ASPECTE ALE PROCESULUI DE DENOMINAŢiE 1'OPQNIMICĂ
îN BAZINUl.. MI.JU:)CIU Al. TROTUŞULUI (UZUL)
VLADCOJOCARU
1. Concurenţa internă
Plecând de la teoria câmpurllor toponimice creată de Dragoş Moldovanu',
am încercat să explicăm în articolul de faţă schimbările suferite de structurile
toponimice la trecerea lor dintr-o limbă în alta, dar şi intralingvistic, 'in cazul
utilizării lor de către grupuride vorbitoriai aceleiaşi limbi.
Preluând conceptul de polarizare secundară de la D. Moldovanu, intenţia
noastră a fost mai degrabă să1 exemplificăm prin cazuri concrete, decât să-I
redefinim, cu toate că el este prezent in teoria noastră sub o nouă denumire, şi
anume aceea de concurenţă internă. Polarizarea primară, care Înseamnă
"concentrareadenominaţieitoponimiceÎn jurul unei denumiri polare'", îşi găseşte
suportul in realitatea geografică, in acest. plan realizându-se subordonarea
(exprijnată prin structura cârnpufui toponimie) a elementelor ce compun un
ansamblu geografic bine delimitat la un obiect dominant din punct de vedere
geograficsau social. În cadrul structurii create În acest fel pot apărea/in să, şi alte
nuclee de coagulare În afara termtnuiui polar primar, diverşi CPtnponenţiai
câmpului putând grupa în jurul lor anumite categorii geografice, i:l'Nngându-se
la
ramificări succesive ale structurii iniţiale, sub o formă asemănătoare arborelui
genealogie.Aceste structuri subarticulatein structuri secundarede,diverse rangurr'
pot fi considerate la rigoare expresia unui proces de subminare 'a polarizatorului
de rangul 1. proces care conduce la o redistribuire Il cerurilor de polurizare în
cadrul unui câmp toponimie.Din acest motiv am denumit acest proces concurenţă
internă, opunându-l unei concurenţe externe, adică presiunii venite din exterior,
dinspre câmpurile toponimice contigue. Presiunea cârnpurilor concurente poate
provoca pendularea unui obiect geografic Între două structuri, atragerea sa tntr-o
structură sau alta, producându-seastfel şi o refacere asolidaritătilor geografice
subiacente,
I Dragoş
Moldovanu,
Principii
alelexicografiei
toponim/ce,
In..Anuarde lingvistică
şi istorie
literară",
t. XXIII!l972,
p.73ş.u,
2Ibidem,
p.81,82.
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Dosului.

BDD-A1342 © 1994-1998 Editura Academiei
Provided by Diacronia.ro for IP 52.90.204.158 (2023-01-09 01:39:20 UTC)

VLADCOIOCARU
în afară de aceasta, un câmp toponimiepoate fi supus unui alt tip de presiune
externă, având cauze şi consecinţe diferite. Când o structură este preluată
fragmentar sau când sunt preluate numai elemente disparate ale sale de către
grupuri de utilizatorivorbind o altă limbă, vecini cu microzonaÎn cauză sau aflati
în interiorul acesteia, atunci un simplu component al unui câmp toponimiepoate
căpăta o poziţie dominantă. devenind un nou polarizator. Spre deosebire de
polarizarea secundară in care polarizatoriide ordin inferior Îşi păstrează legătura
cu polul primar, ca şi cu întreaga structură primară, prin trecerea unui element al
câmpului toponimie dintr-o limbă in alta această legătură se poate pierde,
generându-seun câmp nou, independentde acela creat în limba denominatorului
originar. Uneori, noua structură poate reveni parţial sau În totalitate În limba din
care a fost împrumutatnoul polarizator,funcţionândalături de vechiul câmp, şi nu
În cadrul său, tocmai din cauza ruperii relaţiilor dintre elementelevechii structuri,
Se ajunge şi în acest mod la o "rescriere" a solidarităţilor geografice dintr-un
anumit areal, la regrupări ale eategoriilor geografice dintr-o zonă, cu consecinţe
asupra procesuluide generareşi de funcţionarea câmpurilortoponimice,
Cauzele acestui fenomen trebuie căutate În modul în care informaţia
toponimică circulă de la o zonă la alta sau Între grupuri de utilizatori aparţinând
aceleiaşi zone, dar vorbind limbi diferite. Ceea ce este preluat nu reprezintă o
Întreagă structură cu toţi componenţii acesteia şi cu păstrarea neschimbată ă
raporturilor atât dintre componenţii câmpului, cât şi dintre fiecare toponim şi
referentulgeograficcorespunzător.Constatămo preluarefragmentată,de elemente
disparate ale unul câmp toponimie,Însoţită, de regulă, de distorsiunişi la celelalte
niveluri: acela al accepţie] termenilor, ca şi al relaţiilor dintre toponirne, Cu
această semnificaţievom utiliza în continuare conceptulde perspectivăexterioară
asupra unei zone, perspectivă indusă tocmai de preluarea imperfectăa informaţiei
toponirniceÎntre grupuride vorbitori de limbi diferite.
DistorsiuniÎn funcţionareacâmpurilortoponimicepot apărea, Însă, nu numai
la trecerea acestora dintr-o limbă .Înalta, dar şi În cadrul aceleiaşi limbi, şi anume
intre zone vecine. Îndepărtareade o anumită microzonăpoate induce o selecţie a
elementelordiscrete care contribuie la crearea unei structuri toponimice,cauzând
apariţia unor solidarităţi geografice inedite, nesesizabile sau chiar inacceptabile
pentru.cei din interiorulacelei zone. Se poate ajunge astfel la generareade câmpuri
toponimice explicabile numai printr-o perspectivăexterioară zonei în discuţie, de
către un denorninator din afara acesteia, care a preluat parţial informaţia
toponimicăce emana din interiorularealului geograficrespectiv.
Toate aceste fenomeneau fost analizate mai atent şi ilustrate mai generosiYîn
teza de doctorat asupra dinamicii structurilor toponimicedin bazinul mijlociu al
Trotuşului, Teza de doctorat a preluat parţial preocupări şi idei mai vechi ale
autorului, publicate în "Anual' de lingvistică şi istorie literară", laşi,
tXXVUI/198I 982, A, p. 63 ş.u. şi t.XXIX/1983-1984,A. p. 447 Ş.U.,tratândule într-un cadru mai larg şi supunându-leunei analize mai riguroase.
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2. Dinamica structurilor lJărzăuta ViSVe,rtB$lIizllJttrd'ocz.
în
structurii
hidronimul
(afluent pe dreapta alUzului; v,
interferenţail două
pe:rspective,cea internă, locală, şi
cauzat de
preluarea imperfectă a informaţiei
sensuri, din
În
maghiară, ca şi
în română,
a provocat distorsiuni in
structuriletoponimiceîn.ambele planuri, atât
şi cel românesc,
Unul dintre afluenţii din cursul
al
se numeşte
Roşie.
Maghlarii spun \/eresviz;,Însă se pare românii I-au denumit primii
după
turbăriile ce se găsesc aproape de
sale, secuii preluând hidronimul
românescşi traducându-l,Inclinăm
din două motive.i'n primul
rând pentru că nu se cunosc cazuri
in română a toponimieimaghiare.
În al doilea rând pentru că zonele vecine,
şi Trei Scaune, etan pline de
mlaştini şi turbării, numite În maghiară nyir, şi nu veresviz: Retinyir lângă
Boroşneu,pe Râul Negru, Nyirajul etc. Caracteristicaaceasta a putut să frapeze pe
românii din regiune, care nu cunoşteau aşa ceva decâtacolo, pe Apa Roşie. De
altfel, mai Întâlnimo denumireromânească.identicădincolo de Trotuş, spre est, în
zona satului Larga al comunei Dofteana, sub culmea Berzunţului: toponimul [,0
Apa Roşie, la izvoarelePârâului Runcului,afluent al pârâuluiLarga.
Pentru români,delimitareadintre obiectele geograficedenumitede cele două
hidronimeeste bine tranşată:Apa Roşie este un afluent al Bârzăuţei,confluenţalor
situându-se În apropierea Poienii Loberţ. Cu toate acestea, În anchetele directe
efectuate În zonă am obţinut toponimul-reperLa Hotar la Verq$viz,aflat Ia
confluenţa Bârzăuţei cu Uzul, deci la cea 15 km în aval de gunl!frilrâuluiApa
Roşie. Facem menţiuneacă graniţa dintre Moldova şi Ardeal nu ,:aîltinsniciodată
adevăratul Veresviz (adică Apa Roşie). Informaţiile obţinute 'de la vorbitorii
români, ca şi realitatea istorică ne conduc totuşi spre localizareaacestui reper "Ia
gura Bârzăuţei". Tot aici găsim şi toponimele Poiana Finanţului, Stânca de la
Hotar. Piciorul şi Plaiul Vămiisau al Hotarului, toate fiind mărturii ale aceleiaşi
realităţi istorice. Graniţa era,
pe pârâul Bârzăuta, până mai jos de
confluenţacu Apa Roşie (deci hotarul nu atingea în nici un punct Veresviz-ul),de
unde o lua spre est, pe un afluent din dreapta, Ţiganca,
Explicaţia fenomenului rezidă În faptul că, 'in planul toponimie maghiar,
denumireaafluentuluiVeresviza Încercatsă se substituie,total.sau parţial, numelui
întregului curs de apă. Acest proces poate fi urmărit În diversele sale faze cu
ajutorul hărţilor şi al hotarnicelor referitoare la Moldova şi Ardeal. Subliniem
faptul că succesiuneaacestor faze nu este dată de şirul cronological atestărilor, ci
de analiza structurală a câmpurilor toponimice concurente. În primul rând avem
atestarea din Otzellowitz: "der Bach Borsont-BacheBoursautz..4, pârâu care se
HoravonOtzellowitz,
Topographische
Beschreibung
derf!JfllMoldauischen
Districten
in:
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varsă in Uz, formând o parte a frontierei cu Transilvania.de .Ia gură in sus. La
1806$într-o hotarnieă a moşiilor Dărmăneşti şi Măşcaşul ni se prezintă aceeaşi
realitate: "pArăîn hotarul Ţării Ungureşti in gura Părăului Bărzeula unde dă În
Părăul Uzului'", Sub aceeaşi formă nil prezintă şi hotarnica de la 1792: "părău
Bărzăuţii,,6,ca şi harta austriacă de la 1916,în care apare o variantă grafică: "Păr.
Bârzanţul'". Într-o altă fază, prinsă in documente Întâmplător la 1891 şi 1900,
accepţia . hidronlmulul de bază este restrânsă in favoarea afluentului său:
BărzăuţulP.Roşu,respectiv Bărzăutz/Verespatak(Apa Roşie), ultimul desernnând
şi jumătate din cursul superior al Bârzăuţei'', în hotarnlea din 1888 şi în harta
Transilvanieidin 1915,ca şi în harta pădurilor din 1900, cele două denumiri apar
ca sinonime: BărzăuţuIVerespatak,· Veresviz (P. Bărzăuţu), respectiv P.
Roşu/Bărzăuţul.într-o ultimă fază se constată forma compozităîn care hidronlmul
secundar este încorporat ca determinant al celui principal: Roşu Bărzăuţu şi
Bărzăuţu Roşu9,determinareevident nejustificată,pentru că există un singur pârâu
Bârzăuţa. În sfârşit, I. Ujvâri nu reţine decât forma Pârâul Roşu pentru întregul
curs al acestui afluent al Uzului'", Forma de masculin -- Bârzăuţu - este mai
curând o adaptare la genul termenului concurent, Pârâul Roşu, decât la genul
entopicului, pârâu. Varianta românească din hărţile amintite, Pârâul Roşu,
reprezintă, prin formă şi prin alegerea entopicului, o traducere a modelului
maghiar Verespatak; varianta scrisă, oficială a lui Veresviz;tot după modelul
maghiar este preluat şi conţinutultermenului- sinonimal Bârzăuţei,şi nu afluent
al acesteia.
Trebuie să facem o distincţie Între nivelul toponimieoficial şi cel popular in
acest amalgamde forme. Procesulde eliminarea hidronimuluiromânescnu a avut
succes În planul toponimie popular, el petrecându-sedoar la nivelul toponimiei
oficiale maghiare şi româneşti, fiind cunoscut faptul că hărţile şi hotarnicele
româneştipentru această zonă de graniţă au copiat, În bună parte, pe cele maghiare
şi austriece. Tot astfel trebuie explicatăşi prezenţasintagmeiLa Hotar la Veresviz
printre vorbitorii din interiorul microzoneiÎn discuţie (locuitorii din Dărmăneşti);
Jahre/788und1789,ms.germ.nr.2,careul79,laBiblioteca
Academiei
Române.
5 CondicaComăneştilor,
la Arhivele
Statuluilaşi,fondDocumente.
pachet348,dos.4, cu
secţiunile:
moşiaComăneşti,
doc.J-104(Corn.);
moşiaDărmăneştil
şi Floceştii,
doc.1-42(Drm);
moşiaMaşcaşul,
doc.1·-40(Mşc);moşiaDofteana,
doc.1.-79(Oft);moşiaBrătuleştii,
doc.1--39
iBrt);scrisori
pecase,heresăişigropicupăcură,
doc.1-16(Ser.).Aicitrimitem
laMşc13.
6Hotarnică
dinanul1792,la Biblioteca
Academiei
Române.
ms.rom.nr.7.p. 356;cf.şi Th.
Codrescu,
Uricariul,
IV.p. 269-280.
7SabinOpreanu,
Contribuţii
la toponimia
dinţinutulsăcuilor,
Cluj,1926,p. 14·-15.
RlhstitutulGeografic
al Armatei,
Hartatopografică
a judeţuluiBacău,scara1:
Bucureşti,1897,respectivInstitutulGeografic
al Annatei,Şerviciul
Silvical Statului,
României,
Hartapădurilor
pecategorii
deproprietari,
scara]:fOO
000,Bucureşti,
1900.
MareleStatMajoral Armatei.
Moldova,
hartă,scara1:50000.Bucureşti.1895(cdilie
provizorie)
şi 1896.
JOGeografia
apelorRomâniei,
Bucureşti,
1973,p.500.
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sintagma
un
relativ recent
linia de graniţă, fiind preluată
de români din acelaşi inventar nume
administraţiamaghiară,Aşadar,
suntem in
unor diferenţe diastratice acest caz, după terminologia lui
Flydal (nivel popular/niveloficial), care Însă
să transforme şi in diferenţe
diatopice, de vreme ce circulaţia
oficiale maghiare a fost confirmată
prin anchete directe înintreaga zonă vecină din Ciuc şi Covasna.
Aşadar, toponimulLa Hotar la Yeresviz,localizat ia gura Bârzăuţei,este lin
indiciu numai pentru încercarea de eliminare
succes la nivelul popular
românesc) a hidronimuluimai vechi Bârzăuţa către forma mai nouă maghiară
Yeresviz, aceasta fiind şi. ea, la rândul
doar o traducere a unui hidronirn
românesc. În felul acesta, În cadrul structurilortoponimiceromâneşti ar fi apărut
un termen care ar fi afectat simetriacâmpuluitoponimie.
Urmărinddiacronicraportul de desemnareexprimat de cele două hidronime,
ca şi relaţia dintre ele, se poate afirma că numelevechi, Bârzăuţa, Il circulat iniţial
printre români, secuii preluându-l la aceştia. Faptul că secuii extind numele
afluentului Veresviz asupra cursului principal, până la completa substituite a
termenuluiprimar, indică direcţia lor de înaintare, din Trei-Scaune(Covasna) spre
nord, în bazinul Uzului.Ei au cunoscutmai Întâi partea dinspre izvoarea bazinului
Bârzăuţei,bazin contiguucelui al Caşinului ardelean, adică.afluentii Apa Roşie şi
Izvorul Lin, pe care ioantradus prin Yeresviz,respectiv Lassuâg (magh. lassu "lin,
incet"; âg "crac").
În realitate, acest fenomen de schimbare a relatiilor dintre toponime, de
refacere a solidarităţilor geografice nu este numai () problemă.jde contact
lnterlingvistic sau de nivel oficial/nivel popular, pentru că sectrfi din satul
Dărmăneşti,deci din interiorulzonei, folosesc aceleaşi nume ca şi românii de aici,
doar că traduse în maghiară:Bărzăuţo Patakviro, Poate fi vorba, Îf1acest caz, şi de
o diferenţă de perspectivă, pentru că toţi cei din exteriorul zonei au preluat în
acelaşi mod greşit sau tendenţios informaţia toponimică venită dinspre bazinul
Bârzăuţeişi al Uzului,dinspre Dărmăneşti,De exemplu,cei din Egerszek,ca şi cei
din Kâszonăltiz (Plăieşii de
nu mai cunosc altceva decât Veresviz,
eliminând complet hidronimul Bârzăuţa. Pornindu-se, deci, de la preluarea
distorsionată.a informaţiei, SHIajuns, în planul structurilor toponimice create de
vecinii care au cunoscut în primul rând regiunea din cursul superior al Bârzăuţei,
la înlocuirea completă a structurilor locale.
fapt semnificativ, un martor al
acestei negări li structurii româneşti, dar după cunoaşterea imperfectă a sa, este
păstrarea către secuii din Kăszonăltiz (Ciuc) şi din Estelnic (Trei Scaune) a
hidronimuluiromânescîn forma Bordoţa/Borduţa.Întâlnimde trei ori acest nume
În microbazinulIzvoruluiLin, celălalt crac superior al Bârzăuţei,fapt ce ar indica
În mod cert că acest afluent ar fi
izvor al Bârzăuţei, Astfel, cei din
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Estelnic Iocalizează un toponim Csiki Bardeczall la fundul pârâului
Lassuâg/lrvoru!Lin. alături de un Bardocza Feje, deci ,fundlll, capătul Bârzăutei"
(la
ei spun tâve), ceea ce este pe deplinedificator.
s-au străduit să anihileze concurentulromânesc,cei din afara zonei nu
au putut ignora total solidarităţilegeograficestabilitede către denorninatorullocal,
intern, rezultândtoponime "scăpate" din structura iniţială, izolate de ea. AI treilea
toponim-martorinsinuat în memoria alogenului. Il .cuceritorulul", este oronimul
Bordoţa, pe Lassuăg, pe dreapta'". Acesta din urmă a fost preluat din nou de
românii din DărmăneştiÎn forma Borduţa/Bărduţaşi cu "semnificaţia"respectivii,
adică cu ignorareaoricărei legăturicu polarizatoruliniţial Bârzăuţa. în felul acesta
un câmp unitar mai larg a fost fragmentat,parţial distrus, prin trecerea succesivăa
unor elemente ale cârnpuluidintr-o limbă în alta in ambele sensuri, din română În
maghiară,apoi din maghiarăÎn română.
Relevantăpentru toată încurcătura,pentru aceste interferenţede perspective,
poate n sinonimia oferită de hotarnica din 1888, unde se menţionează, la un
momentdat, "gura Părăului Bărzăuţu/Verespatak(Bardoczî"; În această atestare
Bardocz nu este echivalatcu hidronimulromânescBârzăuţu,cum ne-amaştepta, ci
este prezentat ca un dublet maghiar (1) al toponimului,tot maghiar. Yerespatak,
Deci ruptura dintre cele două perspectiveeste totală, fără nici o umbră de amintire
a situaţiei originare, ruptură întărită, cum am mai arătat anterior, şi de reflexul
românesc al magh. Bardoc; > Bărduţa, şi nu Bârzăuţa. Românii au preluat acest
fost cornponental câmpului iniţial creat de Bârzăuţa,făcând din el, ca şi secuii de
altfel, un nou centru de polarizare.
Prin urmare, remarcămcă.ceea ce numeamanterior concurenţăinternă poate
fi facilhată de trecerea parţială a unor fragmenteale unui câmp toponimiedintr-o
limbă în alta şi, eventual, ulterior, de reprirnirea lor Într-o formă schimbată În
limba din care au plecat.
Sintetizând, hidronimul Bârzăuţa a fost supus unei concurenţe externe din
partea unui câmp contiguu tBârzăuţa vs Yeresviz),rezultânddistorsiuniîn ambele
structuri, atât în cea românească, cât şi În cea maghiară, prin izolarea unor
elemente din structurile iniţiale în urma trecerii lor dintr-o limbă În alta şi prin
repreluarealor în limba din care au plecat, dar într-o accepţie şi cu o formăcu totul
schimbate,refăcându-seraporturilede desemnareşi solidarităţilegeograficedintre
obiecteledin zonă. Numai ţinând seama de această dinamicăa ambelorcâmpuri in
discuţie, cele create de rom. Bârzăuţa şi, respectiv, de magh. Veresviz.putem
11Csiki
...pentrucă toponimul
facepartedintr-ozonăaflatăÎn folosinţa
şi, mairecent,În
proprietatea
celordin Ciuc-Kâszonâltiz,
iar aceastădenumire
(Csiki.
Bardoczaţ
ne-afostdatăde
veciniilordinEstelnic,
carenusuntdinCiuc,cidinTreiScaune
(Covasna).
12Cf.ancheta
directăefectuată
ÎnsateleEstelnic
şi Kăszonăltiz
Înanul1995.
13CI.HotaruldintreRomânia
şi Austro-Ungaria,
În"Monito!1l1
oficial",
nr.91l
O.aprilieIHKR,
p.174.
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vedea În adevăratalor luminătoponimeprecumrom. Hotar la Veresvts, atât de
departe situat de hidronimulVeresviz,sau magh.
I rom. Bărduţa (magh,
Bardocza
Bardocza Farka, Bardocza Utja I rom, Fundul Bărduţei, BotUl
Bărduţei, Drumul/a Bărduţa etc.), atât aproapede Bârzăuţa, dar părând că nu
mai au nici.olegătură cu aceasta.
în relaţia dintre rom.
şi magh, Veresvizam putut releva, deci,
ambele tipuri de concurenţă, şi anume o concurenţă externă între câmpuri
toponimicediferite, dublată Însă şi de o concurenţiiinternă potenţatăde raporturi
interlingvistice,proces prin care un elemental structurii iniţialeIl fost înstrăinatşi
transformatîntr-un nou centru de polarizaretBărduţa .Bârzăuţa").
3. Dinamica structurilor Schitul Tofanu vs la Mănăstire
VI>
Schitul de
Muntele Lapoş
r'J..ailIUX
structurilor toponimicecreate în jurul denumirilorreferitoare la un
schit din imediata apropiere a satului Dănnăneşti nu mai implică raporturi între
vorbitori de limbi diferite, problema rămânândîn planul strict al limbii române.
Acest caz. ne oferă prilejul de a studia, Însă, două cauze ale modificărilor
structurilor topouimice. Este vorba, in primul rând, de influenţa pe care
schimbările survenite În aspectul sociogeografical unei microzone o pot avea
asupra str,ucturilor toponimice şi, mai exact, asupra procesului însuşi de
denominare,Dupăcum am relevat anteriordiscutânddespre concurenţaexternă pe
care un câmp toponimieo poate suporta, realitatea,continuum-iugeograficpoate
oricând oferi sugestii noi pentru noi denumirişi noi solidarităţigeografice,sugestii
emanânddirect dinspreobiect, fie că ochiul selecteazăo altă "calitateifa obiectului
decât până atunci, fie că modificarea aspectului sociogeografic/oferă o nouă
calitate care, tocmai prin această noutate, se impune asupra vechii calităţi fixate
prin primul toponim.
'
Astfel, În bazinul Trotusului, un afluent al acestuia din comuna Dărmăneşti
se numea la 1790 Dârnulnesca: Dermanask B(ach)14,după numele satului pe
lângă care trecea (în cursul său inferior).În aceeaşi hartă găsim şi oronirnulLapoş,
desernnândun munte importantdin zonă. Până atunci nu se stabilise nici o relaţie
(toponirnică)Între acest pârâu şi muntele amintit..deoarece se aflau la distanţă
relativ mare unul de celălalt (intre ei se mai afla o culme muntoasă,Hijmele).La
mijlocul.secoluluial XVIII-lea,
Între acest munte şi pârâu se înfiinţează un
schit, numit iniţial ,,§chitul de sub muntele Lapoş,,15,apoi Schitul Lapoş. Din
casele din jurul schitului ia fiinţă şi un sat (care există şi astăzi), numit tot Lapoş,
14HoraVOI]
Otzellowitz,
Brouillon
oderOriginalAuţnalnn
derfUf!f
Moldauischen
Districten,
1790,careul78.
l C. Bobulescu,
SihăstrtaDărmăneşlilor
sauSchitulLapoş,in "Biserica
ortodoxă
română",
LXIV,1946,nf,7-9,p.400,
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după numele schitului, Tot la Otzellowitz" este mentionat şi acest n('.HHdintre
schit şi pârâu, care va facilita transferul numelui schitulul şi asupra fbsllliuipiilân
Dărrnăneasea. Găsim notat În respectivele eornentarll 1111
"Mitoku: Hăuser 111
Kloster Tofanu gehorig" tTofanu este numele ce apare la Otzetlowitz pentru
Schitul Lapoş), Geografulaustriac ne dă şi localizareaexactă a acestni mltoc, core
confirmă ipoteza noastră: acele case se aflau "bcym Ursprung des Baehes
Dermanask", Două decenii mai târziu. pârâul Încă Îşi mai păstra numele vechi stIU
şi numele v.ec:hi:"peşesul TrotuşuluiÎn sus.i.pănăîn l'ărău D(inlli'ine.ii',I7.
Totuşl,
numele schitului - de fapt una dintre denumirile acestuia - circula deja, fiind
atestat chiar în aceeaşi sursă: ,\iunlătate de bătrân a Schltulu! L0I'0Şce iaste pe
Dărmăncşti";"sunt a SchituluiLapoş din Dărmăneşti't'".Până la urmă, Însă, noul
nume reuşeşte să se impună,elirninândaproapetotal hidronimulinitial.astfel Încât
astăzi pârâul se numeşte Lapoş, vechiul nume aplicându-se prin restrictie doar
cursului său inferior. ca un sinonim parţial. I Iarta Moldoveidin 1896consflnţeşte
deja această schimbare a situaţiei: avem aici notat Pârâul Lapoşu, iar pc cursul
inferioral acestuia apare denumireade Pârâul Dărmăneasca'".
Decalajul dintre apariţia şi chiar circulatia numeluischitului şi impunereasa
asupra dcnumirii pârâului s-ar putea explica prin faptul că denumirea locală a
schituluiti fost alta, şi anume,simplu, La Mănăstire (cf. şi astăzi hodonirnulPlaiul
Mănăstirii, hidronimul Pârâul Mănăstirii, afluent ' al Pârâului Chiticilor).
Toponimul Schitul Lapoş a fost iniţial doar un nume exterior zonei, impus de la
centru (EpiscopiaRomanuluisau capitala ţării, laşi), de aici şi rezistentamai mare
a hidronlmuluiiniţial Dărmăneasca la presiuneaexercitatăde câmpulconcurent.
Oricum, esenţial este că, prin modificarea aspectului sociogeografic al
locului (apariţia schitului şi a satului Lapoşţ, numele pârâului in discuţie a fost
atras într-o structură toponimicănouă, mai largă decât cea iniţială: munteleLapoş
.- schitul Lapoş satul Lapoş= pârâul Lapoş. Existentaacestui câmp toponimÎcşi
mai ales a hidronimului Lapoş era imposibilă Înainte de infiinţarea schitului
menţionat,din cauza absenţeinexusului geograf1cÎntre pârâu şi muntelerespectiv.
A doua cauză a modificăriistructurilortoponimicecare poate fi studiată prin
acest exemplua fost deja invocatăÎn analizeleanterioare.Este vorba de diferenţele
dintre perspectivaj"temă sau locală asupra zonei şi cea exterioarăzonei, aici chiar
centrală. Schimbareaperspectiveipoate avea un efect opus celui constatat mai sus
Îl1analiza apariţiei hidronimuluiLapoş. Dacă În cazul acesţuiadin urm!istructuri.le
erau dinamitatc prin apariţia a ceva nou in aspectul sociogeogmfical locului. iri
"calităţile" referentului."ieşirea" dintr-o anumită zonă, îndepărtareade ea duce.Ia
scăderea acuităţii· privirii, la pierderea Unor ,.calităţi", obiecte, repere deja
1(,Topographisdw
8<,,c"reibllflg,
tllţeuliR.
17Condica
COffll'neştilor,
DrmJ5. an 1R()6,
I. Ibidem,
Drm25,respectiv
24,an IR06.
19ef. Moldova,
hartii,1896.
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existente, importante pentru localnici,
exteriorul zonei. îII
fel se văd
şi
contiguităţile dintre obiecte.
Desigur! în acest joc este implicată şi
toponlmică.vce
mod
evident diferită pentru
exterior fl\ţăde cei din interiorulzonei.
Schitul În cauză a fost Înfiinţat la 1738de
IoH,ucenic ai episcopuluide
Roman. Fondarea unei mănăstiri sali a unui schit putea fi un mijloc de atragere a
oamenilorpe astfel de locuri; obştea satului nu se putea împotrivi,ba chiar trebuia
şi ajute20•Aşa s-a întâmplat şi cu acest schit înfiinţat într-o poiană numită a
Roncii, proprietatea lui "Anton din Dărmăneşti,plăiaş al Măriei
lui Vodă,,21.
Această poiană se afla situată "intre hotarul Dărmăneştilorşi între a Comăneştilor
supt muntele Lapoşului despre Ţara Ungurească... în preajma locului de la strajea
domnească,:n.Ulterior, unii săteni fac danii schitului, astfel Încât după 1800
acesta este pomenit în hotarnicele moşiilor Dăanăneşti şi Cornăneştica deţinând
părţi din acestea: "partea schituluide la Lapoş,m; "părţi din acest bătrân Boerescu
ce sunt a SchituluiLapoş din Dărmăneştt''i",
La 1757,Scarlat-Voievodacordase nişte înlesniri fiscale acestui "staniu schit
ce este la Dărmăneşti supt muntele Lapoşului În preajma locului de Straje cea
domnească...unde se prăznuieştehramul Sfânta Twiţă,,25.Tot În acel an (1757) şi
Episcopia Romanuluidă zapis "Ia măna părintelui Pahomiede la SchitulLapoşul"
pentru un loc primit de la Vasile Nour şi Arhip Mihai ot Dărmăneşti". La 1791
avem, iarăşi, un "zapis a Schitului Dărmăneşti pentru o curătură din fundul
Boiştii", afluent al Uzului, În apropierea schitului". Apoi "moşia SchituluiLapoş
ot Dărmăneştî" este "hotărâtă" la anul 180128,În sfârşit, "palia Schitului
Lapoşul" este iarăşi menţionată Intr-un hrisov domnesc pentru c\ţlnpărăturile
lui C. Ghica la 181329.Mai înregistrămîncă o trimitere rapidă la ,acest schit sub
forma: "starcţul Pahomie - Ia Sfânta Troiţă din Dărmăneşti-Lapoş", unde se
.
vI·1rurtluI schitulur
l' 1 ·10.
menţionează
..I
După cum se poate observadin arestăriledate, in ciuda unei uşoare fluctuaţii
în încercările de denumirea schitului,toate converg spre numirea sa după numele
muntelui sub care era aşezat sau, evident, după numele satului pe teritoriul căruia
20CLP, P. Panaitescu,
Obşteaţărăneoscăîn ŢaraRomânească
şi Moldova.
Orânduirea
feudală,Bucureşti.
1964,p, 19.
21C.Bobulescu,
0[1,cit.,p.401.
22Ibidem,p.400.
23Condica
Comăneştilor,
Drm27,an1806,
24Ibidem,25,an 1806,
25Arhivele
Statului
Bucureşti,
fondEpiscopia
Roman,
XXHI/l3.
26Ibidem,
XXlIl1l4.
27Arhivele
Statului
Bucureşti,
fondDocumente
istorice,
DCCCLVHl67.
2H
Ibidem,
29Condica
Comăneştilor,
111'139,
an 1813,
30ce "Revista
istoridi",
1,p.
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s-a înfiinţat. Singura problemă ar ti că locul cu pricina nu se anA "supt muntele
Lapoşului",aşa cum o poate arăta o privire rapidă asupra hărţii (cf, planşa 2), Între
schit şi acel munte - este drept, cel mai importantdin zonă - se interpun nu doar
mai multe obiecte geografice (culmi muntoase),ci mai multe obiecte geografice
deja numite in momentulapariţiei schltului, ale căror nume nu au nimic a face cu
oronimul Lapoş. Acest ultim aspect este esenţial În procesul de denominare,în
geneza unui toponim, pentru că la început trebuie să existe ceva Între referentul
geografic şi.yiitorul său nume, o "calitate" (fizică.sau socială) a obiectului sau o
contiguitatecu un alt obiect deja numit.
Apelând la o altă sursă de informare,preţioasă prin exactitatea sa, harta lui
Otzellowitz şi comentariile la ea, observăm că autorul, care S"3informat la faţa
locului, ne dă un alt nume, Schitul Tofanu/ Tofana/ Tcfann''; denumire rămasă
singulară, nemaiîntâlnită ulterior În alte surse. Nu am găsit o explicaţie pentru
acest nume, nici pe teren şi nici În informaţiile pe care le avem despre schit:
hramul său era Sfânta Troiţă, călugării fondatori au fost trei, Ioil, Pahomle şi
Clement,poiana, locul În care S"3înfiinţat a aparţinut unui Anton din Dărmăneşti.
Nici una dintre aceste informaţii nu ne este utilă În a descifra numele dat de
Otzellowitz,
Revenind la problema numirii schitului după numele unui munte din zonă,
lângă care nu se află totuşi, suntem siliţi să postulămcrearea numeluiîn exteriorul
acesteia, de acolo de unde acel munte era nu numai cel mai importantdin regiune.
ci putea să devină şi singurulreper cunoscut şi aflat la îndemânăpentru a localiza
noua realitate geografică apărută, şi anume schitul. Astfel se instituie o
contiguitate,o solidaritategeograficăce nu exista în realitate.
Acest fapt dovedeştecă solidarităţile geograficecare stau la baza unui câmp
toponimieau un anumit grad de relativitate.Ele nu sunt întotdeaunaun datum al
realităţii geografice,ci sunt create uneori o dată cu crearea structurilortoponimice.
Dovada că toponimul Schitul Lapoş aparţine perspectiveiexterne, am zice
aici chiar centrale - de la centrul administrativ,religios (EpiscopiaRomanului)sau
politic (capitala ţării, Iaşi) - şi nu celei interne, este faptul că În interior avem un
alt nume, păstrat până astăzi şi găsit şi În arhivele locale, totul indicând un nume
autentic, cu circulaţie reală şi exclusivă În zonă. Sintagmele toponirnice
menţionateanterior, Schitul Tofanusau Schitul (ot) Dărmăneşti şi Schitul (de sub
muntele) Lapoş, conţin toate apelativul schit. în viziunea utilizatorilor interni
acesta se pare că a fost denumit simpluLa Mănăstire, cu entopicul folosit absolut.
fără determinant, aceasta constituind adevărata denumire strict locală. Fiind
singurul schit din sat, ea putea fi o denumireneechivocăpentru săteni şi În acelaşi
timp comodă. Desigur că o dată cu lărgirea perspectivei,chiar şi numai cu putin,
numele devenea neclar, dată fiind existenţa multor schituri şi mănăstiri in .1111'111
31Brouillon,
careul78.şi Topographische
Beschreibung,
careul78.
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zonei în discuţie. Poate acesta este motivul pentru care toponimulintern, local, La
Mănăstire, nu a avut nici o şansă să se impunăin exterior, facilitând aparitia altor
denumiriconcurentela acel nivel.
Nu trebuie să uităm, Însă, că toponimul intern a existat şi el În paralel cu
celelalte denumiri, dovada având-o în toponimele actuale, oronimul Dealul
Mănăstirii (pe vechiul amplasament al schitului, dispărut de peste un secol),
hodonimulPlaiul Mănăstirii şi hidronimulPârâul Mănăstirii, afluent al Pârâului
Chiticilor (care se varsă în râul Uz), izvorândde sub dealul schitului. Două dintre
toponime sunt atestare la 1896 (Plaiul Monastirei, Pârâul Monastirei)32,ca şi la
]914, într-un anunţ pentru licitaţia unor păduri ("Lapoş, cantonul Mânăstirei")".
Pârâul Monastirei apare şi în harta Transilvaniei din 191534•Mai recent,
toponimul este atestat În arhivele locale în anii 1957·1959: Dealul Mănăstireti),
Plaiul Mănăstiru",
Decalajul sesizat anterior între apariţia toponimului Schitul Lapoş şi
impunerea sa ca hidronim (Pârâul Lapoşş poate fi o expresie a luptei dintre cele
două perspective, dintre cele două denumiri, internă vs externă, La Mănăstire Vi>
Schitul Lapoş. În această luptă s-a interpus un al treilea punct de vedere, al
vecinului imediat (locuitorii din Cornăneşti). Acest punct de vedere a generat
toponîmul Schitul (ot) Dărmăneşti, ce putea fi folosit, este drept, şi de cei de la
centru, tot aşa cum toponimul oficial, Schitul Lapoş, putea fi folosit şi de vecini
după impunereasa, În special după impunereanumeluisatului omonim.
Decalajul dintre fixarea hidronimuluiLapoş şi apariţia toponirnuluiSchitul
Lapoş mai reprezintă ceva în economia analizei noastre. EI poate fi c.devadă că
timp de peste o jumătate de secol (între 1738, anul Înfiinţării schitului, şi 1806,
când pârâul Încă se mai numea doar Dărmăneas/c/a ş au circulat tihcturi duble
sau mai exact au existat două niveluri de circulaţie a structurilor toponimice.
Exista o structură locală, orală, populară şi o alta centrală, .scrisă, oficială.
Semnificativ mai este şi faptul că, la un moment dat, după câteVadecenii de la
crearea sa, numele oficial nu a reuşit să se impună asupra numelui' loca! al
schitului, dar s-a insinuat totuşi În structurile interne, populare, Între constituenţii
lor periferici (prin hidronimulPârâul Lapoşţ, lăsând astfel urme efective, reale în
nomenclatura locală, orală. Acest fenomen a fost, poate, facilitat de apariţia
oiconimului Lapoş, iniţial un mitoc (cf. mai sus atestarea din Otzellowitz), dat
fiind că denumirile aşezărilor, mai mari sau mai mici, sunt de multe ori oficiale,
impuse din exterior. Satul Lapoş este aşadar veriga dintre toponimul extern şi
oficial (adică nepopular) [Schitul] Lapoş şi toponimul intern, local, popular
[Pârâul] Lapoş. Prin el denumirea "a coborât" din scripte în teritoriu, Până la
32ÎnMoldova,
hartă,1896.
33În"Monitol1ll
oficial",
1,1914,p. 13224.
34Institutul
Geografic
alArmatei,
Transilvania,
hartă,scara1:100000,Bucureşti,
1915·1922,
35Arhivacomunală
Dărmăneşti
(Bacău),
dos,34411957,
respectiv
dos.336/1957.
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apariţia satului localnicii au numit (La) Mănăstire ceea ce oficial se numea deja
Schitul Lapoş, neacceptând ultima denumire la nici un nivel al structurilor
populare. După apariţia satului localnicii au continuat să folosească numele lor
intern pentru Mănăstire, dar au acceptat denumireaoficială pentru pârâul numit de
ei până atunci Dărmăneasca.
Într-adevăr,numai această analiză poate explica inadvertenteledin structurile
populare folosite şi astăzi: in continuare, la acest nivel nu există o contiguitate
geograficăîntre satul şi pârâul Lapoş, pe de o parte, şi munteleomonim,pe de altă
parte, de vreme ce intre acestea se află Dealul Mănăstirti (şi 1111
Lapoş] şi lncă (}
serie de alte toponimediferite.
Prin analiza structurilor create în jurul denumirii schitului discutat mai sus
am putut dovedi că dinamica structurilortoponimiceeste provocată nu numai de
raporturile interlingvisticedin zonele de la limita dintre ariile lingvistice,dar şi de
relaţiile .intralingvistice dintre grupurile de utilizatori ai toponimelor vorbind
aceeaşi limbă. În acest din urmă caz, cauza schimbărilor survenite În structura
cârnpurilorrezidă în calitatea circulatiei informaţieitoponimice,in diferenţele de
perspectivăasupra unei zone, în esenţă În natura specială a relaţiei dintre toponim
şi referent, ca şi a relaţiilor reciproce dintre toponime, Raportul însuşi de
denominarese poate reface, inducând modificăriÎn structuriletoponimice la toate
nivelurilesale.
Chiar dacă În cazul analizat aici "perspectivaexternă" s-a dovedit a fi nivelul
toponimie]oficiale, aceasta din urmă poate fi inclusă în conceptul mai larg definit
de noi ca viziune externă asupra unei microzone, Denominatoruloficial are, în
fond, o altă viziune decât locuitorii din interiorul zonei, alegând in alt mod
reperele, operând o selecţie În masa obiectelor geograficedintr-un anumit areal.
Acest fenomen poate fi observat uneori şi la vecinii unei zone, În cazul in care ei
ajung să preia şi să utilizezetoponimedin interiorulacesteia.
În cazu) SchituluiLapoş apar În mod clar diferenţe diastratice (între nivelul
oficial şi cel popular),între utilizatoriidin exteriorulzonei ŞIlocalnici,diferente in
forma şi În circulaţia toponimelor,mergândpână la diferenţe În însuşi procesul de
denominare.
4. Dinamica structurilor Dealul Mare vs Deluceanul; Nagy Patak YSChicihel
Această ultimă structură supusă analizei va sta mărturie din nou pentru
raporturile interlingvistice,dar de data aceasta nu la limita dintre
diferite, ci
În cadrul aceleiaşizone, bilingve.
Realizând o succintă descriere geografică a zonei analizate, am putea
accentua faptul că versantul răsăritean al Munţilor Nemirei se pierde in scsul
Trotuşului Intr-o pantă care coboară lin de-a lungul afluenţilor răului mentionat.
Ţinând seama de această caracteristică,un toponimprecumDeluceanul,denumind
un deal aproape de confluenţaUzului cu Trotuşul,este simptomatic,sugerândprin
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aspectul diminutival•.îmblânzirea"înălţimilorla limita cu şesul.
La jumătatea distanţei dintre-acest "deal mic" şi muntii înalţi ai Nemirei se
află, tot în bazinul Uzului, În apropierea satului Sălătruo, un Dealiul) Mare,
compromisulpe verticală,deci, dintre cele două extreme(mic şi foarte mare). Până
aici, nimic nu pare neobişnuit, mai ales că dealul, aflat Între cursul mijlociu ai
Izvorului Negru - un pârâu foarte lung, venind chiar de sub culmea Nemirei s- şi
Uz, este Într-adevăr masiv ca întindere, acoperind o suprafaţă mare de teren {v.
planşa 3). Insolitulapare În structurile pe care acest toponim le-a generat in cele
două limbi, maghiarăşi română.
Astfel, avem în română o structură simplă şi aşteptată: oronimul Dealul
Mare şi hidronimul Pârâul la Dealul Mare. Denumirea maghiară pentru pârâu,
obţinută de la secuii din zonă, se Îndepărtează,Însă, de forma românească, ei
oferindu-ne în ancheta directă efectuată În anul 1980doar sintagma Nagy Patak.
Prin urmare, câmpul toponimieromânescpare mai consistent, mai bine structural
decât cel maghiar. Avem, În română, O polarizare normală În jurul oronirnului
Dealul Mare, faţă de structuramaghiarăcare, prin forma hidronimuJui,pare a pune
cei doi termeni Într-o relaţie mai putin clară: este ca <şi cum o "calitate" ar fi
urmărită aleatoriu Într-un areal, fără siguranţa că referentii denumiţi prin acele
nume sunt contigui, solidari. Nagy Hegyvs Nagy Patak nu ne spune nimic despre
solidaritatea geografică dintre obiectele denumite prin .cei doi termeni, pentru că
ori ambele obiecte, dealul şi pârâul, au această calitate, dar ele pot fi discontinueîn
teren, ori numai unul dintre ele este într-adevărmare, dar structuraastfel creată nu
ne spune care dintre ele are această calitate. Într-un cuvânt, structura'maghiarănu
are consistenţă.
It
Aceasta ne-ar sugera faptul că primar ar fi câmpul toponimie rbmânesc,mai
ales că nu departede Dealul Mare se află Deluceanul", cu care ar l)uteaintra într-o
relaţie de opoziţie toponimică, deşi un astfel de toponim,
Dealul
"
I Mare, nu are
nevoie de o exprimareexplicită a acestui tip de relaţie. Intr-o z0I1ăputemavea pur
şi simplu un Deal Mare (fără un deal mic explicitat, prezent În zonă), pentru că
opoziţia este implicată oricum în subtext: dealul este mare prin raportare la
celelalte forme de relief din jur, inclusiv alte dealuri, indiferent cum se numesc
acestea.
Cercetândarestările,însă, constatămcu surprinderecă toate sursele ne indică
pentru hidronimul românesc o formă identică cu cea maghiară! Astfel, la
Otzellowitz găsim Vale(a) Mare, alături de Dealul Mare37, formă confirmată
ulterior de alte surse: Ptârâul) Mare", S-ar părea, prin urmare, că iniţial şi
structura româneascăa suferit de aceeaşi inconsistenţăca şi cea maghiară:Dealul
Mare vs Pârâul Mare au aparenţa unor forme paralele, fără a arăta o legăturăprea
36ce Condica
Comăneştilor,
Mşc6,an1784.
37Brouillon,
calcul79.
38Moldova,
hartă,1895şi 1896,Transilvania,
hartă,1915-1922.
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clară Între ele. Am avea,cÎfIacest
un exemplu de
Il crea lUIcâmp
toponimie bine structurat dintr-unul care părea că uneşte doar aleatoriu două
toponime. Un prim semn de .întrebareeste ridicat faptul că structura maghiară
nu a urmat pe cea româneascăÎn acest proces de.regularizare,Dupllcum am vAzut,
toponimelecare pot fi implicate strict În această structură sau În altele mai largi
sunt destul de vechi: Deluceanul este atestat încă de ia17a4, iar Dealul Mare. de
la 1790. Să ti fost inconsistenţastructurii lnitiale (Dealul.Mare vs Pârâul Mare)
prezentă doar la nivelul oficial, pe când la nivelul toponimiei popularestructllra
normală (Dealul Mare vs Pârâul la Dealul Mare) ar fi putut avea o circulaţie nud
veche, în ciuda arestărilor scrise şi a formelor maghiare?Poate fi vorba in această
ipotezăde o inerţie a surselor citate, care au păstrat cu lIll secol mai mult rcalHăfi
deja depăşite, schimbate.Pe de altă parte, structuraromâneascăpopularănu.a mai
fost Însoţităîn evoluţia sa de structura maghiară,pentrucă, după cum am constatat
şi În alte cazuri, aceasta din urmă a păstrat stratul românesc VC.dlÎ,
nemaiparticipândla evoluţiileulterioareale structuriioriginare,de care se izolase.
Tot forma maghiară a unui toponim românesc ne determină să Iărgim
perspectiva, implicând în analiză încă un toponim, provenit În mod evident dintr-unul jnaghiar: Pârâul Chiclhei, cu Vârful Chicihei, un loc aflat pc coasta
dealului Cărăboaia, nu-departe de Deluceanul. Forma româneascăsugerează un
toponim maghiar cu forma Kicsi Helv (kicsi "mic", hely "loc"), dimensiunea
loculuicircumscrisde pârâul în cauză (afluental Uzului,in zona satului Brătuleşri)
şi de vârful menţionatnefiind intr-adevărsemnificativă.Precizămfaptul că suntem
Într-o zonă aproape de sat, cu o densitate foarte mare a denumirilor, ce
fragmentează foarte mult teritoriul respectiv. Însă vorbitorii maghiari de aici ne
oferă formele Kicsihegy Patak şi, respectiv, Kicsihegy Oldal (oldal .,coastă";
remarcăm faptul că ei evită entopicul vârf, pentru că intr-adevăracestanu are el
justificare În realitatea desemnată). Ne-am putea gândi la o relaţie iniţială. 'in
planul structurilor maghiare, Între acest Kicsihegyşi oronimul NagyhefiVH!1a1
mai sus, deşi ne-ar împiedicasă facem o astfel de legăturănu atât distanţa relativ
mare dintre cei doi referenţi, cât mai ales diferenţa de mărime şi, implicit, de
importanţă a acestora. Mai apropiate În spaţiu ar fi magh. Kicsihegy şi rom.
Deluceanul ('7),primul putând fi considerat la rigoare drept un "fragment" lateral.
izolat, al ultimului (judecând după poziţia unuia faţă de celălalt). Să fie magh
Kicsihegyo încercare de traducerea toponimuluiromânesccu aspect diminutival?
Această ipoteză ar putea fi confirmatăde o sUF.etieinclusăde aspectul
al acestor locuri, şi anume faptul că dealul Cărăboaiâ, aflat pe partea
pârâului Maşcaşul, sau măcar parte a sa ar fi. aparţinut cândva referentului
desemnatde oronimulDeiuceanul,restrâns acum doar leţpartea.dreaptăa p;lrillilui
Maşcaşul, Cărăboaia este ca un deal retezat pe orizontală, un platou in partea sa
superioară, ca un deal fără vârf, un deluşor, un deal mic. În această ipoteză,
Kicsihegy, aflat pe coasta Cărăboaiei, ar fi o parte u DeluCel111Ului,
un Inarlol
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lateralal restricţtei pe care a suferit-oeventualaccepţiatoponimuluiDeluceanul.
în concluzie, prin trecerea unei structuri dintr-o limbă in alta, chiar dac!
iniţial se păstrează fidel modelul originar, limba care preia o formă poate rămâne
in afara evoluţiei structurii aparţinând limbii din care s-a făcut împrumutul.
Mărturieacestui fenomenstă disjuncţia la care s-a ajuns Între structuramaghiarăşi
cea româneascăîn cazul analizat mai sus, deşi iniţial acestea erau Izomorfe,
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