CllVlPULSE:'\1ANTIC
AL NOTIUNII DE "LOCDEFRIŞAT"
iN TOPONIMIA DIN BAZINUL UZULUI (lVIOLDOYA)
DE
\T,ADCO.JOCAP,U
I.i. Termenii geografici pentru noţiunea de "loc defrişat" nu sun In
totalitate definiţi cu exactitate, iar unii dintre ei sînt incluşi Iără motiv în
această categorie. În vederea unei definiri mai exacte a fiecăruia este necesară
()analiză a întregului cimp semantic al noţiunii respective,pentru a surprinde
relaţiile diacroriiceşi sincronicestabilite Între termenii acestui cîmp. În plus,
studierea tipurilor toponimice dependente de cîmpul analizat şi a repartitiei
geografice a acestor tipuri poate 8Uplini o documentare lacunară, ajutind
la sesizarea stratificării t.oponimelordintr-o zonă dată,
Lupta împotriva pădurilor,in scopulvalorificăriipustoralesau agricolea
mîntului, a fost generalăla Doi,În timp şi în spaţiu.Se presupunecă, după "retragerea romană", pădurea a cîştigat teren nu numai în Dada, .o/tlÎntreaga
Romanie: "Pare-se că, după căderea imperiuluiroman, asistăm/Iao adevărată
invazie lentă a pădurii, pornită să recucerească, pe înc.et1'J,suprafeţele.de
cultură ce-i fuseseră.răpite':". In Occident, acţiunea intensă şi sistematică
de deîrişare şi, implicit, de colonizarea locurilor ob+inuteja atins apogeul la
începutul mileniuluinostru : "În jurul anului 1050 [...1 se deschideo eră nouă
care trebuia să se sîlrsească numai în veacul al XIII-lea: aceea a marilor defrisări, după toale aparenţele, cea mai mare crestere a suprafeţelor de cultură
care a avut.loc pe pămîntul nostru, din timpuri preist.otice">.Acolo,defrişarea
il avut un caracter sistemat.ic,pădurea fiind atacată după un plan vast.
La noi, oameniinu au tăiat pădurea prin mari def'rişăriIrontale, care să ducă
la completa ei stîrpire, ci au pătruns în ea prin culoare şi poieni; pădurea [1
fost atacată din interior, pe supraf'etemici, prin "poienire",fiecare comunitate
sătească delrisînd cît avea nevoie,"Agrieulturanoastră spune 1-1.1-1.Stahla fost legală de codru cel putin tot;atît de puternic cit şi păstoritul [...[. Poiana
1 I-Jenl'i
T-LSt.ahl
, Contributii
fa studio!sa/do!'rlendinia:c
rotnâncsti
, \>01L Bl!Cnre;.;U,
1\)58,p. 280,
2 Mar«Bloch,Lescuracterc»
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naturală sau artificială constituia aşadar elementul de bază al economieisăteşti şi lupta împotriva pădurii era o luptă pentru mărirea şi crearea poienilor"".
1.2. tn bazinul Uzului, curăturile apar menţionate încă din primele
documente referitoare la satul Dărrnăneşti-. Totuşi, faptul că Bacăul era la
1837ţinutul cel mai bogat în păduri din Moldova(aproape un sfert din cele
existerrtein Întreaga provincie)"dovedeştecă exploatarea pădurilor în această
zonă a fost un proces relativ tîrziu. Acest fapt este, confirmat şi de raritatea
toponimelor care reflectă fenomenul defrişării, ca şi de caracterul lor recent
În comparaţie cu alte zone, cum ar fi Bucovina. Toponimul cel mai reprezentativ pentru fenomenul analizat este Runcul, atestat ca oronim la sfîrşitul
secoluluial XVIII-lea: "Die Waldung auf dern Berge Runku Batrin und Moiidroja hesteht ebenfalls aus hochstămmigen NadeIl101z"G.
Pădurea Înaltă de
brad (hochstămmigenNadelholz) de pe dealul Runcul Bătrîn este În cel mai
înalt grad edificatoare, dat fiind faptul că Ruucul a trebuit să denumească
iniţial un loc fără pădure. Ulterior, Într-o hartă de la 1900, porţiunile din
preajma satelor (inclusiv Runcul Bătrîn şi 1\!Iîndroaia)apar fără pădure.
Semnificativesînt şi numele a două din satele comunei Dărmăneştl, situată
pe cursul inferior al Uzului: Poiana Uzului şi Poiana Roşea (numele vechi
al satului Brătuleşti). în sfîrşit, SchitulLapoş,Înfiinţat în raza actualei cornune
la 1737,este aşezat şi el Într-o poiană dăruită de un sătean: Poiana Romcei",
Înainte de anul 1807,cînd satul Dărmăneşti intră În stăpînirea lui C. Ghica, locuitorii de aici erau În relaţie directă cu pădurea, ca stăpîni ai acesteia",
Toponimele din acea perioadă au apărut ca urmare a unor "deschideri" de
poieni pentru fînaţ sau a curăţirii locurilor pentru arătură. După ce satul îşi
pierde libertatea, deîrişările vor tinde tot mai mult spre o valorificare comercială a lemnului.Pădurea era acum a statului sau a marilor proprietari. Schimbarea continuă a configuraţiei pădurilor din zonă a lăsat urme în toponimia
de aici. Pe de altă parte, distincţia făcută Între etapa mai nouă a defrişărilor
a H.II. Stahl,Contributii,
I, p, 224şi 227.
4 DIn, A,XVIl- IT,p. 8:3,a. 1607;ORH,A,XXI,nr. 7, a. 1632.
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din ultimele două secole şi o perioadă anterioară a def'risăriloragricole-sau
p ast orale va aju ta la descrierea mapei toponimice a zonei.
! .a. Sărăcia documenteloristorice care să ateste evoluţia despă'duririlor
din bazinul Uzului ne-a determinat să Încercăm o abordare a toponimiei în
perspectivă istorică, căutînd modalităţi de departajare cronologicăelformelor
geograficean tropiceplecindde la toponimieinprimul rind. Deoarecematerialul
este redus la o zonă Iimitatăv, analiza va fi extinsă pentru a surprinde esenţa
fenomenelor şi a da concluziiloro sf'eră de aplicabilitate mai largă. Paralel
eu prezentarea materialului din zona anchet.ată,vom lua in discuţie fapte din
intreaga tară, pentru a analiza anumite relaţii ce se stabilesc Între termenii
care ilustrează noţiunea de def'rişare.
2.:. in bazinul Uzuluiexistă două toponimeformate eu ent.opicultune :
Dealul Runcului (deal, poiană şi curmătură, lingă satul Brătuleşti), atestat
la 1790 'in forma Runkti Batrttiw, Dealul Runcului (lîngă satul Sălătruc),
cu atestări de după 1935.
In zona anchet.ată,toponimul RWIWlşi-a pierdut semnificaţiaoriginara :
nu am înregistrat aici apelativul runc, de la care s-a format numele de loc.
Urmărind situaţia entopiculniÎn alte părţi ale teritoriului lingvistic românesc,
observăm că el se mai păstrează în unele zone de munte şi de deal, dar de cele
mai multe ori eu un alt sens decît cel originar. Ca toponim, termenul în discuţie
acoperă o arie întinsă, care depăşeşte graniţele actuale ale ţării, cuprinzînd
şi Galiţia, Slovacia şi Serbia!". Implicit, aceeaşi răspîndire largă, cuprinzînd
întreg teritoriul de limbă română, inclusiv dialectul aromân12,a avuL-oÎntr-o
epocă mai veche şi apelativni corespunzător.Hestringerea actuală a circulaţiei
entopicului la anumite zone, ea şi pierderea sensului său iniţial sînt simptome
ale unui proces de dispariţie a cuvîntului din limbă. Deja II. Tiktin, în Dicţionarul român-german,Bucureşti, 1912, S.V.,îl prezintă ca învechit, răspîndit.
În partea de vest a ţării şi în Macedonia,Analizînddatele cuprinseîn Diciionarti
limbii româneştial lui A. Scriban, în Dictionarul limbii române.al Academiei
H. S. România (litera fi), ca şi Într-o serie de glosare regionaleşie monografii
dialectale, se pot urmări cu uşurinţă fenomenelede "tocire" {S/ Mehedinti)a
înţelesului entopiculuiTUneşi de remotivare a sa.
:
O primă categorie o formează atestările din acele puncte în care se mai
păstrează sensul iniţial. Astfel, pe Valea Bistritei găsim tune .Jocul de pe care
s-a tăiat pădurea":", sau chiar mai dezvoltat "loc din pădure unde arborii au
fost doborîţi prin tăiere şi pe urmă curăţa ţi prin ardere, pentru a putea fi
transformaţi în teren de fîneaţă"14.O altă zonă conservatoare este Maramu9 Matt,rialul
a fost obţinutprinanchetedirecteefectuateIn bazinulUzuluiintreanii
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reşul unde, la Vişeul de Sus şi Borşa, a fost, de asemenea,înregistrat acest,
sens!". În Transilvania, el apare în zona Năsăudului şi a Seheşului-".După
A. Scriban, tune este un sinonim pentru "curătură", "Iaz", "ogor pe un loc
unde a fost pădure" şi în Oltenia şi Bucovina, În ultima zonă fiind înregistrat
şi sensul "loc din .pădure unde copacii au ars"!". Verbul (1runcui apare încă
în Hateg şi, sub forma a runculi "a defrişa", în Bucovina.
Dintr-o altă serie de atestări se observă că, deşi entopiculeste cunoscutîn
punctele respective, sensul originar transpare cu greu; astfel, în Tara Oaşului
avem "pădure cu copacidoborîţi de vint"!",acelaşisens fiind atestat de A. Seriban pentru Maramureş,iar de DLR În zona Sebeşului,unde am văzut că se mai
păstrează şi sensul originar.
Într-o ultimă categorie se grupează atestările din punctele în care sensul
initial s-a pierdut cu totul, cuvîntul fiind remotivat prin includerea unor
trăsături secundare, ulterioare ale obiectului geograficdenumit Bune. Astfel,
în Oltenia, rUl1eÎnseamnă"livadă cu fîn" si chiar numai "un loc, un deal">
(deci,imposibilitateade a explicanumele aclui loc). În judeţul Vîlcea,M. 01'05
găseşte doar înţelesul de "deal în formă de semicerc">".La Straja (Hădăuti)
şi Rodna (Năsăud), el denumeşte"o poiană în pădure sau pe o .coastă de deal"
(vezi.DLR,litera R, s.v.). în aceeaşicategoriea rernotivărilorse înscrieşi sensul
din Maramureş "cîmp unde pasc vitele" sau cel de "podiş" din Botoşani şi
Crucea (Valea Bistriţei ; ibidem). Prin Maramureş,runc a ajuns să fie sinonim
eu zmeurtşsau, la Năsăud, cu aţtni», după vegetaţia care poate să apară pe un
loc defrişat. Alături de păstrarea sa prin toponirne, putem nota şi inserarea
termenului.în sintagme de tipulcelei din Maramureş,poamăde .rang "zmeură"
(ALB-Mar. II, h. 451), construcţii care pot avea acelaşi rol de conservare
a cuvîntului ca şi poeziilepopulare din Bucovinain care apare verbul a nmculi,
Rezumînd cele arătate mai sus, observăm că nu se.poate vorhi de arii
in care en.topieulrunc şi-a păstrat sensul originar, în contrstu altele în care
este remotivat, In toate zonele in care el se mai păstrează există, alături de
vechiul înţeles, şi încercări de resemantizare a termenului.
Un semnal slăbirii sensului entopicului în cauză poate fi. şi raritatea
aparitiei sale în documente,
găsim mai bine reprezentat doar pentru
Bucovina. Astfel, la 1652este menţionată o vînzare a unui "Iaz de fănaţ, cît
iaste tot şi cu runcu, runcuri de păscut" făcute din "pădurea întreagă">'. La
1697găsim un act de vînzare a unei moşii "eu.runcuri de păscut", iar la 1768
un inventar care cuprinde şi "un runc, care a fost lăzuit de tata meu cu foc
şi cu seeurea"22.
Soarta acestui entopic a fost, de fapt, intuită deja de la sfîrşitul secolului
treeut.G. Popovici remarca faptul că în ocolul Cîmpulunguluisensul acestui
15V.Arvintc, loc.cii,
16Dicţionurullimbiiromâne,
serienouă,tom.IX, Bucureşti,
1975,S.lI.
17Ibidem.
1"l."A.{andrea,Gtuiuldin TaraOaşllilli.
Bucureşti,
1907,p. 51.
19NltLROltenia,IU.Bucureşti,
1974,AIN1)1.
20:\1.Oros,Toponimta.sotelor
GenzmenÎ
şi Popeşti
(jud.Vilcea),
în SUBB(Philol.).
1970,
nr. 2, p. 115.
21T.V.ŞtcfanelH,
Documente
din oechiul-ocol
al Cimpultuufului
Moldovenesc,
Bucureşti,.
1915,p. 4.
22G.Popoviei,
RllIle.G10să
la o colec!Îlllle
ineditădedoclll1lenle
moldo-c1mpllIz1l1gene,
în
"Convorbiri
Literare",XXV,1891,p. 712.
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cuvint este pe cale de a dispărea, trăsătura esenţială fiind Înlocuită arbitrar
cu "note prinse din aparenţele concrete ale locurilor la care se referă denumirea">",în prima jumătate a secoluluinostru, 1. Conearemarca, totuşi, că runc
circulase pînă nu dcmult ca apelativ În Lovfstea=.Pentru S. Mehedinti,Însă,
runc este unul din cele mai vechi cuvinte ale limbii române, dar cu înţelesul
tocif.25•
în vederea unei definiri mai exacte a eritopicului,vom urmări evoluţialat.
runcus şi riincare în limbile romanice. EnLopicultune este moştenit (eL med.
lat. TlllIWS,
format de la verbul runcare, apueiTDRG, CADE, SCRIBAN,D.).
Lat. runcare însemna "a plivi, a prăşi"26cu instrumentul numit runco, -onis
("un fel de săpăligă").El nu desemna acţiunea de dcfrişare, ci de îndepărtare a
buruienilorşi de afînarca solului-".Existenţa instrurncntului numit runco, -onis
ne arată că operaţia se făcea nu prin smulgerea buruienîlor sau a ierbii,
ei prin tăierea sau scoaterea lor din pămînt. Cuvîntul italian dialectul (din
Piacenta)ronk"pămînt destelenit"păstrează sensulvechi al cuvîntuluilatinesc'".
Alte atcstări din italiana dialectală şi din Iriulană ne dau posibilitatea să refacem o evoluţie semantică a acestuia de Ia sensul "loc
curăţat prin tăierea buruienilor" la "loc: curăţat prin tăierea tuîişurilor,
scoaterea cioatelor"şi, în cele din urrnă.Ta"loc curăţat prin tăierea copacilor",
adică la "loc defrişat", care reprezintă termenul final ,al procesului evolutiv,
concretizatÎn rom. runc şi a rom. arunqu. Termeniiintermediari ai acestui proces
îi găsim în piac. ronkcl "rădăcini care se folosesc pentru foc", În Iriul. ronk:
"eoas!ă de deal în trepte plantată cu viţă de vie" (adică un loc ee a fost curăiat
pentru a fi plantat cu viţă de vie) şi în itaI. rOl1C(LrC
"a curăţa pomii de crengi
uscate">, Nota comună a cuvintelor menţionate este acţiunea de curăiare
a unui loc, not.ă jrnplicată şi în rom. Tuneea trăsătură definitorie a sa ; TUrle
nu cuprinde şi specificareatehnicii de defrişarefolosite,aprnpiindu-se eleeutopicul wrâlurăşi deosehindu-seÎn această privinţă de secăturăşi arşi.(i{.Evoluţia
semantică il lat. ruuco, -onis urmează pe cea a verbului runcare şifa substantivului runcus : v , itaI. roneone"euţ.itmai mare"?",friul. ronkotie,rinkone "cuţit
pentru curăţat vita de vie". Cuvîntul este atestat şi în dahnată : roncaunv.
1n toponimie,termenul este prezent, în afară de rcmână=, şi în italiană
[Ronco}, retorornană (engad, Runc, Rrlllcs, Runcheila) şi dalmată (Rune,
Honco)33.Termenul,atît ca apelativ, eit şi ea toponim, nu este atestat În vestul
23G, Pupuviei,Oj).cii.,p, 715,
24IonConen,TaraLouiştei,
Gcograficisf()ricii,
Bucureşti,
1935,p, 118.
"5SimionMehedinţi,
Operealese,Bucuresti,
1\)07,p, 242.
26L. Quicherat
eLA. Daveluy,
Dic/ionnaire
latin-franr;ais51,
Paris,1922,SJ',; A.Ernouf:
el J\, ;VreiIleI,
Dic!iollJlaÎre
eflj1llo1ogiqllc
dela langllelatine,Ris/airedesmols,Paris,19137,
S,I).
27C1'.lat. T/mw,-ac "herbaqne tolliturrUI!canc!o",
la Ernout-Meillet.
of!. cii" s.v.
!'t1llcafe,
2RHEvVa,
7 4,j4: flll1carC
"a plivi"; 74-16:I'll]1CO,
-one"sapăde plivit".Pentruurmaşii
romaniei
ai lat. T1lJ1wre
(sarire si sarcllla]'c),
veziHE\V3,
Ernout-Meillet,
op.cit.i 0, Blocbel
W.von\Vartbourg,
DiclioJlllaire
clum%gti/ve
dela {angue
Franaise3,
Paris,1\)60,
29G.Devo!:o,
G.C.mi, Dizionario
de/la!il/gliai(afilma,
Florenla,1971.
30Ibidem.
31M,BartoJi,DasDalmalisdle,
II, Viena,col.217,
agPiriulRUJ/cl1IUi,
in DEnS,a. 147:3.
331. Iordan,Bczeicluwngen
fiir "Rodeland"
in da l'lUJ1ă.llisc1wll
Topol1omasfik,
În "Zeilsehriftfur Ortsnamenf()fSchung",
IV,1928,p. 54..
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68.-=-----=-----------------------------------------------Homaniei (Ir., prov., cat., sp.,port.)34. Presupunem că, în limbile romanice
occidentale, runcare a putut fi concurat de paroriimul rbonchare, păstrat
în aceste Limbi(ca şi substantivu1 rlumclinsi: log. rutiku "bot" şi ronkare
"a zbiera", v. Ir. rotuihier,roncher,v. ital, roncare,sp. roticar"a sforăi",sp. ronco
, prov. şi cat, rencar, cat. .ronk;ohuald.runke>, Pe de altă parte, evoluţia
semantică a verbului lncă din latina tîrzie ar putea explica impunerea in Iimbile romanice a sinonirnuluisău sarIre (sal'CLllare),
care s-a păstrat în f'ranceză,
italiană, friulană, engadiuă, arornăuă=, Evoluţia semantică de 1;1
plivi" la "a defrişa" este atesl.ată şi pentru o formă a lui sartre, *ex:sarfwn,
în Ir. essarl, v. pI'OV,eissartv. Toponime de tipul Essurtls, Le
.ertemern (din exsartum+-21
ntropon. Emeru}, Coupesarie(lat. curoum exsartum] etc., denurnind locuri deirişate, sînt [oart.e numeroase în Franţa:lS,
fiind corespondenteleoccidentale ale Ruticurilor noastre.
Un alt caz de evoluţie semantică de la sensul "a prăşi, a plivi" la cel de '\
"a tăa (copa('i= .c;,real)' îl găsim in bval.. ls.arkladur.«in la:t.sa!'ctlan)1
care inseamna "mhe, adică "luna secerişului' (ŞInu a plivitului, prăşitulurf
după cum o ara tă şi friul. seselado"iulie" (de la lat. sicilare}, Acelaşifenomen
îl întîlnim şi pentru rom. a plivi, regional eu sensul"a tăia spice de secară, a secărăti"w. în aceeaşi categorie se înscrie şi Iriul. tonka "ati'iia porumhul eu
secerea".
Aşadar, limba română face parte dintr-o arie de est cu continuatori ai
lat. ]'uncus.Substantivulnmcălură, atestat în BulzeşLi Hunedoara40,cu sensul
ele "uscătură", adică "resturilR rezultate prin curăţirea copacilor", poate [î
o rămăşiţă a unui verb neatestat, de con,Îugarea1, urmaşullatinesculuiruncare
(verbul latinesc s-a păstrat in această formă şi în itaI. roncare şi friul. ]'onka).
Forma aetuală a rzl1lwieste refăcută de la substantivH•
Sensulde "curăţare"a 1cuvintuluiromânescîl găsimconfirmat de diversele
explicatii date acestei tehnici de defrişare de la noi: ]'une = "loc curăţat de
pădure prin tăierea acesteia şi scoaterea eioatelor"42; "altădată au tăiat copacii
şi i-au scos din rădăcini cu to t şi un astfel de pămînt l-au numit rzIneşi apoi
Cl1ri'illlră"43.
tI. H. Stahl arată (:[1.
"atunci eind, după tăierea copacilor,se scot
şi ră dăcinile, se ohţine o wrălllră sau o wrăţihml, dar se foloseşte şi termenul
de «a runcului»44pentru a se obţine UIl «I'lllln"45.Merită atenţie şi versurile
populare citate de G. Popovici, unde accentul cade pe curăţirea locului de
34Nu!'sIeatestatîn aceasti:î
arieîn HEvV",
13A. Dauzalel CI!.Hostaing,
Dicliolll1aire
l!.!m()logiiille
des1I0111S
deliwxellFmncc,Paris,198:\,
la :r.Corominas,
DiC(ţonario
cri/ih)climo16gico
dela lcngua
caslellana,
Berna,1970,la H.Mcnendez
Pidal,Origenes
delespatiol,
1,Madrid,
1929_
35HEW:!,
nI'.7292.
36TachePapahagî,op.ciI.,s.v.sărcl'Cdzu"prăşesG,
plivesc".
:\7HEVP.n1'.:lOf\();vezişi nota 28.
:\8Dauzat.F\qstaing,
Of!.cit., S./i.
aHDLH,literaP, s./).
401. Strău\.,l'ocabular
regional,In "Cumvorbim",JV,1\l52,nI'. 4, S./I.
41DLn, litera H, S.IJ.
42V.TufesGu.
Pe /JalealHoldouei.
Privelişli
si evocări,
Bucuresti,1\l70,
p. 26.
43Al. Bocănetn,Terminologia
agrarăîn limbaromâne!.
StueliufUolo[jic·isioric-cult!1ral,
in ,.CodrulCosmÎnullli",
Il·-IU, 1925-1926,p. 138.
44Formadat,lde Stahl(probabil
dinancheteie
saledirecte)este creatăde la mnc
suL-vlui.
45lI.Il. Slahl,Contributii,
r, J). 272.
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rădăcini, fără a se mai menţiona tăierea copacilor: "Şi să scoată rădăcini!
De copaci şi mărăcini/ Şi să fad foc cu iască r Codru-ntregsă-I runculească",
O altă serie de nume pleacă de la entopicul secătură: Secăiura Grozei
(deal, vîrf, plai, poiană, pîrîu) atestat la lR96în forma Pl. şi PÎr. Săcătur«
Grozaw; SecăturaFcrcului (plai, pîrîu) atestat la 1790 în forma Pojatia Sekaiura Fark1l47•
În zona Uzului, tehnica de deîrişare prin secare nu mai este cunoscută,
deci entopicul specializat nu mai circulă=. El este însă folosit frecvent în documente pînă la sfîrşitul secoluluial XIX-lea: la 1641- "au făcut săcătura
prin codru"; la 1863- "avînd eu dreaptă secătură, făcută cu toporu din
codru mereu, de taică-meu'?".
Acest entopic desemneazăo tehnică precisă ele def'rişare.,.Alt chip de a
stîrpi pădurea a fost acela de a jupi coaja de pe trunchiul arborilor şi a-i lăsa
astfel să. se usuce; deoarece prin acest mijloc seca seva, izvorul de hrană, a
căpătat pămîntul nimicit în acest mod numele «secătură»"50.C.C. Giurescu
aduce precizări în plus: "Săcălllră indică şi tehnica specială întrebuinţată,
anume cojirea circulară a copacilorde pe o anumită lăţime, aşa Încît circulaţia
sevei se Întrerupea. In consecinţă, copacii se uscau «in picioare» şi apoi erau
tăiaţi.'?", Mai cităm şi definiţia culeasă de SLahIde la un informator din Gorj,
in 1946: "Le tai în mîzgă, pînă la 1 iulie. După aceea se închide coaja şi nu
se mai jupoaie, că s-a lipit mîzga de lemn. Atunci îl jupoi Într-un sfert de oră.
In puterea verii se usucă, dacă. nu are coaja pc ef"52,
Deşi entopicul şi toponimul format de la acesta apar în documente
încă din secolulal XVI-lea53,nici un dicţionar al limbii române nu menţionează
pentru secăiurăsensul de "loc defrişat", fiind înregistrat numai acela de "om
sau lucru de nimic". Doar AL Ciorănescu,în Diccionario eiimoloqicorumano,
II, nr. 7653,îl ia în discuţie, adrnitînd Însă în mod eronat existenţa unui continuator românesca seca"a tăia" al verbului lat. Secăre,de la care's-ar fi format
cnvîntul secătură "loc defrişat". Din definiţiile de mai sus aIe}ermenului în
discuţie se poate vedea că, deşi exprimă o tehnică de deîrişarâ, deci de Înlăturare a copacilor,la baza sa stă verbul a seca "a usca" (defrîşarea nu implică
neapărat tăierea pădurii, aceasta putînd fi Înlăturată şi prin alte mijloace).
Secătură trebuie definit ca fiind un loc .din pădure eu copacii secaţi de sevă
prin tehnica arătată mai sus şi lăsaţi să se usuce'>, termenul aplicîndu-se,
prin extensie, şi.Iocului rămas după ce copacii astfel uscaţi au fost Înlăturaţi
prin alte mijloace (Ioc, tăiere), Sensul"om de nimic" se poate explica mai uşor
ea un sens figurat al entopicului, decît direct de la verbul a seca "a usca". Pe
16InstitutulGeografie
al Armatei.Moldona.
hartă,se, 1: 50000,Bucurest
i. 1896.Îrr
eontinunre
vomfolosiabrevierea:
H. Mold.(/8.96);trimitereaestela seriaXII, coloana
H.
,17Otzel
lowitz.corn.79.
48Precizămcii toponimnlSecătura
Parculuidesernneaz
ă un loctntr-oZ0112
cu multe
izvoaresi plrale: Piriu!lznoarelor
elc.; prinurmare.1111
poatefi vorbade sensul.Joclipsit
de apă".
4"II.H. Stahl,Confrilmtfi,
II, p. 1<iO,
respediv11)0,
din Vrancea.
50Al.Bocăneţn,
loc.cit.
51C.C.(;iUJ'('seu,
np.cit.,p. 32.
5:111.11.
stBhl.ConfrUmlii,I.p.
246.
53DEnS,n. 1:1fl8.
S./).
5·1Explicatiase meniinesi asUizi:cOIililnicCiL
de praf.elr.V. i\rvinle,în urmaullei
;[m'he
te coJecti
ve efedualein Vrancea.
îl!mlllJ19S:1.
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de altă parte, verbul romănesc.«seca "a tăia" presupus de Al. Ciorănescu(loc.
cit. reluîndu-i pe l.-A. Candrea, GS, VI, 325, şi Buescu) nu lŞI află
juxtilicarea, neputîndu-se admite ca lat. sica să fi avut un tratament a! lui sdiferit de lat. sedea (> şăz }. Nu lipsit de importanţă .poate fi şi faptul că,
Încă din latina tîrzie, s ecăre cunoaşte o specializaresemantică spre sensurile
"a tăia cu ferăstrăul", "a secera, a cosi", astfel că limbile romanice îl cunosc
numai eu aceste sensuri (cf. Ir, scier, sp. seqar, ital, seqare}. Golul semantic
creat prin această specializare a fost umplut de lat. tîrziu *laliare, moştenit
şi în romană.
în schimb, regăsim radicalul iudo-european, prezent în lat. s eclire
,.a tăia", în entopicul seci, imprumulat Însă de noi din limbile slave. El denumeşte, de asemenea,un loc defrişat. In anumite zone, acesta este atestat şi cu
sensul de "ţarc pentru fîn; ocolul oilor"?".Ovid Densusianu crede că sensul
de "strungă; ocolul oilor" din Banat se poate explica numai prin sensul din
Hateg, "fînaţ pe un loc unde s-a tăiat pădurea", ultimul fiind considerat ca
fază intermediară-".Există, Însă, În limbileslave, pe lîngă sensul de "tăietură",
şi sensurile: n, slov. s ee "gard viu", srb. sjec((J) "crengi tăiate". Însuşi Densusianu menţioneazăpe vechiul slav oseki1şi pe srb. şi slov.osek"ţarc, strungă"!".
Aşadar, este vorba de o evoluţie a substantivului în limbile slave, şi nu de o
specializare semantică pe teren românesc. Pe de altă parte, această evoluţie
se poate explica direct de la sensul "tăietură", fără il mai fi nevoie de o fază
intermediară ,,fînaţ pe un loc defrişat". Un exempluîn plus îl găsim şi în Bucovina, unde a fost înregistrat pentru seci sensul "gard din copaci Lăiaţi"58.
Fenomenul este similar cu cel din v. prov. sequaţseqa"gard (pentru cereale)",
cuvînt care pleacă tot de la un radical însemnînd "a tăia" (lat. s ecăre] : "D'els
si fan segasutils a deîensa de blatz / Sequa r...] fayta d'espinas"59.
O discuţie asemănătoare comportă un alt termen înrudit, prisacă, Împrumutat tot din limbile slave (v. sl. *pr eseka de la pr esNwli"incidere")6o.
În Transilvania, toponimia pare să ateste sensurile de "pădure tăiată, loc
curăţat din codru" şi "gard, împrejmuirelată din grămezide lemne", denumind
Întărituri de apărare create, probabil, în perioada româno-slavăw.În Moldova,
prisacă are sensul de "stupină", pe care îl au şi uel'. pasika, pol. pasieka, rus.
pasekas».1. Iordarr" include acest termen în categoria cuvintelor din sfera
.noţiunii de "defrişare"din Moldova.Această includere se bazează pe ipoteza
că prisacă a evoluat de la sensul "loc defrişat" la "stupina aşezată Într-un loc
55în Almăj(Banat),la LucianCost.in,
Graiulbăniiţeon
şi cercetări),
1.Timişoara.
lD26.s.».
5 OvidDensush\TlU,
/tspecle/iI1fjuislice
ale pâslorilului,
curs litografiat,Bucuresti,
'19:33-1934,
p. 166.
57Ov.Densuslanu,
loc.cii.
58SatulValeaPutnei,comunaPojor!la.juel.Suceava,comunicat
de D. Molclovaull.
Cuacelaşisensl-amînregistrat
si în ('om.DoHeana,
jud.Bacău,veeinii('11
zonaîn discuţie.
59M.Raynouard,
Lexiqllc
roman011Diciionnaire
de/a {unguc
desiJ'Ollbadours
comparee
(1I1CC
lesa11tre.
!aJ?glles
de{'Europe
latine,V,Paris,1836-·1815,
p. 179;in traducere
france7ă
:
D'euxsefoniclâturesutilesitla dCfense
desbles!Cloture
[...] faited'6pincs«.
60S. Dragomir,
C1teua
llrmealeorganizatiei
deslalslulIo·-rowâne,
in DR, 1, p. 157.
61Ibidem,p. 158: "Prisceile
vechis!ălemll11
legăturăneîntreruptă
uneleeu altele"i
"ormauun veritabilbrîude apărare".
':2TDHG,5.1J.
prisacă.
t;3 1.Iordan,Toponimie
româneascl1,
BucurcşLi,
1963,p.24şi26.
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defrişat" (explicaţiedată şi de Tiktirr). însă sensul de "pădure tăiată" nu este
înregistrat direct în Moldova, ci doar în Maramureş şi Muntenia (cf. SCRIBAN, D.).. A fost înregistrat, în schimb, în Transilvaniaprisacă "îngrăditură",
În sintagma prisacă de spini64•Această atestare este importantă, deoarece
reprezintă un rest din sensul indus în numele vechilor Prisăc: ardeleneşti,
confirmîndipoteza lui S. Dragomirasupra.naturii acestora. Evolutia semantică
de las,a tăia" la "întăritură, gard făcut din crengiletăiate" este similară cu cea
petrecută în cazul lui seci, Este posibil ea sensul atestat de E. Petrovici În
Transilvania să fi constituit punctul de plecare pentru prisacă "stupină" din
Moldova: înainte. de a denumi totalitatea stupilor dintr-un perimetru dat,
prisacă ar fi putut desemna gardul cu care se împrejmuiau stupii aşezaţi în
pădure, făcut pentru a-i feri de animalelesălbatice. Admitindaceastă ipoteză _.
indiferent că fenomenuls-a .petrecut pe terenul limbii române sau în limbile
slave de est- am putea elimina entopicul prisacă dintre termenii pentru
defrişare din Moldova.Gestul aruncării cu securea pentru a circumscriesuprafaţa prisăcii -- un argument pentru cei care îl includ în categoria amintită --este un gest ritualic vechi, fără vreo importanţă pentru problema noastră.
Se arunca, de altfel, şi cu piatra. Cu securease făcea, cel mult, curăiura în care
se instala prisaca, în documente, de altfel, se face mereu o deosebire Între
stupină şi locul pe care se află ea. La 1578,Petru Şchiopuldăruieşte mănăsLirii
Berzunt "o prisacă cu 20 de stupi şi cu local cît va putea arunca un om cu
piatra din mijlocul prisăcii":". În alt act se vorbeşte de "nişte curături şi Cll
prisacă, şi cu grădini, Însă În pădure, care sînt curăluriîelor ce le-au eurăţat"66.
Prisăcile din Moldova se "Întemeiau", nu se "deschideau" sau "curăţau"67.
Un alt termen pentru defrişare din bazinul Uzului, derivat de la un
cuvînt moştenit din latină, este curăiură. El este prezent în această zonă
prin toponime de tipul Curăiuii: la VîlCl1,Curăiura la Stănulei, Curăiura la
Docan, Curăinra la Apeirei, Curălura la Gh.Gabor,toate cu atestări tîrzii, din
secolul nostru. După cum am mai arătat, entopicul apare, Însă; mentionat
aici încă din secolulal XVII-lea. Sensulsău este alterat, întelegîndu-seastăzi
prin el un "loc Îngrădit, pentru fînaţ", indiferent dacă a fst ;a nu pădure
pe el. Ca şi rime, curăiură indică mai ales finalitatea acţiunii de Jlefrişare,decît
tehnica folosită. Termenulapare în documente,Începînddin secolulal XVI-lea
pînă tîrziu în secolul al XIX-lea, cu sensul de "loc defrişat"..La 1596găsim:
"să facă curături În pădure"?".Este posibilea desemarrtizarea să se fi petrecut
şi datorită concurenţei entopicului curăiiiură, care este folosit în documente
începînd din secolulal XVII-lea69•Acesta a fost derivat de la verbul a curăţi,
general răspîndit în limbă, care a luat locul mai vechiului a cura. Cutăiură
nu a dispărut din limbă, dar a pierdut din înţelesul iniţial, ca urmare a pierderii sprijinului pe care îl avea de la verbul a cura. Desigur că desemantizarea
64ALI-{
lI/I. 'VIN
:38:-\8,
p. 125,PUl1eL
260.Cf',si V.Arvinte.op. cit.,p_102,careîl mentioueaz
ă peprisacăîn Maramureş
(Viseul
de Sus)cusensulde "grămadă
făcutădinvreascurile
adunateelepe munl.e".
85Gh.Bart.os.
Tehnica
albinăritului
în Ţiuilcromâne
În epocaîcudală,in "Terranostra",
II. 1971,p. 227.
661)Tn,A, XVI Il, nr, 11G,a, 1560.
"7DIH,A, XY--l,l1I'.,18,
68DIn, A, XYI-IV.p. 154.
69La1626: "allfostElculăcuriltilturil
dinpădureaînlreagă".
1nDHH,A, XIX,nI'.:l0.
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acestor termeni -- curătură, runc, secătură - se explică prin faptul că,
începînd din secolul al XIX-lea, are loc o restringere a activitătii desemnate
de ele : ţăranii nu mai pot să-şi Iacă unde vor şi cînd vor curături sau să "sece"
pădurea";
Tehnicadedefrişare dela noi, după cum se poate deducedin documente,
include frecvent şi arderea copacilor; pădurea este înlăturată cu securea,
dar şi "eu foc".De altfel, tehnica pîrjolului, constînd din incendiereaierburilor
şi fi mirişt.ilorpentru a face cîmpurile mai roditoare, este un procedeu foarte
vechi, eunoscut de cele mai primitive popoare.", Deşi arsură, llr,iţă (din lat.
*arslcia ) pot desemna nu numai locuri delrişate prin ardere, ei şi partea de
deal (munte) expusă mai intens la soare, multe din toponimele actuale sînt
legate de actiunea de despădurire.
1n bazinul Uzului, există următoarele arşite (arsuri) : Piciorul Arsurii,
atestat la 1896în formele: Pic. Arsurei şi Pir, Arşi.ţei72
; Arşiţa Piiei, Arşiţa
Coporiei;Arşiţa Pinului, Poiana de [a Arsură, Arşiţa Pallinului, toate cu
a testări de după 1935.Ultimele două toponime sînt explicate de subiecţi prin
incendii naturale sau din timpul războiului, celelalte rămîn fără motivare.
Tehnica de defrişareprin ardere este aici inactuală, ca şi cea prin secare.
Singurulentopic care mai păstrează sensul nealterat în zonă este poiană.
Dintre toponimele formate de la acest entopic, cîteva sînt atestate la 1896:
Poiana lui Anton (nemotivat), Poiana Vasiloaiei (nemotivat), Poiana lui
Gabor,POianaBtndileulu!(nemotivat)". Celelaltepoieni au atestări mai tîrzii:
Poiana la Caramalău, Poiana lui Postolache,Poiana RUcU,Poiana lui Pavel,
Poiana Străjii, Poiana Zahariei, Poiana Cenuşăriei, Poiana Cliibriiărtei,
Poiana la Cărbunaru, Poiana Bărduia, Poiana Finoniului, Poiana Boiiei,
Poiana lui Raţă, Poiana Pincii, Poiana Cireşului, Poiana Mimieanului.
2.2. Considerind în ansamblu totalitatea termenilor pentru noţiunea
de defrişare, se pot sesiza anumite diferenţieri semanticeÎntre ei. Astfel, nmc
şi curălură au în vedere finalitatea actiunii de defrişare ---curăţirea locului pe dud secăturăşi arşiţă caracterizeazătehnica folosită.
Datorită sinonimiei iniţiale dintre runc şi cnrălură, a fost posibilă o
suhstituire a primului de către ultimul termen, fapt ee ar explica apariţia
tot mai rară a lui în documente (cu excepţia unor zone, cum ar fi Bucovina).
Pe de altă parte, Runcurilepar să păstreze o autonomiefaţă de Curăll1riprin
specializarealor în a denumi suprafeţe ai mari defrişate, un deal sau o coastă
de deal. Curăturile sînt legate, mai <tt, deuni
individualede curătire a
locurilor,pe suprafeţe mai miei. Am putea crede-şi Într-o specializareIn plus
a fiecăruia dintre cei doi termeni; runcurilear fi mai ales locurile de păşune,
curăiurile, cele de arătură. intr-adevăr, marea majoritate a primelor ne apare
ea atare. Runcu]Domei este un runc "sătesc, ca să cosecscăeu toţii, sau să-I
pască eu toţii"7'1.în Oltenia, runcul este definit ca "livadă cu fîn"75,iar la
70Curătilur«
desemnează
un loccurăţitde copaci.tutisurl
, dar şi o pădurecurăţităde
uscătnr].
71rJ.H. St.ahl.Contributii,
J. ]J.306.
7211.'l-lo1c].
(189Ii).
s. XI. coLn.
73IlJfdenl,
74ADudIl.]!. t-ilahL
Con/ri/JUlii.
1L p. 163(a. 17(8).
;5 ,,;/\LR--O/tenia.
rIT.MN91.
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Poiana Stampei este un pămînt.ipentru piişuneîn proprietate obştească",
La 1697se vînd "runeuri de păscut" (vezi mai sus). Proverbul citat de G. Popovici : "de pre runc nou iese brînză bună" indică tot o întrebuinţare pastorală
a sa. La acestea mai adăugămtoponimul RllnC111
Stindor de pe Tazlăul Sărat.".
Curăturile au ajuns să Însemne orice loc cultivat eu porumb, etc., indiferent
dacă a avut sau nu pădure.". Astfel, îl găsim menţionat la 17]1 pe un If'time
"avînd mălai În curătură":".Mai înainte, la 1612,Ioana din Popceştiare ,,livezi
şi curătură, loc de patru ogoare".La ]719, Manole Bejenută are "curătmi
de livezi"80.
Trebuie să menţionăm, totuşi, cîteva excepţii: prima este o atestare
de la 1863,din Vrancea, a unei "curături de {in la Cremeneţ'Yvîndutăde fiii
lui Şt. Budăeseul". In acelaşi sens este definită curătura ea "loc defrişat
şi închis în pădure, folosit ca fîuat", la Comăneşti=. Excepţii întîlnim şi în
caznl runcului. Astfel, În Loviştea (Voineasa), un Oprea cumpără la 1605
nişte ogoareÎn Runculei=,Tot în Ţara Homânească apare toponimul Runcul
Greşului=,în care determinantul (dacă nu este un nume de persoană) ar putea
indica destinatia agricolă a runcului85.în Crişana, toponimul Runcureleeste
definit şi el ca o "faţă de deal cu loc arătorv=.
O diferenţierecare pare să aibă mai mult suport, Între runcuri şi curături,
este aceea pe baza prezenţei unui singur individ sau a coleetivităţii ca
agenţi ai defrişării. Aceastădiferentiereeste susţinută de faptul că Întotdeauna
curăturile sînt legate de persoaneparticulare care le curăţă, le vînd, le cumpără
sau primesc întărire pentru ele. Atunci cînd apar forme de plural, ele denumesc
generic mai multe locuri defrişate ale aceluiaşi individ sau ale unor indivizi
diferiţi. Aşa apare, la 1745,Poiana Curălurilor,pentru care ConstantinIustaşul
primeşte încuviinţarea de a lua dijmă de la cei care-i vor lucra partea lui din
acea poiană curăţată de "moşu-său"87.Aşadar, indiferent că are destinaţie
agricolă sau este folosită pentru fîn, curătura este un loc relativ 'redus ca di7GV.Arvint.e.
loc.cii,
17în anul 1643,în Cal. Molcl.,
IL.nr. 1679.
n S. Mehedintf
. op: cit.,p. 248.
79Curăturaestefăcutăde el : în Cal.Mold..V.nr. 1004.
RO
Ibidem,
Ii nr. 1 586şi V,nr. 1 616.
8.1ApudC.C.Giurescu,
O]J.cii.• p. :14.
82BazlnulTrntusului
, Ccmănestl,
anchetădirect.ă,
comunicat
elelonFlorca.
RaDIn. B. XVIT-1, ur. 152.
84OnI!,13,XXIfI.nr. 207(a. IU:3I).
%Cf'.S. Pţlşcariu,
I.imbllromânâ,I, Bucureşti,
1\J67.p. 280: "Postverbalul
(jTtS
are,
ea şi rulenescul
llzhricb,
şi sensulde «locrămasnean:d:
la trecereacupluguJ.,".
8"T. Tcaha,Graiuldin ValeaCrişuhli
Negm,Bue111'csti.
1961,p. 1:39.în Bucovina.
nnde
cnlopicttl
rmlCapareîn documente
pînăin secolul
al XIX-lea,avemexemplul
celmaisugestiv
de specializare
paştoralrl
il acestuia.G{lsim
astrel"Iuneuride păscut"la 16b2(Ştel'anelJi,
op.
cit.,p. 4)şi la 1697(iMd.,p. 17); "UIlnme('aresecheamăImaşul"la 1755(ibid.,p. 57);apoi
se vinde"păscl1tuljlC
aeestan _...păscutulunuimunl:e·-însăCI)Hunculeţă
eu lol".];1l793
UMil
.•p. 2,:31)
; sezttlogete"Ollruneulc\l!
ciieositşi di păseutla părăulPrascăi",
la 1801({/Jid.,
p. 2\l2):se stăpîneşte
"putintelnlllcp;1scăto]'e".
la lS04(ibid.•p. 318).Aceasiilspecializare
parecă mergeîn Bucovina
pînăla eliminarea
s('l1snluÎ
de "defrisare"
; nlJ"lii
devinesinonim
el!
"Iocde p(lseut",.,imaş".
87Pe'inoşiaV[il'llsEIVesUlor,
ÎnM.oldova,
apucIV.:vrihordea,
Dowwente
pJ'ipiJ1d
relatiile
w//,(/I'{;
În IJcar:âl
a/XVJI]-lea.TI.Moldo7lil,
Bucuresti,
1n6(),p. 2R2.nI'.2:->2.
SevedeclarcilÎn
a'est('azestevorba(]e.
o Împi'ir\ire
ti cllTi.lLurii
iniţialepepfrrli,deaceeaesteîntrebuinţa
t pllll'alui,deşidefi'Lsl\!'caa
fostfăcntăde()slngul'G
persoaJ16.
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mensiune, aflat în proprietatea unui individ. De aceea cură'turile apar în
documente menţionate alături de celelalte "stăpîniri locureşti"(H. H. Stahl)
(k;ugrădină, C!lcurătură,ea vii, ca pomet), pe cînd pentru pădure, cîmp, apă
se menţionează dreptul din acestea, indivizvneîmpărtit pe teren (din pădure,
din apă, din cîmp). Atunci cînd apare şi formularea din curăiură, este vorba
de oculnpărare, pe lîngă cea a dreptului de a stăpîni o parte nehotărnicită
din pădure, cîmp etc., şi a dreptului de a curăţa oriunde şi oricît în pădurea
comună.
Situaţia runcului este cu totul alta. Foarte rar - şi aceasta tîrziu, în
secoleleal XVII-lea - al XVIII-lea întîlnim o vînzare a unor runcuri de
paswt (vezi mai sus), deci sub acelaşi regim ca orice stăpînire privată, ieşită
din iudiviziune. Majoritatea covîrşitoare a exemplelor ne pune în fata unor
denumiri deja fixate, ca nume de sat, .deal sau munte. Pe de altă parte, faptul
că un nuncapare mai ales ca un locde piişunalşi nu de Iînat poate fi şi el semnificativ, pentru că păşunile erau colective, ale întregului sat, pe cînd locurile
cu fin erau mai ales individuale'". Dacă o dată apare şi un loc pentru fîn, se
face menţiunea că "au voie toţi să-I cosească",este deci o proprietate colectivă,
fapt ce n-ar fi fost posibil dacă l-ar fi făcut doar un singur individ (vezi mai
jos despre Bancul Domei).
Prin urmare, este probabil ca runc să se fi specializat în a denumi deIrişările mai vechi, efectuate de comunitatea sătească, diîerentiindu-se de
curătură, care se folosea pentru indicarea defrişărilor mai noi, individuale.
Aşa credemcă putem explicaşi apariţia "eurăturii de fîn" din Vrancea,curătură
care aparţinea unui singur individ, membru al obştii : aici necesitatea de a
distinge individualul de obştesca copleşit pe cea de a distinge Între arabil şi
pastoral.
Semnificativăeste şi comparaţia dintre aria curăturilor şi cea a runcurilor
din documentelesecoleloral XV-lea -- al XVII-lea. Curăturile apar în zonele
cu runcuri din Moldova,mai Întîi în Vrancea, apoi pe valea Trotuşului, în
zona Oneşti-- Comăneşti,apoi urcînd pe Tazlău. O altă fîşie se profilează pe
valea Bistritei, plnă mai sus de Bicaz ; aceeaşi situaţie şi în zona dintre Siret
şi Birlad, începînd de la izvoareleBîrladului, pînă spre sud de oraşul cu acelaşi
nume. în schimb, pe valea Moldoveinu le întîlnim împreună decît în cursul
inferior, pînă spre Tg. Neamţ şi la sud de Fălticeni. Mai sus, în amonte, pare
a fi (1zonă exclusiv de runcuri, fără. curături89.Ţinînd seama de faptul că În
ocolul CîmpulunguluiMoldovenescobştea sătească a păstrat pînă aproape
de zilelenoastre formelevechi de organizare,scăpînd aserviriide către proprietarii feudali, şi reamintindu-nepresupunereacă runc se diferenţiasede curăiură
specializîndu-seîn denumirea unei suprafete mai mari de teren deîrişate,
lucrate şi stăpînite de obiceiîn comun,ne putem explicade ee tocmai în această
zonă runc a rezistat mai mult concurentei din partea entopicului curătură,
ss eL P.P.Panuitescu,
Obştea
ţărănească
în Ţara Romdneascâ'
şi Moltiona.
Drituluirea
[cuiiai«,
Bucureşti,
1964,p. LI!: "P{tşUllea
era comunăr...] . Nutrebuieconfundată
păşunea
euUnul,ni
[...] Deobicei,
liveziledefinconstituiau
proprietăţi
individuale.
darerauşi finaturi
mari, comune
aleobşLii."
su Ruticul
SU/iorÎ/ei,
PÎrăulRuricului
, RunculCarpcnilor,
Ituncullui Berchez
(sec.XVXV!1)si foartemulteBllncuri
găsitede C;.POJlovici:
RnIlcul
Largci,RUl1wl
llliOchia
Il (Gura
HUITl0f111ui):
DealulBUllC
(CapulCîmpului);BUIlcui
Tochin,Rlll1cul
(Stulpicani);BUllWI
Focşei,[?ul.cul
ArinÎş(Vama);Bl1nwlH[l.c(!,
RUllcul
Candrcl1ilol',
RUT/cl1
(Dorna)etc.
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Pricina de la 1768.pentru moşia numită Runcul Domei. este edificatoare:
acel runc, se spune, "este sătescu, ca săeosească eu toţii, sau să-I pască cu
toţii"89bis.
Urmărind repartiţia geografică a runcurilor din Tara Românească
şi Moldovape baza documentelordin secoleleal XV-lea al XVII-lea, observăm că ele apar exclusivÎn zone de deal şi de munte, lipsind cu totul din zonele
de şes acoperite cu păduri în evul mediu. De regulă, Runcuriledesemnează
.dealuri sau părţi de deal (munte), fiind vorba de tnuchea Runculuiw; vîrful
RUllWluÎ91,
poaleleRunculut şi faţa Runculut=, Piscul Rtmculuiv»,Runcuşorul
la oirţul dealului=,şi apucă iarăşi dealul în pădure la Runcu+, in sus pînă la
RUllC,care estela obîrşiaFrumoasei maris»,vîrful Runculus", Aşadar pe lîngă
faptul că aria lor se limitează la zona de deal şi de munte, de multe ori se face
chiar menţiunea expresă a categoriei geograficela care se Încadrează acest
entopic. Sîntem siliţi de fapte să includem.deci, noţiunea de "deal" în definiţia
entopiculuitune ca pe o notă esenţială a sa : deal sau parte de deal defrişate,
folosite ca păşune şi aflate, cel puţ.in Ia origine, in proprietatea obştii. Prin
această.restricţie semantică, runcul ar intra în seria cuvintelor care, prin modificărilesemanticesuferite, sînt o expresie a condiţiilor de viaţă ale românilor
dintr-o anumită perioadă a istoriei lor : cărare, punte, cale":
Considerăm,astfel, necesarărevizuireaarticoluluitune din DLH, litera R,
unde cuvîntul respectiv este tratat cu puţin spirit critic: definiţia dată neglijează trăsături esenţiale ale termenului, incluzînd Însă note care constituie,
de fapt, remotivări, descrieri ale obiectelor concrete la care se referă toponimele. După redactorii articolului, am ajunge la concluziacă, de exemplu,runc
-estesinonim cu zmwrÎş sau chiar cu ... pădure (deal împădurit).
Continuîndideeade mai sus, remarcăm faptul că in primele noastre documente toponimul Poiană apare mai ales în zonele complementare Runeului, şi anume în cele de cimpiew.Desigur că, odată intrat în limbă, entopicul
poiană s-a răspîndit În toată ţara, dar nu este exclus ca adoptarea lui să se fi
produs începîndcu zonelede cîmpie,unde au avut loc, se pare, prin;Felecontacte
dintre români şi slavi+?".
.
3.1. încercările de mai sus de a stabili unele difereritieri ttttre entopicele
exprimînd noţiunea de "defrişare" nu ne pot ajuta. singure la stratificarea
t.oponimelorformatepe baza lor. Dezvoltareasocial-istoricădiferă de la o zonă
la alta, raportul dintre privat şi obstescvariază, fiind greu de stabilit o cronologie absolută a numelorde locuripe baza acestorfapte. Opoziţia dintre obştesc
89bis
ApudII.II. Stahl, Contrtbnţii,
Il, p. lIn.
90Cal. T. Rom.11,nr. 7,lfi,a. 1616.
ui DfR,D,XVI-IV,nr. 137,a. 15'74.
92iua.. XVIl··-III, nr. il71.a. 1(;1\).
93DHFI,B, XXIV,nr. 176,H.16:l3.
94DHH,A, Il, nr. 76,a. 1·-158.
95Ibiâ., II1, nr. 96, a. 1491.
96Ibid.,111".
100,a. 1491.
H7Cal.Mold.,II, nr. 19:,5,a. HHG.
98S. Puşcarlu,
i:!l1des
delinţniisti
querournai
ne,Cluj-Bucuresti.
!\)37,p. 40şi 41.
99el'. colecţiile
DIH,D si DHH,B.
100VeziLI. RUSSl1,
Elemente
autohtone
in limbaromână.Sllbslrulnl
comunroniăno-otbanez,Bucureşti,
1970.p. 140:"Loculautuhtunului
(foruri
de la dealurişi cîmpiialăturidebunq'(bungel)
a fost luat de stejarulslavon."

BDD-A1416 © 1981-1982 Editura Academiei
Provided by Diacronia.ro for IP 44.207.124.84 (2023-01-09 01:47:38 UTC)

76

VVAD
COJOCARU

14

şi individual nu-poate fi folosită cu rezultate sigure la cronologizareaformelor
geograficeantropice. Această cronoIogizarerămîne să fie făcută pe baza altor
criterii. Pe de altă parte, chiar dacă am sesizat o specializarea runcului în
denumirea de locuri de păşunat obşteşti şi a-curălurii în denumirea de locuri
individuale,aceasta nu presupune dispariţia primului într-o anumită perioadă
din dezvoltarea socială a ţării şi apariţia ultimului la o dată ulterioară. O
cronologizareabsolută a ientopicelorîn discuţie nu se poate face, cu atît mai
mult eu cit ele exprimă tehnici de deîrişare care nu pot fi legate strict de o
anumită epocă din istoria poporuluiromân. Aşadarnu putem admite încercarea
de stratificare a lor făcută de S. Mehedirrti: "După runc am avut ar.5i.ţâ,acolo
unde pămîntul era curăţat prin foc, iar azi cuvîntul cel mai obişnuit e n/T{'ltnrâ.
Şi chiar curătură începe a-şi toci sensul, întelegîndu-se prin acest cuvînt
orice loc unde se seamănă la munte porumb, chiar dacă n-a avut pădure pe
cl"101.
3.2. Considerîndfaptele sub aspect geografic,putem ajunge la concluzii
care să ne conducă,totuşi, la o stratificare a toponimelordin categoriaanalizată.
Un loc defrişat în scopul folosirii lui ca teren agricolsau păşune (fînaţ) nu era
ales la Intlmplare de cel care urma să depună o muncă grea pentru a-l obţine.
In afară de aspectul locului,alegerealui a fost dirijată de efortul minim pentru
exploatarea sa. Astfel, II. H. Stahl observa că "terenurile de agricultură nu
pot fi prea îndepărtate de vatra satului. Drumul de la casă la locul de arătură
arc o limită peste care nu este economiesă se treacă"102.O remarcă asemănătoare face şi C. 1. Popa, referitor la satul Marginea,Sibiu: "Locurilede arătură
ale mărginenilorsînt situate, de regulă, În apropierede vatra satului"-=. Analizînd defrişările din secoleleal XV-lea - al XVII-lea din zona BueşoaiaBaia, M. D.Matei şi E. 1. Emandi constată, de asemenea,că "celemai intense
defrişări s-au făcut în dreptul vetrei aşezărilor, vatra constituind un factor
important de avansare spre codru"104.Este firesc ca primele locuri intrate în
atenţia sătcnilor să fi fost cele mai apropiate de sat sau la care se putea ajunge
mai uşor.
Revenind la zona noastră, am putea grupa Într-un prim strat, ca vechime, toponimele desernnînd obiectele cele mai apropiate de zona locuită:
Dealul Runeului (Huncul Bătrîn) de lîngă satul Brătuleşti, În dreapta Uzului,
spre vărsare; apoi celălalt Runc, aflat lîngă satul Sălătruc, în apropiere de
fostul Schit Lapoş: Secăiura Grozeişi SecăiuraParcului, ambele lîngă fostul
sat Poiana Uzului (din cursul mijlociual Uzului,pe dreapta), prima în dreapta
Pîrîului Grozei,ultima în stînga acestuia, pe coasta muntelui Farcu ; in sfîrşit,
Piciorul Arsurii, situat la vest de Runcul de lîngă schit=".
lot S, Mcherli
nt.i.op. ci!.,p. 48,
102I'T.{'!.
St.ahl
, Contributii,
II, n. 14,
103C. Popa.Agricultura
in Mărqi
ninustiSibiului,în "Cihiniulll",
19G9197:-"
vol. Tl,
p, 51.
104MirceaD. Mateişi Emil1.EI11<lndi,
Llabit
atul uuulicnal
ruratdin valeaI\loldouci
,i
din bazinulSomuzuţ
tti Mare(Secolele
XI·· XVII).Bucuresti,
1982,p. 71,
105Seremarcă,
prinurmare,(':1runcuri!e
de aici.ea şi celeelinBucovina,
slnt situate
în lmediu
Laapropiere
a vctrelordesut.C;,
op.c'it.,
p. 7'10,analizînd
situaţiaruncmllor
dinmunţiiBucovinei.
constatacă:
tuneSUlTI
în generesituateîn interiorul
peril'eriilor
săteştisauInintimăapropiere" în'][0[[\G:.runcurll«
suntsituateîn npl'opiel'ea
satuluisalIcelpuţina locl1inţelor
n,."nn,odi"
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În următorul strat s-ar încadra O serie de toponime care desemnează
obiecte situate în zone care înaintează mai-mult in munţii acoperrti cu pădure
din bazin: un şir de poieni pe Izvorul Negru (aîluent drept al Uzului, ee se
varsă mai sus de satul Brătuleşti), în cont.inuareaHunculul Bătrîn: Pouma
lui. Anton, Poiana lui Gabor,Poiana lui Po,,(olache.Apoi, o arie compactă de
denumiri se conturează pe Ptrîul Maşcasului(aîluent drept al Tr otuşului, ee
se varsă în dreptul satului Brătuleşti), în cursul său superior, intr-o zonă.care,
-dcşirelativ apropiată de sat, este mai puţin accesibilă (prezinte,pante cu inclinatie mare) ; pe coasta acestui pîrîu se află Poiana vasiloaiei; Poiana la
Caramoiău, Poiana lui Raiă, Poiana Mtndroii, Curăinra la
Curăiura
la Stănulei,Curti/urala Doctui..Curăiurala Apeirei,Curălura la
Cobor.
Un ultim strat ar cuprinde t.oponirneaflate In zone rămase neatinse,
în inima munţilor, la distanţe considerabilede sat, dar eli HllIIUipădure. Aceste
topcnirne circumscriu o etapă a def'rişărilorcare se conturează începînd eu
secolul al XIX-lea, et.apă delimitată şi pe baza altor considerente în afara
celuigeografie.În această perioadăse remarcăo rezistenţă din partea proprietarilor fată de vechiul obicei al defrişărilor făcute oriunde, oricînd şi de către
oricaremembru al obştii. Pădurea era acum a marilor proprietari sau a statului,
iar defrişărilese fac de către societăţi specializate,pe porţiuni mari şi în scopul
'exclusiv al folosirii materialului lernnos (dispare rolul pastoral şi agricol al
defrişărilor), În bazinul Uzului, caracteristio pentru această etapă este entopicul tăietură, folosit absolut: (La) 'I'ăietura; Pirtul şi Plaiul Tâiell1ri (Pirîul Tăieiuro este atestat În această formă la 1817În Harta topogra[ict'ia judeţului Bacău, se. 1: 100.000,întocmită de Institutul Geografie al Armatei).
Am putea include aici şi toponime create de la repere, de tipul : (PÎrÎul) La
Jqheobu!lui Timar, (Pirîul) La Rampa Doţieuilor, (PÎrîul) La Rampa lui
Buquş, (Pîrîul) La Coreeaa Treia, sau de la antroponime ee trimit la cei care
au condus operaţiile de delrişare sistematică din zonă: Pîrîul lui Potoc, Pîrîul
lu: Ghille!.Toate se raportează la noile tehnici de defrişare şi la noua funcţie
a def'rişărilor: valorificareacomercialăa lemnului, care este exgloaLaLîn cantităţi mari, transportat pejgheaburisau coreii (,;\llncede lemn peÎltrn transportaTea butncilor") pînă la rampelede Îneărcare.
;'
l.:J. Pornind de la considerentesocial-istorice,sugerf"uno altă clasificare,
care ar putea fi valabilă pentru fiecarezonă geograficăîn patte. Se presupunecă,
·după retragerea romană, Dacia cunoaşte o perioadă lungrl, de cîteva secole
{II 1- X), de revenire la regimul obştilor săLeştişi chiar gentilice, Într-o primă
fază, 'intregul teritoriu al comunităţii săteşti era în stăpînirea devălmaşă,
{:omunăa obştii, Membrii ei aveau un drept teoretic, indivîz, de stăpînire
asupra pădurii, apei, cîmpului. Nevoia de teren agricol şi dc păşunat a dus
la defrişări în pădurea comună, defrişări eare, iniţ.ial, au putul. fi realizate
de întreaga colectivitate, printr-o Inundl comună. Nurnele dat terenurilor
{:olectivese exprima, iniţial, prin apelative geograficeîn funcţie toponimieă
:absolută (Runclll, Secătura, Arsllra etc,), care se diferenţiau Între ele fie prin
calificative şi deterrninative (1Hare- 1\Jie, BtilrÎn -- NOII, de Sus - de Jos
etc.), fie prin raportarea la alte topol1ime(procesnumit polarizal'elopotlimică)106,
Conceptele
de f'LlllcJie
lopoJlimic()
abso!zzl()
şi de jlolar/zare
loponimicâ
sînt preci7ate
de D. J06
l\IoldoVllnu,
Principii
ale
lexicogra{iei
IOJ!ol1imice,
în "Anual"
de' Iill&cvisUei1
şi istorie
literară".l. XXIII,1972.p. 79,nota28,respectiv,
p. 81.
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Pe măsura ieşirii din indiviziune, proprietatea privată cîştigă teren în faţa
celei colective,Una din modalităţile de a deveni stăpîn pe un loc era şi aceea a
defrişării individuale în pădurea comună. Locul astfel obţinut rămînea în
folosinţa celui care muncise la deschiderea lui, fiind lăsat ca moştenire sau
vîndut. Faza "ţinerilor private" (H. H. Stahl) a provocat apariţia, În plan
toponimie,a dcnumirilorcare includ, alături de entopic, un determinant personal, ca semn al proprietăţii : Poiana lui X, Curălura lui Y. Aşadar, distincţiei
dintre obştesc şi privat din planul social-istoricîi corespunde, de obicei, în
planul lingvistic, distincţia dintre topcnimele descriptive şi toponimele personale.
În bazinul Uzului, în prima serie, cea mai veche, se grupează următoarele
toponime: Runcul (Bătrîn), Dealul R1J11wlui,Secăiuro Grozei ( secătura
de sub Vîrful Grozei)107,
Secălura Farcului (de la numele muntelui Farci: pe
care se află), Piciorul Arsurii. Toate aceste denumiri trimit la defrisări colective, ale Întregii comunităţi săteşti. în scria a doua, mai nouă, a toponimelor
personale,grupăm denumirile poienilorde pe Izvom[ Negru şi ale poienilor şi
curăturilor din cursul superior al Maşcaşului; Poiana lui Anton, Poiana lui
Gabor, Poiana lui Postolache,Poiana lui Pavel, Poiana la Caramalău, Poiana
vasiloaiei, Poiana lui Raţă, Curăiura la Vîleu,Curăiura la Stănulei, Curăiura
la Decan, Curăiura la Apeirei, Curălura la GheorgheGabor şi in sfîrşiLArşiţa
Piiei, la distanţă mare de sat, dar Într-o zonă intens pastorală (transhumantă
local{l).
Se observă că această distincţie, făcută pe baza unor considerentesocialistorice, ne conduce la aceleaşirezultate ca şi cea făcută pe baza criteriului
geografic. Denumirile din apropierea vetrelor de sat presupuse de noi
a fi mai vechi -- fac parte toate din categoria toponimelor descriptive şi sînt,
în acelaşitimp, şi o expresiea fazei proprietăţii obşteşti. Denumirilecu determinant personal, din faza mai nouă a creşterii proprietăţii private, se grupează
toate în zone mai Îndepărtate de sat, avute, deci, În vedere mai tirziu de'
locuitori.
Prima etapă istorică »- a proprietăţii obşteşti, care are ca reflex lingvistic
stratul toponimelor descriptive - poate fi subdivizată În două perioade:
aceeaa utilizării pentru denumireaterenurilor comunea apelativelor geografice
în funcţie toponimicăabsolută şi o perioadă ulterioară, a dif'ererrţieriitoponimelor. Diferenţierea este impusă În această fază mai nouă de pluralitatea
obiectului antropic, una din modalităţile de a distinge Între două omonime
fiind includerea unui calificativ în numele de loc: toponimul Runcul Bătrîn,
atestat în aceastăformă la 1790,apare În această fază ulterioară, prin opoziţie
cu celălalt Bune din zonă. Iniţial s-a numit, desigur, Runcul, cînd era singuruj
din bazin" 8.
107DealulGrozei
serveştecajiolarizaLorpentruo seriede toponimedin aceeaşizonă:
Pirinl Grozei.VîrfulGrozei,Plaiul VîrfulGrozei,
108L;.17))0
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Un alt mijlocde evitare a confuzieiÎntre omonimeeste acela al polarizării
(vezi mai sus). Astfel, cele două Secături aflate În apropiere una de cealaltă
s-au diferenţiat între ele intrînd fiecare Într-o serie toponimică diferită:
SeeăiuraFarcului, MunteleFarcu, BotulPorcului, Pîrîul Farcului etc., respectiv
Secăiura Grozei, Virful Grozei, Pîrîul Grozei. Cele două straturi distinse in
acest caz sînt: cel mai nou, în care intră toponimele descriptive formate prin
polarizare de la cele două oronime, şi un strat anterior, în care exista doar
toponimul Secăiura (de pe muntele Furcu }. Indiciul anterioritătii ultimului
toponim şi a formei sale Secăiuraeste sinonimulPiriul Secături!obţinut pentru
Piriul Cenuşăriei(care izvorăşte din SecăiuraParcului), sinonimpe cale de a fi
uitat (subiectii îl Iocalizcazăeu greu, nefiind siguri dacă este identic cu pîrîul
menţionat mai sus sau cu altele ce izvorăsctot din Seci/turaFarcului }.Aşadar,
actuala opoziţie echipolentă a rezultat dintr-o mai veche opozitie privativă :
[Secălum: O]--+ [Secătur!l: Secăiura Grozei]-)- [Secă/ura Farcului : Secăiura
Grozeip09.
Stratul toponimclordin etapa ultimă a detrişărilor, din secoleleal XIXlea al X'Xvlea,făcute în scopul valorif'icăriilemnului(şi nu al ohtinerii de
locuri arabile sau de păşunat), includeşi un entopic care apare În Functieabsolută : tăietură. Acest fapt nu infirrnă ipoteza vechimii stratului format din
entopice în această funcţie. Tăietură nu IrIai caracterizează locnl obţinut prin
deîrişare (împreunăcu tehnica folosită), ci exprimă doar actiunea de tăiere
în sine (singuracare mai avea importanţă). Pc de altă parte, folosireaabsolută
a acestui errtopic poate fi explicată şi prin faptul că reprezintă prima fază
a întrebuinţării numelui comun ea nume propriu In zona noastră. Neexistînd
posibilitatea confuzieidintre două sau mai multe omonime,ar fi fost de prisos
folosireasa eu un determinant. Aceasta este o expresiea principiuluieconomiei
care guvernează funcţionarea limbii în sincronie.
Succesiuneatemporală a tipurilor lingvistice presupuse mai sus pare
a fi valabilă şi pentru alte spaţii lingvistice.Astfel,discutînd t.oponimeleformate de la cuvîntul de origine obscură ariiqa, ariiqo "loe defrişat""tiin Franţa,
Ch, Higounet remarcă: "Formele vechi !... j arată trecerea de la' apelativ la
nume de loc, se pare că mai Întîi pentru terenuri mici, şi adăug(J"rea
unui nume
de persoană ca un prim mijloc de diîerenţiere'<t".
3.4. În concluzie,diferenţierea lingvistică a tipurilor to;p(mimieedependente de cîmpul semantic al notiunii de defrişare pare să corespundă celor
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două faze din dezvoltareasistemului deproprietate, Analiza tipologicătrebuie
aplicată, în primul rînd, fiecărei serii de toponime formate eu acelaşi entopic
mai sus situaţia eneopicului mai ·lloutăielurâ) .. Urmărind, in acelaşi
repartitia geografică a denumirilor din acest cîmp, am putut observa
termenii generici-se dispun în imediata apropiere a vechilor vetre de sat,
timp ee-structuriletoponimieepersonalecaracterizeazăzonele mai îndepărtate. Totodată, această corespondenţăreflectă deosebiriledintre terenuri sub
gradului de aeeesibilitate, Celemai greu accesibilezone au fost def'ripar-tial în a treia etapă,
Tratat diacronic, cîmpul semantic al noţiunii de "det'rişare"conduce la
rrnaamecomplexăa fenomenuluirespectiv, a cărui dubla determinare, geoşi istnrică, se reflectă in repartifia şi succesiuneatipurilor de denomitoponimieă.
Aceste sugestii pentru o departajare cronologicăa formelor geografice
autropice vor putea fi verificate şi completate prin analiza unui material
mai bogat, provenit şi din alte zone ale rtării.
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