NOTE LEXICALE (I)
(Etnografi 'e - toponimie)

Cunoscu1tă fiin:d i1llterdependenţa
rială, dintre paritioulari1tăţile de viaţă

dintl'e elementele de oulitrură mate:ale unrui grup etnic, pe de o parte,
şi graiul vorbit de aoestJa, pe de rută parite, legătma diinrt:re lucru şi
cuvînt - în general - , în~elegiem de oe sie impune cu neoesiitate studiul
in·terdisciplinar a.l unui aruumi1t domenJÎJU de vtaţă, ~oetarea imu1tilaiterală consitituindu-'Sle oa o metodă de 1uCPu absolut indispensabilă cercetătorului. Aşa, de exemplu, ·ounoaşitJerea originei şi evoluţiei sierusurilor
unui cuvînt, a 'răspîndkii şi frecV1eruţJei lui va deslluşi, fără îndoială, mrul1Je
dintre laturile ascunse ale :i1Slt10riei 1aicelrui lrucr;u pe oare ,cuvînrt:ul îl desenează şi despire ca.I"e nu avem sufiderute mă.rr-trurii rr:aiteria1e SlalU documentare.

argea ţesut) -

băteală

-

bătătură

-

război

„guerre" / război (de

vatale

Observăm pentru a ne opri doar la dteva exemple - că război
numele uneltei de ţesut, iesibe răspîndLt pe aproape întreg teriitorirul limbii
româneşiti1. Nu ,av·em cunoştinţă oa omonim~a război „guierI"e" război
(unealta paşnică) să fi fost discutartă undeva, aceasta fiind (ca de altfel
în cele mai multe oazuri de omoniimi1e) aoceptată oa un fapt .accidel1!tal.
Se pare însă că nu esite înrtîmplătJoare prezenţa 1acelui1a1?i radical
slav bot „băJtaie, bătJăliie" în ambii 1Jeinrr).'en:i, căci a bate arrie, pe lîngă
atîtea aH;e sensuri, şi pe acela de „a băga die ...a curmezişul, prirutI"e fir.ele
urzelei, aMJe fire şi ·a le îndesa lovindu-le cu w1~1Jalele" (DA); d. „Meşte
şuguri bătute (s.n.) cu buimbac" 2 • Băteala înseamnă bătătură, deci „firele
care se bat în urzeală", Lar pri:n 01rt:eni1a, după cum ne infonmează <:10elaşi
dicţionar, băteală esite chiar piesa ,ou oar:e se brut firele, adică vatale.
In trei \J1ariiarute, dar provenind din iaoeea~i rbemă bat-, rt:er:menul acoperă tot teri1toriul lingvistic riomâruesc: băteală (în Banait, 'I'Tansilvania
şi vestul Olteniei), bătătură, în 'al1lernanţă cu bătaie, (în '.I"esirul ţărrii) 3 •
Comparînd haaita ~ui vatale (h. 475) cu cea a lui băteală (h. 483) băgăm
de seamă că acolo unde se îrutreburl:nţiează vatale, şi nru brîglă SlalU pl.iura1
2

Cf. ALR I, s.n., vol. II, harta 470.
N. I org a, în Studii şi documente cu privire la istoria românilor, VI,

p. 156.
3

ALR, I, s.n., vol. II, h. 475; pentru a nu mai reveni, în continuare

numărul hărţii.
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lul lui, brîgle, circulă variantele bătătură sau bătaie, căci vatale şi bă
teală, în formă monoftongată bătală intrau în „coliziune omonimică"
aitunci cînd erau folosiţi împreună şi deseori iscau con:l)uzii.
Cit despre originea bulgară a lui vatale (CADE) chestiunea rămîne
îndoielnică. Cel mrut arm puitea admdrbe ,o !'eluare a termenului din bulgară
de către români, după ·ce 1aici (în Umba bulgaTă) să fi pătruns din
limba română4.
ALR mai menţionează, ca simple reminiscenţe ale unei practici
străvechi, pe argea5, elemenrt lexical autohton 6 , cu multiple sensuri, dintre care pe noi ne initeres·ează aki sensul sinonim cu război (de ţesut).
Faptul că război s-a impus se daitorează fără îndoi,ală unor muHiple
cauze. ca şi în situ1ţia lui plug înlocuiitorul latinescului aratru, păstrat
doar în aromână, cu observaţia că în timp ce din coliziunea omonimică
arat „charru" (instrumentul) şi arat „labourage" (rezultatul a•cţionării
insitrumentului) urmarea a fost înlăturarea primului termen şi înlocuirea
lui cu plug, între război „guerre" şi război (de ţesut) concurenţa nu a
mai a\·ut loc, căci cele două cuvinte nu s-a stingherit: „războiul femeilor", pe de o parte, şi „cel al bărbaţilor", pe de alta, nu puteau provoca
situaţii de confuzie. Ba, poatie, tocmai sfe:rel,e lor semanitioe atît de
diferite le-au favorizat convieţuirea, dacă nu o fi intervenit cumva
şi factori extrnlingvis1tid, o anunnirtă imnie caine să le fi men1inJUJt. Expresia „fiecare cu războiul lui" nu e doar o simplă presupunere, căci în
legătură cu sus-amintitul argea se spunea, despre o situaţie nefirească,
o inversi1une de roluri, al1ta decît ooa start:ornicită prin tradiţie: „Mui erea
la război, cu bă·rbatul la iairgea" 7 .
1

ar. semte „sienitier" -

n. top.

Sămînţa

Menţinîndu-ne în acelel.'?i domenilll de viaţă maiterială şi îndepărtîn
du-ne doa,r aparent de chesitiunie.a în cauză, reamintim că termenii latini
4 Situaţiile sînt numeroase. Vezi în acest sens influenţele limbii româneşti
asupra celei bulgare discutate de Th. Capidan în DR, III, p. 129 şi urm. In alt loc
S. Puşcariu prezintă „aventurile" unui „cuvînt călător", colac, care de la sensul
primitiv vechi slav de „roată" a intrat în mai toate limbile slave, apoi de aici
în grai urile friulene, veneţiene etc.; românii şi-au alcătuit dintr-un fals plural
(kolac) un singular colac, ca sac/saci, şi sub această formă l-au împrumutat de la
noi bulgarii, ba chiar şi turcii; cf. S. Puşcariu, Limba română, voi. I, Bucureşti,

1977, p. 166.
5 „Groapă în pămînt, gaură şi patru pari, de punem picioarele acolo" (p. 791,
h. 470); „De vreo 50 de ani nu mai există argea" (p. 899); „N-a fost războaie (mai
demult), a fost cică în pămînt (argea), cum o fi fost, nu ştiu" (p. 928). Termenul
era cunoscut şi în Banat, după cum pare să sugereze cîteva nume de loc, nu îndestul de cercetate: Ardeiul, Argerul (Cîrnecea) etc.
G Cf. I. I. R u s su, Elemente autohtone în limba română. Substratul comun
româno-albanez, Bucureşti, 1970, p. 132-133.
7 Deşi istoria culturilor materiale menţionează şi pe bărbaţi îndeletnicindu-se
cu ţesutul, „faptele arată că şi războiul de ţesut (... ) a fost plăsmuit de femei" (I. E. Lips, Obîrşia lucrurilor. O istorie a culturii omenirii, Bucureşti, 1958,
p. 189. Cit despre zicală (menţionată de Zane în proverbele sale, apud DA, s.v.)
este evident că se ocoleşte repetarea cuvîntului, cu dublu sens.
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trames, deverticulum, meatus, semita etc., (laire numeau „drumul" au
dispărut din limbile :romantoe. Doa1r semita s-a mai păstrat în iar. semte
ou pl. semţi „poziţie; cărare; frontieră., hotar" şi în f:rianieezul sentierB.
Intr-o expresie ca cea citată. după Pouqueville, L'i vin'e tu semte (= Ii
iese în cărare) 9 e cliar că semte înseamnă „potecă. de munte". Cărările
care străbăteau ·OU'lmile înălţimilor de-a lungul lor oonstitui·au şi hotare
între două ţinrutUJ:ri saiu 1JerirtJorii iaile două lo·calităţi. Un ruume topic
Semitia cum îl aflăm pe hărţile secolului trecut 10 , în vestul judeţului
Caraş-Severin în apmpierea satului Goteşti (Hunedoar:a), a fost pronunţrut, probabil, rînd pe rînd, *Simiţa, *Sămiţa, *Sîmîţa, transfo:nmîndu-se
cu uşurinţă, prin etimologizare populară, în Sămînţa, oum îl notează
I. Lotreanu 11 • Fenomene ·a:seimănătoa:rie găsim ou prisosinţă în faponimi'a
tuturror ţinuturilort 2 •
După cum se pl'ezintă locul, este cLar că avem a face cu „o cărare
de....a lungul culmii" cal!'le, chLar dacă nu mai este în prezent hoitar între
două ţinuituri sau sa·te, a fost foarte pl'Obabil cîndva. De altfel, culmea
numită aşa se găseşte la linia de despărţire dintre ţinutul Severinului
şi cel al Hunedoal'ei.
lat. tram/trames - ar. tramă - a destrăma / a întrema încîlci / a descîlci - a urzi / a pune la cale

a

Intrie trames „cărare ocolită"t 3 şi trama „fir; urzeală" nu există
numai o asemănare formală, ci, probabil, a exis~a,t şi o înrudir e etimologică, semantică, căci simiHtudiniea dintre „cămre cu ocolişuri; îndlcită"
şi „încîlci1tura urzeiei" es:te evidentă; d. rom. încîlceală explicat de dicţionare prin slv. kl'ă citi, iar acesta din kl'ăk'ă „urzeală" 14 .
Revenind la trama, te!lla s-a pă!Sltrat în ar. tramă „urzeală" şi în
dr. destrăma. Pe acesta S. Puşoariu îl discută amplu în:tr-un arti.col în
care prre1a ettmologiile pmpuse de Cihac, Ov. Densusianu, da•r nu este
de acord cu înrudirea etimologică dintre a destrăma şi a întrema 16 • Deşi
conchide că „în limba română există un paralelism atît de perfect între
verbele ieompuse cu pI'efixul în- şi cele cu des-", încît nu îi esite cunoscut
,,nici un singur exemplu ca un verb compus cu des- să nu exprime
noţiunea opusă sau negativă faţă de cel compus cu în-" 16 , totuşi, în cazul
1

8

Cf. T. Pap ah a g i,

9

Ibidem.

Dicţionarul

dialectului aromân, Bucureşti, 1974, s.v.

Oficiul cadastral Reşiţa, Z 23, col. XXVII, Rusca. 227.
I. Lotre anu, Monografia Banatului, voi. I, Timişoara, 1935, p. 67.
Cf. deformarea slavului selca „selişte; vatră a satului" în Suliţa (O. Rău ţ
şi V. I o ni ţ ă, Studii şi cercetări de istorie şi toponimie, Reşiţa, 1976, p. 72).
13 Dcţionar latin-român, Ed. Şt. Bucureşti, 1962, s.v.
14 Cf. DA, s.v. Pus în legătură şi cu a încurca, acesta descinzînd la rîndul
său din lat. colis „caier; fir" (sub încurca).
15 ln DR, I, p. 235-236.
1s Ibidem.
10

11

12
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lui a destrăma - a întrema nu mai &l.mi1te oponenţa pe baza înrudirii
etimologice, căci „a destrăma nu se îrutrebuinţează niciodată decît în
înţelesul propriu de «a scoa•te firele dintr-o ţesătură ... , în funcţiune reflexivă, despre ţesături, ·~a se zdrenţui» şi că „nici măcar nu se poate
spUJlJe ••sănătaite deS'trăimaită ... 17 . De ce nu arm admite însă următorul
raţionament. Actualul înţeles al lui a destrăma este o fază a evoluţiei
semantice u1terioare, iniţial termeruul să fi însemnart; „urzeală detericrrată încăldtă", incit „refacerea llil'zelei des.trămate" să fi fost exprimaită
prin sin1Jagma „ urzeală îrutrămaită". Analog ta dintre această „revenia'e
la normal" şi „întrema.rea omului drupă boală" nu ni se pare deloc
forţată. E drept că nu se zice „sănărt;a:te destrămată·', dar de ce să ni
se pară cu totu'l neobişruuiit ca, admiţînd originea lor comună, compusul
cu des- să se întrebuinţeze numai în sens propriu, iar cel cu în- numai
în sens figurat. Oare să nu fi acţionat şi aici „boala omonimiei", încît
înlăturarea unor eyentuale confuzii să se fi făcut prin speciali:mrea
fiecăruia înitr-un singur domeni111.
Este posibil ca a încîlci să nu fie străin de slv. k 'ălciti, dar, fără
a încerca să lămurim aici liuoruri.le, atragem atenţia asupra expresiilor
sinonime a urzi (ceva împotriva cuiva) şi a pune la cale, a antonimiei
dintre a încîlci şi a descîlci (şi calea, drumul, nu numai firele urzelei) şi
asupra cvasisinonimii dintre .antonimii a încălci / a descîlci şi a destrăma / a întrema, oeea oe ne face să criedeim că a eristait cîndva un
sinonim al Lui cale, ''·tram sau *tream desoendent din l1ait. trames, iar că
acesta să se fi înrudLt semantic cu trama 18 •

rostul (pîn:oei) / gura (pînzei)
chiţi crîşcofi a cîrşi

craciche

(craşche)

-

crăş-

Pentru rostul (pînzei) (h. 450), în partea nordică a ţării se zice cruce,
iar în p. 29 (Seioăşeni - Banat) s-a înll'egistr.ait crriSki (în transcriere
Htemră craciche sau craşche) 19 . Termenul se înrudeşte ou crăşchiţi d[n
expresi a „se f.ac firele crăşchiţi" (= se încîlcesc) 20 ; cf. crîşcon „unea1tă
de ţeSiUit (fă!ră alte expliioaţi:i), răspuns da1t la Chesitionianul H~deu din
Izvernia (Mehed~nţi), terimen griupat de DA sub crască „soîndu.['ă, pră
jină lungă pe care boiangii înitind fi~ul. vopsit, peI11bru ea să &e usuce";
cf. craschiţă „creangă ou două narmuri egale ... ", expl1icait din ruteanul.
kraska ,„culoare" (DA), etimologie inaoceptaibilă perutru crîşcon din IzV1erna, căci se opun aria geognaf:kă şi tema „crîşc sau *crîcic obţinută
1

1

1

17

Ibidem.

Am mai adăuga două observaţii: a) trames se înrudeşte cu obscurul drum;
rom. tream „şopron" pentru care se dă originea bulgară sau ser. (CADE) s-a format
probabil în lumea balcanică printr-o evoluţie de sensuri mai complicată; cf. de
la drum, cale la „capătul acestora" „înfundătură• etc.
t9 Fluctuaţia grupului consonantic -şc- / -şcc-, aşa cum aude în muşc, muşcă
etc.: muş.fr, muşscă (Cîlnic).
20 Notat de noi ca răspuns la întrebarea 5902, h. 468 (Cilnic).
1s
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sufixului -on. Să exiisite vl"eo legăitm1ă îrutJre ve-rbul
a cirşi, „a se îndrepta spre cineva" provenit din ser. krciti
drum " 2 1 şi aiceşiti ·!Jenmeni priviJtori la indu:stri1a oa:snică a ţesu
tului, ca cele a'I"ărtaite mai sus despre cale şi urzeală? PeDJtru similitudi:nea
unor sensuTi, menţtoniăm că sicr. krCiti înseamnă şi „a defrişa", deci
„a-ţi deschide cale prin încîlcitele hăţişUJri ale mărădnilor" şi că în
Oer-teja (Abrud), rost însiearrr.nă curătură, deci „loc defrişart" 22 •
după

înlăiture!'ea

bănăţean,
„a-şi croi

n. top. Bucuru 1

n. top. Mirele

La toate popoarele cărora le sînt caracteristice străvechi îndeletniciri pastora1'e, vom îrntîlni în toponimia 1or aotUJală nU1IDe topiice oare
reflectă şi pă1 sitrează pînă a1sităzi măl'turii despr e păsitorit. De mulite ori
aceste urme şi-'aU modifiica1t îrntr-artît forma lor iniţială, îndt ou gr€'U le
mai putem în~e1ege sensul primHiv şi tort artît de greu le puibem descifoa
originea. Initr--o lucriare cu oarecter monogriafic dedicaită păstori1tulu:i la
români, Th. Capidan ·observa că „ va fi exilstînd în 'toponi1mi1a aicesitor
popoa re şi nume de locuri ou o formă rn:ai compHoa:tă (... ) oa'I"e trebu1esc sitUJd:tart;e, .sipI"e a rue putea da seama despre intenisirtatea vteţii păsto
reşti La noi" 23 .
Lăsîrnd la o parte specu1aţii1e ca'I"e ee făoeiau desprie „păstoritul
nomad", ne dăm seama de firescul sii1tuaţi·ei cînd .turmele malI'i de oi
pendu1au înt!1e munite şi şes, îrntre văratic şi iernatic, mobilul principal
al acestei transhumanţe constirtJuindu-1 existenţa păşuniLor, oaimoteiris;ticele lor. In !'ef.erinţele păstorilor despre aceste locuri se dădeau indicaţii
cu privilre l1a cal:itiartiea păşunilor: acesteia enau bune, frumoase etc.; La
poziţia lior faţă de soal'e: ooasbele munţilor e!'au luminoase, însorite;
păşunile aveau, ded, oaliităţi de OaJl'e depindea prodUJcţi1a de 1aprte.
Se înţe1ege că orice cuvîillt ·Ciapaibil, datoriită conţirnutului săiu semantiic, să dea lămuriri despl'e poziţia siaiu caHitaitea păşunilor, putea fi întrebuinţat şi atribui1t ca IllUIDe propriu n~uniţilor, plailllrilor şi coa,stelor acoperite cu păşuni. Desigur, aoeleaşi ·cuvirube ern1u folosi.te şi perutru a
califica pensioanele, lucrll!rile, ÎI11cî1t, daită fiind legătura dintT'e om şi Zoe,
dintre antroponim şi toponim 24 , este greu de precizat în prezen,t dacă
un nume numi1t Frumosul, ca să luăm un exemplu 1arbiltrar, a fost DJUmi1t
de la bun îrnoeput aşa pentru păşunile sal1e, sau i s-a dait numele - oa
în aitîtea alte cazuri - după ·Ce al propdetarului de turme, stăpîn odini.oară al aoesitui mruI11te. Cine poame şti cînd este vorba de o îrnsuşire
a terenului siau cînd de un nume pemonal în sitll!aţia ln0urilo1r numite
1

1

1

1

21

ă m u 1 e s cu,
Bucureşti-Pancevo,

Cf. D. G

dacoromân,

Elemente de origine
1974, p. 113.

sîrbocroată

ale vocabularului

Cf. ALR, tom IX, s.v.
Românii nomazi, în DR, V, p. 332.
24 Există un număr foarte mare de toponimie create din antroponime, dar
aceasta nu surprinde, căci între numele de loc şi cel de persoană a existat din
totdeauna o strinsă legătură, un raport de interdependenţă.
22

23
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Locul Frumos, Piscul Frumos, Frumosul etc., ori Muşatul, Bunul sau
Dobra? 25 Prezenţa ambilor itermen.i ai toponimului compus (apelativ:
munte, coastă, plai eitc. şi determtiruant: bun, frumos, muşat etc.), ca în
Piscul Frumos, ne oferă o Slituiaiţie cit de >Oirt clară, relaitiv clară, căci
şi atunci au putut interveni analogii, explicaţii de ruatura etimologiiloc
populare etc.
Acum aproape opt decenii, O. Densuşianu atrăgea atenţ1a că numele
topke Bucuru, Bucura nu provirn din antroponime a căror etimologie
::onstă într-o trimitere la verbul a (se) bucura cu sensul cunoscut astăzi.
A existat, fără îndoială, un adjecrtiv bucur,-ă în legărtură ou noţiunea
,.fru..'1:os'', al cărui înţeles actual „s-a pUJturt uşor dezvolta di:l c2l primitiv"26. O. Densuşianu ruu ne spunea însă dacă adjecrtivul bucur,-ă se
aplica numelor comune, întocmai silllonimului său de astăzi, frumos,-oasă,
deşi trebuie să înţelegem din exemplul bănăţean .,asta-i gură bucură
(= frumoasă)". că bucur,-ă ena viu în gnai p1nă nu demult, dacă nu o
mai fi foloei1t şi în prezent în uniele părţi ,ale Banatului2 7 •
In acelaşi studiu se observa împrejr1.wairea că numele de persoane
Bucur, Bucura „este năspîrudirt ou deosebire priI11tre cioband" 28 şi că. potrivit concepţiei sia.Je cu privire la locul de formare a dialectelor româneşti, acesta a fost adus în nordul Dunării de păstorii veniţi din sud
care au pătruns în Oa.rpaţii noştri 29 .
Cit despre ar:iginea numelui comun, O. Densuşianu sugera apropierea lui de alb. bukure „frwrr:os", bukuri „frumuseţe" şi bukuron' „înfrumuseţez"30. O siruteză a tuturor ipotezelor privind originea lui a bucura
ne-o dă I. I. RlllSsu care ra.dmilte în final ul acesteia că „o idenrti1tate
bucura - 1alb. bukure este evtdentă, deşi sens.'l.Lrile aotuale diferă ca
urmare a uniei lungi evoluţii separate a celor două idio:nuri" 31 .
Irutr-un studiu al 11Ui J. Mra.6urek despre toponimia românească din
Va1ahia M0rravkă, pe lîngă ra.J1te nu1me itopi,ce româneşti, era notat şi apelativul bukerişu „loc bun de păscut" 32 . Aşa dar, fără a lua în discuţie
aici pairtea finală a terrnenulrui, tema, evident id:enrtiieă cu adjecrtivul
bucur,-ă, era folosită pentru desemnarea terenurilor cu păşuni bogate.
Avînd în vedere contextul eoonomico-geografk în care apar numele
de locuri Bucuru, munte în Ţ<Wcu, de unde Valea Bucurului, Bucuroasa
Mare şi Bucuroasa Mică, rtort aiici, apoi Bucurosu, îrunegistrait cu vra.rfantele
Hucuruşu şi Bucuroşu (acestea din urmă modificate, primul prin analogie
1

Cf. Iorgu I or da n, Toponimia românească, Bucureşti, 1963, p. 110.
Ov. Densuşianu, Opere (ediţie îngrijită de B. Caz acu, V. Rusu şi
I. Şerb), voi. I, Bucureşti, 1968, p. 473.
27 Menţionat de S. Li u ba şi A. I an a în cunoscuta lor monografie; apud
Ov. De n suşi anu, op. cit., p. 473, nota 1.
2a Ibidem. Pentru frecvenţa numelui printre ciobani, v. C. ConstantinescuMirceşti, Păstoritul transhumant şi implicaţiile lui în Transilvania şi Ţara Românească, în secolele XVIII-XIX, Bucureşti, 1976, în tabelele anexe.
29 Ov. Densuşianu, op. cit., p, 473.
30 Ibidem, p. 473.
31 I. I. Rus su, op. cit., p. 143-144.
32 Apud Vintilă Mi hăi 1 e s cu, în Institutul de geografie. Lucrările simpo25
26
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cu numele topiioe ou aspect dinninuiti.val, cel de al doiliea prin 1analogiie cu
toponimele cm determirumMll adjeotirval roşu, întîlnit dieseori)33, aceste
nUJmiri au foot da:tie, pmbabil, locuri1or în legă.tură cu oal;iJtaJteia păşunilor.
In sprijnul acestei prezumţii stau poziţia lor faţă de soare, poziţie care
a tnfluenţiart; ficworabil oalitaitea păşruniilorr, precum şi V'aloorea sufixului
-os, -oasă, speciaHZiaJt perut:ru a irndtca o oaraoter1sti:că a locului şi oare
are în acelaşi timp şi avantajul <J:semănăTlii formale cu adjectivul frumos,
-oasă.

Despre antroponimele Mira, Miru, Th. Capidan făcea următoarea reorig:ineia loir nlll es:te slv. Vladimir, un hipooor.tstiic al ace6t1Uiia., ci
trebui·e căutart în alb. mire „bun, frumos", el făcînd parte, deci din fondlul comun romârn°'"ailban 34 . Ca nume de persoană îl gălsim menţionaJt cu
indioaţiia „vlah din Seirbia", în v·ari13111rtla Mire, în ~mul 1348 35 .
In Banat, în vecinătatea numelor de locuri discutate mai înainte,
derivate din bucur,-ă, la nord de Gugu se află versantul numit Mirele, pe care exista în secolul trecut o mare concentraţie de stîni3 6 •
In afară de aioesta a:m mai nortaot Pîrîul Mirei, Poiana Mirei (Rusca Montană), Şestul Mirului (V1al1eia. BolV1m;;niiţei). Actualul niume 1topic din hotarul
Petroşni~ei, Miraia, păstrează .aminrtirea 'l.lil1iei 1aşezări dispăirute, menţio
nată pen:tru îrntîia oairă docUJmentiar La anul 1468 37 •
Cel puţin o parte din acestea sînt mărturii ale faptului că a existat
pînă îrutr ....o vreme un termen mire cu oare enaiu oalifioaite pă·şuruHe, dar şi
persoanel1e, termen sinonim •OU bucur, -ă. De altfel în luicrarea monografică amintită La înicepuJtul acestei comuni1cări, Th. Capidan ruota în grai ul aromânilor că Locurile de păşuna·t, „cu iarbă deasă" sînt numite în sud
ma:rcă:

mire 38 •
n. top. Cernele -

cern,

-ă

In l1lliCI'area sa oapi1tală ded.ka1iă toponimiei romârueşti, Iorgu Iordan, cons:ideră ·tJoaite numele topi/Oe de pe 1teri·torilul I1omânesc derivate
din tema cern, ca fiirud origine slavă39 . Aşa de pildă, nume oa Cerna, Cernaia, Cernata, Cernita, Cernaţi etc. sînt socotite sinonime slave ale lui Neazionului de toponimie, Bucureşti - iunie 1972, Bucureşti, 1975, p. 57.
33 Găsim fapte analoge şi în toponimia românească din sudul Dunării; cf.
Voiusa (Văioasa), Lemnuşa (Lemnoasa); apud. Th. Capidan, op. cit., p. 232; 246.
3t Idem, în DR, II, p. 491.
35 Apud N. A.
Const anti nes cu, Dicţionar onomastic românesc, Bucureşti, 1963, p. 445.
36 Cf. reproducerea dată de noi în lucrarea citată la nota 12, p. 59.
37 Cf. C. Su ci u, Dicţionar istoric al localităţilor din Transilvania, vol. II,
Bucureşti, 1968, p. 374.
3B Th. Capi da n, în DR, IV, p. 277.
39 Cf. I. I o r d a n, op. cit., p. 118.
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şi sînt corespondenţii slavi respectivi: slv. erunu blg. ceren, -na, -no
etc.4°. Deci, după cum se poate observa, nu este pomenit vreun românesc cern, -ă, element comun. Nici I. Conea, nu aminteşte un asemenea
termen comun românesc aitunci oînd discută un paralelism din Oltenia,
Cernaia - Negraia, lăsînd să se înţeleagă că formaţiile din radicalul cern
sînt creaţii toponimice slaNe, după modelul oel'Or româneşti 41 .
Este inrteresaint de sesi:zia:t că principala lucrare lexicografică românească, Dicţionarul Academiei (DA), menţionează adjectivul românesc
cern, -ă (masculinul refăcut, de fapt, căci izvoarele ne oferă doar forma
lui feminină, cernă „oaie neagră"), înregistrat de Haşdeu în Chestionarul
său (Grindeni-Golj şi Draicea-Teleorman); cf. o menţiune din Monitorul Oficial din 1907, „Opt oi, şi ,ainume unia cernă, breaz.ă în frunte".
La acesitea trebuie să adăugăm şi pe Cernea ail!troponim şi zoonim (nume
de vaci sau boi), Cernei „nume de dine ciobănesc" (Haşdeu-Chestiona
rul, în Rîmnicu Sărait), Cernăuţ Il!Ume de bou (Idem, Bozieni-Neamţ).
In timp ce cern, -ă este pu:ţin cunosout, probabil astăzi nefolos"irt,
dispariţia lui dartorîndu-se iară.şi din cauza omonimiei, a cerni „a înnegri" cu serus trainzi!tiv; apoi cu cel de „a îndolia" şi reflexiv „a se întristia" şi mai ou seamă cernit, pairti:cipirul 1aicestuia, sîillt Îillcă activi, datorită intrării lorr in limba literară, productivităţii deriVlaitive a luâ. a cerni:
cernitor, -oare ad.j., cernire, cernitură şi, mai ales, cerneală, asupra că
ruia vom maJi iru;ista puţin.
Cerneală a.re sensuri multiple, concrete şi abstracte, dmtrre care
men ţilQnăJm „faptul de a cerni; ,cern:We", deci echivaleillt cu „înnegrire",
„durere"; „doliu"; „tristeţe", apoi „culoare neagră cu care se vopsea mai
a1es fibrele teXlti1e şi părul"; adărugăm sensul de „humă, pămînt negru
etc., folosit la înnegrit obiectele de uz casnic, pereţi" etc., deci colorant,
în general, de natură argiloasă, îrntîlnit în graiul din Banat, în partea
sud-estică, în aşezările de pe Valea Bistrei şi cea a Timişului42 •
Cîteva nume de locuri atestă o dată în plus răspîndirea acestui termen, raci Pîrîul cu Cernele (Miairga), Dealul Cernelei şi Valea Cernelei
(Bănia), Cernele (Vîrciorova) nu semnifică altceva decî:t locuri pe care
se găsiesic col!orian1ţi, cernele, de oaire iarminlteam mai SUJS.
HeveninJd la· ad.jectiNrul cern, -ă ne punem înitrrebanea: n-<a avut aoestia
cîilldva o ciricuJiaiţie mai largă iincît să fi fos.t acorrdiait oa atribut şi altor
lucruri, nu numai animalelor, aşa cum pare să ne sugereze puţinele exemple din DA? Cîiteva al1te date din toponimia hotaru1ui sartrulruă. PeitJroşniţa
pair să rălspumidă afirma1liv acestei îrutrebărri, în seillSul oă ceea ·oe numim
astăzi Pîrîul cu Cernele să fi fost aJrtădată şi în anruimirte lOCUJri numit

gra

40

41

Ibidem.
I. Con ea, în Terra, 1965, nr. 3, p. 53.

42 Şi nu numai aici, ci pe o întindere mai mare. Pentru Pirîul cu Cernele,
v. D. Jo m pan, in StComC, I, 1975, p. 102.
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simplu Cerna, după cuun şi o buoa1tiă de terien pe .oare predomina argi1a
de culoare neagră, să fi fost nuunită probabil cu acelaşi termen, deci
Cernă. Căci pîrîul Cernişoara diin hotarul Petroşniţei, 'apoi looul nuunărt;
Cernişoare din izlazul acestei localităţi, reprezintă evident diminutive
dintr-un Cernă; cf. Neagra - Negrişoara, deci un diminutiv comun cernişor „negrişor; negruţ". Infonmaitorul dă următoarea explicaţie locului:
„aici se găsesc că'rbuni, adică cernele de fărbuW'. Cît de produotiv era
cern, -ă pe ·aicesite locuri se desprinde şi din faptul că nu departe de
Cernişoara găsim Valea Cerneţului, ioar•e se despairte în două văi mai îngusite şi mai sourtte, Fera Mare şi Fera Mică; dealul din apropiere sie numeşte Dealul Cernicului, i1ar un alrt:ul Cernicova, dieriviat evidienit slav, oa
de altfel şi Cernovăţul, tot ai.ci43.
ln acelaşi context geografic găsim aitît seriii sinonimice, cît şi .antonimice, rueoesiare cînd Sie iveşrt:ie nevoia diferenţierii locurilor: Cracii Că
trănii, o pădune au ceri, UJnde Sie fă·ceau cărbuni, Ţărîna Albă, loc cu
pomi.
PUitem spune că, chiar daică 1astăzi cern, -ă apel,aitiv riamâneS'c de origine slavă, nu mai este folosit, el 'a existat altădată şi era utilizat în
variate situaţii, Cernă înseunnînd, deci, în domeniul toponomastic „Pîriul Newu" S1a1U „Locul cu Păunîrnt Negru''. Cazul aoesita s-air aidă1Ugia aitîtor altora, ceea ce impune prudenţă în aprecierea unui toponim cu privire la originea lllli44.

„

„

„

La oapăJtul acestor nior!Je de ling~1sit1că, etruogmfie şi despre toponimie, ca deţiinătoa.rea unor dovezi pe oare ruu le găslim în doouime111te, putem spune că, urmărind istoria unui cuvînt, evoluţia lui, aducem deseori
informaţii noi despne :iisitoria unor lucruri saiu a1e unor e1emerute de viaţă
materială şi spirituală a oamenHor acestor Looumi, despre oare din pă
cate, ne lipsesc de foarte multe ori mărturiile scrise.
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43 Ca un nume de loc să fie numit Cernişoara se înţelege că un altul din
apropiere trebuie să se numească Cernă sau să fi existat un apelativ cernă. Nevoia
diferenţierii a impus folosirea şi a altor diminutive (cf. Cerneţul, Cernicul etc.).
Dacă în privinţa lui -eţ şi -ic nu putem fi siguri că au fost utilizate de români,
aceste sufixe existînd ca mijloace derivative şi la vorbitorii unor limbi slave, în
cazul lui Cernişoară, acesta a fost dat fără îndoială de români.
44 „Cînd
un apelativ de origine slavă care stă la baza unui toponim nu
există astăzi în graiurile româneşti, nu putem exclude posibilitatea ca el să :Ci
existat şi să fi făcut parte din lexicul limbii române şi, deci, a putut servi
românilor la crearea unor toponime" (E. Petrovici, Studii de dialectologie şi top1Jnimie (volum îngrijit de I. Pătruţ, B. Kelemen şi I. Mării), Bucureşti, 1970, p. 265.
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NOTES LEXICALES

(Ethnographie-toponymie)
(Re sume)
Apres on exprime quelques considerations sur la relation chose - parole,
aussi sur la necesite des phenomenes dans leur interdependence reciproque, l'auteur propose quelques explications pour război „metier a tisser" et les autres termes de ce domaine: vatale, bătătură etc.
On discute le nom de lieu *Simiţa, •Sămîţa, •Sîmîţa Sămînţa qui conserve
le lat. semita „sentier"; la relation a destrăma „effilocher" - a întrema „se retablir" le theme commun de ces deux termes lat. trama puis la relation de lat, trama et trames. On donne les etymologies des termes regionaux de trame: craşche,
crîşcon etc.
Ensuite, on demontre que les toponymes de type Bucuru et Mirele n'ont pas
toujours une origine anthroponymique, car le nom commun bucur, -ă et mire
ont eu autre fois, en dacoromaine aussi, comme en macedoromaine, le sens „beau,
belle", qualificatif confere aux montagnes, ou les bergers trouvaient des paturages riches.
En partant de la remarque de E. Petrovici, selon qui il y a des toponymes qui
proviennent d'appelatifs communs qui ont disparu en roumain, mais qui ont y
existe autrefois, l'auteur demontre que l'appelatif commun cern, -ă adj. a eu une
utilisation plus rependue que aujourd hui.
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