
T eponimie ră9ineşteană 

ARCUŞ MARIN 

Pe teritoriul Rădineştilor există o retea toponimică im
portantă, „adevărată arhivă unde se· păstrează amintirea a
titor evenimente, îritîmplări şi fapte" 1 petrecute de-a lungul 
timpului în acest fragment de spaţiu românesc. 

Toponimele Rădiueşti, Dibuieşti şi Obîrşia sînt satele de 
Ifloşneni care alcătuiesc localitatea RADINEŞTI la izvoarele 
pîrîului Plosca, în zona dealurilor mijlocii ale Piemontului 
Getic. · ,·,,:; ! 

Majoritatea oiconimelor îşi au originea în antroponime 
ca rezultat al evoluţiei aşezărilor rurale din colectivităţi pa
triarhale străvechi derivînd din aceaşi mare familie care se 
baza pe proprietatea devălmaşă sau, mai tîrziu, din colecti
vităţi formate pe pămîntul unui proprietar al cărui nume l-au 
preluat2• ··'<-. · 

Cele wai multe nume de sate româneşti sînt în formă 
µ!urală, nume care nu indică nici locul, nici stăpînirea, ci în 
primul rînd o comunitate umană. 

Sistemul de denom~naţie plurală se formează prin adău
garea sufixului [-eşti] de origine tracă şi implică deopotrivă 
un strămoş, o persoană care „a bătut parul" ab. iniţia cu rude
le lui. dar şi ceea ce s-a adăugat şi a evoluat pe acel Ioc. 

Rădineşti apare ca o comunitate umană în documentele 
secolului al XV-lea ( 1489, iulie 4) 3, însă, după cum ştim, 
obştile săteşH ca verigi intermediare între evul mediu timnu
ritţ şi societăţile anterioare îşi au originea în comunităţile 
gentilice4• 

După opinia profesorului Gheorghe Bologan, în situaţia 
toponimelor terminate în [-eşti] şi [- eni] (nume de grup în 
toponimie) [-eşti] are valoare posesivă, iar[- esc] este sino
nim cu slavul [-ov]. 

In procesul natural de formare al topon;imului sau antro
ponimului s-a trecut prin mai multe fa:z~ ; 
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a) nume comun (apelativ) 
b) poreclă 
c) nume de persoană 
d) adjectiv posesiv 
c) toponim/antroponim5 

De ex. 
rad „bucuros, vesel" 
Radu 
Radu 
Rădineşti 
Rădineşti ARădinescu 

Antroponimul Rădinescu apare în documentele despre 
Rădineşti în se·colul al XIX-lea în persoana lui Barbu Rădi
nescu sau Barbu Oprii, ctitorul primei biserici în anul 1812 
(în Vălcea), fiind format din toponim (aşa cum interesantă 
aenealogie a boierilor craioveşti, sec. XV-XVI, derivă de 
la Craiova sau T. Vladimirescu de ia numele satului natal 
Vladimir). 

Tema cuvintului Rădineşti este Radu, împrumut slav cu 
foarte multe cuvinte derivate între care şi Rădiţa - supra
nume şi azi în Rădineşti - sau Rădin din toponimicul Răii
n2şti6. 

Bibuleşti (Bibul +eşti) este un oi'conim relativ recent for
mat de la antroponimul Bibulescu care a avut ca ascendent 
;Je Bibă Ceauşu, mic slujbaş în vremea turcilor. 

Denumirea veche a fost Piscu Rugului şi Rugu după cum 
atestă şi documentele care există la Muzeul Satului Rădineşti, 
nume ce se pronunţă şi a~i mai frecvent decît denumirea 
of idală. 

In legă.tură cu satul Obîrşia, cuvînt românesc în formă 
slavă (obrusije) „origine"7, menţionăm că are ca derivat an
troponimic porecla Obîrşanu - Obîrşeni, relaţia firească 
este deci tot de la toponim la antroponim. 

Deşi cu formă de singular, toponimul presupune mai întîi 
o comunitate umană avînd la bază entopicul obîrşia tocmai 
pentru că C'Sle partea superioară a văii şi hidronimului Plos·ca. 

In cadrul satelor, ca subunitate există cătunul «alb. ke
tund", cuvînt din substratul comun româno-albanez8. 

Unele toponime se referă la denivelările de teren sau/ 
d0numesc configuraţia geografică mai veche sau mai nouă. 

Cioaca „virf de deal", Palanga, pantă de deal împădurită 
în formă de perdea ; se rosteşte prin propagarea nazalităţii 
si alte~nanţa consonantică (nc>ng) cf. bangă<bancă şi 
!anbă<lampă. La felStîrmina, care este tot o coastă împădu
rită de o parte şi de alta a piscului cu acelaşi nume. Treaptu 
şi Tr-eptuieţu, vîlceluşi şi pîrăiaşe, au terenul dispus în trepte 
din "Cauza alunecărilor de teren - situaţie naturală care a 
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generat denumirea. Treapt mai înseamnă şi pămint argilos, 
clisos, maluri9 aşa cum este în realitate structura solului. 

In categoria toponimelor de mai sus intră şi Capu Dea
lului unde, după denumire, ar trebui s3 înceapă Dealul 
Ploscuţei, dar se pare, mai degrabă că aici se termină dealul. 
(V. Harta toponimică). Capu Dealului ar trebui să fie soco
tit şi locul unde se termină (începe !) Piscu Rugului deoa
rece sînt forme asemănătoare. 

Totuşi Capu Dealului unul este în Rădineşti. El în'cepe 
(se termină !) mult mai abrupt decît Piscu Rugului. Aceste 
forme de dealuri şi interfluvii piemontane fragmentate mono
clinal pe direcţia nord-sud, datează, se par"e, încă din perioada 
cuaternară a vieţii pămîntului10• 

Fiind într-o zonă de dealuri şi văi cu păduri de fag şi 
stejar, creşterea porcilor a fost şi este o ocupaţie a locuitori
lor, fapt marcat şi de toponimelePurcăreaţa şi Cocini. 

Purcăreaţa este un element moştenit, destul ele vechi. căci 
apare în Anonimus Caransebesiensis cu sensul de „adăpost 
pentru porci". Termenul există şi .regional ca apelativ cu sen
sul de locul unele znc porcii (s;c) se odilmes·c porcii şi pro
vine din lat. porcnricia, transmis şi altor limbi romantice'1• 

Se pare' că nu ern vorba numai de creşterea şi ţinerea porci
lor locuitorilor rUn satele de Ia ohîrşia văii Plosca, ci şi de 
deplasări de porci clin satele de la 'cîmpie aici în zone sub
montane la jir. un fenomen de transhumanţă specifică. 

Referitor h rf't::-u.ua hidroqrafidi menţionăm că apa prin
cipală este pîrîul Plosca cu afluenţii ei Ploscuţa de Sus şi 
Ploscuţa de Jos. 

Hidronimul Plo-sca apare în documentele Ţării Româneşti 
la sfîrsitul secolului al XV-lea în tlrelaşi an ·cu atestarea do
cumentară a Răcl'nestilor la 148912• Plosca cu afluentii săi 
este o realitate geografică anterioară existenţei omului pe 
aceste locuri. 

Denumin:~a dată dP locuitori are la bază numele comun, 
anelativul românesc plosca atestat numai prin antroponime 
~i toponime ca şi Piperca de la~iper . Plos·rn este o comună 
în judeţul Dolj si un pîrîu în judeţul Hunedoara., Toponimul 
se poate pune în leryătură şi cu omonimul său plosca, obiect 
frumos împodobit folosit la nunţi din îndepărtate vremuri 
pentru a se c'nsti şi înveseli oamenii, menţionat şi în balada 
populară Toma Alimoş (Toma, pin', să isprăvească/Ii dq 
plosca haiducească/pe jumate s-o 9.olească ... ) 
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Unele toponime îşi au -ongrnea în n·ume de awimak~ 
(Purcăreaţu, Piscu Ursului, Cerbu), nume de plante (Aninoasa, 
Frasinu, Gîrnicet, Iedera, Păru, Mestea'cănu, Rugu, Piscu Rn
gului, Tutunia), nume de flori ~Romaniţa), nume de !insecte 
(Stupina, La Goangă), nume de păsări (Corbu) -etc. 

In situaţia toponimicelor cu originea în nume de ani
male, păsări, insecte, arbori sau arbuşti, în procesul de topo
nimizare sensul insecte, arbori sau arbuşti, în procesul de 
toponimi.zare sensul iniţial de piS\, deal, vale, animale, pă
s3.ri, arbori, insecte se pierde treptat ajungîndu-se la funcţia 
nouu de identificare a unui loc14 ·ca în cazul antroponimelor. 

Piscu Ursului, de exemplu, a avut sensul iniţial de pisc, 
nume comun, apelativ, dar şi entopic - termen geografic po
pular - de la care s-a ajuns la un nume propriu (toponim) 
cu anumite caracteristici înh:e care cea prin'cipală fiind aceea 
că, pe acel pisc coborau urşii în sat, după cum au informat 
nişte biltrîni. în satul Obîrşia. 

La fel Piscu Rugului, cu înţelesul iniţial de pisc ·cu anu
mite caracteristici între care şi aceea că pe aicd creşteau rugi 
de unde printr-un proces de denominaţie personală există şi 
astăzi patronimicele Rugeanu la maii. multe familii înrudite pe 
baza acestui element furnizat de toponimie. 

In raport ·cu înţelesul numelui comun, numele de loc are 
o semnificaţie mai lurgă, insumînd apelativul ca pe o com
ponentă lexicală şi semantică. Apelativul se află într-un ra
port de includere şi subordenare faţă de toponimul la baza 
căruia stă. Acest proces s-a produs în timp ; entopicul este 
asorbit în toponim fără a mai avea funcţia de semn re1evant15, 

ci pur şi simplu funcţie toponimi'că. (nume de loc). 
Multe nume de locuri constituie puncte de reper (de ori

entare) referindu-se la o persoană care a locuit/locuieşte 
acoio, le un pom fructifer~ un arbore, un adăpost, o plantaţie, 
-o fîntînă, etc., menţionîndu-se automat posesorul prin nume 
sau supranume, element sudat în sintagma toponimică. 

In satele de la izvoarele pîrîului Plosca din comuna Dăn
'ciuleşti. judeţul Gorj există şi toponime care păstrează a
mintirea unor fapte, obiecte sau evenimente istorice impor
tante. 

Dealul Muierii, ramificaţie a culmei Zănoaga ce se des
n.rinde din vîrful Muşetoaia a Munţilor Paring ţine pînă l:t 
Craiova, fiind cel mai mare deal dintre Jiu şi Olt. 

In legătură cu toponimul Dealul Muierii bătrinii satelor 
şi unele lucran15 păstrează o _istorioară pe care o rezumăm. 
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Tătarii aşezaţi vremelnic prin aceste locuri se dădeau la ja
furi şi barbarii de tot felul. Mai multe femei înarmate cu ce 
puteau, ·călări pe iepe fără mînzi, cu părul despletit părînd 
a fi o redutabilă armată de cavaleri, au pornit asupra acestor 
hoarde în nechezatul continuu al iepelor care aveau mînzii 
opriţi acasă şi au izbutit a goni pe tătari (în altă variantă, 
pe turci) pe toată lungimea acelui deal pînă i-au trecut spre 
Craiova. De atunci acest deal s-a numit Dealul Muierii ! 

Deoarece dealul se distinge de la Novaci şi Baia de Fier 
unde se află vestitul monument al naturii „PEŞTERA MU
IERILOR", loc de refugiu pentru femeile şi 'copiii aşezărilor 
umane d'n apropiere în epoci vechi de puternice frămîntări 
sociale şi năvăliri străine 1î denumirea de Dealul Muierii poa
te fi pusJ. în legătură cu aceste situaţii fără a exclude mica 
istorioară cu iz de legendă. Sub această denumire dealul este 
cunoscut şi numit de locuitorii ·comunelor din stînga şi din 
dreapta, de la munte pînă la Craiova unde se pierde in cîm
pie; el nu are întreruperi, ci doar piscuri (ramificaţii) laterale. 

Pe culmea Dealului Muierii este Drumul Dealului Muierii, 
drum străvechi, dacic, între Sarmizegetuza şi Sucidava18 pa
rare! cu sos0aua comunală, judeţeană şi naţională Obirşia -
Craiova folosit od:nioară pentru a transporta la tîrgul Craiova 
unele produse (băutură, lemne, vite) ·contra unor produse 
cerealiere sau bani. Oomenii foloseau acest drum mai ferit, 
ma•i ascuns, pentru a nu fi opriţi de poteră/autorităţi pe par
curs pinii la Craiova şi pentru ca vitele să meargă mai uşor 
cu carul deoarece nu era piatră să le bată la picioare. 

In legătură cu toponimul La Tapă bătrînii povestesc că 
pe vremea lui Vlad Ţepeş administraţia satului Obîrşia con
stituia d:van de judecată şi in prezenţa obştei, după un a
numit rltual, hoţii şi 'criminalii erau traşi în ţeapă. Această as
pră leqe se aplica peste tot deoarece se pare că şi in celelalte 
sate au existat astfel de toponime (Licurici, Roşia de Amara
die ş.&ş). 

Toponimul Pcgoane aminteşte de faptul că locuitorii sa
tului Obîrşia, în partea de nord, lucrau ca pălmaşi, ori în 
dijmă acele pogoane, proprietatea unui fost boier vîlcean, 
colonelul Paparizu. Spre bătrîneţe boierul a vîndut o parte 
din pămînt unor ţărani mai înstăriţi, iar în anul 1945 prin 
reforma agrară 32 ha. (64 pogoane) au fost date comunei 
Rădineşti unde s-a fă'cut izlaz comunal. 

Vălceaua lu Mereu. Entopicul vilcea (vale mică, îngustă) 
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în rostirea dialectală a oamenilor a fost asociată cu numele 
propriu în genitiv (de fapt un supranume) la Mereu avîndu
se în vedere că acolo avea bordeiul acest om sărac rămas 
în conştiinţa posterităţii prin supranume.· Ca adverb mereu 
are o semantică anume referindu-se la o activitate ·care nu 
se întrerupe, probabil munca pe moşia amintitului boier din 
comuna Tina, judeţul Vîlcea. 

La Goangă. Locuitorul Glicorghe Vas'1e Radu zis şi 
Goangă, probabil pentru statura lui mică s:i.u pentru că trăia 
izolat în mijlocul livezilor şi al florilor, a cumpărat de la co
lonelul Paparizu între anii 1940-1945 un conac şi cîteva po
goane în jur, după 'Cum a povestit bătrînul însuşi în anul 
1978. 

L-am vizitat în anul 1976 .şi 1978 cu un grup de cl8vi de la 
Şcoala Gimnazială Rădineşti (Arcuş M. Ileana, Arcuş M. 
C-tin, Roşca I. AEn ş.a.) cu care- ocazie am pus şi o placă pe 
un stejar secular: „Ocrotiţi-l ! Monument al naturii". 

Bătrînul era încă viguros, soţia mai sprintenă, cam nea
jutoraţi, aşezaţi în mijlocul naturii ferme·cătoare ca-n basme, 
avînd aproape 1 km. pinii la aşezările omeneşti grupate. 

Toponimele Murgociu, Oana, Oveselu, Piperca şi altele 
par a fi încă enigm0. 

Murgociu este o vîlcea şi un pîr1-iaş la baza Dealului 
Rl.din::~ştilor. Primele locuinţe ale rădineştilor ·cobor'îţi de pe 
deal aici s-au făcut. Probabil oamenii au asociat locul cu 
starea de amurg sau crepusculul z·ilei. Expres'.a „a intrat 
murg a în sat" exprimă. plastic această situaţie a lăsării serii, 
iar expresia „a intrat alba în sat" se referă la ivirea luminii, 
a dimineţii. 

In legătură cu Oana, tot vîlcea şi pîrîiaş ce porneşte 
clin ·culmea Doalului i\1uierii spre apus, credem că este vorba 
de vreo femeie Ioan:i care a avut casă acolo. Topon·mul Oana 
provine de la antroponim, mai .ales dacă femeia rostea nazal, 
prin afereza lui (I). 

Toponimele Oves2lu şi Piperca rămîn încă problemele 
clescJ1ise. 

NumPle clo locuri sînl vechi şi foarte vechi atribuite de 
oameni în împrejurări diverse ca o necesitate a convieţuini 
a·cestora. 

„Se ~;tic că pentru conştiinţa noastră un obiect nu există 
clecît dadl. are nume" (I. Jordan). 

Riîspun1inc\ acestui imperativ, din nevoi practi'ce, 'J)Or

nind ele la realitate, creatorii de semne au d:i.t aceeaşi de-
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numire apei, văii, piscului (Aninoasa, Piperca, Rugu, Treaptu 
ş. a.). 

De remarcat apoi sensibilitatea oamenilor avînd în ve
dere considerente naturale ·cum ar fi alunecările de teren 
(Fundătură, Rîp4, Trcaptu) sau mărirea locurilor în forme pe
rechi 3ntre toponimul primitiv şi toponimul derivat (Frasînu 
- Frăsîoru, Plosca - Ploscuţa, Treaptu - Treptuleţu, Viu 
- Viuleţ) în care diminutivele derivate crează o situaţie an-
tonimică.ID în conformitate cu realitatea. 

Generaţiile, din tată în fiu, respectă numirile tradiţionale 
şi Ia nevoie atf'ibuie nume noi locurilor (supranume ·seme-
nilor) fără a greşi sau a fi nefireşti obştei. · 
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