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Ion NICOLAE
NUMELE DE LOCURI ÎN OPERA PROFESORULUI VICTOR TUFESCU
Résumé: Le professeur Victor Tufescu, un des grands géographes de la Roumanie, s’est
préoccupé – dès les débuts de sa prodigieuse activité scientifique – de l’étude des noms des lieux.
Comprenant parfaitement la signification et le rôle de ces marques d’un territoire, il a milité pour
l’introduction dans le language scientifique des termes populaires. Egalement, il a créé des noms qui
se sont imposés dans la nomenclature géographique nationale (le Plateau de Suceava, la Plaine de
Moldavie e.a.).
Numele de locuri – toponimele cu un termen mai general –, reprezintã un element indispensabil
muncii geografului ºi totodatã un element esenþial al comunicãrii dintre oameni. „Nu existã geografie
fãrã toponimie” este un adagio deja încetãþenit; problema este aceea a utilizãrii unor nume de locuri
potrivite, adecvate realitãþilor respective, denominate.
Dintotdeauna au existat douã tendinþe: prima, de a folosi denumirile populare date diferitelor
realitãþi spaþiale, cea de a doua, de a crea noi termeni, noi denumiri, spre a desemna un anume spaþiu
geografic.
Sursele principale generatoare de toponime sunt, pe de o parte, apelativele (mai precis, cuvinte
din limbajul popular desemnând anumite realitãþi, reperabile: munte, deal, vale, luncã, lac, sat, oraº,
târg º.a.), ºi numele de persoanã (antroponimele), pe de altã parte. În limbajul popular, în vorbirea
curentã, apelativele joacã adesea rolul toponimelor: am fost la munte, am cãzut în baltã, am fost la
oraº º.a; din cunoaºterea persoanei sau a spaþiului în care se „învârte” persoana în cauzã putem
bãnui/afla cu destulã precizie despre ce munte, despre ce oraº sau baltã poate fi vorba.
Geograful, în comunicarea sa, trebuie sã fie precis ºi de aceea are nevoie de nume proprii de
locuri ºi nu de nume comune (date de aºa-numitele mai sus apelative). În procesul fãuririi ºtiinþei
geografice moderne s-a conturat treptat ºi acþiunea denominãrii unitãþilor teritoriale cu care lucreazã
geograful, pe care cautã sã le descrie explicativ. În spaþiul românesc, acest proces a început în a doua
jumãtate a secolului al XIX-lea ºi nu a încetat nici în zilele noastre. Unul dintre remarcabilii artizani
ai nomenclaturii geografice româneºti a fost ºi rãmâne profesorul Victor Tufescu, de la a cãrui
naºtere s-a împlinit un veac (2008).
Contribuþiile sale pot fi înscrise pe mai multe paliere ºi repere temporale, dar dintr-un început
trebuie sã spunem cã spaþiul moldav a fost spaþiul toponimic predilect, studiat încã din anii facultãþii.
Teza de licenþã, trecutã la vârsta de 21 ani, a purtat titlul de Depresiunea Jijiei, tratând problemele
acelui spaþiu mai coborât din NE Podiºului Moldovei, al cãrui nume actual, Câmpia Moldovei –
statuat acum în manualele de geografie ºi pe hãrþile ce privesc teritoriul României –, a fost propus în
1936 (în teza de doctorat1) ºi fixat pentru totdeauna chiar de profesorul Victor Tufescu. Anterior, în
1928, T. Porucic propusese termenul de Câmpia Moldavã (preluat ºi de Vintilã Mihãilescu, 1931,
1936), fãrã însã a face o argumentaþie solidã, iar ulterior, în 1938, Ion Simionescu folosise pentru
acest spaþiu numele de Câmpie moldoveneascã, geologul (ºi geograful) ieºean afirmând cã „are o
mare asemãnare cu câmpia ardeleanã, nu numai în amãnunt; aparent e simetricã celei dintâi faþã de
axa carpaticã” (Ion Simionescu, Þara noastrã, 1938, p. 164). În teza de doctorat (1937), profesorul
Victor Tufescu spune cã „am menþinut denumirea de «câmpie», fiind mult mai naturalã –
1

V. Tufescu, Dealu Mare – Hârlãu (observãri asupra evoluþiei reliefului ºi a aºezãrilor omeneºti), în BSRRG, Bucureºti,
tom XLI (1937), pp. 48-215.
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întrebuinþatã în mod curent de cãtre popor pentru a caracteriza larga regiune cu dealuri mãrunte,
uºor vãlurate, fãrã pãduri – decât cea de depresiune care pãstreazã un caracter pur ºtiinþific”2.
Patru ani mai târziu3, profesorul Victor Tufescu va aduce ºi alte argumente care vor contribui
decisiv la înscrierea numirii Câmpia Moldovei în rândul regionimelor azi obiºnuite ale þãrii noastre.
Discuþia se face într-un context spaþial ºi ºtiinþific mai larg, cu trimiteri la bogata terminologie
popularã, în care se fac deosebiri (pentru regiunile colinare) în strânsã legãturã cu haina vegetalã. „În
vorbirea popularã din judeþul Dorohoi pânã la Iaºi regiunea joasã cu dealuri mãrunte e câmpul,
«aici e câmpul, acolo (spre vest, n.n.) e codrul»”. ªi ne spune mai departe profesorul: „Poporul
sintetizeazã în noþiunea aceasta (de câmpie, n.n.) nu numai anumite aspecte de relief ori vegetaþie, ci
ºi fundamentale caracteristici antropogeografice ºi sociale”4.
Argumentaþia de naturã antropogeograficã/biogeograficã este completatã cu aceea de ordin
istoric. E citat un cãlãtor francez din secolul al XVII-lea, Philippe d’Avril, care, la 1689, spune: „În
Câmpia Moldovei, drumul este mai plãcut” (el cãlãtorea din þinutul Sucevei cãtre Iaºi ºi traversa ceea
ce numim azi Câmpia Moldovei, n.n.).
O pledoarie pentru nume adecvate/corecte acordate realitãþilor geografice sunã astfel: „O
numire este fãcutã sã circule ca ºi o monedã; sã fie întrebuinþatã de cât mai mulþi, în cât mai
numeroase împrejurãri. Or, sursa pentru astfel de numiri nu poate fi decât toponimia” (vorbirea,
nomenclatura popularã).
În virtutea aceleiaºi viziuni clare, remarcãm ºi corecturile – îndreptãþite în nomenclatura propusã
de alþi geografi, mai cu experienþã; este ºi cazul denumirii ªeaua Bucecii5 (rãmasã în uz ºi în prezent)
pentru acel segment mai coborât al culmii din stânga Siretului, pentru care prof. Vintilã Mihãilescu
întrebuinþase sintagma Depresiunea înaltã Mândreºti, reluatã mai târziu6.
Studiul dedicat Câmpiei Moldovei, amintit mai sus, vine ca o adevãratã concluzie toponimicã ºi
ºtiinþificã a cercetãrilor de teren întreprinse mai întâi în aceastã regiune coborâtã de la N de Iaºi
pentru lucrarea de licenþã (susþinutã în 1930) ºi apoi în regiunea Dealu Mare – Hârlãu pentru teza de
doctorat7 (1933-1935). Cercetãrile în acest din urmã spaþiu deluros (înalt) au contribuit ºi la
precizarea numirilor ºi unitãþilor majore învecinate acesteia, ºi anume Podiºul Sucevei, numit
anterior Podiºul înalt al Siretului, de asemenea Podiºul Central Moldovenesc („pentru partea mai
latã – a podiºului – dintre Siret ºi Prut”, în exprimarea Domniei Sale din teza de doctorat). Ultima
denumire o folosim ºi azi pentru partea nordicã a Podiºului Bârladului (nume dat de Vintilã
Mihãilescu).
Argumentarea denumirii Podiºul Sucevei sunã foarte convingãtor: „Îl numesc Podiºul Sucevei
dupã râul care-l traverseazã în întregime, dupã þinutul ºi dupã vechea capitalã a Moldovei, aºezatã
cam în mijlocul sãu”8.
Analizând teza de doctorat, eminentã, un adevãrat model de studiere geograficã a unei regiuni
deluroase, nu putem sã nu reþinem viziunea de creator de nume de locuri, aidoma descoperitorilor de
odinioarã ce cãlcau pãmânturi de nimenea vãzute înaintea lor. Regiunea deluroasã înaltã din estul
Podiºului Sucevei devine un adevãrat teren de promovare a numirilor geografice, inclusiv unele strict
ºtiinþifice (nefiind în uzul populaþiei locale). Este cazul sintagmei „depresiune de contact”, propusã
încã din 19349, denumire sugeratã de profesorul Mihai David într-o deplasare pe teren în zona
Vãculeºti (Dorohoi) ºi argumentatã în studiul amintit de o manierã sã fixeze pentru totdeauna în
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literatura geomorfologicã autohtonã aceastã expresie (echivalentã cu „depresiunea interioarã” la W.
M. Davis ºi „depresiunea perifericã” la Emmanuel de Martonne).
Nu fãrã orgoliu, de altfel îndreptãþit, profesorul aratã cã „am avut cinstea ca aceastã noþiune sã
fie adoptatã imediat de ºtiinþa geograficã româneascã ºi extinsã la pãrþile Transilvaniei”10.
Acribia autoimpusã nu-i permite sã foloseascã termenul/neologismul platformã pentru un spaþiu
(Bereslogi – Sângeap) în care aflãm nu unul, ci douã nivele de eroziune ºi astfel termenul de
platformã putea crea confuzii. Foloseºte în acest context termenul popular de plai (plaiul
Bereslogi-Sângeap11).
Aceste aprecieri privind contribuþiile la nivelul terminologiei geomorfologice ºi a regionimelor
se cer completate cu interpretãrile toponimelor ce fac referire la viaþa umanã a regiunii studiate. În
partea dedicatã aºezãrilor omeneºti, toponimia este „pusã” în slujba evidenþierii antecedenþei
neamului românesc înaintea slavilor ºi a altor etnii. „Cea mai veche populaþie pe care o întâlnim, în
documentele sec. XIV-XV este cea româneascã, pãstrând doar o slabã influenþã slavã în toponimie
(s.n.); este vorba de sate cu terminaþia -ãuþi (Sorocinãuþi, Tãmãrtãºãuþi), cele mai multe sate însã au
nume curat româneºti (Glodeni, Valea Seacã, Vlãdeni, Deleni º.a.)”. Într-o notã infrapaginalã aduce
în completare nume de sate (oiconime, n.n.) cu terminaþia pur româneascã -eºti (Dragomireºti,
Iliºeºti, Berindeºti, Dãdeºti)12. În cazul Hãrmãneºti afirmã cã „pare un topic nemþesc” (este vorba de
un toponim românesc ce are la bazã un antroponim german, n.n.). Se subliniazã ºi o anume conotaþie
etnicã localã a unor apelative, cum este buda, care „aproape întotdeauna indicã un sat þigãnesc sau o
fostã vatrã þigãneascã. Termenul buda, în zona studiatã, desemneazã o locuinþã retrasã în pãdure,
locuinþã în curãturã ºi este sinonim cu cel de odaie de la Câmp”13. De asemenea, oiconimele
semnaleazã prezenþa altor etnii, precum rutenii, complet deznaþionalizaþi (în satele Cotu Ruºi ºi
Pârcovaci, numit anterior Ruºii Bojica)14, sau deplasãri/sosiri ale românilor pe aceste meleaguri, din
alte regiuni (dovada determinativele Munteni, Ungureni)15.
Aidoma lui George Vâlsan16, care studiase rãspândirea geograficã a unor animale azi dispãrute,
profesorul Tufescu se apleacã, în 194217, asupra rãspândirii geografice a apelativelor bucovina ºi
codru (cu variantele lor), realizând ºi o hartã cu „rãspândirea topicelor bucovina ºi fãget” în
România. În legãturã cu regionimul Bucovina ni se aratã cã multã vreme þinutul ocupat de austrieci la
1774 a fost numit în limbaj popular Cordun, dupã cordonul de soldaþi împãrãteºti care pãzeau graniþa
acestuia spre Moldova. De la acest supranume s-a format apelativul colectiv corduneni, desemnând
locuitorii din Moldova anexatã de austrieci, ce veneau la munci agricole în Câmpia Moldovei. Douã
situaþii interesante pentru abordarea corelatã, plinã de învãþãminte geografice sunt: aceea a apropierii
spaþiale Bucoviciorul (sat) ºi Fãgeþelul (pârâu), ambele în judeþul Dolj; ºi aceea a satului Bucovãþ ºi a
satului mult mai mare (azi oraº) Fãget, din Banat; de aici, o concluzie privitoare la antecedenþa
populaþiei autohtone în faþa populaþiei slavofone.18 Mai mult, ca un adevãrat fiu al Moldovei, aratã cã
„larga rãspândire a topicului bucovinã ne aratã cât de întâmplãtoare e denumirea ce s-a dat de
cãtre austrieci pãrþii de NV a Moldovei (datã la 1774 ºi adoptatã definitiv la 1777), care mai înainte
se numea Þinutul Sucevei”. Ajuns în acest punct, profesorul V. Tufescu reaminteºte faptul cã
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denumirea de Podiºul Sucevei îi aparþine, „numire cred, trebuieºte menþionatã (folositã) pentru
utilitãþi ºtiinþifice”19.
A doua concluzie a acestui studiu toponimic de mare valoare: „Mai pretutindeni topicul
bucovinã e împestriþat cu sinonimul sãu de origine latinã fãget. Vieþuirea alãturi a celor douã
numiri, aratã nu numai topirea elementelor slave în masa româneascã dar ºi continuitatea
românilor în Dacia, slavii doar împrumutând ºi traducând numele de fãget. Topicele rãzleþe de
bucovinã, restrânse spaþial la câte un sat, deal sau vârf de munte apar ca relicte date de o populaþie
care s-a topit în întregime în neamul românesc, rãmas pe mai departe pãstrãtor al continuitãþii
noastre. Dacã mai toate topicele fãget cad în interiorul limitei fagului, câteva grupe de bucovine cad
în afara ei uneori în regiuni de stepã. Aceasta poate arãta sau cã acolo ar fi fost cândva pãduri de fag
dispãrute în urmã, sau cã topicele sunt acolo relativ recente ºi introduse pe cale de migrare (ex. satul
Bucovina, jud. Dorohoi)”.
Prin acest studiu, profesorul nu doar ducea mai departe demersul geografilor pe tãrâmul numelor
de locuri, iniþiat de Simion Mehedinþi în cadrul Seminarului de Geografie ºi Antropogeografie ºi
marcat strãlucit de studiul amintit al lui George Vâlsan, ci contribuia la materializarea (nedusã la final
nici în zilele noastre, din pãcate) a unui vechi deziderat al reuniunilor geografilor, ºi anume, fixarea
unei nomenclaturi geografice româneºti. Acest studiu era doar un început (ne spune profesorul:
„Punem doar o problemã. Rezolvirea ei rãmâne pe altã datã.”20).
În acelaºi volum al BSRRG aflãm o extrem de utilã notã redacþionalã (nu e un studiu propriu-zis)
privitoare la „colocviile profesorilor de geografie”, semnatã V.T.21 Ea aparþine profesorului Victor
Tufescu ºi este un adevãrat story al formãrii ºi evoluþiei – pânã la începutul celui de al cincelea
deceniu al secolului trecut – limbajului geografic românesc, care cuprinde atât termeni comuni
(apelative locale sau strãine asimilate, gen barrancos, selva º.a.), cât ºi termeni proprii (toponime).
Nu este o simplã dare de seamã a unor reuniuni colegiale, ci un material cu o solidã documentare. În
acest sens, profesorul a cãutat ºi a aflat lucruri de-a dreptul amuzante (am zice acum, condescendent!)
despre primele începuturi ale limbajului geografic – marcate de efortul de creare a unor termeni noi
ce a conturat o nomenclaturã stângace „care n-a putut rezista”22: pãmânt statornic pentru continent,
brâul cel lat pentru ecuator, ostrov prins de pãmânt pentru peninsulã.
Acestei prime faze în dezvoltarea limbajului geografic naþional i-a urmat etapa traducerilor din
francezã ºi/sau germanã (nivel de bazã, con de dejecþie) sau a încetãþenirii unor termeni adoptaþi de
ºtiinþa universalã (peneplenã, hinterland), presãratã cu înjghebarea unei nomenclaturi proprii: cornet
(folosit ºi de Emmanuel de Martonne) ºi agestru, „ce a înlocuit artificialul con de dejecþie care cel
puþin la Universitatea din Bucureºti nu se mai întrebuinþeazã”23. În spiritul consecvenþei deja
semnalate, se propune drept sursã principalã a terminologiei de specialitate naþionale
toponimia/numirile geografice populare, atrãgând însã atenþia asupra variantelor locale folosite în
desemnarea aceleaºi realitãþi spaþiale/geografice.
Terminologia geograficã naþionalã trebuie completatã cu nomenclatura geograficã, numele
geografice proprii ºi, ne spune profesorul, cu deosebire fixarea unor numiri unanim întrebuinþate
pentru regiunile naturale ale þãrii. „Pânã acum (n.n. atunci, 1941) geografii noºtri în marea lor
majoritate n-au cãutat sã scormoneascã ºi sã utilizeze bogata noastrã toponimie regionalã”24. ªi
mai departe: „Sursa trebuie sã fie în primul loc toponimia localã ºi într-al doilea rând scormonirea
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vechilor denumiri, unele poate uitate, care se dãdeau regiunilor sau numai þinuturilor (chiar ºi
numai în înþeles administrativ) în vremuri mai vechi”.
Preocuparea pentru valorificarea fondului „natural”/popular de numiri geografice a fost
constantã, dupã cum vom vedea puþin mai departe, chiar în lucrãri cu aparent aspect de
popularizare.25 Dar, apreciind cã lucrurile nu merg în direcþia cea bunã (pe fondul multiplicãrii
studiilor regionale sub forma tezelor de doctorat, în care unii/destui autori au purces la crearea de
numiri geografice inadecvate), profesorul revine, în anul 1977, cu un amplu studiu26, în care sunt
evidenþiate modalitãþile perfect justificate ale nomenclaturii populare, adecvate realitãþilor
desemnate, profesorul intervenind pe tãrâmul lingvistic ºi cel istoric pentru a întãri una sau alta dintre
denumirile populare. Aratã cã munþii sunt plini de numiri populare româneºti, în timp ce vãile apelor
au nume ºi în limbile popoarelor care „s-au aflat în trecere sau au sãlãºluit un rãstimp (precum slavii
ori cumanii)”27.
Dezvoltã apelativul „þarã” cu sensul popular de „loc unde se arã, se cultivã pãmântul”28 ºi,
pentru o mai bunã fixare a acestuia pe calea toponimiei, îl pune în opoziþie prin apelativul colectiv
derivat „þãreni” (cu variantele câmpeni, câmpani sau pusteni) cu altele, precum munteni, mãrgineni
sau pãdureni29. În acest context, nu uitã sã semnaleze efortul profesorului V. Mihãilescu pentru a
impune numele colectiv de Munþii Mãrginimii30 pentru acei munþi din partea N a grupei Parâng (efort
rãmas, din pãcate, fãrã rezultat în nomenclatura topicã a Carpaþilor).
Aducând în discuþie un adevãrat tezaur, uneori folosit dar de multe ori nevalorificat, profesorul
se opreºte în a doua parte a studiului asupra unei singure categorii de nume de locuri, „cele ce rezultã
în mod firesc din frecventa repetare a denumirilor de localitãþi adunate în anumite areale ºi care au
înþeles prin oglindirea unor anumite caracteristici geografice”31. Cu bunul sãu simþ proverbial,
profesorul afirmã cã „unele dintre ele (denumiri regionale, n.n.) au intrat, altele pot intra în uzanþa
literaturii noastre de geografie regionalã”32. Dezvoltã tema numelor de locuri, mai precis a
oiconimelor din Câmpia Transilvaniei ºi împrejurimile acesteia, pentru a semnala ºi analiza diacronic
denumirile de localitãþi, consacrând denumirile populare ale regiunilor. Semnaleazã intervenþia
oficialitãþilor (inoportunã în esenþã) în modificarea/dispariþia a 17 numiri (cu determinativul ~de
câmpie), explicatã de la caz la caz (o dovadã în plus a acribiei cunoscute a profesorului). Aratã în plus
„bunul simþ” geografic al poporului, care identificã Valea Mureºului drept o regiune geograficã
distinctã, diferitã ºi nu doar o limitã (cum este înþeleasã de cele mai multe ori), aºa cum o dovedesc
denumirile ce au determinativul ~de Mureº (Oarba de Mureº, Sâncraiu de Mureº, Petrilaca de
Mureº º.a.). Schimbarea de peisaj (de la câmpie la pãdure) este configuratã, consemnatã de numirile
localitãþilor cu determinativul ~de pãdure (Sângeorgiu de Pãdure, Sânmihaiu de Pãdure, Dubiºtea
de Pãdure º.a.)33.
Apoi, adâncind analiza, profesorul deosebeºte un al doilea nivel de denominare popularã în
interiorul acestei regiuni deluroase pe diferitele vãi, precum Nirajul, Bistriþa sau ªieul. Elementele
concrete toponimice, ilustrative sunt prezente pe o izbutitã hartã, o replicã pe o altã temã a mai
25
26
27
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30
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V. Tufescu, 1970, Pe Valea Moldovei. Priveliºti ºi evocãri, Bucureºti, Editura ªtiinþificã.
V. Tufescu, 1977, Nume populare pentru regiuni geografice din România, în SCGGG, ser. Geogr. tom XXV, nr. 2, pp.
171-178.
Ibidem, p. 172.
Ibidem, pp. 172-173.
Ibidem, p. 173.
S-a pronunþat pentru aceastã denumire cu largã rezonanþã antropogeograficã ºi Ion Conea, pãrintele toponimiei geografice
româneºti. A se vedea studiul Munþii Mãrginimii Sibiului, cadrul antropogeografic, apãrut în 2004 (postum) la Editura
Universitaria din Craiova, prin strãduinþa dr. Lucian Badea.
Ibidem, p. 174.
Ibidem.
Ibidem, pp.174-177.
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cunoscutei hãrþi elaborate de George Vâlsan (cu arealele ipotetice ale rãspândirii a trei animale azi
dispãrute).
Spre finalul studiului, se aduce în discuþie ºi factorul istoric, ca element care concurã la
denumirea popularã a localitãþilor (evidenþiind þinuturile Ciceului ºi Unguraºului, care, cu secole în
urmã, au fost un timp ºi posesiuni ale domnilor Moldovei). Marea bogãþie de toponime atestã
denumiri de teritorii ºi regiuni geografice care nu au fost în suficientã mãsurã explorate pentru
aplicarea numelor regiunilor geografice mari ºi mãrunte.34
Latura didacticã (sã o numim) a toponimiei este ilustratã desãvârºit într-una dintre cele mai
izbutite lucrãri de geografie esteticã, pitoreascã, am numit Pe Valea Moldovei. Prezentarea geografiei
râului Moldova – cel mai faimos (dupã Dunãre) dintre apele þãrii noastre – este precedatã de o
impecabilã analizã toponimicã în capitolul Tãlmãcirea unui nume – Moldova35. Este o demonstraþie a
mãiestriei abordãrii, cu argumente din toate domeniile congruente (lingvisticã, istorie, desigur
geografie) ºi aduce în discuþie un apelativ gotic, vechi germanic: mulde, molda („covatã, albie”), ce
stã la la baza mai multor hidronime europene, inclusiv Vltava cehã (Moldau în germanã). În
continuare, asistãm la o reuºitã inserþie a elementelor toponimice în descrierea plinã de farmec a
regiunilor strãbãtute de râul care a dat numele provinciei rãsãritene a þãrii noastre.
Sunt aduse spre discuþie apelative ce reflectã impactul activitãþii/prezenþei omului în mediul
natural, analizã privitã, desigur, diacronic. Este vorba, între altele, de nume ce reflectã defriºarea
(runc, arºiþã, secãturã º.a)36, de asemenea lãmureºte prezenþa huþulilor (imigranþi din Ucraina de
Vest actualã, miºcare petrecutã în urmã cu douã secole, într-un spaþiu locuit de români)37. Explicã
toponime precum Giumalãu (apelând la forme mai vechi semnalate în documente ºi la aspectul
exterior al culmii)38, face paralela între Câmpulung ºi denumiri apropiate (reflectând aceeaºi realitate
spaþialã în diferite limbi – Campolongo, în N Italiei, Longchamp în Alsacia39 ºi în zona Parisului.
Explicã numele de Vama (prin funcþia avutã în perioada medievalã pe drumul cãtre Ardealul de
Nord)40, Humor (cu sensul de repede)41, Pietrele Doamnei (...lui Petru Rareº)42 º.a. Sunt semnalate ºi
curente de populaþie consemnate de microtoponimie (precum mahalaua Þuþuieni – azi cartier la
Târgu Neamþ ºi Ungureni – parte a satului Vânãtori Neamþ).43 Militeazã pentru numele de Neamþ dat
râului afluent Moldovei, Ozana, al doilea nume al apei, fiind unul cu circulaþie localã44, „expandatã”
însã de scrierile lui Ion Creangã, cel mai faimos dintre oamenii bazinului Moldovei. Dinamica
istoricã a acestor plaiuri este ºi ea demonstratã prin intermediul toponimelor sau consemnarea unor
întâmplãri aparent minore dar pãstrate în memoria locurilor; a se vedea microtoponimul ªesul lui
Alecsandri45, o secvenþã din valea largã a Moldovei donatã lui Lascãr Catargiu de cunoscutul poet –
în acelaºi timp ºi proprietar de terenuri – în schimbul eliberãrii robilor de pe moºia acestuia ºi a
desfiinþãrii târgului de robi de la Tupilaþi (la 1860).
În întregimea ei, Pe Valea Moldovei este un minunat exerciþiu de aplicare/angrenare a
toponimiei în prezentarea pentru publicul larg a unor realitãþi geografice regionale sau locale, acþiune
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pe care profesorul Victor Tufescu a repetat-o cu acelaºi succes în alte lucrãri, precum Popasuri prin
þarã46 ºi Oameni din Carpaþi47.
Ne vom opri, pentru partea finalã a analizei noastre, asupra unor pasaje toponimice incluse în
prima dintre aceste lucrãri. Astfel, profesorul ne atrage atenþia asupra semnificaþiilor spaþiale diferite,
pentru diferite comunitãþi, ale unui apelativ foarte productiv al limbii noastre, este vorba despre
„câmp”. „... cu Valea Moldovei, unde apar zãri largi ºi predominã la tot pasul topicele de ºes (ªesul
Mare, ªesul Nisipiºte, ªesul la Vãrari, ªesul între Dumbrãvi etc.), pe care se extind culturile
agricole. Pentru oamenii din micile depresiuni de munte sau chiar din depresiunea subcarpaticã a
Neamþului, aceste locuri deschise, bune pentru plugãrie, reprezintã «câmpul» sau «ºesul», pe când
pentru locuitorii din Valea Moldovei, «câmpul» este mai departe pe Jijia, unde mergeau pe vremuri
de se angajau la munci agricole pe moºii”48.
Rolul însemnat al toponimiei în semnalarea unor deplasãri de populaþie de o parte ºi de alta a
Carpaþilor – munþi care nu au fost niciodatã o barierã, ci un element de coagulare, de prezervare a
neamului românesc în multele secole consecutive retragerii aureliene49 – este exemplificat prin
realitãþile toponimice din þinutul depresionar Tazlãu-Caºin. „…Se pot reconstitui încã unele dintre
acele grupe de populaþie venite de peste munþi, îndeosebi din pãrþile Braºovului, cuprinse mai demult
sub denumirea Þãrii Bârsei, care ocupã de fapt numai vestul depresiunii Braºovului. Numeroase
topice de Bârseanu, Bârsãneºti, sub muntele Berzunþ, la vest de Orbeni ori pe Tazlãul inferior,
presupun aºezãri ale unor grupuri de oameni din acele locuri, iar adaosul de ungureni la denumirea
unor sate din comuna Mãgura ori din comuna Ungureni, aratã români veniþi de peste munþi, din
Transilvania, iar cea de mãrgineni întâlnitã la Mãrgineni-Munteni, Osebiþi-Mãrgineni ori la
Mãrgineni, indicã români veniþi din pãrþile Sibiului. În afara acestora exisã multe nume de sate care
reproduc aidoma, sau cu uºoare variante, pe cele ale unor aºezãri din Transilvania (Turluianu,
Vâlcele, Helegiu, Heltiu, Boiºtea, Nadiºa º.a.”50
Nevoia unor corectãri în nomenclatura geograficã, în acord cu toponimia popularã – adecvare
pentru care profesorul a militat încã de la începuturile activitãþii ºtiinþifice – este evidenþiatã ºi în
scurta analizã a oronimului Gilãu. „...Sunt acolo (în partea de nord a Munþilor Apuseni, n.n.) munþi
de înãlþimea dealurilor, de unde ºi denumirea de «Gialu», adicã «Dealu» în pronunþia localnicilor,
datã muntelui care a fost stâlcit transcris pe hãrþile vechi austriece «Gilãu», ceea ce nu înseamnã
nimic”51.
Lucrãrile analizate oferã suficiente argumente (în parte expuse aici) pentru a-l considera pe
Victor Tufescu între toponimiºtii de frunte ai þãrii noastre. Cultura vastã ce rãzbate fãrã ostentaþie din
lucrãrile sale reprezintã un liant fericit dintre toponimie ºi geografie.
În încheiere, trei concluzii în legãturã cu latura toponomicã a operei celui comemorat la 100 de
ani de la naºtere:
1. Profesorul Victor Tufescu fost un desãvârºit mânuitor al numelor geografice, elemente
indispensabile caracterizãrii complexe ºi complete a realitãþilor spaþiale. În acest sens, aduce
numeroase dovezi52 în sprijinul celebrei ºi plasticei definiþii a geografului francez Raoul Blanchard,
conform cãreia toponimele sunt „fosilele geografiei umane”;
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2. Profesorul a fost un promotor al numelor populare sau – cu expresia lui Emmanuel de
Martonne – al toponimiei naturale, în nomenclatura ºtiinþificã geograficã;
3. Profesorul a fost, lucru mai puþin cunoscut în zilele noastre, un creator de nume de locuri, bine
argumentate, rãmase în nomenclatura geograficã a þãrii (Câmpia Moldovei, Podiºul Sucevei, Podiºul
Central Moldovenesc).
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