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tentei. în consecinţă,orice operă lexicografică" va trebui prezentată ca,
o manifestare completă, a unei baze toponimice generale.
în principiu, sistematizarea lexicograficăa toponimiei poate fi realizată
din trei perspectivefundamentale: a obiectului denotat (p a r a l ing vis ti·
că), a semnuluilingvistic (lingvistică,dar par lit o P o n imi că) şi a raportului
de denotare (lingvistică t o p o ni mic ă)", Primei categorii îi corespund
dicţionarele geografice şi istorice, celei de a doua -- dicţionarele lingvistice
paratoponirnice, celei de a treia - dicţionarele toponimice propriu-zise.
Un dicţionar paralingvistic foloseştelista de nume ca pe o modalitate eficace
de prezentare organizatii a unor descripţii de realia; pentru un dicţionar
lingvistic, lista nu are o simplă. funcţie asociativă, ei este obiectul însuşi
al cercetării.
Din punctul de vedere paratoponimic,funcţia denotativă a toponimelor
nu justifidl. separarea lor categorială de numele comune, acestea din urmă
fiind la originea celor dintîi; prin urmare, modalitatea studierii va trebui
să fie identică". Orientată spre faza iniţială a procesului denominativ;
toponimia este declarată "o ramură a ştiinţei etimologice"8. In consecinţă,
marea majoritate a dicţionarelor paratoponimice sînt, practic, etimologice:
toate datele suplimentare aglomerate (pronunţare, atestări documentare,
comparaţii etc.) nu sînt atît ilustrări ale "transformărilor" toponimice,
cît verigi de legătură de la forma actuală spre etimon.
"Obsesia etimologică" - cum o numeşte Jean Babin" - îşi are corolarul în caracterul selectiv al cercetării. Interesul unui toponim fiind direct
proporţional cu vechimea sa!", dicţionarele paratoponimice exclud sau
6TermenulparonimtopolessicograJia
îi aparţinelui C. Battisti(.,ltaliaDlalet.t,"
III, 1927,p. 256)dardesemnează,
dupăautor,studiulnumelordelocurigrupatepecategorii
geografice:
orografie,hidronimie,
meteorologie,
comunicaţii
etc. Cu acelaşiînţelesAscoli
folosisegeonomastica.
în ce nepriveşte,nuniseparepotrivităutilizareatermenului
pentru
a denumilexicografia
toponimică,
concretizată
în dicţionarede numede locuri,cu toată
comoditatea
sa, datorităsemnificaţiei
diferitea compusului.
6Atragematenţ.iacă termeniifolosiţide noi,pa'falin{ţvîstic
şi paratoponimic,
nu au
nimicpeiorativ.Ei precizeazădoar orientareacercetăriinumelorde locuri,abordatede
ştiinţediferite(lingvistică-nelingvistiee),
iar în cadruluneiştiinţe,de disciplinediferite
(lexicologia
şi toponimia)
; clasificarea
nu vizeazăÎnsăo calificare
a rezultatelor.
7 "Topouimele
şi antroponimele
- spune Iorgu Iordan- sînt la originenume
comunecare,în urmaspecializării
folosiriilor [... ] au dobînditun caracterindividual,
devenindastfelnumeproprii[... l. AceastaÎnseamnă
că studiereanumelorde locurişi de
persoanătrebuiefăcutăla fel ca a numelordin vocabularul
curentpropriu-zis
al limbii"
(IorguIordan,Lesrapportsentrela toponumie
el l'anthroponymie,
în PICa, IX, p. 273).
8 AlbertDauzat,La Philosophi«
du Langage,
Paris,p. 309.Aceeaşiopinie la Petar
Skok:toponimia
"este,pe scurt,studiuletimologic
al numelordelocuri" (art. Toponomastica,În Encictopedio.
Italiana,XXXIV).CharlesRostaingîi fixeazăfinalitateaîn "căutarea
semnificaţiei
şi originiinumelorde locurişi studiereatransformării
lor"(Lesnomsdelieux,
Paris,194'>,p. 5).
9.IeauBabin,Leslieu.c-dit«de la commune
de Boureitlcs
(Meuse],Etl1dedecaracterisoiion.toponsţmique,
Paris, 1951,p. 22.
10Cf.AlbertDauxat: "Principalaatracţiea acestorstudiieste,pentruIingvist,perspectivaoferităasupratrecutuluilingvistic
îndepărtat,căcinumeledelocuricuprindcelemai
arhaiceelemente
alelimbii"[LesNomsdelieu»,Origineelevolution5,
Paris,1947,p. VIII)
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limitează toponimia "minoră"; chiar cînd aceasta este utilizată, suferă o
selecţie severă-' sau este tratată expeditiv.
A treia consecinţă a acestei poziţii este centrarea analizei pe aspectul
fonetic şi semantic, în defavoarea celui morfologic şi, mai ales, sintactic.
Toponimele sînt considerate unităţi izolate, fi'iră manifestări secvenţiale şi
În afara oricăror raporturi Între ele12; de aici caracterul abstract al dicţionarelor, lipsite de contexte care să ilustreze comportamentul numelor În vorbire. Elementul morfosintactic este înregistrat numai în măsura în care
este "discordant" faţă de masa numelor comune; cînd este "concordant"
se consideră presupus.
Poziţia pur lingvistică.neglijează în mod deliberat categoria geografici)
a obiectului, pe care o consideră lipsită de importanţă cît timp nu ajută la
elucidarea sensului primar al numelui-", Eliminarea categoriei geografice
are drept consecinţă apariţia unor discordante între semnificaţia apelativului
toponimizat şi calitatea denotatuluits, Identificarea toponimelor cu apelativele se reflectă.şi în modalităţi de grupare pur lexicologiee,onomasiologic
sau semasiologic,care fac abstracţie totală de desemnat şi se bazează exclusiv
pe funcţia semnificativă a lexemelor originare.
în toate aceste cazuri perspectiva lingvistică toponimică diferă de cea
paratoponimică, Motivarea toponimică nu se reduce la existenţa unei baze
apelative (care, de fapt, este certă numai în toponimia descriptivă),ci la
justificarea unui raport Între un semn lingvistic şi un obiect geografic.
Indiferent dacă semnul este un nume comun sau un nume propriu (de
persoană), raportul de desemnare presupune o corespondenţă a semnificaţiei
lexicale (interne) sau a semnificaţiei sociale (externe) cu caracteristicile
unui singur element al unei categorii geografice sau socio-geografioe.Spre
deosebire de etimologia lingvistică, vizînd forma şi semificaţia apelativului
11"Mălimitezde preferinţă- spuneIorguIordan- Ia :rormaţiile
rare şi curioase,
necunoscute
sau puţincunoscute
limbiicomune"(Toponimia
românească,
Bucureşti,1963,
p. 461,n. 4). Atenţiamarepe carea acordat-oCarloBatt.istitoponimiei
minore,atît În
monografii
cît şi În Dizionario
toponomastico
dell'AltoAdige;se explicăprintr-uninteres
deosebital aeestoraîn zonadată, foarteconservatoare.
12DupăBogdanPetriceicuHasdeuonomastica"lasăintactăgramatica,mărginindu-seîn sferalexică"(Cuvinte
dinbtItr·îni,
ITI,Istorialimbeiromâne,
1,Principie
delinguisticll
Bucureşti,
1881,p. 88).
13Cf.IorguIordan,op,cit.,p, 16: "Deoarece
lucrareade faţă este,în primulrînd,
lingvistică,
am crezutcă nu seimpuneo separaţieÎntre diverseletoponimlcc
pe carele
discut,după naturalocurilorrespective
[... ]. Aceastanu Înseamnăcăneglijezelementul
mat.erial
[... ], dimpotrivă,
recurgla el ori de cîte ori măpoateajuta să stnbllcso
o etimologiesau să Întăresco explicaţie".
14Este evidentcă numelelocalităţilorfrancezeHimboch.,
Ro1!1',
Orques,Orouecau»,
Murcaumon:
nu se se explicăprin Rindr+ bach,1'01'+aha, prelat, *-or-g-"Înălţime",
*or-g+ vallis,l11eruald
+ mons(A. Dauzatet Ch, Hostaing,Dictionnoir«
6tyrnologique
des
nornsde lieullJ
en France,Paris, 1963),ci prin numeleunorpîraie,rîuri, stînci,văi sau
munţidinapropierecare,la rîndullor,au etimologia
indicată.Discordunţcle
pat I'i şi de
naturăgramatieală(de gen, de ex.),explicabileprin fenomenulde "polarizare"
de care
vomvorbi.
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de bază, etimologiatoponimică justif'icăun rapOTtl5: ea porneştede la existenţa
unui apelativ ca atare, cu funcţii semantice precise, şi îi explică noua funcţie
(direcţie în V), În timp ce etimologia lingvistică.ajunge la cunoaşterea unui
apelativ prin toponim (direcţie în A). Rezultă de aici că.etimoJogialingvistică
se opreşte la faza pretoponimică, prin urmare descifreazăpre-istoria numelui
propriu-v: dar mai rezultă şi faptul că cele două procedee sînt complementare în situaţiile în care apelativul primitiv nu este cunoscut.
S-a observat că "din punct de vedere semantic există, în general, o
rupturii Între originea cuvîntului [ = nume propriu] şi folosirea 1ui"17: a reduce problematica toponimiei la etimologic (şi consecinţele sale de istoria
limbii, a poporului etc.) înseamnă a suprapune punctul de vedere etimologic
peste cel functional-sincronie. Studiul diacronic al unui toponim este cu
totul diferit de cel al unei unităţi semnificative; în cazul nostru, diacronie
înseamnă, pe de o parte, analiza în timp a modificărilor survenite în raportul
de desemnare şi, pe de altă parte, cercetarea raporturilor stabilite succesiv
Între toponimul respectiv şi alte toponirne denotînd elemente ale unui
complex geografic sau socio-geografic dat.
Mutaţia perspectivei antrenează în mod neeesar o extindere a preocupărilor asupra toponimiei minore, indiferent de importanta lingvistică sau
extralingvistieă a elementelor lexicale de bază. Considerăm toponim orice
apelativ sau ansamblu lexical solidar care îndeplineşte o funcţie denotativă
socializaiă: Exercitarea funcţiei este indiciul categoria] al toponimului,
în timp ce caracterul socializat este diferenţa specifică. Ambele sînt criterii
de restricţie definitorii. Intr-adevăr, este non-pertinentă din punct de vedere
toponimie exercitarea simultană. sau nu de către semn a funcţiei semantice
("recunoaşterea" de către vorbitori a bazei apelative); este de asemenea
non-pertinent caracterul formal al semnului: termen simplu, compus, sintagmă sau perifrază, deşi primul are un grad de socializare maxim, iar
ultimul - minim(perifrazele ţin în mai mare măsură de "parole" decît
de "langue" ; pentru constituirea lor ca toponime este necesar un minimum
de vorbitori care să le utilizeze).
Ca semn denotativ specializat, toponimul nu interesează sub aspect
semantic; el este o "aposemă" după expresia lui Saussure, care îl compară.
15"Etimologia
unuitoponimlatosensu,spuneBosteels,nu sepoatefacenumai cu
ajutorulrădăuinilor,
ci trebuieSltsebazezemaialespe evoluţiasemantică:problemaeste
de 11şti cumşi pentruee un apelativa fostalespentrua creaun toponim"(Raf Bosteels,
Homonumes
ororuţmique»
et hydl'onymiqu,cs
enPelopon
ese,în IKN,X2,P-457).Scopuletimologieieste,şi dupăXavicrRavier,"a observamotivulprecispentrucareun anumitloc,
prinînfăţişareasa,a sugeratvorbitorilor
un anumitnumeşi nu un altul: vocaţiaprofundă
a disciplinei
noastre,cumo indicăşi numele,rezidăaicişi nu aiurea"(Aproposde quelque»
niicrotoponumc»
de la region.tarbaiseel de leursignijicaiion,
În "ViaDomitia", VI, 1957
IlT.5, p. 95).
16Şi pentrulexicetimologiaÎnseamnăstudiul"preistoriei"
cuvintelor.Cf.Ladislav
Zgusta,Munuolof le.Ticogmphy,
Praga,1971,p. 200.
17Ch.Muller,Lemot,unitedetexteet u.nUide lexiqueenstatistiqu,e
lewicologique
(în
"Travauxde linguistique
et de litt"., I, 1963,p, 167).
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cu un cadavru care şi-a menţinut forma dar şi-a pierdut funcţiile vitale!",
Togeby îl consideră.şi el "radical zero cu f1exiune defectivă"!".Totuşi, absenţa
interesului semantic nu justifică eliminarea dintr-un dictionar a informatiei
contextuale, care va ilustra alte două. aspecte: expresia şi funcţiunea'".
Aceasta este cu atît mai necesar, cu cît utilizarea secvenţială.a toponimelor
este dependentă de circulaţia lor; pentru fiecare există norme regionale
iar procedeul "exclnplelor construite" prin introspecţie nu se finalizează
în realizări alc vorbirii ci în posibilităţi ale sistemului. În toponimie românească o mare parte din ,toponimele minore" apare prin detaşarea unui
grup prepoziţ.ional,care îşi pierde treptat semnificaţia iniţială determinată
de o situaţie concretă. în favoarea unei noi funcţii, denotative. Stabilirea
fazei procesului de toponimizare, posibilă prin delimitarea unităţii desemnarrte-+,se face numai prin compararea secvenţelor sintactice. În cazul
în care propozit.ia nu poate fi comutată prin alta, avem de-a face cu un
eompu; în situaţia contrară. este vorba de un grup solidar cu tendinţă de
fixare. In dictionarele şi studiile dc toponimiese înregistrează o mare abundenţă de cuvinte-titlu care încep cu o prepoziţie, dar pe care proba comutării
le infirmă=', Aceeaşi situaţie pentru grupul entopic + toponim, care trebuie
considerat doar () actualizate sintactică atît timp cît determinatul poate
fi substituit prin sinonimele sale (apa, valea, riul Bistriţa. sau Bistriţei},
Contextul sintactic trebuie să ilustreze condiţiile în care au loc fenomene
18Ci, GiorgioDerossi,Segnoe struituralinguistici
nelpensiero
di Ferdinorui
de Saus,sure,Udine,·]965,
p, 121ş, u. Ori de cîte ori este avută În vederefuncţiasemnificativă
(primară)a toponimelor,
se produceo mutaţiea sistemului;aşa se explicătrecereaunor
toponime
personale
în sistemuldescriptivelor,
prinatracţiela scriaapclativelor,
scoundată
de
interferenţamărcilorspecializate,
Cf',DragoşMoldovanu,
Legile[ormatiocale toponimelor
româneşti
cu rruiicalantroptmimic,
1, Formaţiideplural(in "Anuar,de lingvistică
şi istorie
literară",XXI,1970).
il
19Knud 'l'ogeby,Siructurelmmanentede la languc[rancaise,Paris, 1965,IL 158,
20Despretriplaimportanţăa exemplului
în dictionare,v,'c.,;i
J. Rey-Debove,
Naiure
etfunctionde Pcxenrple
danslesdictunmaires
delungue,în Actele
celuideal XII· lea congres
internaţional
de Ungvistică
§'ifilologieromanică,1, Bucureşti,1V70,p, 1050.
21Desemnant
si desemnat
sînt termenifolositide cătr'eDcrossi,loc,cit.
22Cazuriclare'de compuse
prepozl
ţionalesînt multmaipuţinedecîtaparÎn lucrările
de specialitate.
Cf.: Delaoale
în contextul:Poţisă vUcutoatăcrita[ = eeata]dinDela-Vale
(MarinPreda,Intilnireadinpămfnturi2,
Bucureşti,1948,p, 68); dealurileSuplaiului(Iuliu
Cosma, MaximPop, NicolaeSabău, Prin Ţara Nasăudului,
Bucureşti,1971,p, 28),Nu
sînt compuse,
ci acLualizări
sintacticela Lotru(adFluviumLa Lotru,a, 1700,în Hurmu·
zachi,Documente
privitoare
la istoriaromânilor,
XV,Bueureşti,1913,p, 1476),deoarece
alterneazăeu emparte Lotru; la Cheie(Cataloguldocumentelor
româneşti
din Arhivele
Stat'ulu:i
[Braşov],I, Bucureşti,l!J55,a. 1793,p. 460)deoarecealterneazăcu In Cheie
(ibid. a' 1794,p. 470).Deobservatcă în timpulanchetelortoponimice
mnltedin răspunsuri(chiarexprimateasintactici În enumerări)
conţinnumeprecedate
de prepoziţii,care
nu sînt totuşicompuse(faptde careallehetatorul
îşi dă seamapunîndÎntrebărispeciale
de sintaxă),ci fazeincipiente[tIeprocesului.
Esteobligatoriu
deciea cercetătorulsă identificefenomenul
şi să-Iprezinteca atare,La noiacestlucrunu s-afăeutîncă,iar în toponimiastrăinădestulde rar, Unexemplueste\V.P.Strogowa,8lovari·imen-orientiTOv
oboznacea:iu.şci.h
meslo,polea,IcsnUddrughie1tţ!,odia
il, [,ipeacivişnevoloţ1coţ!,o
ra:ionaIwlininskoi
alJlasti,în "Onomastica",
XI, 1 -- 2, 196H.
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morfologice(cum ar fi articulareaj'", să identifice numărul unui toponim'",
iar, în măsura în care dicţionarul este diacronic, să stabilească fazele sintactice care au dus la constituirea lui ca atare (periiraze, sintagme heterofuncţionale, sintagme homofuncţionale, nume în funcţie toponimică
absolută, compuse).
Corelaţia dintre signa şi designata,considerată paralingvistieă, este
fundamentală pentru înţelegerea toponimiei ca sistem. Ceea ce interesează
din punct de vedere toponimienu este "semnificaţia lingvistică",etimologică,
ci "semnificaţia funcţională" - iar aceasta "depinde de genul obiectului=",
Pentru un toponim stabilirea categoriei geografice şi localizarea sînt cerinţe
ale definiţiei sale, iar nu simple auxiliare ale etimologieisau imperative ale
geografiei lingvistice'", Acest punct de vedere a fost exprimat foarte clar
de către Petar Skok: ,,1. Numele de loc trebuie definit în categoria
geograficăpe care o reprezintă. Trebuie să ştim dacă desemneazăo localitate,
un curs de apă, un munte, capitala unui trib, un simplu loc de popas
etc". ,,2. Numele de loc trebuie studiat geografic. Trebuie să-i cunoaştem
aşezarea, să ştim dacă şi-a schimbat sau nu desemnatul, De ex., el a
putut desemna la origine un oraş, pentru a deveni mai apoi numele unei
provincii etc. [...] înainte de a întreprinde o cercetare toponimieă, de orice
natură al' fi ea, trebuie să cunoaştem istoria funcţiei geografice a toponimului'P",
între elementul geografic şi denotant pot fi stabilite trei categorii
de raporturi : unul intern, de desemnare, menţionat de Skok; unul extern,
Între elementele unui ansamblu geografic şi corespondentele lor lingvistice;
unul general, Între un ansamblu geografic eterogen şi un ansamblu toponimie. Primul raport este constitutivşi poate evolua sub forma restricţiilor,
extensiilor sau transplantărilor de care vorbeau Skok şi Serra. Al doilea
23Existăo dependenţă,
celpuţinÎntr-operioadămaiveche,Întrearttculareaunui
numeşi prezenţalui într-osintagmăcu entopieul.Cf.fiindl-ipurtareape la satulCruceade
Sus]partedemoşiea [emeei,'in Cruce;avesocrumeumoşieRuptura] gdtindu-sd
socru-meu
să meargăla Rupturâ(Constantin
Sion,Arnonâologia
Moldovei,
Iaşi, 1892,p. 260;P: 241/
249).Situaţiaeste foarte bine reprezentatăin documentele
vechi.
2 Datefiindinstabilitateagraficăşi variantelesunetelorfinaleîn graiuri,singurul
criteriuîn stabilireacategoriei
morfologice
a toponimului
esteflexlunea,în speţăgenitivul
şi articolul(atuncicindtoponimuleste în apoziţie)şi congruenţa.
26.IanuszGolaski,Problemes
theoriques
de la toponymie
cartographique.
Descastes
a grande echelle(1: 600-1:10000). Essai desysternatisation
(în PICO, VIII, 197).
Cf.şi ErnestMuret,Le8no1nS
deUeudamleslangues
romanes,
Paris,1930,P-71-72.
26Cîndafirmăcă "pentrustudiulsistematical t.oponimiei
e necesarăo localizare
exactăa materialului
de observaţie",
CarloBattistivizeazăîncadrarealui fie în zone,fie
în "straturi"lingvlstioe,
în vedere studieriiistorieilimbiişielucidării
unorfazeale etnogenezei(Popolie lingucnell'AltoAdige.Studisul/alatinitaauoatesina,
Florenţa,1931,p. 64).
27Petar Skok,La toponymie
et la question
du subtratet du SupC1'strat
(considerations
de rnethode),
în CITA,1, P- 246-247.Aceeaşiideea susţinut-o
şi Giandomenico
Serra:
"Pentrua-i fixa funcţiaoriginarăde desemnaretopografică,
trebuieidentificatpunctul
sautrăsăturapeisajuluifizicsauumanla cares-aaplicatnumeledelocmaiîntîi,deoarece
aria sa de aplicaţiese extindesauserestrîngeîn timpşi uneoriîn aşafelîncît poateduce
la obscurizarea
înţelesuluiprimitiv"(Ligncsmethodiques
et Fragmentsd'une illustrution
topo-anthroponymique
del'ItalieOccidentale
(Piemont
elLigurie),în CITA,1, p. 259).
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raport este structural, şi se manifestă prin modalităţi specifice, clasele toponimiee. Al treilea raport este cantitativ, putînd fi, la rîndul său, obiectiv
(între concentrarea categoriilor geografice şi varietatea tipurilor denominaţiei) sau subiectiv (între orizontul spaţial al locuitorilor şi diferenţierea
în cadrul tipurilor). Raporturile cantitative se pot formula astfel: varietatea
tipologică a denominaţiei toponimice este direct proporţională cu gradul
de concentrare a categoriilor geografice, iar diferenţierea în cadrul tipurilor
este direct proporţională cu orizontul spaţial al locuitorilor'",
Analiza "semantică" a toponimiei, foarte larg aplicată astăzi, atît
în studii cît şi în dicţionare, este cu totul exterioară disciplinei. Nici metoda
"semasiologică" (bazată pe polisemie), şi nici cea "onomasiologică" (bazată
pe sinonimie) nu pot fi aplicate aici29: polisemia se exercită exclusiv la
nivelul lexemelor, iar sinonimia toponimică nu presupune diferenţe Între
obiecte (sinonime'ideografice),ci între semnele toponimice corespunzătoare
aceluiaşi desemnat (= desemnante).
Principiile unui dicţionar toponimie general decurg din separarea
teoretică netă a punctului de vedere toponimie de cel paratoponimic.
1. Principiul motivării se reflectă în două secţiuni ale dicţionarului,
definiţia şi etimologia. Definiţia se compune din două părţi obligatorii:
determinarea sintetică a toponimului prin categorie şi tip şi caracterizarea
sa analitică (definitia propriu-zisă). Categoria toponimieă se deosebeşte
atît de cea lingvistică (substantivde ex.), cît şi de cea geografică (calc de
comunicaţie,ţinut, localitateetc.), prin faptul că le fuzionează. în cazurile
menţionate se notează, imediat după cuvîntul-titlu: hodonim/", coronims),
8ocionim32
etc. Urmează al doilea element al determinării, tipul toponimie:
28Deci:cucît reliefulestemaibogat,cuatît tipuriletoponimice
sîntmainumeroase;
este
cu cît
luai
orizontul
difercnţiată.
geografic
Celealdouă
locuitorilor
principii
este
potmai
intra
mare,
în contradicţie
cu atît topollirnia
:fzonelc
zonei
dc munte
respective
au o
toponimiemultmaivariatădecîtcelede şes, dar locuitoriiau un 'orizontgeografic
mult
mairedus.Proporţiade entopiceîn funcţietoponimică
absolută(:Mdgu'W,
Muncelul,
Hîga,
huţ, Rija,Ozeroetc),este mai mare ca la şes, unde permanentarclaţ.iiloreconomice
între sate a obligatla diferenţieride tipul entopie-ţ-determlnant.
Discutămsituaţia la
nivelulnormeiregionale,nu al vorbirii,underaporturilese inversează:lipsade varietate
geografică
permitecelorde la şessă reducă,dincomoditate,
sintagmaIa entopic("măduc
la pădure,la iaz, la p'î'rîu"),lucrucu neputinţăîn zona muntoasăunde confuziilear fi
inevitabile.Abundentaentopicelorîn funcţietoponimicăabsolutăa fost constatatăşi in
zonaAlpilorde coastădinFranţa(cf.CamilleBlanehard,
Lesnomsdescoursd'eaudesAipee
Coitiennes,
În CITA,1112,
p. 332).
29Cf',S. Ullmann:"Numelepropriifiindlipsitede semnificaţie,
se află În afara
semanticiipropriu-zise"(Precisde semantique
franr;aise
3, Berna,1965,p. 26); Eugenio
Coseriu:numeleproprii"fiindlexemeindividualizate
istoric,nuintrăÎnopoziţiiIexematicc"
(Structurelexicaleet enseignemen;
du vocabulaire,
În voI.Lesthecriesl1:nguistiques
ei leurs
applications,
AIDELA,1967,p. 10).
30Ap.AlbertCarnoy,Toponymie
descbaueeeee
1'omaines
enBelgique
etdanslesregions
avoisinanles
(Essaid'hodonym'ie
j, În CISO,IV, 218.
31Ap,PedroRocaGarriga,El adjetivo
val e n se y elcorănimo
VaII e s, În IKN,
VIs.p. 639.
32•.Ap.ReuriH. Stahl,Contribuţii
la studiulsulelordevdlmaşe
româneşti,
III, Bucureşti, 1965,p. 40 ş. u.
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personal (format de la nume de persoane) şi descriptu:(format de la apelative), ambele diferenţiate după natura denotantului'". Indicaţia tipologică
va trebui să includă şi o distincţie funcţională"privind modalităţile raportului
denotativ (exemplificăm din ambele tipuri): motivat(raport obiectiv necesar:
Roman, Dîmboviţa), metaforic(raport subiectiv necesar,conţinutul figurativ
al semnului rezultînd dintr-o transpoziţie paradigmatică= : mt. Adam
şi Eva, Babele), pseudo-motivat(raport obiectiv arbitrar: satele Georgc
Coşbucşi Vadul Oii) şi simbolic(raport subiectiv a<rbitra.r,'Sfli!;€l1e
Mircea Vodă
şi Independenţa). în primele două cazuri, al toponimelor motivate obiectiv
şi subiectiv, obiectul geografic este desemnat direct (raport toponimiestricto
sensu), însă desemnarea poate fi şi indirectă, prin raportarea obiectului
la o colectivitate umană (raport toponimizat). .Aşasînt toponimele obiective
Bucureşti sau Ruşi şi metaforice Deocheaţi ("oamenii lui Ochiul") sau Haimanale. Raportul toponimie presupune o motivare geografică, iar cel toponimizat una socială.
Definiţia propriu-zisă ilustreaza raportul de desemnare considerat
în plan sincronie, în situaţia în care raportul este perceput de către
subiectii vorbitori ea fiind motivat, fenomenul ar putea fi inclus si în
definiţie (definiţie bivalentă). De ex. : Pîrîul Zbrancanilor = "afluent ;tîng
al rîului X, care străbate proprietatea familiei Zbranca" ; sau: :Moşneagul
= "stîncă pe muntele X, asemănătoare ca formă cu un cap de bătrîn";
sau: 1zvoTulAlb = "afluent pe partea dreaptă al rîului X, care izvorăşte
din mt. Y ; străbate o zonă calcaroasă", Dacă numele este simţit ca nemotivat, rămîne în definiţie numai identificarea geografică: Prisaca = "sat
pe valea Moldovei, Între punctele de confluenţă cu p. Hurghiş (V) şi cu
p. Miclăuşa (E)".
Etimologia este explicativă în plan diacronic. Ea va trebui să stabilească fazele şi natura procesului de demotivare, determinate de schimbările
survenite în conţinutul semnului lingvistic sau în calitatea obiectului.
Un toponim poate deveni nemotivat lingvistic atunci cînd se rupe de seria
lexematică la care aparţine. El poate deveni nemotivat social sau geografic
În momentul în care raportul care a permis denorninatia nu se mai justifică.
2. Principiul opoziţiei. Inainte ca toponimia să.fie studiată aprofundat,
s-a negat posibilitatea structurării ei prin deducţie logică. "Aperce;pe diferenţe - spune Greimas - Înseamnă a observa cel puţin doi termeni-obiect
ca fiind simultan prezenţi. A percepe diferenţe Înseamnă a observa relaţia
termenilor, a-i lega într-un mod sau altul. De unde prima definiţie, general
folosită de altfel, a conceputului de structură: prezenţa a doi termeni şi
relaţia dintre ei. De aici decurg două consecinţe imediate: 1. Un singur
33Pentrudiferenţierea
toponimiei
personalede cea descript.ivă,
vezistudiulnostru
Legilefm'malive
aletoponimelor
româneşti
cu radicalantroponimic,
1, Forrnaţ'U
deplural,în
"Anuardelingvisticăşi istorieliterară",XXI, 1970,p. 15ş. u.
34Cf',LeivElydal,Sur lesrapportsentrelesigneellesymbole
elleursusagers,
În "Bul1.
de la Soc.Roum.dc Linguistique
Romane",IV, 1067.Considerăm
metaforetoponimicc
numaitranspoziţiile
care se opereazăîn procesuldenominaţiei,
şi nu celeexistentedeja
la nivelullexicului("metaforele
uzate").
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termen-obiect nu comportă semnificaţie. 2. Semnificaţia presupune existenţa
relaţiei: condiţia necesară a semnificaţiei este apariţia relaţiei Între terrneniv"
Dată fiind absenţa semnificaţiei în numele de locuri, urmează că "în principiu, numai raporturile de semnificare sînt structurabile ; raporturile de
desemnare nu sînt "36. Jean Balâsz a Încercat fără sucees să subsumeze
numele proprii claselor lexicale. După el, Napoleon poate figura în clasa
"om" sau, în aceea mai generală de "animal". El vorbeşte de "categorii
onomastice",care nu sînt Însă, În cazul toponimiei, decît categoriide entopice:
"există un sistem de nume geograficefolosite pentru a denota satele, oraşele,
diverse regiuni, ţările, fluviile, laeurile, munţii"37. Teza nu rezistă Însă
probei elementare a comutatiei : numele proprii nu pot fi perrnutate prin
nici unul din termenij "clasei".
Cu toate acestea Între toponimele constituite ca atare se stabilesc
relaţii, ceea,ce înseamnă că opoziţiile (şi deci structurile) nu sînt condiţionate neapărat de funcţia semnificativă. Dacă semnificaţia este o consecinţă
a relaţiei biunivoce, reciproca nu este valabilă.
Două fenomene de mare amploare creează structuri toponimice,
Primul este fenomenul pe care îl vom numi polarizare şi care constă din
concentrarea denorninaţiei toponimice a unui ansamblu geografic \bine
delimitat în j urul unei denumiri "polare", corespunzînd, în general, elementului de maximă importanţă socio-geografieă.Elementul comun al grupului
polarizat este numele acestui element central; distincţiile se fac prin entopice în funcţie toponimică, De cx., hidronimul Moldota este baza următoarelor polarizil.ri:1. Fiton, (CuenLşes şi luncă) Şesul (lunea) .Moldove-i=numele
terasei rîului :Moldova; 2. Hodon. (Cu cut. şosea)Şoseaua Moldooei= drum
paralel cu r. Moldova; 3. Hodon. (Cu ent. stradă) Strada Moldovei=stradă
în oraşul Cîmpulung aflată lîngă r. Moldova;4 (Cuent. vad)Vad-ulMoldovei=
locde trecere peste r. Moldova;5. Hidron. (Cuent. cheiela,i)l.) Cheile.Moldovei
numele porţiunii r. Moldo a în care cursul ,este limitat Ia albia
minoră, în st. de mt, Muncelul Sadovei, iar în dr. de mt. Măgura Pojor îlei; 6. Oronim (Cu ent. munte sau vîrf) J.l1untele.Moldova= masiv muntos
la izvoarele rîului Moldova; 7. Coron. (Cucnt.jund)Fundul J.l:loldovei
=
zona geografică a izvoarelor Moldovei (care prin restricţie a dat socionimul Fund-ul lJ;lo1dovei).
La rîndul lor, fiecare dintre toponime poate servi ea bază a unor polarizări secundare. De ex. oronimul (nr. 6) polarizează
(precedat de cnt. pla'i) : Plaiul Moldooe;= plai pe culmea de E a mt.
Moldova. Acesta din urmă polarizează ,1;toponime : a) Oronim (Cu ent..
deal) Parte a masivului muntos Moldova străbătută de acest plai: Dealul
Plaiul Moldovei; b) Fitonim (Cu ent. pădure) Pădurea Plaiu ; e) Fitonim (IIuţul, eu ent, riza "poiani't") Riza 'u Plaiu. ; d) Hidronim (Cu ent.
pîrîu) Pîrîtil Plai-n Moldovei.
35A. -J. Greimas,Semantiquc
structurale.
Recherche
demethode,
Paris,1966,p. 19.
30EugeniaCoseriu,op. cit.,p. 43.
37.IeanBalasz,Le nompropredansle syslerne
designeslinguistiques,
în CISO,VII,
voI.1,p. 156--157.
6 - Annat
deling-vistit;ă,
Academie
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Prin urmare polarizările se succed în lanţ (şi acestea sînt numai
cîteva, de pe raza a trei eomunc riverane). Ele apar ca o manifestare toponimică a principiului general-lingvistic al economiei şi constituie structuri
dacă "ideea de structură este aceea a unei unitas muUiplea)"S8.Concentrarea
toponimică prezintă aspecte interesante în condiţii de hilingvism. De ex.
în comuna Berzasca, un picior de deal se cheamă Cracu cu Urdsica, iar
pîrîul care izvorăşte de sub el, Ogâşu Coprîvii (ser. kopriva "urzică")39.
În momentul în care se pune problema priorităţi i în denumire, se poate
afirma cu toată siguranta că directia calcului este dată. de directia polarizării (respectiv : munte:"pîrîu). Fe10menul polarizării nu a fost; din nefericire, studiat, datorită prejudecăţii că numele propriu trebuie să reprezinte
corespondenţa dintre o unitate lingvistică autonomă ca semn şi o individualitate geografică autonomă-",
Dacă polarizarea sc produce Între categorii geografice diferite, opoziţia propriu-zisă se produce în cadrul aceleiaşicategorii geografice şi este
rezultatul unei tendinţe contrare, de diferenţiere. Această structură include perechile rîu=-afluent, vîrf principal-vîrf secundar, părţi de sat (sau
sate "roiuri" - sate "matcă") etc. Ea se manifestă prin derivare,
compunere şi sintagme sudate, în timp ce polarizarea se manifestă mai
ales prin sintagme libere. 01', grarnaticalizarea este marca certă a structurii+', chiar dacă nu este unica.
S-a observat că o manifestare a opoziţiei propriu-zise, "ideea diminut.ivă, nu se bazează pe sensul numelui de loc, ci numai pe importanţa localităţii"42. într-adevăr, În cuplul montan Ascuţiia Mare şi Ascuţita Mică
de lîngă Vama-Cîmpulung, numai primul termen corespunde unui vîrf
ascuţit; al doilea este o culme cu pantă linii, Însă în imediata apropiere
a celuilalt. Prin urmare nu semnificaţia determină opoziţia, ci stabilirea
unui raport între obiectegeografice omologe, care se exprimă printr-un raport Între semne. Raporturile de desemnare sînt deci structurab ile.
38D.Lagache,Structure
en.psychologie,
în vol,Sensetusagee
dutermestr u ct u r e dans
les sciences
liumaines
cisociaies,
cdite par R. Bastide,Haga,19G2,
p. 82.
39IleanaNeiescu,Din toponimie
comuriei
Berzasea,
jud. Caraş-Secerin
(în eL, XV,
1970,nr. 2, p. 305).
40Constatăriizolates-aufăcuttotuşi."Lapopulaţiilehimalaiene
-- spuneMusaio
-- i nu numaila ele,se observăobiceiulde a desemnaeu un toponimo întreagăzonă
montană,toponimcare se repetăpentruf'iecareelementgeograficla care se insistă[de
cătreanchetator,ea să fiedenumit]".Autorulnoteazăo situaţiesimilarăîn Alpi(Giovanni
Mussio,
1 toponirni
deliaKangraValley(punjabIIimalaya),în ClS0,VII,vol,IV,p. IOO).
41Cf',JeanPerrot: "Separecă nu sepoatevorbide structură.
propriu-zis
lingvistică
decîtîn măsuraîn care există gramaticalizare"
(învoI.Actesdu.V111-e
Congres
Internationaldeslinguistes,
Oslo,1958,p. (;92).În sintagmele
creatcprinopoziţieambeleelementc
sînt absolutobligatorii(CrişulAlb,CrişulNegru),în timp ce în sintagmeleereateprin
polarizareentopiculeste facultativ,putîndfi suplinitde eontext.ne ex. opoziţia(riul)
,1Ioldova:
muntele.ilioldova
este implicităîn eontextelecoborpe illo1dova:
coborde pe
Moldova.
Distingem
deeisintagmele
toponimizate
şi sintagmeletoponimice
(libere).Desigur
că, şi în cazulpolarizărilor,
existăgradediferitede toponimizare,
dupăcumsînt şi situaţii
î Il eareeIltopicul
poatefi utilizatîn funcţietoponimică
absolută.
42CharlesRostaing,op.cU.,p. 17.
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Existenţa opoziţiilor pune din nou problema claselor. Într-un mare
studiu, E. Coşeriu a susţinut că pluralul numelor proprii dovedeşte o mutaţie categorială, de la propriu la comun; numele proprii se definesc prin unidimensionalitate=. După părerea noastră, situaţia nu se prezintă,totdeauna
aşa. În toponimia românească există patru localităţi numite C1,tnpulung,
care au intrat în opoziţie Între ele în diferite faze istorice, diferentiindu-se
prin determinante. Aceste opoziţii, constituite la nivelul normei, se manifestă la nivelul sistemului 44prin pluralul CÎ'Jnpulungw·t.Prin aceasta toponimul nu a devenit nume comun, deoarece nu reprezintă o sumă de obiecte
practic infinită care formează o noţiune, ci o sumă finită de obiectenumite.
Dovada peremptorie este adevărata lexicalizare, ulterioară: cimpulumg,pl.
cîmpulnngnri "formă de teren". Clasa toponimică a devenit prin urmare
clasă lexieală deoarece s-a extins asupra unor obiectenenumite în număr
practic nelimitat (vezi anexa P: 93 şi 96-97).
Consecinţa metodologică,a acestor constatări teoretice este că toponimele nu pot fi studiate izolat Într-un dicţionar, ci trebuie, pe cît posibil,
prezentate în dependenţa lor reală. Considerăm că singurul procedeu carpoate permite o descriere structurală este al grupă.rii toponimelor în C'Împ'uri toponimice45.
3. Principiul fifiaţiei, Filiaţia sensurilor nu este altceva, Într-un dicţionar, decît generalizarea principiului etimologie: a preciza evoluţia continutului Înseamnă a face etimologie functională. într-un dictionar topo{limicgeneral,filiaţie înseamnă, mai întîi,rmărirea succesivă 'a raporturilor de desemnare, concretizabile prin extensiişi restricţii. Extensia este manifestarea în plan toponimie a principiului lingvistic al redundanţei şi se produce În cadrul aceleiaşicategorii geografice: de la vîrful de munte la întregul masiv, de la izvorul unui rîu la întregul curs, de la sat la teritoriul stăpînit. Restricţia are o direcţie inversă. Aparent, dC/la hidron. Moldooiţa
se produce o extensie anormală: Numele unei măhăstiri situate pe r.
Moldoviţa,la confluenţa cu p. Ciumîrna. Diacronie însă, este o polarizare :
1. Numele se exprimă prin raportare la hidronim : a) (În perifr, formate din ent, prop. indicînd poziţia geografică faţă de rîu) Svînta. minăstire ce esti pe .Zţ,loldoviţă;
b) (In perifr. formate din ent. + prep. cu sens
local -+hidron.) Sointa minăstire de la Moldooiţa; c) (În sint. heterofuncţ,
formate din ent, + hidron. cu suf. adjectival) Prioilegium.monasterii mol43EugeniaCoseriu,El pluraleerilosnombres
propios,în voI.Teoriadellenguajey
Ung1tisi'ic/l
general,Madrid,U)(j2.
44Şi în toponimiedihotomialariguc: paroleesteinsuf'iciuntă.
Opoziţîile
nu apar în
vorbiredeoarece,
Într-uncadrugeografic
limitat,sînt superflue,
ei În normă,carecorespunde unuispatiugeografic
mailarg.Ele se amplificăla nivelulsistemului,
din bilateraleîn
multilaterale,
angajindomonimele
din spaţiulgeografical uneiţări. Se observădeci că
trihotomiaare un aspectparticularîn toponimie,undese constituiepe bazaraporturilor
de desemnare
si, ca urmare,includecorelatiadintresemnesi contextulFeografic.
45SauSUTe
: "Cîmp= ansamblude'faptede acelaşi'ordin(diacr';;nic
sausincronie),
(RobertGode!,LesS01trCfS
rnan1.lSC'f'Ues
du Coursdelinguistique
generale
deP. de Saussure"
Geneva- Paris, 1957,p. 256).
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daoiczensisle CKli\TW,"
"\H"C'NfPU
MJ\ÂRUCKM\d) (În sint. heterofuncţ.
formate din ent. hidron. la gen.-dat.) Carte [. . . ] a mănăstireei
a Moldooiţeei.
2. Numele este identic eu al hidron, : a) (Exprimat prin sint. homofuncţ. formate din ent. + hidron. la nomin.) Mănăstirea Moldoviţa; b)
(Prin folosirea absolută a hidron, în noua sa funcţie toponimică) Călllgârii nostri de la Moldooita. Ulterior, are loe o adevărată extensie:
• DOleniul mănăstirii Moldoviţa:Susnusniielemoşii se hotărăsccu Moidooiţa.
Urmează şi o restricţie care se opereazăîn trei faze: • Biserica mănăstirii
Moldoviţa. a) (În perifr. formate din ent. + prep. cu sens local + top.)
Decoraţia bisericiielin Moldooiţa; b) (In sint. homofuncţ..) Biserica Moldooiţa; c) (Folosit absolut) Pictura Motdooiţei.
În al doilea rînd, filiaţie Înseamnă studiul succesiv al opoziţiilor,
deoarece opoziţia toponimică nu se produce numai intre nume constituite
independent (omotoponime),ci are şi o funcţie formativă, Diminutivul,
de ex., nu presupune o omonimie prealabilă, cum s-a susţinut uneori, ci
apare în mod spontan, în momentul în care, în conştiinţa vorbitorilor, două
obiecte se constituie Într-un raport (cazul soeionimelor)sau cînd vorbitorii
sesizează un raport geografic "natural".
Principalele tipuri de opoziţie toponimică sînt: opoziţia privativă
(Putna: Putnişoara, Breaza : Breaza de Sus etc.), echipolentă(Pîrteştii de
Jos: Pîrteştii de Sus, Gura Pojorîtei: Fundu Pojorîtei etc.) şi disjunctivă
(Izvoare : Şipotc, Cîmpulung: Dolhopole etc.). Diacronic, opoziţ.iilecehipolente pot proveni din simetrizarea unei opoziţii privative (Cîmpulung:
Cîmpulung Rusesc-s-CimpulungMoldovenesc: Cîmpulung Rusesc, Putna :
Putna Mică Putna Mare: Putna Mică) sau unor opoziţii combinate (Moldova: Boşneag Moldova: Moldova Nouă _ Moldova Veche: Moldova
Nouă). Uneori evoluţia opoziţiilor se face ciclic, revenindu-se la tipul iniţial, dar cu inversarea termenilor, de ex. de la privativă (Moldoviţa: Ruşii
Moldoviţei) la echipolentă (Vatra Moldoviţei: Ruşii Moldoviţei) şi din nou
la priyativă (Vatra Modoviţei : Moldoviţa).
în concluzie, dicţionarul toponimie permite, spre deosebire de cel
lingvistic, o omalizăstructurală, deoarece clasele toponimice, spre deosebire
de cele lexicale, sînt finite.
ANEXĂ
Schema articolului

Cimpulun»

Principiile enunţate nu reprezintă, pentru noi, o ipoteză de lucru
descinzînd din pură speculaţie teoretică asupra fenomenului toponimic ;
ee presupun o analiză prealabilă a formelor de prezentare lexicografiCă a numelor de locuri, făcută din perspectiva activă a redactorului. Întrucît teoria şi practica dicţionamlui toponimic s-au consolidat reciproc
prin folosireaalternativă a inducţiei şi deducţiei, articolul pe eare-l prezen-
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tăm este, în acelaşi timp, o ilustrare a acestor principii şi o justificare a
lor. El face parte din Dicţionarul toponimieal bazimtluisuperior al Moldovei,
în curs de definitivate.
Am ales ca subiect un bazin hidrografic deoarece, din punct de vedere toponimie, aceasta este unica modalitate de analiză a materialului
atît timp cît se intenţionează evidenţierea unor structuri şi nu o amorfă
colecţie de forme sau de etimologii. Fenomenul polarizării nu poate fi relevat decît în funcţie de organizarea "naturală" a elementelor - iar baza
ei este oronimia şi hidronirnia. Se adaugă şi un considerent de natură
istoricii: vechile unităţi politice ale rţări] s-au constituit şi s-au dezvoltat
(dupămodelul j1Jpelorslave, cum a arătat Iorga), de-a lungul apelor.
In măsura în care materialul ne-a permis, am Încercat sit înfătişăm
numele propriu de la fazele sale primare (apelativ în funcţie toponimică
absolută, perifraze) pînă la constituirea sa ca atare, sub aspect grafic,
fonetic, morfologic şi sintactic (în contexte), atît în limba originară cît
şi în limbile străine (transpozitii, calcuri etc.). Mai mult, el este urmărit
nu numai în funcţia sa toponimieă (extensii, restricţii, polarizări, opoziţii) ci şi în funcţiile lexicale (apelativizări, patrionime, simboluri etc) pe
care le dobîndeşte, în vederea aprecierii stabilrtăţi i sau a mobilităţii sale
funcţionale. Pentru fiecare caz se dau indicaţii asupra frecvenţei, caracterului (popular, adminstratrv, ştiinţific etc.) şi vechimii unei funcţii sau
a unei utilizări funcţionale.
Sinonimia este studiată atît intrasistematic (între toponimele desemnînd acelaşi obiect geografic) cît şi intersistematic (între toponime şi entopicele eu funcţie toponimică). Pentru ultimul caz ne-a interesat situaţia în
care un cntopic (apă, sat etc.) poate avea o valoare distinctivă înlocuind
toponime propriu-zise (,Moldova,Cîrnpulung etc.), prin urmare, pe de o
parte, forţa
de substituţie
a entopicelorEvoluţia
şi, pe detoponimică
ata, limitele
indisponibilităţii
toponimelor
corespunzătoare.
oferă
numeroase exemple de înlocuire prin primele a celorlalte, cînd entopicele Îşi
limitează la minimum cantitatea de informaţie' (şi aşa se explică.-- cel
puţin pentru perioada istorică - toponimele eu sens generic, fără a mai
recurge la teoria primitivismului gîndirii).
Am prezentat toate aceste substituţii, chiar şi situaţii "banale" (şi ...
contemporane1), consider-îndcă reprezintă nu numai modalităţi sincronice
ale exercitării funcţiei toponimice, dar şi momente ale unei evoluţii posibile.
*
CîMPULUNGtop. deser. *Nmnele celei mai lungi depresiuni din munţii Bucovinei (cea 8 km), situată pe valea Moldovei, Între punctele de confluenţă cu p. Sadova (V) şi eu p. Şandru (E).
1. P. po 1ar. Socion. (Atestat prima dată la 1527,efoNICOI,AESCU,D.17
4)
Oraş situat în această depresiune; p. e x t. numele unor organizaţii administrativ-teritoriale eu sediul în localitate. A. (Folosit absol.; pînă prin
sec. XVIII în opoz. privat. cu Cimpu. Lung Rusesc din Galiţia, care apare
în doe. mold. permanent cu determinant, cu o singură excepţie, GHIBĂBDD-A1499 © 1972 Editura Academiei
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NESCU, S.I.V, 173, a.1623; ef. NECUI,CECîmpul Lungu: Cîmpul Lungu
rusescu.183,184, 247... /108; În opoz. disjunct. cu forma pol. şi ucr. a numelui satului galiţian ,cf. D' ANVILLE Kirnpnlung: Kirnpnlnng Polonis Dolhopole a.1760, RIZZI-ZANKONI, E.O. Kirnpulung: Duhe Pole ou. Carnpo
longoa. 1774) L (Vechi) Numele se exprimă printr-o sint. heterofuncţe
care menţine sensul descriptiv al socion. : a) (Casus redus sau în recţiun.
directă, cu flexiunea detcrrninatului) Să nu, vlâ] bu,curaţi măriele vostria
cliciCămpul lurn]g îi pustiiu. IORGA, D.B. II, 16 (a. 1(69). Dumnealui[...]
ispravnicul Cîmp7,tZ1,ti
Lungu. DOC. AGR. 329 (a. 1756).. , \) (Utilizat asintactic) Cîmpu Lung, Cf. AT..iLASIU, R. (a. 1919),PEUCKER, E. (a/1922).
b) (în recţiune prepozitivă ; sint. stabilă ; uneori eu dublă articulare)
Au [ostu oamenii de la Cămpul-lumgu.slobodzia îmbla. ROSETTI, L. 49
(a. 1595)...
c) (Precedat de ent. cu sens soeionimic, împreună eu care formează
o sint. homofuncţ.) Pe din gi08 de sat Cîmp1tll71ngu.
BALAN, D.B. III, 203
(a. 1719). O(Cu ent. cîrnp ncart.; accidental) Oraşul Cîmp-lung. ARII. Sad
18 (a. 19(9).
d) (Prin reducerea determinantului) (1V1
a g h.) Irion Kegyelmed az
Compoln;jVornik Gergelynelc.HURM. XII, 1059 (a. 1(00). (G c r m.-rom.)
Rechsnistrul auss Kompol. ido XV, 1447 (a. 1(92). (R om.) tS Cămp. ido
1410 (a. 1(87). Raionttl Cimpu. ARII. Poj 53 (a. 19(3). Pe timpuri nemţii
îi spuneau. biţirc Kimpu, Vam. Alo, Cimpu! (în convorbiritelefonicej.Fuhf,
Poj, Sad, Vam.
2. (Actual) Numele se exprimă printr-un comp. cu sens exclusiv
socionimie: a) (Casus rectus sau în recţiune directă; cu flexiunea compusului) (G c r m.) Ein. gewaltigerAtifschwungKlmpolumg«.BUK. WOCH. 1, 4
(1932/10).(l\I a g h.; cu separarea grafică a componentelor) Birodalmunkban
Kemptll Lnngon. Hurm, XV, 1331 (a. 1(67). (G r e c) 0\ 6PV1KOl
TOUKOUf..l1TOUAoulXlov.
idoXIV2, 1005 (a. 1728). (R om.) VornicCîmpulungnlni.BĂLAN,
C.D.BA3 (a. 1746)O(Cu comp. stabil) (Fr.) Ju,sq71'it7lne petite ville de la
Moldavie, nornmee Compolongo. AVIUL, V. 186 (a. 1(92). (G r Cc) 0\
AeXOl
EbwO'uv
Et<;;
TOV<;;
TOVPKOU<;;
[--] TOKOUfl1TOUAOUYK1.
CR. GHICULEŞT1LOR,
6 (sfîrşitul sec. XVIII). (R o m.; cu separarea grafică a componentelor)
Rep71blicaCîmpn Lttng. ASACIII, N.I. 39 (a. 1852).
b) (În rccţiune prepozitivă; comp. stabil eu elementele uneori separate grafic) (S 1a v 0-1'om.) nlle K"Mn"tlHI'b.. IIURM. XV, 1341 (a. 1(70).
( Lat. - mag h.) Alaturn eecCompolong.ido ib. 1378 (a. Imn). (L a t.rom.) Invenerunt in Campolong un am equam. ido ib. 1407 (a. 1(87).
(G e r m.) In Cornpo- lttngo [ ... ] anzulegen.IORGA, M. 98 (a. 1(99).
(P o 1.)Nemiesnikz Kampo Longn. ido D.B.II, 92 (ib.). (F r.) Le comrnandant
de Compolongo.ido A.F.1, 96 (a. 1(92). (G l' ee) arr'E,KEÎ
EmrfUOlV
EI(JTO
KOUj.l1TOUAOIJŢŢl.
CR. GHICULEŞTILOR, 220 (sfîrşitul sec. XVIII). (R om.;
uneori art.) A1t treCtftmtfnţii pe la Cîrnpulung.PSEYDO-lVIUSTE, 66 (cea
1730). Oamenii[...] ce ar mearge la Cîmpulttn,gu.BAI,AN, I.C. 293(a. 1736).
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o (Cuflexiuneacomp.)(Germ.) Dasserfl'eygesprochensollwerdenvonden
Kompa1ugel'.HURlVLXV, 1404(a. 1(86). (G r e c) E.ţEA.{}OVW;;
OlaTOU
KOUfl1TOUAOUYKlO
CR. GHICULEŞTII,OR, 398 (sfîrşitul sec. XVIII). O (în formule brevilocvente; cu reducerea prep. cu sens local) Vornic CîmpuJlIng.BĂLAN C.D.B.30
(a. 1(65).• P. e x t. Numele unor instituţii, organizaţii, întreprinderi etc.
unice în localitate. Muzeulraional C1,mpulung.SIDOROVICI,S. 50 (a 19(4).
• (În compunere cu subst. vest şi est) Numele unor gări de cale ferată,aflate
în partea de V, respectiv de E a localităţii; sinon. : Bun e şti şi CîmpHlung
Capu SatHlui, v. C î m pul ung (1 A 3). CîmpHllIng- Vest. Cîmpuhmg
Est. Clg.
c) (Vechi; precedat de ent. sat, tîrg, ocol,scaun etc., cu care formează
o sint. hcterofuncţ.; cu flexiunea comp. socionimic) (G e r m. ----lat.)
In dem. Kimpolumgum District. CONS. AULIC 1/72 (a. 1777). (R o m.)
In faţa tă:rgului Chimpulungului. ŞTEFAKELLI, D.C. 159 (a. 1785). O (Cu
separarea grafică a comp.) Acest teritoriu. cuprindea [ ... 1 OCOlldCîmpulLltngului. SBIERA, S. 157 (a. 1899).
d) (Precedat de ent. vechi sat, tîrg, ocol,scaun etc. sau noi oraş, orăşel
etc., cu care formează o sint. homofuncţ, ; cu comp. socionimicstabil) (L a t.ro m.) Ager Cympullung. CANTEMIR, p.lVI. (a 1716). (G e r m.vrom.)
Unterthanen.der Herrschaft.Kimpolung. BALÂN, I.C. 323 (a. 1848). (Rom.)
Traversaînftfga maresatul Cimpulumg,G. SION, 140(a. 1888). O (Cusepa_
rarea grafică a comp. socionimic) Distr[ictul] Cîmpu-Lnng. GRIGOROVITZA, 623, 632 (a. 1908).
:3. (Exclusiv în zona localităţii sau cu referire explicită la ea) Numele se exprimă prin ent. vechi sat si actual oras în functie socionimicăabsol, :
PI),S-ampecete satul-ni. IORGA, D.B. 1, 91 (cea 1650). Plorile din grâdinile oraşului. ROTICA, C. 21 (a 1937).• (În sint. hetrofuncţ. formată din
ent, cap (1) art, + ent. în gen.) Partea de E a localităţii, situată pe malul
drept al r. Moldova, Între punctele de confluenţă cu p. Valea Seacă (V) şi
p. Izvorul Alb (E) ; p. e x t. numele gării de cale ferată aflată în zona respectivă; sinon, : Cîrnp,ltl1J,ng-Est,
v. C î m pul ung (1 A 2 b), Cîrnpulumgulde-Jos, v. C î m pul ung ( I A 4). Loc [ ... ] ce i-au. dat sat(ul) în capul
satului. ŞTEFANELLI, D.C. 61 (cea 1759).<>(În comp. cu socion,Cîmpulnng;
În afara zonei 10calită,ţii)Parohia din Capu-satulni Cîmpulung. ŞTEFANELLI, D.C. 241 (a. 1915).
4. (Cu determinant ele deSlfSsau din SItSşi de jos sau din jos, în opoz. echipol.) a) (Exprimat perifrastic) Numele celor două pă,rţi ale localităţii, situate în amontele r. l\Toldova(v. SilI 1a13), respectiv în avalul său (Cap1
satului, v. C î m pul ung 1 A :3). In partea de sus a Cîmpulungnlui.
MARIAN, T. 177 (a. 1895). Se află în partea de jos a Cîmpttlungulni. ido I.
43 (a. 1900).
b) (Determinantele se aplică subst. biserică)Kumele bisericilor situate
în zonele respective. Aceastllpsaltiri este a bisericide sus of Cîmpolung. MA-
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RIAN, 1. 61 (începutul sec. XVIII). Au,dat la .rînta bisericădin gios oi Cimpulumg. ido ib. 73 (a. 1765).
e) (Dctcrminantele se aplică socionimului)Numele parohiilor corespunzătoare, Cîmpulungul de SusjCîmpulungul de Jos. CJg.
5. (In opoz. echipol.) Numele serveşte ca determinant pentru diferenţierea unor toponime de omonimelelor: a) (Accidental;în afara fostului
ocol al Cîmpulungului)Socion. Humorul Cîmpulung1l1ui
= Gura Humorului.
De la Homar Kenpulungului. HURl\'I. XV, 1445 (a. 1691).
b) (Rar; în afara zonei locaJităţii) Oron. Tomnaticul Cîmpulungului,
v. Tom n ati Ci.
6. (Prin sinecdocă : art.) Locuitorii.. Cîmpulungului(I A). a) (Baza
este comp. socionimic) Carele sat s-a da eup căiumiidin tioe lui, [ără ştiri şi
voinţa Cîmpulungului.BALAN, R. 7 (a. 1805). Conştiinţaromâneascăa Cimpulungnlui. ROTICĂ, C. 21 (a. 1937).
b) (Baza este o sint. homofuncţ. formată din ent. sat al't.+ comp. socionimic) Noi, eîmp-ulungenii,[ ... ] cu. tot satul Cînpulungu, cu timăr, Cu
băirim;HURl\'I.XV, 1423 (a. 1685).O (Prin elipsa socionimului) La mitrii.
le vostre [ ... ] ne inchinăm.noi, cîrnpulungianii, cu tot soiul, HURM. XV,
1378 (a. 1681), cf. ido ib. 1389 (a. 1683).
e) (Exclusiv în zona localităţii ; baza este ent, sat, în funcţie
socionimieă absol.) Au strigat pe sat sit prinzit furii. HURM. XV, 1398
(cea 1685).
7. Calcuri: a) (In sint heterofuncţ.; cu flexiunea ambilor termeni)
(S l a v 0- r o m.) Otlp'kAHHKS
WTÂi\'h['oHnM'k.TOCILESCU, D.I. 529
(a. 1595). (L a t. - rom.) Usque ari Campum Longum. HURl\'I. XV,
598 (a. 1564).(L a t. - mag h.) Ad incolarum.Campilongi.idoib, 10]3 (a. 1635).
(L a t. - poL) Datum 22 Nooembris1693, CampoZongo.
ido ib. 1457. (L a t.,
cu flexiune p o l., în locat.) My tez tam w Carnpelonge.ido supl, II, vol,
IIIl' 162 (a. 1687). (P 01.) SprowadzenieDawidenka z Dlugiego Pola. ido
ib. 157 (ib.).
b) (în comp.; cu flexiunea determinatului) (S 1a v o-r om.) ÂdH
O'bjlKKI\dli
WTÂ(AK)['o-noAHjrmc
K'hÂA'hfO-nMH.
NICOLAESCU,D. 174./175(a.
1527). (Precedat de ent. CfAl)
"sat") HHa<e
ceA<!
ÂA'h['onoA'k.
BĂLAN, R.D. 200
(sec. XVI). (:Mag h.) Ugy hiszsziik Hosz,z'lt-1l1.ezănel
e1'ik. HURM. XV,
1306 (a. 1661). (PoL) Z Dolhopolaprzyimuiac. ido supI. II, voI. III1, 161
(a. 1687).
e) (în comp. stabil) (S 1a v 0- l' om.) nHC Ş ÂM['of-nMf.
NICOLAESCU, D. 187 (a. 1538 - 1541). (1.a t. - mag h.) In possessione
nostra Hozzwrnessoe.HUR:M. XV, 527 (a. 1557). (Ma g h.) Venni jiittenek
Hoszsz'umezonevii varosroll. ido tb. 1232 (a. 1653). (F r. - pol.) Assembles
pres de Dolhopol.IORGA, A.F.I, 96 (a. 1696)'1(1 taI.) Cornendatoin Campolongo. HURM. XV, 1440 (a. 1691). (Fr-ital.)
Marcha [ ... ] vers Carnpolongo. IORGA, A.F.I, 97 (a. 1696). (G el' m. - i t a 1.) Ware das zur angrantzende MoldauischeMarktjleken Campolongonichtunanstandig. HURl\'I.
IX1, 555 (a. 1718).
d) (Semicalcuri; prima parte este o adaptare fonetică a rom. Cîmpu
BDD-A1499 © 1972 Editura Academiei
Provided by Diacronia.ro for IP 44.207.124.84 (2023-01-09 13:10:29 UTC)

17

PRINCIPII
ALELEXICOGRAFlEI
TOPONIMICE

89

sau ital , Campo, iar partea a doua este ital. longo sau fr.longue) (1 ta 1.)
Posso nel ChiampoLongo. HURM. 1V2,24 (a. 1600). (F r.) Lcs postes[ ... ]
de Campolongue.ido XVI, 269 (a. 1691). Envoyeesfusqn'lt Campelongue.
ido ib, 300 (a. 16(3).
R. (Cu}eterminiiri; în opoz. cu omonimele sale din Munt., Maram.şi
Galiţia) l. (In opoz. echipol, cu Cîmpnlung(ul) Rusesc sau Pe Ceremnş)
Deterrninantul este perifrastic : a) (Vechi, rar; cu articularea cnt, din sint.
socionimică)Au. luat potica presie munţi pre la Dorna, şi au ieşit pre la Cîmpul LU/ngu.a ţării noastre. lVLCOS'l'IN, ]95 (a. 1675).
b) (Nou, accidental; socion, este comp.) Româmcedin ţinutul celuilalt
CîmpulHngde sub Rarău, BUCUŢA, H. 361 (a. 1930).
2. (Vechi, rar ; socion. este comp. ; în opoz. echipol. cu Cîmpulung(ul)
Rnsesc)Determinantul este adj. patrionimic românesc: a) (Cu articolul adjectival aplicat compusului)Cel CămpulungnRomăneecu:HURM. XV, 1398
(8. 1684).
b) (Cu articolul hotărît aplicat compusului) Alt emigrat [ ... ] în părţile Cimpubtngului Românesc.GRIGOROVITZA,2393 (a. 1908).O (Precedat
de ent, ţinut; cu separarea grafică a cornp.) O călătorieprin ţîn1.ltul[ ... ]
Cîmpul-lungull.âRomânesc. SBIIRA, S. 107 (a, 1899).
c) (Pol., în opoz. privat. cu Dolhopolc)DolhopoleVoloslcy.
WERENKA,
T. 204 (a. 1785).
:1. (Vechi; socion. este comp.; În opOZ.echipol. eu Cîmpztlung(ul)
of Cernăltţi sau Rusesc) Determinantul este coron. Suceava, indicînd ţinutul
de care depindea: a) (În sint. heterofuncţ. formată din socion. art, + prep.
cu sens local + determinant) Vornic de Cîmpulungu ot Suceava. IORGA,
S.D. XXII, 14 (a. 1777). O (Utilizat asintactic ; eu socion.neart.) Cîmpulung
oi Sociava.ŞTEFANELLI, D.C. 92 (a. 1767).<>(Rar; eu determinantul în gen.,
precedat de ent. ţinut) Pină pe la mijlocul secoluluiallXVII-lea nu cunoaştem decît Cîmpulwnguldin ţinutnl Cernă·uţişi Cimpulumguldin ţinutul Sucevii. BAL-\N, L. 46 (a. 19·:J,6).
:'
b) (În sint. heterofuneţ. formaLă din socion. art. + determinant în
gen.) Dascali moldovencşt'i
ce s-au rîndztit [ ... ] la CîmpulungulSucevci[ ... ],
la CîmpulnngulR·uscsc.HUR1\'!.XIV 2,1186 (a 1766).O (Cu separarea grafici'La elementelor comp.) ExistG'Lt
şcoli domneşti[ ... ] în Cîmpul-lungnZSucevii. SBIERA, S. Hit (a. 1899).
4. (Vechi; în opoz. cchipol. cu Cîmpulungul din lt'Iuscelsau din A;luntcnia) Determinantul este coron. Bucovina, indicînd provincia din care
făcea parte: a) (În perif!'.formate din socion. neart. + prep. eu sens local +
determinant) 1l:toldovan,de la Cîmpu-Lzmg, din Bucovina. C. SION,
312 (mijlocul sec. XIX). O ( Cu articularea primei părţi a soeion., considerat
ca sint.) Lăcuitori'i [ ... ] a Cămpului lung din Bucovina. MID, II, 252 (a.
1817).O (Cu articularea soeion., considerat comp.) Cîmpnlttngul din Muşccl
nu-i cu mult mai cu moţ decît Kimpolung-1.tldin Bucovina în privinţa puris"
mului românesc.N.A. BOGDAN, C.D. 62 (a. 1911).
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b) (în sint. heterofuneţ. formată din soeion. art. + determinant în
gen.) O fiică, măritată în Cîmpu,lung'U.l
Bucovinc·i.ŞTEFANELII, S. 1028
(a. 1914,),efo METEŞ, I).A. 322 (a. 1924).O (Cu separarea grafică a eomp.
socionimic) Intrarăîn Ardeal pe la Cîmpultmgul Bucovinei. G. SION, B.
205 (a. 1862).
e) (în comp.) Sindicalul [ ... ] din Cîmp'Ulung-Bucovina.
ENC. ROM.
III, 486 (a. 1(38).
5. (Vechi; în sint. heterofuncţ. formată din comp. socionimic art. +
determinant; în opoz. echipol. cu Cîmpuhl/ngul1Uuntean sau J.l1untenesc)
Determinantul este adj. patrionirnic bucovinean: Cîmpultngul bucovinean.
XENOPOL, P. ·1,32(a. 1897).
6. (Vechi) Deterrninantul este coron. Moldooa, indicînd provincia
(ţara) din care făcea parte: a) (In comp. ; în opoz. echipol. cu Campo longo
Rsuenorusn,efoPROBSTIUS) (G e r m.) MoldavaKimpolung. GOSSEFELD,
M. (a. 1785), efo ADAM, M. (cea 1786), WENZELY (a. 1789),CARL(ib.) ...
O (Prin calchierea deterrninatului) (M a g h.; in opoz. privat. ca Hoezumeză
din Maram.) Nevii iobbdgya ]v[oldvabanHoszumezăn:HURM. XV, 11378
(a. 1681).JI t a 1.-g e l' m.) Campo long» Moldavia. PROBSTIUS (a. 1788).
h) (In sint. hetcrofuncţ. formată din socion. considerat ea sint., art., +
determinant în gen. ; în opoz, echipol. cu Cîmptthmgal Munteniei) Cîmpnl
lung al Moldaoiei.MID, II, 252 (a. 1817).(; (Precedat de ent. ţinut; cu flexiunea determinat ului din sint. socionimică] 1'inutul Cimpului lnng al Moldooei, ŞTY,FANELLI, D.C. 419 (a. 1843).
e) (In sint. heterofunct. formată din socion. considerat comp., art., .+
determinant în gen.; în opoz. cchipal. cu Cîmpulnngnl M'Unteniei)Una din
aceste reg'Uni a fost Cîmp'Ul1.tng'Ul
Moldovei.ŞTEFANELLI, 1. 9 (a. 1911).
d) (In sint. hcterofuncţ. formată din calcul lat. sau ital. al socion. +
determinantul lat. Moldaoia la gen.; în opoz. cchipol. cu Campolongo But(h)enornm,efo SENEX, N., WEIGELIUS, HOMANN,R.H. şi T.) (E n g 1.)
CampoloneoMoidaoiae. SE:'\IRX,N. (a. 1710). (F r.) Campo longo Moldaoiae. HOMAN1\",R.H. (a. 1718), efoidoT. (a. 1759). (G e r m.) CampoLongo
Moldaoiee. WEIGRLIUS (a. 1719).
7. (Actual; socion. este comp.) Detcrminantul este adj. patrionimic
moldovenesc:a) (în sint. heterofuncţ. format[\ din sacion. art. + determinant;
în opoz. echipol.cu Oî1Tp1tlnng'Ul
Mttntenesc sau jUttniean sau M'Uscelşi
cu Cîmpu,z,ungnl
Rusesc)Se vorfi tras mai spre m'Unţi[ ... ] de la Cîmp'Ul1.tng'Ul
Moldovenesc
pîni1la Cîmpulungtl,lMtmtenesc.CANTEMIR,II. 286 (a. 1717).<.)
(Asintaetic) Că,mpohmgu moldovenesc'U.
ŞTEFANELLI, D.C. 320 (a. 1804).
<:;(Precedat de ent. vechi sat, tîrg, ţinnt etc.; cu flexiunea comp. socionimic)
Comuna Kimpolungul1limold[ovenesc]. GRĂMADĂ, P. 232 (a. 18(\8), cf.
2,:1<3
(a. 18(5).• P. c x t. Numeleunor instituţii, întreprindcri, organizaţii etc.
unice în localitate. Bamca Cîrnpultmgul Moldovenesc.ENC. ROM. II, 591
(a; 1936).
b) (în sint. heterofuncţ. formată din socion. neart. + determinant;
în opoz. echipal. cu Oîmptdung 1Uuntenescsau 1kl'Unteansau Jltlscel şi cu
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Cîmpulung Rusesc) Artist popular din Cîmpttlung Nloldovensc.PARDĂU,
r.s. 51 (a. 1964).<) (Asintactic) (G e r m.) Kyrnpl111l1ng
1.101davcneszk.
Mt'JLI,ER, H. (a. 1769), ef. NI;-;UHAUSER,T. (a. 1788). (R om.) CîmpuZ'Ilmg
moldooinesc.ŞTEFANELLI, D.C. 306 (a. 1802).O (Precedat de ent. vech;
tîrg, scaun etc. şi nou oraş etc.) În oraşul C'îrnpulungMoldooenesc. SPoPo.
e) (Prin calchierea termenilor sint. socionimice; f 1'.; în opoz. disjunct. eu Dolhopoliedin Galiţia) Campo Longo des Moldaoes. DELISLE,
H. (a. 1743).
d) (Prin calchierea determinantului; în opoz. eehipol. cu Kimpulung Bussed SOTZMANNşi Russisch.Kirnpolung LIESGANIG) (Ma g h.)
Kimpulung Moldanenszek,KRIEGER (cea 1790). (G e r m.) Moldauisch.
Kimpolung. LIESGANIG (a. 17(0). Kimpolung-moldauisch:O.R.P.O.T. 31
(a. 1856),cf',41 (ib.), KUMlVIERER(a. 18(3), ARII. Vam 1 (a. 1906).(Ma g h.
după gel' m.) Moldanisch Kimpolung. LIPSZKY, H. (a. 1806).\; (Prin sudarea sint. ; ge rm.) Moldauischkimpolung.GALIZIEN (mijlocul sec. XIX).
(Engl.) MoldaoumKimpclung. BLACKIE, A. (a. 186;')).(Pol., în opoz. cu
Kirnpolung ruski SKOROWIDZ) Kimpolung m61dazvsh.SKOROWIDZ (a.
1855). Zrasza obszar Pozority i Kimpolungu.rnoldawskiego. SLOWNIK
GEOGR. VI, 643 (a. 1885).:) (G e r m., adjeetival) Dieses MoldauischKimpolunger Disirictes.KAINDL, B. 12 (a. 1895).
3. (Vechi; în perifr.; socion, este comp.) Determinarea este gublă :
(G e r m.) Den Besirk Moldauisch-Kirnpolwngin der Bucovina. BALAN,
LC. 322 (a. 1848). (R om.) Cîmpuhtngenii de la Cămpnhmgu moldovenesc
ot Suceava. ido ib. 299 (a. 1763), 303 (a. 1767).
C. (Vechi; precedat de ent. vatră 1 ; socion. este comp.) Numele satului Cîmpulung, în opoz. disjunct, cu numele celorlalte sate din ocolul
omonim; p. re str. (popular) numele centrului localităţii, 1. Numele se
exprimă printr-o sint. heterofuncţ. formată din ent.l+- soeion. la gen.:
Acest Damaschin. din 'Vatra Cîmpulungului. ŞTEFANELLI, D.C. 100
(a. 1768),cf. 126 (a. 1778).() (Cu socion, precedat de"ent. tîrg) O casă cu
livada ei [ ... ]în vat[r]a Urgulwi Cîmpulungnlui. BĂI.AN, D.C. 91 (a.
1820). O (Cu reducerea determinantului soeionimic) S-au pus şi pecetea
vetrii Cămpului, ce 8C numeşte tăl'g. URICARU, VI, 170 (a. 1793).
2. Numele se exprimă printr-o sint. heterofuncţ. formată din ent. +
socion. la gen. + determinantul moldovenesc: Care moară iaste în vatra
Oimpulwngulnimoldovenesc.ŞTEFANELLI, D.C. 246 (a. 1794).
3. (Exclusiv în zona fostului ocol Cîmpulung) Numele se exprimă
printr-o sint. heterofuncţ. formată din ent. + ent .. sat în funcţie s9cionimiet absol., la gen.: Să-i dea la vătămanii din Vatra.satului. BALAN,
LC. 294 (a. 1736).
4. (Prin reduccrea determinantului; exclusiv in zona fostului ocol
Cîmpulung)Numelese exprimă prin ent. în funcţ. socionimieăahso1.:(Germ.rom.; al't.; asintactic) Watra. WUSSIN - WENZELY (a. 1790). (Ro m.;
neart.) Damaschin Hnrghi.ş d'in vairă. ŞTEFAKELLI, D.C. 117 (a. 1775).
Biserica din Vaită, Adormirea Precistii. ido ib. 240 (a. 1794).
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II. P. pol a r. (În sint. heterofuncţ. formate din ent. art. + comp.
socionimic la gen.) Numele unor obiective gcografice din zona localităţii:
1. (Ştiinţific ; cu ent. depresiune art.) Terasa superioară a r. Moldova; sinon.: Valea Cimpulumgului,v. C î m pul ung (II 2). Un astfel
de şes estepe ValeaMoldooeişi poartă numele de DepresiuneaCîmptllungului.
GEOGR. SUC. 59 (a. 1960).
2. (POPUlal:;cu cnt. vale 1) Depresiunea Cîmpulungului, v. C î mpul ung (III). Intreaga valea Cîmp'ldnngttlui.SIDOROVICI,S. 47 (a. 1964).
3. Oron. (Vechi; cu ent. faţă 2) Ansamblul muntos aflat în partea de
N a localităţii, Între p. Morii (V), obcina Feredeu (N), p. Buneşti (E) şi r.
Moldova (S) ; sinon, partial : Faţa Deii, v. De ia (1 1). a) ( Cu numele exprimat printr-o perifr. formată din ent. munte 1 + prep. din + sint. 01'0nimică.) Muntele (Unfaţa Cîmpulumgnlui.BALAN, D.C. 36 (a. 177.5),cf.
43 (a. 1779).
b) (Cu numele identic cu sint. oronimică) "Munţ:iicc se chiamă Faţa
Cîmpulungului' (trad. din germ.). ŞTEFANELLI, D.C. 63 (a. 1761), cf.
162 (a. 1775). (G e r m., după doc. rom.) Phasa Kempulumgului.ido ib. 137
(a. 1783).
4. (Cu ent, imaş sau sinon, său islaz) Păscătoarea satului, pc mt.
Radu şi Corlăţeni. O bucăţică deimaş a Cîmpulungului. ŞTEFANELLI,
D.C. 243 (a. 179'j.).1zlazu.CîmpulunguZtti.CIg.• Hodon. (Prin elipsa determinantului ; precedat de ent. stradă, în sint. heterofuncţ.) Stradă în oraşul
Cîmpulung, care duce spre islaz. Str[ada] Lslasului. CIRC. ELECT. (a. 1966,
1969), cf. }IUZ. LEMN. (a. 1971).
5. (Cu ent.ţarint1) Pămînt cultivabil al vechii obşti cîmpulungene
aflat pe mt. Hîga. Care moşieesteaice în ţarina Cîmpulungului. ŞTEF'ANELLI, D.C. 391( a. 1826).O (Prin elipsa determinantului;ne art.; pe teritoriul
localităţii) In ţar;nă j Mt1 duc în ţarnă j Vin din ţarnă I Trec prin. ţarnă.
Clg. • Hodon. (In sint. heterofuncţ. formată din cnt. drum -ţ-ent, ţarint11
în funcţie toponimică absol.) Drum pe mt. Hîga, care duce la ţarina Cîmpulungului. Drumii ţărnii. Clg.
6. Hodon, (Cu ent, drum şi şosea,uneori urmate de calificative) Drum
paralel cu r. Moldova, care străbate localitatea; sinon. : Drumul împt1rătesc
sau Calea=impărăiească,v. t m păr ă te se; Şoseaua imperială, V. 1 mper i al; Drumul (cel) mare, V. lVIa r e- ; Şoseaua Moldooa, v. 1\'101d o v a (1 B 2); Drumul Bistriţei, V. B i str i ţ a; Drumul Dornelor, V.
Dor n e2; Drumul Rodnei,v. Rod n a; Drumul Suhard1J,lui,v. S uha r d;
Şoseaua Carpaiină; v. Car pat i n. a) (În perifr, formate din ent. + prep.
cu sens local-I-socion.) Să închideţi drumul p1'e la Câmpullungu. IORGA,
D.B. r, oI (cea 1634). Drumul de la Cîmpulung. SFrD.
b) (In perifr. care denumesc drumul prin direcţia sa; socion. indică,
dc obicei, punctul iniţ:ial_saufinal) Dr'umul cel mare ce mergeaspre Cîmpulung (de la Suceava). BALAN, D.B. IV, 63 (a. 1726).
c) (în sînt. hererofuncţ. formată din ent. + socion. la gen., denumind
drumul prin punctul final) Dl"umul,,'Cîmpulungului(la Şcheia). BĂLAN,
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D.B. V, 15 (a. 1754). Drumul cel mare al Cănpulungului (la Suceava). ido
ib. VI, 142 (a. 17(5).
d) (În sint. homofuncţ., desemnînd calea. de comunicaţie prin localitătile aflate la extrernitătile ei ; socion. este termen prim sau secund)Soseaua
Judeteană Uîmpulung-Sadova.ARH. Sad 2 (a. 1926).
>
III. (În comp.) 1. Ca termen al clasei toponimice naturale formate
din soeion. Cîrnpulung Moldovenesc, Cîrnpulung Rusesc sau Pe Ceremuş,
Cîrnpulung Muntenesc sau Muscel şi CimpulumgMaramureşean sau La
Tisa) Una dintre localităţile româneşti numite Cîrnpulung, aflată pe valea
superioară a Moldovei, Un Cimpulung este în Bucovina, altul în Muscel
(curent).• (La pl.) Grupullocalităţilor româneşti numite Cîrnpulunf?t« ţară
există 4 Cîmptlungttri. BĂLAK, 1.C. Existmt [ ... ]în ambele Cîmpulunguri
şcoale primare româneşti. .TeN. 1,1'1'.XIII (1924), 249.
2. Subst, n. P. a n a 1. (Ştiinţific; ca termen al unei clase lexicale)
Nume dat formei de relief tipice reprezentată de Cîrnpulunguri, constînd
dintr-o depresiune alungită creată de cursul apelor Într-o zonă muntoasă :
p. gen era 1iz. nume dat oricărei forme de relief asemănătoare cu aceasta.
Cîrnpulunguri=şcsttri lungi de-a lungul rîurilor intre munţi, e,T.în M. Bucovinei. ROŞCA- DUMITRU (a. 1935 ?). Localitatea [Cîrlibaba] este
aşezată [ ... ] într-un "cîrnpulung" (o mică depresiume},COSMA, T.N. 78
(a. 1971).
3. P. t o P o n i m. (In sint. heterofuncţ. formată din ent. livresc în
funcţie toponimică cîrnpttlung art. hidron. Moldova în gen.; în opoz.
echipol, cu ceilalţi termeni ai clasei toponirnice artificiale formate din tol"
Cîrnpul1)!ngulMoldoviţei, Cîmpulungul Bistritei etc.) Depresiune pe valea
Moldovei, în zona localităţii Cîmpulung. Depresiunea alungită pe valea
ll'1oldovei("Cîrnpulungul Moldovei"). ENC. ROM. Il, 591 (a. 1936). [.Tudeţul Cîmpulung] cuprinde [ ... ] trei "cîrnpulungu:ri",adică fiii cu fundul larg,
cuprinse între obcine [ ... ] : Cimpulumgu).Bistriţei-aurii [ ... ], Cîmpulung1d
Moldovei [ ... ], Cimpulusigu! j}loldovitei.ib. 120 (ib.:).
IV. Patrionime.
(Baza este comp.). -1 A 2: (Lat.-rom.)
Ursus, subditu« meus campolongensis.HUR:M.XV, 1147 (a. 1646). (1,a t. ger m.) Talia a Campolongensibus
commissa.idoib. 1452 (a. 1692). (G e r m.)
N ernblichden CampolongerIsak ioiederfrey zu stellen,idoib.1447(ib.). (Ma g h.)
AzKempullttnghiaknak.idoib.1226 (a. 1653).(II uţ.) CîrnpulumganeSul.
(Rom.;
perifrastice) Oarnen:idin Citrnpulung. ŞTEF'ANELLI, D.C. 309 (a. 1802).
(Derivate)
A Vor f?ăsi[ ... ]Acărnpulungeani.BIANU, D.R. 177 (a. 1(30). Cîm.pulwngcni, sg. cîmpulungl},ânClg, FuM, Vam, Bot, Poj. (Cu ortogr. lat.)
Campoloncziani.HURM. XV, 1055 (a. 1639). (Cu ortogr. pol.) Kempulunzani. ido ib. 1450(a. 1692).<>(Vechi, rar; art. în acuz.) Să aibă a-şi apăra
braneştelimănăstirii [ ... ] de cittTăcîmpulungeniişi despre alti;i..DOC. AGR.
356 (a. 1760).<>(La sg., cu valoare de pl.) Noi, zice cîmpulungeanulcînd vor_
beştede persoanasa. Ş'1'EFANELLI, 1. 9 (a. 1911).• (în sint. heterofuncţ.,
precedat de subst. stînli art.) KlIlnele a două sUni, una pe mt. Limpedele
(sinon. : stîna din Popi, V. P o p i) şi alta pe mt. Botuş, proprietăţi ale locui-
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torilor din Cîmpulung (1). St!:na Cîmpulun,genilor.VSt, CIg, FuM, Bot.,
ObU.• P. pol a 1'. Fiton. (In sint. heterofuncţ., precedat de ent. poiană
art.) Poiană pe mt. Botuş, lîngă Stîna Cîmpulungenilor.Poiâna Cimpulum»
ţenilor. ObU, Bot .• P. pol a r. IIodon. (În sint. heterofuncţ., precedat de
ent. driomart.) Drum folosit de locuitorii din Cîmpulung (1) pentru a ajunge
de pc valea Moldovei la Stîna şi Poiana Cîmpulungenilor. Driomu Cimpulungenilor. Bot.. (în sint. heterofunct., precedat de ent, art.) Fiton,
Fînaţ pe mt. Ardeloaia, stăpînit în tecut de biserica "Adormirea Maicii
Domnului" din Cîmpulung; sinon.: In bisericesc,v. B i ser i c e s c (1).
(G c r m.) Pfarrsessioti(trad. a unui doc, rom. ; nu se dă contextul 'sintactic
în germ.). ŞTEFANELLI, D.C. 240 (a. 1704). (R.om.) Slsîia eimpulumgenilor.Clg,FuM, Brz, <)(Sg. cu valoare colectivă) 8sÎia cîmpîdu,ngfiânul'Ui.
Sad. - 1 A 7: (IvIa g h.) Az Hoszszumezeiekellen semull ellensegesdolgotne
czele1cedgyek.
HURM. XV, 1236 (a. 1653). - 1 B 7: (M a g h.) l)lelynek ie
menisegire Motâoabol az Kumpulumbiak.irtale uolna leoclet, HURM. XV,
131<6(a. 1672). (R o m., vechi şi rar; în opoz. echipol. cu cîmpulungenii
ruseşti, pentru care efo BĂLAN, C.D.B. 2!), a. 1665) Cîmpulungeniimoldovineşti au. împresurat oparte din acest sat. DAN, S. 157 (a. 1782).
V. De r i v a.t cad j e c tiv a 1c. 1 A 2: eînqmlwngdn,-ă(sg.), cim1ntl1lin,geni
(pl.) "specific (propriu) C]Iupulungului; care apartine de CîmpulUJ:lg."
P1·ielişlc cîmpnlungeanâ.Clg.ln satelecimpulumgene.
ADĂNILOAIEDIRDALA, 880 (a. lfH)3).
- P r o nun ţie. (Particularităţi generale străine: palatalizarea oelus. vel, surde c + i, rostire străină a lui î; n velar.Particular ităţi generale mold.: dispariţia semivoe. i în poziţie finală,
caracteri"tică a graiului; închiderea voc. anler. e, caracteristică subdial.
moIel.; n velar) 1 Al:
(1'om.) *C,în/;jJttLUYjg; (cu acccntul greşit,
f r.) Campzl Lnng LAROUSSE, IV, 2,LS (a. 1931). - 1 A 2 (1'om.)
CîrnpuLUYjg,
(art.) CîmpuZzfYjgu
FuM, Fru, Dra, Sad, CJg, Bot, MoS,
Cbb, Ben, TSu; (h u ţ., cu -a pentru -LI,final) K"/;rnpuluYjga
BrS, Sul, (rememorat de români, elJ ambii 'U neaceent. trecuţi la a, redînd o faz{l rnai
veche a prollunţăl'ii huţ.) K''Î1npaluYjga
:FuM,Brz; (g c l' m., rememOl'at de
români) f{'impldu'fjgVaP, biţîr K'imp1l!tl,Yjg
(= germ. Bezirk "ocol") ObU,
biţ'ÎTCICîmpu Vam (= id.). -- I A 3: (1'o m.) Câpu sât'Ulu(sâtului) Clg. {B 4: (1'om.) Cîmpullt'fjgBucovina ("ii zicea pe timpuri") Clg. - 1 B 7 :
(1'()m.) CîmpuluYjgMoldovinescClg; (1"u s, greşit, cu accentul tematic,
menţinut probabil din faz"h veche, 1 Al) l{blurrYJIY
r MOJIp;OBenecR
SLOVARI (19(35),197'. 1 C: (1'am.) Vâtra sâhdu(i ' g. - II 4: (r am.)
pi< izlâz(iirnâş)
Clg. - Il 5 (1'o m.) în ţârnâ.,dnJrnu ţdmii Clg.
J\<
- V il r i il n t c şi t r a n sI it era ţ i L Warticularităţi generalcde transpunere fonolagică în limbi str[LÎnc:grupul oelus. veI. surd[t + voc. centI'. Închisă, cî > ac1us.vel. sUl'dă+voc. alter., ki, ke; eliminarea nazaleiîn grupul
naz. odus., m:pşi mai ales ng, prin subdifel'cnţierefonologică; grupul oc1us.
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vel, surdă + voc. centr. med. că> oclus, vel, surdă voc. postpalat,
sau neutră, ca, cu, ca; deschiderea voc. postpalat. u > a. - Particularităţi generale de transliteraţie : separarea comp. şi redarea lichidei
din articolul rom. -ul, reproducind o tradiţie grafică rom. care corespundea
initial unei realităti sintactice rom. - Particularităti fonetice si graficc
ro. generale: eliminarea naz. în grupul naz. + oclus.'rnp şi ng fi printr-o
substituţie .grafică,fie prin subdiferenţicre fonologică.,datorită unor scrrbi
străini ; grupulmp > np prin diferenţierea locului de articulare; -u final, fie
ca rudiment de articol, fie ca semn grafic; voc. postpalat. închisă u. cu sau
fără accent, > voc. postpalat. semideschisă 0, fie ca obişnuită grafică
moştenită. Încă. din scrierea slavă, efo BARBliLESCU, M. 19 şi Xenopol
în ARH. 1, 1888 -- 1889, pag. 249, fie ca transpunere făcută de străini,
fie prin atragere la seria alternanţelor oţu. caracteristică graiurilor; -o final
pro -u. substituind ierurile şi iusul mare, cf. ROSETTI, L. 2\), fie redîndu-l
pc -u din articolul hot. -ul; alternanţa arhaică a voc, centr. închise 'i eu voe,
semideschisă ă; închiderea voc. anter, e > i, caracteristică graiului; separarea grafică,a termenilor sintagmei sau geminarea lui .ţ: în comp., indicînd
fie o tradiţie grafică, fie o conştiinţă. a independenţei termenilor) 1 A 1-2:
Campalung (g e r m., cu u. neaccentuat trecut la a, după rut.) HERBITZ
(a. 1811); Campi lung (1'r., cu voc. postpalat, 'Uredată prin i) DE lVIARTONKE, V. (a. 1918); Camplung (1'r., cu voc. postpalat, u elidată prin
subdiferenţiere fonologieă) IORGA, A.:F.ll, (a. 1776); Campolong(g e r m.)
nţTRM. XV, H!52 (a. 1692), (1'o m. cu ortogr. lat.) ido ib. 1147 ta. 1646),
BALAN, C.D.B. 41 (a. 1731); Campolungo (i t a 1.) CASSINI (a. ]788);
Cămpolug (1'o m.) ROSETTI, L. 80 (a, 1615); Cămpurlung (1'o m., scris
şi: Cămpullung, Căm[pttl]hmgu,Cămz.pullunz.gu,Căms.pUlz.-lUnz.gu,
Cămpullwn[g]z., Cămpp'ul-lungu,Că(rn)pullungu, KZ.I\\nI:lA
AI:lHI'l:lş.a.)
ROSETTI, LY48,
4,9
(a. 15\)5),91
XVIII),
IORGA,
D.B.l, 48 (a.
.. ;
Cămpulungul
(1'o(începutul
m., scris sec.
Cărnpu
Lungul)
GHIBANHSCU,
S.I.1631).
X, -107
(a. 1753); Cenpulung(1'o m., cu Ol'togr.pol.) HURM, XV, 144\)(a. 1692);
Cimpolung (g e r m., cu oclus. veI. surdă palataI. notată ci, după lat.)
HURM. XII, 838 (a. 1600); Cîmpullug (1'o m., scris eu crHtimă)ROSETTI,
L. 57 (începutul sec. XVII) ; Rampolonc (p o 1., CU"
asurzirea oelus. sonore
g) IORGA, D.B. II, 92 (a. 1699); Kâmpul Lungii (1'o rn., cu oclus. surdă
c redaLh prin k, după germ.) FILIPESCl] - PARTENI (cea 1866); Kimpolang (f r., probabil greşeală,de tipar, eu -a· pro -'u-)I,ANGLOIS (a. 1812);
Kumpolung (g e r m., scris şi !.almpolwng, cu voc. centI'. î devenită voc.
ante1'. il sau ii, după magh.) l\HJLLER(a. 1792), IVIANNERT,
U. (a. 1799),
SCHMIDBURG (a. 1801); Kiimpullung (1'o m., după ortogr. greacă)
CANTEMIR, P.M. (a. 1737); f\:mvmaJIynra
(1'u S, cu iU neaccentuat trecut
la a) KARTA MOLD. (a. 1770); KIlTIl:l
?cl:ly'ri:l
(g l' e c, cu grupul ng redat
prin gg) RIGA, 1\1.(a. 1797), KARTA MOLD. (a. 180<:!!).
-- 1 A 7 Campolongo
(i t a 1.) IIURl\L XV, 1440 (a. 1691), ido V2, 236 (a. 1692), IORGA, lVI.97
(a. 16\)9), (fr.) OLINESCU, B.13 (a. 1705), (germ.) HURlVI.IX1,555
(a. 1718); Campus-Longius (l a t. - mag h.) HURM. XV, 1104 (a. 1643);
Dolhopole (u c r. şi poL, scris şi Dolhopole)HURl\L supI. II, voI. IIIl>
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158, 161, 162 (a. Hî87), KREDEL, D.O. (a. 1(31) ; Hoszszumezo(m a g h.,
scris şi Hoszezumezeă,
H08.z8ztl-.lvlez6)
HURM. XV, 1232, 1236 (a. 1653),
1304 (a. 1660), ]306 (a. 1(61); ÂMa\)fII
<MI€(s 1a v 0-1'o m.; scris şi
t\t\ 1.r'mM, ÂA&I'enMş.a.) TOCILESCU, D.I. 529 (a. 15(5), 54,7
(sec. XVI), HURM. XV, 786 (cea 1601), 915 (a. l{i21), 990 (a. 1663), 1194
nota 1 (a. 1640 1650). - 1 B 1 : Cîmpul Lungit (1'om.) 1\1. COS'l'IN,
195 (a. 1675). - 1 B 2: Cămpulungu Romănescu (1'om.) HURM. XV,
1398 (a. 1684); Cîmpul- lungul Românesc (1'o 11.) SIHERA, S. 107 (a.
18(9). - 1 B 3: Cămpulungu Sucevii (1'o m.) BALAN, l.e. 300 (a. 1766).
- 1 B 6: Campolongo Moldaviae (e n g 1.) SENEX, N. (a. 1710), (f 1'.,
scris CampoLongo)HOMANN,R.H. (a. 1718), (g e r m., scris CampoLongo)
WEIGELIUS (a. 1719). - 1 B 7: Cămpulungul Molodovenesc(1'o m., cu
polnoglasia -olod- pro -old- după ucr.) Ş'l'EFANELLI, D.e. 325 (a. 18(6) ;
CămpulungulMuldlvenesc (1'o m. cu detcrrninantul derivat din Mulduoa,
v. Mo 1d o v a) BALAN, D.e. 68 (a. 180'j.); IhIlVmYJIYHf-Mo;II,Il,OBCIlCeI\
(rus)
IANIŞEVA, R. (a. 1955), SLOVARI(1905),ATLASMIRA (a. 1967).- 1 C:
Watra, (g e r m.) vVUSSTN-WENZELY(a. 1790). - II 3: Phaza KempuIungului (g e l' m.) ŞTEFANEIII, D.C. 137 (sfîrşitul sec. XVIII).
- A bre vie l' i. (Particularităţi gencrale: presupun aproape toate
sint. sau tradiţia graficii a sintagmelor, pc care o depăşesc cronologic; adj,
nu e abreviat în sint. primare ci numai în sint. secundare, indicînd că în
primul caz este interior şi necesar numelui, iar în al doilea facultativ şi aditional ; abrevierile germ. sînt confectionate după cele rom., carc Ie preced
cronologie, adesea chiar ea topică il sint.) 1 A 1 -2 : Cig (1'o m., presupune
un eomp.) IORDAN, T. XII (a. 19(3) ; C. Lung (1'o m., scris şi C.-L'Ung,
C Lung) ROMÂNIA(1\)01),
; Cp.Lung (1'o m., scris şi Cp LLlng)ROMÂNIA (cea 1\)40) ... 1 A 7:
CămpulungMoldov. (1'om.) ŞTEFANELLI,
D.e. 321 (a. 1805), 367 (a. 1817); CîmpulungMoId. (1'o m., scris şi Cimpulnngu , Cîmpul'ungul) ŞTEFANELLI, D.e. 251 (a. 17\)5), ... (g e r m.)
BALKAN (1!J40); C.Mu. (1'o In. = "C'lmpulung mulduvenesc") BALAN,
D.e. 69 (a. 1804); Kimpolungul MoId. (g e l' m., scris şi Kimp,!-Zwng)
'ŞERMANN (a. 1851)... ; Kimpolungul Moldow. (germ.) GRAMADA, r.
243 (a. 18H5); ... MoId. Kimpoiung (g e r m., cu schimbarea topicii) GHAMADA, P. 2",1,3
(a. 11tW)...
.
- E tim o log i e. MIRONESCU, 216 menţionează o etimol. pop.
germ. cu punctul de plecare Într-o variantă germ. a socion., Karnpdung:
aici ar fi făcut tabără cavalerii teutoni şi şi-ar fi pieptănat părul (germ. "karnpeln", de unde "kampelwng",pieptănătură). Verbul germ. este însă leiimmen,
iar subst. Kiimmen, derivate de la Kamm "pieptene". Ideea de tabără este
sugerată de asemănarea fonetică eu vb. !carnpieTen"a face tabără". Baza
etimologiei fiind radicalul, adică partea defprmată a socion. (cealaltă e
adj. rom. lung), este o etirnol. pop. parţială; deoarece în lipsa unui termen
de asociatie identic în germ., ea creează ad hoc o_formă.intermediară pe
care se sprijină, este de tip reversibil. - După ZIDARIŢA, S. IOH"numele
acestui oraş provine din denumirea de cîmpulwngttr'i(cîmpuri alungite)
dată de strămoşi văilor Înverzite Întinse Între munţii moldoveni." Ent.
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dmpuZ,ungnu există Însă în zona noastră de anchetă şi n-a fost înregistral
nici În anchetele indirecte din "Moldova.Formal, el nu poate preveni decît
din omonimia unor top. Cîmpulnng, iar pentru ca fenomenul să fie posibit
este necesară prezenţa acestora Într-o zonă limitată, care să permită cunoaşterea lor de către masa populaţiei. Condiţiile nu sînt respectate la nivel
popular; ent, cîmpulun§!,este de provenienţă cultă, rezultat al creării clasei
toponimice la nivelul sistemului toponimie românesc, Izvorul erorii este
indentitatea aparentă a termenului abstract dmpulnng (pl. cîmptdung'Uri)
cu sint. populară cîmp lung (pl. cîmpuri lungi), care i-a făcut pe geografi să-i
atribuie primului o origine populară, deşi era propria lor creaţie... mai
veche. Proba practică a substituirii este aceea că termenul este declarat
ent, pop. numai în zonele în care există, un top. Cimpulung, în special în
Bucovina. Cf. : Şirurile acestea de mwnţi sînt despr1rţ'iteprin vi'd,lelargi ale
apelor Moldocaşi JYIoldoviţa.
Acestevăi s'înl denumitede localnici"cîmpulunguri", GJOGR. SUC. 59 (a. 1960). DepresiumileIongitudinale, cunoscute
în Carpaţii Orientali sub nuvmelede "c!;mpulungu,Ti".
COTEŢ- MARTINIUC,
206 (a. 1960). -- După RESMERI'J'A, 937 şi IORDAN, T. 493 etimologie
soeion. este sint. cîmp (1) lung, cu ent. art, Aceasta este, într-adevăr, baza
lexicală, dar nu a socion.,care este o polarizare toponimică, ci a topograficului
neatestat. O dovadă lingvistică de vechime a satului este apariţia toponimului cu sens exclusiv socionimie,fă.ră a fi atestate fazele iniţiale ale procesului de polarizare, cum ar fi satul de la (sau din) Cîmpu Lung. Totuşi, satul
nu poate fi anterior descălecatului, cum cred unii istoriei, - şi aceasta pentru
că vama spre Ungaria a fost iniţial în satul Vama (COSTA.CHRSCU,
D.M.
I, 78, a. 1409), care reprezenta deci punctul terminus locuit. Probabil că,
pc atunci, Cîmpulung nu avea consistenţa unui sat, ci cuprindea doar cîteva
proprietăţi izolate. Se pare că el s-a dezvoltat ea atare în a doua jumătate
a sec. XV,
pentru
la 1527
avea
un aici
ureadnie
iar spre
sec.ş.a.,
XVIcare
era
destul
de mare
ea că
vama
să se
mute
(ef. doe.
din sfîrşitul
1583, 1638
vorbesc despre vameşii şi vama. domnească din Cîmpulung, HURM. XV,
691, 10Lb7,BA.LAN, I.C. 71). - Populaţia este conştientă de semnifica.tie,
deşi sint. s-a,transformat de mult în comp. Cf. MARIAN, T. 176 (a. ]895) :
"un cîmpuşor [sicl] lung" ; Fru: "îi un cîmp lung"; Dra : "un cîmp hmg şi
neted"; Sad: "e un cîmp lung, cel mai Întins oraş" ; Ben: "era un cîmp
înainte, nu erau căşi" ; Clg, Poj, FuM: "cîmp lung".
Schema este completă, în sensul că menţine toate împărţirile şi subîmpărţirile operate în articol, pentru a evidenţia atît concepţia cît şi metoda
concretă de lucru. Am dat de regulă un singur citat ilustrativ, dar mai mult
sau mai puţin la întîmplare, pentru a facilita inteligibilitatea ; în cazuri
excepţionale am suplimentat numărul citatelor fie pentru ca situaţia să
poată. fi mai bine înţeleasă, fie pentru a sublinia detalii de tehnică propriuzisă. Din ultimul alineat, etimologia, am transcris cîteva paragrafe. Deoarece nu considerăm necesară, pentru scopul propus, explicitarea siglelor,
precizăm doar că orice siglă eu majuscule la care nu se dă pagina reprezintă
7- Anuar
delingvistică,
Academie
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o hartă. Siglele cu minuscule corespund punctelor anchetate de autor:
Ben = Benia - Moldova- Suliţa; Bot = Botuş - Fundu Moldovei; Br S
= Brodina de Sus - Izvoarele Sueevii; Brz = Breaza; Cbb = Cîrlibaba ;
Clg = Cîmpulung Moldovenesc; Col = Colacu - Fundu Moldovei; Dei =
Deia - Frumosu ; Dra = Dragoşa - Frumosu : Fru. = Frumosu ; Ful}l =
Fundu Moldovei; ISn = Izvoarele Sucevii; MoS = Moldova- Suliţa;
Mţa = Moldoviţa ; ObU = Obcina Ursului Fundu Moldovei; PNe =
Pîrîu Negrii-Breaza; PoJ = Pojorîta; Por=Porcescu (Breaza de Sus)-Breaza ; Sad = Sadova; StIl = Suliţa - Moldova- Suliţa; "Varn= Vama;
VaM = Vatra Moldovitei; VaP = Valea Putnei - Pojorîta ; VSt = Valea
Stînii - Cîrlibaba. Precedate de ARII. si urmate de o cifră indică materialul extras din arhivele comunale, cu tril1itere la numărul dosarului. Următoarele sigle reprezintă caietele de anchetă indirectă : SFrnFm = Fundu
Moldovei; SFrD = Deia -Frumosu; SFrFr = Frumosu; SMsB = Benia i-Moldova- Suliţa; S.lsMs = Moldova-Suliţa; SPoPo --:Pojorîta ; SPo V =
Valea Putnei - Pojorîta.
Este necesară şi explicitarea abrevierilor care nu sînt uzuale sau sînt
mai puţin clare: absol, = absolutiă) ; ari, = articulatfă) ; comp. = compus; comn. = coronim "nume de regiune"; descr, = descriptiv(ă); dis[unei: = disjunctiv'(ă.); dr. = dreapta; echipol.= echipolenttă}: ent. = entopic; etnan. = ctnonim ; filon. = fitonim ; heterojumcţ.= heterofuncţionaltă.);
hodon.= hodonim ("nume de cale de comunicaţie"); homofumcţ,= homofuncţional(ă); huţ: -- huţul(ă); locat. = locativ; mi, = munte; neart. =
nearticulattă] ; "nom.= nominativ ; opoz.= opoziţie; 01'011.
= oronim; p.
anal. = prin analogie; patrion, = patrionim ("nume dat indivizilor după,
origine") ; patron. = patronim ; perifr. = perifrază,; p. ect. = prin extensie;
p. gencTaliz.= prin gencralizare; p. polar. = prin polarizarc ; privat. =
privativă ; p. toponim.= prin toponimizare ; 8'int.= sintagmă; socion.=
socionim ("nume dc localitate"); st. = stînga; top. = toponim; irad. =
traducere.
Toate variantele înregistrate la alineatul antepenultim (în număr de
170) vor figura în corpul principal al dicţionarului, cu trimitere la cuvîntultitlu respectiv; aceeaşi situaţie pentru abrevieri (eu menţiunea categoriei).
Toate entopicele care apar, fie cu funcţie toponimicfl,fie păstrîndu-şi funcţia (în sintagme toponimice) vor figura Într-un corp secund cu trimitere
la sensul.la care apar în corpul fiecărui articol toponimic şi cu menţiunea
funcţici lor în situaţia respectivii. Corpul secund va fi în acelaşi timp un
glosar de entopice, cuprinzînd nu numai cuvintele neatestate în dicţionare
sau rare, ci toate apelativele care circulă (sau au circulat) în zonă, cu variantele şi sensurile lor. Orice entopic mcn"ţionat în dicţionarul propriu-zis, fie
la etimologie, fie În definiţii, va avea numărul sensului cu care este sau a
fost Întrebuinţ,at de creatorii toponimelor, evitîndu-se procedeul comod,
dar total neştiinţific, de trimitere la dicţionarele limbii române: condiţia
elementară a etimologiei este indicarea nu numai a formei ci şi a sensului
precis utilizat cu funcţie toponimică.
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Deoarece termenii slavă sau latină nu pot justifica întotdeauna formele
concrete ale variantelor şi particularităţile gramaticale, ne-am simţit obligat să precizăm de fiecare dată redacţia particulară : slaoo-rom. lat.spol.,
lat.-germ. ş.a. Nu întotdeauna a fost posibilă identificarea limbii materne
a scriitorilor de latină, italiană etc., asa Încît indicatiile au uneori un caracter provizoriu, marcat prin(?). Pe dc 'altă parte, într-un document de cancelarie moldovenescscris în latină pot apărea forme germane sau maghiare,
ceea ce dovedeşte că indicaţia lat-rom. este superficială.. Precizarea justă
ar fi fost dată numai printr-o severă critică de text, ceea ce depăşea posibilităţile noastre. Deşi uneori provizorii, indicaţile suplimentare reduc mult
cazurile în care termenul generic arc o insuficientă valoare justificativă.. Limitele pot fi suplinite, de multe ori, prin compararea variantelor din cuprinsul
articolelor. De altfel, orice redactor de dictionar va conveni că o explicaţie
precisă a fiecărei variante lexicale, fonetice sau, mai ales, grafice este o imposibilitate: ceea ce pentru un caz poate fi un accident, pentru altul poate
avea justificarea unei traditii sau a unei influente. Acesta este motivul
pentru care am concentrat toate explicaţiile cu carcter general la. începutul
alineatului,
O problemă,extrem de delicată este a cronologiei. Succesiunea formelor şi filiaţia sensurilor sînt în bună măsură determinate de cronologia atestărilor documentare. Totuşi, o serie de documente dintre cele mai vechi,
cum ar fi cel de la 1411 al braniste] mănăstirii Moldovita. au fost declarate
falsuri din veacul al XVI-lea. Redaetorul trebuie să fi la curent cu mutaţiile cronologice dictate de critica diplomatică şi să le adopte în cazurile
în care (cum este cazul nostru) nu are pregătirea necesară pentru a-şi forma
o opinie.
Aceste impreciziuni şi nesigurante care privesc amănuntul pot fi compensate printr-o concepţie riguros diacronică şi rigutos sistematică asupra
toponimiei; fiecare articol de dicţionar toponimie ,trebuie S{1fie, în acelaşi
timp, o manifestare analitică şi un rezultat al sintezei.
ABREVIERI
CISO,IV
CISO,VII
CITA,1
eL
IKN, VI
IKN, X
PICO,VIII
PICO,IX

= Quu.lriCme
Congres
International
deSciences
Onomastiques
(1952),Uppsala,
1954.
= VII Congreeso
internazionole
di scienzeonamastiche.
AUie memorie,
4 vol.,
Florenta,1963.
= PremierCongresInternational
de Toponţţmie
el d'Anthroponymie.
Actes
et memoircs
(1938),Paris, 1939.
= "Cercetăride lingvistică",Cluj
= VI Lnternationaler
KongtessjiirNamenjorsctucn.g,
3 vol.,Mtmchen
, 1961
,. X Lnternationaler
Kongress
far Nnmenforsch.urig,
2 vol., Viena, 1969.
" Proceedings
oftheeightInternational
Congress
of Onomastic
Sciences,
Haga,
1966
= Proceedings
oftheninth.International
Congress
ofOnomastic
Sciences
(1966),
Louvain,19(19(în "Onoma",XIII, 19G8,XIV, 1969).
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QUELQUESPRINCIPESDU DICTIONNAIRE
TOPONYMIQUE
RESUME
L'objetde notre dictionnaire
est la toponymie"en soi et pour Roi";I'etymologie
n'est pas un but, maisseulerncnt
un pointde depnrt.Le nompropreest prescnt.ede ses
phasesprimaires(periphrase,
appellatifenIonct.ion
toponymique
absolue)[usqutăsaconstitutioncommetclle,sousI'aspectgraphique,phon6tique,morphologique
et syntaxique
(en eontextes).De plus,il est poursuividansles classestoponymiques,
extensions,
polarisations,fonctionsnouvelles
(svmbollque,
lexicale),
genttles,etc. Le materieltoponymiquc
est organtseselonles principessuivants: le principetormatifde la motiva/ion,
qui vise
le rapport entre le termelinguistique
et l'objetgeographique
; le principestructuralde
l'opposition,c. -a - d, la manifestation
toponyrnique
du rapportpergupar le Iocutcur
entredeuxou plusieursobjetsgeographiques
; enfin,le principediachronique
delajiliation.
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