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O. Deja B. P. Hasdeu îşi exprima convingerea că "istoria numirilor
proprie, desbătute strat după strat, ar fi istoria cea mai completă a VICI
situdinilor succesive ale unui teritoriu şi ale succesivelor relaţ.iuni politice.
religioase,culturale, de orice altă natură, ale unui popor" 1.Stratificarea numelor de locuri are o importanţă atît de mare pentru toponimie, Încît pînă nu
de mult a fost considerată drept obiectivul unic al acesteia. După Ch.
Rostaing, "scopul toponimiei este determinarea cu precizie a stratului de
populatie căruia ii aparţin toponimele şi, în consecinţă, a aportului respectiv
al fiecăruia dintre popoarelecare ne-au ocupat tara" ,2.Din I94\J,însă, Petar
Skok limitează acest obiectiv al "s!:ratigrafieitoponomast.ice"la toponimia
diacronică,celeisincronicerevenindu-isarcina "sistematizăriitoponornastice"3.
in ultimele două decenii, pe lîngă stral.ilicarea după origini a numelor de
locuri, pe care o vom numi qetietică,s-au făcuLşi încercări de cronologizarea
suceesiunii tipurilor dcnorninative în cadrul unui sistem lingvistic: unic,
respectiv de stratificare lipo{ogicâ,îndeosebi eu aplicaţie la domeniul slavşi mai puţin la cel românesc'.
f.
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In literatu l'a noastră de specialitate, abordarea prolţlemelor de stratificare genetică a toponimiei a fost determinată de la început de necesităţile ilustrării tezei continuităţii. S-a spus că "nu există o toponimie mai
împestriţată ca a noastră" 5; 01',se punea Întrebarea dacă în acest mozaic
numele de locuri create sau transmise de români sînt cele mai vechi, atestînd
prin aceasta perrnanenţapopulaţ.ieiromâneşti în actualulsău teritoriu.
1. [Teoria repurtiiiei zotiul«a toponimelorromâneşti şi sfrâine} - Primele încercări de separare genetică a toponimelor denotă o viziune strict
spaţială a istoriei: fiecare popor a lăsat urme exclusiv într-o anumită zonă
geografică, astfel Încît valurile migraţiilorse reflectă direct în succesiunea
ariilor. Creatorul acestei teorii a fost Hasdeu, care a preluat ideea mai veche
a retragerii în munţi a românilor în evul mediu. După el, "munţii [... ] au
fost pururea verguri de orice impoporare slavică", evidentă Însă la cîmpie".
Delimitarea ar reflecta "legea istorică" a migraţiei popoarelor,pe care Hasdeu
o stabileşte în termenii următori: ,,0 ginte munteană [cum erau româniivechi,
n.n. ] se mută tot dauna din deal în deal; o ginte cîmpcană [cum erau slavii,
n.n. J - din şes in şes; escepţ.iunilcsînt prea puţine, dacă sînt"". Ideea
caracterului inexorabilal factorului geografic in destinul popoarelor, de factură romantică, este desmintită însă la fiecare pas de istoria Însăşi, în care
evoluţia nu este altceva decît o suită de acornodări la noi medii, care creează
necesit.ăţ.inoi.
Conceptia lui Hasdeu este împărtăşită de către A.D. Xenopol, dupa
care "aproape toată terminologia geografică a muntelui poartă un caracter
pronunţat românesc"; numele vechi ale marilor riuri nu s-au putut păstra
decît tot in zona izvoarelor acestora10.Vom reg[lsiideea la istoriei ca Dimitrie Onciul-"şi N. Iorga12,la geografi ea S. Mehedinţi= sau V. Tulescu-v'la
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1.1. Ideea repartiţ.iei zonale a Ioponimelor româneşti şi slave nu a
putut fi :Jl'glllluentată,ci şi-a menţinut pînă astăzi caracterul ipotetic. Ceva
mai mult, ('<1a fost infirmată chiar ele către susţinătorii săi. Xenopol însuşi
arăta că "şi munţii, pînă in piscurile lor cele mai înalte, sînt presurate [sic! J
eu numiri slavone" 28,iar hidronimia slavă este prezentă atît la cîmpie ei!
şi la munte». Dimitrie Onciul observa şi el că "nomenclatura t.opegrafică
de origine slavă este răspîndită. peste intreaga Dacie" :\0."Cereetind harta",
afirmă Constantin C. Giurescu, .,găsim pînă în văile cele mai ascunse şi
pînă pe virfurile eele mai înalte urmele aşezării slavilor, ale conlocuiriilor eu
populaţia dacoromană 1...], Caracteristic efaptul că ele se inlreies [s.a.J eu
denumirile româneşti" 31 idee susţinută şi de Sextil Puşeariu=, Hegillnea
numită deslavi Vlaşca,observa Giurescu,nu era la munte, ei la şes; de aceea,
el.sllsţ'ineeă "mai ales la şes [s.a.] au găsit slavii pe dacorornani",apăraţi nu
demlrrrţi, ei de p ădurev''. Dacă norneuclat.uramaghiară se opreşte uneori
ÎIi pragul muntelui, alteori ea domină zona montană :În Carpatii estici,
eoustata.S. Puşcariu, oronimelestrăine "dovedesellll amestec mare de unguri
eu rrinrărrii"S.i.După ee face af'irmaţ.iacă "multe elinrîurile eu nume slav la
munt.eiau nume românesc",Emil Petrovici adaugă: ,.numele slave de rîuri şi
de pîraie arată că slavii n-au rămas numai în depresiunile mai largi, ei au
pătruns adînc în văile mai miei ale munţilor" :35.O cercetare de ansamblu
Întreprinsă de G. Ivăuescu confirmă ideea exl.ensiei în spaţiul montan a
toporiimelor de origine slavă=,
Dar nu numai hidronime- cum susţinea Emil Petrovici -ci şi
oronime sînt (într-o mai mică proporţie însă) slave, ele pildă în Semenic
Lecoa « ser. 161wa"mlaştină, smirc"] şi J eroonn « ieraoen<bg.zeral',
ser. 2("1'011
,,('.0('.01''',
cf. Loponimelehg. Zer/JeIl,Zerueni, gr. ZSPCl'..V&)37,
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op.cii.,p. 2(i().
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p. 8t>9;idcm. .DQufzik
filologice
alecont!·
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Iaşi,1978,p. 19.
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p. 1:r".Absenţ.a
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(eai În toponimele
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eitate),iar suf.adject.ival
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.(l/.MaTl:
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llli G. GiugJ"a
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Şureanu Bilele «ser. bila "jugum mont.is", bila "rnontes continlli")''',lll
Parîng Zebru «hg. zâber "stîncă înaltă, pisc") şi Seonarda«hg. skourada
"tigaie")39,În Muntii Latoritci TîrI1QvlII
«:v. bg, inlIlovl .,măriicinos"),în
Munţii Lotrului Riqla «hg. *riiglja<râglllJl"a Înţepa, a împunge"; sensul
este "cea care i'nţeapă", subînt,elegîndq-se.,munte", de genul feminin în slavă;
aceeaşi bază, modificatăprin anaptixă, explică foarte bine şi euvintul râgălie,
eu "etimologianecunoscută" în DLH), in Lcaota AIgÎÎll(cf. rus. jaglyj "iuLe,
harnic; mănos")40şi Tţncdiiu!(·C::.v.
hg. "tinkuuii<Jinllkli "suhţire, svelt", cf,
TUIlCC/
în Harghita, TonehiiGrluÎîn Obcina Maree. ucr. tonka, lonk!!j"idem"),
în Făgăraş Mtzoauul «v. hg. *mIzgaml"c.u mîzgă, noroios"<mfzgll)H, în
Perşani Veneţia,hidronim cu bază oronirnică«v. bg. *IICI11Cj(J
"apa cununii",
t ezâ,poatesubinfluNlţa
luijavrd)JWl'fn.Nmneie
cocorului
estebinereprezentat
Inoronimia
slav{l
(ef.şi ucr..Iuraniea,
desemnînd
un muntedelîngiiCîrlibaha).
Esteposibilcasensuladject.ivnluisă fi fostacelade ,,:nn+"
care3 făcuteaieraosă Insemne
in ser.si "bOlI
sur" "ealsur:
(eLmuntele
SUrl11
din.h'îgiira,penedreptsuspectat
eaoronim
personal
decăt.reEmilPdr }Viei,
Studii,p. 278 279).Oaltă posibilitate,
carear trehuiverificată
pe teren,esteaeeeaea lnbaza
oroniJllu!ui
săfieirvanj"piat1"l
demoară",un derivatsef'.dinif'ilny"J11oanl"
la uncazoblic,cu
melate.%a
IW>Vll(veziP. Skok,Izsrpskohrvalske
!op0!lol!1asiike.
III, In",.JuinoslovCllSki
fiIolo(;",
V), 1026 .1\127,
p. ()4110ta
8), In cazulJcraoâţllllli,
enredesemneaz:l
un afluenlal BîrJaelnlui
(atestateaatarela14t4,d. DHlT,
A, 1,p, ;)2,iar lntnlducel'ca
tîrziea unuidocument
din1560
cufouelism
ner"JUTavă!,
eLDII, A,XVl·_··JI,
p. lfdJ)şi \1ndealla'izvoarele
acesLnÎ3,
şipecare
G.\Ve.igand
îl coreleaz{t
cu bg.terau(Ursprllflg,
p, 88),estemaiprobabilcăavemil faeeennn
omonim
est-slav
(Giorge
Pascu,Toponimie
romrincilscâ,
in "Hevista
('Tilk,]",
XIII,1939,13,15ti
157îl explicădintr-unrus.zuoucc'/ZUTf1IJCC
"r,'ichi\ele"),
deşipentrusudullVloldovei
s-ar putea
admiteexistenţaunorloponimesud-sJave,
Alternanţa
Slânic/So{on!
dinzonaTrotuşului
s-ar
pulearcg:lsiaici,ca ,5iinnumele
unuilocla sudde B1ăgeşli
(jud.Vaslui),Herrzalla/
Brezifw,
careaminteşte
de alul d.isp:lruL
Brezcni(atestatla lf;50şi nOf),el'.Cata/o!Jlll
documentelor
1I1oldov(:nesti
din"11'1111)(1
lslol'ictl
Cenlrald
a Sta/ului,Bucureşti,
II, .1959,p. 40\),V,.1975,p. 149),
numitalternativBrczcni/13erczenf.în
traduce!'j
saufalsuridin a douajllmltaLe'asecolului
al
XVIII-lea(deex, DHH,A, XIX,p. 15:3,
XXI,p. :1[i5,
XXlI,p. 117),Cîttimp
primele
documente
originale,
estegrendespus!Iad\estevorbade()alternanţăveche
nucumva
ea s·a erealmaitirziuin !mprejur'lri
earedimÎnpentrulloiobscure.
38CI.Pela!'Skok,EliwQlogijsfci
rjei'nikliroatskogG
fii srpskoga
jeziko;1, Zagreb,1971,
p. 162.înfăţişarea
lJmntclui
(douăculmilegateprintr-oşa foarlepronunţată)
nefaces'i optăm
pentruetimonul
sef"penirucă bg,MII)
:neun senspreagelll'ra!
("culme
tir mUllte").
iar rom.
/Jiili"IJllştean"
nusatisface
suhaspcetullnţelesuJuL
Deremarcat
c,l npelativdl
;tr., caredesemna
şa!!:]unuiansamblu
hinar,a trecutla p!.în rornilneşte,
denumlnd
virfurilesale.
"9,Muntele
arcvlrfltlplati rotunjitea o tigaIe;pentrualteoroni1ne
siavedela această
bază,veziVI.,C;
milauer,
Jlandbuch
del'slawischcn
TUPOIlOllwslik,
Praga,1970,p. 11\2.
Termenu
1
slava pătrunsIn romfUlă
doarcu sensulderivat.aeelade .,plflcinlă"
sau "dăUli.i"nepotrivit
lns{in oJ'onirnie,
undedeno1ninaţia
pleaeăin Hlodobişnllitdehl <:lscnl;lnarea
C-:J
qbiectedeuz
easnic(cazan,cor!'!,
cc/ldo1'C,
albie,cils/uriI.
leafăetc,)şi nu cu produsealimentare.
Aspednl
cHmeteristic
facemaipuţinprobabiW
ipotezauneierea!.ii
de la un ILpers.Scoof1rdâ.
1"Cf.MaxVaSHlCl',
Blimo/ugU'"skij
stOf}aT'
l'Ilsskogo
jaz!Jka.IV,Moscova,
J97:3,p, 544.
Termenul,
prezentIn limbiJ"sl>1Ve
de est ŞiJllcelebaltice,nu pare8:1le fi ]O,teUllosent
!
celorslaverIcsud,Chestiunea
limiteisud-vestice
a zoneideinfluenţăslav,)nlsăriteaml
esteins:l
departedea fi rezolva.tă,
iarsemnifka\iaeo!'cspnnCÎe
perfedcaracteristicii
eseniale a muntelui,
care"avindmaiITlu]j,'i
Inelinaţiune
spresudşisud-vest,înverzeşte timpuriu
1·. ,J Acestnmnteestefoarterodnieşi eiiutatde piistoriide oi"(IoanHlill\escu,
JJragosltwele,
ClmpuJnllg
Musce],
19:17,
p. 20G).
COIlcordan\a
seruanlieii
şiaspedul"djedivalevidenLJimiLeazl'î
multşanseleuneiexplicaţii
printr-unn. pers.,chiardaeriN. A. Constan(Jnescu
lnregistrează
un antroponim.
Aigu(IJic!iolwr
ollomastic
românesc,
BUCllreşLi,
1963,p, 41li).
4; EmilPetrovic:iinclude
oronimuI
printreceleearc"pot.fi uşorrecunoscute
ca nume
depersoan{l"
(Studii,p.2(5),Noinu cunoaştem
unastfelde n, pers.i, tinIndSt;ama
desenstLl
'lcl,icetivulni,
ne lndoi!1)
(';131'puteaexjsta.
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d. v. ser. uenici "culmen montis", v. hg. venfcl, bg. uenec "cunună")U, în
Vrancea Zboina şi Macradiul (explicate de lorgu Iordan din v: bg. tzbojtia
"excreseenţă"3 şi mokrşdiuă"umed" 44),v. hg. *Zabela(gura) "muntele graniţei" (el. v. bg., v. ser. zabell"pădure îngrădită", alb. zabel"pădure de graniţă", hg. zâbel "branişte")45,Ne!zarTla'MareşiMică «uu. neharnyj "diform,
).('ffIJfjf!I
43Atcstărlle
slavele dămdupăIvanDuridanov,
DieHţţdrotuţmie
«lsGescliichisquclle,
Koln- Viena,
1975,p.187.Pleelnddelapronunţia
actuală.vtneiia,"\XJ.,"·l".
Schelner
(DieOrtsnatnen.
immittlerenT'eile
dessiidlichen
Siebenbiuqens,
In"Balkan-Archiv",
III,
1927,p. 153)şi EmllPctrovlci
(Recenzie,
InDR,X,19,j:l,p. 529nota2)Ilconsiderau
untoponim
românesc,
dela adjecttvul
crnejr»,
darformele
vechiI/enetia,
Incepind
dela 1235(Coriolan
Sucln,
Dictionar
istoricallocalităiilor
dinTransilnania,
II, Bucureşti,
1%8,p.243),nearată cănumele
a fostmodificat
ulteriorprinatracţieparonirnlcă.
PentruLip.cf'.Cununa(PiriulCununii)şi
Curninschi
la Brodlnade SU$,
jud. Suceava,
dela ornnlmul
Cununa.
Altetoponime
slavede la
bazacitatăsintmenţionate
de VI.Smilauer,
Hurulbttch,
p. 189---190.
Corespondentul
săsesc
al venetteiesteKronstadt-v;
dinapropiere
(= Braşovul),
numitIn
documentele
vechiCorona,
al căruinumenua pututfi expltcat
convingător
dininteriorul
limbii
germane,
undeKronenuareşi Intelesul
de "coronarnontls"
(deaceeaGustavKischs-agindit
la un germ.med.desuskrarie"boabădeienupăr",
apropiatde Kroneprinetimologie
populară,
carear fi fostnnfeldecalcdupăBraşo»,
explicatdin*Bradiş-ăll!-eLSiebcnbiirgen
imLichle
derSpraclze,
Leipzig,
1929,p. 99); paredecimaiprobabil<:il.
tO[lonimu1
germanpreiapractic
un v. rom. *Coruna.
Oronimul
erafoartemultfolositdc cătreromâniidin evulmediu,Iăslnd
numeroase
urmeIntoponimia
balcanică:
J(onom,
l(orOHa,
l{o!'olla!je
(munţişi dealurllnSerbia,
cCSilviuDragomir,
VlahildinnordLZI
Peninsulei
Balcanice
în evulmedia,Bucureşti,
1959,p. 54,
58.65); Cl/rana,numelemalmultordealuri!;iilocalităţidinregiunile
Ioenttedearomânişi mcglenoromâni
(eLTh. Capidan,TQPonYll7ie
macedo-rol/ll7aine,
in "Langue
et LiUerature".
III,
1946,p. 66); Rorana,mareaflllentstingal rîuluiRupadinSerbia,alecăruiatestărid.inveacul
al XIII-leaauformaCorona,
pentru cares-auoferitexplicaţi!
neverosimile
(ser.kora "wajă"
+ suf.te.-{lJ!l1
- deşiturciieraupeatunciîncăInAsia-, obazâiliricăcomparabilă
cuCOl'illiWn,
un celtic](arnu,un alb.kronje"izvor"- vezidiscuţiala ErnstDickenmann.
SlnaiclI
zw'EIydronYll1ie
desSavesystellls.
InAECO,
VII,-1941,
p.216-217,carenu areîn vedereşi termenul
românesc).
NiciPetar Skoknucontrihuie
prea multla elueidarea
etilllCl!ogiei
: dupăcemenţionează
opinialuiBaric'.,
careIncerca
să apropie]{orrwa
deml prelatinkarl'-"piatră",el crede
căpoaterefaceo bazătraco-iliril.
*lcron"izvor"
(dincarear descinde
şialb.knra,articulatkroi;
cI. Etimologijski
rjeenik,II, p. 152);cheiaetil1lologiei
o d[t!nsiiun alt Koralla,dinbazinul
Vardarului,
discutatde noiin continuare
(p.437),căruiameglcnii
li spunComnaşi Cnnma,şi
carepermitereracerea
unuivechirom.*Corna,cu redattn s]aVlt
prina. Niciarticolul
kOl'()!la
dindicţionarul
luiPetarSkok(p.157)nUreuşeşte
S[tcoreleze
toponimelc
l(r)rolla
(vale),Velilw
[{orolla
şi ]{ofUltski
do(ape)cu sensurile
apelativelor
slave(ser.kOrww
"coroană;şarpe",lJ.g.
kor6na/ konina"coroană;
o partea r{lzboiului
det_esut")
şi nieioronimul
[(ul/oracualb.kunol'll
"cununIe"
(undeapelativulexplicădoarmobHul
melatezei,
atracţir' paronimică).
43IorguIordan,op.cit.,p. 40.
H IOl'gu
Iordan,op.cil_,p. 1:34.Pentrua eliminadificultatea
de ordinfonetic,credem
că.punetuldeplecareal ol'ouimului
trebuiesă suporte1)uşoarăcorecţie:v. uer.*Afokradivi1>
,.Mokl'lldill
(datorită
prollunţării,
obişnuit,}
Inner.,a lai-lJinfinali!absolutăea-u» (prinasimilare,articulat)Ll1acradill,
dupâcareau urmato seriede evoluţiisecundare,
dinnecesitatea
dea
evitahiatlll,careS'-all
constituit
Invariantecu c.irculaţ.ie
paralelă1.11
zon{t
: ,Uaeradii111
(a. 1R:30
şi 183t\,
eLAurelV.Sava,Docllmente
pll/nene,II, Chişinău,
H131,Il.. 114,şi 138),1ifacrarleilll
(a. 1755.ibidem,
p. 18),'Nlacradelll
(a. 1827,ibidem,
p. \)9- şi aduai").Suf.-iEdi
alternează
in
limhilesIavccu -jad!; mokredi/mokradl
"mlăştinos,
băIHlos"
(veziFraneiszek
Slawski,
ZarlJs
IIlowolwilrsllli1t
praslowianskiego,
InvoI.SlowIIik
praslowiariski,
!, Wroe!aw
-- Varşovia
- C1'acovla·- Gdansk,
1974,
p.(4),.iar-iufleraunsufixdesUbstantivare,
indicind
p(}sesorul
prinexcelenţă
al uneicalităţi("Băhnoslll").
45Numeleacestuimuntenu s-a păstrat,dar el trebuiepresupusca centrupolarizalor
pentruceledouăhidronlme
Zăbala,c1esell1l11nd
unaflllental PlltllciInVrancea
şial HlullliNegru
tn Ardeal,ale cărorizvoaredescinddinaceeaşicumpăn,l
muntoasâ
(zonavirfurilor
Lilcăuţi-Arişoaia
- Bunlul).
AceastăImprejurare,
precumşi t:araderulneverosimil
al etimologiilor
date
hidrollimelol'
decătreOttoLiebhart
(lheOrlsnamcn
desSeklergebiells
inSiebenbiirgen,
In"BalkanArchiv",
III, 1927,p.80),dinmaglt.zabola"friu,zăbal{t",
GllstavWeigand
(Ursprung
dersiid-
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urît; hîd")i5,Hitboca( < ucr, horbâka,augmcntativ al lui liorb"cocoaşă,gheb ;
dimb") 47, Lăcăutul «uer. =lukooec"bombat", ef. lllk"ceapă", Lnkooicja
"bulb, căpăţină") 48, în Stinişoara Cozia «UCI'. *Iwz('i)lja"al ţapului")",
kurpaihischcri
Flussnamen
in Runiănien,
In JAHHESB.
XXVI····XXIX,
1921,p. 83),reluaIă
deGusta
v Kisch(Siebenbiiroen,
p.1.8)şi IorguIordan(op.eii.,p. 58),dinuel'.zobalakatt
"liflecări,
a sporovăi",
Al.P.Arbore
(Toponimie
puineană.
In"Mikovia",
I, 1930,p. :8),dintr-unsl.săbăilea
"a murmura,
a facezgomot"
(?),Şt.Pasca(Recenzie,
InDR,VII,1n,11-1\J:3:3,
p. 410),din s1.
+za-bala
"mocirlă"
(?), ne determină
să considerăm
primaroronlmul,
substituitulteriorprin
numelevtrfurilor
zoneimuntoase
(fenomen
destulde frecvent).
Sensuliniţialal apelativului
v.
bg.V3fj fostacelade"limit{l"
pentrucăel derivădinverbulzabel
ja "a devenialb,a facealb"
(limitele
depăduresemarcauprindesfacerea
coajeicopacilor),
ci. Bălgarski
ctimoloqiăcti
reănik,
1,p. 568-·569;or,ale!eraIntr-adevăr
graniţadintredouă"ţ.ări",cea"lIngurească"
şi cea"a
cumunilor".
Pentruevoluţia
Ionetică,
cr. oieonimele
Bula-c
Bălo(l-<:mil
Petrovici,
Studii,p. 189:
idem,"Mo!1o{tongarea"
ea>a dupălabioleineletnenlclc
stanealedacoronutnei,
!n HSI,VIII,1963,
p, 90-(2).
46Pentruapelativ,eL R.D. Hrlncenko.
Slooar'ukrainskoqo
jazyka2,Berlin,1!l25, S.V.,
echivalat
cufUS.bezobrazrujj,
Aceştimunţi,aşacumseobservăcuuşurinţădinharta1 : 25.000
(undestntnumiţiNehtrnaş,
sînt.ansambluri
stîncoase
contorslonate,
cu virfuriascuţiteşi pante
extremdeabrupte.Gh.Bolocan
(Modele
dcrioatine
in toponimie,
In LH,XXIV,1975,p. 19f})
pleacăde la alt sensal apelal.ivuluiucr.,"murdar,noroios",
considerind
primarhtdronlmu
l
(caredesemnează
unpirIuceizvorăşte
dinaceştimunţi); darpirlul.aflatIntr-ozonăsttncoasă,
nu arc caraeleristica
presupusă,
iar polarizăriIe
de tip popularsefacde obieeidela oronimla
hidronlm
şi nu il1vers.
Unalt munteNelta.rna
se aflăIn zonacomunei
Mlnzăleşti,
jud. Buzău
(veziIonDonatşicolectivul,
Indicele
llumelor
delocurila DlE, B,vol.1,Bucureşti,
1\)56p. !l2).
Uncorespnndent
românesc
ar puteafi oronimul
Pocilura
dinParing.
(7 Untoponim
lIirboca,
denumind
!1l1
deal,unsat şi plraiedincomuna
VadulSoreştilor
.
jud.Buzău,esteexplicatde EmilPetrovlcidin!lcr.I1liboka
"adîncă",
in timpce IIîrbolJet
din
jud. Suceava
estederivatdela uel'.horI!"deal"(TopOllimice
stanedeestpe leri/oriulRepublicii
Populare
Române.
1.1'oponimia
prezentînd
hpronenil
din!l,InRSI,IV,1n60,p. 48).Dimpotrivă,
Gustav\Veigand
corelaprimulnumeeli uel'.flOrI!,
dar fărăsă Incercesă-iexpliceterminaţ.ia
(Urspnzll[/,
p. 82).Unuer.hliboka,
lIluboka
a dat In rom.,in modobişlluit,lJliboCI1,
JIu/boca,
JIolboca,
aşaIneltestegreudecrezutîntr-oatracţieparonimică
a apc1ativu]ui
hÎrb.Muntele
din
VJ'allcea
este1113i
mieîn mportcuveciniis,li,Muşaşi Giurgiu,
darare panLeabrup,le
şi profil
earaderisticde "cocoaşă".
Aceastălnfă!.işare
ne-asugeratapropierea
de uer.llOl'.b#ka
(un diminutivhorbok
nu ar puteamotivafinala-a),definitinsufieient
de eătre HrincC!'Îko
(..deal,
lniilime"),
dar31căruisenssepoatestabiliţinlndseamadefuncţiasufixullli
(cf.!,.rybaka
"spadă
mareşilat<1",
kOlljaka
"calmare,greoi,masiv")
ca"dlI mare,masiv;cocoaşă
mare'"iarevoluţia
10Ilctîeă
estemaiuşorde acceptat:*lIorbâka>
(prinasimilare)
*Ilorb6ca>
(prinapropiere
de
!J1rb)
Hir[}()ca
(dupăSextilPuşcariu,
.,cazurile
dndvocalaaccentuată
influenţeaz&
peceaneaccentuată [... 1nu sintmaidesededl celeIncarevocalaaccentuată
e ceaillfluenţatX',
cf.Umba
română.
11.I!o"lirea,
Bucureşti,
1!l59,p. 101).Ciisensulprimarnua fostcel hidronirnie
o dovedeştefaptulcă din acestmunteizvorăsctreipîraienumiteIlirboca,
dOtIădintreelecurglnd
spreest (Hirboca
,\1arcşi 111
ieă)iar u11ulsprevest.
48Virfulmunteluiare efectivaceastălnf,'iţişarc.
Evoluţiatoponimll]u!
slavpresupune
pronunţarea
bi13bial,l
a lui -u.. şi folosirea
obişnuită
a unnicazoblic,lOC3tivul
: *Lll!cOWCll>
*Lucăulu>
(prinasimilare
sau atl'acţieparonimică)
l.âcălliu.Dela apelativullac nu se poate
porni(deşicuvintulnostru'1p,ll.rlllls
şi :Inner.)pentrucă nu existălacuriIn zonaapropiată
a acestuimunte.
4. E. Petroviei,
A.djecliuc
posesive
sloveÎn-j- ca!oponimice
peleri/oril.ll
R.P.R.,In SeL.
IV,1953,p, 72-7:LAuLorul
reeulloaşte
ca ()"dificultate"
a etirnologiei
salefaptulcă grupul
-Ij- nu a evoluatla -Î-(ea111
Cozia).
Dinacestmotiv,1.PMl'llţîncearcă
8:1explicetoponimele
dintr"ul1
n.pers.Gozacusuf.-l-(Onomastică
românească,
Bucureşti,
1n80,p. (9).Dardurifi.carea
lui-lf· nu esteun 3ccident
izolat,ciafectează
şi toponime
bulgăreşti.
(Rozlo)
explieate
tot dela
apelativde dtre .IordanZaimov(Bâl,qarski
!Jeo[Jrafski
imeni1
s -j", Sofia,1\)73,p, 114-- tot
aid şiHozlja): acestfenomen
este,de altfel,destulderăsplndit
la derivatele
tn-j-,atît peteren
l'OlIIânesc
cît şi pe terenslav, Cev31I13Î
mult,U.lln. pers.*Cozla
nu esteatestatnicimi'tcaro
singurii
dată: aceaslaeste,defapt,"dificultatea"
etimologiei
lui 1.P;it.ruţ,careseeliminădela
sineIncazultopou'.lllelor
rare,darpestecarenusepoatetreceInsitu3ţiaîn caretoponimul
are
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DHAGOŞ
MOLDOVANU

Il

Ostra «uer. asiry) "ascuţit") 1,0, Peşieuna (-<uer. pcslaI1.11.j
"nisipos")51,În
ObcineleBucovinei'Pecişie,lîngă Pojorlta «: ucr. pe{:y.i;e"loc ars de soare",
"Joc eu rămăşiţele unei loeuinţ:e")52
şi Vejul (A1areşi IHie),lîngă MoldovaSulita «uel'. oda "turn; vîrf de munte")"l - ambele aparţinînd stratuo anumităIrecvenl.ă
(eumare CozlaIn Ardeal-- el. G. Kiseh,op. cil., p. 12,1-. In Banat,
Ung:)Berzusca
, şi InMoldova)
In timpceantroponlmul
estecu totulnecunosc-ut.
Dovadacea
maibunăa just.eţ
cl interpretării
lui EmilPel.rovtcl
o constituie
insiiat.csta
reaformeiCozi
ia a
orontmulul
nostruintr-undocument
slavdela fineleveacului
al XVI-l(,l
(datat.1458).efoDRll,
A, II,p. 418şilocalizarea
fiicutădeeditorila p. ·i75.Situaţiaesteoarecum
paradoxală,
pentru
căne-amfiaşteptatcaoronimul
siiaibăIormamaiveehe,"Cozlin,
iarnupeceacvoluată
(carenu
s-a mentiuu
t ptnăInvremeanoastr-ă).
Oalt;'iCoti:neajută8<\înţelegem
elimstaulucrurile.
La
1121amhnsndor-u!Ghillebert
de L:111110ylI
tntllucştepe Alexn
nrlrucelBunIntr-nilsat domnesc
"Cozial",
dupăeetrecuseprin"rn:uipustiefă].i''.
Acestsat a fostconsiderat
de e:ltreConstantin
C. Giureseu
ea fiind:lcelasicu CoziadinbranisteaBoholinului,
uient.iona
tă ea atarela 14{),t
(DHII,A, II, p. 54).F'und;lIsăudevederea fostcombătut
deMariaU;,lhan,carecredecădeosebireaIormalădintrenumeestepreamarepentruHpermiteidentificarea.
Constantin
C. Gill.
resenrevine.completludu-si
aruurncnta
pa .istoric;]
şi arătlndcă, dimpotrivă,
asemănarea
este
"surprillzMoare"
pentrucinecunoaştedeIorm1rile
nomenctaturii
topiceromâneşti
In scrierile
călătorilor
şi,adăugăm
noi,Invechile
hărt)aleMoldovei
(vezidiscuţiala Constantin
C.Gluroscu
,
Probleme
conironcrsate
În intorinqraţia
română,Bncurcşt
i. IU7i,p. 1;;2---15:).
Intr-oAddenda
el corriţjcnda
(AIIA,XV,1978,p. b27 ;'>28),
ŞlehmS. GOl'ove.i
propune cu destullemei,identificarea
localit<\ţjj
eozialeliCoziadin.ţinlltlll
Cerniiul,i
(atestat:1
eaatarela 1488,ef.DHH,
A, III, p. (2), carese aflaefeetivIn drumuleăJiitol'nlui
fl'aneez
; coree[:ia
sa schimb:'i
datcle
geografice,
IlUInsiişi pecelelingvisl.iee
ah'problemei.
L;rmărind
îndeaproape
moduldereflectare
a loponimiei
l\Ioldovei
în memol'iaJisUea
şi t:artografia
european:!
veche.ne convingem,
Intr-adevăr,
e:1defoJ'fnările
eraucurente,
darexplicahile
totuşi,Într-unfelsaualluLAdăugarea
lui
-1finalnupoatej'jins:!motivată,
aşalnc1ttrebuies'lpresupunem
căformaauziUi
de Ghillebert
a fost*Cozlia.
lntr-adev:1J',
mel.ateza
fra c.elmaiobişnuitprocedeu
de evitarea nexurilor
con·sonantice
româneşti
d e:1trestrăini.Coroborind
acestcazeuprilJlul,
conchidem
e,lprin secolele
al XV-ha-- al XV1-1ca
formeleCo.zi(i)a
şi Cozliaa!ternan,iar aeeastiialternantăs-a tranşa!:
maiUrzi!!,
Insensulgcncra!iâirH
uneiformesaua alleia.Credem
e,l ceade il douasemen\inea
Iiedatorităvorbitorilor
deJimb:1
slav,'iearevormaif.iexistatîn Moldova
acelortimpurimaiales
prinzonele
rnontane
aleţării,fiedaloritiî
faptuluicăaeeti vorhitori
fnscscriî.
l'omi\nizali
maitirziu
asUelIndtpăstraserăanumitedeprinderi
ar!.ieula
toriislav(.
Neverosimil
esteapelativul
caz/il"dilmă"menţionat
de PO!'lH',!c
(dela carea fostpreluat
dePetreV.Hutaruşi G('o)'ge
A. Opl'eSCll
III Lc;riconullo!'
toponimie,
Bucureşti,
19·1:1,
s.v.),pc
caresehazeaz11
etimologia
luÎJorguIordan(op.cit., p. ;l,).Acestaşa-zisapelativeste,defapt,
llllcuvintrefăeutdecătreVasileBogl'ca
plecinddela un extras(lin Dc.w:riplio
Tarlarlaca lui
Broniovius
("kozles
seulll.ll1uli.
vulgomOrJilii"),
In careeruditulclujeanvedeaoriginea
toponImelol'Cozla(Pilgini,:slol'ieo-filolo!liCC,
Cluj,1971,p. HHşi ;m2).In realitate.,kozles
estelatinÎzareagreş.ii.l
a plllrainlui
kijz!,J1'
al cuvlntulu.i
Eli'lrilsc
k(izii"lUovil;\
depiatră"(cI.W.Hadloj'f,
Vcr.mch
fine.>
Wiirferbllcflcs
derTiirk-Diahcte,
II,Petersburg,
1899,col.1:1(0),
operatădeBroniovlus,earenu {;\Ce"
deeîts<\citezetermenul
folositde popuJaţ.ia
"Tartal'iei"
lmprelll1:1
eu echivalentulsăupolonez.
Cumvommaiaveaocaziasă ar:lblrn,POl'ueic
era un geografinformat,
carea inclusin glosarujs{luşi desLuiICrlllCJlÎ
livreşti,a ciîrorexistenţăfusesepresupusăde
altiisau"inluiLă"
de ellnsuşi,darpe earecercetările
eleterenulterioare
Jl-al!reuşit.5'1-1
l'cdes
..
copcrc.
[,1)
Gustav\Ve.igand,
Ursprung,
p. 8,1;IOl'gu
Iordan,0[1.cii.., p. 1()(); ;J.B. Hlldnyc.kyj,
GeoYl'Ophical
ţ.iallu:s
01'lJoikolJia
(JHidd!e
C(Jrpa/h!a!18)",
în "Onornastiea"
(Winnipeg),
XXIlI-·XXIV.J062,p. (l";VI.Smilauer,
op.('il.,p. 1:l5.
51EmilPetroviei,Studii,p. HiO.
r,"CLlIrÎncenko,
OJl.cii.,s.v.; P. S. Lyscnko,
Slor!Jlyk
{Jo/dkUh
/lol)oriil,
Kiev, 1\}74
,
p.158 (informaţie
comunieat.:'\
de IoanLoI11ue).
Vezisi toponimu]
un. PeCu.Ma
<:itatde J. B.
Hudnyi'ky.i,
op.fii.•p. 111şi rom.Pccişlc
In It. S.S.MoldoveneaseLi,
ciLatdeA.Erell1ia,
Nume
dl:[oca/itrlli,
Chişinău,
1\}70,
p. 12bŞl](10.
5<1
F\efIexeJe
topouimiee
slavealeacesteibazele prezintâselectivV!.SmUauer.
op.cii.'
p. 190.
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lui est-slav anterior infiltraţiilor huţule -, În Munţii Apuseni VirFul Ttrtaoii
( < bg. iărtaflyj "Încovoiat,cocoşaL")"\Camtiiia de lîngă Roşia «hg. +kamefiica "pietros"< kameni "piatră"), Piatra Craivii «bg. krajeua "a hot.arului")55, Ciumerna « bg. *cemCftlla<cemer"spînz")"6, Ttrcauul lingă
Groşi « hg, *ti'irkavil "defrişat"<târkam "a rade, a curăţa"] ş.a.m.d.
Pe de altă parte, faptul că afluenţii unor riuri eu nume slave sau maghiare
au, la munte, nume româneşti este lipsit de semnificaţia istorică ce i se dă:
fenomenulse remarcă.cu uşurinţă şi În zonelede deal sau de cîmpie, indiferent
de rîul pe care I..am avea în vedere, şi nu pledează cîtuşi de puţin pentru
anterioritatea populaţiei româneşti. Impresia că rlurile cu nume slave ar
avea nume româneşti la munte izvorăşte din confundarea noţiunii de "curs
superior" cu cea de "afluent". In sfîrşit, este greu do crezut că numele marilor
rîuri s-au păstrat în zona montană: pentru a admite aceasta, ar trebui să
dovedim mai întîi că aici s-au menţinut şi hidronime minore, iar În al doilea
rind că nici un mare riu lipsit de curs Intramontan nu şi-a menţinut numele
vechi. Cum aceste dovezi nu se pol aduce (cea mai frapantă "ahatere"
fiind .I1rgeşul),urmează că nu dimensiunea cursului intra montan, ei importanţa de ansamblu a apei, caracterul său "major" a impus conservarea denumicii.
Concluzia care se desprinde dia studiul etimologic al numenclaturii
este aceea eli ,.toponimîa de origine slavă o înfîlnirn pretutindeni, indiferent
de aşezarea geograficăa proviuciilorromâneşti şi de natura fizic[tfi locurilor
respective"57. Ideea continuităţii românilor în zonele montana este negată
in manieră categorică de către arheologi, iar istoricii medievişti inîirrnă şi ei
ipoteza cohorlrii de la munte la cimpie'". Studiind fenomenele de roire a
satelor şi de colonizare enezială şi voievodală În Transilvania secolelor al
XIV-lea ---al X V-lea, Şt, Pascu conchide: "Nu se poate constata o direcţie
unică de roire, dinspre munte spre şes sau dinspre şes spre munte, dinspre
deal spre cîmpie sau invers. Se constată o frecvenţă aproape egal in amîndouă direcţiile"59.
f
1.2. Dar dacă zonele de munte nu au o toponimie exclusiv;românească,
nu este oare posibil ea cea existentă să. fie mai veche aici decît aiurea?
H Atestatde SllvestruMoldovan.
Zarondttl
şi MuntiiApuseni
oi Transiioanici,
Sibiu,
18!l8,p. 1f>1
; are o tnălt.im«
de 1 :314ru,CuvJntul
bg.la NajdenGerov,Rl!cnik
na bâlgarskyj
jazyk,V, Plovdiv,1(J()4,
Il. :3G4
5 EmilI'elrovici
(Lapopulation
dela Tra/1sylvonie
au Xlcsiecle,
!n "Hevlle
deTransylyauie",X, Hl4A.
p, 7(J)se gîndeşte
la un *kmljevo
"a craiului",
la fel ea şi Gustav\Vcigand
(Orlsnamen
imOmpo/y
- UllelLll'imyos-Gebiel,
p. 4),sau G.Kisch(op. cU.,Il-"195).01',toponilHularc ()justificare
Istoriei1
preclsfl,
pcnlflleă aicififostvremeilldeJllllgală
graniţadill.trc
ungurişi El'deuelu
al IniGelouşi al urmaşilor
săi(eLŞtefanPasc.!!,
Voieuodoful
l'ramilvllniei2,
1, Bucureşti,10n, p. 20).
5(;EmilPeIl'Oviei,
Lapopalalian,
p. 80; idem,Studii,p. 150.
7 Xorgu
lordatl,op.cit.,p. ti.
.s IonNcsto!',
Aulochlones
eiSlave:;
cnRouTnonie,
în voLLesEi/ave:;
clicmOlide
mcdilerranb:n,V1€ Xl' sieclesSofia,1973,jJ. 4!)4
Zaharia!
Les,'/!.Jllf'eCS
arch.i()loqiqu{s
rlela
ronlinu.ili
dao)·romaine.
in "Apulmn",
XI], 1 p. 284;Octavian
TorojJlI.
1\omallUalw
IÎnie
şi .':driiro!nânii
in J)acial'raialzăsad-cG.rpalicâ:
(secolele
III" ){l), Cn:tiova,
1)76.. p. J nota
980;P. p" PanaUescu,
Introducere
ill.istoriaculturiirornâneş!i,
tn7H,p. 118: Gh.
LcPl'o/JIeme
dela coniinuile
Slll'leiUl'iloire
dela Dacie,In,X.!I,
I\Ing,Il· :l50
uneiretrageridelung2i
duratiia popuhrpei
in î.llunţ:i
ni separelHl'in1;:L:t';),
;)9Ştefa,n.
:Paseu.,
I-Jabitalul
transiloan,
in 1L,ucrblri
şUlnţ:ificc.
Istoric :,dJintc
socIale
lleda.goglc"
(Oradea),
lH72,p. 17.
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DRAGOŞ
MOLIDOV
ANU
Conservatisrnuletnografic şi lingvistic al acestor zone, "adevărate muzee",
a fost remarcat de mulţi cercetători, Robert Loriot ne încredinţează că
"regiunile muntoase precum Alpii, Pirineii,Carpaţ,ii, care în toate epocile
preistoriei au servit drept refugiu populaţiilor Învinse, conţin, după cum se
ştie, numeroase relicve Loponirnice de o mare vechime. Dimpotrivă, teritoriile de cîmpie, măturate de invazii multiple, au suferit, datorită ultimilor
cuceritori, o nivelare lingvistică relativ recentă" eo. După G. Giuglea, "în
creierul munţilor" noştri există o serie de "numiri capital>" 1, adevărate
relicve de nomenclatură veche, cu o semnificaţiesimilari" cea a martorilor
de eroziune din geografie. "In toate ţ.ările romanice, susţine pe drept cuvînt
G. GiugIea, acestea formează dovezile cele mai puternice pentru vechimea
locuitorilor de acolo"62,De aceea el a căutat insistent să descopere "fosile
sau quasi-Iosile"toponimiee, adică nume care păstrează elemente ale unui
stadiu lingvistic revolut, dinaintea crmtactului eu slavii. Aşa ar fi oronimele
Buscaiul (Munţii Apuseni), care ar menţine un v. germ. *bosk"pădure" cu
suf. lat. -ainm», Varingul « lat. vulg. *ualanca< Latianca< lobitia "cădere
de pămînt", "avalanşă" eu suf. preromanic-anca) şi Paringulj( < gr. cp&:payy()
"rîpă adîncă", prin filierălaL)6, Citulrelul « gr. vulg. "€:x€:vopa
"viperă",
tot prin lat. )"5,iar dintre Iocalităţile montane Buninqoiea,cu "nume preslav"
pentru că include suf. lat. -i!70,-iqinem, a cărui funcţiune a încetat încă din
perioada daco-romană (de atunci s-au menţinut în rom. doar ţuninqine«:
<fllliginem şi peciruţine-cpetuţitiemy"şi Abriulul, care ,.nu poate fi originar
din nici o limbă vorbită în Dacia de la colonizareincoace'?"
10RobertLoriot,Leselement"
prerotnans
dansleNorddela Frante,in Troistime
Congres,
1, p, 57.
61GeorgeGiuglea,
Ctminie
româneşti,
p. 328.El eraconvins
că "lanoicaracterele
toponhnicevechi,preromane
sauromane,
nutrebuiesăfiecercetate
decîtÎnsateledemunte"(Traces
del'epoque
daco-romaine
: Abrud,Hrndă,In.Langucel Litteraturc",
III, 1946,p. 206).
62Idem,Cuvinte
româneşti,
p. 301.
63Ibidem,p. 302; acceptatde Şt. Paşca,Contributii
loponomasticc,
in DR,XI, 1948,
p. 95.
64G.Giuglea,
Cuvinte
româneşti,
p. 309-312; idem,Ura/teSchichien
unâEnitnicklunqssiuţenin derStrukturderdakorum
ănischen
Spraclie,
Sibiu,1944,p. 104şi nota 79.Etimologla
luiG.Giuglea
a fostacceptată
imediatdecătreC.Dienlescu,
Elementele
vechi
greceşti
dinlimba
română,
in DR,IV,1924-1926,
p. 4fJ5; GllstavKisch,Siebenbl1rgen,
p. 81; IonCOllea,
Douif
numelopicede originestrăveche
In muntiiOlteniei:Farangos,Barrancos,
Paring,Var/ng,!n
BSG,LI,1932,p, 88- 97.G.Ivlnescll,
op.cit.,p. 5,atrageatenţiaasuprafaptuluică ea ma1
fusesedalăde cătreN.Densllşianu.
Totla un cuvIntgrecesc,
<fi,xD.r;.yyrx,
segîndeaşi Lamhrjor
(IoanNădejde,
Dinlucrărileineditealel'ăposatului
Lambrfor,
In "Contemporannl",
VI2,1886,
p.•;394).
65GeorgeGiuglea,Cuvinte
romdneşti,
p. ;313.
66ibidem,
p. 116-31.7.
Temaar pnteafi, dupăel,lat. voraginem
"prăpastie,
rlpă",dar
Indiferent
de temă"rămlnesufixulca probăde neînlăturat
pentruconcluzia
noastră"(ibidem,
p. 317nota1).
67Ibidem.p, 317; acelaşIpunct de vederela Ernst Gamillscheg,
op. cit, p. 266.
G, GiugleaIncercase
să expliceoiconimul
dela un *AdBrudum,
In caresubstantivul
ar flnn
n. pers.dacic(Bordlls,
Bllrdus,Brudus"bărbosul"),
refăcutplecîndde Ia numelepeştelui"cu
barbă",bruda: "Apelativnl
*Brudusnutrebuiesăsurprindă
în ţaraacestordacibărboşi,cumSII
vădatiţiapecolumufllul
Traian"(Traces,
p. 205).Defapt,surprinzătoare
ar fitocmaiexlsten1:a
acestuinumepropriu,şiaceastatocmaidinmotivulinvocatcaargument
deautorr Citpriveşte
etimologL'l
lui brudă,ca continuăsă rămlnăneelucidată
(vezi,malnou,VasileArvinte.Contributiietimologice:
brudiu,lJfudă,In "Dacoromania".
V. 1979-1980,p. 77).
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Pentru numele de munţi s-au propus şi explicaţii de la antroponimew
sau apelatrve=, dar singurele pe deplin convingătoarerămîn cele pentru Cindrel (pentru că n, fam. Cindrea a fost atestat într-un sat din împrejurimi) şi
pentru Buscal, de la un IL pers. Buicat, pe care-I înttlnirn în evul mediu
atît în Tara Romănească, cît şi în Moldova(la 1487,cf. DHH, A, II J, p. 3'2)
şi Serbia (nume de vlah la J220), iar evoluţia grupului -ţc- Ia -8C-era obişnuită
(cf. Buţcăieni în Moldova, devenit Buscăteni şi apoi Boscoieni). Altfel stau
lucrurile pentru Varing şi Paring, nume care n-au putul fi incă descifrate.
Astfel, Constantin C. Giurescu se lasă sedus de asemănarea oronimului cu
p ărincul, numele popular al unei spec.iide mei (atestat de DLR şi În forma
paring), şi presupune că "în perioada întunecată de după părăsirea Daciei,
a migraţi ei popoarelor",aici ar Iipracticat daca-romanii"neîntrerupt"agricllltura. Această activitate ar it confirmată şi de alte toponime, precum Mălaia
din apropiere,care constituie împreună ,,0 mărturie a acelei epoci îndepărtate,
una din cele mai grăitoare, atestînd [... ] continuitatea populaţiei daca-romane
în ţ.inutul carpato-duuărean". Este drept că în unele zone perimontane s-a
cultivat părincul (cum ci dovedeşte, de pildă, toponimul La Parenciştede la
Sîrbi, în Hihor}?",dar acest lucru ar fi fost imposibil pe Paring, unde singura
indeletnicire umană "tolerată" de natură rămîne păşunatul alpin; Mălaia
este, de fapt, Maleia, un pîrîu care izvorăşte de sub Paringul Mic, al cărui
nume nu are nici o legătură cu mălaiul. Semnifiativ este cuvîntul ardelenesc
piiritiqoare "parte a unui munte lipsită de vegetaţie", pe care DLR îl derivă
de la Parituţ, şi care reflectă o caracteristică evidentă a masivului. Am putea
admite că s-ar fi putut cultiva aici părincul numai dacă am avea in vedere
extensia oronimului asupra întregii zone muntoase care include Parîngul,
dar această accepţiune nu are lin caracter popular, ci este o creaţie recentă a
geografilor. Puţin convingătoare este şi asociaţia făcută de G. Pascu, Iorgu
Iordan şi J. Hubschmidcu pârfngli"prăjină"".cobiliţă" (eu variantele parfngă
şi păring, cf. DLH): sensul de "creastă Înaltă, alcătuită din sUrei mari şi
pietre tari" pare a fi o creaţie a lui Porucic, neconfirmată de niei sursă lexicografică, iar asociaţia "coromîsIă"- "creastă de munte", deşi productivă
aiurea, nu o putem documenta şi În toponimianoastră. în sfirsit, Partnoul
nu putea fi un reflexdirect al magh. porong"prăjină; barieră", cum presupunea
G. Pascu, pentru că apelativul ar fi trebuit să dea în româneşte mai degrabă
*podng (cf.dorong>doringă,galamb>golimb),iar infiltrarea În zona respectivă
a unui oronÎm maghiar major este greu de înţeles.
68Şt. Puşca.Contribajii
loponomastice,
p. 100(Gindre/a)
; EmilPetrovici,
Studii.p. 271l
(ParÎng,Cindrel);I. Pătruţ,op.cit.• p. 1:37(Cindrd).140-144(Parîng Varîng,Buscatlll)
;
N, A. Constantinescu,
op.cit.,p. 224(Busca/a).
6 GiorgePasc\!,Toponimie
românească,
p. I6a (l'drîng:=c,
păTingă magh.porong)
;
IorgaIordan,Toponimice,
in BIFR,III. 19:Jt'.p. 171-172(ParÎng< plla/antla,
cu corespondenteleromanice
uiecuvIntului
latin; obiecţiede ordinfoneticla etimologia
lui G. Giugle.'l
:
gr.'ll<Xpo:yyo.;
nuar fipututajungela PaTing,
pentrucă grupul-an-llUera accentuat;această
obiecţie
cadeInsăInipotezacătermenul
grecarfipututveniprin intermediul
latinei,pentrucă
s-a!'fi produsschimbarea
accentuării,
cLPascu,op.cit.,p. 1<i3)
; idcm,Toponim/a
românească,
p. 41; J. Hubschmid,
Auffăllige
[;bertragen
vonGegellstănden
I1nd]{orperleilen
auf GelăndefOTmm,
111
RIO,XH,1960,p. 85-91(Paring< păringă"col'omîsIă")
; Constantin
C.Giurescu,
Intelesul
topicului
"ParÎng".
Daledespre
agricll/lura
românească
dinCarpatiîn evulmediu.invoI.
Oma.iu
"meI). lui AlexandruRosettila 70 de ({[li,Bucureşti,1965,p. 304-306(Parîng< parinc
70TraianMager,ŢinulullIălmagiullli.
:Monografie.
Cadrulistoric.Arad,1938,p. 165.
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"Jmcătărie"V·.Un v. sI. "Variil'UIikll,cu suf. -UZ'i(care forma derivate deverbale cu înţeles de ncmina instrument.i)şi-ilaI (eu funcţie pseudo-diminutivalăjv"
avînd sensul de "căldare mare", putea deveni În româneşte *Varilwic, apoi
vărtn«, pentru că accentuarea prnparoxitonă favoriza sincopareaelementului
vocatie al sufixului secundar; pentru ..{n.:>·-l1-,vezi intra, p.406: "ci!n(i{:iS'i>
Cinây..
După Ion Conea, semnificaţiaprimară a Perin qului va fi fost tot aceea
de "groapă", deoarecemuntele.arată ea "ciuruit de oircuri" ; "E plin Parîngul
de căldări, găuri. zănoage, gropi, iezere"; posibilitatea ca un munte să Lie
denumit plecînd de la o formă de relief negativ este confirmată de oronimele
Gropu, Groapa, Gropile,Găuri din aceeaşi zonă, aşa 'Incit "numele de .Parîng
nu e singur, ci stă prins Într-o horă de sinonime"78.Un geolog vorbeşte şi el
de "zănoageleşi hăurile Iără fund ale Paringului" 71).în acest caz, ne putem
gindi la UIlsinonim al'l/arÎllgullli, derivat de la verbul v. bg. poriii "u fierbe",
numai că de data aceasta, în afară de bg. parilnja"salii de abur a unei băi",
nu mai găsim şi alte derivate, care să.desemnezeobiecte de uz casnic. De aceea,
fără a abandona cu totul ipoteza creaţiei sinonimice, ni se pare mai verosimilă o raportare la hg. parog"al treilea corn mijlociuşi mai mic al Iurcii" RO:>
*P6rong> Pârlllg. Pentru a putea Înţelege despre ce este vorba, t.rimit.em la
schita unei furci de lemn de tip arhaic făcută deT. Pamfile81,eu patru ramificaţii, dintre care a treia nu se desprinde din coada de lemn ca celelalte, ei
din al treilea corn, aşa Încît este mai scurtă, pentru că v îrfurile sînt tăiate
aproximativ egal. Urmărind versantul nordic ial cresteiintre Paringo1 Mic
şi Parîngul Mare, observăm trei ramificaţii mai lungi: Mija, Sliveiul şi COIJtinuarea crestei principale (care Însă îşi schimbă direcţia); din ultirna, chiar
in dreptul Pariugului Mare, se mai desprinde o culme scurtă, paralelă eu Sliveiul finil la Zăn:)aga Stîn;i. Imagin::a acestei furci pl:imitive !ria
să-i
apara limpede CelUIcare urca pe creasta, deoareceramuri!e ano malţImc ascendent.ă: 2397 m Mija, 2420111Sliveiul,2;'iJ8m Paringul Mare. în accastă situaţie, ni se pare Iiresc aă ne întrebăm: oare Mija şi Slioeiulvor fi fiind
oronime româneşti personale (cum teoretic este posibil), sau (,;ronimeslave
(postverbal de la mizati,,8.sclipi, a luei" şi "sliuyj < sleja "a se împreuna, a se
uni"), mai ales că Sliveiulse îrnpreună eu creasta prineip;:di'iîn dreptul vîrfului
GemânOl'fli
'1 Dacă numele Gemănareas--adat pentru dl acolo se an!'! două
virfuri "ge.mene';82,nu este oare eu putinţă ea şi oronîmulslav s.flfi fost e.real
pleCIndde la acelaşi element caracteristic, să fi desemnat virful împreună t:u
ramifieapa sa
)i Paringul), după care, concurat de numele românesc, sî-şi
fi restrîns accepţia doar la culmea secundară? Tinirid cont de contextul
geografie,noi credem că aşa s-au petrecut lucrurile.
76nâlgarskielimoiogiccn
feinik,1,p. 122; Reclllk
srpsko!!i'vaiskog
i "arodI/Of!
jezika,11.Belgrad,
1!lG2,
s.v.CI'.şi poLdial.warznik
"oaJ{(
maimare",uer.
pamicja...albîa
pîrîului",cital:ede T. A. Mal'usenko,
Iz nabljlld.enij
/ludIlkroills];imi
nazuanijami
rcljefo/!,
in
,.Studiasluvica",
XVIII,1\172,
p. 20;)şi21G dela aceeaşibaz{t.
77Penlruacestea.veziFranciszek
Shnvski,
op.cii.,p. :111şi \13
78IonCOllca,
DOI/Ii
llllll/l?
topice
deorigine
sfrâlJci:fte,
p. ()().-n.
7"VictorCorvinPapiu,Geologie
i dmme!ie,
Bucureşti,
196,1,
p. 1i3,
uoT.Pallcev,
Dopâlnenie
la NajdenGerov,
op.<:il.,
VI,Plovdiv,
1908.s.v.
"1TudorParnrue,
AqriCllltllrala
români.
Studiuetnografic
CHim
adausdespre
măsurâloarea
pc'ilflinl111ui
şi glosat,Bucureşti,
H)1:$,
p. 1:.\1),
figura65.
82VeziNic.P('pescu,
Paring.<';iurean,
Bucureşti,lU6i)p. 48,
25-- Lingvi.s
Ueii

210
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Pentru Bnninqine, Gustav Weigand a oreit o etimologiecu mult mai
convingătoare, de la bg. bunika "măselariţă (nebunăriţă}", Ininicin .Jocul
unde creşte măselariţa", cu evoluţia : *Bunicin.ea> *Bllnincinca< *Blwinginea83•G. Giuglea nu a întrevăzut posibiliLaLeaca aşa-zisul sufix să rezulte
din propagarea lui -11-Într-un context foneticasemănător, aşa cum se întîmplă,
de pildă, În numele munteluiPârânf!il1oS11l
din Carpaţ.iiApuseni'". Singura diîicultat.e, uesesizată de către \Veigand,e aceea că.apelativul hg. est.eun împrumut din ser. buniku-c=bin-ika,cî. bg. blenil:a,realizat deci după vocalizarea
lui .ţ: în sîrbă"4bis.Etimonul se poate accepta, deci, numai dacă cercetările
istorice vor confirma presupunerea că în zona respectivă au avut loc colouizări sîrbeşti (sau bulgăreşti tîrzii).
Nici Abrudul nu poate fi vechi, pentru că etimologiile propuse n-au
reuşit să depăşească dificultăţile fonetice legale de trecerea de la presupusele
forme vechi la cele atestate în vremea noastră, Ipoteza continuităţii numelui.
antic al oraşului Roşia, AIburnLIS,susţinută de Massmann (care relăcea un
intermediar *Albrud),n-a putut fi reţinută nici de către Hasdeu= ; cu toate
acestea, ea reapare intr-un articol semnat de lVI.Homorodean,care-o susţine
Întemeiat pe asemănarea dintre Abrtulşi Ir. Aubord<: Alhurtuis, de care pare
să-I despartă o simplă meLal:eză86.
Dar dacă în franceză grupul latincsc al- a
evoluat înmod normalla a!l-,în română el s-a menţ.inut, iar dacă acolo substituna lui -Il- prin -d- se justifică prin atracţia paronimică a apelal.ivuluibord,
la noi ea nu ar fi putut avea nici o motivare. B. P. Hasdeu (loc.cit.) se gîndea
la menţinerea Ul1l\Jc?
*Abrudeva(*Abrudauai, care i se părea a fi identic cu
un 'ApoÎ,i:x din '(r"acia; VasilePârvan, Ernst Gamillscheg,CieeronePoghirc
vedeau aici continuarea unui dacie AbruitusţAbrutium,plecînd de la atestarea
unei localităţi "AP\)TOC;;
în Moesia inferioarăv , Ovid Densusianu îneerea
să-I explieede la un compusiranie ab "strălucitor" şi lInid, rod ,,(pat de) rîu" 88;
J. Melieh,urmat de N. Drăgal1u,Gustav Kisch şi Gottfried Sehramm,recollStituie un dacic *obrudom"aur curat", eorespunzător gr. P\)OV, lat. obridium89; bazat pe informaţiiledintr-un articol al lui E. Benveniste,E.Lozovan
este de părere că tema dacÎcă va fi fost *obrllssa= gr.ap\):x "cupelaţie"
sa GnstavWeigand,
Orlsnamcn,
p. 18.
84Amintitde Silvestru
Moldovan,
Zarandul,
p. 181.Pentrualte cazuridepropagare
a
lui -n-,veziSexUlPuşcariu,LimbaI'omânâ,
II, p. 138--139.
S4bis
CI'.BălgaI'ski
elimologieen
rd!nik,l, p. 90.
e. I-lE:\!,I, 92--93.Etimologia
s-abucurattotuşide creditdin partea nesjJccialiştilor
(vezi,de pildă,Silvestru
Moldov:m,
Zarandul,
p. (5).
B6:\1.HO!llorodean,
Raporluri
lopullomastice
(ranco-l"oIluÎnc
[sic1],ln SUBB(Philologia)
XVII,1972,nI'.2. p. 2:).
(i7VasilePârvan.Getica.O proloislorie
a Daciei,Bucureşti,
:1982,
p. 160,162,169 ;
Ernst GamilJseheg,
op. cii.,p. 265-266: Cieerone
Poghire,Sur leselemcnls
du substratdu
TOl/ma
in, în "DaCOl'Olllania",
1. 197:3,
p. 190; ide!ll,în Istorialimbiil'Oml'lne,
Il, Bucurest
i,
196H,p. 354.
.
"" OvidDensusianu,
NOIl1s
de!iCl1X
rownains
d'originc
iwnienne,
în voI.J)OIll1ll1
natalielumSclirijnclI.
Nijmegcn
-- Ulrccht,1929,p. 428-429.Intr-untoponimscitie,-u- neaccenluat s-arIi sineopat,ajungîndu-se
astfeltot la -br-.
89N. Dr:'igauu,
Din vechcalloaslrâtoponimie,
în DH, 1, 1920--1921,
p. .1:31-134
;
GllstavKisch,Siebcnbiirgen,
p. 50; GotLfriecl
Schramm,
El'Oberer
und Eingcscsscnc.
GcograplliscbeLelwIlamcn
als Zeugerl
da Geschicbte
Siidosle/lfOpaS
im asieI!JahrLausend.
Il. ehI'.,
Stuttgart,1981,p. 187.
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şi poate, rnetaforic, "piatră de probă" !lO.Toate aceste etimologii se lovesc
de imposibilitatea de a justifica intr-un mod cît de Cît plauzibil menţinerea
grupului eonsonantic-bI'-Intervocalic,ştiut fiind faptul că evoluţia lu i Ia -ur
este un fenomenanteromănescgeneral. Intr-adevăr, nici teza conservatismuluj
toponimelor În raport eu apelativele, nici supozrţia separării prin "etimologie
populară" a numeluiîn a + brud (N. Drăganu), nici ipoteza menţinerii în zonă
a unei populaţii dacice nerornanizate(G. Schramm) nu pot salva nişte etimologii care nu fndeplinesccondiţia esenţială a posibilităţii lingvistice.
După N. Drăganu, evoluţia unui antic *Allrwl sau a unui românesc
*Auru- ClIsufixul magh. -d la rom. Abrud, magh. Obrudar fi posibilă printr-o
filiera slavă (*A.lJrud),după care grupul -1iI'-ar fi devenit -br- şi În română şi
în maghiară91.In realitate, transformarea lui li în b se produce sporadic.doar
în poziţie iniţ.ială sau în grupele 1'11,
ln din română2, iar dift.ongul au-ar
fi trebuit să dea 'in slavă a-, ca în aurutn > al' şi poucum > paks»,cf', toponimele bg. Iiorai:«:*AraraC)"\ Ararci, Ararsko,Ararusov«,avind baza romanică
Aurar-. Respingînd etimologia lui G. Weigand, dintr-un n. pers. slav Obrad
(care n-ar fi putut deveni nici Ahriu!În română şi nici Obrudin maghiară):".
N. Drăganu se opreşte în cele din urmă la trei posihilităţi : de la un n. pers.
neatestat : dintr-un compus slav obi:"în jurul" + riul "roşu"; dintr-un compus obil + hrudii "murdărie" 97.Dar nici una nu est",plauzibilă, fie pentru că
lipseşte atestarea, fie din motive semantice.
Noi credemcă Abrudul(atestat la 1271ca terra Obrulli Şi Abruthv»este
un toponim românesc.compus cu vechea prepoziţie a "la"' şi fhId (repreprezentind o variantă ardelenească ti lui brod "vad" În funcţie topohimică,
cî. şi brudin.ăpentru br6dină). Inchiderea lui -6- la -tÎ- pare a fi UIlIenornes
exclusiv românesc (pentru că Il-am întîlnit varianta în nici unul din inventarele lexicograficeslave accesibile IlOU{I)99,
răspîndit indeosebi în Transil90E.Lozovan,jibrudeilamelalurgiedel'ol'
en Dacie,InHfO, XIII, l\lGl.IP,277--284.
"1Nicolae
Drăgann.Românii
in veacurile
lX·--Xl\!pc bazatoponimie;
şi 'a ononiasticei,
Bucureşti,
1\l,38,p. ,188.
92Alexandru
Philippide,
Ori.qinca
români/o]',
II, Iaşi,1927..
p. 192. •
93Peta)"Skok,La dipJllolIgue
latineau damles[al/gllesbalkaniqw:s,
În vol.]vUlanges
delinguistiquc
el deliIteratll(e
romanes
offerlsii ll,fariaRO(JlleS,
IV,Paris,1952.In alte zone
deeltcca"traeo-Jatină",
diftongul
-{lUa pututdeveni(in sîrbocroată)
i -()/J-(aarata> O1)]'ala), -au-(clauslrum>
kla/Jstro),
-O/JO(laurus>Zovor).
Vezişi P. Skok,BeilrălJc
ZUI'
lflrakisr:hilllJl'iscllCll
OrlsIwmenkl1I/de,
în ZONFVlll>19:11.p. 42; idem, Lesor(qincs
de RagHse.
l.:tlldede topollymie
el de lingllisliqae
his!oriqllcs,
in "Slavia'".
X, 1931,.
p. 4G2nota 2, 495.
94.IordanZailllOV,
Grrkkii roman
skiclemenli
v pirdopskata
toponimija.
In vol.Izsled/Jonija1Jrestna alcari.D. DceclJ,
Sofia,19;)8,p. 174.
!laB. Simenov,
() }wraklcJ'{!
meslnyll
llflZlJallij
l'omunskof/o
prois!wz(limija
v Nli Bo/garii,
in voI.Adesdu Xl' Congres
Iniernational
desSeimees
onomasliql!Cs,
II, Sofia,1975.p: 281.
9GGustavWcigand,
Orlsnamcn,
p. 17; N. Dr:'îgaulI.
Recenzie,
!n DR, IV,1924·--1
\l26,
p. 11:38.
97Nicolae
Drăganu,
Românii,
p. 488--489.
"Probabil
slav"Il considerăşi 1. 1. Hussu,
Numele
rIelocalităţi
in tăb/ifele
ceraledinDacia,1neL, n, 1957,p. 244 nota2; dimpotrivă,
Kniezsa
IstvânIlcredemaghiar,
darnureuşeşte
săgăseasc{l
termenul
earej-arstalallază(E;rdely
/Jiwwei,Cluj, 1942.p. 23).
g Corio]al1
Suciu,op. cit., I, p. 23.
99VeziinspecialIvauBoiukliev,
Leksemi
olkorenbrod-vslarobă/garski
ezik,tn "Izvestijli
UaJnstitutaza lJăJgal"ski
ezUt",XI, 1964,1).77-82 şi S/ownikpraslowiarîski,
1, s.v. bradb,
brodbllb,
bl'od"n'b.
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vania-'", unde se constată (mai ales la mnţ.i)şi nt.ilizareaf'rccveutăa prepoziţiei respective; ea s-a aglutinat la multe substantive dînd naştere unor adverbe
locale (acasă, afund, attuuiie, ales "la pîndă" eu leş <:.magh. les-- ş.a.)lil
şi a fost folosită şi la crearea altor nume "mixte", precum Llvrig(cu n. pers.
săs. Fr eck, Frick : la 13t)t1:Alfrica), Aşnig/Şmig(cu săs. Şnig "Schmiegen",
provenit şi el dintr-un v. magh. Sum-tuţţţ-um, actual Somogyom;la 1317:
SlllIWgUT1
; la D25: Sllrnyy),Aiiuiiş (cu magh. Czinios; la 1357: Acynilws)
etcJ02. Esteun tip de construcţ.ie mult folosit în latina dunăreauăws,menţinut îndeosebi în toponimia aromânească (AgLll'r'i
,,Ia Gură", Arul1Cll"la
RUl1c",Asttnă "la Stînă", Aioacă "la Toacă" şi chiar Auadu "la Vad")1°4,deşi
nu lipseşte cu totul nici din cea dacorornânăiAbradîn Dolj, ACUT'li
în Vîleea)10&.
Extensia de la numele v adului (Bl'od)la cel al pîrîului este obişnuită în toponimia slavăI06şi se putea produce Ioarte hine şi pe teren romanesc. Corespondentul structural şi semantic slav este Dobl'udllldin vecinătate, denumind
un mic afluent al Ampoiuluide lîngă satul Trîmpcaiele,pe care N. Drăganu
încerca i--fără succes ---să-l explice printr-un compus slav dobro+ rud
,;foarte roşu", redus mai apoi prin haplologie; el excludea posibilitatea ca do
să fie prepoziţie("Ia") datorită convingeriisale greşite că în astfel de compuse
numele trebuie să. menţ.ină neapărat forma de gellitÎ\t107•
Un alt oronim eu o ,Jqcrnăevident latinească" ar fi, după N. Drăganu,
Păquiorul, desemnind un deal din Transilvania pe care ar fi fost odinioară
un castel roman; după părerea lingvistulniclujean, "numirea [... } trebuie
derivată fărli îndoială dintr-un lat. p ăouleus",diminutiv de la pagLls"sal" eu
suf. -ior, sau direct dintr-un *piiguleijllls"sătişor". El sesiza şi posibilitatea
ca 0ronimu] să fie un reflex al magh, pogony "pădure tînără crescută după
tăiere, dumhravă", dar nu insista asupra ei, pentru că sufixul nu se putea
ataşa decit unui termen romanesc, iar un îmI)I'umutdin magh. Jlogon.1J
nu-i
era cunoscut. Apoi, după N. Drăganu, originea latineaseă ar fi susţinută
lonVeziDA s:v_si A!exhtViciu,Colinde
din Ardeal.Datinide Crâcilll1
şi credinţe
populare,
Bncureşti,
.1914.
pl D8: bmd,.pod",brudar.,podar".
lOlHEM,1. coL41; DA,s.v.
102el'. Gustav1(;s<:11
, SiebenbiiJgcn,
p. 7\J.175;SeverPop,op.cit.,p. -11"; idem,Dil!
TOp0l111J:l1ie
SiEbenbiimfhS,
extrasdin "Siebenbiirgen",
l!lc1iJ.
p. :l'l\l.Atestările
le dămdllp{\
Col'iolan
Snciu,01"cii.,T,p. 48,4!),ll. p. j 74.WallhcrScheiner
«(IV.
cit.,in "BalkarhArchiv",
II, 1!J2G
.. p. explicăAvl'igaldin
c!>rcgebrcd"treaz"(adverb),ceeace nu pare
posibil,in
atcstiil'ilor
(EliTei,
la 1 j·:brc{/
la 141:l)
, pentrucă numaif- iniţialdeschis
ar fi dat G-în.romană,
iar-li-ar fi trebuitsă sepăstreze;deaceeaformamaghiară,
careapare
sporadic,
eslI'!IlHi
degl'8h:1
rezultatul
uneietimologii
populare.
PentruA.pald.
derivatde Gustav
l(ischi SeverPopdina -1sis"Pv}l"
este]ns1.
preferahilii
ctirnologia
lui.N. I)răganu
,(.NoIlrdnii]
p. 478notail) dintr-unII.pers.germ. .ApfJold.
103el. Th. Capiclan,
Les 110l!lS
{jco(!raphiqw?s,
p. 154--155;IL Mihiicscu,
La !anguc
latinedansle slld·-csl
deI'EI/topi:,
Bueure;;t1
-- Paris,IU78. 14.
HICapidan,
ToponYlllie
macl!do-l'owf!ainc,
p. H; Pericle..apalila(',
Dinioponimia
(tţ"omân<l.
NWllirÎ
delocolitâji
furmale
cuprcpozi/ia
II(= la!..aII),în "Arhiva",
192,l,p. 1('Jşiurm.
l(lt.Th. Capidan,Le,,,'noni5gtographiqaes,
p, 154.
10';Veziexemple
la ErnstDickcmnann,
op.cii.,În AECO,
V,19:19.
p, 67.
107:'\LDrăganll,Românii.p. 4g9.Pentrufrecvenţ.a
cxcepţional:l
a compuselor
prepoztţionaJe
înt()lJonimia
bulgarii,
veziL Dnridanov,
Prc!,iksa!rw-imcIlllija[
lip1}bâlgarski
i neg()lJolo
znacellie
za toponjmihuda
slmli{j/'Ojija,
în ,.Onomastica"
(WroeIaw),
VI, l!lflO,
p. 121---15l
şi,
înspecial,p. 124(cuprepozi!la
do),incluzind
exemple
ca:rearabicăt'lexluIlCa
numelui
nu este
obligatorie
(DorITl/m,
Domiiloocc),
Ulaialesatuncicîndnumeletopieestestrăin(cumal'II fost
cazuluneiadaptiirlrom.Brud).lVlcn\ion{un
şi toponimele
11Deal,A liloal'C/
Conachi,
atestale de lIarl:1rusădin 1835in j. Tecuci,în careprepoziţin
nu a reuşitinsăsă se aglutineze.
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de numele satului Păqaia din fostul judeţ Sălaj, "care nu poate fi explicat
decît din un lat. *pagiilia"108.Prima etimologiea lui N. Drăganu a fost
retinută de către Gustav Kiseh109,
cea de a doua de Aurelian Sacerdotoann«>
şi' Ioan Şarbal1J•Dimpotrivă, C. Diculescu includea ambele topo;lime în
scria ,.elementelorvechi greceşti din limba română", derivîndu-I pe primul!
din gr. 7tr7:Y0C,
,.vîrf de munte", iar pe al doileadintr-un *T.'O(,ycXAO\l
"măgură" 11&.
Supoziţiile lui N. Drăganu nu au fost acceptate de Ovid Densusianu,
care reţine ea plauzibilă explicarea prin maghiară a .Pr1guioralllÎşi arată cii
etimunul stabilit de acesta pentru numele de sat este neverosimil: în latină!
-alia forma derivate colective (ea minuialia > măruntaieş, aşa încît 11Il *pa-"
qalia ,.mai multe sate la un loc" niciin latineşte "nu e uşor de admis", iar pe
de altă parte "nu putem să ne închipuim că într-un punct aşa de extrem
[sic!] ar fi putut exista un grup de mai multe palJi"l1a.EI se pronunţă categorie şi impotriva etimologieilui C. Diculescu: "Istoriceşte, nu vedem cum
TI:cX.y0c,
greeesear fi putut să ajungă ea denumire de localitate tocmai în regiunea Sălajului", obiectindu-i ignorarea unor cerinţe ale metodei şt.iinţ.ifice:
"asemenea apropieri făcute fără nici ohasă ştiinţifică IlUpot să aibă nici o
valoare cît timp nu avem alte dovezi, alte realităţ.i istorice, alte confirmări
Jilologieecare să se raporteze, grupindu-se in jurul uneiidentificări" 114.
Însuşi N. Drăganu revine asupra etimologiei sale, descoperind existenţa în
Transilvania a apclativului românesc(de origine maghiară) păhui "nădure,
ţinut muntos, păduros", care "slăbeşte mulLposihilitatca derivării lui Păquior
din latineşte, fără insă a o înlătura cu Lotul'"; totodată el nu era de acord
eu părerea lui C. Diculescu, argumentînd că "nu se poate trece eu vederea
peste p ăluuu"115.Un alt punct de vedere a fost exprimat de Iorgu Iordan,
după care Piiquioru! nu este decit o variantă a lui piinii "virf, pisc" 116.
Păcui nu este Însă cunoscut.decit în zona Dunării, şi aici doar cu
sensul de "mieă insulă aluvionară" (DLH). avînd capetele (SIU unul din
ele) de formă ascnţită ; de aceea nu avem un motiv intemeiat petru a asocia
Păquiorul eu acest cuvînt. Ceva mai mult, Păguiorul nu are yîrful ascuţit
(N. DrăganII vorbeşte de "vîrful plan al muntelui+ v- detalju pe care ni-l
confirmăDumitru Loşonţi). Deaceea noi optăm tot pentru explicaţia de la
lUI apelativ de origine maghiară, *pâgu! ,.pădure tînără", devenit mai apoi
p ăh.ui sub influenţa graiurilor ucrainene carpatice!". Cil 'priveşte Păqaia,
ea trehllieincadrată - aşa cum proeedează Emilian N. Bureţea ._-în seria
derivatelor personalecu suf. -aia, alături de Bultaia, N egraia (în Bihor, lîn.gă.
108N. Drăganll.
Toponimie
şi istorie,
în AIIN,II, :l924.p. 259--260.
109GlIstavKisch,Siebenbiirgen,
p. 41-42.
no AUl'eJian
Sacerdo\.eanu,
Consideraţii
asupl'aistoriei
românilor
in evulmediu,Bucureşti,
1936,p. 225.
111Ioan Şarba, Permanente
autohtone
În denomina!ia
billOrcană,
în "Biharea",
III,
1975.p. 15.
112C. Dieulescn,
ll'lementele
vechigreceşti,
p. 496-497.
113OvidDensusianu,
Probleme
de toponimie
şi onomastică,
curslitografiat,Bucureşti,
1928 1929,p. 125--127.
114Ibidem,
p. 129şi 128.
115N.Drăganu,
Etimologii.
Elemente
ullyureşti,
InDI-!,IV,1924-1926,
p. 764şi nota 1.
116IorguIordan.Toponimia
romlÎnească,
p. 456.
117în acestfelexplicăTal11flS
Lajostrecerealuig la fi (Elymologisch-historiscfles
WtiTierbuchdeTungarischen
.Elcmcnle
imRumăniscl!en,
Budapesta.
1967,p. 5(7).

BDD-A1410 © 1983-1984 Editura Academiei
Provided by Diacronia.ro for IP 54.80.156.146 (2023-01-09 04:48:47 UTC)

390
--------_._-----------_

MOLDOVANU
__DRAGOŞ.
_.._ _.- _----_
-_.
__.-----------_..-.._._-------_ .._---

18

Ioneştij-:", mai ales pentru motivul că în Bihor este cunoscut numele Pag
(la Cristesti o familie veche se cheamă astfel)119.
Tot Nicolae Drăganu a sustrnul;că diversele oronime Timpa de pe teritoriul românesc şi din afara lui continuă toponime prerornane de la o bază
*timpa. "Dacă examinăm locurile numite Timpa, spunea el, este evident că
acest cuvînt anumit la început un 'munte prăpăstios' sau 'ripos', 'dina sau
coasta stîncoasă a muntelui', 'povirniş'". Printr-o evoluţie semantică, Tîrnpele ar fi desemnat mai apoi o vale sau o trecătoare, ca şi gr. hiz, 1:8iL1t·1J.
Ţinînd seama de semnificaţia apelativului, oronimele nu pot avea nici o
legătură cu adj. timp "teşit" din v, bg. tpil12O.Demonstraţia lui N. Drăganu,
sprijinită pe cunoaşterea afirmată. a înfăţişării locurilor şi pe numeroase
paralele lexicale cu limbile vechi şi moderne, i-a convins pe C. Diculescu
(care mai invocă un doric 1:UfLfl()(=1:Uf-toc;
"măgură")l21,S. Puşcariu ("Drăgullu
a arătat că Timpelenoastre au o formă ascuiiiă, deci că nu pot fi aduse în
legătură eu ilttip din slavă")12ll,1. Coneam, Car10Tagliavini (care aduce noi
probe pentru a demonstra diîuziunea termenului în Iimbi.neindo-europene,
situaţie care ar face inacccptabilă etirnologia din tlmp)124,iL Sacerdoţeanuv=,
C. Lacea (care recunoaşte o înrudire eu alb. timp, limbi "stincă")12",Ciccrone
Poghirc-'", J. Hubschrnid (după care ar fi un apelativ prerornanic, de la un
i.-e. *iimp)128,G. Ivăriescu(care îl raportează la un i.-e. *dJuŢlblws
"tUllllllus")129.Dimpotrivă, A. Philippide=", Gustav \-Veigand13l,
Gustav Kisch1:l2,
O. Liebhartt= explică oronimulea o substantivare a lui timp "făr[1vîrf, teşit,
turtit", care preia semnificaţia geografică a v. bg. lplF34. Iorgu Iordan
ezită să se pronunţ,e: pe de o parte, el este impresionat de numeroaselecorespondente lexicale invocate, foarte apropiate ca formă de oronimele noastre,
ca şi de asemănare dintre sensurile apelativelor şi caracteristicile fizice ale
munţilor ("aseuţiţ;i, nu Leşiţi"] stabilite de N. Drăganu; pe de altă parte,
118Emilian
N.Bureţ.ea,
voior!alesuţixului-alaintoponimie,
î;1LR,XXXIV,
1985,p. 66
11 TraianMagerof!.cii.,p. 1:l3.Vezişi N.A.Constantinescu,
op,cit.,p. 341(n.Iam
Pagnin Ardeal).
120N. Drăganu.
Dinvechea
noaslrătoponimie,
p. 109-..·117;idem,Elimolo,gii,
inDR,IV,
192·1-1fJ26,
p. 7(j5nota,undeinvodiîn sprijinunfragmentde text arom.: "alăsaoel'iuls'pitrundăpînădipartc,diparte,iu se-arădzirna
ţer!LIpri lămpilea muntilor"(povestire
a Il!i
MarcuBeza,scriitorcult.ÎnArd%[1ie
al'omâncqscă
deTachePapahagi,Bucureşti,
1922,
p. 225),
carear atestasensulde"vlrf"datÎnGlosal'lll
antologiei,
p. 492.Acestsensnu esteînsăconfirmat
prinalte atestări,aşa încîtDeîntrebămdacă cuvîntulnu înseamnăaici "stinci"la fel ca
alb.timpi,eu careparesă se ÎDl'udească.
nI C.Dieulescu,
op.cii,p_4\17.
12"SexUlPuşcariu.Pe marginea
cărtilor,în DR, IV,192,1-19260
p. :l.3\18;cI. ldcrn,
Limbaromână,I, p. 17fi("arputcafi un numeanteroman").
123L Conea,Douelmlllletopice,p. \IL
124CarloTagliavini,
Pos/ille
rumene.
II. Timpă,
in"Stud.iHumeni"III, 1928,II. \)0--92.
125AurelianSaccrdoţeallu,
Consideratii,
p. 220.
126Constantin
Lacea,Ce/aleadepe Timpade /iIlgâBraşooşi "că/unul"
desub!ea, in
AAH(LiL),s. III, t. XII XIII, 1\)42--19H,
p. 91 92.
127C.icerone
PoghircL'hlldronllmie
roumainc,
în LB,XVII,1974,nI'.3, p. 36.
128JohannesHubschmid,
Praeromanica,
Berna,1949,p. \15.
129G. Ivă.nescu,
op. cii.,p. 18.
130Alexandru
Philippide,
Originea
românilor,
r, Iaşi,1\)23,IL 460.
131G. Weigand,
Kriliken,In BA,IL l\l2(j,p. 264.
132GustavKisch,Siebenbiirgen,
p. 4:L
1;13
OUoLiebhart.op.cii.,p. 74.
134CI.B. Conev,Islol'ijana băl[1arski
ezik,II, Sofia 1934,p. 40.

BDD-A1410 © 1983-1984 Editura Academiei
Provided by Diacronia.ro for IP 54.80.156.146 (2023-01-09 04:48:47 UTC)

19

STRATIFICAREA
GENET.TICA
A TOPONIMIEI

391

oronimele Timpul Mure şi Timpul Mi: din Lovistea par să susţină forma 1
explicaţia lui A. Philippide-'". în favoarea ipotezei lui N. Drăganu parc să
mai pledeze, după Iorgu Iordan, atestarea de către Porucic a cuvîntului cu
sensurile indicate de lingvistul clujean :"coastă Ioarte întinsă, stîncoasă
şi cu pantă foarte repede (prăpăstioasă)" şi "deal sau munte care se ridie ă
.hrusc şi la mare înălţime deasupra unui şes" 13".
O primă ohiecţio care se ridică împotriva explicaţiei lui N. Drăganu
este, cum a sesizat Iorgu Iordan, alternanţa TImpa! 'I'lmpu, menţinutii şi
de apelativele date de Porucic, iimpălttmp, care dovedeşLecă, formal, este
vorba de adjectivul românesc acordat eu genul elltopicului (milgurâ, munte).
Acest indiciu îl face pe Iorgu Iordan să se îndoiască de existenţa reală a apelativelor cu semnificaţiiledate de Porucic=". în al doilea rînd, nici unul dintre
înţelesurilerefăcutc de N. Drăganu pe haza înfăţişării locurilor nu se potrivesc
cu aceasta. Ttmpa din Bucovina (în Obcina ::\-festedtnişului)
este un deal jos
(1241 rn), acoperit cu păşune, care, după spusele informatorilor (verificate
de noi la faţa locului),"nu are vîrf, deasupra e şâştină" (Botnş), este "un loc
gropilat la mijloc, lăsat, aşezat"(Fundul Moldovei).în plus, ea este mult prea
departe de defileul de la Mestecăniş (de care o separă munţi mai mari)
pentru a primi accepţia t.opouimicăveche grecească, in pofida impresiei
lui N. Drăganu, Cum reiese limpede din profilele făcute de Mircea Homorodean, Timpa din Hateg şi Tlmpa de la Negreşti (jueL Satu Mare) au tot o
formă teşită1a8.Timpa de I1ngă Braşov "e un fragment din platforma de
1 000 m a Poienei Brasovului, cu care stă în leiJ[tLurăevidentă" 139: configuraţia culmii, iar nu caracterul prăpăstios al ;oastelor a fost elementul
avut in vedere de denominatori. Virful uneia dintre Ttmpele de la izvoarele
Lotrului, numit Pleaşa Timpei, este tot un loc plan, cum se poate observa
dintr-o fotografie realizată de către Ion Conea14o•
Tinind seama de frecvenţa
ororiimelor Timpa În Carpaţii noştri, nu putem adnite că ele ar 'putea menţine denumiri prerornane,pentru că toponimeleantice tui se eonsiiţuieîn serii
pe teritorii restrînse,ci numai pe spaţii geograficemai largi; cu clţflin toponim
este mai frecvent,cu atît el este mai nou, reflectînd circulaţia ,bazei lexicale
ptn ă în timpurile noastre (sau aproape). Aşadar, la originea t.oponimelor
menţionate nu poate fi decît apelativul romanesc de origine slavă, a cărui
circulaţ.ie este confirmată prin anchete toponimice, cu ÎnVelesulcorespunzător înfăţişării obiectelor geografice14l,Se vede că. N. Drăganu a refăcut
135IorguIordan.Not.es
detopoiujmie
roumuine,
In BL.Ve,1933.p. 40.
136Idem,Toponimia
româneascâ,
p. 13:.1-.131.
CI. T. Pomeie,Lexicorlll/
lenmnilo
r
.cn/opiei
din limbaromânâÎn Basarabia,extrasdin ..ArhivaBasarabiei",
Chişinău,1931,p.
23 şi 80(reluatdePctreV.Rotaruşi George
A. OPI'CSCll,
Lexicon
toponimie.
Bucureşti.
1943,
S.v.şi deA.Erernia,
Chestionar
loponimie,
Chişinău,
1967,p. 29).
137Iorgu Iordan,Toponimia
româllcascâ,
p. 1:14nota 1.
133Mircea
HOlIlorodean,
"Techea
Dalri!
a Sarll1izegelusei
in luminatoponimiei,
Cluj-Napoca
,
1980,p. !G4(şi fig.37 a, 38).
1391'\.Orghidan,
ObserDaţillTli
morfologice
În regiuneaBraşoDului,
in ,:ŢaraBîrsei".1,
1929,p. 65.
140IonConca,Douănumeloplee,planşa1. figuraB.
141Existenţauneiscriiofouimiee
lnsoţ.ită
de prezenţaconstantăa acesteiClnlcteristici
geol11orfologic;c
seopunelimologiei
daleelePavelBineler,
delaunn. pers.TOInlw
[ Timp(ejaj
(Semnificaţia
veche
a lermemllui.U1llute,
pcbazadaleloristorice(sec.XVl XVIII), CIIprilJire
specialâla MunliiCiIJinului,
În LI=:,XXX, )\)8l p. 240).
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sensurileplecînd de la cele ale aşa-ziselor corespondente lexicale străine, iar
nu de la cercetări de teren, cum a lăsat să se înţeleagă 142; şi este la fel de
dar că Pnrucic, şi de această dată, a creat cuvinte influenţat de surse livreşti,
si anume chiar de informaţiilelui Drăganu : este simptomatic faptul că aceste
pelativc n-au mai fost înregistrate cu ocazia amplelor anchete directe şi
indirecte efectuate de' noi în Moldova. OronimuInostru nu are nici o legătură
cu numele de munţi Ttimb« din Peninsula Balcanică, despre care Y. E.
Boeglin crede că descind dintr-un prei.-e. *teppa143•
Convins că moţii sînt urmaşii alanilor, Ovid Densusianu încerca să
explice o serie de oronime din zona respectivă prin avestică şi osetă, El compara Zărattdul cu av. zaranţja "sol de aur" 144,deşi era conştient că forţează
legile de evoluţie Innctică ale Iirnhii române, care cereau ea â + 11să devină
in. OI', dacă pentru cuvintele latine şi dacice el nu admitea nici o abatere de
la "transformarea Ionetică normală, caracteristică limbii româneşti" 145,
pentru cele iranice, propuse de el însuşi, se arăta mai în(elegător : "Impresia
pe care o avem astăzi e cii.elementelestreine care S-'<lU
aşezat În aceste regiuni
au continuat multă vreme să trăiască isolat, [... } au format () insulă aparte.
Peste trei, patru sute de ani, prin urmare tocmai prin secolul al IX- [leaJ
şi mai tîrziu chiar, prin secolul al X- [lca], aceste elemente au putut fi
românisate" 141\.O astfel de soluţie interpretativă nu s-ar putea primi, Însă,
decît dacă "abaterile" ar fi numeroase, iar pentru elucidarea lor etimologică
alte rezolvări ne-ar apare ca imposibile.In realitate, explicaţiile date de Dcnsusianu Il-au reuşit să se impună, Îndeosebi datorită unor obiecţii ale lui
N. Drăganur". Acesta găseşte Într-un document maghiar de la 1237 un n,
pers. Zaratul, de la care toponimul se poate dezvolta fără piedici de ordin
fonetic148•Oronimul Drsieaqul, derivat de Ovid Densusiann de la un oset.
142Singuraatestareeear put.easprijiniipotezaluiN.Drăganuestegloa dată de O.
VlntclerTirnpeidelîngăOcnaMuresului,
carear fi "undealmaiţuguiat,maiascuţit"(Microtoponimia
din sateleCristeiultii
de Mnreş,Mtct.oşlaca,
UioaradeJosşi UioaradeSus- jud.
Alba,în vol.Probleme
deonomastică,
Cluj-Nap
oca, 1980,p. 24G)
.. Judecînd
dupăcaracterul
de
podiŞal zonei,înclinăm
să credemcă menţiunea
descinde
maidegrabădinIecturlleautorulu
i
decltdinInformaţiile
datedc subiecţi.
143Y. E. Boeglin,Lemassi]Tupiinicaci le nomdu T'imok:
(Serbieorientale),
în val.
Aciesdupremier
Congres
international
deset.udes
balkuni
qucsel Sud-est
euroţiecnnes,
VI.Linţjuistique,Sofia,1968,
p..74:3.
Estevorba,defapt,dereflexe
tirziialelat.tutnba,
prezente
înarornână,
in greacăşi In bulgară,
carenu dovedesc
cîtuşidepuţinmenljnerea
unuistrat toponimie
arbaic.
J44OvidDensusianu,
Nomsde lieux,p. 426.
145Idem,Probleme
detoponimie
si onomastică,
p. 58_
146Ibidem,p.77.
147N.Drăganu,RomâIlii,
p. 306-:307şi nota2, ,187.Vezişi SextilPuşcariu,Recenzie,
!îlUIt, III, 1922-192:1,
p. 841("asemănări
fortuite").Totuşi,paralelismelc
stabilitede către
I>bnsusianu
sint reluatede CIcel'one
Poghirc,fărăcomentarii
critice,în lrallo-daco-romanica,
In SAO,VIII,1971.p. 25-26.
.
148Acestnumenu poateaveainsănicio legăturăcu numelean!icZtXp(Xvo
< oset.
zărotld"bătrîn",citatde.V.Bogrea(DR,Il1,1922
-192:3,p. 10\J9)
şi deA. Rosetti(Melanges
delinguislique
el depllilologie,
Copenhaga-Bucureşti.
1\J47,p. 3G5. ;06(;),
pecareIorguIordan
(Toponimia
rOlJlrineasce!,
p. 538)îl invocăIn sprijinulctlmologici
luiN. Drăganu,
pentrucăun
numevechiar fi trebuitsă sesupunăaceleiaşi
legifonetice.
Nucunoaştem
originea
n. pers.relevat deN. Drăganu
şi deaceeanuputemaveacertitudinea
căel esteo formaţie
independentă
In
raportcu numeledelocalitateiar nu un toponimîn funcţieantroponimică
absolută(pentruce!
şi acesllllclIl
eraposibil).
Darchiardacăs-ardovedicrlll.pers. descinde
din toponimul
Zarancl
rămînalteposibilItăţi
de interpretare
a toponimului,
de pildă de la un n. pers.Zaran< bg.
zaral!"dimineaţă"
cu suf.nagh.-doNeconvingătoare
sîntcelelalteetimologii
propUse.
Astfel,
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elast "tuns, ras" + ieqa (pers. leg) "munte" 149,plecind de la descrierea lui
S ilvestru Moldovan, care îl prezintă ea fiind pleşuv, este explicat de N.
Dr ăganu din Geszleg(corespondentul său unguresc) <: magh. geszl "lemnul
copaciului Între coajă şi inimi)"+ suf. -eg "lemnos, băţos" 150. Cuvintul
maghiar avea Însă şi sensurile de "inimă de copac:"şi "pădurke", mai potrivite pentru fi fi utilizate în acest cazl51.Pentru orcnimul Zaisul, Ovid Densusianu recurgea la av. zae.sa"infiorător" 152,căruia N. Drăganuîi apunea
magh. zajos "zgomotos, tumultuos" 10:);el este mai probabil un toponim
personal, de la n. pers. Zajo + sul'. -es.
Ornnimul Rizna este explicat de Ovid Densusianu de la av. Jrni
"drept", "În sus", eu suf. -na .Joarte productiv În limbile iranice" 154.După
N. Drăganu, el "are înfăţişare slavă", dar soluţ.iilesale (rysl "rîs" + -na sau
rizitui "zdreanţă")'55nu conving. Nu cunoastem aspectul muntelui, aşa incit
etimologiiJepe care le propunem, la rindul' nostru, urmează S[Ifie verificate
pe teren. Ar putea fi vorba de o met.at.ezăa v. bg. zn'[!!o,zritui (bg. zerno,
zi1nlO)"grăunţ.e","ceva mie, de formă rotundă; bucată de ceva", "fărîmă" 156,
prin extensiune "grohotiş", similară cu cea care se constată în R1jnOD,
pe
care G. Giuglea îl explica din zr(/llou,lj"al morii" 157.A doua posibilitate ne
este sugerată de apelativul riznă, care pe lîngă Înţelesul de "căruţa cu care
se scoate piatra din baie" (înregistrat deja de Frincu şi Candrea->", dar
omis în DLH), sau "vagoneLuleli care se trunsportă piatra, minereul etc.
de la locul de extracţie pînă la gura unei mine" (DLH), îl ar e şi pe acela de
"eonţ.inutul unui asemenea vagonct" (DLI), respectiva unei căruţe. Dacă
În zona muntelui s-a depozrtat rfzni1,atunci el P utea foarte hine să primească
V.Bogrca
seîntrebadacătnponlmnl
nuarecumvavreolegăturăcumagh.szatândok
,.peregrin,
călător"(veziEtirnoloqi
ilesaledinDH,J, 1\J2()1921,p. 271·c272); nupoateavea,devreme
eear-estapelativa datînromâneşte
sărlnto«,
GustavKi.Sell
(Stebcnbiuqcn
irnLleMe
dc/'Sprache,
p.
segîndea
forma
fino-lIgricEi
care
provine
magh.aran
(1/)loeal
"aur".
Împl'llmutală51la 52)
rîndul
ei dinlalimbile
imnice
(ci.din
avest.
zarall!J{]
"aur"),
eu suf.
-dz'!an,
Î,locunde
este
aur"; darcuvîntulfino-ugric
("sarQIW,
defapt)a pierdutconsoana
iniţialăelţtimpuriu,
pentru
că celemaivechiatestăridinv. magh.nu o maiaa (prima,dinsecolulal XI-le,a,
estearanas
"aureus",
d . .tiIllagyar
nuc/uturtcm!i-elylllo!ÎJgiai
szâlara,1, Budapesta,
1\)67p. 170).Ipoteza
originii
personale
esteÎntăritădefaptuleănumelea fostiniţ.ialun oieonim"
carea devenit01'0uimeu multmaitirziu,printr-oextensielivrescă(veziOdavianMîndfuţ.,Aurel
Ardelean,
ElenaGnlmescu,
'Topol1Îmia
geo.qra{'iciJ.-mâl'lurie
a locuiriislrâuecM
şi permanenle
il leritol'iuillijudeţlliui
.1rad,în "Ziridava",
XI,1979,
p. 229;autoriiparconvinşi
cătoponimul
a desemnat iniţialo "ţ.ară"şi căar apartine"sllbstratullli
preindo-cufopean"
saumăcar"indo-european"
,.
dar eonvingerea
lo!'nu selntemeinză
pe nimic).
149O.Dcnsusianu,
Nomsdeliellx,p. 427; ldem,Probleme
detoponimie,.
p. 14-15.
]f,O
N. Drăganu,Românii,
p.,,307nota2.
ISICf..ilmagyarnyel/!
turlimcli-el!Jlno/!Î!Jiai
sz616.ra,
I, p. 1 056.
152O. Densusianu,Noms
de lieux,p. 42'7; idem,Probleme
de toponimie,
p. 4()--44.
153N. ])răganu,.Uecenzie,
în ,Dl, VII, 1931-1H:J:3,
p. :30:{;idern,,ROlnâll.ii,
p. 307
llota2.
154O. Densusianu,
Nomsde /imx,p. 427; idem,Probleme
de toponimie,
p. 45-47.
155N. Drăganu,Recenzie,
în DR, VIl, 1931
·-1933,p. 303.
156Cl.,Bălgarski
ctiIrtologiC'en
recnik,1,p. 66U.
157G. Giuglea,
Cuvinte
româneşti,
p. 117(aprobatde N. Drăganu,Homânii,
p. 569),
Estediscutabil
dacăsensulvafi fostacelade"pjriulmorii",pentrucăapelativul
slavsefolosea
înhidronimie
cuo semnificaţie
metaforieă
: "pÎ.rÎlI
caremacinămalurile"
(eLP. Skok,Iz srpsko
..
hrvalske
loponomaslike,
III, ]). 94).
158'reoli!FrÎncuşi GeorgeCandrea,
Româniidin MuntiiApuseni(Moţii),Bneureşti,
1888,p, 43.
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numeleacesteia. tot aşa cum un deal de lîngă Abrud a căpătat numele Ştiurp»»
de la un apelativ sinonim eu rtzna (cf. DLH, s.v, şiur! : "loc unde se depozit.eazăminereulcare urmează să fie prelucrat sau deşeurile; p. e x t. materialul depozitat în acest loc").
Faptul că la moţi şurâ înseamnă "gura unei peşteri" îl face pe Ovid
Densusianu să creadă că acest cuvînt descinde din av. siira "gaură" 16".
N. Drăganu vede aici o extensie semantică a rom. ş!irăIGl- ceea ce este
posihil (mai ales că există şi expresia "a avea o gură cît o şură"). Ultimele
oronime presupusede origineiranică de către Ovid Densusianu sînt Coşomania
(comparat cu sanscr. k6sa "boltitură", "ceea ce serveşte ea să învelească",
av. kusra "boltiLură", "ceva gol" + suf. -mania, deosebit de productivjt=
şi Gaiur (din av, qairi, d. sanscr, giri "mupte", cu remarca: "doar existenţa
lui li în forma Gaiut nu e aşa clară şi nu poate fi uşor explicată") J63.Dacă
acestea ar fi vechi, atunci primular fi trebuit să se termine În -minta, iar cel
de al doilea să. ajungă la un »Găir. De aceea noi preferăm soluţiile pe care
ni le oferă limbile slave, în UCI'.există verbul manfyly (rus. manitiţ "a înşela,
a amăgi, a atrage", de la care se poate reface un adjectiv feminin *manta
,,'lnşeIătoare,ademenitoare", şi un adjectiv feminin kosa "înclinată, oblică",
virtual substantiv "coastă" (evoluţi; realizată de ser. kosa "pantă de munte",
"povirniş", "euec:tă",cehul, sorahul de sus hosa "oblicitate"); de la un *Kosamanta "coasLăinsclătoare" (adică "lipsită de fermitate, care se năruie") se
putea ajunge ia forma românească, Adjectivul ucrainean <Elnaştere la o serie
de compuse nominale cu forma sa de neutru, koso, de pildă kosoqir"costişă,
povirniş", kosooku] "saşiu" etc., dar nu cunoaştem şi un substantiv manta
cu care să se poată combina; el ar putea fi totuşi cel care stă la baza apelativului matitacka"un fel de lopătică Îngustă, dată cu catran şi eu nisip, cu
care se ascute coasa", ele unde mantac!!lg"a ascuţi coasa cu mantacka" 164,
a cărui legătură semantică cu mantyly este greu de sesizat. Pentru Gaiur
ne gîndim la UIlcompus ucr. (sau rutenizat) "Gcjliora,similar cu rus. gajgora
"pădurice" 165,care putea deveni *Gaioru şi apoi Gaiur(u), la fel cum un
*Ltsahora, cu o structură analogăl6U,a devenit Lisaura (sat lîngă Suceava).
Acomodarea finalei s-a făcut suh influenţa unui termen entopic de genul
masculin sau neutru (munte, deal), ca şi în ol\l:imul Ziragurul din aceeaşi
zonă167,a cărui primă parte poate fi comparatăt.tu ucr. dzjur "izvor" : *Dzjuragora "dealulizvomlui". (Dacă etimologianoastră este coreetă, atunci înseamnă că oronimul af.ost preluat de români înainte de secolul al XIII-lea, cînd
are loc trecerea lui !J la h.)
Numele muntelui Orul (cea 1 000 m) din raza comunei Bisoca, jud.
Buzău, ar fi, după C. Dieulescu, de origine veche grecească, de la gr. opo
15'CI.IonHllSU
Abl'udeanll,
[Idolii,
Bucureşti,
1928p. 218.
IonO. Densusianu.
Nomsde liClU,p. ,1.28;idem,Probleme
de toponimie,p. 51-52.
161N. DI'ăganu,
Recenzie,
În DH,vrf, 19:11-1933.
p. :10:3.
12 O. Densusianu,
Nomsde Ueu:x:,
p. -128;idem, Probleme
de toponimie.
p. 47-50.
l63Idelll,Probleme
detoponimie,
p. 34-35.
164CI.B. D.Hrincenko,
op,cit.,S.V.
165Atestatla N.1.Tolstoj,Slavjanskaja
geogra/,iceskaja
termiJlOlogfja.
Semasio[ogiceskie
eljudy,.Moscova,
1\)69,
p. 5:3nota:34.
166Cf.formele
dialectale
actualelisohtr,lisolwro,
Ziso/lOr'
menţionate
deT.A.Marusenko,
op.cit.,p. 210.
167Menţionat
de Frlncu- Candrea,
op.cit.,p. 31.
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"munte" 168.N.A. Ccnstautinescu-s"şi I. Pătruţvv cred că este vorba de
UIlantroponim neatestat, *Orul,indus în n. fam. Oieseu şi în numele satului
Oreşii. După părerea noastră, acest antroponim este Horul (de unde şi n.
fam. Hor ăscuş,atestat în documentele munteneştj171,cu obişnuita pierdere a
lui H- iniţial172•
Pe de altă parte, ţinînd seama de faptul că Orul este singurul
munte propriu-zis într-o microzonă de dealuri, IlUputem evita ipoteza unei
creaţii tuponirnice slave, FLora,acomodată morfologic, similară cu Gotul,
care denumeştecel mai Înalt munte din Vrancea, mai ales că ea este susţinută
de coprezenţa altor toponime slave, In timp ce existenţa în zonă a n. pers.
respective, teoretic posibilă, nu poate fi prcbată. O bază antroponimică pare
să aibă oronimul 1\.lăţău de lîngă Cîmpulung Muacel-?",sau Mălarea din
jud. Buzău (pentru tipul formativ, ct, Gavrilă Sularea din Mogoş, lîngfl
Abrud, un contemporan al lui Horea).'?",pe care C. Diculescu le corela eu
gr. *!1.ct
1lWV
<fJ.()';6c;
"sfîn" şi !1.(X&pWVI'15.
După A. D. Xenopol, Vr. Cocan de Ungă Olt: (Loviştea) ar fi vechiul
Coqaion dacie sau Caucalatidgotie17n•Numele corect al muntelui este însă
Ciocanul,în care recunoaştem apelativul ciocan eu scris oronimicv". La rîndul său, Constantin C. Giurescu se Întreba dacă Coqaeon
u] nu va Ii fost
muntele Gugu din masivul Godeanu-?",dar acesta are toL () bază lexicală
românească, (Jug,cunoscutin Banat cu sensul de "ridicăLură de teren, deal,
vîrf" 179.Pe linia lui Nicolae Densusianu, Octavian Răuţ crede că oronimul
Zone Murede l1ngăGuguar fi 1]Ioailătnponimică,menţinînd numele DianepBO
;
este vorba, probabil, de interpretarea greşită a pro.nuuţ.iei fal1a<geani!
"deal", care pare să se fi menţinut şi la noi în anumite zone, nu numai în
aromână>", Acelaşicercetător vede în numele GrtuiulZăului păstrarea numelui lui Deus păgîn (Jupiter Opt.imusMaximus),iar nu creştin (cum consta168ConstantinDiculescu
, op, cit" p. 4\l7.
16'
N.
A.
Constantinescu,
l
1701. Pălruţ.op.cii.,p. n.op, cii.• 1)·123.
m CI.N.A.Constantinescu.
op.cii.,p. 297.Pcntrucorespondentele
sIave,veziV.Friiţi1ă,Numedefamilie,SllpraIlllme
şi topon.ime
depe valeain.ferioară
a Timavelor
pro1JeIli!e
din
hipocol'islice,
InAUT(Filologie).
XXI,198:,p. 16.
172Această
posibilitate
estesesizatăşi decătre1.Pătruţ:,loc.Cil.icarelnsănuseopreşte
asupraei,pentrua-lputeaexplica
peOrle(a)caderivatantroponimic
românesc.
173K.A.Constantinescuop.
cii.. p. 318.
174Ion RusuAbrudeanu;'
op. cii.,p. 265.
17.Constantin
Dkulescu,
op. cii.,p. 497-·198.
176A. D. Xenopol,op. cit., r, p. 109,114.
177Pentruaeesla,efoDumitruLoşollţi,
Contriblltii
ioponimico-etiInologice,
1nLR,XXIV
1975,p. 240-241.
178Constantin
C. Giurcscu,
Formarea
poporului
româ.n,
Craiova,197:3,
p. 48- 49(uceep'latdeVasilcIoniţă,op.cii.,p. 207şi de Octavian
Mlndruţ,
AurelArdelean,
ElenaGrămescu.
op. cii.. p. 231).
17 eL DumitruLoşonti,
CU!!,
Cueă,Gug,Gllgăşi derivatele
lor,in LR,XXVIII,'1979;
Francisc
Kirâly.Noteetimolo.qice
In AUT(Filologie),
XVII,1979,p. 179.CirculaţiaIn Banat
a apelativului,
dovedităde FranciscKinUy,faceca explicarea
oronimului
de la un numede
persoană.
(EmilPetrovici,
Sludii,p. 276; IoanPătruţ.Numedepersoane
şi numede locul'i
româneşti,
Bucureşti,
1984,p. 32·-:H)să fiepreapuţinconvingătoare.
Fărătemeiesteşi elilllologia
lui GustavKiseh,dela goga"motnîie,
sperietoare"
(Siebenbiirgen,
p. 217).
lHO
OctaviallRăuţ,Toponimie
şi istoriebănă!eană,
în SLLF,IV,J978,p. 2Gl.
181CLOvidDensusianu.
Grqillldin ŢaraiIaţeglllui,
Bucllreşti,
1915,p. :1I8(probabil
"deal")
; BujorVlllcu,ContiI!lzllll
apelaliullilli
"deal"şi tipllrilededealin terminologia
geografică
poplllarădin împrejllrimile
Orăşfiei,
în "Sargetia"V, 1968,p. 627("pantfluşorinclirtată").
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tăm În textele din secolul al XVI-lea), iar în numele popular al unui deal,
Cetatealui Ierolie,un gr. Hieros Elio: (de prin secoleleal X-Iea-- al XI-Iea)18.
Respingînd ambele interpretări, ne Întrebăm dacă cel de al doilea nume nu
este cumva o românizare a magh. irol, formă dialectală a lui ggiirii "inel,
cerc" "obiect de formă rotundă" (cum va fi fost acea cetate).
Un oronim mult discutat, care continuă să fie socotit preslav deşi
nu i s-a dat încă o etimologiecare să-oiconfirme veeldmeaH3,este Bihorul,
care pe lîngă muntele din Carpatii Apuseni (la 1611:Bilwr)184mai desemna
cetatea lui Menurnorout (la începutul secolului al X-lea: ccsirurn Bylzor,
la 1075 ciuiias Biehor,terra Bichari, la 1003 ByJwf,la 1113 Bţjchar, la lHJ8
castrum IJychor, la 1202-]203 caslrum Byho1'ş.<\.)185
, situată, după toate
probahilit.ăţile, la vreo 10 km la nord de Oradea, apoi o localitate (Bihard)
şi un deal (Bilwrom)În Ungaria, un sat (Hydwry)în Cehoslovacia,o cetate
în Serbia (Ia 1455: Bihori, azi numele unui !inUl: Bihor, Bior, Bijur) şi tot
aici un cătun (Bilzorif:e)şi un sat În Dalmaţia (Bihorine), poate şi altelel8".
Lăsînd la o parte ipoteza Iant.ezist.ăa lui Ioan Şarba (de la un *bi = ? +
+ c(h)ar = kar- "stîncă")I87şi corelaţia cu arorn. biflii ,.stîncă", alb, big6rr
"idem" făcută de Tache Papahagi188(g nu putea trece la h nici in română,
nici în sîrbă, nici În maghiară, iar atestările pentru castrul lui Mcnumorout
sint anterioare epociiîn care această transformare se produce În cehă şi ucr.},
precum şi Încercările de a-l ataşa la seria sl. 1101'a189
(care se lovesc de acelaşi
impediment cronologicşi de atestarea toponimului i'n Serbia, unde gora s-a
păstrat) sau de a-l lega de varianta veche rom. bihor "bivol", atestată la
165\1190
(care este probabil o cont.arninarr- Între bthol <: magh. bihul.şi bohor
"bour"), rămîn în discuţie patru ipoteze: a lui Gustav Kisch (din rom.
nihor, eu trecerea lui lJ la li : "muntele vihorului", el'. oronimul VillOrlat)
191,a
lui J. Melich-'"şi Efemer !'Vlo6r1!)3
(de la un n, pers. de origine slavă, prove-132Octavian
Răuţ.,op.cit.,p. 26fl---2il(i.
Ncsl.ăvilita
imaginaţie
a amatorilor,
susţinută
de
absenţapregătirii
de specialitate
a redactorilor,
au dusla proliferarea
în ultimavremea interpretărilor
mitologizante
întipăriturI,
revisteintitulate"decultură"
saIlchiareuprofilştiinţific
afirmal,undecoexistăcu subproduse
alelatinomanici,
celtomanici
şi tracomaniei
agresive
. .'\Iueste
înintenţ.ia
noastrădiscutarea
acestor.,opinii"
sau..puneledevedere"carel1ieimăcarnu intrăin
categoria
ipotezelor,
ci"ţindedomenilll
fantasticultli
pur.A apropia,
depilde!,
nttH1cle
unormUlTţi
dinCarpaţii
Apuseni
(Gâina,Vir{ulSleal/Illui,Fîr{lll
ZÎnei,VirfulAledecşulll.Î)
deceI al unor
zeităţiantice(Gacaşi eele:l Gorgone:Slcno,Euridl= Latona= zÎna,kledusa),eum face
IoanP. Bogdan(ŢaravllveloT,
în "Ziridava",
rx, 1978,p. 557,559),esteo tentativăcare
ignorăpracticalfabetulştiinţei.
1B3
Vezi,dc pildă,GoUfried
Scl!ramm,
op. cii.,p.'207--208.Părerf'qautorului,după
careformacu-a- al'Ii maivechedecitceaeu-0-,nu sepoateadmitedt.lcă
ţinemseamaatît de
atestăriJe
numellli.localităţ.ii
diuTransilvarţia
cîtşi decorespondentele
$ale.Estevorba,de fapt,
de o simplăgrafiemaghiară,
apărutăintro vremecindsefăceasimţ.ită
confuzia
dintrea şi o.
1&4
Gomboc7.
Zoltânes.Melich
.Janos,
iVlagyar
eliJmol6giai
szMar,
1,Budapesta.
1914---1930,
col.398.
• 185Cf.ŞtefanPascu,Voievodatlll
Transilvartiei2
1,p. 148;Corialon
Suciu,
op.cit.,1, p. 78.
186VeziNicolae
Drăganu,
Românii,
p. 305--306.
187IoanŞar!)a,op.cii.,p. 12.
188TachcPapahagi,
Dicţionarul
dialecllliui
aromân,
Bucureşti,
19()i),
p, 206.
189Menţionate
de Nieolae
Drăganu,
Românii,p.305.Toponim
slavil considera
şi Emil
Petrovici
(Recenzie,
ÎnDR,X, 1943,p. 5:,!J),
fănia faceprecizări
privindel.imonul.
1.0VasileBogrea,Paginiistorico-filologice,
p. :315nota1.
In GustavKisch,Siebenbiirgen,
p. 33.
19'2
CI.NicolaeDrăganu,Românii,p. 305-:306.
193EleIllerMo6r,lJieslawische
Orlsnamen
der l'ileissebcnc,
In ZONF,VI,1930,p. 115.
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nil dintr-o temă bllh- sun beh-), a lui Nicolae Drăganu (n. pers. Viiwr)194
şi cea a lUIGeorgeGiuglea«: sl. *vihor< rom. buhăribuăr < lat. lnibalusv>,
Deşi Nicolae Drăganu susţine că bet.acismul se putea produce la fel
de bine în slavă ca şi în română sau în maghiară, În realitate lucrurile nu stau
chiar aşa. Cazurilede betacismdin sirbă sint foarte puţ.incşi s-au produs numai
prin adaptarea unor neologismedin greacă sau din germană; de cele mai
multe ori sirhocroata nu Iace decit să menţină forme deja hetacizate în latina
dalmat.ăsau dunăreană, dar respectă cu stricteţe distinctia între li şi Ilîn lexieul slav propriu-zis. Cît timp exista aici apelativul de mare circulaţ.ieoihor,
el nu putea devenî în nici un cazbibor şi acelaşi lucru se poate spune despre
antroponimul corespunzător. Documentele unguresti atcstă de Lirnpuriu
n. pers. Bihor (la 108G: [aber
dar etimologia acestuia nu s-a putu L
încă stabili; OI',certitudineaunui toponimpersonal 11-0anem decît atunci cin.d
ştim că baza llL!este susceptiliilă de o utilizare independentii Îf1 toponimie.
Ipoteza lui C. Giugleaeste deticitară
faptul că neglî,jeazăcorelaţia dintre
fazele de evoluţie ale rornânei ŞÎ slavei: dintr-un Iatinesc balcanic *buwalu
s-a putul ajunge la un slav comun tÎuaW(de unde bg. bivol), dar un rom.
*buhiirlla dat deja în bg. lnilierv",iar Iln "bunor este liIt.erioracestuia (*buuolu :>*lJlJwru! *huhâru>·*/niIJi!!'l1
; c"bâfwru).Noi credem că la baza lui
Bihor (oronim şi antroponim) este un sl. corn. *b!/llOr'f,care trebuie să-I fi
dublat pe *vlÎllOr'i"ceva umflat, de Iorrnă rotundă.. bâşică", dezvoltat de la
verbul buhoii "il se umfla" 19"
cum alături de duhaii a existat varianta
tematică dylwii (de la care cu
sufix s-a creat dcrivat.ulvechi slav
*dylwl"i>, r orn. dihor). Aşadar,
lingviştilor maghiari ni se parc
justă: numai că, stabilind sensul derivatnlui slav, sîntem de părere eă putea
fi vorba şi de toponime descriptive, nu neapflraLpersonale.
Pe urmele lui G. Giug!ea, dar fără a avea şi pregălirea lingvistid( a
acestuia,l COllsL
anlin-:VI.ircea
încearcă o reanaliz{l a întregii
toponimii carpatice "in contextul general al toponimiei ind(lleuropene".
Metoda sa constă din a apropia de un radical indo-europeanoronin{eromâneşti
(:are prezintă UD
convenabil de omofonic cu toponirne rEn Europa şi
Asia, culese..
din indexurile la marile aUase geograrice.'A::':1.
de pildă,
el pcrsifjeaz\
dată de unii
oronimului 13arIlol'u!
din lVlunţ.ii
Bistriţ.ei
deriva un HllIUCde nI1HlLede la si. brna 'mocirlă' sau din s1.
bmilsa 'teren mEtşl.iuos'1... 1 ni separe cel puţ:in
pe
apropie
de fI'. Barflerwme,
Dnrnhill,gerlIl. Barnbcrg,toate grupate suh radiealuI
*blzer,*blwr ,.munte. vîrf"
Cercetarea dueurnentelor ne araUî Însă că. este
vorba de un nUIDede persoan[\: lai 1\88rvIihiii!fi
Dodul eumpiiră "Poiana ll11
Brlrnar şi Bârnoriul la Doma", iar
martori
şi un Andronic
194".\Ticolae
.Dri\galH1"
HOIH/1'.n
ii, p. ;:H'hL
"".J!{ll'a.
CU!Jin/e
TOlndn:eş!i,
p, ::ţli)-"-:il'.
19-G
bn,m!:Jo(cl. esMelkh,Hinos.
Of!.ciI.-col.:l!J8.
este acela de "Lucie'",
impru197CL
rei;nih",
I,p. Hei(Hcnsul
mutat ea ataredinrOlIl3nei!Le).
lli;;l,
Pe,nlniacestig"·din
u.nnă'veziShHl]nik
pl'aslolDiaâski,
L p, l:37---4:Hi"
199
ConsLanLln
..-!'vlircea
ŞteHtnescll,
TO{lof/?JlHie
allcienne les Carpales/'ownains,
În
voI.X, Jnle1'1lcdionaler
}{oflgress
{iirNammfo]'sc!1IWtJ,
1. Viena,'1\JG\J,
p. 48B 490 (cureluări
In d.Iverse
HUlnere
ale'revistei..Terra') Explicaţia
daU!delingvitiestemalpuţ.innaiviidecît
i 5C:parcautorului,devrellleceexistădestui.
munţicarej-au luatnumeledeIa aceast.ă
earaeterlstică(depildăGiodul,
Glodurile,
Giodelul
elc.în Bucov.ina).
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Btrnor=". Oronimelc Gorqan.ele,Gul'.lJo
anele, Gorglillaşul, Gorqănelu! etc.
(dezvoltate din apelativul gorgaJl de origine cumană), împreună cu Gorul
(slav sau nume de persoană)şi Girbooa(slav)sînt derivate din i.-e. *r/{ler201,
iar Almaşul (maghiar), Omul (românesc), Holmul, GUma,DUma (româneşti,
de la apelative de origine slavă) din i.ve. *alm, ea şi lat. altusw».Asemenea
situaţii, care ne întîmpină la toi: pasul, privează comunicarea geografului
amintit de orice urmă de interes ştiinţific.
Deterrniuaţi xie lipsa de eficacitate a mijloacelor lingvistice de investigaţie, alţ.igeografi, I. Conea,L. Badea şi D. Oancea, îşi propun să folosească
o "metodfl de dialectică geografică sui-generis",ale cărei rezultate, estirnate
ca fiind de o importanţă deosebită, le prezintă atît la congresulinternaţional
de ştiinţe onomastice de la Florenţa, cit şi la un simpozionnaţional de toponimie de la Bucureştiw-, Ingeniozitatea metodei constă din a intui, pe baza
unei analize geografice complexe, zona montană in care probabilitatea unei
corrtinuităţi a populaţiei româneşti să fie maximă, urmînd ea ipoteza să fie
confirmată de nomenclatura propriu-zisă. După autori, Tara Haţegului
"trebuie considerat a fi rost teritoriul de cea mai siguri] continuitate dacoromană la nordul Dunării. într-adevăr că trebuie să spunem, dacă n-a fost
aici, apoi 11--:1
fost nicăieri". De aici urmează că prezenţa toponimelor vechi
este imperiosnecesarăÎn IIa(:eg,"pentru că dacă IlIls-ar g{l.sÎdeloc,ar însemna
să nu mai pricepem în ce a constat această continuitate". Aşadar, dacă continuitatea Il-ar fi fost în Haţeg, ea Il-ar mai fi fost nicăieri,pentru simplulmotiv
că autorii II-ar mai putea-o pricepe.
Acest remarcabil eirculus in demonsirandoduce la rezultate pe măsură.
Autorii stabilesc obiectivele de maximă importanţă geografică, cărora nu
le-ar putea corespunde decit oronimele cele mai vechi. Astfel, Picuiul "faee
parte din categoria de munti care trebuie 'in mod obligatoriu' să aibă un nume
vechi [... ] Numele său poate fi relativ nou (termenul este încă viu în graiul
din Tara Haţegului), dar şi - ceea ee este infinit mai probabil - de origine
veche, preslavă" 20. In aceeaşi situaţie sînt Arqeaua, Grutu, Genunea,cascada
La Armăsaru, Soriile, Cîrlige, Muntele Muierii, Reiezaiul, Siurul, '['arcu,
Cununa Custurilorşi altele. Referindu-sela muntele Bălăile , autorii se Întreabă:
"Ce ne impiedică să legăm acest nume de luptele care au avut Jocîntre romani
şi daei, pe aceste înălţimi, Iîngflzidurile cetăţii, in lOG'!" 205.Despre Piatra
Scorileise spune: "dacă nimic şi nimeni nu ne poate asigura că numele actual
al muntelui Scorila este onomasticul unui cetăţean dac de-acum vreo 2000
de ani trecut În toponim,tot aşa, nimic şi nimeninu ne poate convingede COl1"'WT. V. Stefanellt,
DOC1lmcnle
dinIJechiul
ocolal Cimpulunqului
1HoldolJenese,
Bucureşti,
1915,p. 1:3.N, A. Constantinescu
(op,cit.,p. 2cl)expliease
conetonmhnul,
fărăsi! CUlloaSclt
(sansi Invoce)acest document.
201Constantin-Mircea
Ştef:lneseu,
op. cit.,p. 493-494.
>"2.Ibidem,
p. 4fJ2-49:L
20;'L Conea,
L. Badea,D. Oallcea,
Toponymie
ancienllc,
Ihnoignanl
dela COIltilWilc
dacoroma/ne
danslesCarpates
AiCridionales
de/'()ucs(del'Olt,In voI. VII Con(JTesso
inlernaziollale
di scienzeoflomastiche.
Altie [{(emorie,
1, .FlorenţH,
1\)63; idCIl1,
Concluzii
istorice
În lumina
111101'
iopollune
din Tara Ilaţegliil/i,
În voI.Lucrărilesimpoziolllliili
detoponimie,
Bucureşti,
1975.
204Irlem,Toponymie,
p. 354.
205Ibidem,p. N8,
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t.rarml : că ipoteza ar fi falsă" 2n6.Dar un Scorilo antic ar fi trebuit să sune
astăzi *SclIriră207,aşa incît, vrînd-nevrînd, trebuie să ne gîndim, împreună
cu N. A. Constantinescu şi Ioan Pătruţ, la un antroponim cu baza slavă
Skor-w",pe care o relntîlnimîn Scoreiul din Făgăraş=>; celelalte oronirne,
bazate pe apelativc care mai circulă încă, nu ne oferă nici o dovadă de vechime.
HcecnzÎndcomunicarea, L LHussu ohserva că astfel de 'probe.' "nu pot decit
S[1contribuie la compromiterea tezei susţinută cu multă pasiune de către
cei trei autori" 210.
Asemănătoare cu aceasta (prin absenţa totală a motivărilor lingvistice) este încercarea de stratificare genetică a oronimici din jud. Arad Întreprinsă de Octavian Mîndruţ, Aurel Ardelean şi Elena Grămescu: stratul cel
mai vechi cuprinde "toponime din substratul preindo-enropean şi iudo-european" (Zorand, .1\1
()l1W,
Drocea,Siri, Bihor), urmează cel al "sub:sLratuluitoponimie traco-dacic" (Curcubăt«, Gugu,GnuÎ, Groşi,1\1dgură) şi cel al "topicelor
[sic 1]româneşti vechi" (Runc, Blidaru, Olwbâ, Muşa, Pleaşă,Gorqan,Buriiqă,
Birnitiă, Burnos, Boian etc.) "formate în principal pînă la jumătatea mileniului nostru" 211.Cît timp "suhstratul traco-dacic" se rezumă la apelative
în funcţie t.oponimică,el trebuie subsumat l'ără rezerve ultimei categorii;
celălalt "suhstrat" este format aproape în întregime din n. pers. în funcţie
toponimică : Zaratul, Motna « v. bg. Inoma"puella", iar nu dintr-un tracic
Moma, cum consideră N. A. Constantinescuj-w,Drocea, Sir (i) II « v.bg,
sini "orhus") 213.Aşa stind lucrurile, concluziaautorilor ("Stratificarea şi originea t.opicelor [sic il demonstrează în mod convingător locuirea străveche
şi continuă a teritoriului de populaţia autohtonă (traco-dacică, romană,
daco-romană, românească)la care s-au adăugat în anumite perioade istorice
şi alte populaţii")2Hdistonează În mod flagrant cu debilitatea mijloacelorde
investigaţie de care dispun.
j
206ibidem,
p. :156.
Totla Seorilo(Scorilis
) seglndeşle
şiMariusBizereâ
, pentrua explica
toponime
dela estdeMuntele
Mir:: Piatra(Clcauiu
) 111
Scori/ii,
BurdtlScop'lii,
VaitaluiScori/ă
(Toponimicc
daceşi romane
însud-estul
Banalului,
in voI.Lucrările
simpo'zionului
de toponimie,
p. J25):sauVasileBologa,
Decebalus
preacinslitul,
In "NoiTradi",VIII, 1981,nr. 79,p. :3.
207ALGraur,,'Vume
delocuri,Bucureşti,
1972p. 10H.Deşiştiec -1-inlervocalic
trebuia
să devină-1'-,totuşiC.Cihodaru
nu reuşeştesă-şilnfrîngtl
tentaţiileasociative,
susţinind
că nu
llllmaiScorilll,
darşi Brăilu,Surdilaşi Burila"sînto moştenire
dinfondultoponomastic
indigen"a dirorrezistent''!
ar n fost;facilitatăde o românizare
tirziea dadlor(Oştirea
bizantinâ
În
cîmpiamIm/cană
la sfîrşitulsecolului
al V1-11'(1
şi loponomaslica.
în AUI([storie),
XVllI,197'2,
nI'.1,p. 4).Estevorbaînsăde derivaLe
antroponlmice
cusufixulslav-ilo(preluatşi deonomastim noastră),uneleavindcabaz,'\numedepersoane
de origineslav,l: Brajo,ilur(j)0.
208N.A.Constantinescu,
op.cit.,p. ;)68: IoanPălruţ,Studiidelimbaromână
şi slavis/ied, Cluj, 1971,p. 1.67.AceslIl. pers.se lntîlneşleşi În toponitnebulgăreşti. Skoril
(ol'onim,
cusuf.-jz).Skorilski
doi,Skorilsko
llSOC.
Skorilski
rât(eusuf.-8k-):eL.Jordan
Zail1lov,
Hâl"arski"eografski
imcna,p. 158; K. P. 1<ovacev,Toponilllijala
na Trojansko,
Sofia,
116\J,p. 209.
209AecsL
orollimeraderivatdecătre Gustav Kisch(SielJenburgm,
p. nS)dinscoruş!
210LI. Hussll,l(eccnzie,
în SCL,xn 1, 1!)H2,
p: 410.
211OctavianJ\'lîudruţ,
AurelArdelean,Elena Gril.ll1cseu,
op. cii., p, 229, 230-231,
2iHşi ]lllssim.
212N.A.Constantinescu,
01'.cii.,p. :326.
21ilDupă1.PălrlJl,SiiT)esteun hipocoristic
elela o bază Si- Clisuf.-1'-(Onomaslicâ
Tomânl!ascâ,
p. 2·1).Kune putem.oprila aceastăposibilitate
cît timp nu ştim dacă numele
a fostprenumesausuprannme.
2}4Octavian
Mîndru,!,
AurclArdelean,
ElenaGrămescll,
op.cii"p. 240.
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nume slave de localităţi, pe care le apreciază ca fiind nesemnificative,întrucît
vor fi fost date de călugării slavi din mănăstiri ( Tismana, CrIlSfW
, Polooraqi,
Gouot:a.T uiana, Bistriţa, Clococioo,Cozia, Vătbila etc,)22".Concluzia sa este
că "slavii nu s-au risipit în mod egal peste tot pămîntul romanesc [... ], ei - in
unele părţi cel puţin . masele slave au rămas compacte, acoperind regiuni
unitare. care pot fi încă delimitate geograric"224;romanii, însă, au trăit mai
mult la munte, ca şi strămoşii lor daci22ii•
O inventariere cît de sumară a hidronirniei ne arată că numele slave
străbat copioszonelemoşncnestiale lui Ion Donat (Luncanăi, Peşieana, Certui,
Crasna, T'ismana, Bistriţa, Blalmita, Şnşii«, Sada, Coşuşieaetc. etc.), parte
din ele fiind doar preluate ca nume de mănăstiri, iar nu create de călugărî22.
Discordanta a fost, desigur, observată şi de către Ion Donat, care lotuşi,
intr-un studiu apărut 20 de ani mai tirziu, persistă În a o considera nerelevantă: "Între numele slave de aşezări şi hidronimia slavii nu există pretutindeni concordanţă teritorială [... ] Pentru a înţelege.iusi fenomenul,este necesar
ca aceste două categorii de nume să fie analizate separat" 227.Dar oricît am
separa categoriile to ponimice, nu vom putea aprecia stratul hidronimic slav
ca fiind ulterior celui format de numele româneşti de localităţi, pentru că
nu mai exista o bazii etnică slavă (sau dacă mai exista pe ici pe colo prin mănăstiri, ea nu putea impune o hidronirnie străină unei pnpulatii compacte
româneşti); el este neîndoielnic anterior, iar prezenţa sa ne arată limpede
că "zona românească"s-a creat prin asimilareapopulaţiei slave.
Imaginea geogra!"ieăa "vetrelor toponimice" succesive (ea să folosim
termenii lui A. Sacerdol:eallu)228
este In contradicţieeu datele oferite de cercetarea de ansamblu a toponimiei noastre, care ne indică limpede structuri de
tip "geologic": Într-o mapă t.oponimicădaHl, numele de origini diferite Il11se
delimitează În spaţiu, ci numai în timpm. Cu all;e cuvinte, nu există regiuni
de pură toponimie t.uranică, slavă, românească etc, care să ne indice faptul
că populatiile respectivea IIcoexistat făcă.a se amesteca unele cu altele, fără a
se suprapune. Delimitările spaţiale devin posibile numai dUp[l,o operaţie de
.departajare cronologică a numelor din aceste ansarnble top/mimiec astăzi
""terogene,făcută pe baza unor criterii de cronologizarerelativă.
,,
"2Blhidcm,p. 5859. Autorulcrede(p. GO)
că acestenumesîntifoartepuţineîn realitate,pentrue:1uneledintreelear aveala bazănumedepersoană,
iaralteles-arfiformalpe teren
românesc.
Dardin seriasasepotconsidera
româneşti
doardouă.Ohub«:
şiObre]
a,
224Ibidem,p. 76.Ideeareapareşi în lucrăride maitirziuale sale.de ex. Considerajii
ist()rice
asupratoponimiei
româneşli,
I. In LE, XIII, 19iH,p. 621 şi Probleme
de onomaslicâ
TOmâneascâ,
in vo1..fideleceluide-alXII-leacongres
international,
[, p. 1 117.De observatcă
eereelarea
numelo!'
de sateîl condusese
şi pc A. D.Xenopo!
la ()concluzie
asemănătoare,
[{lra
referirespeebl{l
la Oltenia
(Istoriaromânilor,
II, p. :lO:l).
225Ion Donat,.f1şezărilc
omeneşti
din Tara Românească
În secoleleXI"V·XVI, In
"Studii",IX, 1\J5G,
p. 90.
2"6Daciihidl'Onimia
slavăa Olteniei
ar fi o creaţiea căiug:îrilor,
ar Ii deaşteptatca ea
să existenumaiacolouneleanfostmănăstiri;
înrealitate,
eJ cuprinde
lntrcag,l
regiunecarpaLică
şi snbcarpatieă.
22"/
IonDonat,Consideratii
i"loTie>?,
1,p. 613nota4.
2JH
A.ureHan
Saeerdoţeanu!
TOlJonin7..ia
fârii,docurneni
in1pOl'lanl
al pCJ'ln:'lnenţci
vieţii
istorice
a popoTa/ui
român.înLucrâril8impoiormlui
detoponimie,
p. 44.
220Vezisi eonslaLarert
hri _A,DJ.uzat
: "topnnin1]e
Sepre7.intil
in straturi lingvistice
supraprlse,
dest,:d
<tea:icm{.1nătoal'e
cuseeUrnentele
preistorice
sueeesh,re
alegeologlci"
(Latopo,numic
!"ranţaisc,
Paris,1946,p. 1:").
2,(j- Lingvistică 2.10
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2, [Teoria "masei loponimice"]îşi propune să răspundă tocmai acestui
deziderat al stratificării genetice utilizînd criteriul cantitativ, Acest criteriu
nu ţine seama de o eventuală diîerenţ.ierea numelor după gradul de importanţă
al obiectelor(socio)geograficedenumite, ci considerănomenclaturaun ansamblu unitar incluzînd "mase" diferite de nume avînd aceeaşi origine; cu cît
masa este mai mare, eu atît vechimea şi stabilitatea elementului etnic corespunzător este mai mare,
Primul care uzează la noi de acest;principiu analitic esteM, Gaster.
Analizînd400 de nume din Iostul judeţ Vîlcea,el găsea că 70 sînt româneşti.
12% slave şi 18% de origineobscură. ConcluziaEaera aceea că;» populaţiune
neromânească copleşitoare,sau măcar numeric egală eu cea românească,il-a
ezistat şi Il-a putut ezista într-acest judeţ" 230,El recunostea, totuşi, că rezultatul său nu poate viza şi perioada veche a istoriei românilor, "cea între secolele V -XII, mai toate numirile avînd un caracter limhistic şi fonetic relativ
modern" 231.Convins că nu toate numele de 10<:u1'i
pot sta pe acelaşi plan
sub aspectul vechimii, Gustav \Veigand Îşi limita cercetarea la hidronimie,
pe care o considera În bloc mai conservatoare decît restul nomenclaturii.
Din hidronimele Vechiului I-iegat, doar 1(j ar fi româneşti, cele mai multe
(53%) fiind slavc : de aici concluzia că românii ar fi venit din sudul Dunării
Într-un teritoriu in care au găsit instalate populaţii străine232,Într-un alt
studiu, consacrat numelor de localităţi din zona Ampoi-Arieş, Weigand
constată din nou preponderenţa numelor străine (slave 15%, maghiare
48%) faţii de cele româneşti (38%)233.
Opunindu-se punctului de vedere selectiv al lui Weigand, George Giuglea crede că, pentru stabilirea vechimii unei populaţii, toponimia trebuie
studiată exhaustiv, ţinînd seama de "masa toponornastică",deoarece numai
ansamblul contează în operaţia de crnnologizare=s,O asemenea cercetare
duce la concluzii exact opuse celei la care ajunsese Weigand : chiar dacă
"masa" include şi toponime străine, "veehimea originară a toponimiei
respective I= româneşti, n.n,] rămîne în picioare, impusă de grosul numirilor" 235,în situaţiile (frecvente în Transilvania) în care un nume de localitate
străin este înconjurat de o "masă" toponimicăromânească,trebuie să admitem
că grupul etnie românesc este cel vechi, în timp ce oiconimul ni-i indică pe
"noii aciuaţi" 236,Referiudu-seIa principiul metodologieal lui GeorgeGiuglea,
Ion Donat îl consideră a fi "de cel mai mare preţ,"în cercetările de toponimie
istorică2R7,iar această optică se reflectă în mai toate studiile monografice
realizate în ultimele decenii.
2,), în ce măsură asemenea statistici, confecţ.ionat.epe baza nomenclaturii actuale, pot fi relevante pentru epocile mai îndepărtate? Putem"
oare, avea certitudinea că numele româneşti, cele mai multe astăzi, sînt şi
cele mai vechi? Iată două întrebări pe care lingvisLulclujean nu şi le-a pus,
2,30
M. Gaster,Nornencl
aluralopicăa judeţuluiVîlcea,
în BSG,VI, 1885,p. 138,
231Ibidem.
232GustavWeigand,
Ursprunq
da siidkorpatiechcic
Flussriatnen,
p, 94.
233Idcrn,Ortsnamcri
imOmpolyundArunuos-Gcbiet,
p. :31.
234GeorgeGiuglea,
Cuvinte
româneşti,
p, :)00.
235IbidCIH,
p. :302.
236Ibidem,p.327.
237IonDonat,Despretoponimia
slavda Olteniei,
p. 18.
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preferînd să-şi formulezeteoria sub formă de postulat. Să vedem, însă, dacă
acest postulat are coerenţa logică necesară şi dacă el reuşeşle să rezolve
satisfăcător situaţii concrete.
Un mare aflucnt al Drinei se numeşte Koliuo,hidronirncu "hază romanică"
(= românească); toli afluenţ.iisăi au nume slave23s•După teoria lui Giuglea,
cei mai vechi locuitori ar fi fost sirbii, pentru că "masa toponomastică" este
slavă În imensa ei majoritate; românii, care au impus un singur nume, ar fi
cei "aciuaţ,i"mai
Este, însă, evident eă situaţ.ia a fost, în realitate, alta:
primii veniţi au dat numele cursului principal, după care sîrbii I-au preluat
şi au cornpletat nomenclatura bazinului hidrografic cu o întreagă serie de
hidronime minore. Cine ar analiza după criteriul cantitativ toponimia din
bazinul Prutului, ar ajunge la concluzia că românii, slavii, curnanii şi tătarii
au trăit înaintea scil:llor,pentru că din zecile de mii de nume nu mai este nici
unul scitic. Iar cine ar face o stratigrafie a Bucovinei după aceeaşi metodă,
ar conchidecă huţulii i-au precedat pe români, deşi se ştie cu preciziecă aceştia
au colonizat zona începînd cu ult.imul sfert al veacului al XVIII-lea. Urmărind în cadastrul austr iac de la 1854-185G numele de locuri din hazinele
superioare ale Moldoveişi Moldoviţei, am constatat di toponimia ucraineană
era deja mai numeroasă, deşi cele mai importante obiective geograficeîşi
mentinuseră numele românesc Prin urmare, într-o zonă eu populaţie romănească rarefiată, coloniştiipot crea o toponimiemajoritară În numai jumătate
de secol. Asemeneasituaţii dovedesc Iără nici un dubiu că intre "masa toponimici!"şi vechimeaunei populaţii nu e:risUîpresu.pusulraport de determinare,
pentru simplu motiucă numelede locuricare alcătuiesc"masa" au oirstediferite.
Un singur nume românesc (cum este Arqelul în corn. Moldoviţaj poate fi
ma i vechi decît intreaga "masă" de t.oponimehuţule din jur, şi invers, un
singur nume străin, cum este Moldoua,poat.efi mai vechi decît toale tnponimele
româneşti care-Icircumscriu.Operatia de cronologizarenu poate evita separarea, dintr-un ansamblu toponimie unitar sub aspect etimologic,a numelor
vechi de cele create în ultimele secole, neîndoielnicmai numeroase. Asa se
explică de ee încercările de stratificare genetică a toponimie! oastre bzate
exclusiv pe criteriu1 cantitativ nu reuşesc să-şi demonstrez,econcluziile,iar
acest fapt afectează serios ideea Însăşi a cont.inuităţiinoastre, pe care autorii
şi-aIl propus să o susţină.
Studiind din punct de vedere etimologietoponimia 'din zona Sarrnizegetusei dacice, Mircea Hornorodeanconstată că ea "are un caracter preponderent rornâneasc. in acest sens - continuă discipolul lui George Giuglea -este suficient să menţionăm că numele de altă origine [... ] reprezintă doar 1%
din totalul de peste 1:300de nume de locuri culese din cele 15 localităţi" 239,
Plecînd de la această constatare, autorul consideră că "structura în rnajoritate românească a toponimiei locale.Jlovedestenumărul mare si vechimea
apreciabilăa populaţjei româneşti în pll'rteal()ului" 240.După păn:rea noastră,
materialul analizat llU susţine, înst, aeeastă concluzie. Mai întîi, considerăm
că etimologiile româneşti date unor topouime importante au fost forţate.
Astfel, numele satuluî BeriLi (pronunţat Berii) este explicat ca toponim
288Dragomir
VujiCk,
Hidronimi
(imenavoda)lllijevom
sli1m
Drille,Sarajevo,
1982,p. 69,
239Mireea
HOlIlofoc!ean,
Vechea
vairăa Sarmizcgell!sei,
p. 59.
240Ibidem,p. 61.
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romanesc, de la 11.pers. Bcra241,dar judecînd după primele atestări (Byrni
la 1332, Beryn Ia 1334),el este un nume slav, derivat. de la n. pers. BerÎn2U
cu suf. -fi(*Beriljl) eu evoluţienormalăpe tercnullirnhii române (el'.kopan]« >
copaie; localitatea este în afara zonei în care Il urmat de j se menţine pal ttalizat). Numele satului Săr ăca (oficial: Serecaş,atestat la U32 ea Zurktul,
la 1335ca Zarka; nu poate avea legătură eu rom. Săraca,cum crede autorulw-,
ci reprezintă mai degrabă adaptarea românească a unui toponim slav,
*S(v)raka "ţardt" (el. ser. Sro(:ak)2H,
din care descinde În mod independent şi
forma maghiară. Nu putem avea siguranţa autorului că Gtădişieaeste rornânesc245: el poate fi şi slav. Pentru Orăslie,autorul îi opune explicaţ.ieilimpezi
a lui Emil Petrovici (magh. *Varasd(i) :">Oră!,!ie>·Orâşlioara), sprijinită pe
o serie care nu admitem nici o posibilitate de explicare eu ajutorul limhii
române (IVădliştia < magh. *IV6dasdU), Răcăştia < mag-Il.*Râkosd(i) ctc.),
o ipoteză absolut ncverosimilă: de la Oraş s-ar fi creat mai întîi UIldiminutiv
cu suf. -cioară (Orâştioara,numele localităţii apropiate), iar apoi s-ar fi ajuns
la numele oraşului printr..o "derivare regresivă" 24". NLIavem nici un motiv
să credem că cele două sate din apropiere, Otăştioara de Jos (popular:
Orâşlioara) şi de Sus (popular: Oră,'ilia),at.estate spre mijlocul secolului al
XV-lea [ără n.tun«distinct, ei doar caWaraswyze.după numeleapei, ar fi fost
la fel de vechi ca şi Orăşiia, atcstată la -,224 ca Waras; elîmpotrivă, este mai
plauzibil (atit sub aspect lingvistic, clt i istoric) să vedem în Orăştienumele
vechi, anterior secolului al XIII-lea (cînd suf. magh, local -li îşi Încetează.
funcţiuneaj>", iar în Oraşu adaptarea numelui oficial maghiar al localităţii
de către locuitorii din aşezările periurbane apărute mai tirziu. Un argument
suplimentar este patrtonirnul or ăştean,citat de Sextil Puşc.ariu248,
ştiut fiind
că patrionimele conservă mai hine formele vechi ale numelor de localităţi.
în acest caz, Orăştioara este un diminutiv oicoriimicnormal, care menţine
genul oiconirnuluiprimar, iar nu o acomodarea lui *Orlişciorueu genul apelativ ului apă, cum crede auloruI24D,pentru eri nu este vreun indiciu că rîu!
24.Ibidem,p. [)9.
242Menţionat
deIoanPăLruL
Numedepersoane
şinumede[ocu!'i
româneşti,
p. 17 nola 21.
243MirceaHomo!'odean,
Vechea
va/răa Sarmiugclllsei,
1J"59.Explicaţ.îalui Gustav
Kisch« rna<th.
szarka"tarcă")estedepartedea ti satisUcătoare,
pentrucăacestcuvint.ar fi
dat Înl'on.s;rcâ,dacăn'uchiar!ared(veziSiebenbiii'gen,
p. 111\).
244Vezicorespondentele
toponimice
slave alc.sI.*8(v)arkala VL Smilauer,Hand!mch,
p. 174.Esteprobabilcăuneledintreacesteaprovi.n
defaptd.inSllpl'anUtne
(cums-ar puteasă
fieşi cazuloieoninmlui
ardelean),
245MirceaHomOl'odean.
Vechea
valrăa SarmizegclHSti,
p, 59.
26 Ibidem,
p. 6161, Singurulcareo-amai gînditla rolU.oraşa fost GustavKiseh
(ZarEf!JlIlolo!]ie
landeskitcblicher
Orlsnamcn.
InvoI.Bei!riige
zarGeslschichtc
du cu.JUrche
il..U.
in Siebenbiirgen,
Sibiu,1922,p, 275).lorgnIordancredec,lnumeleesteo combinaţh)
a lnagtt.
ViÎl'()S
Cit
suf.
rom.-1.$le
(Toponimia
[oTnâneascl1;p.
:\\J),
darde
aici.
n..arOr1şia,
ti putul
l;ezulta
dccIt
*Orişle
sau
*Orişle
(pentru
analogii,
cI. E. PC'pl"Ovid,
R()Ii/.
Od,
t)l'i,
Ol'iişa,
Orăşan!,
Orăşeni
< magi!.vadas,in SUBB,Philologia,
r. 195(;),
247PentruOl'igillea
maghian'i,
veziPaull·ilmfalvy.
NeuereErscheiiH1!lgen
der rumanischenGcscflieblsschrcilmng,
Viena Tesehen,
1886,p. 125;N.Drfigann,
Recentle,
în DR, III,
19'22---1923,
p. lHO;N. Iorga.His!oire
desRoumains,
lI!. p. 49; EmilPetroviei,Recenzie,
ln DR,X, p" 5,15şi maialesSiudii,p. J57.Fiindanteriorseealului
al XIII-lea,suf.-d(i)nu
apareîn menţ.illl1ile
scrisealetoponimelor
în -dia(-Ua),dar el trehuiepresupuseu necesitate
pentrua puteaexplica
Inmanierii
unitarăamplaseriede numeeareal!o bazălexicală(olloruastici\)maghiară.
248SextUPnşcariu,Pe marginea
cărlilor,ln DE,Vl. 19291930,p. 5:,5.
249Mircea
Hotllorodean,
Vechea
valrăa Sarmizegelzlsd,
p. 5:l.
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s-ar Ii numit vreodată =Orăştioora; cealaltă Orli:;;lie
(= Orăştioara de Sus) are
ea punct de plecare hidronimul (care, la rindul săIl, este o extensie de la oiconim, cf. numele maghiar deja citat).
Pentru numele de apă Dobra, Mircea Homorodean nu exclude şi o origine românească,de la un n. pers. Dobrev»- idee greu de acceptat, pentru că
abundenţa hidronimelorDobra atît pe teritoriul nostru cît şi pe ee! slav ne
indică drept punct de plecare o însuşire il cursului de apl251.Tot slave (în
speţă : sîrbeşti) sînt Liţuul'a, care desemnează o pădure (şi, adăugăm. noi,
un deal) de Ilngă Orăştie şi Lipooiiu! Lipod'ita, denumind pîrîul care izvorăşte
de aici, ambele induse în categoria "toponimelor de origine obscură sau nesigură" 252: de la lipa"tei" s-a format un colectiv cu suf. cOmpus-ad-ija, ca
in ser, Sllmâdija < </lma"pădure" 233şi un derivat Lip-ou-ira "pîdul teilor",
după care cele două forme S-3Ucontaminat în rom âneşte : Lipod'i{a. Dacă
)lUIndc satului CâsUi11(la 1:r\2: Kezie», Koztou)ar fi avut vreo legătură
cu rom. dislău "spînzurăLoare",cum crede autorul=-, atunci eu siguranţă că
documentele ar fi înregistrat forma ungurească Akazi«, care îi stă la bază ;
rom. Căstău nu este decît adaptarea dcnumirii maghiare, in care recunoaştem
un kesz;yll "mănuşă" (scris kezlhewla 1:j95)2riii,care este la rindni său, după
toate prchahilităţ.ile,o etimologie populară a germ. Kasten(dorf)2.o6,
numele
colonieisăseşti.
În al doilearind, nu putem fi de acord eu încercarea de eludate a importanţei cronologieia testărilor plecînd de la ideea "earacterului arbitrar al Înregistrării faptelor în documentelemedievale"2'.7.Este drept că prima atestare.nu
înseamnă şi apariţia unei localităţi, dar decalajele sînt at.it de
Încît nu
Iasă nici o îndoială privind 'anterioritat.eaeu cel puţin un secol [1oiconimelor
străine (Hornos: 1206; Orăştie : 1224; Beriu şi Căstău: 1332) Iată de cele
româneşti vechi (Ludeşl.işi.Bucium : H3D; Costeştişi Putinei >HA1),ea să nu
mai vorbim de celelalte, toate noi (Luncani : 1750;Măgul'evi şi Grădişte :
19(9). Atestarea tirzie a localităţilor ne arată da r că "masa"/Înurnelor româneşti este un produs mai nou, care nu poate pune în cumpănă vechimea reală
a colcniilorsăseşti sau maghiare din zonă. Deşi a fost inima Daciei, regiunea
eereefată Illi se înEiţişează ca o Il1icrozonă,le continui,tatc neîntreruptă a
popula!.ieiromanice, în pofida ponderii zdrobitoare a tOIJonLmieinoastre în
raport eu cea striiin{i,
Intr-un alt studiu, eonsacrat numelor de locuri din zona satelor Cinciş
şi Valea Ploştii (jud. Hunedoara), Mircea lIomorodean LraLeazămaterialul
într-o manieră asemănătoare: ,,în toLalitatea ei, toponimia celor d(ll1ăsate
este alcă.tuiUidin 205 nllme de loeuri, t:are reprezintă un total de 37Gelemente
topite (fiecare ell'HH';l1t
fiind munărat ori de cîte ori apa.rc). Analizîndn-Ieca
250Ibidem,1).f>().
;:J)1
,rezi,în acestsens TrnstIJlekennlauu,
O]).cit.,ln _/i"r·:co,
V ln39.. p. 101,
2;;2MirceaHomorodean,
Fec1wa
lJalrtJ
a Sarmizege!lIsei,
p. 78.
25:lPentruacestadinUrlWl,
vezIP"t,,1'Skok,Izs!ollcllacke
iopoliomasli}(c,
in "Etnoioga",
VII, 1!J:l4,
p. 1l8.
2,,4Min'.(,:!
Hornofodean,
Vechea
va/Tiia Sarmizegelusei,
p. 78.
2ti5CI'.A.llwili;w'
lIucl!}
IUrleneli-elimol<Îgiai
sz(jlâra,II, p. 472.
2f>6
Vezidiscuţia
etimoJogielt
la GuslavKisch,Sicbcnbiirgcn,
p. 7:l--74,careexplicănume1e germandJntr-ungerm.meci.de suskasl"stl,jal'''.
257Mircea
I-Iomol'odean,
Vechea
va/nI{!Sllrmizcgeillsd,
p. 60.
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provenienţă, am putut observa că, în marea lor majoritate (in proporţie de
97,89%), aceste elementetopice sînt de origineromânească (au fost create de
populaţia românească)"2&8.
"Restul" de 2,11°;:,este însă toponimia de prim
rang (hidronimele slave Valea Ploşiii şi Cem.aţ,în care trebuie inclus şi numele
satului Ctnciş,pe care autorul, urmîndu-Ica de obicei pe G. Giuglea,încearcă
să-I explice dintr-un rom. *ciul1ciş,derivat la rîndul lui din *ciunc, formă
arhaică a lui ciung "eopac cu crengilerupte sau tăiate"259,respingîndetimologia lui Emil Pctrovici (magh. *csLllnokis,formă veche a lui csolnakos"barcagiu")'?", deşi ea dă posibilitatea de a explica primele atestări ale numelui
tClxolnukusla 13(jO,Chanokes,Choiiokosla 1446). Intrucit forma maghiară
nu se poate explica din cea românească(şi nici invers), iar cele două forme nu
dau impresia unor creaţii independente,Emil Petrovici a căutat - şi a reuşit
să găsească, după.părerea noastră - o a treia formă, slavă, din care celelalte
descind în mod independent: sl. *CilnrlCi.<iI
"loc cu bărci" « c!iinr'îeu suf.
colectiv -iSI),tradus de unguri, dar menţinut de români261•
Tot la criteriul cantitativ apelează şi Ilie Dan într-o monografie cu un
titlu elocvent: Toponimieşi continuitateîn MoldolJO
de nord. Autorul se arată
atît de convins de ideea deplinei reflectări a continuităţii noastre în nomenclatura to pică, încît nici nu simte nevoia să o mai şi demonstreze("Se Inţelege
că cel mai vechi şi mai important strat aparţine populaţiei băştinaşe", pentru
că stratul slav se Întîlneşte "mai ales În văi şi cîmpii")262.Se Întîmplă, totuşi,
ca şi în bazinul Soloneţ.uluisă fie toponimieslavă, dar autorul nu găseşte cu
cale să o înregistreze,convins că astfel de nume "reprezintă traduceri ale termenilor topici româneşti" şi, în consecinţă, "nu interesează toponimia romanească" 263.După această operaţie de eliminare absolut arbitrară, concluz.ia
nu este greu de prevăzut; "stratul slav este slab reprezentat tu toponimia
Văii Soloneţului", în timp ee "stratul românesc este cel mai vechi, cel mai
i Inportant, are un caracter stabil [... ], avind Ia bază apelative de origine
258M, Homororleun,
Toponimie
satelorCincişşi ValeaPiosii!(judetulHunedoara),
Invol.Studiişi materiale
deonomastică,
Bucureşti,
1Hul),
p. (-)0.
2,,,GeorgeGinglea,Numetoţiicedin bazinulArnpoiului:
Ampoi,Mures,CiUIIC(il),
Vultortctc.,in .Apulurn",
VI,1965,p. 4:35(undeîl compară
cuil, cionco
şi conchide
: "Conservatluneadunela noişi În Italiacuneinambele
părţiduc]«]de-adreptulla punctuldeorigine
şi la epocaruspectlvă
de3CUUl
douăUliide ani.Prezintăaceeaşivaloareca o inscripţie
latină
săpatăInpiHtrăin aceavremeşi păstratăpiniiaziîn graiviuşi în topvnirnie''}
; N. Orghidan,
G.Ginglea,
M.Homorodean,
Probleme
detoponimie,
'înCL,X, 1955p.:J38-<l39
(undeseapreclazăcă formadin documente
reprezintăun numeoficial,suprapusartificialpeste numele
românesc).
260EmilPctJ'ovici.
Studii,p. 18,1.Aceastăexplicaţ.ie
a fostdati).de la 1905de Iosif
Popovlci
(op,cit"p. 151),CHre
apreciaformaromânească
drepto etimologie
populari!,
201E, PetrovJci,
Vestiqes
desparlusslaves
remplaâsparleJ'Ollinuin,
I, In".Baleania",
VI.
194:3,
p. 51:3-515.
Pentrllevolutiafonetică,eL !!lunI.ein< *NIwi,faţi!de bilH.ciun< ser.
clIn.Lil)sihi
deinteresesteetimologi:l
luiGustavI\.isch< magh,{(ine",
"e!)U!oară"
(Siebenbul'gcn,
p, 216).
"6 IlieDrm,Toponimie
şi eonlirw.itale
În Moldova
denord,p. 41şi 42.
MIibidem,p. 160.Auiorulconfundă
aieitoponimia
românească
(rcspectiv,
tota.litaLea
numelor
deJocuridinHornânia.
indiferent
de originea
lor)cutoponimi(l
de origineromânească
(Incareseille!uddoarnumele
form.atc
pe lcrellullimhii
române),
CI.E. Janitsek: "Toatetopolilimele
folositede poporulromân indiferent
de originea,
de aspeelullOl'lingvisticsau de
răspîndirea
JOI'teritorială
-- eonstituie
o parteintegrantădinvocabularul
limbiiromâne.deei
elesint,toate,nUUle
topieerOInllneş!.i"
(l'roblemaclusfficârii
toponime{o{
l'omâneş/idupă
origin!,
tn SUBB(Philologia),
XIXi19i4, ,se. 1, p. 114---115).
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latină (dar şi de alte origini), curente şi astăzi în graiul vorbit. Aceste nume
topice [... ] fac dovada continuităţii neîntrerupte a românilor, care au numit
din cele mai vechi timpuri locurile pe carele stăpîneau" 2G.Examinînd materialul cules de Ilie Dan şi informaţiile de ordin istorie pe care ni le oferă, constatăm că nici unul dintre toponimele româneşti (inclusiv numele de sate)
nu prezintă indicii după care să le considerămmai vechi de secolulal XIV-lea;
în imensa lor majoritate, ele sînt toponime minore,şi ÎnsuşiIlie Dan recunoaşte,
dar cu alt prilej, CD"pentru istorie toponimia minoră sau microtoponimia are
importanţă mult mai mică decît t.oponimia majoră" 265.tn al doilea rînd,
faptul că ele au la bază apelative curente este şi el o dovadă a caracterului
lor recent, cum tot Ilie Dan o spune În altă parte266•In sfîrşit, în ipoteza că
populaţia româneascăa fost mai veche, nu ne putem explica de ce hidronomia
importantă (numelevăii, în primul rînd, Solonei,dar şi al af luentilor săi mai
de seamă, Cadea, Racona,Blituieiul este slavă: este evident că primele rdenumiri date de () populatie care se stabileşte lîngă un curs de apă sînt cele ale
cursului însuşi şi ale principalilorsăi afluenţi2U7•
"După cum contactul cu slavii, eu toată masivitatea manifestării lui,
nu a pătruns [sic I] in profunzimeasistemuluilimbii romane, nici toponimia -ne încredinţează Vasile Ioniţă - nu a fost modificată, eu toată influenţa
puternică de care a suferit. Ea a rămas românească,lucru de care ne putem da
seama atunci cind o analizăm în ansamblul ei, la nivelul întregii mase ioponomasiice,nu pe arii mai mult sau mai puţin Întinse, şi nu oprindu-ne la toponimia aşezărflor de pe văi şi nici doar la numele acestora [s.a.r 268.Am arătat însă că Între manifestarea lexicală a unei influenţe străine şi manifestarea
sa toponimică nu se poate stabili nici un fel de paralelism, după cum ne-o
dovedescatitea situaţii de discordanţă certă269;de aceea, invocarea gradului
de penetraţie a influenţei slave in ansamblul limbii noastre nu poate fi considerată un argument. Exemplificărilelui Vasile Ioniţă, eli toponifl}îasatelor
Ytrciorooaşi Şoşdeadin Banat, nu ni se par nici ele edificatoare"r. O bună
parte din nume rezultăevident dintr-o diferenţieresau o polarizcu;,e
(Văratica->r
Dosul Văraticii, Faţa Văraiicii, LznoruVăraiicii etc.), aşa lncit 'are un caracter relativ recent faţă de centri.idenorninativiiniţiali. Ca probe de vechime nu
pot fi invocate nici toponimele personale (Gaiu l.u Zuluţan, Ii1mtt!ill Ciumăronilor, Prunii Almăjonilor, Vada lu 13111a1l
, Valca Tli.m(işonilor
etc. etc.) şi
nici numele unor obiective geograficecu totul neinsemnate (Dupil Moară,
După Vînă, Ftaitno In Buâuian, Grituiăşele,Tazu,]ZVOrL!
de la Buri, Mijlocu,
3Ge1
IlieDan,op.cil., p. 160,
265Idern,Contributii
la istorialimbiiromâne,Iaşi,IUS:l,p.l \J2; vezişi. Toponimie
:;i contimlilale,
p. :10,
286Idem,Toponimie
şi canli/llli/ale,
p. 51: ,,()elirno!ogie
dară înseamnă
il vlrstă mal
micăa numelui
topie,în timpeeorigineaobscurătrădeaziîo marevecitime",
267Blîndet!!l,
rămasfărăetimologie
in mOllografia
autorului,llUpoateaveaBieio legătun!eu rom,blÎndsaul3Iîndu,
ciesteun derivatdela uer.Mydll!!)
"înşelător"
eu suf.-ee(care
indicăposesorul
uneicalităţi,cI.mudrec
< mudr!Jj):*BI!Jdnec,
apropiatapoide rom,blind.
SinonimllI
siiuestehidronimul
Sllldniţa
< uel'.zludnyj"îneeJMor"
(ateslaL
la Zeuo.Kuzcla
nnd
JaroslauHudny6kyj,
Ukraillisch-dwlschcs
Worterbllch,
Leipzig,
194:1,
s,v.).
.;; Vasileloniţă,op.cil., p. 226--227.
28.Dragoş
Moldovanu,
Elimo.logia
llidronimllllli
Moldova,
inALI!"XXVIII, 1()8"1,·-[
\182
,
A, 1>.42.
270eL Vasileloniţă,op.cii.,p. 2fl--29.
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Stinca, Un.qheie,Var/uZitie), Zăioane ş.a. m.d.): oricît de impresionantă ar
fi "masa" acestor denumiri, ea nu poate concura ea vechime nici pe departe
numele satelor (Şoşdea: 1343; Vîrciorova: 1433). Astfel de nume nu pot
dovedi că toponimia dintr-o regiune "a rămas românească", ei numai că a
deuenit românească.
2.2. După cum s-a putut observa din discuţia precedentă, teoria masei
toponimiee ignoră in mod deliberat diferenţa dintre toponimia minoră şi cea
majoră, tocmai pentru că, în imensa lor majoritate, toponimele româneşti
se includ în prima categorie. Teoria în cauză.s-a elaborat pentru a contracara
această situaţie de fapt şi are ea rezultat inversarea perspectivei temporale
pe care o deschide distincţia respectivă, Tendinţa de nivelare a toponimelor
sub aspectul importantei se observă Ia mai mulţi cercetători, şi in primul rînd
la cei care încearcă să realizeze stratigrafii toponimiee zonale. "Privite prin
prisma masei lor, susţine Mircea Hornorodean, toponimeleminore au o importanţă cel puţin egalii [s.u.] cu cea a topouimelor majore" 271.Statistica aproximativă a lui Emil Petrovici, după care 80% din toponimelede pe teritoriul
ţării noastre sint româneşti, "dovedeşte cu prisosinţă [sic! 1 continuitatea
poporului român pe teritoriul său de formare de la nord de Dunăre" 272,
Or, pînă in prezent nu s-au găsit exemple sigure de toponime minore
străvechi, nici la românii sud-dunăreni şi nici la cei nordicis=.Numele satelor
aromâneşti Fi ăminircş!şi Cerneşi, pe care Pericle Papahagi le considera cont.inuatoarcale lat. *Flammulfnsisşi *Tsiernensis?",sînt, de fapt, patrionimice
«Flamlmrâ, Cerna)eu suf. -eşi (-aşi), existent şi în dacoromănăca sinonim al
lui -eni (-ani)275.Constatind că în mai multe inscripţii latineşti numele împăratului Traian este scris Troumus, Constantin C. Petolescu este de părere că.
apelativul românesc:traian, folosit ca toponim pentru a desemna urmele
va lm-ilorromane, nu a fost împrumutat din slavă -cum se eredea-- ci
descinde direct din forma latină popularăv". El conchideefi Troianele"reprezintă dovezi ale continuitătii populaţiei daco-romane în secolele de după
Aurelian; în perioadeletulburi din epoca migraţiilor, o serie de toponime an
fost uitate, dar numele rîurilor importante sau Troianeleromanilor au persistat şi s-au perpetuat în amintirea localnicilor dacoromăni" 2'7. Dar încă
'271
MirceIl
Homorodcan,
Fcclll'i1
{Ia/ni
a Sarmizegdusel,
p. 2:3.
272Ibidem,p. 25. CLEmilFetrovici,Studii,p. 24\J.
273'1eu\lm[lrale
sîntinccrcărl!e
amatorllor
dea detectaastfelde toponime,
dar ele fac
[[iri!excepţie
pasulcaredesparte
suhlirrml
deridicol."Vomrecunoaşte,
afirmi!
deex.IoanŞarba,
lntrenUllJele
topieedinJlOtarnl
locaUtăţ.ilor,
adesea,chiararhdipuri.Iatine,maiumltsaumai
puţinlncHrHte",
ellmar n clrisfie< lat. aris/a"spicde grîu",l10rescll
< lnt. liOrrwin
"stup",
Jţ!Îndnştii"< Jaf.,mandra"staul",Orni!â<:lat. OJ'1I/l8
"frasin",
A/lai< lat. alte"sus"("dovadă
&latil1!{iţii
e i poziţ.ia
necentului"),
CuriiilrJ'O
< lat. eunuc"a curăţa"(op.cit" p. 18·-19).
•,4 PcrielePllpahagi,
Din IOJlonilllia
aro1l1rillâ,
În "DulIi'ircH",
II, .1\125.p. fi5; id.ern,
Cirneşi,ibidem,r, 1\J24,p.204-205.
275() dovadăînpluseslccăprimulsat senumeşte
şi Flambllrari,
în care-arinuarefuncţ.l:tdea creanumedeagent,CU!l1
credeaTh.Capidan
(TopoIlymie
1I7acer!o-l'oU1I7aine,
p. 75), ci
aceeade formantpatrionimic
: "cei(veniţ.i)
delîngămunteleFlambul'ă".
Al{]olJea
1111l11e
a fost
explicatca derivatIn-eSdela 51.cârni"negru",
ascllJ:lnător
C11
)I()krdsauTopld(Th.Capidan,
ibidem,p. 118);dar în acestcaznumelesatuluiar fi trebuitsă aibăformăde sg., eventual
articulată(caîn numelelocaJitiiţ.i1ol"
aTom.
CiTe,şi CiTeşu).
276.Constantin
C. Pet()leict1,
VariaDaco-Romana,
în ,,'l'ltrHco-Dadca",
IV, 1\J8i3,
p.
14,)-145.Aceeaşiopiniela Constantin
C. Giurescu,
Formarea
popomilli
român,p. 111-112.
277CO!1stanUn
C.Petoles(u,
op.tii., p. J45.Accslpunctde vederemaifusesesusţinut
şi de dUre1011
Donat,Reexamint!rÎ
toponimice
În legâJurâ
CIlconlirmitalea
: TROIANUL,
în
"Luceafărul",
1978,nr. 12.
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din 1941 G. Giugleaarătase că rom. ttoum "val" nu are nici o legătură et.imologicăcu Traianus, ei este un reflex al hazei lexicale romanice *tl'lju, şi că
doar tîrziu valurileromane de la noi au fost numite cu acest termen27S•
Supoziţia lui Simion Mchedinţi, după care hidronimele majore străvechi trebuie să fie "îns()ţih, fiecare, de cite un mănunchi de s lte toponimc
de aceeaşi origine"279,nu se confirmă. Astfel, trei hidronime Ibrti (desemnînd
două pirîiaşe din jn d, Gorj şi unul de lîngă Orăştie) sînt apropiate de Vasile
Frăţilă de Ib ăr ( 'Ef3poc;)
din Balcani şi explicate printr-un dacie *Jbl'1l280,
Conştient de dificultatea Ionctică a menţinerii grupului -bl'- in româneşte,
autorul încearcă să o evite a dmiţtnd posibilitatea ea acest grup să se fi păstrat
în elementele traco-dacice ale latinei, ca în toponimele Abrtul<A brutus sau
Tib ăt«;Cebtus. El citează opinia lui Vladimir Georgiev, după care forma
ultimului hidronim (alluent drept al Dunării) denotă o evoluţie de tip aromanese a lui ke- la (e-, an terioară metatezei slave (* Tibru>·hg. Ţ'ibăr, cf'. v. sl.
dobri1:>hg. dobâr). Am văzut insă că numele Ahrudului nu este vechi, iar
evnluţia formală a anticului Cebtus nu se poate atribui .J'ilierei"aromâueşt.iss-.
Este de crezni eil la venirea slavilor în zonă transformarea africatci i.'la ţ nu
avusese Incă loc în arornâriă, pentru că fenomenuleste de Lipanalogie şi S-3
petrecut, <lupiitoate prohahilităţ.ile,spre sfîrşitul române] comune. Aşadar
ţ- slav initial nu putea rezulta.decît din c st.rârornânesc,printr-o evoluţie confirmată şi de alte toponirae (hg. Cerecel rom. Cerăiel, bg. Vacicel< rom.
Făceie! (==PălJcţe!),hg. Cikura .. rom. Ciwrâ)2H2,iar grupul -br- fie că nu
2-7S
G,Giuglea,
fll r!u;{{n'OllUln
f{eutovInain,
in ,LaJlgnc
et Litt(!ratllre",r, .1(J41, (l-·2iS
seinvodisp. .si
!rocha,
rdo)'onJ.
(roi"ei'\rare" şitoponinlizat).
S:-l
a
relnablClIunSP()J: doeurnenta.r-e
rOlntll'HHSCi
i rornanic.ă
(se:nsuriregionalt\
tC}JoninH'
djnltalh de nord)deJtUreea
JJornorodel:n
(lJesjJ1'(!
lo.pont[!/ir:111
Troi:utt
1nSllldiideononlasticcl.
j rI. Cluj-Nap-nea,
1HS2,
p. 9'7 lOf)).
'
7!!Sjnleon
.I\fehcdhlp,
Opere
alescJBHcllre,U.
19Gi)p. Hl.
2;>;0
V. I"rLlih1!
()riyinc(1
toponilnuhri
ronu1ncsc
Unu,în I"Ii.,
247--251;
ideDl,
I)i(.lIerkunj'f
de,,,'
nunănisc!u:n
I3JruJn
..Y1":COFI(Ji'(!'\
Lp. :120.
Ipotezasa esteacceptatăde:Cîcerone
les(limcnlsdusubstrat
p. 198),i.
A1'l10n
Vrach}
(I.il/iba
(/aco-yeţilor,
'l'":irnlşoara p. 176).Obs{-';rvlln
alei nICIunuldintre
tnponimele
dtate de V. Fnl\iI,\nu esle
salulIhrildin COlT!.
Bland.i:jnu,
jud.Albaesle
atestatabiaîn! DSG,
iarhitlronimcJe
()lteJIe;1.i
nu apar In d(}cumentele
ptlhlkatepîn{tacum
(dup;.:l
eu.n()tinta
nousjxi'i).
""1Explicaţia
iin,,,,islulIJl
bulgarnu a foslacuepLaL'i
cieetitreEmill'elrovici.pentru
1110Uvul
efi"cgreude
caIH'nl<1ju,Dtln"irH
;t e fi vorhitintreeutaroruilna"
(Toponilnia
ca.rpalo-ba/canicâ
:i cordinuitatea
d((('o-rolnOnt1.
înJ)czbalerilc,
p. 9),(:ereetârile
luiGusta\'\Veigand
au rdevatabsentatoponhneJor
hfotll:1ncş'ti
în Bulgttrll(l?ull1ânen
llnd..tll'Onnln.en
in Bl.llg(lricn
în JAllHESBEH.
XIII, 1(;08,p.
ia]'celeelIcaracteristoriesi onomastic
ale lui Silviu
L)ragotnir
conduc:
şi ('.lela concluzia ,.arorn:lnH
n:ruatinsuiciodal:l';
zonanordic:1
a Peninsule.i
1:::aleanlce
: "OInlşcare
a elerne:ntnlui
arcInfln
sprenord(...j nu o pulenlidentifica
nkj înlumina
documentelor,
nicia topoll.imiei"
(F/altii,p. ti7şi 177).
2',8Exeruplcle
le diiB. Simeol1ov
(Nomsdelieu:rrOnIa!lS
en -el'.d,-j(jcLîn LB, Xln,
1\J68,nr. 1, p. 8:3·_·85)
('are,necll!1osdnd
sistemul
derivalelor
româneşti
de la culediveîn -el,
le eonsirferă
creaţ:ij
aJeunei\,JiopuJaji
rurnanizatc
sauchar sellliroinanÎzate'·.
H.eetiIiearea
{}fa(e
VirgilNestol'cseu
(Despre
orif}inw
1JIwr
!oponime
bulf}ârt'şli
in -eell!(-ieen,ÎnLH,XXIV,197f"
}).2Gl- 2!>2),
earediscutădoarpe Romicel,
identificat
Îllrom.COl'năţel
(şinumeleunei loealiHlţ.idinTaraHorn,lnenscii,
atestat'lla14\/2)
şipeCererei,
careesterom.Ccrâ!el,
flim.dela cerei,
,,10c.
eu eeri",pe carediac.!I1
slavil şi serieIVWMV/\1$
într-tIndocument:
de la 1510.']'oponimu]
Facial,rtil1Jas
plmlacumneexplic.at,
pe careB. Simeonov
Jl!eearcă
zadarnic
să-!coreleze
euun
apelativ"romanic"
/Jaca,neflăposibilitatea
să clel.erminiiul
vechimea.fenomenului
(rom.c>bg.
c): elnnpoateIialteevadec.ît
romFâgctel,
pereeput
caFâceie!
(eLtoponimu]
munlcnese
Fdqe!el,
sel'isde(llaeulslav*'h'{HJ,EA
Într-undocument
dela 1475,eLDEHS, p. 7"),primit(l, bnlgar
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cvoluase Încă la -ur-, fie ajunsese la o fază intermediară, care a permis refacerea lui în slavă282bis.
Prin urmare, dificultatea fonetică IlUpoate fi înlăturată,
astfelîncît e de preferat explicaţia dată de către L Pătruţ hidronimelornoastre,
de la un Il. pers. *Ibruv»,
Deşi recunoaşte că "munlii româneşti nu oferă în mod sigur toponime
de origine anticii", G. Ivănescu susţine, pe de altă parte, că "mai ales în regiunea Carpaţilor s-au putut păstra to ponirne dacice, căci mai ales în această
regiune au trăit romanii" în epoca invaziilorv". Ultima afirmaţie se întemeiază
exclusivpe etimologia hidronimului Năruja (lin Vrancea, dată de d-sa, care
nu poate fi aceeaşi cu a hidronuimului Nereju « magh, n uires "mestecăniş"),
cum crede Iorgu Iordan85, ci trebuie corelată eu a hidronimelor baltice
Naruia (cu suf. leton -uz-), Naruse, Narasa etc., comparate de lingvişti cu lit,
neriu, nirti, v. sl. nreii, slovenulpotulreii,v. rus. potiirali, uel'.neriţţ"a scufunda",
"a afunda" 286.Ar fi vorba de o bază dacică sau poate chiar preindo-europeană
*11
ar, =ner, dezvoltată cu acelaşi sufix ca în letonă. Deşi unii savanţi au vorbit
şi de o bază inrio-iranicănâr ă "apă" (contestată de altii), G. Ivănescu nu crede
că hidronimul nostru ar descinde de aici, pentru motivul că nu putem afla în
aceste limbi un sufix -tiia. Concordanţ.a exclusivă cu toponimelebaltice nu se
poate explica, deci, decit prin substratul dacie. Este posibil, după autor, ea
şi N ereju să aibă aceeaşi origine (de la aceeaşi bază, cu alt sufix dacic, -ei),
pentru că et.imologiadin maghiară nu explică, pe ae o parte, sonorizarea lui
-5-final, iar pe de alta menţinereanepalatulizată a lui n +.i initial. Plecînd de
la această ipoteză, .el-saface două generalizăride mare importanţă ctnogenetică
şi lingvistică: "S-ar părea deci: 10'Că Vrancea este o regiune de continuitate
a populaţiei din epoca dacică pînă în cea românească [... ] 2° Că limba dacică,
prezentînd unele asemănări lexicale cu ilirica şi halto-slava, s-ar integra in
în perioadaslaveicomune.
cîndeanuaveaCOUSOSlla
fIn .<;istemul
său fonernat.ie.
aşa tnclt era
echivalată
În împrumuturi
fieprinp, fieprinv(eLgr.fj),<za(P1Jv[a-sl.
f('\dC&HMH'E:,
ap.A.MeiHet,
Le slan«commun,
Paris,1929,p. :18-,l!l),În aceeaşicategorie
intrătoponimuJ
1linncel
de pr
valeaIbarnlui,pe careSilviuDragomir
Ilcredesinguradovadi\
a prezcll!:ei
nordicea aromâllilor
(Vlalzii,
p. 17'7).precumşi Il serie<levechiîmprwuuluri
lexicale:bg.carcalu.\'11
< rom.ceruluşu(D. Scheludko,
Lalcinisclu:
umirumiinische
E'lemente
iw.B1l1garischen,
în.,fhlkan-Arehiv",
III,1927,p, 284)saUSCl'c[ira< rom.Fecioară
(PctarSlwk,NelwBcitriige
ZllrJ(undedesromaniullenElemenls
in dei'subokroalischcn
Spracl!e,
în ZRPh,XXXVIII,1914--1915,
p. 545).
:?-82bis
Probabilel!.aredreptateL Şiadbeicîndsusţineeă "HuIHa:i
existentavucaJe.i
naz-3.liwtear putea explicamenţinerea
gruj)lllui
intervoealk
-br-lnCebrupînăInepocaillvazi.ilor
slavein sudulDunării,
e{(ci
populaţiaromanicăschimbase
grnpuJ
-br-In-llr-"(LaUnd'Orient
el
rOl/maill
Wmm11l1.
In,.Hevue
desetlldesimlo·curopc;ennes",
III, 1\)4;3,p. 224),
.
28"IoanPiltru!,Onomastică
românească,
p. 7!},N. j)NS.IlJl'oexistăin bulgar:1,
undea
fostexplicat(greşit,dupăautor)ca o seurtaredela lbral!im.Ibmesteînsllbine reprezentat
in onomastica
rot'nânilor
s'ld-dun:'ireni
(el'.IoanCaragiani,
Studiiistorice
asupra.
românilol'
din
PeninsulaBalcanică.
Bucureşti,
I, 19:1n.
p.103nota1,264nota2, Il, 19,.11,
p, 245).
284G.Ivănescu,
Lalopoi/ymic
dela zonecarpalique.
p. 4şi 18.
2%IorguIordan,Toponimia
românească,
11.80şi nobl5. Lipsitede interessint c01ela!te
etimologii
propuse:a lui G. 'Weiganci:
dinbg. pentru.JVilruja"a
impodobi"
şIdinuer.nud
"potcneseopit."
pentruNereja[sic1J(Urspl'llng.
p. 83),a Margaretei
Ştefănescu:
Nereja[sic!I
;':::bg.nerezu"verrat"(Elementele
/'uscşli-rull'.lle
dinlimbal'Omilncascli
şi vechimea
lor.Iaşi,"1925,
p, 5),a luiALP. Arbore:lVă/'uja
<:v. sI.narusii,.ruşcat"
(op.cit.,p. 28),a luiA.D.Xenopol
:
NăT/zja
,=,rom.Ncra(= Neagra) suf.-şa(istoriarOIllânilor,
II, p. 5'7nota2(;).
286G. Ivănesctl,
UnMdronimic
românesc
deoriginedacică,Nă1'llja,InALrL'
(Filologie),
III, 1;965,
p. 267-271
.
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aria balto-adriaticădesprecare vorbeşte Krahe,fără a participa la aria cu toponimie 'europeană veche": 287.
Urrnîndu-l pe G. Ivănescu, Octavian Răuţ crede că hidronimul bănăţean N era (popular: N'er,qi1n,N'ârgân) este "de o străveche origine autohtonă
[sic! r. Întrucît "cu siguranţă aceeaşi explicaţie este valabilă" şi pentru
aeesta28R•
El combate etimologia dată de savanţii maghiari de la baza nyr
"mesteacăn", pentru că acest copac nu-i prea răspindit Tn zonă, iar "hidronimelecare indică flora sînt de obiceipîraie putin importante" m. Atît formele
populare paralele cît şi atestările vechi ale hidronimului (Norod, Nnrodiu,
Naraq, N tşaraqb,N yragh) îl determină pe O. Răuţ să invoce şi oset, Harăg
"îngust, strîmt" < +norak "fîşie, grumaz", care va fi fost adus de iazigi prin
secolul al IV-lea şi se va fi suprapus peste autohtonul *Ner-; ungurii ar fi
preluat numele de la iazigi [sic! j, deşi n-ar fi exclus ca autohtonii să le fi avut
pe amîndouă, iar unul din ele (de fapt, tocmai forma populară l) să-I fi transmis apoi ullgurilor290•
După cum se vede, ceea ce pentru Năruja era simplu
şi dar, se complicămult 'in cazul N erei, pentru motivul că formele se opun cu
înverşunare ipotezei autorului, obligîndn-lla adevărate tururi de for'ţă.
Urmărind modul cum sînt adaptate in româneştetoponimelemaghiare
În -s, constatăm că niciodată nu se produce sonorizarea consoaneiw-; de ex.
numele satelor ardelene Mireş (două) şi Nireş (două) .au ca prime atestări
'formele maghiare N y(i)rts292•Prin urmare, obiecţia adusă de G. Ivănescu
etimologieilui Iorgu Iordan este întemeiată. Nici dacă s-ar pleca de la un magh.
*flyârad,cum procedeazăpe drept cuvint Kniezsa Istvân pentru Niraju din
bazinul Mureşului=",nu s-ar ajunge în mod firesc la N ereju (*Nyâr{ul>* N yaragy> *N'erâgiu>NirajLl), deşi apropierea este, în acest caz, mai mare.
Cuvîntul osetic, deşi explică foarte bine numele antic al unui braţ al Dunării,
No:p&x:r.o'1294,
nu ajută nici ca sens şi nici ca formă (> rom. *Nărac,'*Năreag)
la elucidarea
numelor
Peavea
de altă
parte,
nu este întrutotul
jusliă
că
hidronirnele
majoreNereî.
nu pot
o bază
Iitonimică
(este suficienj'
săobiecţia
amintim aici numele Tlrnaoeîş.Cît priveşte supoziţ.iacă baza =nnr ar fi Însemnat
"apl,", ea este infirmată de hidronimiabaltică, unde în exempleea tit. Nnr-upe
finala Înseamnă ca. însăşi "ap!:i".După K. Bîîga, Lema din Noruza etc, este
liL neris (gen_neries)"rasfoI'''(dezvoltat din verbul primar, "a se cufunda", din
care provin şi bg" uel'.nlrel, rus. !laM "vîrşă") ; H.aymondSchmittlein nu era
:!,j?(. Ivăn.cseu,
[}nhirb'J)ni!nic
fQ!nânesc,
p. 271.Irnpotriva
explicaţiei
prin ruaghiară
a
hldronimului
NerejusepnJnunlăşi Gh.Moldoveanu,
bazal:pe de o partepc ascrw'irwt'ca
celo,
douănume,iarpedeaHapenLru
ei!"egrei!deadrnh,d8Că!lu
imposibil;
cao denumire
maghlnrâ
să fi putul.prindeea delHI
mirea uneiape,destuide mari,a douăsate, to(Orl1>.1Î
aiei,in inima
Vrancei"
(Topon{.rnic
iJrinCeGII.ă,
in "...
t\l:eneu''',
V,] 9fj8,nr. 8,.p. 14).
2"BOctavian
of!.cii.,p_258--259.IdeeaestereluaUl
şi de Vasilehmlţ.ă.o[J,cit.,
p. 205
2H}Octavhul
H.ăllţ,op.CU.p. 258.
290lbideIn,p. 2!">9.
2"1IoanPlttruţsusţinecă şi in cazulnU.nlcIo!'
delocalităţiClnj,Dej,Blajnu estevorba
de()SUlJorizare
roml}ueuseă
a unuiIl,.pers.îu-ii,eideunsufixoriginar
-2:devenit5U
rdÎnmaghiară
(Nwrlc-de
persoane
şi I1l11ne
delocuri1'1J/lUlneşli,
p, 110).Acelaşi
punctde vederela SeverPop,
Recl1eil
post/wme,
p. 17'2.
""2CorioJan
Suciu,op,cit.. I, p_ ,100.427.
"""Klliezsa
btvan,ErdCly
ulZl/wei,
p.26_
2."4
CLItalo Hrmea,Ptcsunli() proIJabili
itanisminell'Oll.Oir/as!ie/J
daco-gclica
secondo
la Geografia
di To!omeu,
In"DaclJromania"
I, ţ9.7:>"p.
240_
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însă de acord cu această explicaţie, Între al' ele şi datorită convingerii sale
greşite că numele de animale nu apar În hidronimie=e.Corespondentelehidronimice din ţările slave (rus. Nereiua,Nereika,maeed. Neridina) considerate
ca apartinind stratului preslav=" --, ne conving însă că baza respectivă
trebuie S[Ifie un termen ent.opic,şi aceasta în marea majoritate a cazurilor.
.Judecind după seria apclativelor balto-slavc citate de iVI.Vasmcr=",este prohabil că sensul va fi fost acela de "adlllcitură",,,(rîu) adîncit", adică lipsit de
albie majoră, strîns de dealuri sau de Il1UII(.i,
după cum avem in vedere teme
nominale sau verbale.
Şi noi credem că Năruja, Nereju şi N'etglin descind din această bază,
orientindu-ne după variantele hidrunimclor baltice: N eris, de pildă, afluent
al Niemenului,este atestat în formele: Nyeriz, Nieriz, Neri;«,Nerqa, Nerqi«,
Neryne, Nare208•
Ne Întrebăm însă dacă un pirîiaş de \J km cum este Neretina
citată de Ivan Duridanov, sau chiar unul din 2D kmicum este Niiruja şi-ar
fi putul menţine numele preroman în condiţiile perturbaţiilor demografice
din lunga perioadă a migraţirlor. Poziţia Vrancei, in apropierea unei trecători
transcarpatice, nu este În măsură sh confirme rnit.ul autohtonici locuitorilor
săi, întemeiat exclusiv pe textul lui Dimitrie Cantemir
acela interpretat
arbitrar). "Acele trecători, observa cu dreptate Julius .Jung, nu alcătuiau
pe atunci o graniţă, ei mai hine o legăt.ură"29".Per uiatn VaI'anclw,cum aflăm
chiar din primul documentcare-i at.est.ănumele, la 1431,s-au scurs permanent
intr-un sens sau în altul seminţiile călăret.eale Luranicilorşi ungurilor. Ea a
fost teatrul luptelor dintre cumuni şi unguri, locul unde aceştia din urmă
creează, pe Ia începutul secolului al XIII-lea, o marcă, şi unde şi-a fixat
sediu! episcopat.ulCumaniei. Iar mai înainte de aceasta, ea a fost lipsită de
aşezările culturii Dridu, considerată de mult.i ca protorornâuească, după cum
ne-o arată limpede hărţile arheologicpde ansamblu ale Moldovei.
Aeeaslă situatie nu este inllrmat.ă de concordanta de sufixe dintre
hidronimele vrÎncenc şi cele baltice,
că forman!ij respectivi se Întîlnesc şi în limbile slave. Sufixul -df aVea () productivitate certă. În paleoslavă,
unde forma abstracte deverbale: nomilla adion care adesea suportau o
eoneretizare seeundară, ee le Lransforrna Jn nomina ((!fenlis,fie în !lomina
adi (de ex.
"virtej" <uriai ,..il se invîrti", r:Jl!eil
mal, capăt"
robiii,
roboti
,,3.
tivi,
a
tăia"
ş.a.
Era
un
sufix'
care
s-a rnenţinut
'::" <:
productiv În bulgară şi care provc,neadin i.-e.
într-o fazii mai veche,
2!JSnaynlond
Sell1nit:ttein,
Rludcsur la natian(;)ile
desAeslU.J. Topon
urnitliltulnien.ncl'
Hade,1\148,.
p. 1)(3.
F'entTli
freevenţacu toluI exeepţi<.llutlă
a lHl111I()r
dl!animal',în hidronimialm!tieil,
vr.,zilungalistădat'l de Aleksandras
Vanagas
.. Ballijskic{/idl'Onim!J
apellja1i1Jl1O[/O
proisflOzdenija,
în X!' Conqff'sInternational,
Ii, p. Fl()8 5\19,iar pcntrnrăspîndirea acesleînomenclaturi
în hidronimia
european;},
veziGerhardHohIfs,EafopâischeFlllssnamcn/Indihrc hislol'ischen
Probleme,
In 1'1In{alla!iona[er
}{ml!1ress
rar !VaIltenfo[Sc!mng,
I,
Munchen,
.HHH,
p. 14 17.
"""V.N.Toporov,
O.N.Truhacev,
Lin{jlJislit'eskij
analizgidroni1Jlo/J
lJcrlmcgo
Podllcprovja,
Moseova,
1%2,p. J98; IvanDuritiaflOV.
nit Jlydroliymie
desVa/'dar{}slems
alsGeschiclztsqtzclle,
p. 81.
2!l7
]\1.Vasmer.
0[.'.cit., III, p. 65.
2IJH
Haymol1(]
Schmitllein,
OfJ.ciI.,p. !l5.
2,. Julills.Jung,Contrilm(iwlC
la isioriatrecălorilol'
TransillJCln
iei, extrasdin "CollvorbiI'
literare",XXVIII,1895,p. ,15.
300CI.FrandszckSlawski,
op.cii.,IJ.69.
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el se prezenta chiar în forma -eqii, din care se pot cita mai puţine excmple=".
Deci, de la un verb TI/reti"a se cufunda" noi credem că se putea foarte bine
forma un derivat *Nlrezi (*Naei) eu sensul de ,,(rîu) adîncit", iar cu forma
mai veche a sufixului, un altul *Nfrcgu(*IVcrlg), la care s-a adăugat sufixul
suhstantiva1 masculin -(inij302:*Niregânil (*Neregâl1),conferindu-i o valoare
augmeut.at.ivă.Deplasarea stokaviană a accent.uluia dus la sincoparea celui
de al doilea -e-, iar primul a evoluat în mod firesc la t velar] li după palatalizarea lui n. iniţial. Datorită ascmănârli fonetice, maghiarii au apropiat toponimu! de derivatul propriu, nyarâd, fapt care explică satisfăcător diferenţele
dintre pronunţia românească şi inregistrarea numelui în documente. Este
probabil că asemănarea cu formele baltice se explică prin folosirea aceluiaşi
sufix, i.-e.*·-egio,cu ambele variante, de la aceeaşi temi) verbală, care, de altfel, a fost ut.ilizatăşi cu alte sufixe, atît în limbile baltice, cît şi În cele slave.
Unul dintre ele este sufixul slav -uta, care continuă un mai vechi -uqja (de ex.
.kaluzajkaluga<:kaltt "haîUi")'JiJ3.,
Tema de la care s-a făcut derivarea a fost,
de această dată, substant.ivală, *ner- "adlncitură", care se potriveşte perfect
eu înfăţişarea cursului de apă, o vale foarte înguslă eu numeroase chei, Tema
este mai veche decit cea din hidronimelebulgăreşti şi ruseşti, unde o intilnim
deja sutixată : =neret-..Iudecîud dUP1cronologiasufixelor realizată de slavişti,
N'ergân are numele cel mai vechi, dat probabil odată cu primul val de slavi;
Niiruj« şi Nerejll sînt mai I10i,dar mai vechi totuşi decit hidronimelc slave.
Prin urmare, hidronimele
discutate nu sint de
dacică,
iar similitudinile Jar formale cu cele baltice au pot fi invocate ca un nou
exemplu de paralelism intre dacă,şi
ci ca unul Între baltică şi slavă.
Cu aceasta se eliminl unicul
sprijin mai ferm al ideii că zona
noastră montană se caracterizează prin conservatorism toponimie.
Deşi mărturiseşte că nu a
S3.detecteze nici măcar un singur
exemplu de toponim minor păstrat din antichitate, ."din lipsa unor dovezi
mai concludente, istorice
indeosebi, lingvistice"OI'J4,MirceaHornorodean
continuă să creadă că nu numai toponimia majoră, ei şi cea mi10ră poate
avea stabilitate in conditii istorice orielnice -- cum ar fi acelea .tare vor fi
existat în zonele vechilor',,!liriCromâncşt.i,"al căror caracter unitar dăinuic
cu siguranJ:ădintr-uIl treelltÎndepărtat, pe alocuri ehiar din antichitate" ;;"'.
Acest pund de vedere contradictoriu se Întemeiazi.ipe eitarea30;interpretărilor
date de doi lingvişti de
GeorgeGiugleaşi Emil PeLrovici,unor hidronime din HaJ:eg,Ri de 1Hoore"Rîul J'vIol'ilor"
şi RÎu Bărbat "Hiullui Bărbat",
care ar menţine structuri morfologîce latineşti populare: pL moare<mulae
"mor]" (*rivllde molae)307
şi fuziunea genilivului cu datînd (*rivus barhaLo):lOB.
:l01Ibidem,p, 70,
;-W2
Ibide;11.,
p, l30(despreacestsufiX)
.
30aIbidem,p. 70.
30'!M.ircca
HOf!lorodea
n, Vechea
I'alrăa Sarrnizegel1.1sei,
p, 51,
;l05Ibideln,p. 22
306Ibidem,.
3U7
(}.Criuglea,
IvI.IIol1l01'odean,
L Stan,Toponl1nia
COIll11FlCi
l?ludeJlloi'{('ToraIra/egului).în FD, V, 1963,]),42,
30i;Irnn rietrovi(i,Stadii,p. 27G.Interpretarea
este("lceeptrrUi
;'i d:_:c,fJtre
Co:nsLanUn
C. Giureseu,
Forllw}'{a
poporului
1'Omâll,
p. 1:39,IonelSlan,QIlC!f]!I!'S
ţ)!'O/Jii'lIU"s
!opolUj1nie
rOllmaine,
in jlclell.'
celuide-alXIr-leaCongres
internaţional
delin[ll'isli('â
"i Fil%!!l"
TOmuniul,
yol. 1, p, 1 128, N, Sloicescu,
L Hurdubeţ:in,
ConUrllliialea
daco-romanilor
i'n islol'io!Jl'llfia
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Afirmaţia că "tarile" româneştis-ar menţine ca atare din antichitate nu are un
punct de sprijin ferm, istorie sau lingvistic.Este drept că şi unii istoriei cred că
"văile retrase ar putea prezenta o toponimieveche românească"3()9,
se îndoiesc
cii "sînt regiuni muntoase cu totul şi cu l.otulIipsite de onomasticăromânească
străveche" aio şi presupun că "din noianul de hidronime şi toponime minore
româneşti pe care le avem, numeroasetrebuie să fie de origine străveche" 311;
dar recunosc totuşi că "dovada perernptoric pentru aceasta [... ] nu se poate
aduce"3J2.Ri de Moare nu este o "numire arhaică", ei fixează doar nluralul
dialectul moare pentru m0r1313,
iar nefolosireaarticolului hotărît în c'el de-al
doilea hidronim, Riul Bărbai, nu este nici ea lin il
ci reflectă impactul
sistemului toponimie maghiar (oficial) asupra celui românesc (popular);
construcţia sintetică esl.esemnalată la început numai în documentelelatin0maghiare, în timp ce sintagma genihvală este prezentă 'incele rornâueşti->.
(Se pot da şi alte exemple de structuri genitivale româneşti devenite apozit ive în nomenclatura oficială maghiară=-.')
Ref'erindu-sela numele de ape româneşti miei, C.M. Ştefănescu crede
că o parte din ele au rămas neslavizate, iar discordanţa dintre caracteristicile
Iizice ale cursurilor şi semnificaţia numelor în limbile slave ar fj un criteriu
pentru a le putea distinge.Hidronimele Ustra (bazinul superior al Moldovei)
şi Rebra (jud. Bistriţa-Năsăud) nu pot, prin natura lor, avea vreo legătură
români?
şistrăină,Bucureşti,
1981,p. 199.Intr-unstudiuconsacrat
"vechimii
moriideanăIa români",Constantin
C Glurescu
combate
presupunerea
d\ românii
ar Ii Înlocuit
tîrziul"jşjţaprin
moară,in secolul
al V1Il-leasaual XIl-lea,sprijinit,pe de o parte,pe "terminologia
esenţială.
a moriideapă,[care]c deorigine
Ial.inâ"iarpedealtapeoriginea
toponimului
Îndiscuţie,
care'
estetot latină,"aşacumau arătat-ofilologii.
dinCluj"(Probleme
controocrsate,
p. 1J5-137).
Or,niciunuldintretermeniicaredenumesc
părţialemoriinn descinde
directdintr-untermen
latinese,fiindFolosit
exclusiv
(sauiniţial)pentruaceasta,ei toţireprezintă
extensiianalogice
aleunortermenicarean fostmoşteniţi
din latină eu alte serunif'lcafii
: cai,chingâ,căpăstru:
etc.TIU
provindinlat, caballus,
cinoula,
captstrum
etc.,ei dinrom.cai,chinqă,căpăstrii
cualt
ÎlTţeh's
debază,Prinurmare,extensia
semantie{1
seputeafaceoriclnd,
aşaincitsinguradovadă.
devechime
riimlne
doarnumele
generic,
moară.
Confundarea
ettrnologiei
secundare
euceaprimară
esteaproapeo regulăin lucrârlleintoricilor
şi etnograîilor
noştri,careîncearcă
astfelsă oeter-·
minevechimea
jntrebuinţării
unorInstruments
meşteşugăresti.
309C.Dalcovictu,
în Dezbaterile,
p. 64.Vezişi 1.Nestor,ibidem,
p. H7(carecredecă în,
Unele
regiunitoponimla
vechesevafi păstratmaibinedecîtin altele),
310C. Daicuvici
u, loc.cii.
:<11
IstoriaRomâniei,
1, Bucureşti,
1960,p. 787.
12 Ibidem.
:113
VeziDLHs.v.moară.NicIG. Ivl'ineseu
nu admiteaongmealatinăa hidronimuluÎi
In discuţie,
apreciind
că acestaar fi " o deformare
a sintagmei
româneRiuldeNloriîn lIi de
AioaTe,
datorităuneitransmisiuni
mccaniec",
saupăstrareaunuipluralmoare"earea trebuit
să existecîndvaIn romlmă"(Istorialimbiiromâne,Iaşi,1980,p. 72).Ol",diţionarlllatestă
mentinerea
acestliÎpluralpresupusca disp:lrut.
, 314Deexemplu
niu lai Bâl'baiÎntr-undocument
românesc
dela 1732(N. Iorga,Sludii"
şi dowmcnfe
cupri/Jirela isforiaromâni/al',
VI, Bucureşti,1\104,
p. 491),Iaţă de Barbalw1Jzc
dindocumentele
latino-maghiare
începînd
cu anul1301,carea determinat
formaJULi
Barhat
lntîlnitălUaiîntîi în conseripţ.ia
ofi(:iaIă
de la J750(Cmiolan
Sueiu,op. ciI.,II, p. 80- 81).
Ilidronimul
estecorelatde cătreN. Iorgacunumele
luiBărbat,fratelelui LitovoÎ(LesGarpalhesdanslescombats
enlreROl1mains
eillongrois,
înBSH,IU,191G,
p.232;îdem,Jlisioircdes
R()limalns,
III, p. 152,1(>8,
2(5); indiferentde persoanaceluiîn cauză,n. fam,estebine
atestatîn documentele
transilvânene
vechi.
315Numeles:ltului\falwBradallii,de pildă,estemenţionat<:aVal!JG
Bradla 1525.
Balcabrad
la 1805,Vâlyabrâd
la 1850,Vâlye-Brâd
la 1854,dar structura"apozitiv:l"
oficiahl
esteconcurată
de unapopu13ră
care,dedataaceasta,a reuşitS:lsejmpunii
: Vallf;Braduluj
la
1733,\Tale
liradl1hlj
la J750,Val!Ja
Brodalllj,la 1760-1762
(Corjolan
Slldu,op.cir, II, p. 226)
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cu sl, ostrii "ascu1:it"sau cu rebr ,.moviHi":m. Primul trebuie să fie dacie,
dintr-un compus i.-e. *ucÎs"a curge" şi *rdl'O"iute, rapid", care va fi denumit
şi alte cursuri de apă,preeum este Bistriţa sau Bisira, ulterior slavizate.
,,1":stegreu de presupus, argumentează autorul, ea populaţia băştinaşă alMuri
de care s-au aşezat vechii slavi, să nu Ii numit în nici un fel aceste rîuri sau
pîraie" 317.Or, hidronimul Osira nu este un termen denorninat.iv primar, ei
rezultă dintr-o polarizare, primul denumit fiind muntele de la obîrşia sa.
Acest fapt reiese limpede din documentul din 1475 care-i serveştedrept primii
al.estare: "un munte anume Ostra" SIS.Tinind seama de zona în care apare,
Rebru trebuie explicată din ucr, ['eliro"coastă, rîpă" cu suf. -.ia ("ripoasa"),
creaţie similară eu bg. Rebdr < *Rebrji,de genul masculin-w,care
pierdut
elementul palat.al iniţial-impus de sufix. Nimic nu ne îndreptăţeşte, deci,să
credem că aceste n ume nu au fost date de slavi de la început - şi aceasta eu
atît mai mult în cazul Bistrei şi Bistriiei, dată fiind frecvenţa şi varietatea
extraordinară a acestei baze în terminologia hidrograf'ică ucraineanăs=,
Informat de procedeul lingviştilor de stabilire a elementelor lexicale
de substrat prin compararealor eu lexicul baltic, istoricul C. Cihodaru îl aplică
la hidronimia minoră din Moldova, D-sa atribuie, astfel, onomast.iciigetodace numele Laurei, "un afluent mărunt al Tutovei", apropiat de lit.jaura
"podzol", "pămînt calcaros", şi Smila, af'luent al Birladului, numit astăzi
Simila,căruia i-ar corespundelit, smilus"plăcut, delicios" şi care se apropieea
formă de numele Iocalităţ.ilorantice Smil.Il}a din sudul Dunării (explicate
de către D. Decev de la gr. a[J,1AO
321.Autorul îşi reia ideile intr-un alt
studiu, unde mai adaugă un mare număr de antroponimc care ar fi de origine
geto-dacică,dovedind"continuilatea populaţiei băştinaşe romanizal.eÎn regiunile nord-dunărene":122,a căror reanaliză iese din cadrul lucrării de Iată,
f(IUTa,care se Întîlneşte şi în toponimia Bucovinei (vezi, de pildă, oicouimul
Jaoora citat de .1. 13. Hudnye'kyj)323,
nu este altceva decit genitrvul uel'.
jânor "paltin", aşadar ,,(Apa) Paltinului", eu obisnuita redare a lui -zzi(bilabial) prin -11-.Stnila este corelat de către Gh. Ghibănescu,ple.ejl1dde la
forma modernăa hictronimului,cu un sI. similij "negru"(?)324,iar' de către
Gustav \Veigandcu un bg. smile "siminoc"320- ceea ee nu s-ar rfutea admite
decît dacă aceasta ar fi uniea posibilitate, pentru că este vorba de () zonă
de influenţă slav{l (.';lică.Ne-am lIlai putea gîndi la o bază al).troponimieă:
n. pers. Smiloeu suf. posesiv-ia (eL topograficulbg. Smilja, cu aceeaşi strue316C. M. Ştefănescu,
Bistrita,RîDlnic,
Rebra.în "Terra",V. 197:1,
m. 6, p. ,16-47.
3l?Ibidem,p. 45.
"''' DIn. A, XIV,XV- r, p. ·104,Numelemunteluis-ap;lstratpînăasl{izi.
319JordanZaimov,BMgarski
geograf'ski
imena,p. 15:L
320VeziJ. O. Dzendzelivs'kyj,
Sposle.rdennja
Tladukrajins'kumy
!1fll'or]n!Jmy
nazoam!J
hidI'Ol'eljc!,u,
în "Onomastiea"
(Wrudaw).XVII.
1972p. 116-119,122. Obieeţianoastră
viz'lzăşi inlerpretarea
hidronimelor
Rîmna,·
I1ibl'u,
pe carcC. 1\1,Ştefănescu
eredecăle poate
exclude
dinhidronimia
eleorigine
slav:)şiint.egra
eeleiantohtone
(op.cii"p. 47).
."l C.CUlOdal'u.
Sensul111101'
hidronimice,
toponimice
şi onomastice
gclo·dace,
în AUI(Ist.),
XIX,197:3,
llr. 1, p. 31-:12.
322Irlem,Continuitatea
populatiei
hăştinaşe
romanizate
inregiunile
nord-dunărene
şi urmele
ei în toponimie,
InCI,VIII, '1977.
il2:l
.J.B. Rudnyckyj,
Geof]mphical
Namesof Roikovia,
p. 104.
324Gh.GhibănesclI,
Surdesi iZDoade,
XV,Iaşi,1926,p. III.
325GuslavWeigand,
Urspnw.q,
p. 77. Teoreticvorbind,etimologia
sa este posibilă:
d. DîmbucuSiminic
la Vidraîn Bihor(TraianMagCI',
op.cit.,p. 176).
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tură326),dar dimensiuneacursului (40 km) face prea puţin plauzibilă această
ipoteză. Avind în vedere caracteristica geografieăa riului, aceea de torent cu
malurile mult erodatc=", ne oprim la ucr. smila "vijelioasă, năvalnică" (subînţeles : uod«"apă").
Tot preslav va fi fiind. după Octavian Răuţ, numele faunei (aflueut
al Cernei bănăţene), "singura asemănare ce se poate stabili fiind cu baltul
jauno 't.inără' şi, dat fiind cunoscutele[sic! J afinităţi dintre balta vecheşi limba dacilor, hidronimul poate reprezenta un adevărat relief lingvistic, care ilustrează ati t caracterul de tinereţe al văii, elt i sacralitatea zonei"; această
deducţie ar fi confirmată de numele altui aîluent al Cernei, Naiba, care ar
refuza orice altă explicaţieîn afară de v. pers. naiba "frumos"şi irl, neeb"sfînt"
(dintr-un v. ceit. neatestat)"n. In ce ne priveşte, noi preferăm să vedem în
fauna un derivat postverbal de la ser. jâuiti/jâlJ1zu!i,,3 duce (oile, vitele la
păşune)", ,..a aduna (oile,vitele)", cu sensul de "cea care duce sau adună (holovani, agest)"; evolutia formală se explică prin pronunţarea bilabială a lui
-[1--,caracl.eristicâgraiurilor
din zonă, care a dus la redarea lui prin
-U-"2H.
Naiba t.rebuie să aibă
j usl.il'ic
aro ca şi cea a unui hidronim ardelenesc omonim, Falea Naibii "valea dracului, prăpăstioasă, greu de străbătut
eu caru' :);)0.
2.:t Debilit.at.eaprincipiului carrtitat iv se vădeşte în mod particular
din incercările de a sprijini ctimologiileunor hidronime pe "masa" numelor:
afIuenţilor lor (sau ale altor obiective geograficevecine), ignorind decalajele
temporale dintre ele. Pentru a susţine ipoteza (intemeiată) a originii autohtone a hidronimului T'isa, Sever Por invoca numele rornân.eşti ale afluenţ.ilor
(Păttiul Boqâon, Berbenescul,Băi!aillletc.
Iără a realiza că între apariţia
primuluişi a celorlalteeste LUlinterval de mai bine de un mileniu. Asemănător
este punctul de vedere al lui G. Giuglea, care susţinea că Abrudul "se află
in mijlocul unei 'mase' topire de această natură, în care elementele româneşti
ating un procentaj impresionant şi forţa sa de continuitate se explică prin
această.realitate" 3;12.
OI',din această "masâ" nici unul din nume nu este de origine dacică, pentru fi.susţine presupusa etimologiea Abrudului. Tot astfel
şilingvistulpolonezMikolajHudnickicontesta etimologiaVisiuleide la baza*lIeis
(germanicăsau celtică) pentru motivul cii în bazinul fluviului respectiv nu se
întîlnesc decit hidronime slave de unde etirnologia nevcrosimilă de la sI.
com. *svejd3:J:'.
Stabilind aria muuteneas6, a hidronimelorîn -(l)ui, de origine
pecenego-cnmani-i,
1. Conea şi L Donat recurg la crit.eriul "masei" pentru a
umpleacest spaţ.iucu toponime presupusea fi tot turcice, dar care se dovedesc
3u Citatd!]pr.JDrdan
Zailn}v.
F:(ilgar,)-!d
rr;(wl'I,l's.!,'t
irnen.a,
p. l;)H--'l.GO.
827Vezi1. iL\rjolÎl;}.
Reiie{ui
Culinelo!'
Bucureşti,
1953,p. tOBşi harta de la
p. \)8 (lll.
32b'
OctavIaJl
,H{tu{'"
2(L).
:l:H'.rezir:rnU
p. t()---,l
,:1:1
<
il;JD
]'\rajanPliLriL:;cJIHIJ
'I'')jJonilnia
;:onuultlor
Zia/na:.n'CiUf/uddin raionulAlba,în
,,,ApuhHU",
VI,1967,p. fiti3.CI.şlbg.[)jcn)o!ou
doI)eHatde IvanlJaridanov,Die
llydrol'1ijfflie,
p. loO.
3;nSe\.'crPop,l?ecu.efl
p, 1!.;"
;J;nCi-,(-illgler1,
l'TOCeS
duco
..rournain(;,
p. 2fHj.
W:2\1ik(lhtj
I:tlldnieki,
duIUJiH
dela.Vi?Jtde
elde.la derwJninaliol1
"Vendi';în
vo!.PremierConyrcs
Jn!emalional Topo!1!fmie
il'Anfhropoli!!mie,
p. 2(j,l--205.
Ipoteza
sa il stirnito "violenta
opoziţie"
dinpart\"lparticIpanţilor
ia congres
(p. 2(9).
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a fi de alte origini,cele mai multe avînd fie o bază personală (Gub{1I!cea,
Hăriigem,Doroţei, Bacea,Burdea,'Bi1lacÎ,Beritidei, Urui, Beria, Poqanul, Comaiiul,
Tolabu, UZUl/,Borcea etc. etc.), fie una apelativică românească(Bărăcea,
7,ăl!al,Coraqeieieetc.)'lJi.
Contextul toponimieeste avut în vedere şi de către Gheorghe Bolocan
.5ÎHadu Sp. Popescu, care nu acceptă explicaţia prin maghiară daUl hidronirnului oltenesc Amaradia, pe de () parte pentru că prezenta ungurilor în
Oltenia înainte de secolul al XI ll-Iea (cind sufixul maghiar -d nu se mai
folosea) "este greu de acceptat", iar pe de alta pentru că "Valea Amaradiei
reprezintă o zonă eu un pronunţat caracter rornâneasc", întrucît din 139 sate
cu nume româneşti sînt 1223:<'.01', dacă avem În vedere raptul că nu s-au
putut g[lsiîn limba română nici un nume de persoană i nici un apelativ care
să poată explica hidronimul, eu tOHLeîncercările lui B.P. Hasdeu=" şi ale
autorilor, sîntem obligaţi de raţiuni de ordin lingvistic să acceptăm solutia
originii maghiarc=",eu atît mai mult cu eiL nu prezintă dificultăţ.i reale,
nici în privinţa lemei şi nici a sufixului, Terna nu poate fi alta decit magh.
Itamar "repede", aceeaşi din hidrornmni ardelean Homorod83','eu suf'ixele
arhaice -d-i, ambelefolositeÎn toponimia maghiară pînă la inceputul veacului
al XIH-Iea. Funcţiunea celui de-al doilea sufix il fost precizată de.către Emil
Petrovici=", care a reuşit prin aceasta să. elrmine ipotezele mai vechi privind
existenţa unor sufixe -adia sau -ia. Faptul oâ -a nu a devenit -o-ne indică
tot o perioadă de pină la începutul secolului al XIII-lea (cînd acest fenomen
îşi t.erminase acţiunea În maghiară), iarcăderea lui 11-iniţialJ.1O
este obişnuită
în graiurile ultencşti.
Pro hahil întemeiat pe faptul că În maghiară hamal' este adverb, Ioan
Pătru! consideră că această temă ",nu se poate utiliza eu referire la cursul
unei ape"; de aceea el-sa inceareă ci nouă et.irnologie a Humotului (vechi:
llomur) din Bucovina, de la un n. pers. +Hcmcr-cIloma + suf.lntroponimic
,
"
3:>1
L Conea,1. Donat,Conlribuiion
il l'ciudc-dc
la lejJonumie
pf:lclt'illegllc-comane
de la
PlaJn,c
I?ournaine
du,Das-1Janube,
în vol.Contribafions
ononia,-.;tiqacs
Bllcureti}1or)t p. 154-. -160.CiLlflatuJ
arnestecesle pus pe searnane',;;.iguranţ,cI,generaie
.careH'dornniin donleniul
topuHonwslicci,
unde"estefoartegreustldohinde'ÎLÎ
certitudini"
(p. 1GO).
ideeadel.ermin{trli
zoneide {)(".'fJ"ţ.ie
lliralliC'lt
pelJaza"l1wsei
loponomastiee"
li aparţinelui 1. Donat,ef.Aşezâri
U1JW17.Ş(
i.,p. BL
Gheorgbe
Holo'E1şI Hadl!Sp.Popescu,Tuponimia,în
..Ana!el.c
Universităţii
din
Craiova")
1, lG7C, :328-:i29,
:mG
Il :);)8·-·:-33Hj
lOO{)·1001
(urule11cOIllpa.ră
eu gr. [J-:Xps'.Jc,')
.,a curge"
cert.anlfll"
,)JUlic
aonai rIu"},IL tddenda,VIII-:-f.:. Neverosin1jUi
esteipotezalui Conslantin
Dieu]escu,
dupâca!"ehidmnimni
ar menţineo corn:Jinaţie
v.
(gepidieCl)
hamal"
"piatnl;
cioc,m" "!/Iad!
"apii"(Dit'Gepiden.
Leipzig,
HJ22.p. 9fi-·I'lrirnul
la noi.carefi.Sllspnutaceasta<tfost1),Dan,1)in!.oponilHia·
TOlJlâncască,
în
"Convorbiri
.liLerare", '189G,
voi.II, p. :332-;;:;4.
carea utilizatectcdărilcluil'esty
Frigyes.Ulterioretimologia
a fostaCL'eplaUi
de 1'\.Driîganu
(num6nii,p. 274nota2). G. IVlt:n.J·.scu
IUnbiiToull}ne
..p. 74u).
PentrueareVPL.i
Kniezsa
Istvlltl,op.cii"p. in. NejllsUfIoatll
semantic
esteasociaţ.ia
cu magh.honwni,,(oncav"
[{leul
eleleC;usl.av
\Velganel
(Urspnw[J,
p. 71),Ot.toLiebllart(op.
c'it.,.
p. :H)şi WaltlllrScheiner
(op.cii.,1.p. ii,)),
il""Erni1l'etrovici,Studii,p,154 şi nota12,16G.-157,Flnala-a reprezintă
lin element
(l'e[l<';0111
odare,
;,40Primaatestarea hidronimului
esteln forrnaHamaradia,
la 15(;(;«(:f.DIH,B, XVI,
IU, p. 218).
27- Lingvistleă 21D
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-orws. Nu putem trece însă peste "coincidenţa" că toponimele româneşti
avînd această temă sînt hidronrme=>: Hamaradia (afluent al Oltului în transilvania, 35km), Homorodul(afluent al Oltului în Transilvania, 56,7 km),
Homorod(în bazinul mijlociu al Someşului, 55 km), Amaradia (afluent al
Jiului superior, 39 km), Amaradia(afluent al Jiului mijlociu,105krn),Hutnorul
(afluent al Moldovei superioare, 26 km), Humorul (afluent al Bistriţei la
Ciocăneşti).Pe de altă parte, În ipoteza că am fi în prezenţa unor hldronime
personale,ar trebui să existe cît de clt o corespondenţăÎntre frecvenţa În toponimie a unui nume de persoană (slav) şi atestarea lui documentară ca atare.
Or, antroponimulnu este atestat nici În onomasticanoastră şi nici În cea slavă
(care se presupune că l-ar fi generat). Aceste considerente, la care se adaugă
şi cel al dimensiunii respectabile a unor ape, ne fac să respingem ideea că
numele lor ar fi hidronimepersonale slave sau româneşti. Intre funcţia adverbială a unui apelativ şi cea a djecl.ivalănu există o incompatibilitate În denominaţia toponimică:0 apă repede este o "apă care curge repede", Ia noi şi
aiurea, sintagma adjectivală rezultă prin reducerea unei propoziţii şi menţine
subiacent deterrninatulverbal.
Iosif Bălan încercase să derive hidronimul oltean de la un ser. amara
"brădet" cu suf. colective -ad şi -ija ; regăsim ideea la L-A. Candrea, care,
convins de caracterul slav comun al bazei *homor-"pădure de conifere",
recurgela ea"pentrua explicatoponime dm toate provinciileromâneşti (Amaradia din Oltenia, Hotnorul din Bucovina, Homoroquldin Bihor, Harmadia din
Banat - a. cărei prună atestare este În forma llomoragya -- etc.):143.
Apelativul omari.a} "molid; pădurice" există Însă numai în estul Serbiei, descinzînd din molika "molid"(de origine "ilirotracit:ă")au, aşa Încît el nu poate
fi invocat decît pentru toponime din Banat şi, eu unele rezerve=', din Oltenia.
Admitem că de la un colectiv *omarad,;molidiş"s-ar fi putut forma un non
colectiv, *Omaradija"regiune de mclidişuri", dar ei nu putea desemnaÎl}nici
un caz o apă curgătoare; judecind după materialul prezentat de către Petar
Skok, termenii în -ad-ija se aplicau fie colectivităţ.ilor umane (Srbăâija
"sîrbime", prosiadija "prostime"), fie zonelor geografice, aşadar în funcţie
corontmică(,l1madija = "regiunea pădurilor'T''", Un hidronim s-ar fi putut
forma numai eu suf. -ja : *Omaradja"apa molidişului",numai că în acest caz
d-+j> d (*Amal'aga),eum s-a intimplat în numele unei Ioc,alităţi dispărute din
341IoanP\trl1ţ,Numedepersoane,
p. 10şi 116.Pentrualte ipoteze"- nesatisfăeătoare
subaspectformalşi semantic
-, veziIorgnIordan,Toponimia
româneasc(l,
p. 60şi nota 1.
'142
Estedreptcă IoanPătruţlş!limitează
analizala numeleafluentuluiMoldovel,
dar
noiIlUcredem
posibilca elsă fieruptdintr-oscrIehidronimică
doarpentrumotivulcă nu este
sufixal.Pentrunoi situaţiaeste similarăcu Bistra/Bistriţa,
Sulw/Su,ita,Racoş/Răcăşdia
ş.a.m.d.
343IosifBăhw,Numiridelocalităţi,
Caranscbeş,
18!)8,p. 19; L-A.Candrea,op.cit.•
p. 76-78. Ipotezaoriginiisîrbeştiestesusţinutămaiapoide către1.Conea,Dacătopicele
cu
suriXld
-(a)diadin slld-7JCS[1l1
Iării noastresînt deorigineslavâsau maghiară,
in "Buletinul
Institutuluide Cercetări
Geografke
din R.P.R.",1950.
34 Cf.PetarSkok,Etimologijski
ljei!nik,II, p. 555.
345DnpăEmilPetroviei,toponimiaslavăa Oltenieiare un earacterbulgăresc
(Studii.,
Il. 181);noiamzicepreponderent
bulgăresc,
pentmcă o analizăamănunţ.ită
ar puteaselllnala
şielemente
sirbeşti,apăruteprobabilcaurmarea colonizărilor.
Astfel,noicredem
eăaredreptate
L-A.Candreasă t;xplice
prin sirbiihidronimelc
OmoflZa
(elrcfat;eunfeminin.
dela *omoran).
IlolJlorîciul
şi Omoricea
(dela un *omoric),
eLop.cit.,p. 77.
346PetarSkok,Elimolo.qljski
rjeCl1ilc,
1,p. 8 şi 712.
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sud-vestul Olteniei, citat de Emil Pctrovici, Sagc/JtciJ,Saqjaoic, efosl. corn.
*sadja/Ju347•
Chiar dacă nu explicătoate toponimeleîn -adia, ipoteza originimaghiare
este, În cazul de faţă, singura satisfăcătoare sub aspect Ionet.rcşi semantic.
Cît priveşte presupusa dificultate de ordin istoric, ea este mai mică dacă avem
în vedere ansamblul toponimelor maghiare din zonă, fie avînd acest sufix
compus, "păslrat mai cu persistenţă În regiunea olt.eană" şi în Banatul
aproptat-=, fie altele precum Giiottul=»,Ele dovedesccă stăpînirea maghiară
asupra unei părţi a Olteniei era o realitate la inceputul veacului al XIII-lea
şi nu o simplă "veleitate de stăpînire prin extinderea banatului de Severin",
cum s-a apreciat într-un comentariu sceptic al diplomei ioaniţ.ilor=«,
Din analiza modalităţilor concrete de aplicare a principiului "masei
toponirnice"reiese că el nu dă o imagine veridică a stratificării numelor de
locuri, ci transferă pur şi simplu în trecutul îndepărtat situaţia actuală. De
aceea, "masa"toponimelorromâneşti nu poate dovedi continuitatea noastră
înainte de secolele al X-lea al XII-lea (cum bine observase M. Gaster),
după elim nici "masa" toponirnelor franceze, de pildă, nu probează continuitatea poporului francez în perioada veche a istoriei sale. Problema stratificării n11 poate fi rezolvată prin procent.aje globale, ci printr-un efort
de diferenţierea toponimelordupă criteriul valoric.
:l. [Teoria importanţeisociogeografi(:e]
- între numele de loc şi obie
(soeio)geograficdenumit se stabilesc două tipuri de raporturi: unul r,eferen{iât;
constitutiv,care dă natura semnului lingvistic, şi altul calitativ, eare îi fixează
valoarea după gradul de importanţă a obiectului faţă de alte obicete (socio-)
geografice înconjurătoare. Este evident că, pentru o colectivitate umană.
peisajul geografiereprezintă o realitate diferenţ.iatăsub aspectul jmportanţei
sociogeograficea cornponent.elnr,iar acest fapt se reflectă nemijlocit asupra
valorii numelor corespunzătoare. Cu cit obiectuleste mai impo!lant CLlatît
numelesău are o oaloaremai mare, este mai stabil.Îl1timp şi, pr,in urmare, are
şanse de a fi mai vechi.Toponimeleeu valoare maximă au fost inumite majore
sau macrotoponime,
iar cele eu valoare minimă - minoresau 1icrolopollime351.
847EmilPctrovici,
Studii,p, 185.Subacestaspect,Cri/Jădia
(Creuedia)
şI Cernăâianu
sînt "evidmtslave"
(O.Densuslanu,
Recenzie.
in GrS,I, 1923-1924,p.351 nota 4 şi L-A.
Candrea,
op,cit.,p. 100)dccttprintemă,pentrucăabsenţapalulaltzărtllui-d-nedovedeşte
eă
sufixulnua fostslav,cinumele
au fostmaglrîarizat.e.
348IlEM,I, 338--339
(careciteazăhlrironlme!e
Ciocadia
şi ArpadiadinhazinulGllortului, pe ltngăalteledeacelaşifeldinBanat.).
349Pentruacesta,veziexpllcaţta
convingătoare
dată de !\r.Drăganu(Rouiănii,
p. 275
nota),dela un n. pers.de originegerI]].
Giroli,pe care-I.InWnim
Inmultetoponlrne
ungurcşt.I
vechl.Veehlmoa
acestuihldroulm
estecontlrrnată
d( redarcaprin(ja magh.oy,carcseconstată
numaiin vechile
Imprumuturi
româneşti
dinungureşte
(cI.IonPătruţ,Velatel,labialele
şi denlalelepalatalizate,
111
DR,X, 194:,p. 307-:508).
Acestehidronjmc,
luateîmpreună.infirmă
impresia
că "nuexistătoponimie
de originemaghiară
[...) la sudde Carpa·ţil
Meridionali
(statul ungarn-acuceritniciodală
acestepărţi[...] aleŢărilRomâneşti)"
(G.Ivănescll,
Latoponymie,p. 20).
350B. Cimpina
şi Şt. Pascu,lu IstoriaRomiÎniei,
II, Bucureşti,
1962,p. 144.Fireşte,
stăplnirea
maghiară
n-aInsemnat
şi o colonizare
efectivă
HOlteniei
nordice:in cOlldiţ.iile
exist cnţeiuneipopulaţiiromâneşti
mairare,pentruimpunerea
unorUl!!ne
crausuficiente
citeva
aşezăriîntărite.
lh'ilPrimulcarefoloseşte
termenii
micro·şimacroioponÎmic
estePelarSkok(LalingaistiqlledeFerdinalld
de SUI1SS11Te,
p. 127').
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Hezislenţa În timp atoponimclor majore se explică prin aceea ea sun. eunoseule de un mare număr de oameni,avantaj care le asigură persietenţachiar
în condiţiile unor· mişcări demograficeimportante. (Desigur, avem în vedere
cunoaşterea Loponirnelorla nivel popular, organica, - aşa cum este cunoaşterea numelui unui riu de către riverani -- iar nu pe cea la. nivelulnormei,arii[icialii, din auzite sau din citite --, pe care o constatăm în ultimele secole
ca urmare a difuzării cunoştinţelor.eu mijloace moderne ele mass media.)
Aşa se explică de ee Între numele din această categorioşilimbafolosilăde vorhit.ori se-creează decalajc temporale mai mult sau mai puţin importante (de
secolesau chiar de milenii)care nu există în cazul toponimelorminore.Primele
sînt, de obicei, lexeme Iără semnificaţiepentru vorbitori, "moarte, netra duct.ihile", pe cînd celelalte sint cuvinte. "vii, t.raductibile">102,
care mai circulă
fie în zona respectivă,fie în alte graiuri ale limhii, Formal,toponimel" majore ni
se [Jn'?,intăastăzi ca elemente simple, în l.imp ee toponimele minore pot fi
constituite şi din peritrazc, sintagme saLIcompuseîncă analizahile; tipologie,
primelesînt preponderent descripl.ive(îndeosebihidronimele,pentru că dimensiunile mari
cursurilor de apă pot fi cu greu asociatecu nume de persoană),
pe cind celelaltesint preponderentpersonale.
Intruoit ponderea t.oponimieimajore în ansamblul unei limbi este cu
mult mai mică decît cea a .topnnimieiminore, perspectiva diacrnnică deschisă
t.eoriaimportanţei sociogeograficeeste exact opusă celei suhsecveuteteoriei
to ponimico": cu cît masa numeloravînd aceeaşi.origine este mai mică,
cu atit c(Împonenlele
ei sin! mai vechi (şi invers).
Punctul de plecare al acestei teorii îl constituie rezultatele studiilor
etimologiceasupra hidronimiei europene. Helerindu-se la partea austriacă a
hazinului Dunării, \,V.Stcinhauser constată că numelecele mai vechi, celtice,
le au confluenţii săi, afluentii mai importanţi au nume slave, iar rîurile mai
mici au nume noi, germane""".In Italiav..numelecelor mai mari cursuri de apă,
ale văilor sînt in mare parte etrusce" 354.Marea majoritate a hirlronimelor
din zona Alpilorde Coastăs-au format în .Jimba dialectală",în timp ee."Ilumele rîurilorcelnr mai importante s-au fixat din timpuri imemoriale,unele avînd
rădăcini celtice sau prccelt.ice":J5S.După Marcel Baudot, stratul cel mai
conservator al toponimiei Norrnandiei îl constituie hidronirnia, şi ,,în particular lHlmeJerîurilor celor mai importante prin lungimea cursului şi debitul
lor", care "par s{ttrimită Ia epocile preistorice şi S[lse exprime adesea pl'in
termeni împruInuLaţ.idin limhi preindo-·europene"356, cftun riuesterilai
seurt. sustine lingvistul
eu atît mai nutin
său hi poate mentine
Iorrn.upr(mitivă; aceeaşi situaţ.ie pentru nm;ele topogrlLiee·(licux-dits),are
se reînnoiesefn:cvcnt :5idin eare majoritatea nu dateaz[t dinaintea secolului
al XVI-lea sau al X VIl-lea" ;\i'7.In Franţa,
A. Dauzat, "toate for:>52
Ibidem,p. I:H.
:5g\V.Steinh:ulserFlllssnainen
undlloJkstan?·
indel'clcui.'ic1ten
'()SlllUU'k,--în
voI.Prernier
Congres.
p. lil1--1i\7.
3id.CarloBatUstL.-Pe]'
lCiRacco!f(j
!oponornasfica
re[lionalc)
Florenta1.J27,p,2.
:.155
COl11ille
Blol1chard.
l.esIwmsdf!scaur"d'eaudesillpesColUennes,
în voI.Troisii:mc
CongJ'Cs,
II. p. :)35.
'l56_Marcel
Baudot,Slral(qraphie
hudrolIUllliquc
de la Normand!e,
în voI.·Prottedinys·
of
ilieJUnll1
In/ernational
Conrfress
ofOnomastic
Sciences,
Louvain,
196\),p. 147.
3i"Idcrn,.·inernenls
de·reconsf.illllÎon·cZeshlldl"oilymes
disparus,în voI.VI Internationala
Kongress
[iir NamenfoTscfnw{j,
Il, Mtinehcn,
1()61
, p. 121.Considerăm
nefondaUi
supoziţ.ialui
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maţiile, Începîndcu epoca latină, desemneazăcursuri de apă din ee în ce ma i
mici. Cele mai importante îşi primiseră denumirile mai dinainte. Dimpotrivă,
pîraiele sînt susceptibilesă-şi schimbe mai uşor numele, pentru că ele nli sînt
cunoscutedecit de grupuri miei de oameni,opunind astfel o rezistenţă mai mică
la inovatii decit ansamblulpopulatiilorriverane şi depinzindde un riu mare" 358
Nu numai numele marilor fluvii europene (Arar, Liqer, Sequona, Moioas
etc.), sau ale lanţurilor de muriţi (Alpi, Pirinei, Apenini, Dinera etc.), ci şi
cel al marilor insule (Melita, Corcur«,CI/tiClUI!
etc.) sînt, după Petar Skok, de
origine preindo-europeanâ: la polul opus se situează cursuri mici de apă,
ale căror nume, ca şi ale topograticelor,sînt luate din "dialectul"respectiv359•
Vladimir Georgiev constată că nomenclatura marilor rîuri de pe leritoriul
Bulgariei este cea mai conservatoare, de unde şi importanţa sa deosebită
pentru istoria popoarelor vechi360•
În ştilnţa românească, distincţia valorică a toponimelor este folosită.
de timpuriu, în manieră intuitivă, pentru a apăra teza continuităţ.iiromânilor
în Dacia. "Cît se atinge de idrografie- susţinea H. P. Hasdeu -- afară de
Dimbooiiaşi !alomita, unde ali domnit în realitate slavii în curs de mai mulţi
secoli,nu s-a slavisat în Dacia nici un [luuiu, nici o api!mare, ei numai rîuri de a
doua min ă, numai riuleie şi pâraie [s.a.r 361.În cercetarea istoriei! a to ponimiei româneşti, A. D. Xenopol pleca III primul rind de la numele de ape,
pentru că apele "străhat o Întindere mai mare de 101şi indică deci aşezări mai
însemnate.tdoipoporaţio,care cuprindeau aproape tot lungul eurgerii lor" ;
numele "slavone" au învins acolo unde "cea mai mare intindere a cursului
rîurilor" a fost de la început ocupată de slavi"""."CÎnd un poporocupăo ţară",
observă Ioart.e j ust XenopoJ,.el "i( posesiune de ţara lui mai întăi Într-un
chip generic,înainte de a o ocupa eu de amăruntul, de a () împărţi în p{trticele,
de a stabili în ea proprietatea individuală, care este de obicei.cuntimpurană
eu întemeiereaoraşelor şi a satelor" :i'3:'
; "ar fi deci în firea lucrurilor continuă istoricul nostru - că, dacă ungurii şi nemtii ar fi fost cei dţMji locuitori ai
Daciei, să se găsască măcar numele celor mai însemuaţi munţi şi celor ma i
mari ape de.
ungureascăsau german[LLe găsim dinpotrivă româneşti
sau dace" 804.Deşi analizelesale etimologicesînl.mai mult decît disell[-abile.:36G,
Il. IIardenbcrg
(SurI'anliquill'
deslicu.x-dils
neerlaruiuis,in voI.Troisi()rne
Congres,
II, p. 156·1;,7),după'careabsenţatotalădindocmllcnte
şi h?irţia micl'ol.oj)ollimelor
înaintede seeolul
al
XIl-Ieanu dovedieiiformarea
lorestetardiva.eis-arexplicaprintr-odorintJi
desekeLivitate
a l]nlurilor, elI.Bnllleull,
desdialceles
ma!lOl)
, clwmpenois
el[o{fainI'nArdennes,
l1aris,.191:';p. nola1 : :,Nutrehuie nelnaiiluzion:')xn
asupraveehhnii
topogranceJor
(lieux
oits).Topograficele
îşi schjmhă
w.ior
numele".
;j5H
Albc:tlDnlz:at.Les!'-lOllls
deI[eux.Origine
el fvolulion5,
Paris,1H7, p. 20:L
'1,,9
PierreSkok,Desloisloponomasfiqucs,
În vo1.(Juu!l'i<)ne
COr/g1'l)s
Jnternational
de
Sciences
Onomastiqlus,
Uppsa18,
1%4,p. 4\);',.
Aeeastaar li o ,.kgetOjJotlomastidi",
dar nu în
sensulstrictal termenului,
ci lnaidcgrabii
Incelde,,ipoteză
delucru"Înccrceblriie
toponimice
(ibidem,
p. 4.9,"nota 1).
)()OVladirnir
Genrgiev1
I)feeUTopiiisc!1cJ.11akroh!!dTorilJn-1ie
llnddieFraflenachdeTlJrheimai
derlndowropiier,
În vol.l'rocecdings
ofIlieeighllnltrlllllionai
Cungress
ofOnomastic
Scienccs,
ITa;p,î\JfHi,
p. 188.
:!1l1
B. P. Hasdeu,IsloriacriticiI,T.jJ.281.
3,,2A. D. XenojJo],
!s/()riaromânilor.
Il, p. 56.
"63Idem,Teorialui nasler,p. 210.
364Ibidem,p. 21i.
3U5
B.P.Hasdeuobserva
cuprivirela XC110po]
: "Domnia
sanue nieiofărîmăde linguist,
şi chiarfugedelingllistică,
iarăclndellte.ază
a seapropiade ea,comite
erorinemaipomenite"
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este cu totul remarcabilăîncercarea lui Xenopoldea stabili un sistem unitar
de corelaţii între valorile toponimelor şi straturile lingvistice: "îndeobşte se
poate observa o regulă destul de statornică în împărţirea numirilorgeografice;
anume munţii cei înalţi şi rîurile cele mari poartă mai toate nume româneşti;
piscurile secundare precum şi apele de a doua mînă sînt de asemeneaîn mare
parte româneşti. Munţii şi apele nu poartă numiri unguresti decît în apropierea cîmpului sau, din cauze particulare, în ţinuturi locuite de secui. Oraşele
poartă în cea mai mare parte nume streine; satele sînt aproape pe jumătate
cu nume româneşti, pe jumătatea cu nume streine. Cit despre numeleslavone,
ele sînt amestecate mai de aproape cu acele româneşti. Cîteva piscuri Înalte,
multe mai miei şi numeroaserîuri de a doua mînă poartă numiri slavone" 366.
Şi in altă parte, o concluziecare s-a impus: "Elementeleprincipaleale oricărei
regiuni geografice,munţii şi rîurile sale [mari},poartă nume ce ţin prin ohărsia lor de poporul românesc,Osatura [toponimicăa] ţărei este românească":167.
Corrtinuîndu-lpe Xenopol, N. Iorga deosebeşteşi ei "numele de munţ i
şi ape, de-o parte, şi cele de localităţi, de alta". Apelecele mai mari (Dunărea,
Prutul, Sireiul, Someşul,i11.
ureş111)"şi-au păstrat vechile lor nume", În timp
ce afluenţii principali (jVloldolJo,
Bistriţa, Pnitia, Prahoooş sau rîurile mai
mici (Cana) au nume slave ; oronimia are () configuraţie compozită, pe cînd
numele de localităţi sînt in mai mare parte "slavone"31;8.Geograful Ion
. Conea, a cărui pregătire lingvistică era cu totul deîicitară, avea impresia că
"ntlmirile topicc privitoare la morfologia unităţilor mari din munţii noştri,
ca şi a multora dintre vîrfurile Înalte, sînt în bună măsură străine, pe cită
vreme - lucru foarte interesant - nomenclatura măruntă a muntelui
mişună de numiri româneşti" 3G!l.Într-un studiu privind numele de locuri
din Tinutul Secuilor, un alt geograf, Sabin Opreanu, susţine eu destul temei
că toponimele minore (cum sint cele maghiare din această zonă) "DUsînt însă
o dovadă indiscutabilă de Întîietate. Sînt însă o dovadă de preponderenţănumerică a elementului care le-a dat"; într-o mapă toponimică, "numirile apelor
mari se păstrează cu tenacitate", apoi cele de munţi care "sînt întotdeauna o
dovadă foarte puternică de vechimea şi pînă la un anumit grad întîietatea
elementului etnic care le-a botezat" 370.
Teoria importanţei sociogeograficea toponimelor numără printre adepţii săi şi cîţiva lingvişti români de seamă. Raportul invers proporţional dintre
cantitatea numelor de aceeaşi origine şi vechimea lor este intuit foarte bine
de Th. Capidan : ,,[... ] In domeniul numelor locale trebuie făcut deosebire
intre formele româneşti care s-ar fi putut naşte în trecutul apropiat şi Între
(Daredeseamă,ln AAH(Adm.),VII,1884-1885,
p. 182).Aprecieri
la felde severeprivind
valoareapărţiilingvistice
2 studiilor
lutA.D.Xenopol
au făcutOvldDensuslanu
(Lsloria
limbii
române,1,Bucureşti,
19G1,
p. 1(1)şiAlexandru
Philippide
(op.cii.,1,p. n:l).
311(1
A.D. Xenopol,
Teorialai Rosler,p. 212.
367Ibidem,p. 209.
3118
N. Iorga,istoriapoporului
românesc,
1,p. 156-158.
369IonConea,
Intretoponimie
şi geografie,
InBSG,XLVII,1029,p. :.1l.
370SahinOpreanu,
Conlrilniţiuni
la toponttnia
din ŢinutulSăcuilor,in "Lucrările
Institutuluide Geografie
dinCluj",II, 1926,p. 1-2. în altă parte,autorularatăcă "săcuiili-au
botezatnicio apămaidesearn:l
în ţinutulzis al lor,dimpotrivă,
vedemcăcealllaiimportantă,
Feiertuţcul.,
a fostbotezatde români"(p. 25); estevechiulrom,Alba(inregistrat
ca atarela
1868
de
Orban
Balasz),
tradus
prin
Eeher
şi
Ni
că
"Mieii",
reluat
in
forma:
rujik:»,
Rlnl
respectiv
.areaa km.
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acelea care poartă pecetea antichităţii. Numai cele din urmă prezintă o valoare
pentru deducţiilenoastre istorice. Ele sint [oatle rare [s.n.r m. Şi după Iorgu
Iordan valoarea toponimelor pentru studiile etnologiceeste diferită. El crede
că "se poate stabili o adevărată ierarhie, după natura materială a locului
denumit. Cele mai vechi,ca fiind mai rezistente, sint numele rnasivelormuntoase şi ale apelor mari, cunoscute [... ] de toate popoarele prin teritoriile
cărora îşi Întind ramificatiile.Tot aşa trebuie considerate ca avînd o vechime
şi, deci, o importanţă mai mare, în comparaţie, de pildă, cu ale aşezărilor
umane, numele cîmpiilor şi, în general, acelea ale accidentelor solului"372.
Delimitarea valorică a toponimelor româneşti este utilizată şi de Emil
Petrovici în multe din studiile sale. Combătînd teoria succesiuniide straturi
toponimice slave în Moldova (cel mai vechi - bulgar, cel mai nou -- ucrainean), susţinută de Iorgu Iordan, el recurgea la acest criteriu pentru a respinge etimologia din bulgară a hidronimului Cernul: teoretic posibilă, ea
este greu de admis pentru că "numele unor cursuri de apă atit de mici nu se
conservă de obicei mult timp" 373.Argumentul, pe deplin convingător, este
extins apoi la întreaga toponimie slavă a provinciei: "în cazul că s-ar fi
păstrat toponimice«slave vechi» de tip slav meridional în Moldova,acestea
ar trebui să constituietoponimiamajoră a provinciei;numelede rîuri şi numele
oraşelor toponimicelecare sînt cele mai vechi în orice regiune ---ar trebui
să prezinte particularităţi slave de sud. Dar hidronimicelede origine slavă
r...] nu prezintă trăsături foneticeslave de sud, ci unele dintre ele au un aspect
net slav de est" 374.Emil Petrovici era convins că originearomâneascăa toponimici minorenu poate constitui un argument pentru continuitatea românilor;
singura dovadă concludentă ar fi furnizată de numele marilor cursuri Q,eapă,
care sînt "cele mai vechi toponimiceale unei regiuni" n,o 01',hidronimia noastră majoră nu reflectă evoluţia formelorantice pe terenul limbii române (cum
au crezut unii istorici şi lingvişti), ci prezintă caracteristici fon1tice ale filierei sIave, spre deosebire de hidronimia minoră, care includej.foarte multe
nume româneşti"37".De aici concluziacă "nici la nord şi nici ,lasud de Dunăre
nu există () toponimieveche românească"377.Deşi mai puţine I decit cele româneşti, toponimelemaghiare din Moldova -- Între care şi hidronlma i-- desemnează obiective (soeio)geograficeimportante , ceea ce înseamnă că, aici,
ungurii "s-au fixat Înaintea românilor":m.
După cum se poate observa, aplicarea stricto sensu a teoriei de care ne
ocupăm pare să contravină tezei continuităţii poporului român nu numai pe
teritoriul său actual, dar şi În sudul Dunării, unde aproape Întreaga toponimie
371TlI.Capldan,
Romanitatea
balcanică.
Discursde receptiela AcademiaRomână,
Bucureşti,1935,p. 56.Cf.idern,Topon
ţjmieniacedo-rotnnaine,
p. 15:"Intrenumele
delocuri,importante sintcelecareprezintăo trudiţ.le
autohtonă,
In sensulcă elereprezintă
continuarea
pînăastăzia unornumemaivechi.Daracesteasîntrarechiarşi la popoarele
careau o tradiţieistorică,
şi cuatît mairarela populaţiile
lipsitedeaceastătradiţie,cumeste cazulmacedoromânilor".
372IorguIordan,Toponimia
ronuinească,
p, 3.
378EmilPetrovici,Toponim/ce
slaucdeest,I, p. 58.
a74Ibidem,p. 59.
375Telem,
Studii,p. 243şi Dezbaterile,
[J.14.
3·/6Idern,în Dezbaterile,
p. 8.
377Ibidem,p, 11.
378Ibidem,p. 2-1.
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românească are un caracter minor37D•
De aceea, teoria a fost contestată în
ultimul timp de către lingviştii noştri, care au preferat să uzeze de "cheia"
deseoperiLăde CreorgeGiuglea, eu atît mai mult. eu cit ea putea "dovedi"
continuitatea noastră oriunde există actualmente români şi aceasta fără
efor'turianalitice deosebite.În plan teoretic, opoziţ.ias-a manifestat prin Încercări de minimalizarea importanţei istorice il toponirnieimajore şi de supraestimare în acest sens a valorii microtnponimiei.
:1.1. Astfel, O.'Vinţeler şi M. Oros critică metoda selectivă de sLudierea
nomenclaturii topice, care "neglijează faptul că toponimele reprezintă UII
sistem" (sistemul ar fi "toponimia unei regiuni în totalitatea ei")380.Microşi macrotoponimele formează un "tot unitar" şi, tn consecinţă, "nu este
posibila" deosebirealor, pentru că ea "rlu există în realitatea obiectivă" 331,
Este drept că t.oponimiaunei zone reprezintă un ansamblu parţial sirncturai,
Însă ea este departe de a alcătui un "tot unitar", cum considerăautorii. Sistemul toponimie nu înseamnă simpla contiguitatea denumirilor,după cum nici
sistemul lexical nu se reduce la coprezenţa unor cuvinte în frază. Dar înseşi
structurile existente nu reprezintă o realitate pancronică, ci se realizeazăprogresiv de-a lungultimpului datorită unor procesestructurale continui (diferenţierea şi polarizarea). Perspectiva sincronică, urmărind modalităţile de organizare, de integrate în ansamble a numelor, nu se poate substitui celei diacronice, pentru că din intregul de asLăzidoar "osatura" este veche"
Desi recunoaşte că toponimele majore sînt "cele mai vechi", Mircea
Homorodean neagă posibilitatea stabilirii unei "limite precise" între cele
două categorii, cită vreme "nu rare sint cazurile cind unul şi acelaşi toponim
Iace parte, în acelaşi timp, din toponimia majoră şi din era minoră" (de ex.
Bucureşti, Iaşi, Galati, ca nume de oraşe .şi de saLe)382.
Limita. este variabilă
atîtIn spaţiu ("unul şi acelaşi nume poate fi socotit, într-un Iel, ea toponim
minor dacă II raportăm la toponimia unui judeţ.sau a
sau ea toponim major dacă îl raportăm ia toponimia unei aşezări"),cit
timp, pentru că
toponimelermajore îşi pol.pierde valoarea, iar cele minore şi-o
spori (de
ex. numele vechi a! Bisiriiei ardelene era Repedel.e,care apoi a desemnat
doar un afluent al cursului superior, "după cum a arătat 'G. l{isch")388.
Concluzia sa este că "aUt ea structură, cît şi ca valoare nu există difcrerrţieri
tranşante intre toponimia considerată majoră şi cea minoră" "Ri_O. Vinţ.eler
şi M. Oros ne încredinteaz.ăşi ei că "de foarte multe
[sic! microt.oponimelc
pot deveni macrotoponirneşi invers" (de ex. hidronimnl
din Moldova
,;a devenit cunoscut în toat.ă Lara" datorită hidrocentralei construite aici)"85.
Ei nu admit că toponimele minore au un "caraeter sehirnbător", pentru că
l]lUltedin ele "rămîn neschimbatesecolede-a rîn dul" şi cOllsider[teiî "miirimea
şi irnportanţ.a diferitelor obiective geografice sînt destul de relaLive" (unui
bucureştean, de pildă, ,.Frleaculnu-i sugerează nimic")'''''.
379Ibidem,p. H-10; idem,Studii,p. 212.
::I:iO
O. Vint-eler
şj.1\1.Oros,Observajii
privinddelirnifarca
rnieTol%n[n!i(;i
deJl7(!croloponimic,în eL, XIV,1\)6\1,
p. 109.
']::1Ibidem,p. 110.
_Vlireea
I-Iomuroclean,
Vechea
vairă.a Sarmizc{Jelusl'i,
p. 20·-21ibidem,p. 22-23,
a·S4
Ibidem,p, 23,
?,.f,Vin\elel'
- Oros,op. cii.,p. 110.
3B6
Ibidem,p. 111.
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Cit timp Bucureşti(oraşul)şi Bucureşti(satul) denumesc obiecte sociogeograficediferite, nu poate fi vorba, însă, de "acelaşitoponim", ei de omonime : semnul toponimie l1Jj1.1
este doar un ansamblu sonor, ei include un raport
referenţial,care este condiţia însăşi a Iuncţionâriisale. Prin urmare, este imposibil de admis că "unui .:;iacelaşi" nume ar putea aparţine simultan toponimiei
majore şi celei minore. Variabilitatea În spaţiu a limitei dintre cele două.eategorii nu este o stare de fapt, ci o impresie rezultată din amestecul perspectivelor de apreciere. Ca şi fondul lexical principal , care se stabileştenu plecînd
de la graiuri, ci de la ansamblul limhii române, toponimia majoră ntooriuzisii (sau a/isululâ)se delimitează prin raportarea la intregul Le;'iLori;J
rmânesc (pentru perioada modernă), sau la provinciileistorice româneşti (pentru
perioada anterioară uniriij=", După nun fiecare grai oferă un fond principal
de cuvinte suplimentar, necunoscutaltor graiuri, Lot astfel fiecare microzonă
geografică are şi un fond propriu ele toponime majore (zonelesaIl reloiiveş,
ignorate în spaţiul geografieînconjurător. t, u natura unui toponim variază,
ci nivelul nostru de apreciere; OI',am
vorbi de o variabilitate obiectivă
numai dacă toponimul şi-ar schimba natura în condiţiile mentinerii perspectivei analitice.
Fără. indoială că,in diacronie,se poate constata o variabilitate a valorii
toponimelor, indeosebia numelor de localităţi, care depind de curba creşterii
sau descreşt.eriiprestigiuluiaşez.ărilorrespective. Tucazul hidronimelor, însă,
schimburile(extensiisau restricţ.iiale desemnat.ului]se produc cu mult mai rar,
aşa Încît ele se pot consideraneglijabile.Cu totul neverosimilăeste ipotezalui
G.Kisch, după care Bistrita (afluent.ulŞieului]s-ar fi numit înainte Repede«:
mai înt.ii, restrictia se face de ia numele apei la cel al cursului său superior
(sau interior),iar nu la cel al unui afluent ; în al doilearind, râspîudireu excepţional.ăa hi dronimelor Iormate de la tema byslryj in Carpaţi3B8
face nesernnificativă coprezcn].adenumirilor Bislrila Repedea,care reflectă fiecare ()
caracteristicăfrecventă.a apelor de munte. CiLpriveşte Bistrita din MoJldova,ea
nu a devenit, ei a fost dintotdeauna un hidronim major, binecmthscut în
întreaga provincie istorică. Oricum, schimbărilecare afectează valoarea unui
toponim de-a lungul timpului,
o realitate diacronică,'nu se pot
invoca pentru a nega o delimitare
sincronică, ce
de
fapt, ca bază. de apreciere a
Cercetînd documentele, ne
convingem, într-adevăr, că multe toponirne minore au o remarcabilă rezistentă I'n timp; dar această calitate se manifestă numai în condiţii istorice
favorabile. Cînd are loc o suprapunere de straturi lingvistice, rămîn din ele
foarte puţine=", iar cind populaţia se deplasează, nu mai rămîn decit toponimelemajore absolute. Hezistcn(.aunor toponimeminore româneşti în perioa8;';7
Anchetele
noastredin 1\.lo1do\'Ll
relev:lfaptulC{ltoponilnia
Inajorăpropriu-zisă
(la
niveJul
provinciei
istorice)
coste
hineC1UlcscnUi
de.'vorbitori
indiferenl
geunclesînt(hid-ronitnele
eelemaiimportante,
numele
prlnelpalelor
oraşe alclnllniJormaiÎnalţi).
l\Itl.rian
Jurkov\I'ski
găseştenun1atîn
nordieI[)Ode hldrollirrle
fOrlTI3le
dela
aeeasHi
temâ(Aas de!'l1ydronyr.nie
dfrpolntsclu_'fl
j{arpaLen,
în voI.-"Y
internationaleI'
1{ongress,
lI, p. 492).
",,"PenLrumenţinerea
de toponime
majorezonale!"om,1neşti
dupăsuprapunerea
unui
strattoponimie
ucrainean,
veziIoanLobillc,
Interactiuni
româno-lw.lule
În loponimia
văiiriallli
11loldoui/a
(judetulSllCCealJa),
în vol.LLltrâriie
simpozi0l11llui
detoponimie.
p. 165şi passim;
E. Janilsekşi Şt. Vişovan,
Sita/alvechiromâ.nesc
al toponimie!
dinRonade Sus (jud. IIJarall1urcş),
ineL, XIV,1\Hl9,
p. 101-103şi passim.
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da de stabilitate creată prin apariţia statelor feudale nu se confirmăÎn perioada
marilor invazii care au devastat spaţiul nord-dunărean.
De la punerea pe acelaşi plan a toponimieima.jore şi a celei minore
şi pînă la inversarea raportului valoric dintre ele nu este decît un pas, pe care
il şi face Vasile Ioniţă: "In timp ce microtoponimiase află. mai aproape de
limba vorbită şi nu este supusă transîormărilor determinate de măsurile
arbitrare ale administraţiilor, găsindu-se undeva, la periferieşi conservlndu-se
mai bine, toponimia majoră, mai ales numele aşezărilor,a suferit, din diferite
cauze, de-a lungul vremii, schimbări numeroase"39".Atitudinea sa este determinată de situaţia din Banat, unde există "o nepotrivire frapantă Între caracterul şi originea numelor (oficiale)de aşezări şi toponirnia minoră (populară)
din hotarele lor" 391.Discordanţa a fost sesizată şi de alţi cercetători, cu referire la Transilvania, care au interpretat-o plecînd de la o sugestie a lui \V.
Meyer-Lubke,În sensul anteriorităţîi populaţiei care a creat contextul microtoponimie392•
În sfîrşit, Vasile Ioniţă este convins că nu numai rîurile mari,
dar şi micile cursuri de apă pot avea nume foarte vechi=',
Punctul de vedere al lui Vasile Ioniţă se bazează pe o dublă eroare:
reducerea toponimiei majore la categoria numelor de localităţi şi înglobarea
numelor de localităţl "naturale" în seria celor impusc de autorităţi. ar, dacă
oiconimelesînt susceptibile de a fi malformate de-a lungul timpului, această
vulnerabilitatese constată.mai rar la alte categorii,cum este cea a hidronimelor
majore; iar dacă unele nume de aşezări sînt creaţii artificiale, nu înseamnă
că toate ar fi În aceeaşi situaţie. Dimpotrivă, În marea lor majoritate numele
de localităţi sînt mai vechi decît toponimeleminore din zona lor39 - şi aceasta
nu numai În Moldovaşi in Muntenia, unde denorninaţiaa avut în evul mediu,
cu puţine excepţii, un caracter "natural", dar şi în Transilvania. Un criteriu
de determinare a naturii unui nume de localitate străin poate fi acela al existenţei In zonă a altor toponime importante de aceeaşi origine: dacă el este
efectiv izolat faţă de toponimia zonei, atunci fie că a fost dat de locuitorii străini din vecinătate, fie că a fost implantat de către oficialităţi; iar dacă
el nu este unic, atunci este cu siguranţă "natural".
Necesitateainversăriiraportului dintre cele două categorii este susţinută
în termeni categoriei şi de către Gh. Bnlocan şi Hadu Sp. Popescu=".După
autori, termenii entopici "participă la crearea unui microsistemcu caractere
locale, care se stabileşte În decurs ele secole şi care poate fi schimbat numai
dacă populaţia care. le-a creat este înlocuită cu altă populaţie". Vechimea
acestui microsistem ar fi dată, pe de o parte de utilizarea "unui fond lexical
cu circulaţie mare în limba română", iar pe de alta de atestarea timpurie a
unor toponirne "compuse",de tipul Coada SeciuluiÎn veacul al XVI-lea, care
presupune existenţa mai dinainte a unui toponim Seciul: "atestarea cuvinanoVasileIonitâ, op; cit.;p. 2:3.
391Ibidem,p. 24:
:192
IosifPopovici,op.
cit.,p. 151; GeorgeGiuglca,
Cuvinte
romănestt,
p. 327; E. Petrovicl,Toponimie
unqurească,
p. 11:l,115;sr. Pascu,Cuoinl
inaintela voI.Studiide onomastică,Cluj-Napoca,
1976,p. ITI; V.Frăt.llă,Vechimea
uuortoponime
dincentrulTransilvaniei,
in LH,XIX,'1\)70,p. 238; Hadu Sp. Popescu,Mărturi,ioponimice
privindistoriaTransilvaniei,îi] LE, XXII,HJ7:l,p. 'llO-:l1l.
393VasileIonlţă,op.ctt.,p. :l7nota57.
394CI.Petar Skok,Desloistoponomasurqnee,
p. ·1\)5.
305Gheorghe
Bolocan
şi HaduSp.Popescu,
op,cit.,p. :no.
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telor care participă la astfel de denumiri poate fî împinsă cu cîteva secole
în urmă". Referindu-se la asemenea toponime, autorii susţin că, "tratate în
ansamblu, importanţa lor depăşeştecu mult pe aceea a aşa-ziselor toponime
majore, acele unicate de care s-au folosit în trecut mulţi cercetători pentru
a construi teorii pe care istoria ştiinţei noastre le trece acum printre eşecuri".
Nu ştim la ee teorii se referă autorii, dar a susţine că nume precum
Coada Seciulu!ar fi mai vechi decît, să zicem, un hidronim major ca 1alomiia
nu ni se pare a fi o temelie sigură pe care s-ar putea înălţa succesele "ştiinţei
noastre", chiar dacă i-arn mai acorda toponimului Seciulvreo două-trei secole
de existenţă solitară. Între constituirea unui microsistem lexical şi cea a unui
microsistem toponimie nu poate exista un raport de determinare temporală,
pentru că vechimeatermenilor entopici nu se confundă cu cea a Loponimelor
corespunzătoare. Cînd locuitorii unui sat îşi părăseau vatra veche -- fenomen
frecvent în evul mediu - atunci ei puteau crea în altă parte În scurt timp
un nou microsistemtoponimie apelînd la lexicul entopic binecunoscut. Nici
crearea structurilor toponimiee nu durează "secole"cît timp principiilestruct.urării sint cunoscute: dacă o poiană va fi numită, de pildă, Seciul,o serie de
obiective geografice apropiate îi vor împrumuta numele (Muntele Seciului,
Piriul Seeiului etc.). Este evident că termenul vechi din aceste sintagme
este Seciul, dar a crede că Între el şi numelepîrîului există un mare decalaj
temporal înseamnă a admite că În tot acest timp pîrîul nu a avut nume. Prin
urmare, dacă constituireade cimpuri lexicalesau de structuri toponimiceabstracte
sin! procese de durată, manifestarea acestora Într-o nomenclatură ccncreiă se
face mai mult saa mai puţin spontan.
1.2. Supozrţia că şi rîurile mai mici pot avea nume vechi, pe care o
aflăm deja la A. D. Xenopol=",reapare în t.oponnmastica europeană contemporană ca o reacţie împotriva aplicării prea stricte a principiului importanţei
în cercetările de tip stratigrafic. Citînd opinia prof. Scherer, G. Devoto apreciază că acest principiu ar fi contrazis de existenţa, pe de o parte,. a unor
"nume de fluvii, în general minore",de origine preindo-europeană, ţpr pe de
alta a numelor iudo-europenedate unor fluvii dintre cele mai mari (Dunărea,
Rinul etc.) ; nu rîurile miei, ei dimpotrivă, marile fluvii sînt cele care îşi schimbă numele mai des"'". După .Iordan Zaimov, zona Peninsulei Balcanice ar
contrazice situaţia constatată în hidronimia Europei centrale, un.de nomenclatura antică a marilor fluvii se păstrează cel mai bine; aici, din contră, au
dispărut "Iu'C'po::;
(înlocuit de Dunaov; "Epoc; (inlocuit cu Marica), "Awc;
(înlocuit de Vardar)398.Yves Edouard Boeglin susţine că metoda clasificării
rîurilor după mărime este "inutilizabilă"în hidronimiasîrbă, pentru că un hidronim major antic se poate păstra si ca nume al unui afluent din cursul superior
al unui rîu, "al unui pirîiaş fără nici o importanţă sau chiar al unui izvor"?".
96 A.D.Xenopol,Teorialui Rbsler,p. 190: "Nunumaicursurilede apă de oarecare
însemnătate
au păstratvechiullornume[preslav]
; darchiarcîtevadincelecutotu}mici.atît
în volumcît şi în lungime,
niştepărăieacărormalurierau locuitedela izvorpănăla guralor
de aceeaşipoporaţle''.
39,Giacomo
Devoto,Medilaanei,
Paleoeuropei,
Iruloeuropei
uei riţlessitoponomasttci,
în VlI COllgresso
internazÎonale
di scienzc
Ollomaslit:he,
I, p. 400.
308JordanZalrnov,Slraligrapllie
elhniquc
dansI'h?Jdl'onymi!
des Balkans,în vot.X.
InternationaleI'
Hongress,
II, p. 506.
399îves Edouarcl
Boeglin,
LesnOInS
de[iaieresdela SerbieeldeMOlllellegro,
ln voI.Proceedi/Jgs
offileeigldInternational
Congres",
p, 48- 49.
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tu ce ne priveşte, considerămcă obiecţiileaduse principiului valoric nu
sînt convingătoare. Este drept că limitele informaţiei noastre asupra limbilor
vechi reduc considerabil miiloacele lingvisticii de a controla etimologiile,
astfel Încît totul capătă aparenţa posibilului; dar pentru Il acecepta ideea că
şi cursurile mici de apă pot avea nume de origine preindo-europeană, ar mai
trebui să admitem probabilitatea unei contlnuităti de populaţie pe spaţii
geograficefoarte redusa, din paleolit.icşi pînă astăzi - ceea ee, din punct de
vedere istoric, esLeeu totul neverosimil.Cu cit () ipotezăioponimică împinge
eiimoloqiain epoci mai ituiepărtute,ClIallt indiceleei de posibilitatelinquistică
estemai mare, in timp ce indicelede probabilitateistoricăse micşorează, Hcconstrucţ.iileLoponirnicepreiudo-europenereuşesc.cu greu să se sustragă tentapilor de a asocia ornofonele; de aceea ele li se par unor lingvişti iudo-europenişt.i "complet lipsit.e de bază" 40".Avertismentul luiPeLar Skok vizează
în mod expres tentative de acest gen: ,,În chestiunile de toponimie mediteraneană, ea şi în oricare altele, trebuie să ne păzim de omonirnelefort.uite"...
"Apropierea prea mecanică, pe baza doar a constatătii irient.ităt.iipretinselor
elemente Iormative sau rădăcinilor, Iără cercetarea tuturor partieularităţilor
privind to porrimulîn chestiune şi fără a ne
de transmiterea lui de către
autori şi nici de familia pe care ar putea-o avea, o astfel de apropiere nu-i
de natură să explice omof'ouiaşi nici să documentezeconcordanţa" 401.După
părerea noastră, ideea menţinerii tn toponimiaminoră (sau relatio minoră) Il
elementelorlexicalepr eitulo-eutopen.e
se poateadmitenumai dacă estesusţinută
de constatareacirculatiei unor baze lexicale de origine slrăneche: dar în acest
caz nu mai esteoorbade un conseroatismtoponimie,ci doar de unul lexical.Este
probab-Ică ceea ce a dus la impresiaarhaicităţii sporite a numelorde ape miei
în raport cu Iluviile a fost tocmai confundarea perspectivei toponimice cu
cea lexicală.
Pe de altă parte, nu se poate ignora împrejurarea că şi pentru numele
marilor fluvii, cum este Dun.ărea, s-au propus eLimoIogiipreindo-europene,
care nu sînt lipsite de argumenie402.Dispariţia hidronimnlni Lsiros nu este
relevantă cît timp concurentul său antic, Dtuiunius, a
să se menţină
(sinonimias-a transat încă din antichitate în favoarea celui de al doileanume}.
Ebtos IlUa dispărut cu Lotul,ei s-a limitat doar la desemnareacursului superior al Moricei, care, şi ea, continuă un nume vechi :M''lpt0oC;,Mopc(oc;(în
secolul al XIII-lea: ·fâris6)10:;.Daea vechiul Axio8 s-a pierdut, cauza este
400V1.Georg,iev',
l nlerncutie,
in "Onotnastiea"
(Paris),II, 1948 UL"1,p. 23.
40IPelarSkok,DeSlois{opononw"tiqucs,
p. ,)01şi 501.ŞiV.BertoleU
"trageatentiaasupra nec.esit}iţjj
de<levita"ornonirniile
forLuite,
faetorrn('J'en
turbulentlnru:estgen de stndii";
"SilIl[Jl
eleapropieri
aproxirnativc,
spnnc,d,nu sintelenicio uUntate[...] t:{h:i,
în general
.. [..,J
ceeacese(:Îştig11n
exlensie
sepierdeinprofunzirne
ţ;Isoliditate". în continun.re
: 'jcsleneîndoielnie
faptulcă<1incercaSlapropiitipuripreistorice
după o
care..nu estenid r.ontigllilateageografie:!,
nicitransparenţa
semanti.c:î,
nicieOllcordanţa
morfologie:'î
îns0amn:l
a tatona
în golîn căutaredezdrcnţ.e
delim.bi
inutile".Şiconcluzia
sa : "insisto daLăm,limult asupra
caracterului
inevitabil
problematic
al oricllrei
eercet5ri
deacestgen"(ccde toponimie
preindoenropeană),
care,.nupoatea.iunge
aproapeniciodaUi
la o certItudine
absolută"(Prob!emes
de
substrat.Essaidemel1wdolo{]ie
dansle domaine
preldslorique
dela lopolliJmie
el du vocablllaire,
in BSLP,XXXU11,
1931,p. 94, 116,172,175).
402VeziG. Ivăneseu,
Griuinepre-indo-wropicl1nc
desnOlllS
du Darmbe,
În val. Conlribllfions
oI/omastiqucs,
p. 132şi p<zssim.
403CI.VladimirGeorgiev,
lJă/{]arska
elimolo{]tja
i orwmaslika,
Sofia,1\)60,p. 2(\-27.
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tot suhstituirea lui printr-un nume antic, iliric sau paeonic, Rx.p3&.pwc:;,
avind
probabil aceeaşi semnilicaţ.ie("riul
care se aplica, la fel ca Dununius,
cursului mijlociu al riului, în timp ce hidronimul grec desemna, ea şi Lsiros,
cursul inf'erior+".Prin urmare, nici unul dintre exemplelelui .Iordan Zairnov
nu dovedeşte că In Balcani nu ar fi rezistat hidrorrimclemajore antice, la fel
ca în restul
: s-au
pierde doar nume date de greci, nu şi cele
dal.e de
autohtone.
Cu totul llefondaUieste ipoteza lui Y. E. Boeg1inprivind păstrarea
hidronirnelor
vechi ca nume de rîulcte şi pîriiaşe. Astfel,după el, numele antic al 11,1
oravei,
s-ar fi mentinut in toponimul I\I1
ârdze!al şiiu
numele unui plrliaş, 1ÎJarevska4fj"
; Of,primul nu este decît Il. pers. rom. Mârgelal":",iar 2J doilea, evident,tot un toponim persona!(veziinîra, p. ,1:31).Hidronimul Siitiica
cu limnonimulSilI/o)este privit ca o posibilăadaptare
a unui nume
dintre aspectului rîului (mare şi
domol)şi semnificaţianumelui (ser. silnica "flcac,bagaLeliJ")'U)7
; Oi',etimologia
trebuie sii aibă in vedere nu sensul actual al apclativului slav, ei pe cel vechi
al bazei sit-o
rogoz",hine reprezentată in
toponimies!av!4<".
Întrvun alL
Y. E. BoegLinîSt transformă ipoteza în criteriu analitic
diacronic ;
fiecare dati] ('hielîn {ista pîraielor )Cal'lucuţilor unui riu se va
releva un UIlTnC Il!'neslav, putem presupune cii el evocă, mai mult sau mai
putin, numele
al rîului" 10".Surprinzător,
nici unul din exemplele
dale (p. no
nu depăşeşte stadiu! supoziţici purev iusotiudu-secît de cît
eu vreun
oarecare: de ee, de Dîldă,numele vecht al rîului Porecka
trebuia să ti fost 'funda sau (? 1)
,
. aşa cum se cheamă doi dintre
aflncnţ.iisăi secundari? Transferul nume de Ia un curs de apă la altul iese
din sfera
structurale e UD
oscute in hidrnnimie, neputînd fi. int erpretatca o extensie sau o restricţie 8 dcscmuatului (acestIenornetiseinUJneşte
Insii frecvent 'I'ncazul numelor (L
,
IJrmăr.:ud
de
din ultima vreme, isÎntem
şoeali de înee.rcă.rHe
tot rn,.J.i1nsist(:nte
de a expliea nri'n substratul pleslav n
seticlnl
rniuore (l'in
şi dil; Serbia, fără :f e:J)uiza
'În
prealahil
oferite rIt:rornană şi chiar de limbile s12\'e.;\(\estesupoziţii
de oriCElJaz{tdocmnentară, nu numrisuh raportul
atesUirilof i'.\oric('.
sub acela ,al
de ordin etnbgrafic,mai
că slavii s-au suprapus în mod
paşnic.
sau iIiriei], de la care
prclual
apoi denumirile
detalii topografice, reuşind să le păstreze
Peninsula a rost literalmente ..măLuraLi.'i"
de invaiii
pină asLElzi.
suc.cesive,
i şi tenninînd eu turcii, care, dacă ll-au reuşit S-'{)
ÎHS[1
necontenit în cele paLr'u
golească tolal de
vintllri. De aceea
de neconcer:mtca SI se fi mentinut "oaze" de
'lO'!
eL ·jvanI)nrklanOV1
Iiie
p. ;34--:31'5;
VladbllirGeorgievJ.ilbonisch,
)'}[UU:'iUI-jYJ'
!JSl,CiI
nndRurndni;)L'h,
ln
II, Jj60,p, },
. I:;:.
Les./torn:;
derivir)rc,s.
p. 50..Asoehrţ.iD.
Jl'argus ]\1-al'cush'o
c:)lerespinsă
de dtre Gotll'l'ied
ci!"p. :!v'}.
4:hieL .1':Inil.Petrovlci, p,' lt:-),
407'\'. 1;.. I30egEu,
Lcsnorns
dprinllres,p. 55.
40:;Vladirnir
Smi!ali
cr, Ilandlmcli,
p. JGl.
4il9Yves
:Edouard
HtJeglin,
De{'irnportance
eah!JdrOllymie
balkaniquc
de /'e/udedubf1CiSin
supÎ',I'ienr
deea/ainc,ril}!I'res
1uLB,VIII, 1964,p. 62.

BDD-A1410 © 1983-1984 Editura Academiei
Provided by Diacronia.ro for IP 54.80.156.146 (2023-01-09 04:48:47 UTC)

430

MOLDOVANU

5&

continuitate În perimetre de cîţiva km", cum rezultă din explicatiile propuse
pentru o Întreagă serie de microtoponime.
Astfel, după M.Pavlovic':,numele Iocalităţilor Zobari şi Zab(jak din
Serbia nu se pot deriva de la ser. taha "broască", ci trebuie apropiate de un
celt.ic *gab-/*rJeb-,
iar oronimul Komar nu poate fi acelaşi eu omofonulsău
sîrb, care este un nume de insectă, ei este tot de origineceltică (cf, Ir, Colmar<:
lat. collis "deal" + gaJ. mar "mare") ; În sfîrşit, oronimuI Radan nu poate fi
decit o meLatezăslavă a unei baze *ard- (aceeaşidin Ir, Ardennes, Ardlxhe <
*rlel,cf.. argile)HO.Oiconirnelese pot însă foarte bine explica de la Il. pers.
(rom.) Leaba,Jobu! cu suf. -ari (primul), mai ales dacă avem în vedere că la
formarea acestui sat au participat şi români411,şi c Il sufix slav (al doilea).
Komarpoate presupune, după părerea noastră, un rom. culmar(DA),culm(o[are "culme de munte"412.Cît priveşte ultimul oronirn,nimic nu se opune pentru
a-I considera personal (slav sau românesc), iar nu o mctateză de felul celei
întîlnite în toponimia balcanică majoră.
K. Popov crede că poate găsi în toponimia din bazinul superior al rîului
Mesta urme ale limbii tracilor (bessilor)romanizati păstrate de bulgarii care
s-au suprapus peste ein3. Dar nici oronimul Fânus (comparat eu lat. [anum,
gr. <PCXV()(;
"făclie")şi nici numelecîmpuluiFerunu:a (derivat din lat. "Ferum-tca,
lat. [errumşnu pot fi atît de vechj4H,pentru că Î: ar fi dat P: în bulgară. Numele
410M.Pavlovlc,
Lespseudoslanismes,
InAdesda X]"Coruires
International
desSciences
onotnastiques,
II, p. 11(>'
411VeziDragoşMoldovanu,
Sufi:rul-llRl(p],111i
-;1R) Întoponimia
românească
- Origine,funcţionalitate,
dinamicâ-, InALIL,XXVIII, ]\)79-1980,
p. 0:1.
412Termen
general
înVrancea,
cumrezultădinanchetele
Gahl"ielei
Macovel.
VI.Smilauer
amestecă
întrederivatele
de la temakomar"pnţar"t oponlrne
personale
(I(omarevo,
Komaroo
etc.)şi descriptive
dela o altă temă,komarnik
(op,ctt.,p. ()2).Pentru1'0111.
-u-> ser,-0-.el.
numelesutllluiVa/o/jeviCi
< oătnl'( vătui "iepure"),
11.ram. Koral.e
ja probabil
<:Carul,
(Curlai '1),Longova
Rupa<:I1ipaLI/ngd(iar nu RipaLungului,
CU!tlcrede S. DragoIl1ir),
KOl'ollatje
< Curunal(toatedupilSilviuDragol11ÎJ',
Vlabiidin nordulPeninsuleiBalcanice,
p. 55, 5ti,59,158),HOI'ma/a,
Horma/ura
< Clllmata,
curmâtura
(PelaJ'Skok,NeueReifriige
ZUI"
}(unde
desromaniscflen
Elements
in da s('I'bokroati,cf1en
SpracJlC.
p. 552),Iwnaslra
< cl1lasIrfl,kortelka
< sCl1rfeică,
/cornell
< a curma(DorinGăIl1ulescu.
Inflllcnje
J'omăne,ii
in limbile
sll11Je
desud.1.Sirbocl'Oala,
Bucureşti,
198:l.p. 22, :36.37,38).PentruutilizareaellLopiclllui
in fUl1cţ.ie
toponimieă
ahsolută,efoşi oronilllele
ser.Rulmaşi l{illme,('arcDUprezintăinsă
vocalizareu
lui-1-(la DorinGămuJescu.
op,cil.• p. 178,179).
413K. Popov,S/arillllYc
llleslnufe
n(fzvanija
razlogskoyo
1'aj01la,111
Adesdu Xl' Congres
International
desScicnces
ollomasfiques,
IL p, î 67.
414Ibidem,
p. 169şi172,Primulparea firom.FÎnos"cufîn"(pentrurolIl.-os> bg,-ilS
ef.oronlmtll
Petras,]a nordde Dupniea,
< ]'OIll.
Petros,cumI-aexplicatGllstavIVeigand,
ap_
'SilviuDragomirVlaMidinnordl11
Peninsulei
Halcanice,
p. 14; pentrurom,1+ nazală>si.
a+- l1azală,
cI.toponimul
bg.Manzlll
< .A1îIlZul,
la 1. Moise,
Neskol'ko
bolgul'skili
{oponimiCeskillnaZlJardj
Tlllnynskogo
[Jl'oisJ/Oidenija,
in Actesdu X[' Congl'f'S
1nterllo!ioT!al
desScicnasonomasliqucs,
II, p. 59,ser,blanda< blîmlâ,kaJldovam
<:Il cînta,kanjo<:ciine,panje<:pline.
branzal'
< bl'lnwr,brandusa
<:brindusa,toponimeJe
!(ampul< Cimpul,Sfanie<:Sfîne.la
DorinG:)ll1ulescu,op.
cit"p. 37, 65,68,82, Ul,169,198),iaral doilea.rom.FărÎ11liţă,
ll. pers.
saupoate."butalămieădeloc"; pelllrnrom.mi> sI,ni, eLhg.arallija,11l1ranija,
sef.oFanija
< arămic(DorinGătnulesell,
op.cit.,p. 20); pentrurom,â> sl.e, ef.hg.pc/ura< pătură(D.
Scheludko,
0p.tit" p. 287),PLlpeza
< Pupelza,
J{eremizfjte
<:C((l'âmizi
(li. ':'v1ihăescu,
Rcenzie,
in RESE,1, H163,
p, 201),SpeturIl
<:Spârtura,[{rakuReu< CracalRău(DorinaGămulesclI,
op.ciI.,p. 219),ser.Leptcria
< L(lplâria
(MiI.Pavlovic
,Um isopllOflC
sabeconăi{ionnee
par le
substrat
}Jl'OfOfOUl1lain,
InOmagiu
Rosetli,
p. (j78),
Babalovo
< Bâl'bal
(Petar8kok,NClle
Beilriige
ZllI'Rundedesromanischen
Blemellt,
p. 551),"'legura< M.ăgura,
]{r;tmiSlc
< Cătl1lzişle
(Silviu
Dragolllir,
VlahiidinnordulPcninmlci
Ba/callice,
p. 56,(8),1Herlll,
MUllliCi,
JIIerulja< J"rf
flml
(iarnudinarotn.saumegl,lIluul..
cumcredeaSilviuDragomir,
op.cii.,p.15, 100,178);pentru
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riuleţului Palalik trebuie apropiat de reflexele balcanice mai noi ale ngr.
7taAct'n(bg., rom. palat», iar nu de lat. polatum, gr. 7to:f,A&.oV,
oronimul
Albutin exclusiv de P. pers. rom. Albotin(Albuiin),nu şi de lat. olbusv»,Toponimu1N !UJl1S
pare să fie o formaţie negativă de la bg. busa"a distruge, a dărîma,
a nărui, a strica" (dialect.alr'!", fără legătură eu lat. n ebula, gr. VECPOC;,
care
nu sînt compatibile cu terminaţia _1l.H7.
Fără rezultat pozitiv rămîn şi efort.uri!elui .Iordan Zairnov de a gasr
'in Bulgaria toponime minore de orizirie tracică : hidronimele Alda, Aldica
se explică mai uşor din n. pers. rom. Aldea(eu -ea >bg. -a, ea în rom. dreaptă>
bg. drapiănoş, hg.• Aldo, decît prin tracicul ald-v»; Maree, Mures, Mareska
reka, Maresnica, Mnrisnica de la n. pers. rom. Atare, -e.ş(-i.ş)cu sufixele bg.
-ee,-ji, -ka, -nica, decît de la tema tracică *mar- (din Marisos)4l9;Morale de la
amăreală (cf, mgl. mar "amar") decît de la aceeaşi temă cu sufixul tracic
_a1420;
ilmela de la arin şi "arini tineri" eu suf, -ja decît de la un tracic "'Apv'fJ
şi Amici (de lîngă Vetren), al cărui plural nu poate fi lămurit de autor, de la
hamicis», eu rom. C>bg. ci (cf, supra, p. 409). În sfîrşit, Breqaliitepare a Ii
mai degrabă un colectivmgl. *Breqălişie< bre(a}gal, art.iculat, "suiş, deal" '22
rom.i ;» sl. II,cf',bg. Turla,Turlota< Tiria,iar nu dinturlă,cumcredeN.P. Knvae
ov (op.
cit.,p. 224),malalescădesemnează
munţicupăşune,precumşi t opoulmcle
dinseriaRupkite,
llllpCa,
Rllpci,1Il/pile,
Rupinafa,
cn.reau la baz:lnu lIn hg. l'opa"groapă"< i,·c. *roll.cum
credeK. Popov{ojJ.cii.,p. 172).şi nicinu JtlenţintoponIl1le
antice,eumconsideră
Gottfried
Sehramm
(of!.cit.,p. :l:S,CUreferirela.Rupa,Rupci,Rllpska
gora,Ropka),ci reiau un rom.
lUpa, Rîpi(le)/R.îplEi
(le), lIîpli(le), dovadăşi scr. LongolJa
Rupa,dejacitată, apoi ser.
lllnza< brînză,n. pers.Pur/ula< Piriu!(atestatde N.A. Constantinescu.
op.cit.•p. 272)iar
nu dinfur/Ill.cumcredeSilviuDragolllir,
n. pers.Burzalli< Bîran, nu din BÎrzan,cum Il
explict\acelaj istorie(pent.m!'om.-$-> ser.-z-,el. n. pers.ser.BurazuoviCi
< Bu/'asera).
Funlllra< Fin/ira(toatela SilviuDragomir,
trlaMidin nordl11
Peninsulei
Balcanice,
p. 39,
50,tiO,158).tuea< ritâ, oronÎmul
!Uupa< Cirpa"piatră,st.lncă"
(la DorinGămlllesclI,
op.
cii.,p. 47 şi 177,eareînsăpunein relaţieoronirnul
cu ncologismlll
dinfI'.crupă.•lJecul1ose!nd
apelativul
rom.,
peeare
IlsCl1lIwJează
InBanatînfuncţ.ie
toponimiCă
Vasile
10niţă,
op.cili; p.230).
4161(.
Popov,
op.
cit.,p. 171.
416Bâlgarski
elilno!ogil'cn
recnik,J,p. 95.Nemaiputemgindila unrom.nf1bpş:
postverhaldela a năbusi,eusensulluinăboi"revărsare
deape"< a nâboi.Untoponim
Bu.esteexplicat
de JordanZaimovde la bulz-jr
"al bufnitei"
(Bălgarski
gcograrski
imena.p. SO),dar in cazul
nost.runu s-arputeamotivafolosirea
prefixului
ne-o
417K. Popov,op.cii.,p. 17.1.Despreacest"sllflx'el credeeă s-aadăugat'prin
analogie
elinumed( sat.eprecumDragl1s,
Negusevo
...
418JordanZaimov,Quelques
particlllarites
desnomstlzraces
en Bulgarie,în LB, VI,
1963,p. 81--82.
41"ibidem,
p. 8:-1.
Cf.şi nllmeledll1pului
lvlarl1,ica
delîngărîulRila,caresemllneamai
inainteAfarosnlca
şi .!vlare.IJniea
(-ianeBiljarsld,
JdenUricat!o!l
deceriaines
nomsdela charledc
Rilad'Ivan.Uif1la!1,
In "StudiaBalcanica",
r, 1970,p. 121),elela Il.pers.J'lareş/Marl1ş.
Dorin
GătnuJeseu
(op.cit.,p. 184)credecăhidronimul
Alal'ec
esterom.m(ll'c/,
daracestndjectiveste
ncpotrivit
In hidronimie
; dupăpărereauoastn\,esteposibilC8Inacestcaz(ea şi in altelcdin
seriadtatiLÎncarcseinclude
şiil1aI'eTJska)
săfievorbadeosintagmă
RiulMare,redusăIndet.erwinantca ÎnatlteaalteadaptlrislHveşi prevăzut:l
CIIun sufixslav,pentrucă sufixarea
esle
UlllI]
dincelemaltipiceprocedee
slavedeadaptarea toponimelor
str:Une.
426.1ordanZainlOv,
Quclqllcs
particulariLes,
p. 83.
421lbidem.p. 82.Pentrudider(,llui lz-în împrumuturile
bulgăreştidin română,cf.
olar< hOlar,rana< hraniieitatede M. Mladenov
(Influental'omâneasc<l
asupragraiillui
bulgardillNOlJO
Selo.raionulVidin,R..P. Bulgaria,In HS1,xry,1967, p. 8S).
422eL Th.Capidan,
AfcglerwTomânii,
III, Bucureşti,
La.p. 41. Toponimul
estelo('.allzat
Intr-ozonărelativapropIatăceleiocupateactualmente
de cătremeglcIloromilni.
Apelativul
paresăfi fostmairăspînditodinÎoară
la româniisud-dul1;lrclli,
devremeceîl găsimtopollimizat.
in Serbia: BJ'glll(,
Brglllia(np.SilviuDragomir,
VlaMi
şi moI'lacii.
Studiudinistoriaromânismlilllibalcanic,
Cluj,1924,p. 105).
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(deci: .Joc cu multe suişuri sau dealuri",
costos"), decît descendcnt.ul
unui tracic *BargaI42:1•
Ponderea cea mai msre o a Il ctimologirletracice (rnoesice, paeunice)
şi iliricc în monografia lui Ivan Duridanov
hidronimia
bazinul
Vardarului,Nu numai rîurile mari, dar şi
)1torentii cu CII;-Stemporar
au, după lingvistul bulgar, nume
in
ce apele in care acestea se
varsă au, de cele mai multe ori, nume slave,
ctimologiilesale ar fi certe, .
ar trebui si] credem că
Il-au
pe viile marilor riuri, ci
numai iei şi colo în. creieru]munţilor.
do
o mare erudiţie în domeniul cnmparatist.iciiiudo-europene,cercetareasa
vulnerabilăprin faptul că
refuză explicaţiile mai simple care se
hidronimelor minore, cedlud
în Iata tentaţiei de a le ÎIH'.;Idwîn
ale hirironimieieuropene vechi ori
de cîte ori primelese apropieformal de celelalte.
monografialingvist.ului
bulgar este invocată de
în
inul incercărilor proprii
de a descoperit.opunirneminore de origiue'
considerăm necesar sil-i
consacrăm oanaliâl
O primă serie de hidronime sau
considerate
de către Ivan Duridauovse pot
după părerea noastră,
ca formaţii(le labne
că denumirea mai
vechea pîrîului Pyster sau V
< i.-e. *uesiiii
<*l}l;$"umed", pentru eri
el se afEc un satei:irui
nume nu
poate a vea decît
hidronimică a rus Ve$·ia,
Vi;SCi2G.
Acelaşi
oiconim este pus in legătură de c:.ăt.ri:.Iorrlan Zairnov cu Y. Lg. lJISl-t-suL
-je "al satului" 42",dar Duridauov Intrevede şi exclude această posibilitate,
argumentind că, în acest caz. ar fi trebuit să rezulte o Iorrnă '*Vese (seÎo).
Orice difîcultatcdispare, însă,
la n. pers. \!e,so427,
cu acelaşi
sufix C,ailui VC.50"),
ef.
de Ia n. pers. Botuiv»,
Prin Ul'UHJI:e,
.acest
nu are un nume antic, în
l'il
pofida izbitoare! asemănari
Şi hidronirne!ecitate.
Dupa numele unui
1 se mai zice
Bistr'icaşi Golema
al Breg,·lnicci,s-a chemat
Zletovska rek«, Zletonsiica,
Denumirea localit.ăţii s-ar
puteacxpţica de la un n. pers.
afirma han Duridanov, numai că
in acest caz ar fi fost de a')
nu dc>rivaLîn-ino,iar nu in -OIJi)
; de aeee::!.,
42:3
Jorda!lZaluJo\',.
p. 82,l\sc:n-Jf:inarea
C:l
::,lHuellL
al IbruluÎ,în antichitate
ca1'f'
denu!ne1.
:Znq:ial
rhtJ
iar:Jcurn
eraeul3{tU
d-rept
estedecilriHrnpUrt.oare.
J)espr{:
I)crkcnlrXl,
Za.îrYlov
irl':nlşl (;!'lse poatee;v1ic,a
şi de la n.
în 7.on{!
.Dcr!(co
Vezi,depl1chtp.
:r7nnt:.57' ,,f)JrnununrdrIuri/(:
i f1uviUe,
ti chiar cursurile
deapLlnal.
-I;h-,ntturile
(:,clli,Sel'Vato:u'e,
cutae:,lece-.l
lnailuare
parLea
- , pol si,.aibe'nume
vechi.eun,a doveditconvingi\tol"
1. Duridanov
într-unstudiurnollogl'a:flc
des:Dce
hidroniJnb
tÎll!uifsic! Vat'xial';;.
IHrnpoLrivtL
1. 1. I111SSU
(I.irnba
ira('()-docilo[t,
Rueureş'L.i,U)G7
p.1TinoLn2)
H;
:foarte
scepLieîn
j'econst.rllcţiHorlingvişlilor
b1I1gar1,
c,:areclt parde !(,-Gre'fte
din
dc\'cdere
(fonetic),
pe
alHslut de a};sqrde
din punct ycclere
sernanUc
şi
- darasCrneneD
afirnlaţ:H
elt',pl'cci:::llive
llUpot ţi-rle10e111
.\riejdej-n!)·n.;it:ratii,
'UGIvanl)uridanov,
1)ic
p, .tUL
LJ2G
..Iordan
ZaiJuov,
irncn.:l,
p. 82.
4"7I\lenţionat
de Stefanllcev,
na !ir:ni!c
i [amilniÎmcnau MlgGrile,
Sofia,19iî9,
p. lOG,
iL Jon.1an
ZfliI110\')
Bâl[Jars};:i
g('()fJral;/,'i
irnena,
p. '77.
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elrefce Oformă-slavă *7'zel-ava,adaptată; după' un presupus-hidronimtracic
*ZleJlt-us,de lal'ăd[H:Îna i>e. *g'Itlend{
It)- "astl'ăluci" (pentru eate citează
() amplăvserieedccuvinte din diverse limbi iIlc1oeur()pene)42".
Adjectivele în
-O/JOde 'la autroporrimecu tema în -f- sînt t.otuşi posibile, dovadă numele
satului din Epir, Leiooo,pe-care .Iordan ZaimovIlconsideră pe bună dreptate
personal şi itcornparăvcu hg. Leiouica,ceh. Lefoll!l'J30.Cn
afluent aICrnei·,
de 30 krn.vesteHekasau 'Raect:«r eka, de la numele sataluiRaec pe Ungă care
curge. Lingvistul bulgar îşi dă seama cii oiconimal este lesne de explicat dj'll
*Rqjcuec< n. pers. Rajo (hipocor-isticde la :» temă personală '"Rad-), dar
consideră că, sub aspect semantic, este m ăl potrivită o altă interprelare.,de
la +Raoici preslavul +Rau-a<*HoLIO
<i.-·e. *reU-(urmează o serie întinsă
de cuvinte cu semnificaţie hidronimică din diverse Iimbi)4:l1.Plecind de la
forme, este limpede Însă că cel denumit .mai intii a-fost satul, iar etirrtologia
numelui său este cit se poate de evidentă dacă ţinem seama de alt hidronim,
Radobll sau Radobilskareka, menţionat ca sinonim eu primul (sau, după
Duridanov, ea nume al unui af'luent), care păstrează baza antropouimieă
din care is-a dezvoltat lripocoristicul
han Duridanov susţine că numele unui obscur afluent al Bregalnicei,
Dramia (G km), care curge pe Jingă satul Dramce, ar fi preslav, descinzîud
dintr-o hază i.7e. *drem- "a alerga" (:>*J)rawlcl,cu trecerea Iui t: la t: ca În
olfci>olli:f"al ta tă1Ui")432;cum s ufixul -ce este, frecvent în derivate antroponimice,nu ne îndoim că arc drept.at.e,Iordan Zaimov să explice acest Jlume
de la un 11.pers. Drami'ocu suf. posesive-je, -,jaI3".ZrZ!l,aIlllcnt de 10 km al
rîului Stroka, pe malul căruia se află satul Lrze, "este un nume dificil, sigur
neslav", dupll autor: deşi.sint atestate din secolul al XIII-lea În Dubrovnik
n. pers. Zrizl şi Il. fam. Zrlzol!I,.el consideră că. hidl'onimul descinde în mod
independent dintr-un i.-e. *g'er_g'_4"'1.
Exemplul ne edifieă.în,privinţa nestăpînitei pasiuni a lingvistulni bulgar pentru reconstrueţ,iide baze arhaice, care
îl face să treacă peste limitele impusede documentaţia istoriă şi de regulile
obişnuite de formare a hidronimelor minore: Il. pers. Zr7zl'>Zrlzi-je(selo),
Zrlzl-,ja(reka).
:'
Pe Ungă salul Alglmja treee pirîiaşul de 5 km Algl[ll.Wca,afluent al
pcinjei. Ivan Duridanov crede că AlyUlljaeste, de fapt, vpehiul nume al apei,
pe care îl derivă diItr-un daco-mesie '"Alg-on<::i.-e; *Olg-Ol1
<:i.-e. *ol-g"a fi nrunolos,a se împuţi" şi-I compară cu hidronimeIe lit. Aiga, Alg-uvu,
Alg-llPYSşi cu toponimul Algae din Etruria-135•
Tinind seama de fap1ul. că
hărj:ileetnograficede la finele secoluluitreeul, cum esLecea a luiI. NeniţescIl,
înregistrează În această zonă prezenţH romanilor ţărăpălli,. credem că toponimul se poaL!'considera o formaţie rromanească slavizată : al este articolul
43"IvanDuridanov,
DielIydro!!ymie,
p. 184-185.
4<10
.JordanZaimov,
Anciens
aomsba/gares
danola parUesaddela Peninsule
Balkaniqllc,
în voI.Acles
dupremier
Congres
fnlernalional
dese!udesbalkaniques,
VI, p. 403.N.pers.este
Le/o.
431IvauDuridauov,
lJie Hydronymie,
p. 260-261.
42 Ibidem,p. 169.,
4113
,rordanZaimov,Bâlgarski
gcografski
iriwn({,p,
104.
434Ivan])uridauov,
Diellpdrorlymie,
p. 21:l.AcesteILpers..Lnfost,se pare,folosite
şi decătrevlahi,dovadăarticularea
lorÎn topOIlimele
sîrbeştiZrzuleşiZrzulskî
(citatede S-ilvill
Dragomir.Vlahiişi morlacU,
p. 104,105).
435IvanDuridauov,
lJie /-[ydronymie,
p. 131.
28- Lingvistică 210
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posesiv, iar Gunja, Guna (Guno, Gunjo)486
n. pers. (ef. hidronimul Algrec481
"al Grecului", cu elipsa termenului entopic,avînd (j structură identică).
Autorul crede că numele unui afluent de 17 krn al rîului Treska, Oăa (relw)
sau Crna voda, trebuie raportat la seria formată din hidronimele lit, Akis,
Akys, Akijâ, Akele,let: Ace, v, prus. Akicz,rus. OCesa,Acesa,la vechiul oraş
rnacedonean 'Ax<::acxI,
Ia dacicul Aci-dana, care toate ar descinde din *Akis,
al căruîsens. este reconstituit prin COmparareacu lit, akă "gaură în gheaţ.ă",
akis "izvorul fîntînii", let. aka "fîntînă săpată", ser. <iko"loc adînc în apă, CU
izvor din pămînt" etc .438Greutatea etimologieieste dată de marea asemănare
a formelor, dar nu avem nici un indiciu că.ea este dublată de o asemănare a
Înţelesului: cît timp, de pildă, nu ştim ce sens avea Acidava,invocarea acestui
nume pentru a dovedi antichitatea hidronimului O(;anu poate avea o văloare
probantă. Pe de altă parte, nimic nu se opune considerării hidronimului ca
derivat personal,cu suf. -ja, de la o bază o(;-<Olc-,ef Olcev,Oceoetc. sau Oke439,
fie ca descriptiv de la bg.v ok» "ochi (de apă), izvor" (cf bg. Okoto,ser. Ofic,
slov. Oei/(etc. citate de VI. Smllauerj-w.Slav trebuie să fie şi hidronirnul Oka,
desemnîndun afluent de 6 km al pîrîului Zletovska, pe care Ivan Duridanov
îl crede preslav din *Akasm, neglijînd relaţia cu termenul geografic slav.
Nici numele satului Otlja, de lîngă pîrîul de 15km Heka (sau Otljanska reka,
Vukovec, Korobinska) nu reprezintă vechiul nume ::-1apei, cum afirmă Ivan
Duridanov, care-Lexplică dintr-un v. bg. *Oliila<preslavul *Aiulas<i.-e.
*Adultă<ad(u)- "curentul apei" 442,ei este mai degrabă un derivat în -ja de
la n. pers. * (H )otlo< (II )oio (ci. Draqlo, Radlo etc.), cum propune Jordan
Zaimov443•
.
Tot dimensiunea cursului de apă (5 km) este impedimentul principal
împotriva considerăriihidronimuluiOrtica(af1Ulntal Lepenecului) ca latinesc
slaviza.t,«h)orlu(s)444,iar nuca derivat de la lJ.1lIl. pers. Orto,Ort-ov445,
a derivării hidronimului Indica (afluent al Vardarului de 11,5 km) de la un antic
*Ind-ă. (-us) <i.-e. *ind-<*oid- "pulernic, repede; picătură" (ef. balt.
Indus, germ. Indo, fI'. Ain)446,
şi nu dl' la un Indo, Ind-ov447•
Lîngă rîul Lepenee
(72.,2km, afluent al Vardarului), In apropiere de Kosovo, se află un loc zis
Obica, al cărui nume nu se poate deriva .din si. oba,obe "amîndoi", ci repre436PrimulesteunnumedeviahÎnhrisovulsirbescdela 128·1
(SilvinDragornir,Vlalzii
din nordulPeninsulei
Balcanice,
p. 155),celelalte
sint menţionate
de StefanIlcev,op. cii.,
p. 145.GUna
esteapelativInaromână,
Însemnînd
"blană"..- deunden. fam. Gunarişi toponimeleGunari(IoanCaragiani,
Stlldiiito1"ice
asupraromânilor
din PeninsulaBalcanică,
II,
Bucureşti,
1941,p. 41,226,2(8).
,137
Th. Capjdan,Topon!Jmie
macedo-rollmaine,
p. 46.
433IvanDuridanov,
DieH!Jdton!Jmie,
p. 73.
439Cf.StefanIlcev,op.cii.,p. 378şi JordanZaimov,Băl.llarski
geo.Qraf'ski
imena,p. 136.
440VI.Smilancr,
op.cit.,p. 131.Heferindu-se
la rom.Ocea,pe care-Icomparăeu acest
neareka,JordanZaimov
ezităşielintreceledouăposibilităţi
(Bâlgarski
.Ileograf'ski
imena,
p. 139).
441lvanDnridanov,DieH!Jdronumie,
p. 188.
442Ibidem,p. 138-13\).
4,13
cTordan
Zaimov,
Bălgarski
geografski
imcna,p. 1::18.
444IvanDnridanov,
DieHydronumie,
p. 83.
445Atestatcla StefanIlcev,op.cit.,p. 369.
446IvanDuridanov,
DieHudron!Jlllie,
p. 273,-274.
447Atestalla StefanIlccv,op.cit.,p. 222.Pentru.derivatele
în -ieade la IL pers.,
vezihidronimele
TUTanical<
Il.pers,*Turanii.Bibarica
< n.pers.Buba/'"pescar"Srbinica
< n.
pers.Srbin,Pardovica
< n. pers.Pal'do(dupăIvanDnridallov,Dielludrollumie,
p. H8,
227-228, 265.274).
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zintă, după Ivan Duridanov,forma vechea hidronimului, un (daco-)mesic"Abo.
sau *Abus<i.-e. *ab- "apă,. rîu", cf. gal. A.bona,lit. Abela, let. Abaoa. pol.
(de origine baltică) ObawaH8•Noi credem că acest topografic nu are nici 'O
legătură genetică cu hidronimul, ci este un derivat cu suf. -ica de la n. pers.
Hoba, Hob-co,Hob-oo,citate de către Stefan Ilcev449,cu pierderea lui Hiniţial. Este semnificativfaptul că multe ape de dimensiunemică nici măcar
nuiau nume (fenomen consemnat cu grijă de către autor); OI',acest lucru
indică tocmai o populare relativ tîrzie şi insuficientăa zonei în cauză. Complet
lipsită de simţul realităţii este etimologia hidronimelor Germanska reka
(5 km, afluent al pîrîului Kozij doI)şi +Germatui(dk,fapt, Mala reka, 20 km,
afluent al riului Păinja, al cărui nume este refăcut de autor plecînd de la numele
unui sat riveran, German), de la un tracic "Germanos< i.-e. *gtzhermo"cald, fierbinte", care s-ar regăsi În toponimele t.racice I'o:pfLC<.Vt.C<.,
rC:pfL<X'tJ,
r&PfL(.'(.vo450.
Ambelecursuri de apă izvorăsc din muntele German,de o parte
şi de alta a sa, ceea ce înseamnă că numele lor sînt polarizări de la oronim;
OI',dacă nu cumva muntele va fi fiind un vulcan, ca să i se poate zice că-i
"fierbinte", este firesc să-i explicăm numele de la n. pers. German,-a, înregistrat de Stefan Ilcev" '. Aceeaşi bază iudo-europeană, preslavă, o are, după
autor, numele satului Germol(Germo}, situat pe pîrîul Brza voda, afluent de
15 km al rîului Bistrica (Tetovska), reprezentînd, după părerea sa, numele
vechi al acestui pîrîu, care ar descinde dintr-un *Germ-ol-us452•
Fiind vorba
tot de o zonă de penetraţie arornânească, noi vedem în finala toponimului
articolul -lIZ(redat prin -ol, -o în bulgăreşte)453,
care ne indică un supranume,
probabil G'ernw(l) "viermele".
O a doua serie de toponime presupuse antice se poate interpreta mai
convingător, după părerea noastră, dacă se corelează cu apelative folosite de
populaţiile neslave din zonă. Un afIuent al rîului Kriva Lakavica, de 12 km,
Drin sau Derin dere, are nume iliric «*Drinus) după Ivan Duridanov, fiind
asemănător ca formă cu Druia (afluentul Savei, vechi: tlpE:r\lO),alb. Drin
(vechi: Drin LIS);forma Derin ar fi o turcizare, prin apropierejdc te. derin
"adînc" 45. Această "turcizare" nu poate explica Însă eoineidnţa semnificaţiei hidrcnimului turcesc (Derin dere = Valea Adîncă) curcel slav care îl
dublează (Dlabokareka, Diilbokareka, Dubokareka, Dlabokdol = Hîul Adînc,
Valea Adîncă); este vorba, deci, de un calc a cărui direcţienJl () putem stabili,
iar nu de o atraq:ie paronimică. 'l,'inÎl1dseama de faptul că În aceeaşi regiune
se mai află hidronime turceşti slavizate (şi invers), este mai simplu de presupus că Dri11este o acomodarebulgăreaseăa hidronimuluiturcesc. După părerea
1·18
IvanDuridanov,
DieHydronymie,
p. 76.
14.StefanI1cev,
op.cii.,p. 521.
450IvanDuridanov,
DieHydronymie,
p. 127--128,129-1:30.
451StefanIlcev.op.cit.,p. 131.Preslaveonsidedi
acestoronimşi GoUfriedSchramrn,
op.cii.,p. 245.
4521vanDnridanov,
Diellydronymie,
p. 51.
453CLbg.Kapola,HapolskijaVI'ăh< rom.Capul(.Jordan
Zairnov,
Grăckii romanski
elemenli
lipil'dapskata
toponimija,
p. 173),Clwgol
< rom.ChlJ1gul,
Pisko< 1'0111.
Piscul(Ion
Moise,
Toponimice
bulgăreşti
deorigine
roml!nă,
invoI.Studiişi comunicări,
Piteşti,1972,
p. 247),
sef.g erlJolollOc
(hidronim)
< 1'0111.
Şerbul(PetarSok,NeueBei/l'ăge
ZLlr
1{unde
desl'omanischen
iBlemenls,
p. 553),Mulalolla,
klutolallci
(sale)< rom.1lfulul,
Zidol< rom.Zidul(Silviu
Dragornir,
VlaltiidinnordulPeninsulei
Balcanice,
p. 5,1şi 56)_
454IvanDLlridanov,
Diellydronymie,
p. 190.289.Ipotezasa este acceptatăde către
GottfriedSchramm,
op. cit.,p. 237.
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autorulu'i, numele satului Neboiani; situat pe-Bela reka (15 km, conflueut=al
rîului Masalnica),ar fi un patrionim format de la numele preslavul pîrîuhli;
<i,-e. *nelih",*ertebh-"umed; apă", coradical cu hidronimelcv. prus. Noile;
let, Noba, Ntibe«upe, sp. IVeţţua, gerHLNibelete. ele. Hezolvată chestiunea
bazei, pentru evoluţie se prezintă următoarele variante: 1. *NeblJl-lI> v.bg:
*Nebuliî> maced. dial, *Nebol'>*Neboljane :;>*Nebol'i:me>(eu l'> isub
iăfluenţ.ărornânească,cf. bg.po(jilna :;>rom. poiând)Neb(!jalle;2 *Nebâhls>
v. hg. *Nebol-li>*Nebol'ol1e>(tol cu evoluţie rorn.) Nebojanc; :. "'!Va,"(;lIS, *Neb-aja>v.bg. *Neb((sau *Neboja::>IVebojane455•
Faptul că autorul
însuşi admite un intermediar 'românesc în presupusa evoluţie a temei hidro
nimice ne face să căutăm în limba noastră şi baza, care poal.e fi 'năb6i"apă
revărsată din matca unui riu" : niiboiani ar însemna deci
peste care se
revarsă rîul" (pentru TOn1.-â- > bg. -e·, vezi supra, Ilota4H). Origineaapelat.ivului nostru nu a fost încă stabilită :DLH îlcornpară CIIser. tuiboj, dar la
aceasta se opune şi sensul ("hătăLul'ă.; zid din pămînt bătut") şi aria Întinsă a
corespondentuluisăIl (care include Moldova şi Muntenia). UIl nab(i există
şi-inbulgăreşte ("loc umflat, Lumel'iatpe picior", .J nrcă de fier"), dar decalajul
semantic este prea mare pentru a presupune o relaţie directă. Noi credem eri
ni/boi este un reflex independental unui v sI. (v. hg.)*na{;(d,derivat regresiv
dirr-v.hg. biti "a izbi, a bate", eu un sens care a trebuit să existe În slava veche,
dar care nu s-a mentinut în limbile slavemoderne :,.puhoi care izbeşte, dis:'
truge (ieşind din matcă) ". Formal posibilă este şi derivarea de la un n. pers.
Nebol-,cf. NebolieuInenţjonaLde Stefan Ile.!'v, cu suf. persona! -(i)ani şi
evolul:ia românească a lui -U-4G(i.
CUaflueut de 31 km al Vardarului, numit de turei Kod,:'ader!', dc slavi
Lesnica (*Lesnica), poartă şi denumirea unui sat riveran, Kllpa (care pe la
HIOOavea vreo (iOOde locuitori, meglenoromanij,care, după Ivan Duridanov,
nu se poate explica de la hg lwpa "mulţime, grămadă", ci presupune, ca şi
hidronimul croat Kupa (afluent al Savei), r,umil în antichitaLe Colapis, o
formă veche *lGpa457•După T11.Capidan, la originea numelui de sat românesc stă sI. kup(/ "deal" 458,dar aceasta nu se poate adrnite, pentru c[i sensul
avut în vedere se întilneşte numai în sorabă459.După părerea n6astră, caracterulîn bună parte romanescal toponimiei zonei, reflectat şi '1n11umele uudr
afluenţi ai rîului respectiv (Urma Lupu,\/alea Raei, Izuo1',Vale fii Leca,
Kalafsi - ultiinul, "neclar" pentru 1van Duridanov, este o grecizare a mgl.
colaIi"colaci", desernnîndprohabil un pîrîu eu cotituri, sau eotiturile cursului
principal în punctul de confluen!.ă,cL Plriul COlciClllui,
afluent al Moldovei
superi9are),ne indică drept etimon mg!.Cllpâ"baniţă",,,vaspentru muls" 460.In
aceeaşi regiune, odinioară illlens populată de meglenoromâl1i,curge pîriul
Ljllmnica (22 km, afluent al Vardarlllui, numit şi Lomnica, Sehovska reka,
. 4,,5lvanDuridanov,
])icIlydl'Ollumie,
p. 179'--1.80.
456StefanIlcev,op.cii.,p. :355.Pentrutrecerealui1 + j la i in elementele
slave ale
{}ialeelclor
sud-dunărene,
cf.Alexandru
Philippide,Ol'iginea
românilor,
II, p, 111.
457IvaI!Duridanov,
DiclIydl'onUlnie,
p. 279.In gruparea
toponimelor
slaveclIaceastă
temă.,V1.Smilauer
are In vederetocmaisensurile"grămadă","lIudţime,adunare" ,.stogt'
{op.cii.,p. 104=105).
556Th. Capiclall,
Toponymie
moc<!do-l'oumainc,
p. 65.
45flCf.Bemeker,op. ciI.,p. 646,
4UO
eL Th. Capidall,Meglenofomânii,
III, p. 87.Estedeeilintermengeografic
metaforic.
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Ho), pe Iingăun lant de dealuri numit Korctia.Acest oro.nimeste comparat eu
hidronimul Korana din Panonia (atestat din secolulal XI fI-lea), care fusese
explicat prin iIiră, iar pe baza acestei ident.ităţiformale se reconstituie o bază
i.ve.* (s)ker- "a întoarce,a îndoi"461.
Dar nici Koruna nu estela origine un hidronim, pentru că megleniinumesc acest loc Cortina şi Curuna's=, aşadar "eorona rnontis''. Tot o deformareslavă a dimonului românesc este şi hidronimnl
Ro,expIieat de autor de la rom. rOlu146J,
pentru e5 numele a uteutic este Boul
<
Urei ,.Rîul lui Urea""<l4.
Pe coasta de est a muntelui Sudugrob se află satul Trakanje, pe lîngă
c.arecurgeun afluent de 12km al pîrîului Kocanskareka, anume Trakanska
reka. Ivan Duridanov crede că numele originar al ptrîiaşului a fost * Trokana,
după care s-a format oiconimul,iar de la acesta un derivat hidronimic care a
subplantat cu timpul hidronimulprimar. Numele este apropiat de hidronirnul
rnaeedorrean Trakana sau Trakatija (Trakajnja) şi considerat un urma.şal
tracicului *Trlllwl1a< i.-c. *Trokiillâ <::*!rek- "a trage, a alerga",caş,j
!iL Trăk-ttpis, Trokelis,Jet. Trak-u.pel'au oraşul Tpo(XcXv
din Ilord\ll Chers(;nesuluitauric-v: Procesul de substituite a hidronimului vechi printr-un derivat secundar de la numele satului are un caracter accidental. astfel Încît este
preîerabilâ .o explieare independentă a oicoriimuluide la arorn. troacâ"euvată
(sic! J mare care serveşte de Iremănl.at pîne şi de dat hrană la porci"4U
(aşadar trocani "cei ce stau într-o depresinne de forma unei troace"). Credem
că derivarea s-a făcut pe teren slav de la un toponim rom. .'1'1'0([(:([,
pe .care îl
puteau percepe ea TraJwatît grecii (eL Il. pers. arom. Troaâl, În gr. TpcXXOU;)4G?,
i:ît şihulgarii, datorită pro!lllllFiriiea o" aaeestuidiftong
Pîrîiaşul
'
- la fîrşeroţ.i4C8•
se află in apropierea oraşului Kocani, unde la s[îrşitul seeoluluitreeut existau
vreo 2500 de fîrşero!:i,.pe lingrtvreo 4(j()"aşezaţi prin 111
llTltii vedni şioeupaţ.i
CUip5sf(Jî'ia
şi industriile ee ţ:m de ea", sau formind sate'proprii prec:.umOrizari,
Viniea ele 4<19.
A
1van DUl'idallOV
erede eă nU!lwlesatului Kokre, situat p!f un aflucnt
de 20 lon al Cruei, Lisicka reka (sau ]{okrel1ska['eka, Kalen$ka reka), este
cel·eare a .păstrat vechiul hidrOllim,un (Jr('slav*Kukra sau' *1{ukros ,,(rîu)
îHlorloeheat, Încovoiat" < i.-e, *kellk-: *kuk-, tI'. celt. Kocher, nume de
4.)t[vanDlIl'idallov,
nit; llydrOIl!Jmic,
p. 277.
462CI.'1'11.
Capidan,
JJleglcllol'onu)nii,
III,p.?il;idem,Top0!liJmiB
!lwcedo·rownl1nie,
p. 6tJ
(aleOrOllirlle
româneşti
din2011:1:
Toitati.,'::;tu!').
în Ljllmniea
se varsădowlpîraieeu nume
româneşti:ValjamarişiBarba(IvanDUl'idal1OV,
DU!llyd/oi/umle,]J.
277).Formaslaviieu-aesteo acolllOdare
a rom.-'10-sau--, eLse!'.vdklesl rom.oach(\,
(DorinGămulescu,
0,0.cii.,
p. &7).J'Cljlrltf{oranadin Serbia,vezisupranota,11.
46:l1val1Dl1ridrwov,
DiI!H!Jdl'oll.!Jmie,
]J.277.
404Th. Capidan, Topul/!Jlllie
macMO-l'OW1Wnic,
p. 10,.
4""IV:lnDUl'idanov,
1)ieII!Jdrol1!Jmie,
p. 181·-182.
4661. Caragiani,
op.cii., 1,p. 17·t.Aeeaşt{t
atestare,rămasălleCUllOSclItă
dicl.ionarelor
dialeeLului
aromân,darprovenitădintr-osursăde toatăîncrederea,
ar puleaPIHHsubselIlnul
îndoieliietimologia
s'lseaseăa cuvîntuluidin r13coromână
(undeesLer{lspînditpe înLregu
J
teritoriu).
CLşi loponinml
scr. Tl'okujcv
Do.jJllSinJegăturăcufrocde SUviu
Dragomir
(Vlahii
dinnordulPeninsulei
Balcanice,
p. 60)şi n. ram.IJg.]']'okanou,
derivatde la rom.!)'ocarde
StefanIli:ev(op.cit.,p. '194).
4671.Caragialli,
op.cil.,1, p. 175.
468CI'.Th.Capidan,
.Al'omân
ii.Dialectul
aromrÎn.
Studiulinguislk,
Bucureşti,
19:i2,
p. 272.
46"IoanNenil:eseu,
Dela româniidin Tu/'ciaeUl'opean<l.
Sllldiuelnic
şisla/islicmwprtil.
a1'1l1Îllilo/',
Bucureşti,
1895,p. 45, 50- 51.
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DRAGOŞ
MOLDOVlANU
apă!70.Existenţa sinonimelorne arată Însă că pîrîul, ca atitea alte cursuri de
apă minore, şi-a luat numele de la cel al satelor pe lîngă care curge (*Lisice,
Kokre, Kalen), fără ca vreunul dintre acestea să aibă timp să se impună faţă
de celelalte, eliminîndu-le. Situaţia se întîlneşte frecvent în hidronimia Vardarului şi pledează, indiscutabil, pentru caracterul ei relativ recent. De aceea
noi credem că oiconimulse pretează la o etimologieindependentă, şi anume
de la alb. kokrra (pl. lui kokerr "boabă; fruct") 471,aşadar "fructe": *Kokrr-je
selo "satul fructelor". Hidronimul Vesala, desemnind un afIuent de 5,5 km al
riului Bistrica (Tetovska), care curge pe lîngă satul albanez Yesala, nu se
poate explica prin slavă, observă Ivan Duridanov, care reconstituie o formă
preslavă *Vesala(*Vesalus)<i.-e. *les- "umed, ud", pe care o compară cu
rus. Yessijc (de origine baltică), germ Wesel,lit. Veselei72•
Evoluţia lui-s- la
s-ar datora unei etimologii populare, prin asocierea eu alb. vesllje"vestmînt" sauvesll"strugure". în realitate, hidronimul este o polarizare de la
numele satului, care se clarificăintegral prin alb. veshCl,-ia "fertil, roditor" m.
O situaţie asemănătoare este cea a satului Seiole,aflat pe un afluent de 12 km.
al-Vardarului, Poroj sau Stara reka, al cărui nume reprezintă pentru Ivan
Duridanov un.Iiidronim preslav *Se(i)l-al- i-ul-] sau *Sait-al-(-ul-) <i.-e.
*sei- : siii- "loc adînc in rîu", comparabil cu hidronimele v. prus.Seyle, It.
Sieias (lac), Siefuva, Sietuoos,cu numele antic al oraşului dalmat. Z::E;Ţo'J·C(.
şi eu cel al satului grec Seiotncv»,Faptul că apa se numeşte Poroi (care nu este
neapărat un hidronirn bulgăresc din poroj de origine albaneză, cum susţine
autorul, ci poate fi şi o acomodare fonetică slavă a hidronimulni albanez
Perroi), ne sugerează tot un etimon albanez, sjetull« "seobitura suhţioarei ;
boltă (la pivniţă etc.)" 175,reprezentînd probabil o extensie în sens geografi<:;
In sfîrşit, o ultimă serie de hidronim.ese pot explica.de la teme siave,
fie atestatc în bulgară, fie care se pot refacepe baza atestărilor din alte limbi
slave. Astfel, pentru N ereiina (aîluent de J km al Lepenecului), Ivan Duridanov preferă să reconstituie o formă "daco-mesică"<76decît să incerce să
afle una în bulgară, în concordanţă eu seria lexicală din limbile slave de est
(cum am făcut noi, supra, p. 412 -,--413),mai ales că şi în bulgară este cuvîntul
nerei "vîrşă". Un afluent de 20 km al rîului Eleska se Ilumeşte N el'efska
reka, după numele salului 1'1adi, situat pe malul său. După părerea noastră,
oiconimulse poaLeexplica de la un v. bg. *Nerelij ,,(loc)adîncit"; dimpotrivă
Ivan Duridanov crede că Neret(i) nu poate fi decît vechiul nume al pîrîului
«*Ncret-us), după care s-a chemat la fel (deei, fără obişnuitul sufix posesIv)
şi satul, apoi pirîul şi-a schimbat numele după cel al satului477- ceea ce este
puţin verosimil nu numai ca etimologie,ci şi ca proees. Nerall, numele unui
alt sat, situat pe malul rîului N eI'llllska(9 km, aflucnl al rîului Kozij· dol),
ar fi şi el o moştenire a unui ,,(daco-) mesie sau tracic *N er-av-lls"UB,
47f1
Ivan Duridanov,
DieHydronimie,
p. 250-251.
471Fjalor.1.Gjuhes
shqipe,Tirana,1954,p. 221.
472IvanDuridanov,
DieIIydronymie,
p. 49- 50.
47aFjalor.I, p. {j05.
474IvanDllridanov,
DieHydI'OIlYlllie.p.
51 52.
475Fjaio/',I, 495şi 503(squelulla).
476IvanDllridanov,
DieHydrongtni/!.,p.
81.
47.7.
Ibidem,p. 237.
478Ibidem,p. 128.
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prin acelaşi proces contorsionat, iar nu un v. hg. *Neravij- cum credem noi,
în concordanţă cu seria amplă a a djectivelorbulgăreşti în -av-ij. De observat că
interpretarea lui Ivan Duridanov nu este acceptată nici de către .Iurgen
Udolph, care adună.toate hidronimeleşi eutcpicele slave (între care şi pa-nor
din limbile slave de sud) cunoscute, sub o bază *Ilor-j*ner,al cărei sens ar fi
cel de "groapă În apă, hulbcană" 479.Noi nu credem că acest Înţeles a fost
stabilit corect, pentru că, pe deo parte, există toponime formate de la baza
respectivă.care nu sînt hidronime (cum este cazul celor citate de către Duridanov) şi termeni geografici care nu au osemnificaţiehidronimică (ponor
"surpătură pe coasta unui deal, ca rezultat al unei alunecări de teren" < .sf,
*po-norii"prăpastie" etc.), iar pe de altă parte este mai greu de crezut că un
curs de apă mai intins şi-ar putea lua numele de la bulboana dintr-o porţiune
a sa; de aceea, noi am preferat să refacem o semnificaţie mai generală, "loc
adîncit" (cu sau fără apă).
Tot aşa, sînt consideratepreslavede către lingvistulbulgar "hidronimele"
foralJal (care, de fapt, desemneazăexclusiv un munte, dar autorul, convins
că numele nu se putea aplica iniţial decît unui curs de apă, îl extinde arbitrar
asupra unui afluent de 9 km al Vardarului, fără nume), Mormui»(care nici ea
nu denumeşte o apă, ci un sat pe pîrîul de 13 km Beloviska reka, af'luent al
Vardarului ) şi Morae (care se aplică în realitate unui deal de lîngă un pîrîiaş
fără nume, de 6 km, care se varsă în Iberlajskaja reka), cărora li se refac
etimonuri arhaice în virtutea consonarrţeiIor cu hidronimelemajore Moraoa480
,
respingîndu-se fără vreun argument serios apropierile de slovac. moraoa,
rus., sloven, muraoa, bg. moraoahnuraua etc. "loc umed acoperit cu iarbă,
pajişte". Dimpotrivă, Jiirgen Udolph grupează asemenea toponime sub o
bază slavă *moralJ-481•
Ivan Duridanov recunoaşte că Sira, numele unui atluent
de 24 km al rîului Blato, se poate explica prin slavă, de la UIlv. bg. s yrii.
"ud", dar nu exclude nici ipoteza unei origini preslave, care şi ea "se poate
imagina" 482.Astfel de etimologii se pot imagina, însă, p;ţntru orice nume,
dar nu se pot şi admite decît dacă ele seprezintă ca' singurele posibilităţi de
interpretare; or, dimensiunearedusă a eu; surilor de api este un impediment
mai serios decît se crede în faţa acestor ipoteze, mai ales că numele sînt ales-tate pentru prima dată in surse moderne. De aeeea şi pentru sinouimul Sirei,
Beraoica,pe care lingvistul bulgar îl derivă fără ezitare de la un hrigic "Berava
<i.-e. *bher-"strălueitor" şi-I compară cu hidronimele lit. Bere, Bim'le,Berlipi etc.483,noi preferăm tot o etimologieslavă: adj. *berauij< v. bg. blrati
"a strînge, a aduna, a îngrămădi", deci "care îngrămădeşte (aluviuni,argestru)".
Au10rulcrede că ,un afluent de 3 km al Vardarului, al eărui nume îl
stabileşte după cel al satului riveran, Sfrimnica, ar menţine, ca şi Slnzma,
tema hidronimulni tracie Sinimon (eu-il - >sl. - y-, în timp ee al doilea a fost
apropiat prin etimologiepopulară de bg. struja)484'aceeaşi etimologiei se dă
479JilrgenUdolph,StlldienZI!slavisclleIl
Gewassernamen
und Gewasserbezeiehnungen.
Ein BeilragzurFragenach
derUrileimat
derSlavcn,I-Ieidelberg,
197\l,p. ,374-:178.
Amconsultat aseastălucraredupăceredactasem
parteaprivindetimologia
Nârujei,aşa încît nu amluat
11.1
diseuţ.ie
aColo
explicaţia
ail'tol'ulul.
careInprivinţarefacerii
hazeislaveeoinc,ide
cu a noastră.
480IvanDllrldanov.
I)ie Hydronymie,
p. 37- 38, 55,266.
4S1.HlrgenUdolph.op. cit.,p. 219-224.
482IvanDurldanov,
DieHydronYlllie,
p. 218•.
t..a ilJidelllp.219.
ta. ibidem,p. 4.6---47.
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şi altui "hidronim" Sirimnica,.desemnindde fapt lin sat situat pe un afluent
fără nume al Var darului, de 11 km, foarte aproape de primuJ185,ulluiStrima
(numeleunui sat albanez depe pîrîul Reka, de 15 km,afluent al.rîului Opajska,
considerat formă veche a hidronirnuluijw",în sfîrşit, ul111iS'irllllla
(afluent de
7 km al. riului Krusevicka), al cărui nume n-ar putea preveni din sl. com.
*strllmy "rîu, torent", pentru că urmaşii acestuia nu sînt atestaţi ÎJl limbile
slav.ede sud, ci numai În cele de est şi de vest+", Mentinereade patru. ori aaceluiaşi vnumcantic in bazinul unui rîu. de 370 km (mai mie decit Ialomiţa
noastră, care are 414 km) ar fi trebuit să-i dea de gîndit lingvisţului bulgar,
pentru că este un caz fără. precedent'188:frecvenţalinei denumiri În spaiii
geograf'icereduse este un indiciu sigur n] oruţinii sale mai lloi48".Simptomatic
este şi Iaptulcă, pentru el, moştenirea.decătre bulgari a unor mierotoponime
tracice este mai uşor de admis decit refacerea unei baze lexicale bulgăreşlj
în concordanţă cu lexicul mentinut de alte limbi slave -- punct: de vedere
paradoxal, in flagrantă contradicţiecu orientarea mai nouă. a slavis'ticii="
Ţ'inînd seama de aceste observaţii, considerăm că numai Situma din Bulgaria
descinde dintr-un hidronim untic (atestat, dealtfel), in timp ce toate t.oponimele menţionate decătre .Ivan Duridanov trebuie explicateprin slavă, cu at.ît
mai mult cu cit desemnează.pîraie(sau Iocalit.ăţ.isituate pe pîraie) fără Însemnătate. Aşadar, Situma din Serbia trebuie încadrat în grupa hidroriimelor
slave dezvoltate dela baza =strunuj,-ene, tratată monografiede către .Iurgen
Urlolphw",în timp ee Slritna şi Strimnica pot fi raportate la "siri.mi"repede",
*slrimIll-ica"cu repezişuri" (cf. hg. siremitia,.,curgerenăvalnică", ner. sl['el1;t:i(l
"idem", rus.slrenţjl1 "curgere" ete.)4"2,cuÎnchiderealui -c- la -Î- datorată fie
unei populaţii aloglote, fie chiar uneia bulgăreş1i49:J.
Iva n Duridanov consideră -,--de astădată pe drept cllvÎnl.- .că oiconi,Inul Selina, care denumeşteun sat de lîngii rîul de :17km Stara reka, (sau
Paleu Pol.amo,Vostaranska reka, Voslarna, Brod reka), esLede fapt un hidronim, dar nu credem că este preslav, chiar dacă numele este atestat în surse
bizantine din secolul al XI-lea şi poate fi,teoretie, derivat dintr-un i. -e.
*si!(i)-, cI. !iL.sid-uvâ "loc adînc În rîu, hulboană", limnonimul Iit. Sietas,
hidronimele v. prus. Seyle,leI. Sit-iIl11491•
Hidronimul ni s.epare mai uşor de
apropiat de bg. saeno "repede, tulbure" 495:>Sef-ina.Un.alt nume "invederat
neslav" fste cel al eătullului Oeipo!jcsau m:cpolje,Ol'ipalja,situat llngr\ pîrîul
4a&
Ibidem,p_,'),'i-56,
486ibidem.p, 1:38.
487Ibidem,p. 265.
4B"AvemÎnvedere,fireşte,preeec!ellle
demonstrate
ştiinţific.
489Vezişi cazulhidronimelor
foma.lIeşti
lbru,discutatemaisus,p. 40\)-·,-410.
4""J)IlPll-IordanZaimov,de pildă,toponimia
slavădin Greciapiîslrează"arhfjisl11e
carenu sepot explkauedt cuajutorulvoeahlllol'ului
i o!lomaslkH
altorlimbislave"(Anciel1s
]loms,p. :Hll).
c
•
4\11.
JilrgenUdolph,op.cii"p. 272---275.
Vezişi Vl.Smilaucl',
ojJ,cii.,p. 172.
49 CI, NI,Vasmer,Elimologi<:eskij
s/ooa/'"IU, p. 775.
4""CI.Jordal1Zaîmov,In/erventioll,
in voI.Actesdu premierCongres
In/erna/ional
des
ellldesbalkalliqucs,
VI, p. 9i)(eu exempl
e dititoponimia
greadde origineslavii' TcrLp(u(:l(;«
*Cemvo,
Bp[cr";0(3o')
<" BrestOiJo).
Il1clliderea
.lllJ-e-accentuat
.1a"i"se eonstaliîşi in graiuTiie
1m.lglireşti
; vezi,de pildă,SlilJkaObr.Karava,silqva.
pâl,qaglasna
i 1J/Jovora
na se/aVrlrbica,
Prcslavskll,
In Bâlgal'ska
dialeldologijl1,
lV, Sofia,1)t\8,p. 24i)---252.
494IvanDnridanov,
Diellydronumie,p.,2:1\)240.
·j1l5
Re<'nik
lladreclk!,
Ils/ardii dialrkinidumiv iilcrafUrIlala
ni oi XIX {XX /lek,Sofia,
1974,p. 452.
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de 10 km, af'Iuent al Breg-rlnicej, O(;ipoljskaS?UOcepoljskareka (sinonim:
SeJnick.ucka, de Iaciconimul Selnik),a cărui formă mai veche ar fi Oi.'iplll-ska
rekn, Ultima, eare se abate de la obisnuita transcriere eu -o- dati>de celelalte
izvoare-?'',îisugoreazăIui Ivan Duridariov un compus tracic *Aki-pol-a, din
care prima parte este comparată eu lit. ăkas "gaură făcută in' gheaţă", let.
aka. "izvor", acis "locuri adinci in apă", iar a doua eu lat. palus, lit. pălio«,
jet. polo»"mlaştină" ; sensul.acestuiîndoielniccompus ar fi acela de "mlaştină
cu izvoare din pămint" .9'. Cît priveşte evoluţia Iouetică, el crede că a Tost
determinată de () etimologie'populară. prin apropierea de un sI. *OvlCîJlol'e
(comparat eu .actualul ()ui:cpol.e,o regiune situată tot pe riul Bregalnica.vla
nord-vest de SLip)498.
Caracterul-accidental al circnit.uluitoponimie ne determină, şi de aosastă ..dată, să îndepărtăm ipoteza autorului privind sensul
hi.dronirnicoriginar al numelui de sat; si să.vedem În acestadin urmă o creatie
hulgărească . oei (oi'c) ,,foarte" de [a o temă verbală pal- "ars, pîrlit" (:f.
0(;Î1I(1d,
()('cuaden,oceoadnica,ocioestno,oâeqaten etc.)4'''', aşadar *oei-palja
,.arsă În întregime".
Despre Timok,un pîrîu de 7 km, afIuent al riului Poviâtica, IvanDuridanov susţine că ar fi izonim eu afluent.ul Dunării, desoinzind dintr-un
tracic * Titnakos<j. -e."lem- "intunecat" 5"0.Lingă pîrîu se află şi un munte
'I'iinok,al cărui I1UHl.e,
dupăautor, ar fi o polarizare de la cel al pîrîului. PellJr.u
a-I explica, putem recurge Însă. Ia baza slavă comună *1iţtn- "mlaştină" 501
(de unde sl, his, yeehi ti]Ii!IIO"noroi"),cu sufixul arhaic -ok avind () valoare
comparativă sau intensivă (eL bg. dâlbâk, ser. (lIib()!c
"adinc" din dâlbina,
dubinl1"adîneime")""2.Un afluent de 10 km al rîului Blasnica,carc curge pe
lîngă satul FOinou()(in veacul al
I-lel : ](nÎllO).s-ar fi numit, după !van
Duridanov, *f(nina ili!'. *Tinfna (-liS) -c. *fen-, eL Loponimul CI'pat
J(niJ1a,explicat in acelaşi fel eled,tre C;.Meyer50".Această bază ,tt' pule.a fi
foarte bine şi slavD(şi nu neapărat hidronirnieă):bg. linja "mîl, lloroi", v. bg.
f!Jnii "împrejmuire,gard", eu suf. -ina.
1
Pe lingrl satele Cradeniea şi Siarauina curge un afluentde12;1 km. al
Crnei, numit Grade&uiea,Gradecka reka, Gradeska reka, Stural!inska reka.
Lingvistul bulgar crede c[1numele satului e.ste o turcizare (*Asl:ll'(Juillo)
dnpă
un mai veehi *Sfravina,reprezentînd numele iniţial al rîului, fH care îl core4""Ea aparcîntr-olnerilredin 1.Sm:lageograt'ullli
T. Kondev,dar se spl'Ijinitpe
c1tcva
alesblrialenurnehd
satuluIi'nfornYt
Otl,Oalja.
4",IVHnDurid:mov,
DicJ[ydtonYll.lIc,
p. 167-Hj8.
4ue;Ibidem.p, 1H8.
49\iRdniknadl'cdki.p. :tW.Pent.rureflexele
top()nimiec
şlaveale verhuluipaliU.vezi
VI.Smilallcr.
op.cii" p. l'l\l.
o""lvanDnridanov,
VieHudronumie,
IL 1,\2,Convinsde ingenioaselc
asoeÎajH
ale Iingvlstului
hllJgar,Gottfried
Sehramm
crede(',}inacestcazIJUar fivorbadeun toponim.
t)(ltil1aş,
eieletl'ansphinl"îrea
numelui
uneiapemaimaridintr-ullţinutmaiîndepărtat(o[J.cit.,p. cl81
---:382).
In ee ne priveşte,noi l1ncUl1o,r,',lelTl
nie!lin exemplucertcare,săprobezeîpotez'.l
transplantlllui
hidronimîe,
ia!'
afirmnţ.ia
automltli,
precum(',]
acest
lucru
se Intîmplă
adesea
la
slaviibalcunicI,
inLenH;ială
pealJaJizele
lui ]v;mDurjdanov
şi ale
altor
lingvişti
bulgari,
nu este
in măsuriisă ne' Îl1rring<1
scepticismul.
',°1JtirgcnUdolph.
op.ciI..p, 45:L
0<12
VeziPelarSkok,ElimO!O.'1!jski
rJd!lIik,
1,p. '1bO.
Sul'.-okareşi valoaredimirmlivală.
EstemaigreuIlcel'ezllt
eii;leestsufixar plttcada naştereunuiderivatantropoflimic,
deşibaza
estehillereprezentat.?i
in hlllg;lrcşte
' Timo,Timen,Timon.TimolJTilllO.'i,
TiIll/'o
(StefanUcev,
op. cii" p. 140).'
' .
"O"IvanDurid<llJov,
Viel!!Jdroll!Jtnifc,
p. 257--2;)8.

BDD-A1410 © 1983-1984 Editura Academiei
Provided by Diacronia.ro for IP 54.80.156.146 (2023-01-09 04:48:47 UTC)

J)RAGOŞ
Iează eu v. prus. Sttomotuje,pol. Slrauia, Slrawka,panoniculantic Strauianae,
care toate ar deriva din i. -e. *sreu-"a curge" 504.Cît timp hidronimul este
seeundar Iaţă de oiconirn,supoziţ.iacă acesta din urmă ar fi numele iniţial
al apei nu poate fi a rgumentată=".Toponimul are toate aparenţele unui compus, a cărui primă parte este bg. storc "veche", iar cea de a doua vina = Ilinlna
(loza)"viţă de vie" (cf.toponimeleser. Vinopolje,Vinagora, Viui orh, explicate
de la acelaşi adjectiv de către Petar Skok506,cu elipsa determinant.ului,Un
alt oiconimpresupus a fi numele vechi al cursului de apă este VejeesauVejice,
care desemnează un sat situat pe pîrîul de 9 krn Yejid:« reka sau VejkolJska
reka, afluent al Bistricei Tetovska.După ce respinge eu succes încercările de
a deriva numele de la un bg. lIIs!"sat", IvanDuridanov se opreşte la o temă
preslavă *Vila ,,(rîu) incovoiat, ,CUcotituri"507.Nu există însă nici un impediment pentru a deriva numele satului din.bg.vej"colibă acoperită cu crengi"
(ct. toponimele Vejul în Meglen, Vejkaia,Vejnik etc.);;08,eu suL-ice (sela)
"satul colibelor«.
Alte două nume de saLe, Opae (situat pe rîul de n km Opajska reka
sau Lipkova reka, Lipovka, Lipova, Lipkovska reka) şi Opila (care se află
pe pirîiaşul de 8 km Odrenska reka, afluent al rîului Kriva), îi oferă prilejul
dea regăsi încă un radical iudo-european, *p-"apă, rîu", menţinut prin intermediul unui "daco-mesie sau tracic" *Apaja, respectiv *Aplla, comparate
eu hidronimele pol. Opaui«, germ. Oppau, sau cu anticele Apllas509•Tot
"relicte" tracice ar fi, după autor, hidronirneleOpiia din Macedoniaşi Opaue
5()4,
Ibid'(im;
p. 247--248.
ă05Circuitul
toponlmlc
detipul*Reka("Piriul")
-+oiconlrnul
Recan;("Pînluani")
-+hidronlmulReăariska
rele
a ("PlriulPîrăuanilor").
rnenţ.ionat
de cătrelvan Du!'idanov
(Die.lIydronymie,p. 63),areuncaracterexccpţiolll1l,
asUelIncitnupoatefi invocatîn reconslrucţii
etimologicedee1tatuncicîndsemnifica!.ia
bazeioieonirnului
nupoatefi.decil
hidronimică
(aşJ.cumeste
ea în exemplul
dat).Reluindintegralallalizele
Jăcutede IvanDuridanov,
constatăm
că el îi
acordăcircuitului
toponimie
slatutuldelegeşi,in consecinţ.ă,
forţ.ează
permanent
interpretarea
numelor
delocalităţi,
dincareextrageo marecantitatedepseudohidronitne,
dei elesepotexplica
foartebineprintr-ocaracteristică
a loculuide l1ngăap,l.De exemplu,
ln structurileKiceOska
relea< Kicevo
< *kyCl
"cocoaşă",
apelativul
poatedesemna
şi lIndeal,nu numaiuu "riuîncoVoiat"
(p. 61--(;:3)
; inSlane!Jtica
< S!llnsko
< slau"sare"(p. 67--(8)şiInSlalinska
relea<S {alina< slatina"sărătur:l"
(p. (9), ln Dreznii:ka<
Dreznica
< drjezga"pădure"(p. 94) şi In
Lesnicka
< *Leslnica
< li's"idem"(p. 12S)estemaiprobabilcă sateles-aunumitdiredde la
locurile
dinpreajmalor.Fănlo cprcetare
a loponimiei
minoreşifărăo cunoaştere
a caracteristicilorgeografice
alezonelorriveranenuputemreconstitui
o reţeahidronill1ieă,
maialesatunci
clndprocesele
structuralc
presupuse
nuantincaracter"natural".
Astfel,autorulrefaceunhidrouim*Furkadinperechea
Fllrkanska
reka< Furka,numelesatului(p. 275),numaică aicinu
estevorbade,,'furca
apelor",CUlll
îşiimaginează
el,eidenumeleunuilocundese întîlnesc
drumurile(Th.Capidan,
Toponymie
llwcedo-foumalne,
p. 7{j).Cinenepoateîncredinţa
căoiconirnul
Dlbocca
< globokii
caraeterlsli.cile
pîrîuluiDuboCii!ka
rekadeUngăsaL(p. 147),
< "adînc"rcflcctrl
il1rlinaleloculuiundeseaflăsatul?Vezi,depildă,sateleromâneşti
A.dincala
(Botoşani),
situat
".lfilnfundătura
UIlui
hirtop",Ilngăpîr1ulValeaMare,
Adîncala
(Doli,Prahova),
situatepecoaste
l1gă riurileAmaraâia
şiPrahova,HulVoca
delîngăIaşi,careseaflă"îno lnfundătură
dcdealuri
de-adreaptariuluiBahluiul",
ValeaAdîncă
delîngăIaşi,careşi-aluatllulllele
nudela pirîiaş'1l1
car,eo străbate.ci de la poziţjasa în adincitura
formatăde dealurileGalataşi Nuclllui(am
folositinformaţii
dinl\1ol'ele
Dictionar
geografic
al României).
,,86PetarSkok,Izs[olJcnaclce
lopolwITIaslike,
p. 53nota9.Cf,şi StareDintce
"viilevechi",
oartlersl()vac
m,enţionat
deOctavian
NI!ndruţ.,
AUI·el
Ardelean
şiElenaGI'ămescu,
op.cit.•p. 2.;39.
. 5,07.
IvanDuridanov,
DieHydrOl}ymie,
p. 50.
..
50aDupăBdlgarski
et/mologiccn
re(;nik,1,p. 129.
'
509IvanDuridanov,
DieHydr()nymie,J.l
.. 1:16şi 148-149.
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din Serbia510.Şi de această dată logica procesuluitoponimie ne obligă să vedem
în numele satelor oiconimepure şi să le raportăm la un v.bg. opajaii "a adăpa"
(de unde, probabil, şi dcrivatul opajec, rom. opaieţ), bg.opija .Jdem", unde
o""'este un formant verbal cu funcţie iterativă; sensul derivat.uluipost-verbal
va fi fost acela de "adăpătoare". Ne oprim aici cu analiza acestui volum, asupra
eăruiane-am putut forma o opinie deşi nu am epuizat intinsa serie de hidronime minore "arhaice" pe care ni le relevă autorul='.
Ivan Duridanov lşi aplică metoda de reconstrucţie a bazelor toponimice
preslave şi în alte studii consacrate numelor de locuri minore din Bulgaria.
Intr-o lucrare publicată in volumul dedicat academicianului Decev, el susţine
că Balsa, sat situat pe un pîrîu fără nume, la 15km de Sofia, ar reprezenta
numele vechi al pîrîului, UIl trac io *Bal-tssa < i, -e. "bliel-"a străluci, alb",
cu trecerea lui S:;>.ca in Nauissus > Nisaua ; el ştie de existenţa formaţiilor
onomasticeromâneşti în -şa, dar crede că procedeulnu se poate utiliza la denumirea cursurilor de apă şi, ceva mai mult, el nu este uzual În bulgal:ă;512.
Nimic
nu ne poate dovedi, însă, că numele patului va fi fost acelaşi cu al pîrîului;
apoi, dacă procedeul nu este bulgăresc, nu înseamnă că el n-ar putea explica
toponime din Bulgaria (cum, de altfel, constată autorul însuşi în analizele
următoare) ; în sfîrşit, derivarea este frecventă şi în hidronimia românească,
dar nu de la o bază lexicalăcu suf. -sa, cum crede Ivan Duridanov (care derivă
Capşa din cap, Comşadin coamăetc.), ci de la una .autroponimicăÎn -ş, BaLS,
eu suf. -(j)a (cf. hidronimele rom. Mid ăuşa, J)ragoşa, Diimăcuşa,toate în
bazinul superior al Moldovei,de la n. pers. Miclăuş, Dragoş,Dămrlcuş).
Tot aici, Ivan Duridanov derivă numele satelor bulgăreşti Neol]«
(formal identic cu Goma NevUa din J ugoslavia, sloven. Neolje lîngă rîul
N eolijca,hidronirnelerus. N eolja, IVeoeljetc.) şi Neosa,considerate hidronime,
dintr-o temă tracică dezvoltată din i. -e. * (8)n iiu- "a curge" cu suf. -lia şi,
respectiv, dintr-un tracic *NevÎ.s.sa513•
Noi credem că primul este derivat
de la o temă slavă nevl- (ci. v. hg. neulajemă"liniştit")5Heu sufl-ja, iar cel de
al doilea a fost explicat cu mult mai bine de către .Jordan .Zaimov,pe baza
informaţiilor istorice, ea o formă evoluată (atestată la 1(176)dintr-ull mai
vechi Ni!gu.{(Ia 1573Năgu.a, la 1622Negusa), cu trecerea lui fi (g) la IVcaraeteristidl mediului lingvistic !.urcescH5•
Numele unei văi mţăştiuo:lsedin zona
Strumei, Alrakl1,este cousidcro.l;tot tracic de către lingvistlll hulgar, care-l
derivă din 1.-c. *merk- "mlaştină", de unde şi rus. IYfereca,pol. 1Vlrocza,
v. sorab. lWezll-mroka,
eroat. J.l1l"Oki,
trac. }.fargus516•
Această bază este apreciată însă pe bună dreptate ea fiind slavă comună de căLre Max Vasmer În
[.lOIbidem,p.. D6.
511AstfelOgufka
saliMcle:l:evska
l"cka,
aflucntde 8 km al pirluluiLesnica.ar provcni
l1inf.r-un
antic*AUlIUlis,
comparat
culit.A.ugillis
< dguti"acreşte,a sefacemalmare".printr-o
evoluţiesimilarăcu a hidronimuJui
sI.Ogosta
< lat. Augusta
(DieH1!dronymie,
p. 128-129).
in realitate,o slavnuprovinedindiftongul
au,eidina : riulsenumeaInlatinapopuLară
Agusla
(cI.VladimirGeorgiev.
Bălgarska
elimologija
i Olwmaslika,
p. 37),eL rom.agusl"august··;
undiItongar fi dat in bg.a (ve7.Î
supra,p. :;87).
512
•IvanDuridanov,
f{ămelimologijala
nanjakoistariulmesfni
nazvanija,
învoI.Izgleduanija v cestna akacl.D. Decev,
p. 1(\1 H,2.
, fi(3Ibidem,p. 153-- 155.
5(4FI'.Mlklosich;"·Lli<XUwn
pailleosio/Jwico-grllcco-llllirwm,
Viena,1862--"1865,p. 421.
ii13.JordanZalmov,Bă/garski
geografski
lmwa.,p. 132.
m IvanDUl"idaMv,
!(dm elimologiilllll,
p. 159_.. 161.
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discuţia pe care o face în legătură cu TUS.mereca,ner. morokoâ"lac':, pe care
le compară cu hidronirnulhg.A1orocşi CIIo serie de apelative balt.icc"-".
Analiza amănunţ.ită pe care am consacrat-oîncercărilor.unor lingvişti
dea descoperito ponim.eminore antice În sudul Dunării ne-a condus spre constatarea că această eategorica oriomasticiivechi11U
s-a putut menţine in perioada invaziilor nici înBalcani, după cum nu s-a mcntinut nici la no1..1deeacontinuilă(ii pc spatii !]cogralieemici, Il aşezărilorrurale, esteo iluzie pe care studiul
tnporiimieio uiţirmă i'n mod caieqoric.Topotiirni«minoră JIu poate fi innocată
in 11icilin fel ca ar!]umenlpentru continuitatea 1111
ei populaţii din uremuri
slrăoechi,[ie.că o privim izolat,fie cii Uconsiderămca"masă". Dar dacă eforturile de reabilitare valorică a Lopouimiciminore llU reuşesc să construiască o
argumentare convingătoare, niei în plail teoretic şi nici sub aspectulexcmplificăritor, eu toate aceste? problema esLedeparte de a se putea considera.rezolvată, cît timp lncercările de delimitare ;1 celor două categorii n-au depăşit
ind nivelulgeneralităţilol'.Fixarea unei limite concrete pare oo peraţie extrem
de dificilă, comparată cu incercarea de q.,stabili granita dintre zi şi noaplem.
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