai chioace»"(Caza).
n găsim şi la L Di:.lconu: "Mă, a cui ls oili di pi JUoaci?" (Tuluiei)m. tu afara
Vrancei, l-am iutîluit doar în imediata ei veeinătate, la Soveja, cu înţelesul
de "vIrf în prelungire", şi Ia He,ghiu.cu acela de "virf ascu!;it; teren Înalt şi
ridicat: «am urcat tocma-il chibaca aia de' deal>}
". Termenul este folosit, de
,asemenea,de vînători: "stai în clzioacaaia şi aştepţi".
Şi acest' entopicse adaugă celor folosiţi de vrinceni pentru descrierea
unor obiecte geograficc: Tigma din Spineşti este ,,0 chioacliînaltă, cu pămint II il măr e s c, pe C[tfCnu se prinde nimic, uiei cătină Inăear"; LaIntuneric este un "drum Întunecat Care·trecea printr-o chioaâ1.înaltă d\5pă-dure r=ţmpădurită.j" (Nereju). Termenul nu este atestat in lucrrlricu profil
lcxicogl'afic.
Menţionăm, în continuare, toponimele care au la bazrt acest entopjc:
Klâca (TA](!!Ml,Pi Ktllicl1aCf(!ţu)la Păuleşti - ,.,ridicăturtlnalHt, abruptă,
cu stîndlrie" (Coza); Câlmt;aI(lâsi (Tulniţi) i, J(lâca,
Inalt şi aseuţit în
113L Dbco:Hl,
PâslOl'ilul
i!l Vrancea,
în GS,IV 1938,p, nOei.
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partea de nord-est a dealului Porcăria, lîngă d ealul Pietrele de Moară (Nereju}; In kuacl (sinonim: Dosul Hirbocii)sau Chioaca ("pădurea statului
Chioaca", a. 1960,Vrăncioaiau-); kaca Curmălurilor "ridieăf.ură înaltă.
se ascute spre virf, .care-i cu b r {\d it pe el" (Coza); 1<iulcaArsiirilor "ri.dicătură ca o claieaseuţit.ă lavirf, in hotar cu Sovcja" (Coza); ]((IOCa
Gr1ţdli
"Şaua Căţălii este între Vîrful Căţălii şi K'UâcaCă!âli" (Văcăriaj.; Kuoca
Unkcşull1{-Nişlna,
atestată la 1935: "golulde la punct.ulCliioacaUncheşuiui=w;
l(laca Ul1KcŞuluj-lf(jmili
(Vetreşti-Herăstrău] ; l{uaca Diâlu BOUl/lui,K'tulw
Viiii Bouului (Nerejul Mare); 1{lJoca)1!11ln(î:glarelor
"ridicrtLuriea monturile
de la mînă" (Vetreşt.i-Hcrăstrău); 1<:
uâca Alun!lŞ(/(lrelorColocâni, l{tuica
Bniuruiilor, pe muntele Pietricica (Văr.ăria}: JIuâca Hişmi (Văcăriaj ; KWica
Nişini (Văcăria], cu Piriu] Chioacei, atestat lalH25116; !(tUlca Halilwll1i
(Văcăria); !{Uâca Vâ{i Scăiuri, lîngă I(âlfa (Keia) Vâji Scătnri (Văcăriaj ;
](lâca ga Nănit (Paltin). In afara Vrancei, semnalăm doar la Soveja un lot:
La l{l(îca ,,0 chioacălungă, de la Pietriş în sus" şi li: Dea! la 1(lacZCK{lâca)
"t.eren,înalt, ridicat" (Reghiu), de care informatorul a auzit de la bătrîni.
Un alt termen, de data aceasta un compus. este ehiuhulm (Kuhrilm)
pl. cliiuhâlmuri(Kl1Mlmuri).Dicţionarele şi alte lucrări de specialitate il înregistrează cu următoarele sensuri şi variante : cohâl "pădurice", coh6lm
"cîmp livede" (DA),cohâlm,culliilm"zăvoi, luncii, pădure de sălcii, plopi ş.a.
pe malul unui rlu" (la SCHIBAN, Il, carc-l al.estă pentru sudul Moldovei
şi estul Munteniei), "pădure de luncă f... r (Porueic)117; "loc eu răchiUI,
inundahil" : "am fost cu vaca-]ilwlwlm"m (Tecuci). Cu preciz<l;itea
că ento-picul cohalm,wlwlm, cohal este puţin răspîndit în Moldova, AL OhrejaW îl
semnaleaâ ca toponim desemnîndun pîrîu lîngă Răcăciuni şi (Gp[lduricelîngă
Lieşti, Între Siret şi Bîrlad. Cu înţelesul dc "loc Între dOU[1
ape", euhalmeste
înregistrat ca nume pentru Lunca Bistri!ei în comuna Pi<'l.Lra
Şoimuluj12'.
L-am notat şi noi la Soveja, cu acelaşi seIlSde "Junc.ăpe rîuri", informatorul
cUlloscindşi toponimul Culwll1wlSirelului. UIl alt Cllhalm,cel de la Năneşti,
este atestat la 1789: ,,53 prăjini din Cl1halmuaflat la Siret" 121iar altul la
1898la Movileni.:"intrarea În stăpînire a moşiei.a bălţei, Cohalmu,casa..." w.
114ArhivaTribunalului
Vrancea,
Delicle
si/vice,19()(),
dos.J245.
115Arhiva.ludeeăl.oriei
Focalli,FondulJudecătoria
l';,lruja,Dosareel!acteaulmlia,
voI.I, J9:\5.
1H1
Ihidem,FondulTrilmnaJllluÎ
Putnl, Registl'1l1
deIranscl'ip/ilWi,
1925,fila lI,lJ
117'1',Porllcie,
LeJ:[corml
termenilor
en/apEei
din Iim/Ia
română Basarabia,Chişin,lu,
19:31,
p, (;5.
11"Nicolae
F,'fU,Vocabular
regional,
in CY.IV.llJ52,111'_
2, p. ilS.
119Al. Obreja,DinspeciFicul
toponimiei
JlwldolJc/iCş/i,
în SCŞL.
(Geografie), 1\)72.
p. -156.
120Gheorghe
Tăbîl'llae,
'f'oponimia
conwnci
Pia!r{/Şoinwlui,lucrarede eliplom'îms.,
Iaşi.,J(79)p;,58.
121Arhiva.Judec,l!.orici
Foeşani,FondulTribunalului
PuL!!a,
RC[lislrul
deIranscriptiU[!i,
'1879,filaIoel.
122Ibidem,lSUS,vol.II, fila 482.
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In ceea ce priveşte etimologiaacestui apelativ, dicţionareletrimit toate
la: Il1agh.k6halom;,grămadă de pietre" (DA), "morman de pietre" (SCHI
BAN, D.), "dq.l pietros, stlucă, grămadă de. pietre" (DEX). Există Însă o
neconcordanţă între sensul cntopicului şi cel al etimonului maghiar, asupra
căreia atrage atenţia L. Tamâs-=.
Această neconcordanţă dispare, însă, cînd o raportăm la Înţelesul orenimic cu.care termenul circulă în Vrancea, necunoscutlexicografilor,şi anume
acela de .cheia dealului, stînca dealului pe care abia te mai poţi urca: mă sui
În eolhămu ista" (Nerejul Mic). Cuhalm, pl. culuilme,este cunoscut la Nereju
ea o "ridicătură de pămînt" iar ]{uliâlm Înseamnă "vîrf de munte" la Nistoreşti şi "loc mai ascuţit de munte" la Vetreşti-Herăstrău, unde am înregistrat
şi sintagma un Jiuluilmde munte,folosită mai rar, ca echivalentsemantic pentru
"o as c u ţ ă t li r ă de munte" : "un chiulialmde munte este Tisarul".
Entupicul serveşte şi la formarea unor oronime, fapt care sprijină raportarea sa la etimonul maghiar (Jiohalom): kuhâlmu Tisârului "munte stlrminos, tit ira i; îi cel mai abrupt tit ira i, numai stîncă de jos pînă în
vîrf, numai pasărea se poate urca acolo"; Cuhalm, deal În partea Poienii, ia
Scaune, descris astfel de un informator din Spineşti : "pe unde te-i uita îi
alb, nu creşte nimic, îi ea un fund de ou de gîscă. Are 1e s p e j u are de
piatră care sta u în picioare, subţiri şi aseuţite În tot locul acela. Cînd eram
mic, îi auzeam pe ciobanii bătrîni spunînd: «vezi să nu treacă oile în Culialmul cela, că le seacă laptele')" , Adăugăm şi pe Cohalm,lîngă HomorodAlrnos,
în Ardeal, a cărui caracteristică topografică o relevă următorul context: "Pe
dealul st1ncos(s.n.)de lîngă comună, înalt de 120 m, se ridică cetatea Cohalm,
zidită în sec. al l-lea (care a fost asediată de Carol Robert la 1323)"124.Din
toponimia maghiară, consemnăn numele localităţii Keohaiom(la sud de Sopron şi de Nernet Keresztur), care atestă menţinerea unei forme mai vechi
a magh. kol2.,.
Este posibil ca evoluţia semantică de la'"munte", "deal stîncos" la "pă'"
durice,zăvoi pe malul unei ape etc." să se fi făcut printr-o verigă de legătură,
pe care o aflăm tot în Vrancea. Este vorba de sintagma un chiuhaltnde munte.
de la care se putea ajunge, în virtutea sinonimiei "munte" = "pădure", la
ZIflchiuhalm(cuhalm,culuunşde pădure, care Însemneazăla Vîlcani,sat izolat,
înconjurat numai de păduri, ,,0 întindere mare de pădure", "pădure mare",
la Paltin ,,0 pădure de 8-10 ha hine curăţită: «am un cubalm de pădure în
cutare loc»" iar la 'I'ichiriş '- Valea Sării (departe de pădurile mari ale Vrancei "mărunţ.iş de pădure" : "du-te-ncuhalmll cela de pădure" (atestat şi ca
toponim în 1926 : "pădure în Cuhalm, mcgieşit cu Pîrîul Dosului, în comuna
Valea Sării")l26.Cu Înţeles asemănător îl Înregistrează şi Gh. Moldoveanu
pentru valea Milcovului: cuhalm "grup mai mare de copaci, dumbravă" m.
S-ar putea deci, ca paralel cu extinderea defrişărilorcare, cantitativ vorbind,.
123L. 'ramas,op. cit.,p. 248.
l2CEufrosinaSimionescu,
Cohalm,
In BSG XL, 1921,p. 374.
1251Wagyal'
Atlasz,harta nr. 2. SopronVarmegye
(Atlas31, Biblioteca
CentralăUnfversitarăClujNapoca,La.).
12aArhivaJudecătoriei
Focşani,Fondul.Judecătoria
Năruja,Dosarecuacteautentict
voI.1,1926.
la?Gh.Moldovanu,
op.ci ., r.
•
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erau direct proporţionale cu depărtarea satului de muntele repartizat lui spre
folosinţă, conţinutul noţiunii de cbiubalmde pddlll'Csă se fi "ajustat" treptat,
pînă la a desemna doar ceea Cemai rămăsese, adică "mărunţişul de pădure",
care se reinnoia, firesc, pe malul apelor. Formele cuhâlm, coluilm.s.e explică
prin acelaşi fenomen de depalatalizare (vezi supra).
3. Procedee Icrmarlve. şi procese semantice
După prezentarea pe "familii" a termenilor entopici, considerămnecesară o schimbarea perspectivei analitice, pentru a evidenţia mai bine procedee Iormative particulare şi unele procese semantice care angajează toate
seriile oronimice,O privire la ansamblu ne. va permite să surprindemraporturile de determinare dintre realitatea geograficăşi expresia lingvistică, iar
prin aceasta să înţelegem de ee zona Vrancei este unică la noi în privinţa
abundenţei şi diversităţii lexicului toponimie.
3.1. Un procedeu deosebit de frecvent în terminologia oronimică, la
care am mai făcut referiri pentru a explica unele variante, este crearea de cuvinte prin refacerea de la tema de plural a unor singulare noi. Astfel, Ţtenră,
pe care 1. Oancă îl relevă ca nume de deal 128,reprezintă, credem, forma de
sg. reîăcută după p1. ticuri<tic.
Un derivat neatestat în dicţionare şi nesemnalat de vreo lucrare de
specialitate este ţielănră (ţîclâ?-wrâ),pl. îiclăuri<ţîclău, înregistrat de noi
în Vrancea cu sensul de "vîrf prăpăstios", "muchie ascuţită" (PalLin); "stîncă
ascuţită, vîrf s p î Il Z ura t, unde nu poli merge decît cu piciorul" (Păvă-.
lari, com. Paltin); "deal ascuţit, vîrf ascuţit de dea! sau de munte, izolat,
departe de sat, undeva În fundul muntelui, unde nu ajunge nimeni". In
Tulnici, unde am notat sensul precedent, termenul este mai puţin cunoscut
şi folosit, el circulînd mai ales în expresiaa se ducela iiclaură, adică "la dracu-n
praznic". Se spune: "le-a.i urcat Într-o iiclaută, s-a dus Într-o iiclaură, într-o
muchie" (Paltin); "am găsit vaca în vîrful ticlăurii" (Păvălari), într-un singur
sat, Păvălari, termenul a fost folosit pentru definirea altui entopiel',f 1e IIr a
este o ţîclallră".Apelativula fost Întîlnit şi notat de noi şi pe valea/Milcovului,
unde Înseamnă "deal ascuţit la vîrf, unde se urcă foarte greu"It "Ia ee să mă
duc în {iclalJl'aaia ,?". La Arva, în aceeaşi zonă, are înţelesul de "ridicătură
nu prea mare, dar foarte ascuţită la vîrf: «din văioagă te urei î;ntr-o{îclallftz»".
La Dumitreşti (Rîmnicul Sărat) un informator ne spunea ; "mă duc după
lemne şi trec pe lingăţfclallră".
rfîgmâură (ligmalJlll'â),pl, [tgmiiuri <ţîgmău, de asemenea neatestat de
dicţionare sau de vreo lucrare de specialitate, este, am putea spune, "specifie" unei singure comuhe de pe valea Milcovului,Broşteni, Descnierileinfor-.
matorilor surprind, destul de clar, nuanţele semantice ale acestui termell,
deosebit de frecvent folosit: "deal înalt, cos t i ş, pe care este greu de urcat"
(Pitllluşa); "deal ascuţit, o pantă mai brută" (Broşteni); "vîrf înalt, l'idicătură aseuţită de deal; de91prEa înalt, li s c ă ţ î t la vîrf; ridieătură de pămînt de unde se vede în toate părţile; tit i l ă" (Pituluşa); "loc înalt, ascuţit : ii greu de ajuns acolo" (Valea Rea); "vîrf ascuţit, care pleacă dintr-o
vale îngustă" (Arva). tn aceeaşi comună am notat şi sintagme ca : în figmăura
12.8
T. Oancă,Toponimia
dinClmpiaBăileştiului,
tezădes.octornt
ms.,Bucureşti,
19U,
p. :l6.
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ceeade deal, adică "într-un deal ascuţit la vîrf, de unde vezi departe"; "în
ee {îgmăurăde deal stă omul acela 1", adică "Într-un vîrf ascuţit de deal, mai
Îndepărtat de sat". Dăm 'in continuare cîteva contexte care confirmă semniIicaţiile deja enumerate: "pÎn[\ ajungi In iiqmăura cee; îţi iese sufletul':; "ce
ţigmliură înaltă 1"; "cum poţi să te urei pe !lgm(1uraasta înaltă?"; "Il-am
incotro, iar trebuie să trec ţr.gmăuraasta" ; "te-ai urcat tocma-n ţîgrru!llfaceea
şi-ai strigat de acolo să te-audă toată lumea !" ; "am fost la ghebe în tl!Jmlil1fa
ceea, in Cerbu", Apelativul este folosit mult şi de către vînători: "stai la pmdă
în ţ/gmiluraaia", Informatorii ne-au precizat că ţlgmr111rd
este o "vorbă bă
trlnească" sau ,-, după alţii "vorbă mocănească",împrumutată de ei de la
vrîncenii care, trecind peste Dealul Reghiului (sau Dealul Vrăncii, cum îl
numesc cei din satele acestei comune),coborau pe valea Mileovuluispre tirgul
Odobeştilor.
De remarcat faptul că entopicul este foarte slab reprezentat ca toponim. Singurul exemplu notat de noi în satul Pituluşa este La Ttqmăută la
Lut ărie "deal
, ridicat. ascuţit la vîrf, cioplit drept în jos în rîpă, P'.fă v ă l j il
spre valea Kituluşî". Nu l-am înregistrat pînă acum în Vrancea proprlu-zisă
nici ca entopic şi nici ca toponim, Un informator din Pituluşa îşi amintea că
l-a auzit, eu ani în urmă. la Năruja : "stau în ţlgmilllraaia la deal". Un altul,
din aceeaşi localitate, originar însă din corn . Hreaţca, fostul jud. Dorohai,
şi-I amintea, din copilărie, folosit in contexte ca : "trecem ţlgmi1ufaasta şi
aj ungcm imediat"; "ne ducem la prăşit la ţlgmăură".
Un alt derivat, înregistrat de noi Într-o singură localitate din Vrancea,
Spulber, este ţignaură <{Zgndllfi
<t1gnăl1, insemnind ,,0 ridicătură ascuţită
pc vidul unui munte, mai mică decit ţigmana", notat şi În contextul: "s-a
suit pe ţi'gnallraceea". Şi tot aici l-am putea încadra, credem pe ţfură, pentru
care avem o singură atestare, expresia "stau în iiura vîntului" 12, localizată
de DLH (rus) prin nord-vestulMuntenieişi nord-estul Olteniei, cu înţelesul de
"a sta în bătaia vîntului" şi explicată ca formajie onomatopeică. Expresia
putea fi creată plecînd de la ţturâ "loc stîncos (cu ţîari) pe vîrful muntelui",
unde, evident, şi vîntul este mai puternic.
Pleură «leUl/fii),pl. {leuri<{leu, termen întîlnit de noi În mai multe
localităţi din Vrancea, are aici sensuri cu totul diferite de cele Înregistrate
în DA: "pisc,gol şi ascuţit" (Paltm) ; "stîncă înaltă şi ascuţită" (Nerejul
Mare); "culme de piatră, înălţime, stîncă de piatră, Gulm o are de deal prăpăstios" (Spulber); "Virf, un chiuhan ascuţit, coastă mare cu s tî n c ă r i ş,
nepraeiicabilă, cu vizunH de urşi şi rîşi" (Podura de Sus) ; "ridicătură înaltrl,
ascuţită, un ţl/han, o 11claurt/'(Păvălari); nt i 11a r a f e, ridicătură de teren
11efol081tor
: «ce să fae eu pc ({curaasia, că vIl pot să cosăsc,)"(Spulber). Monografia consacrată Nerejuiui înregistrează amănt.mpt semnificaţia enlopicului : "Pleura este un loc rău, cel mai 1'5.udin toate. Chiar cu piciorul nu poţi
să urei, aşa de greu este drumul. Flellril se formează dineauza priibuşi1'Hor
(:are a Il loc În jurul ţulzalwlui. sînt decît vîrfuri de sUnd.. Nu este uici nu
mijloc nici de a urca, nici
coborî. Doar păsările şi a.nimalele sălbatiee
stau acolo"ISI>.
129Le:icn:{!ioJ/1l1,
II. Bucureşti,
1%7,p. 17.
130lUI. Stahl,op.cit,vot 11,p. 78.
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Ca şi termenii precedenţ.i,f[eută circulă în sintagme ea: o (lcură de
piatră "stîncăînaltă şi ascuţită" (Nereju) şi ţleura dealului sau a muntelui
"ridicătură înaltă, dintr-o vale, greu de urcat" (Spulber), "vÎrful dealului,
de unde se poate vedea în toate părţile" (Arva). L-am notat in contexte ca :
"abia am urcat in îliâuura aia" (Paltin) ; "si\ nu te duci pe [leura aia, că-i greu
de urcat." (Spulber).
• Cu funcţie toponimică, îl semnalăm doar in Pleura
Chiosei(FlCllll'a l({lOSl)şi Fleura Tojanului, nume de. locuri stîncoase, .ridicături înalte şi ascuţite din corn. Paltin.
La baza acestui termen stă un aII: entopic, de asemenea nelnregistrat
de dicţionare şi nesernnalat de lucrările de specialitate. Este vorba de Ileu,
pl. ţleuri "vîrf de deal mai ascuţit", folosit mai ales in sintagmele [leul dealului "vîrful ascuţit al dealului" : "uÎU1-teîn [leul dealului" (Spulber) şi lin
[leu (f!itI, fljeu) de piatră "stîncă ascuţită, piatră ascuţită pe. vîrful unui deal
(Spulber), "piatră ascuţită'; (Nereju), "vezi tu {leul ăla de pialră?Acolo trebuie să ajungem'; (Spulber), "Ce-i acolo? un [leu de piatră "(Nerejn), Cu înţeles asemănător circulă şi pe Valea Milcovului: "vîrful dealului" • "stînci
ascuţite pc vîrful dealului" (Reghiu), sensul de "loc unde fluieră vintul între
două stînd ascuţite la vîrf" fiind, evident, o Încercare de "resemantizare".
Notăm şi cîteva contexte în care apare acest termen: "ee te-ai dus, mă, În
fliit! ?" ; "unde-ai ajuns mă ? ai ajuns în [liiu 'l"; .Dracu' te-a urcat acolo,
după capre, în [liuu ăla? Da de dat jos, cum te dai 't" (Heghiu). La Pi tuluşa
am notat, accidental, termenul deîleu numai în sintagma elef/euldealului,
pe care iniţial l-am considerat a fi o deformare a lui defileu. Informatorul,
eare cunoştea şi acest cuvînt, ne-a spus că înseamnă "spatele, dosul dealului", în opoziţie cu ,,fat,a dealului" (aşadar, de+a+flelll, ca şi de-a coasta).
Consemnăm, deasemenea, şi înţelesul de .Jucru rău, pe care nu-l mai poţi
folosi, cum ar fi : un topor, o coasă ete. : «i-un {leu, nli mai ai ce face cu el»";
cu care se foloseşte[lei: la Vidru. Circulaţia restrînsă, chiar şi pentru Vrancea,
a acesthi termen, ne-a făcut să-I apropiem de forma veche fo a ,magh. te)
"cap", "extremitate", care putea fi echivalată prin romănescul ,*feIl (cf. j'edcu<magh. ţ edo; [eredeu<magh. {credo; pendeu<magh. penyo; tichineu<
magh. iekenă; oezeieu,vizileu<rnagh. lJezelo)!31,
de unde, tot printr-o "despicare", pul-earezulta {leu. Sintagma {leul dealului (al mlllltelui al pietrei) ar
fi avut, iniţial, înţelesul de "capătul dea.lului(sau al muntelui, al pietrei)",
care avînd de ohicei în zona noastră o formă ascuţită, a înseuJnat ulterior,
printr-un t.ransfer semantic, "vîrful ascuţit", "stînca ascuţită de pe virful
dealului".
ŢifJeură (ţirlilUrâ), pl. ţirZiuri<sg. ţUItmîntîlnit de noi ea cnlopic numai în corn. Paltin. cu Înţelesul de "virf de deal ascuţit ca o ţapă" (Spulber);
"ridicăturll Înaltă şi aseu1:ltă"(Pă.vălari),tot neatestat. se adaugă temeni!or
la care informatorii recurg pentru a defini un loc: "titiana este o ţîflellri'i."
(Spulber). Ca toponim I-am înregistrat într-o singură localitate, Vîlcani:
1'lflă{lZlra
(La TîflfilJurâ,Dealll ,!,i/"M
[iuii) nume al unui "deal foarte nSI:uţit'"
care În descrierea unui informator era comparat cu trei pari ascuţiţi la virf,
strînşi într-un singur Ioe.
Notăm, in continuare, alte entopice, rezultate în urma aceluiaşi proeedeu, prin eare, aşa cum arătau J. Byek şi al. Graur,,,-IlT- al pluralului a
131L. Tanitls,
OjJ.,
cU.p. 3:H,600 785,8G2,
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.16
fost transportat la singular" l32: lârmu.ră.("pe ţărmura părănlui") şi malură
"mal", comunicate de Dragoş Mcldovanudin cornunele Sadova şi, respectiv,
Drăgoieşti din jud. Suceava ; vîrfură notat la Aur (Valea Oltului ; AILB);
eoelăură, întîlnit de noi în mai multe sate din Vrancea cu înţelesul de "loc
inalt, sui i t u.r ă rea" (Paltin) ; "muchieÎnaltă". (Năruja) ; "loc prăpăstios,
nu te poţi urca sau coborî" (Soveja); "teren frămîntat: se urcă, se coboară"
(Reghiu); "rlpăprăpăstioasă" (Vetreşti - Herestrău}; "groapă Între munţi
şi dealuri" (Spulber). Paralel, mai circulă o formă de sg., de asemenea refăcută de Ia pl., eoelăur, întîlnită mai ales în nordul Moldovei: "plai închis
cu căzături, loc greu accesibil, cu copaci căzuţi şi pietriş" (corn. Broştenijud. Suceava; AILI) ; "pămînt neregulat, dealuri, văi cu păduri" (Sadova .
jud. Suceava),"deal după deal, împăduriţi, grcu de umblat" (Valea Putnei _.
jud.Suceava) - comunicate de Dragoş Moldovanu; "loc rlpos" (R.S.S. Moldoveneascăjv". Coclcură este inserat de J. Byck şi AI. Graur "printre alţi
termeni geografici rezultaţi în urma aceluiaşi procedeu formativ, avînd însă
ea punct de pleearesl. *kotlavii"13\probabil pentru că autorilor nu le era cunoscută forma de sg. eoelau. Ea circulă în Vrancea, e drept că mai puţin
decit forma de pl. eoelăurîjeloeâur! şi înseamnă "ccl mai mic munţişor şi
ridicat faţă de dealurile din jur" (Văcăria),A fost notat şi de Dragoş Moldovanu în corn. Cîrlibaba - jud. Suceava cu sensul de "fu n dac de pîrău
adînc, unde nu rezistă nimic, nu se vede nimic", Cu înţeles de "vîrf de munte
prăpăstios", a fost semnalat în corn. Ceahlău şi Taşca, jud, Neamţ (AILI).
Încadrărn tot aici o serie de derivate eu suf. diminutival -zzi: ehiurlrii.
pl. chiurluie de la *Rur-(temă extrasă din pl. chturi<chiu), cu -l- apărut prin
"despicare", aflat de noi Ia Văcăria cu înţelesul de "vîrf ascuţit de munte"
şi ca toponim: La Kurlui pe Creâst« N istoreştilor;ţllfurIui, pl. tuţurliiie,
inserat de DLH (ms.)numai cu singularul şi fără etimologie, de Ia *fllfzzr(temă detaşată de la pl. fifari/*fllfUl'i
<!ifl*tzzfH·suf.-ui, cu .ţ: provenit din
"despicare". Adăugăm şi toponimul Ţuqurlai, desernnînd vîrful stîncii Piatra
Şoimului'>",care presupune un entopic ţuqnrlni, derivat de latema de plural
iuqur-<faguri <!llg-1-SUf.-ui, cu acelaşi -1- apărut prin "despicare". Acest
cuvînt este cunoscutşi În Vrancea, dar numai pentru "casă (cu o singură odaie)
cu acoperişul,înalt şi prea ascuţit" : "uite ce fugzzr/uide casă şi-a făcut ăsta r
(Coza).
Probahil în acelaşi mod se explică termenii entopici în -,GUprecum:
ţubaujţuau, 'eu înţeles asemănător cu ţzzhău,sg. refăcut din pl. ţllJuliel!zzâie:
"de unde se termină pădurea se numeşte ţzzhazz,
adică partea stîncoasă, fără
nimic pe ea ; abia te ridici cu piciorul"; "din ţzz{.lâlpleaeăţîurile de piatră" ;
"munte de piatră" (Coza). Toponimul corespunzător apare frecvent în zona
amintită mai sus: ŢUlzâ{lll
de la Frzln1r::G
sa Mare,. ŢUhli{lll
Gom6jzzluj,
Ţzzhâgu
Zbzzrături, Tulzâ{lUDr::âlulujNegm, ŢzzlzdzmCozi, ŢUlzatlll Maeradijzzlui,
Ţzzhâ{w
Tisârjulllj, TzzlIivu Struzile, Ţll(h)â/jll (de la)
,
A.ZamniSilor, ŢuMvu
'
Kâira Stiti, Ţlllzdl]llKiKel'tullli,ŢllIzaglllL6stogzzlzzj,
ŢUIzagllAilillllllli, Ţuhâgzzdin Cristijânu, ŢUhâ!JllPc/riUle, ŢuhâtlzzCăszzlati,ŢUht'llJU
Mosaruilli,
132J. Byck,AI.Graur,op.cit.,p. 19.
13aA. Eremia,op.cit.,p. 25.
1(14
J. Byck,Al.Gram,op.cit.,p. 19.
185Gheorghe
Tiiblrnac,
lucr.cii.,p. 41.
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TllhUl)ll Condru(c)lulu(, ŢUhâ(LUMuşâiului, Ţuhâuu Buniiului, ŢUM{lU
T'işita, Ţuluhw IPtscu ,Magarilor, Tuluuui de la 1'1'1
esieâcinu, Ţ'uluuţuDumbrăuânu(lllj), Ţ'uluuiu Ktizului, Ţuhăuu Hoidusilor, Ţuhâuu CtU1Şl,'l'uluuu:
Golisului, Ţuluuiu Porcului, Ţuluuţu Gutquieti, 'fuhti1Judin Muntişnârele.
'Foat.etoponimcle de mai sus denumesc vîrfuri stîncoase şi foarte ascuţite.
Ţuhai, care are la Bursucani -r-'jud. Galaţi Înţelesul de "drumurile
animalelor" (AILE), este, de asemenea, un sg. refăcut din pl. iuhâie.
Probabil În acelaşi mod se explică şi ehlnhânjehinâu, pl. chiuliâuri]
cliuuuui, întîlnite cu totul sporadic la Coza: "munte stîncos" ("I::ntJllzlllnu
poate fi decît stîncos"), "Intindere mare de munte". II foloseau mult ciobanii:
"uite ee liuluu; de munte! Fără. să ni se dea prea multe lămuriri, l-am notat
şi Ia Tulnici, în sintagma un chiuliaude munte,alternînd cu tuhău, pl. tuhâuri,
şi el in sintagma un tuluiu de munte "teren ridicat cu pădure"; informatorul
(In vîrstă de 80 de ani) îşi amintea doat că l-a auzit folosit ca toponim de ciobani: "dueem vacile în Tuluu; în Vîrful Omagului" sau "In Tulzdt!în Dosul
Pleşii". Asemănarea Ionetică eu entopicul iuhau, pl. tuhauri şi lulutic, ne Îndreptăţesc să presupunem şi În acest caz un pl. *JtlIh6ie!kllUlie,de unde e
posibil să se fi refăcut sg. li:llhril!-!klltzal.
La fel se explică.şi [undâiu "fund de
pîrîu"<fundal e<:fundoaieşi piraiu<pîrai e, notate de noi la Coza. Şi tot-astfel tiiiraiu, titirai «Litiraie (de eare ne vom ocupa în partea a doua a lucrării)
şi tuhâiu "munte mare, dezvelit" (Coza)<*tuhaie<*l' uluije<N:uluiie.
Dificultăţi mai mari de interpretare ne creează un alt derivat probabil
de la baza ţL/II-,anume tuhâus, între altele şi din cauza atestărilor foarte puţine. L-am notat la Văcăria cu înţelesul de "munte ca o căciulă", împreună
cu toporiimul TuM_l!-USII
Jt1âgurl, nume al vîrfului Măgurii Spineştilor. La
Tulnici, un ţuhaus pare să însemne "un loc ascuns", sensul rămînînd destul
de vag în relatările informatorilor. ToL aici ar trebui inclusă şi' varianta
ţurhâus pentru "loc prăpăsl.ios",semnalată la Sabasa, corn. Borcal" ce parc
81:\fie rezultatul unui fenomen de "despicare",ilustrat de numeroa exemple
de acest fel. Apelativul ţuhaus poate fi explicat, la rigoare, ea nU sg. refăcut
dintr-un pl. *1Lllwuşi
<!u}wll+suL -uş (ea şi ţulmş din ţuhă), în' concordanţă
cu tendinţa marcată de creare a ape1ativelorprin acest procedeu.
Din pl. mun!işoareles-au refacut sg. munţişorul,Întîlnit e'a toponim numai în documente: "satul Valea Sării: i s-au dat muntele Mişina şi lHunţi.şorul pînă la curmătura lui" (a. 1755)137; "...li s-au viniL Lapăşu di Susu cu
Muntişonz[... ] cu MU]1ţişor"(a. 1829)138;"muntele Munţişorului de la satu
Nistoreşti" (a. 1816)139;"muntili Mllnfişonzls-aU dat drept frunză satului
Nistoreştii" (a. 1817)Ho.De remarcat faptul că această formă coexistă paralel
'cu cele, mai numeroase, de. pL : "răzăşii de Nflruja ar voi a pune stăpînire
pe un picior de muntile M lmţişoarele"(a. 18M)14lJ
111
Llnţănşorile(a. 1860)143/
J11urzţişarăle,MUll!işărle(a. 19:30)H/muntiliMunţişorclle(a. 1932)Hl.
El6V.Arvinte,D.Ursu,M.Bordeiallu,
Glosarregional,
Bucureşti,
1961,s.v.
137A. Sava,op.cii.,voI.II, p. 18.
138Ibidem,
p. 104.
139C.C.Const[llltinescu-Mireeşti,
şi H.H.Stahl,op.cli.,p. 107.
140A. Sava,Op.cit.,voI.Il, p. 80.
141Ibidem.
p. 104.
142Arhivele
StatuluI
Vrancea,
pachetulXIV,doe.l1r.546.
1.43
Arhivele
Judecătoriei
Focşani;
FondulJudecătoria
Năruja,Delicle
si/vice,
nI'.436,1930.
1.44
Ibidem,nI'.590,1932.

BDD-A1412 © 1983-1984 Editura Academiei
Provided by Diacronia.ro for IP 44.207.124.84 (2023-01-09 02:13:17 UTC)

38
Studiind un mare număr de cuvinte, J «,Byck şi Al. Graur ajung la concluzta că "pluralul n-a putut să influenţezesiugularuldecît acolo unde numele
era foarte des intrehuinţat la plural, sau, cel puţin, mai des la plural decit la
singular. Numai în acest caz forma de plural a putut să eliminedin memorie
forma de singular, astfel incît, în momentul în care s-a simţit nevoia de a avea
un singular, li-a apelat la plural pentru a extrage unul" w. Intr-adevăr tel"
menii semnalati de noi se aplică de cele mai multe ori unor complexegeografice, formate din elemente asemănătoare, ceea ce obligă, in plan lingvistic,
la utilizarea cu precădere a pluralului.
Descrierile informatorilor noştri scoL,nu o dată, în evidenţă această
situaţ;;e: "ţigmiiuri sînt peste tot locul ; sînt foarte multe la .noi, ele vin în
trepte, una deasupra alteia" (Pituluşa : aşa se explică de ee ţîgmi"iură,adică
"locul eu multe flgmi1uri",este cunoscut doar în corn. Broşteni, deoarece
numai aici relieful are această Înfăţişare); [leura "se formează din cauzaprăbuşirrlor care au loc:în jurul tuhanului. Nu sînt decit vîrfuri de stinci" w;
ticlaura denumeşte "vIrfuri de stîncă, golaşc, eu vegetaţie între ele" (Dumitreşti Rîmnicul Sărat); Ţtţleura se întîlneşte numai la Paltin pentru că
numai aici sînt trei ţî[leuri adunate Într-un singur loc; ,,1\!lzlt/ţişoarele
sînt
otrţuri ascuţite, nu prea mari, unul după altul" (Văcăria), sau, cum ni-l prf"
zenta un informator din Caza, "munte care văzut din depărtare seamănă cu
mai multe căpiţe" ; coclaurăse foloseşte acolo unde pluralul înseamnă "dealuri multe, unul după altul, mai mari sau luai miei" (Nerej.n),"virfuri de stinci
pe care nu creşte nimic" (Tulnici: /dV).Piatra Şoimului "are formă de cetate: la 50-60 de metri de la bază se află un 10('ridicat ca U11
turn de cetate
iar putin mai sus altul, căruia localniciiîi spun Tuqurlui" lA?Aşadar, ambele
stînci sint nişte *(uquri, însă cea din vîrf, mai ascuţită, este un ţuqurlui.
Unii dintre aceşti termeni ereaţj pentru a particulariza anumite complexe
geograficenu au reuşit să se extindă
unor
analoge, ei fi-au
menţinut doar [1(:010,
intr-o Iorrnă
Este cazul NItuuişoarelor,
care n ti a dobindit un regim de «f''';'U''.·'
Procesul refacerii Sf!.de la
se
urmări nu numai Ia nivelul anelativclor, ci şi al â(lselo topanimice,constituite din ansarubluri de nume"în
raport de opoziţieH8,Aşa, de
în corn. Spulber, două. şesuri, ea doua
talgere uriaşe suprapuse, sInt I1!Hniteîn documente Pod DesLlpra(a. 18(0)HO
şi Puriu de Jos (a. 1831
Ulterior, acest complex geografic este desemna1
cu pluralul gcncrie Padure 183
Poduri 1854)152,
Podurile(a. 1897)15",
pentru că devenise în
unui proprietar, Aniţa Hărcall. Pluralul, ca marcă a întregului, elimină din conştiinţa vorhitorilor eele două 1,0ponÎrne care reprezentali iniţial unit5'IÎ distincie.
insă nccesitatea de
145.1.Byek,Al. Gram,Ol'.cit., Jl. 4G.
11 Il.H. Slahl,op., cii.voI.II, p. 73.
147Ghe.orght
1'[1
bIrnac.,loc.cii.
;4iiPeutruclaseletoponirnit:c,
ve;:!
româneşti
CIIradicalan/Toponimie.
1. FonnaJii plural,ln
14"ArhiveleStatului
pachetulX, <loc.lU.:l8.
'''0 Jbidcm,doc.!lI".
H,lIbidem,
j)uchdulXI, duc.Il!".128,
>,,2Ibidem,pachetulXIH,doc.nI".429.
lb Arhivele
Judecătoriei
Focşanii
18\l7,voi.IU, fila:30.

{ormalillC
ale 1opuni
:llclor
XX},J970,pag,34.

Rcgistmitlc
Iransuip!iu.ni
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DINVHANCEA

9 :;

a deosebipărţile acestuiIntreg : partea din sus a Podurilor se va numi "capul
Podurilor din Sus" (a. 18:32)J54
sau Podurele de Sus (a. 1922)155,Podurile de
Sus (a, 1924, H134,19:J))156,
iar partea din jos a Podurilor se va numi Podurile di Gios (a. 1832)107,Podurile de Jos (a. Hn8)m. După ce moşia Hărcănească se dezrnernbrează.se revine la distincţia iniţială a unităţilor, Ilumai că,
de această dată, ele se prezintă ca unităii ale UJlUlfost intreq: Podura de Deasupra (a. lU24)15!
şi Podura de Desupt(a. 1D24)"lO
, devenite apoi Podura de Sus
şi Podura de Jos. Aşadar, după Di Moldovanu, dacă suuţularultoponimiepropriu-zis (SI) desemneazăf) unitate uăzuiăÎn codrulplurnlii ăiu obiectelordeacelaşi
fel, sinqularul reţăcui de la plural (82)desemneazăo unitate [raqmentalădintr-lin
între!].Procesulînfăţişat nu este izolat În Vrancea,ci se reîntîlneşt.e.incazul satului Poduri din cam. Paltin, unde forma de singularPoduraaj ungesă denumească
unităţile care iniţial au determinat apariţia pluralului : (,5ăSll)Podura Paltinnlui, cum numeau spulberenii Podura [{osi,alături de Podura Sat, Padura
Ctmp, Podura Blănilor (Pe Podură la Bli'ini).
3.2. Ceea ce frapează în mod deosebit în această terminologie oronimică a Vrancei este exceptionala diversitate formală pe care noi am Încercat
SI) explicăm fie ea efeet al unor Ienomenefonetice, fie prin considerente 1!10[fologiee(suîixări, singulare refăcut.e de la plural). Deşi fiecare variantă, considerată izolat, poate fi justificată satisfăcător după criteriile amintite, este
de presupus că în realitate diversitatea a Iost produsul unor interlereute,
Acest lucru este evident mai ales în cazul seriei terminologiceavînd ea punct
de plecare magh. ko'"piatră", care s-a refăcut aproape în întregime după modelul seriei româneşti: iiu - chiu,
-- rhiue, ţ111wn(ă) chiuhaniăs,
iuou ciiiuau, [urlui ---chiurlui,
(ci. toponimul Teuca)160
----cbcaucă,
tuluu(Il)-: =chiuha:(li).
Putem exemplifica acest fenumen de inLerferenJ.ăa seriilor
tivul dtiufli'llr[t (kullcilurâ), pL chiu/Uel/Fi,
vîrf aseul:i!,
mult. teren, loc stincos cu p r i:i ij şti, cu vizunii de urşi şi
Informatorul din
amintea eă l-a auzi.t
h:itr1ni: "au trecul pe Ungă
alea" ;
chil/FIeI/ro
aia
de
ChiuIleura,chiflellFâcirculfisi la 'fufniei, ll11deinseamn;
Illai mică."
Ca topo
exemplific6mIlu.rnaiciI
"un v'Îrffoarte ascuţit; se vede de la noi,
u). Termenul este rezultatul InI(,Ilrlfj
derivatelor romaneşlj

][.4ArhiveleStatuluiVrancea.j]gchetuiXl, 18:\1.nI'. 128.
,,>r,
ArhiveleJudecătoriciFocşani.
Fon(/nl.ludeeMoria
Năruja,.Dosarecu ade aulwvoL1. 19:\2.
Joiiibidem,voI.r, HJ24;vo1.D. Hl:l4; val..1.Hl:3h.
157ArhiveleStatuluiVrancea,pachelulXI, do,. !lI' 1:37.
156Arhivele.JpdcciHoriel
Foeşani,Fondlll.ludeci\tqria
N{ll'lljn,
Dosan:cu ade(lutO/tia"
I'n!.r. HJ18.
1-'"Ibidem,voI.III, H124.
1<>0
ll>idem,
voI.II, 1924.
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Acelaşi proces apare şi în cazul lui ehlumandău (J(umandă?/.),
pl. chiumandăuri, "vîrf ascuţit" la Nistoreşti şi "virf stîncos" Ia 'I'ulnici, unde are
şi funcţie t.oponimică: Chiumandăul Gteşului (AIV). Schema interferenţei
este următoarea:
ţlujfih--':rtlhmandău
,j,
t
cliiu-»chiumatulău
Un ultim exemplu care confirmă extensia este chiufleieă,)l.cJâHfliid,
care însearnnă"vîrf stîncos şi ascuţit" (Tulnici; AIV). Interferenţa S-.fprodus
după o schemă asemănătoare:
/Îuj(lf(lâ)-+.Jifleică
t
t
chiu-s-chuiţlei
că
Punctul iniţial al simett-izăriia fost evoluţia semantică a apelativului
chiu de la înţelesul generic de "piatră, stîncă" la cel de "p:trte pietroasă a unui
munte", după care, datorită faptului că în Vrancea mai ales virfurile erau
vizrbil pietroase, a dobîndit sensul de "vîrf" şi, implicit, pe acela de "vîrf ascuţit" la care obliga specificulrealităţii geografice.In-acest fel chiu a devenit
sinonimcu tiu, de care se apropie şi sub aspect fonetic. Intrînd în concurenţă,
termenul maghiar nu a reuşit să-I subplanteze pe cel autohton, ei a ieşit
treptat din uz odată cu sIăhirea progresivă a influenţei maghiare. Derivatele
sale, însă, au reuşit să se menţină pentru că realizau o diferenţiere necesară
a tipurilor de înălţimi. Aşa se explică menţinerea diversităţii terminologice
în această zonă a ţării, unde - cum ar spune vrinceuii În limbajul lor - "ce
se ridică din stîncă goală, de la culmare În sus, îi tiu, chiu, tt], ţuh(ă), ţlgmcl,
[liu, bold,boailnă,tiqmău,tiiilcă, titiană, iuoui" etc. iar "tot ee pleacă gros de
jos, ca oelaie, vine Înalt tare şi se ascute spre virf, care-i stîncos şi fără pădure pe el, îi ţigmandău,ţuhan, chiuhuc,iuliău, iuhau, chiuau, chioacă,cbiaucă,
iiiira), ţu!l1râ,chiuholm, boidan" etc.
Diferenţierea semanticăse continuăla nivelulacestor două mari categorii,
după alte criterii care ţin de gradaţia progresivăa ideii de "ascuţit" asociatăcu aceeaa Înălţimii, de aspectul stîncos sau împădurit al acestor vîrfuri: "ţuţllrae
o ridicătură înaltă cu piatră. în vîrf, ea o căciulă,mai joasă caţlgma" ; "ţ7.gmandăul îi pietros la virf de nu poţi să intri; el pleacă gros de la bază şi se ascut
tuqmăndâurileastea la virf, pînă la 10-20 m înălţime";" ţl'gmelesînt mai jos
şi-s împădurite sau acoperite cu desiş"; "ţlul îi cel mai Înalt şi mai ascuţit;
îi ca un stîlp Înalt" ; .Lurlănu i-o bogilnăînaltă, ascuţit la vîrf; ii mai Înalt
ca tupna"; "c/ziuhucupleacă de jos de la bază gros şi se ridică numai piatră;
îi cam acelaşi lucru cu ţtritââul, da-i mai Înalt ea el" ; "boldulîi mai inalt ca
fur/anul"; .chiuzu! îi mai jos ca iurlanul",
Felul in care se manifestă această tendinţă diferenţiatoareşi în toponimie
ne este relevat de un "comentariu" comparativ, făcut de un informator din
Coza,referitor la numeletopice Care"gravitează"În jurul Zburăturii :" Tu[hlaul
Zlnu ăiurii îi partea stîncoasă, muntele de piatră; Ţuţura-«îi mai joasă decît
Ţuaul-«,care-imai Înalt şi-i gol; Ţlul îi mai înalt ca Ţuaul şi-i cel mai ascuţit: din Ţ'uau pleacă ţîurile de piatră; Boldul- îi maijos ca Ţlul- şi-i mai rotunjit la vîrf;Tigmaîi mai joasă ca ruaul", şi-i împădurită; Ţurlanul li mai
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înalt ca Ţt.qma-«,
îi pietros la vîrf, ieşit mai sus de pă dure şi-i un gol mai ascuţit
si mai Înalt ca Ţtriidăul->, Acestecomparaţ.ii între termenii sinonimi. care
relieîează elementul distinctiv al fiecăruia, înttlnite de noi nu o dată la informatorii din com. Tulnici, presupun şi o perspectivă de ansamblu a acestora
asupra intregului complex geografic al bazinului Putnei, Cazul rnasivului
Zburătura este departe de a fi izolat; el se regăseşte În multe complexe orografice, ale căror elemente au fost deosebitede către denominator! deşi prezentau aceeaşi dominantă, toate fiind "vîrfuri ascuţite, stîncoase". j\..stf'el.
oronimul Artşoaia polarizează Ţiul Arisoii, Chiui Arişoii, Boldul Arisoii,
Ţurlanul.Arişoii, Ţ'uţura Arişoii; oronimul Tişiţ« reprezintă nucleul denominativ pentru Ţiqma Tişifei, '['igmandâul 'I'işilei, Boldanul Tişiiei, Tiul
'!\itei, 'I'uhaul Ttşiţei; de la Gurquieiase formeazăo serie de oronime minore:
Ţ'iulGmgllie{ii,Chiul Gurquieiu, ŢiqrnaGurquieti), Tuhaul Gurquieiii,Boldul
Gutquielii, Ţuiura de la Gurquiela, ŢiymandâlllGurqaieiii, CheileGuuţuietii;
aceeaşi aglomerare oronimică o întîlnim in cazul Tisarului: Ţuha-«,TlgmtiLll
UHare), Tlgmalldâul(MaI'e şi Mic), Boldanul-«, Boldul 'l'isaru, Tuhanl--,
Tiu!, Chiul=,Titiraiul-«,Chiuluilmul-s,
Cheia-«;pentru muntele Ciuta:Tlqnuiăul
Ciuiii, Tulw cu.u), TÎul Ciuiii, Tiqtna Ciulii, Boldul Cihlii, Cheiu Ciuiii ;
pentru (;eamâna: TZ!lITu'ndaiefe
Gc'm'enii,Clieirile
Ţtqmnăul GeamiTiul Geaminii, Chiul Gemenii; ş.a.m.d.
Ar fi exagerat să credem că toţi aceşti Lermelli,,<auputut menţjne În
virtutea faptului că au reuşit s[i se deose.hească semantic, devenind complementari. Aceasta este m[ii degrabă o tendinţ.ă dedt o realitate imperativi"l,
penLru că nenumăraLesînt raporturile de sinonimiepe care vorbitorii le stabilesc între termenii cîmpului semantic: "colJwmulîi cheia dealului", "ţlgmâura j--oliliW",,,ChilllwlmlllTisaruiui îi cel mai frumos iitimi" eLe. Cneori
se ::junge chiar la () avalanşă. de tenneni mcniţî să coueretizeze l,mÎnţeles
destul de vag: .,f'leurai-o culmare de deal prăpiJstios, un chiulzan?scuţit,
o ţZclaurâ,Ull{uhan, o iiiwraie". Este adcvărat, îl] dt rareori se ("'U1WC"GC
o sinonimie pură, dovadă deosehirilede nuanţă, unele destul de
c:J.re11
pot sdtpa unui aseultătorncavizat: "un (Jolukilliaf este o ($gmâ goală"
(pentru eli ţlgmelesîIlt, de obicei,împăduriLe),"o (u/urâ e tot aşa o /lgmâinalUi",
,,{uhamzli-mI ţugrnandăl1ascu!;it", "c!zcallcaîi toL un fel de cheie, da-i mai
liliell" etc.
Este de presupus cil aecasUi sinonîmie de nuanţă a fost influenţată în
mod decisiv de compararea unor obiecte geografice deja denumite. Aeest
proces de resemantizarese constată peste tot şi se poate spune că alimentează
constant diversificarea semantică a lexicului geografic. De obieei termenii
generici sînt eei care se reflectă mai înt.ii în toponimie, după eare deosebirile
minimt: de aspect dintre oroforrne se repercutează asupra bazelor lexicale.
în acelaşi timp manifstarea toponimică a termenilor entopici reprezintă
şi un factor important de conservare a lor. Or, dacă admitem că Olonimia
Vrancei este veche, trebuie să admitem implieit că diferenţ.elede nuanţe semnalale de noi sînt în mare măsură efectul unui proces tardiv de diferenţiere.
Cea mai bună dovadă a earacterului relativ recent al diferenţierilor
semantice de nuanţă ne-o oferă sinonimia toponimelor, care reflectă, neîndoielnic, situaţia vcehe. Astfel, vîrful muntelui Zboina este numit Tlgma
Zboinii de către nărujeni, dar Ţllhalll11Zboillii de către nerejeni. Cei din Nărllja, Paltin, Ploştina, Poiana folosesc denumirea ŢigmeleFruInoaselor, în
32- Lingvistică207
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timp ce oamenii din Vetreşti, Herăstrău, Nistoreşti, Secătura Părosului preferă Taha, iar nerejenii Ţuhanul Frnmoaselor(sau al Scăturenilorş.Ttqmane
din satul Spulber este numită Ţuliana la Prahuda, Chiuhana la Podura de
Jos şi Tlul Ia Voloşcani. TulniceniinumescvîrfulLăcăuţului Ţ'iul>,Chiul-«,
Tuiura de la Lăcăut, Ţlrtldăul de la Lăeăui. Tot ei numesc vîrful Pietrosului
(lin bazinul Zăbalei Ţtqma Clieirosului, ŢIgmandăul Chetrosului,.Ţulianui
Chetrosului,pe cînd cei din valea Milcovului(Pituluşa - Broşteni) îl numesc
Tiul Peirosului.Vîrful Lapoşului de la Nereju este pentru cei din Coza Ţiqma
Lapoşului sau Ţuhanul Lapoşu, iar vîrful Giurgiulni este pentru cei din Tulnici Ţîgma Giurquilui, Ţtul Guirqiului sau Chiui Giurqiului.
Un alt factor foarte important care a determinat menţinerea terminologiei oronirnicediverse şi nuanţate a fost faptul că ea era susţinută de participarea la alte cîmpuri semantice. Multe apelative din prima serie sînt polisemantice şi acest fapt a fost desigur un factor de rezistenţă a Întregii scrii
în faţa echivalerrtelorde origine maghiară sau, eventual, de alte origini, care
le-au concurat intr-o anumită perioadă istorică. Deşi in anchetele noastre
pe teren nu am urmărit În mod special o cercetare de ansamblu a lexicului,
am reuşit totuşi să extragem din discuţii un material interesant, în bună mă..
sură inedit, Ia care am adăugat şi atestări din alte surse de informare.
încercînd o delimitare după criteriul semantic a acestor termeni, indiferent de forma lor, am ajuns la următoarele grupări :
a) "Vîrf, partea aseuţită a unni obiect, extremitate"
Heferindu..se la
pe care nu-l explică şi etimologie,DLH
apre..
ciază drept Învechit şi regional sensul de "parte ascuţită a unui obiect", cxempUIIH':ar.;
doar cu o atestare din CIHAC: "Tiul corăbiei este partea dinprotiva
,.9>-,..,-,;;",
Mai a dăugăm : ţiul cartuşului, itul gIonţ.ului (Vrancea) ---numit
astfel pe o arie foarte largă ---, Oul ,;vîrfu!t.irnăcopului: (da asfalt folosimun
tîrnăcop cu două tiuri»" (Pituluşa) ; "un tiu de fier "(Heghiu); "eolţ.ulascutit
al sapei : «intoarce sapa şi dă CUţtub;" (comunicatde Gheorghe Moldoveanu,
din Cîmpinean(9). Pentru "cucui" sau o "ridieătură ascuţiHt la un obiect"
în nordul Moldoveişi (flI (comunicat de 1. Nuţă). Un !fu de piatră
fi cît de mic "numai să aibă format de ascu!:it: i<nl-·amlovit intr--un
de piatrli,)" (Coza,Heg-hiu)(inteles pe care îI arc şi (1tignulde pialrii ; ,,!TI-am
lovit lntr-o ţîgmli de piatrii", Tulnici)<Sensul acesta este snrprins de Simion
Ilihnea în contexte narative
cale mai aduuf(vreo patru pictroaie
pe eare le-a pus ea
}, apoi infingind în
mint cele patru (îuri de pialrli r... J" 1"1;
se deprinseserăsă se
vara chiar printre !ÎlH'ilede stîncii din
unde Putna fierbea înspumată" W"
Pentru dolimitarea terenurilor se folosesc În Vrancea
de piatră, iar în
Vîlcea ţlurl
pe dmp -- heţe saII
16)\
înseamn?i
rar, e drept,
mieii, stîncă. Ulai
rnieă" ceea ee ne dă prilejul de a eonsemna
nou identitatea semanLidi
: ch.iu. TIUmai desemneazăla Tulniei şi ,.virful copacului" ("uite, s-n uscat
copacului", adică partea de la jumătate în sus), "vîrful cUtii"(,,3.luat vîntul [lul eiăii"),
colQJei: «ţ Il r 1a este o eo}jbl cu un ţîW)". Un derivat
nl Sirnion
J--IftTIlea'J
op.cit" voI.1, p. :U.
162Ibidem,p. 17.
16<1
G.F_Cianşanu,
Glosar
decuvinle
dinjud<?illl
Vilcea,
inAAH(lAt.)s. III, 1.V,1931,S:\',
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al lui ţîu, fîlllic,îriseamnă in Bonţ.ida -, Gherla "colţul mai lung al basmalei,
at.irnînd de sub cel mai scurt, cind basmaua e legată neglijent" (DLH,
Pe baza atestărilor de care dispunem pînă acum, ţil Înseamnă "vîrful
copacului" numai la Vîlcani. în rest, sensul eu care este cunoscut în toată
Vrancea:şi pe valea Mileovuluieste cel de "primul fir de iarbă care răsare din
mustul zăpezii intr-un loc : {<
a ieşit ţlf'u la iarbă, grîu, porumb, ceapă etc) ;
«ai
răsărit'? Nu, am numai ţiruri» ; «am luat un tît' de leuştean»",
Tot.
se îllţ.elegeîn Vrancea şi "iarha ascuţită la vîrf ca stuful: <daPloştina
sînt poieni eu lacuri, cu Ursii, eu !îfurî de iarbă tare,)" (Prahuda).
îl atestă mai ales pentru Moldova cu sensul de "Ullfel de iarbă cu
<,,,id,,,·,.
care rămîne de obicei netăiată Ia cosit" (comunicat din DrăguNeamt) ; ,,firul tînăr de stuf, de ţipirig" (comunicat din Latinu v-Brăila)
pe care-I are ţif şi Ia. Tulnici : "stufiş, papură" (AIV). Acest
este consemnat de Iorgu Iordan în jud. Neamţ : "un soi de papură mai
mică şi mai
decît cea obişnuită şi care creşte tot prin locuri mlăştinoase" 164,La Nemţişor jud. Neamţ, (îfuleste "fînulce aruncă mult rogoz"w,.
iar la nirlad, (traral este "stuf tînăr" (DLH, ms.), La Soveja, ttţurile denuale pietrelor, ieşite puţin din pămînt", iar pe valea
excrescerrtele, "bubele ascuţite" de pe copaci, fructe, legume
.,w,cu·-.·c
la bostanul ăla eu ţir!" (Pituluşa).
întetesul de "ierburi (arbuşti)cu vîrf ascuţit" s-a produs o extensie
unde crese astfel de ierburi (arbuşti)". De exemplu, ţir În·I'••L.:.; şi .Joc cu papură, păpurişH'(AIV),"loc cu păr i 'ş
det.ineri]", Un pl. al lui *ţÎu, ţighi, denumeşteo "pădure deasă, cu
diferiti" la Suceveni -- Galaţi (AILB),
(de obicei, unelte sau instrumente) care au o
asdin alte dictionare, DLH (ms.) semnalează următoarele
ale lui tiu: .,toDoreu tăisul lung si îngust (fol,sil la
earea lemnelor mai groase)", ,,ecure ma;'e" (ambcic prin Moldr/v<l
şi
"un fel de secure mică folosită la făcutul carelor" (prin Banat, Oltenia,
Moldova),În CADE apare şi sensul de "daltă de fier",
aflăm şi în Muldova : "jghealJ;urilesînt;făcute din lemne
cu fÎul din Iemn de plop" (c01n.Piatra Şoimului, jud, Iaşi;
Printre uneltele folosite la pădure
sădît şi semănat, L Hu "nuun
eu sul'. -acj-,agde Ia [iu : *ţi
semantice au şi alte variante şi derivate ale
înseamnă în jud.
"prăjină eu pămiituf (şomoltoc)
la vîrf,
ca semn de hotar sau de orientare
(irla este o "prăjioadi pentru holar" 168,ea
---Cluj: "semn pentru delimitarea pădurilor (AILB),
akătuitii dînlr-un rlaf gros, cu o Imeată de fier
care se înfige în
şi se 'prip'oneştepluta el" (valea
'Tojuon:imie
pu{neunliJ
in ,,,1\JiJeovia'I.,
IV) 1q)31j). 24.
ti:r,/1.,
O
decuvinte,
în L CIt, III, 1\llO,p. 346.
lf,6 '[tu,Datedin terminologia
silvldi.dintreTisaşi Carpa{i,In "He\!i.tapădurilor",
..'"'",,I'>,.U,
1\120..
iaIllliuie ma.rtie.
p. GO,
DumitruUdrescu,Glosarregional
din Arge.'!,
Blleun,şti,
1967,S.Y.
lesH:lauliJsctl-Cmlin,
oJJ.cit••s,v.
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mijlocie a Bistriţei), cu varianta ţuiag (Cîrlibaba)169
; tiuic'pl. {liceeeste ,,n
, ascuţ,itla un capăt legat de o şprangă [... ] folosit pentru prtponirea plutei
Siret" (SCHIBAN, D.) ; iuieiic, pl. iuieiici, UIl"par care se înfige în vîrful
de fîn" (comunicat din Coleşti- Vaşcău, DLH ms.), "Un băţ scurt,
ascutit [s.u.] Ia un capăt, cu care se joacă copiii Iovindu-l de alte beţe" se nutiotic la Sîntiana - Gherla (DLH 1115.),
ţie la Tătăruşi -c-jud. Iaşi (comunicat de H. Bărleanu) şi ţtwă la Cîrnpineanca,jocul respectiv numindu-se
ticna-patra, deoarece beţele trebuiesc lovite de patru ori (comunicat de Gh,
Moldoveanu).La Tulnici, ,,0 casă prea tuguiată" se cheamă ţita sau iuqurlui :
"uite ce (îl! de casă şi-a făcut ăsta 1"
Fluierele făcute de copii din lemn de salcie se numesc la Dumitresti
iuolică,pl. ţavZiei,ţuţlică În Moldova(SCRIBAN,D.), tlţlică, pI. MUcipe valea
Milcovului,unde este considerat "cuvînt bătrîuesc : <dar îi tragi cu tuţlica
aia a ta) ", Consemnămşi iiolică "tub mic de trestie, soc sau salcie, închis
la capătul de sus [... ], în care se taie o limbă În forma literei U" folosit la Galaţi
ca parte componentăa instrumcntului blzoi,cu sinonimele: piscoaie,ptscoane,
piscoi(Hunedoaraşi Oradea), ţlplii (Oltenia){auZicii
(Tulcea),pună (Ploieşti)170.
Tot pe valea Milcovuluiam notat ţ!'flcarii,pl. iiţleuri "fluier lung din lemn
de salcie: «mi-am făcut o ţîflel1ri1»".
La Pituluşa se foloseşte şi ţiflCll,pl. (i[leuri, pentru "un fluier din lut, cu zece găuri, pe care-I folosescpăltinenii".
Este posibil ca această specializaresemantică să fi fost favorizată elevaloarea
onomatopeică a grupului fonetic al bazei.
e) "Părţi ale corpului eu profil ascuţit"
"Nodul gîtului" sau "mărul lui Adam" este numit în Moldova de nordest ţîu (comunicat de 1. .Nuţă), iar pentru "omuşor" se foloseştela Petrova Vişeul de Sus ţifl6c, pl. tiţlocuri (derivat de Dtn ms. din ţiflâ --j-suf.-ac) şi
ţÎc în Vrancea: "mi s-a umflat ţtcul gîtului" (Coza). Cu acelaşi înţeles este Înregistrat ŞI de DLR (ms.)În sintagma: iicul palatului. S-ar putea-adăuga şi
tcuepentru "beregată" (ALR 1 h. 38)171,care a fost înregistrat şi cu sens oronimic: "dîmb mai ridicat" (Corbi,j ud. Braşov, vezi supra, P:470). La Mănăstireni - Botoşani, tiu înseamnă şi "bot"172(cf, şi SCHIBAN,D.), iar la Cîrnpineanca, jud. Vrancea, "cotul ascuţit al unei persoane: «miii, ce ţiu ai 1»"
(comunicat de GheorgheMoldovcanll).în zona Neamţului, ţif de păr şi ţuflie
11IlseamI.ă
"moţ de păr" (DLR ms.) ; în Muntenia şi Moldova, (il (tit) a fost
înregistrat cu sensul de "cioc" ("bărbuţă") (cf. SCRIBAN,D., DLH ms.). Firele de păr "care stau drept Îj1sus" se numesc ţufarlLlicprin nord-vestul Munteniei (DLR, ms.),iar unui om cu barbă i se spune, depreciativ, "un Iăgui"
(ibidem).
el) "Obiecte sau fiinţe mici"
AtestărHecu acest înţeles sînt mai puţine şi ele se referă Ia termenii de
bază d primei serii: fie, pe care noi l-am găsit în Vrancea (IU înţelesul de
"copil mic" ("ce-ţi face fieul ?" sau "ce să mă fac eu cu ficul ăsta de copil" ?)
169V. Arvinle,Terminologia
exploatării
lemnului
şi a plulărittllui,
in.SCşt(FilologIe),
Iaşi,VIII, 1957,fase.1, p. 173.
l?OTiberiu
Alexandru,
Instrumente
muzicale
alePOponzllli
rom<1n,
Bucureşti,
1956,p.7.
171Alteexemple
la MariusSala,Denumirea
"măruluilui A.dam"
in unelelimbiroma:n.ice.
in SeL, IX, 1958,nr. 4, p. 502.
l.12D.Gr.Furtună,op.cit.
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şi cu cel de "obieet foarte mic" ("ce să fac' eu cu (ieu ăsta de creion 't" - echivalent semantic al cuvintului timburucţ. în Oltenia, tiu denumeşte o "haină
scurtă" ("i-a făcut lin tiu de /winii")p3.Iezii sălbatici sînt numiţi tii (sg. tiu)
in cum. Frasin, jud. Suceava, după cum ne comunică Dragoş Moldovanu,
Această atestare ne îndreptăţeşte să incadrăm tot aici pe !lglli ie (eu variantele: (Ugl1Î,-ie, [!igu!,-le) însemnînd "ied pînă la un an" prin Oltenia, iar în
Muntenia, Oltenia şi Banat "capră Între un unşi doi ani", pentru care D1.R
) trimite la germ. Zieqe, după S. Puşcariu (care, sub formă ţiguiu, îl Îneu acelaşi sens în Banat)l74.
Ceeace se observă imediat din glosele prezentate de noi este. faptul că
umcroaseteIorme şi derivale, fie cu o semnificaţieoronimică, fie eu una extr,mo,ecăacesteia. dispersate pe întregul teritoriu al ţării, poLfi eu greu înţelese
ca rezultate ale unor evoluţii semantice de tipul extensie. restricţie, dar
se clarifioă în momentul în care presupunem că descind, mai mult sau mai
puţin independent, de la baze avînd sensul de "ascuţit", "vîrf", "mic". Lectura articolelor *slezşi *sleigdin dicţionarul lui A. Walde şi .J.
care
uniflcă sub semnificaţia "ascuţit" o mare diversitate de forme. sensuri din
mai toate limbile iudo-europene("vÎrf de munte ascuţit", "ghimpe", "corman
de plug", "băţ lung, prăjină", "lujer", "stuf", .Lrunchi ascuţit", "trtiş" etc.),
ne întăreşte convingerea că este vorba de un' poliseman+isrnarhaic. Absenţa
motivărilor semantice interne şi dispersareatgcograficăa atestărilor sprijină
ipoteza originii autohtone a bazelor, care, .cum am văzut, se poate susţine
şi prin argumente formale,
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Fig.5: ţllhă

Fîg.6: ţÎu
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Fig.Il : cbiubue

Fig.12: ţÎgn?ăură
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