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Prefaţă - 

Direcțiunea Institutului de Istorie Naţională de pe lângă 

Universitatea Regele Ferdinand I. din Cluj, însuflețită de dorințu 

de q înlesni colaboratorilor săi publicarea studiilor şi monogru- 

fiilor, menite să lămurească chestiuni încă puţin cercetate în 

raport cu trecutul poporului românesc, a luat initiativa de u 

publică o Bibliotecă specială a acestui Institut. 

Pe lângă Anuarul, a cărui apariție va continua şi în viitor, 

oricât de nari ar fi dificultățile de ordin tehnic, ce întimpină, — 

Biblioteca Institutului de Istorie Naţională este destinată să spo- 

reuscă mijloucele necesare pentru stimularea şi intensificarea 

cercetărilor istorice, îndeosebi a celor privitoare la desvoltarea 

şi afirmarea elementelor autohtone în diferite domenii ale vieții 

publice sau particulare. 

Studiul D-lui profesor universitar Dr. Nicolae Drăganu, îu- 

litulat „Toponimie şi Istorie“, cu care înaugurăm această nouă 

publicațiune a Institutului nostru, se va învrednici, nădăjduim, 

de întreagă atențiunea specialiştilor nu numai prin tenacitatea, 

cu care urmăreşte problemele adeseori foarte dițicile ale toponi- 

miei, prin metoda solidă şi circumspectă, care onorează pe ne- 

obositul cercetător, ci şi prin concluziunile de netăgăduilă valoare 

istorică şi filologică. Atât indiciile, pe cari ni le oferă prin textul 

grecesc din Ana Comnena relativ la Pecinegii din apropierea 

centrului ardelean (A4Apulum—Bălgrad), dând posibilitatea unei 

explicări plausibile pentru numirea de proveniență mai recentă: 

Alba-Iulia, cât mai ales refleziunile instructive asupra numirilor 

de rîuri sau părți de hotar (Streiu, Târnava, Fata, Bistriţa, Tur- 

da) şi de localităţi diferite din valea Someşului, au darul să 

arunce câleva raze de bhmină asupra celei mai întunecate epoce 

din istoria poporului nostru şi asupra chestiunei mult discutate 

a autohtoniei lui în aceste regiuni.



Din felul cum se succedează, geografic şi istoric, numirile 
de diferite provenienţe: române, slave, maghiare şi germane, 
păstrându-şi cele dinlăi dominaţiunea în regiunile muntoase şi 
lăsând, pe cele din urmă să alterneze la câmp, se vede clar vechi- Mea, respectabilă a elementului românesc, împins necontenil spre munte şi spre pădure atâl de cătră elementele numeroase de in- vazie slavă, câl şi de către cele disparate de târzie penetrațiune "Maghiară sau germano-maghiară. 

Intelectualii din partea locului, citind studiul acesta, vor putea fi îndemnați a spori numărul monografjiilor de sale şi oraşe, pentru care autorul le dă aşa de prețioase indicaţiuni istorice atât în textul lucrării, cât şi în notele numeroase şi înstruclive, adaose la fiecare pagină. 
| De dorit ar fi, să se ajle şi pentru alte regiuni cercetători pricepuți, cari să ne poată da întrun viilor &propial o serie în- lreagă de MOnOgrații similare. 

I. Lupaş. Cluj, 15 Febr. 1928,



TOPONIMIE ŞI ISTORIE 
(ORIGINEA NUMELOR SATELOR DE PE VALEA SOMEȘULUI 

DE SUS ȘI VECHIMEA LOR) 

Fiind urmaş de grănicer năsăudean, de mult mă munceşte 
gândul de a face o monografie toponimică a Văii Someşului de 
sus, până la Mocod inclusiv. Dar cu prilejul adunării materialu- 
lui m'am convins că numele apelor, ale munţilor şi ale părţilor 
de hotar din această regiune trebue urmărite în legătură cu toate 
numirile similare din întregi Carpaţii. O lucrare atât de vastă 
reclamă mult timp şi îndelungate cercetări de documente. Ocu- 
pat cu alte lucrări, de o cam dată a trebuiţ să renunţ la alcătui- 
rea ei. O cercetare cu cadre mai reduse se poate face însă asupra 
numelor de sate. Rod. al acestei preocupări a fost o scurtă comu- 
nicare făcută incidental la Muzeul Limbii Române din Cluj %), 
care alcătuește partea a doua a articolului „Toponimie şi istorie“, 
publicată, cu subtitlul „Vechiul castru de la Rodna şi toponimia 
Văii Someşului de sus“, în Anuarul Institutului de Istori ie națio- 
nală din Cluj, II, pe 1924, pp. 246-259. De aceste nume s'au 
mai ocupat însă şi alţi cercetători, precum şi o seamă de ama- 
tori, începând cu A. D. Xenopol, continuând cu G. Kisch, G. 
Czirbusz, V. Meruţiu, Nestor Şimon, I. Marțian, Șt. Buzilă, V. 
Motogna etc., și încheind cu Ioan S. Pavelea? ). Cei mai mulţi sânt 
amatorii. Dar „La linguistique des amateurs est chose dangereu- 
se... Le premier venu se croit en mesure de disserter lingui- 
stique, parce qu'il connaiît. au moins une langue, la sienne, tout 
comme il se permet de parler mâdecine, parce qu'il connaît la 
maladie et la sant“ *). Şi deoarece amatorul nici odată nu face 
muncă, temeinică și continuă, iar cunoştinţele incoherente pe 

*) In 22 Noemvrie 1922, cf. Dacoromania, II, 900. 
*) Titlurile lucrărilor acestora se vor găsi citate la locul lor cână 

va fi vorba de singuraticele etimologii. 
1) Marouzeau, Le latin, Paris, 1923, p. 37—38.



care le are şi-le datorește mai mult întâmplării, nedându-şi 'sea- 
ma, de propria sa insuficienţă, vorbeşte de sus şi cu dispreţ de- 
«pre cercetările ştiinţifice muncite ale altora '). Ar fi fost împo- 
triva felului de a fi al amatorilor dacă cei care s'au ocupat de 
numele satelor din Valea Rodnei s'ar fi comportat altfel. 

Deoarece am găsit că o seamă din aceste nume ne-au venit 
din ungurește, comunicarea cu titlul menţionat n'a avut norocul 
să fie pe placul unora dintre cei ce se ocupă cu trecutul mai 
vechiu al acestei părţi a românismului şi care uită că adevărul 
ştiinţific nu poate fi nici odată rodul patriotismului rău înţeles, 
ci rezultă în mod firesc din cercetări obiective. Nu m'aș fi ocu- 
pat de loc de ceea ce spun aceştia, dacă ei ar fi numai amatori. 
Dar sânt între ei şi cercetători serioşi, cel puţin în alte domenii 
decât cel al filologiei. Și atunci. vrând-nevrând, în interesul 
adevărului sânt dator să reiau chestiunea. 

  

" Un exemplu recent: Dl învăţător Ioan S. Pavelea, care ne 
spune singur : „nu mă ocup ex professo nici cu filologia, nici cu isto- 
ia...) „nu sâni limbist (sic) mare, pricep cât bine, perfect (!), cât mai slab limba magiară (sic), germână (sic), rusă, latină (4. p. dl P. scrie consecvent per iangentum !), franceză şi de tot puţin italiană“ (p. 9), întradevăr însă nare nici cea mai elementară, pregătire filo- logică (nu este în stare să deosebească, cuvintele de sufixe etc.), e lipsit de ori ce metodă în cercetare şi expunere, nu ştie cel puţin să, scrie româneşte cât de câtț acceptabil, totuşi se apucă în cărţulia d-sale „Istorie şi faniazie, noue „(sic), evoluții (sic) în istoria Românilor, Cluj, 1924, să deslege „nodurile gordiane“ ale istoriei şi filologei ro- mâneşti (p. 7), să lărgească „câmpul de cercetări şi în alte direcţiuni pană acum neutilisate sau rău utilizate chiar de istorici de mare - venume la națiunea românească“ (p. 3), de o camdată mărginindu-și câmpul cercetărilor („Socotinăd mulţimea, faptelor, părerilor, scrieri- lor — Be care din mulţime (!) numai per tangentam (!) le-am amin- tit — ni se presentează la, părere un mozaic încurcat, ale cărui material, colori, linii şi compoziţii într'un noroc (!) vom cercă a le analisă și defini batâr câte ne vin în minte“, p. 6). Intr'adevăr ceea “e îngaimă dl Pavelea este numai „fantazie“ şi de loc „istorie“, iar „constatările“ d-sale sânt mai mulţ decât „naive“, ca să-i întrebuinţez cuvântul. Aceasta nu-l împiedică însă ca, să scrie despre marele „Mi- Kloschits-- (sic), din care n'a cetit nimie şi al cărui nume nici nu-l ştie scrie măcar, că „îşi arată numai colții şi prostia“ (p. 27). Şi tot uşă şi despre alţi învăţaţi. 
cepe e, Ni rămâne d-sa; la dăscălia, pe care a învățat-o şi o pri- , e vreme, de ce n'o întrebuinţează pentru lucruri pe car : . o are le poate face (colecţionare de poezii populare, basme etc.), fără. să se expună ridicolului ? -
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„Unul dintre cei nemulţămiţi cu. comunicarea mea este dl V. 

Motogna, care, publicând „Un document necunoscut pricitor la 
istoria Românilor din Valea Rodnei“ în Revista istorică, XI, Nrele 
7—9 pe Iulie-—Septemvrie 1925, pp. 196—201 1), cât se vede mai 

*) Intr'adevăr însă documentul nu este „necunoscut“ şi, mai ales, 
n'a fost „descoperit“ de dl M. (cf. „am avut norocul să-l descopăr în 
Arhiva Muzeului Ardelean din Cluj“, „Documentul descoperit ...“,-p. 
197). Se ştie doar că, încă în 1889 a publicat C. Szab6 un „Extras al 
documentelor originale ale Muzeului Ardelean“ (Az Erdelyi Muzeurn, 

-eredeti okleveleinek kivonaia (1232—1540), Budapest, 1889), iar la Nr. 
302 al acestuia, pp. 63—64, găsim descria și documentul în chestiune 
astiel : „14 Dec. 1450. Conventul din Cluj-Mănăștur înștiințează pe 
regele Ladislau V că, după porunca judelui ţării: Ladislau de Pal6cz, 
-a prețuit din ochi posesiunile din Rodna şi pe celelalte care se ţin de 
aceasta, „Maior, Szentgyârgy, Rebrs, Nyirmez6, Naszad, Telcs, Zâgor, 
Szălva şi Makoth“ ale lui Gheorghe Jakcs de husaly şi ale fratelui 
mort al acestuia Ladislau şi le-a predat lui Nicolae de Kâmer ca 
zălog cu dreptul de a fi răscumpărate ; iar după aceea a prețuit din 
ochi posesiunile amintiţilor Jakes din „Erked, Găresn, Debren(d), 
Kucz6 (Kucs6), Mojgrâd, Paptelke, Berena, Aranymez6, Kussal, Nagy- 
Fes, Szeplak, Horvâth, Aranyasalja, Stilelmed, Bâshâza“ și din alte 
multe localităţi, dar Gheorghe Jakes nu l-a lăsat să le ia în primire 
pentru Nicolae de Kemer, atât ce priveşte contrarul, cât şi judele, iar 
văduva lui Gheorghe Jakcs de Kusaly numai ce privește judele. Ori-- 
ginalul pe hârtie cu pecetea, pe verso în colecţia contelui Ios. Ke- 
mâny“. , 

Ni se dă deci chiar şi conţinutul părții a doua a documentului, 
asupra, căreia dl Motogna se mărginește să ne spună că „vorbeşte de 
uiște posesiuni ale familiei Jakcs, în părţile Sălagiului“ (p. 200). 

Documentul este atât de „cunoscut“, încât a fost utilizat şi de 
Dr. M. Petri în Szildgy vdrmegye monogruphidja (ct. d. p. vol. III, 
1902, p. 737 s.v. Kusaly etc.) 

E cu putinţă totuşi ca dl Motogna, un asiduu cercetător al lucră- 
rilor lui C. 'Szabâ (cf. mai pe urmă articolul „Familia nobilă Cânde 
în documentele veacului al XIV—XVI“ din Nevista istorică, XII, N-le 
4—6, April—Iunie 1926, pp. 68—80, făcut, cu câteva întregiri de date, 
pe baza unuia mai vechiu al lui C. Szab6 cu titlul A Kendefiek a XIV. 
€s XV-dik szdzadban, publicat în Szdzadok, 1868, pp. 22—43, a artico- 
ului Kende din D. Csânki, Magyvarorszăg târtenelmi făldrajza a Hu- 
nvyadial korâban, vol. V, Budapest, 1913, pp. 189—19, a părerii repe- 
tate a d-lui N. Iorga, precum şi a lui Csânki, despre românitatea fa- 
“Miliei Cânde), să nu cunoască focmai catalogul amintit al lui C. 
Szab6, fără de care cu greu ar îi putut descoperi documentul despre 
care e vorba? | | 

- Deodată cu acest document şi tot așa a, mai descoperit dl Motogna, 
în „Arhiva Muzeului Ardelean din Cluj“ un documeni, pe care-l pu- 

1
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mult pentru ca; să aibă ce serie în introducerea de care aveă ne- 

voie (alifel nu se poate explică excursul polemic, fără a da o solu- 

biică cu un comentar subit titlul „Urmnaşii lui Dragoş (Un document 

necunoscut)" în acelaşi număr din Revista istorică, pp. 201—204. B. 

vorba de Nr. 135 din „Estrasul“ lui Szab6, care pe p. 31 e descris ast- 

fel: „1368 lulie 27. Z6lyom-—Lipese. Regele Ludovic [1 dăruește voevo- 

dului Balk şi fraţilor acestuia Drâg, Dragomâr şi Ştefan pământul 

deșert Senye din comitatul Sătmarului, care a aparţinut odinioară la 

Beych-ul stipânit de voevodul român Balk și de fratele său Drâg, re- 

trăgându-şi diploma de danie de la Ladislau Gacsai, fiul lui Ell6s, care. 

a câştigat-o dela el prin şiretlic“. 

Am amintit că dl Motogna se opreşte nuriai la partea întâiu a. 

documentului dela 1450, despre care ne spune că o publică „în origi- 

nat“ (|. „transcriere'). Nu înţeleg de-ajuns motivele care l-au îndemnat 

să facă acest lucru, dar din punct de vedere istoric românesc nu poate 

îi mai importantă Valea Someşului de sus decât ţinutul Săiagiului.. 

Tot asă nici din punct de vedere economic şi cultural. 

Dogumentul într'adevăr se citeşte numai cu mare greutate din 
pricina că, „în mai multe locuri, e deteriorat de umezeală“. 

Totuşi dl Motogna face unele greşeli de cetire care, cu mai pu-. 
țină grabă, puteau fi evitate. Astiel, cum se poate constată din fac- 
simile pe care-l dau ca dovadă, ceteşte : r. 2 reverentia qua debuit 
în loc de decuit (decuit este termenul obişnuit, cf. honore quo decuit 
la Barabâs Samu, A râmai szent birodalmi grof Szecki Teleki csaldd. 
okleveltăra, vol. 1 (1206—1437), Budapest, 1895, p. 103); adiucatoriis în 
loc de adiudicatoriis ; deliberationis sue... exponentibus în loc de de- 
liberationis sue în se exponentibus ; în r. 3 se mai poate ceti după di- 
rectis şi înque earundem ; în r. 5 citeşte regie peragenda în loc de re- 
gie fideliter peragenda; în r. 7 în cadem în loc de în eadem:; în r.8 
după cum tribus partibus sa omis turris seu Castelli în eadem habiti 
"t în tribus partibus, deci tocmai partea cea mai importantă din 
punct de vedere istoric („turris lapidea la Rodna se aminteşte şi în 
a. 1268, Hurmuzali, 1 336, şi Zimmermann-Werner, Urkundenbuch, 
1 100) ; r. 9 Georgius Th... în loc de Georgius Ch... (poate Chonka) ; în 
r. 10 ceteşte quarte partis Aranyospathaka, în loc de gquarte partis flu- 
vii Aranyospathaka ; în ri. 11 hiemalibus în loc de iemalibus ; accurren- 
tis în loc de decurrentis (ef. acest termen tehnic în „in aquis... de- 
currentibus molendinum*“ ap. Barabăs, o. c, I, p. 236; „in fluvio de 
Rodna decurrente“, ap. Zimmermann-Werner, 0. c.., III, 536 etc; Io- 
hannes Thonca în loc de Iohannes Chonka (litera iniţială este la fel cu 
aceea, din capellam uneori, etc. ; dacă ar fi vorba de 7 ar trebui să 
avem deasupra linioara orizontală pe care o găsim în inițiala lui Thelch); în r. 14 trebue cetit (FJewldrew în loc de Fendrew ; în r. 16 
di Motogna ceteşte Solea în loc de Golya (inițiala este aceeaşi ca în Georgius etc.) ; în r. 18 Zeplis în loc de Zeples şi din nou accurrentis 
în loc de decurrentis 3 
rândurile, etc. 

după Ladislai Jakch din r. 93 s'au amestecat. 

-
]



ie, cu privire la, originea Telciului, deci numai a unuia dintre nu- 

meroasele nume de localităţi ale documentului), a găsit prilejul să 

desaprobe, foarte sumar, toate etimologiile din comunicarea, mea 

amintită, asociindu-se d-lui I. Marțian care, în broşura sa „Ar- 

ideal, constatări şi lămuriri“, Bistriţa, 1925, pp. 15—16 şi 19, 
“făceă acelaşi lucru, numindu-le „superficiale“ şi făgăduind că 

„va reveni asupra puvoiului de etimologii ungureşti“ pe care 

le-aş fi dat şi „le va reduce (tocmai d-sa pe care, cu cea mai 

mare bunăvoință, nu-l putem consideră decât „amator” în filo-! 

logie) ) la valoarea, reală“. 

„In filologie, poate nicăieri nu este mai uşor de greșit ca la 

explicarea numelor proprii, unde adeseori, pentru a da etimologia 

unui nume, sânt posibile mai multe apropieri, iar jocul fantaziei 

este destul de la largul său. Am putut deci să greşesc şi eu în 

privinţa unora, dintre numele de localităţi pe care le-am studiat. 

In general însă am avut în. vedere evoluţia istorică şi fonetică a 

acestora, așa încât greșelile nu pot fi decât prea puţine. În om 

-ce caz ele nu sânt intenţionate, cum se pare că încearcă a-mi 

atribui cu rea voinţă onoraţii miei adversari amintiţi mai sus. 

Am căutat adevărul cu bună credinţă. Uneori l-am găsit, altă 

dată mi-a putut scăpă din vedere. Mai ușor am putut greşi în 

concluziile istorice. Si acest lucru este explicabil. Se știe doar, 

după vorba dintr'o conferinţă a d-lui lorga, că istoria nu este 

decât „atenţie şi interpretare“. Interpretarea presupune „imagi- 

nație ?), iar imaginaţia adeseori se depărtează de realitate. „Să 

scrii istoria e lueru cu desăvârșire greu. In faptă, nu ştii nici 

odată cum s'au petrecut lucrurile; și încurcătura istoricului creşte 

odată cu bogăţia documentelor. Când un fapt nu-i cunoscut decât 

vrintr'o singură mărturie, e admis fără multă ezitare. Nedume- 

virile încep atunci când evenimentele sânt istorisite de doi sau 

mai mulţi martori, căci mărturiile lor sânt vecinie contradictorii 

şi vecinic peste putinţă de împăcat. Fără îndoeală că motivele 

ştiinţifice de-a, preferă o mărturie pentru alta sânt uneori foarte 

puternice. Nu sânt însă nici odată suficiente spre a ne birui pa- 

timile, prejudecățile, interesele ... Tare deşert trebue să fii ca să 

1) Dovezi de-ajuns am dai în Sorietatea de miine, 11—1925, 

Nr, 4—5, 19, 20, 21—22, 23—24 şi 38 în polemica privitoare la Ardeal. 

2) Asupra acestei chestiuni cf. A. D. Xenopol, L'imaginalion en 

histoire. Extras din Revue de Synihese IHistorique, X, Paris, 1909.



scrii istoria : îţi trebue imaginaţie... Dacă ai vreo vedere nouă, 
vreo idee originală, dacă vei înfăţişă oamenii şi lucrurile subt. 
un aspect neașteptat, vei surprinde pe cetitor. Şi cetitorului nu-i 
place să, fie surprins. El nu caută într'o istorie altceva decât. 
tâmpeniile pe care le ştie deja. Dacă ai să încerci să-l instrueșşti,. 
nu vei face alta decât să-l umileşti şi să-l superi. Nu te gândi 
să-l luminezi, are să sbiere că-i ponegreșşti credinţele ... Un isto- 
ric original este obiectul neincrederii, al dispreţului Şi desgustu-- 

„lui universal 1). 

Având în vedere tocmai aceste motive, cu riscul de a nu: 
plăceă tuturor, nu m'am lăsat călăuzit de sentiment, căci acesta; 
de obiceiu este rău sfătuitor în ştiinţă. Aceasta însă nu este o. greşală de cercetare ştiinţifică. Dimpotrivă. 

Am amintit că, comunicarea, mea, în chestiune nu cuprinde 
decât o schiţă a rezultatelor unor cercetări mai îndelungate. 
Această schiţă, cât se vede, n'a fost de-ajuns de convingătoare. 
Afară de motivul arătat mai sus deci m'a îndemnat să, revin acum amănunţit asupra numirilor de sate de pe Valea Someşului de sus de o parte dorinţa de a înlătură îndoelile şi de a-mi în- dreptă singur unele greşeli (stimabilii miei adversari s'au men- tinut la afirmaţii generale cu calificative tari ca, „Metemeinicie“,. „superficial“ etc., fără a contribui însă, cu nimie nou), de altă parte aceea de a da astfel, pentru cercetătorii tineri, un model de monografie toponimică, ardelenească, de care e nevoie să se: scrie cât mai multe înainte de a se puteă alcătui marea, lucrare de sinteză asupra toponimiei Ardealului, pe care dorim să o vedem: cât mai curând în interesul rezolvirii chestiunii atât de mult discutate a continuității noastre în Dacia. 

  

3) Anatole France, Insula pinguinilor, trad. de Seb. Lea , Preiaţa, pp. 5—7, 
nard,



Telciu. 
Mă voiu ocupă mai întâiu de Telciu, întru cât acesta a prile- 

juit pe una dintre ieşirile îndreptate împotriva comunicării mele. 

Pentru a explică originea, acestui nume, combătând păre- 

rea lui N. Densuşianu (Dacia preistorică, Bucureşti, 1913, p. 

486), după care ar puteă derivă din acel al străvechilor „Tel- 

chini“ = „topitori“, dam ca posibile două etimologii: < slav. 

telul adj. p&oXov, „vituli“ (cf. şi slav. telecu „vitulus“) şi ung. 
telki (— telek „praedium“ + suf. posesiv —), întrebuințat adese- 

ori în toponimie în această formă în legătură cu nume proprii de 

persoane sau de familie. 

Deoarece în documentul de la 1440") numele Telciului este 

dat în forma Chech, credeam la început că acest Chech, cetit 

Ceh, — o cetire posibilă alături de Ce —- ar fi putut fi numele 

de persoană după care s'a pus ungurescul telhi, din care sar fi 

putut naşte românescul Telciu (ef. Teliciul-de-sus în jud. Hune- 

doara, Telechiu în jud. Bihor ete., care corespund unui ung. 

telki s. teleki), aceasta cu atât mai mult că Osehtelek fusese odi- 

nioară foarte obişnuit în toponimia ungurească 7), iar Cistelec 

(jud. Cojocna) şi Ciutelec (jud. Bihor) sânt toponimice româ- 
nești rezultate din ung. Osehlelek. In concluzie spuneam deci : 

„Cu dispariţia „domnului“ a putut să dispară partea întâie a 

lui Csehtelki, ca în alte numeroase cazuri, rămânând numai cea 

din urmă care dă în românește Telchiu sau Telciu, Celciu în ros- 

tirea populară din ţinutul Năsăudului. Cum apare din docume&ti- 

tele citate, muierea, lui c înainte de îi în graiul de pe Valea Some- 

șului eră făcută încă în secolul XVI“. 

Dl Motogna se înșeală deci când crede că forma Thelch din 

documentul de la 1450 infirmă din punct de vedere formal posi- 

bilitatea derivării Telciului din ung. telki. Doar tocmai aceasta 

este singura formă care-i poate corespunde acestuia, în urmare 

5) Transilvania, 1873, p. 65, iar de-aici reprodus în Hurmuzaki, 

12 669, Ne. DLXVI. 

2) Cf. Csânki, Magyarorszig târtenelmi făldrajza a Hunyadial 

korâban, IL 606, 11 477, V 4932; Lipszky, Repertorium etc., Budae, 1808, 

II, s. v.:; Czuczor-Fogarasi, A magyar nyelv szâtăra, s. v. și Gombocz- 

Melich, MEtSz., col. 907.
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de la ea porniam, iar Celciul îl socotiam provincial şi ulterior, 
deşi destul de vechiu. Mai mult decât atât, citam tocmai forma care se găseşte şi în documentul de la 1450 din acte din sec. AVI, 4 dau din nou cu oarecare completări: Telez a. 1525! „a. 1533"); Teelch a. 1547, Telisch a. 1548, 1552, Telsch a. 1550, 1576, Teltechgy a. 1576 *), Thelcz a. 1560 *) ; Teltsch a. 1562) ; „Popa de Teolez“ 
  

1) Hurmuzachi XV, 271. 
*) Ibid,, XV, 306, 
3) Fr. hramer, Beitrăge zur Geschichte der Hodnaer Thales, în Program des ex. Obergimnasiums A. B. zu Bis- „trita 1879150, p. 10—12 si Dr. V, Onişor, Istoria dreptului romin, ed. 1, Cui, p. 219. — Observ aici că nu înţeleg de ce mă trimite dl Motogna pentru înşirarea „documentelor cunoscute”, privitoare Ja satele din Valee, Rodnei, la ale dsale „Articole şi documente“, când articolul mieu, cum voiu arătă mai încolo, s'a scris şi cules înainte de apa-" Tiția acestora și când citam altă carte care a făcut această înşirare înainte de dl Motogna (Onişor, o. €., unde se reproduce după altă lu- crare mai veche a acestuia, si după P. Grapini, Monografia comunei lodna-nouă, Bistriţa, 1993, p. 2l sș. u., care iarăşi lucrează după „No- tele“ lui FI. Portius, de la care sa strecurat greşala că toate satele de pe Valcea Somesului ce Sus ar îi pomenite mai întâiu întrun do- cument de ia 1263) şi citam însăşi documentele. Articolul mai vechiu al dlui Motogna, Contribuţii la istoria Românilor din, Valea Rodnei, publicat în Transilvania, XLVI—1915, N-rele 1—6, pp. 13—32, nu are nici o înşirare de acest fel şi pomeneşte numai documentul de la 1440. Când se lucrează științific, ştiu doar că se urmăreşte izvorul original, căci acesta poate fi susceptibil de deosebite interpretări, iar datoria, cercetătorului serios este să nu primească de bani gata inter- pretările altuia, fără controlul originalului, S'apoi în Articolele şi do- cunentele O-sale a-l Moiogna se mărgineşte, afară de Crkundenbuch- ul lui Zimmermann-W'erner, numai la Dr. Albert Berger, Regesten dus dem clten Bistrilze» Arhive din Programm des evangelischen 0O- 

bergimnasiuns zu Bistrita, anii 1893, 1894 şi 189%, și la N. Iorga, Do- cumente româneşti din Arhivele Bistriţei, vol. 1 și II, şi-i scapă din ve- 
dere, istorie fiind, că d-l lorga a publicat în volumul XV din colecția, 
Hurmuzuki (parte 

în întregime 

Militărisierung des 

a 1 apărută în 1911, iar a doua în 1913) mare parte din documentele rezumate de Berger (și, mai ales din 
punct de vedere istoric, e mare deosebire între utilizarea unui docu- 
ment complet și aceea a unui rezumat al acestuia. !) şi şi-a retipărit 
şi Documeniele romrneşti din Arhivele Bistriţei, cu numeroase îndrep- 
tări şi întregiri (d. p. sau adaus documentele publicate în Studii şi 
doc. V, pp. 379-—385 etc.), iar în Studii şi doc., L—II, pp. 1-53, a pu- 
blicat extrase din „Socotelile Bistriţei (Ardeal)“ dintre anii 1524——1692. 

Nu vorbese de ediţia documentelor românești bistrițene făcută, 
de d- Al. Rosetti : Letires roumdines de la [in du XVle et du debut 
du XVIl-e sicele tirees des urchives de Distritza (Transilvanie), Bucu- 

—
_
-
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a
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a. 1600?) ; „Walachi Teolczyensis“ a. 1601 ) ; Telsch a. 1602*) ; 
Tilă, Tale, TAl& 1602—1617”) ; Telca a. 1641 ”), a. 1659"); 
Telciul a. 1723) ; Telciu a. 1691 şi 16931) ; Telts a. 1717“); 

Tăles a. 1733 *) şi 1750**) ; Telts a. 1760—62 “5 : Telsch a. 1162, 

Teltsch a. 1764, Tells a. 1766"); Telsch, Teles”); Tyelts*) etc.*). 

reşti, 1926 (Extras din revista Grai şi suflet, vol. îl şi III), care a apă- 

zut în urmă, deci nu puteă fi utilizată de d-l Motogna. ” 

*) Hurmuzaki, XV, 558. 

5) Ibid., 580, nota 2. 

% N. Iorga, Studii şi documente, 1--I1I, Socotelile Bistriţei, p. 25. 

2) 10, îbid,, p. 31. 

*; Hurmuzuti, XV, 91 şi 792. 

%) Al. Rosetti, o. c., p. 72—73- 

:% Hurmuzaki, XV, 1076. 

1) Tbid,, XV, 15%. 

12) Tbid., XV, 1605. 

13) Ibid,, XV, 1445 si 1455. 

13) V, Sotropa, Anuarul Inst. de Ist. naţ., Cluj, III-—1994/25, 

p. 268, 

35) N. Togan, Staiistica Românilor din Transilvania în 1733 

făcută de Inocenţiu M. Klein, în Transilvania, XXIX—189, Nr. IX— 

X, p. 1%, . 

16) Dr. A. Bunea, Statistica Românilor din Transilvania în a- 

nul 1750, făcută de vicariul episcopesc Petru Aron, Sibiu, 1901, p. 35. 

15) Dr. V. Ciobanu, Statistica Românilor ardeleni din 1760— 

62 făcută de Br. A. de Buccor, L. B. De Mâringer şi Fr. L. Dietrich, 

în Anuarul Inst de Ist. naţională, Cluj, III—1924,25, p. 69%. 

1%) Kramer, 0. c., pp. 37, 38, 4. 

1) Lipszky, Repertoritm. etc. Hudae, 1808, II, s. v. 

2%) Ignaz Lenk von Treuenteld, Siebenbiirgens geogruphisch, 

topographisch, statistisch Lexikon, Wien, 1839, vol. IV, p. 250. 

>) Cum apare din cartea lui Dr. C. Schrauf, Magyarorszdgi 

tanuldk a Vecsi egyetemen, Budapest, 1892, p. 13, 89 şi 57, la uni- 

Xersitatea din Viena erau înscrişi: Mulhyas de Telcz a. 1391, 1o- 

hannes Lupaczionis de Telecz a. 1423. Schrauf în nota de pe p. 13 

se întreabă dacă e Teltsck (Telez) din Moravia şi Boemia (Ceho- 

slovacia) ori Telciul din Ardeal. Cred că mai curând este vorba de 

cel dintâiu. Aceasta se pare că o indică alte nume cu înfăţişare 

nemțească ori slavă pe care le întâlnim la Dr. C. Schrauf, A becsi 

egyelen: magyar nemazetenel anvakânyre 1453-t6l 1630-ig, Budapest, 

1902, p. 48, 61, 82, 96, 99, 155, 196, 170, 298, 420 şi 482: Iohannes Ohamt 

ez Telczs a. 1503, Iohunnes de Toelisch a. 1450, Iohannes ex Telsch 

s. Telczs a. 1503 și 1504, Matheus de Telczs a. 1514, Venczeslaus de 

Theuwcz a. 1458. |
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Apoi nu atât. pentru că, cum crede di Motogna, acel pre- 
supus „Usehielhi“ nu se întâmpină nici întrun documenț pen- 
tru Telciul nostru (el; ar fi putut există și aici, cum a existat 
în altă parte, după mărturia, documentelor), ci din alte motive: 
am abandonat etimologia ungurească pentru cea slavă a Tel- 
ciului. 

Mai întâiu, vorbind de celelalte etimologii ungureşti pe care- 
le-am dat pentru o seamă de localităţi de pe Valea Someşului, 
am scris în nota 1 de pe p. 66 a „Societăţii de mâine“, Cluj,. 
11—1925, No. 4—5 (25 Ianuarie şi 1 Februarie 1925), urmă- 
toarele : „Indoeală avem numai în privinţa Telciului < ung. 
telki, care ar puteă fi și din adjectivul telnâ pâoXov „vituli“ (p. 253)") Această îndoeală, mi-o potenţează faptul că şi în 
Boemia găsim forma, Tel, iar în Moravia, Telisch, ct. Kisch, 
Korrespondenzblatt, XILVII—1924, p. 27, unde se admiteă toc- 
mai etimologia la. a cărei posibilitate mă gândisem şi eu inde- 
pendent şi înainte de di Kisch pe urma faptului că asupra în- trebuinţării în toponimie a, v. bg.-ului fele „vitulus“ şi a de- 
rivatelur lui a atras atenţia, însuşi Fr. Miklosich, Die slavischen Ortsnamen aus Appelativen, II, Nr. 673, în Denkschriţten der hkaiserlichen Akademie der  Wissenschajten (Philosophisch- historische Classe), XXIII. Band, Wien, 1874, p. 246, unde se: citează n.-slov. Tele (Carintia), rut. Telate (Galiţia), ceh. 
Telce, Tele, Teleci (Bohemia), n.-srb. Selmiea (germ. Schelinita).2> 

Cercetând apoi documentele latino-ungureşti scrise de Saşi. și Unguri n'am convins că diecii lor adese ori omit în grafie. 

  

1) Pentru v.-sl, tele, tel, adj,, usoxov „vituli“, cf, Miklosich, | Lezicon palaeo-slovânicumn. — graeco-latinum, Viena, 1862—65, unde se mai dă şi forma leicii, adj., »vituli“, apoi telcina „caro vituli“, țeleca. pâoxoS „vitulus“ ete, CE. apoi şi rus, telucii — teldtii „vom Ochsen- kalbe“ (Pawlowsky, 1603) şi rut. teracir „vom Kalbe, Kalbs-* (Zele- chowski, II, 955). 

*) DI Motogna 
colul dsale, pe care 
apărut numai în N- 

ştiă foarte bine de nota amintită mai sus, Arti- n'a putut să-l scrie înainte de Aprilie 1925, a. rele pe Iulie—Septemvrie 1925 ale „Revistei is- torice. Şi i-am atras atenţia şi personal, întâlnindu-l. Totuşi combate; etimologia, la care renunțam în ea, fără să amintease 

i 

ă cu un cu- vânt barem de această renunțare,



li 

pe 1 gutural confundat cu 4). De altă parte litera 0 o făceau. 

aproape la fel cu 7, cu singura deosebire că la acest din urmă, 

puneau o linioară orizontală în partea deasupra. În documen- 

tul original de la 1440 deci după toată probabilitatea, se scrisese. 

Ihech în loc de Thelch >). Nu ştim unde se găseşte acum docu- 

mentul original ca, să putem dovedi această presupunere. For- 

ma Chechagare ni se dă în Hurmuzaki, T” 669, este numai după. 

un extras dintr” o..copie a contelui los. Kemeny, publicat în. 

Transilvania, 1873; op. 05 opia lui Kemeny se găseşte şi acum la. 

Muzeul Ardelean din i ) şi o reproduc în anexă. In ea se gă- 

seşte într'adevăr scris Chech. Cetirea greşită şi înlocuirea lui 

T cu 0 vine aşa dar aproape cu siguranţă de la Kemâny, că- 

ruia i sa întâmplat („„Quandogue bonus dormitat Homerus“ !) 

să citească pe Thelch tocmai invers decât cum a cetit dl Mo-. 

togna. pe Chonka în documentul de la 1450.*) 

In sfârşit acum mai pot adăugă trei motive. 

Mai întâiu cred că numele munţilor Ineul (Inoul a. 1638, 
Hurmuzaki, XV, p. 1050 ; Inoul a. 1638, ibid., p. 1052; Ineu a. 

1698, ibid., p. 1465, și de atunci încoace vârful Ineuţ, înregi- 

strat şi Ineuţa (Injoutza, pe ţărmul dreptat al Someşului, o. c.,. 

vol. II, p. 172) şi Piatra-Ineului (Piatra-Injoului, îb., p. 173) ; 

apoi Valea-Ineului (Valea Ineoului, ib., p. 172) şi Valea-Ineu- 

ului s. Ineuţa (Valea-Injoulza, îb., p. 172) ; precum şi numele 

localităţilor Inău (ung. In5, jud. Sălagiu, pl. Jibău ; Ino, Ineu 

a. 1387, 1423, 1438, 1472, 1475 ete., Dr. Petri Mor, Szildgy văr- 

mnegye monographiâja, vol. III, 1902, p. 576; Csânki, 1 577); 

localităţilor Indu (ung. In6, jud. Sălagiu, pl. Jibău ; Ino, Ineu 

Lenk, o. c.“vol. II, p. 175); Ineu (ung. Kisjend, jud. Someș, pl. 

Gherla, şi jud. Bihor), din punct de vedere al înţelesului şi al 

originii nu sânt decât pendante ale Telciului. Abandonând deci 

derivarea, Ineului din ung. îind „viţea, junincă“ ori din numele- 

4) Cf. d. p. Bad Mo(Wnar — „Badea Molnăr“ s. „Morarul“, Hur- 

muzaki, XV 306; (oves) mu(lJigibiles, ibid., XV 546—7; Moll)dau, A. 

A. R, s. II, î. XXI ist., p. 165. Asupra acestei chestiuni cf. articolut 

mieu „Despre î > u şi dispariţia acestuia în românește“ din Oma- 

giu lui 1. Bianu, Bucureşti, 1927, pp. 137—154. 

2 Cf. și forma, intermediară Thewez de la a. 1458 citată mai 

sus în care w —y. 

5) Cetirea d-lui Motogna („Chech... după ortografia timpului. 
trebuie cetit: Csecs, p. 9") după cele expuse nu se mai poate acceptă.



de persoană /enă *) (cu toate că aceasta este posibilă ca formă *) 

şi înţeles şi se impune la cea, dintâiu vedere), îl deriv acum din 

Slavul juna „jung“ + suf. topie -ova, care a putut să însemne 
„muntele sau locul junincii şi juncului“ (ef. v.-bg. Junneh „jun- 
ger Stier“, bg. junec, june, slov. jimae  „junger Ochse'“,. s.-er. 
junac  „Bullenkalb ; junger Stier“, rut. jun, junii, june, 
junosa „junger, riistiger Bursch, J ingling“, junec „Bullenkalb“, 
ceh. vechiu junec, jinec „junger Stier“, rus., bg, slov., s-cr. junica 

»junge Kuh', ceh. jinoch, vechiu junoch „Jingling' pol. junosza, 
vechiu junoch „Jungling“, dial. „junges Schaf“, s.-cr. junad 
„junge Ochsen oder Kiihe“, slov. jundd „Jungvieh'“, ap. Berne- 
ker, SEW., 1, 459 etc.)). Ungureștile Und"), UnGkă şi săs. Kuh- 
horn pentru muntele Ineu, Unămeză şi Kisjend pentru celelalte, 
sânt aşa dar traduceri verbale ori etimologii populare ale Inou- 
lui slavo-românesc mai vechiu ?). 

Pentru trecerea lui îu- iniţial în i-, care, cum arată exem- 

*) Vezi „Societatea de mâine“, 1925, N-rele 4—5, p. 67, 
2) Singura observaţie ce se poate face este că evoluţia istorică 

a numelui ne arată că forma cu -ou final e mai veche, în vreme ce, 
dacă cuvântul ar derivă din ung. îin6, forma cu -ocu, -ău ar trebui 
să fie cea ivită ulterior. 

3) In numele de localităţi ar puteă să însemneze numai „juna“, 
„nou“, cf. Tno-arostam — „lung- Breslau“ ori Noa şi Nou, (jud. Bra- Şov), Noul-român (jud. Făgăraș), Noul-săsesc (jud. Sibiiu şi Târnava- mare), Noişiat < Neustadt (jud. Târnava-mare), Uifalău < ung. Uj- falu (passim) etc. — Derivarea din v.bg. în ja. rut. în6j ete, *Reif', cu toată posibilitatea unui decalque în Rotunda s. Poiana rotundă, nu este admisibilă din punet de vedere fonetic, formele mâi vechi ale Ineului arătând -ou final, 

1) Cuvântui unguresc este de origine bulg 
ciuv. înă, osm. ine, ap. S. Simonyi, Fiizetes magyar nyelotan, 1, Bu- dapest, 15%, p. 165; Z. Gomboez, Magyar Nyels, XII-—1916, p. 280. 

5) Deşi forme slave ca, bg. jundk 'Held; junger Ehemann; Gaitin, scr. junal “Jingling ; Soldat; Gatte ; Diener, famulus' ; slov. jună Jingling, Brăutigam; Held! (Berneker, SEW,, I, 459) ne arată că Inoc (ung. Inakfaleu, jud. Alba, mai nainte Turda-Arieş, pl, Vinţul-de-sus ; Și Inoka, cf. Lenk, o. C. Vol. II, p. 171), Inoce s, Inuc (ung. Inaktelhe, jud. Cluj, pl. Nădăşel; cf, Lenk, vol. II, p. 172) se pot explică şi din slavoneşte, totuş aceste nume sânt considerate de VA Gombocz, Ma- var Nyels, XI-1915, p. 435—436, venite Gin ture, »herrlich, schân“, 2. „Freuna“: 
tate şi apoi de persoană, 

aro-tureă < îney, cf, 

inak, înax, înay 10, 
» care a fost la început nume de digni-



13. 

plele citate, este posibilă în slavoneşte, cf. şi: uşor, mod. uşor 

< levis, -e + suf. -uşor, > -îşor; ț î0 < ț îuo<lat. ibi, 

vulg. tibi; sboste < iuboste < slav. ljubost.; îi < iubi < 
slav. ljubiti ; probabil şi îți (a se )< iuți fa se —)< iute < 
slav. ljută, adv. ljută ; izbaşe < iuzbaşă < ture. jiiz-ba3y ; alue 
< iuzluc < ture. jiiz-liik. Pentru -ou final <-eu cf. ung. halast6> 

heleşteu, măllasztă > melesteu etc.). 

Ca, dovadă a. probabilității acestei derivări a Ineului ar puteă,. 

să ne servească numele Cubășelului s. Cobâşelalui, care izvorește 
din Ineu, şi anume tocmai din partea opusă aceleia din care. 

izvoreşte Valea Ineului, vărsându-se pe dreapta Someşului în 

dreptul satului Şanţ. Dar, fireşte, numai în cazul că acesta este. 

un dâcalgue al Văii-Ineului, tăcut de populaţia. de origine ger- 

mană, aşezată în Rodna şi'n împrejurimea ei"), şi derivă din 

Cubav < Cubah, iar acesta < germ. Kuhbach „părăul vacii“ (în- 

suși Ineul). Partea, întâiu a acestui nume însă ar puteă să de- 

rive şi din vgs. kauocho, mgs. kuoche (mod. Kuchen), care a dat 
pe ung. kohd şi vechiu koh, cu însemnarea de „topitoare de me- 
tal, cuptor“. „Tradiţia susţine că în Ineuţ (pe coasta Dealului 
Vârtej) să fi fost oarecând cea mai bogată baie de aur din ținut. 
Pietrile să se fi transportat în vale pe cai în dăsagi de piele. Fapt 
e că pe Cobăşăl au fost topitori de metal, ceea ce o dovedeşte. 
zgura cea multă ce se vede şi azi“?. In acest caz actualul 

săs. Kuhhorn ar fi rezultat prin etimologie populară. Ori ce ar fi 
în partea întâiu a cuvântului (din punct de vedere al fonetismu- 
lui e mai probabil Kuh), în partea a doua e« sigur că avem de 
a face cu germ. Bach. Pentru -bav < germ. Bach cf. Beşimbav < 
Beschenbach, Crisbav < Krissbach, Ilimbav < Weidenbach, Wi- 
dembach, Holbav, Holbab < Holbach, Ilimbav, Ilembac, Ilem- 
bav < Eulenbach, Rodbav şi Rotbav < Rohrbach şi Rotbach 3), 
iar pentru trecerea lui h (uneori = f) în ş înainte de i final şi ie 

1) Un astfel de decalgue românesc este Valea Boilor pentru care 
cÎ. Lenk, o. c., II, p. 205: „Kâpu-Benes, ein Berg im Bistritzer Milităr- 
Districte auf einem die Vdălye-Bojlor und Vâlye-Inoutzi scheidenen H5- 
henzweige“, 

2; St. Buzilă, Monografia comunei Sâniosif sa: Poiana, Sâniosif, 
1913, [. 319, 

3) 1. Borcia, X. Jahresbericht, pp. 225, 228, 230, 231, 932, 235, 236.
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cf. Feldrişel alături de Feldrihan, despre care va, fi vorba mai încolo ; burduşel < burduh, burduf, burduv, burduu ; vălăşel, Plur. vătaşi < vălah, vătaf, vătav ; plur. duş < duh ; plur. palri- arşi şi patrierşi < patriarh etc. 
- Şi numele Cubav este întrebuințat în toponimia, comunei Şanţ, şi anume pentru a numi un părăuaş şi o parte de hotar din jurul acestuia, aşezată în partea, stângă a, Someşului, din sus de Şanţ *). 

PI II 

1). De origine germană este și numirea Cârţibavului mic şi mare (ap. Lenk, o. 6. II, 263: Vălye Kirtzibdbi), care izvoreşte din muntele Cucureasu si se varsă pe stânga Someşului în dreptul Cubăşelului. Şi în -bav-ul acestuia, este evideni germ. Bach, Partea întâiu ne reamin- teşte „rivum qui dicitur Rurchz* (a. 1233, ap. Zimmermann-Werner, Urkundentuch, 1, 28), după care s'a numit Cârța (ung. și săs. Keriz, Kerz „Candela“, „Monasterium Candelae“, evident, prin etimologie Populară, ct. A. Schullerus, Nyelvtudomâny, 1—1906, D.:93). Si această, parte, ca şi -but, trebue să cuprindă un element nemţesc sau săsesc, E greu de spus însă care este acest element, Dacă este vorba de o apă cu curs „scurt: ay puteă fi vorba de germ. hkurtz (cf. săs. kirtsch, lu- xemburg. lirt) „Scurt, Dar tot aşa de posihii ar fi şi n. pr. Kurtz In sfârşit, ca şi Cârța (despre aceasta A. Bunea, Incercare de ist. Rom. până la 1382, Bucureşti, 1912, p. 208, crede gresit că a fost numită așa fiindcă Românii care au întemeiat-o își aveau obârşia din Kerzo, în Dalmația ; după W. Scheiner, Bailan-Archiv, II, p. %, Cărţa ax îi un cuvânt săsesc, imitaţ poate după slav. onomat, -kracati „knirschen, knarren“ şi apropiat pr „lumânare“ ; ci. şi rom, cârțăi) 

kraca, 
in et. pop. de germ. Kerz » care a fost o mănăstire cistercită, şi 

Cârțibavul ne poate reaminti de aşanumiţii Rreuzbriider-i (minoriţi, îranciscani), care au locuit odinioară în Rodna (la 1268 judeţii şi ju- 
taţii Rodnei scriu : „coram nobis et viris religionis fratribus Minori- bus et domino cruciato fratre Detrico“, Zimmermann-Werner, 

0. c., 
1, 100). Deoarece aceşti călugări nu erau Saşi, am putea porni, pentru a explică Cârţibavul şi Cârța de la, o tiormă metatezată (cf. sved.-dan. kors) a gms. hriuze, râzi „cruce“, întru câţ mânăstirea, pute îi în- 
chinată, „Sfântei Cruci: (pentru Cârța ct. şi Criţ < săs, Kreiz, propriu „Kirche zum. heil, Kreuz;, Posesiunea abației din Cârța, ap. Borcea, 
l.. €., p. 228 și Balkan-Archi», TII 

contribui şi apropierea de româno-slavele . cârstnic propriu „Kreuztrăger“, cârsto» = Cristea < ps). krusta „Kreuz“. Ba, s'ar u a Cârţibavului să îie chiar numele ro- drstii. O dovaaă, că. rom, Cârstii, gen. lui te Kirtsi, avem în Luska Kirtsi — „Luşcea p. 32. (ef. Luşca Cârstii a. 1758, Arhiva So- 

cârst-: cârstitel „boteză tor“, „Ziua crucii“, n. pr. Cârstea 
puteă şi ca în pariea întâi mMâno-slay Lârste(a), gen. C Cârste(a) a putut da în săse Cârstii“, ap. Kramer, o. c.,
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„Al doilea motiv este că numele unui „fluvius Teltsa (Telscha 

«et. 7 elca)“, pe care-l găsesc într'o stabilire de hotar între Apol- 

meşană, Nr. 3, p. 73). Pentru posibilitatea acestei numiri cf. Cristea, 

părău (jud. Vaslui), Dealul-Cristei (jud. Teleorman), Muchea-de-la- 

„Cristea şi Valea-de-la-Cristeau (jud. Buzău) etc., în Marele Dicţ. geogr. 

al Rom., 1, p. 770 ş.u.; Părdul-Cârstei, mic afluent pe dreapta Putnei, 

în Dicţ. geogr. aul Bucovinei, p. 163, etc. 

Deşi G. Weigand, Die Dialekte der Bukovinc und Bessarabiens, 

Leipzig, 1904, p. 9, şi XXI—XXIX. Jahresbericht, Leipzig, 1921, p. 5, 

interpretează. pe Cârlibaba „recte Gârla Babei“, iar G. Kisch, Zur 

Woriforschung în Prinosul adus lui Sievers, p. 44, „Kirlibaba (Lud- 

'vigsdori, Bukowiner Grenze) = rum. cârlig... + baba Alte“, şi în 

aceasta partea din urmă, cum am arătat mai întâiu într'o comunicare 

făcută la „Muzeul Limbii Române“ din Cluj în 13 Martie 1922 (cf. Daco-: 

romania 11, 900), este evident din germ. Bach. Aceasta ne-o dovedesc 

îormele mai vechi ale acestui nume de părău, apoi de munte şi sat: 

Ora libahola cet. Cărlibahuli a, 1595: „de rândulA a neşte izvoare ce 

sămștu la munzte, anume Cerzlibaholu şi Ţihăulz, şi Negrişoara şi 
Coșuna“, N. Lorga, Revista istorică, VI—1920, p. Dl, şi Al. Rosetti, o.c., 

p. 49), Crălibav cet. Cârlibav a. 1629, Hurmuzaki, XV, 1342), Rirlibd- 

bul, Valye Birlibâbuluj a. 1839, ap. Lenk, o. c., II, 262. Forma Cârli- 

baba este cea mai nouă şi este născută prin etimologie populară din 

forma. intermediară Cdârlibab (prin asimilaţie din Cârlibav). 

In partea întâiu a cuvântului d! Lacea crede că avem de a face 

mai curând cu numele propriu Karl, din Kgqrili, decât cu rom. gârlii: 

“în rostire nemţească, cum se pare că afirmă, Weigand (cf. Dacoroma- 

nia, III, 938—939). Totuşi nici această explicare nu este cu totul mul- 

țămitoare. Dacă în limba noastră -a- sau -q- aton ar fi putut trece în 

-ă- şi apoi înainte de -rl- în -d-, el ar fi trebuit să se păstreze însă în 

„gura. Germanilor şi Saşilor (cf. Carl, parte de hotar în Bistriţa, ap. G. 

Kisch, Nordsieb. Namenbuch, p. 26; Karlsberg, comună în jud. Rădă- 

uţi, etc.), fireşte, în cazul că forma, pe care o au, au moştenit-o. Dar 

în rostirea lor este Kirli-, nu Karli-baba. Acest fapt ne face să presu-“ 

punem în partea întâiu a Cârlibavului germanul Kirchlein „biseri- 

cuţă“. Deoarece sufixul -lein nu este propriu dialectului săsesc, şi în 

acest caz trebue să avem de a face cu un nume dat de „minoriţii” sau 

„franciscanii“ de la Rodna, care nu erau Saşi. Dar Saşii au redus pe , 

-lein- s, lin la -li, întocmai pe Klein „mic“ la hli, iar -ch- a dispărut 

ca și în Chirpăr (< Kirchberg, cf. săs. Kirichbidrich, Kirprichrâich, 

ap. G. Kisch, Nordsieb. Namenbuch, p. 69, unde se mai înșiră și alte 

compuse săsești cu Kirchen-, şi L. Borcea, X. Jdahresbericht, 288). Kirli- 

a fost modificat de Români în Cârli- probabil subt influenţa lui cârlig, 

care a provocat mai târziu şi apropierea de bată a lui -bab (< -bav 

< -bab). 
De altfel însăşi comuna bucovineană Cârlibaba (Ludwigsdorf) 

«este de provenienţă, mai nouă: „La 1776, nu există această comună.
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dul-de-sus şi Aciliu (Tetscheln) de la a. 1378 1) şi care trebue să. 
fie identic la origine cu Telciul de pe Valea Someşului de sus, 
are la sfârşit pe -a care este obişnuit în toponimia slavă şi în cea 
românească de origine slavă, iar în urmare nu poate derivă din 
ung. felhi. 

lar al treilea : numirile topice, mai ales cele de munţi, date: 
după animalele care trăesc sau au trăit odinioară pe acolo, ori 
cu care se aseamănă, sânt foarte dese la noi, ca şi la Slavi?), la, 
Nemţi *) şi la alte popoare. Sânt numeroase şi în regiunea mun- 
ților Rodnei (ef. d. p. Zimbrul, Dosul Zimbroaia în ținutul Bâr- 
gaelor, Tăul Zimbrului în hotarul Rebrii, Zâmbriţa în hotarul 
Zăgrii "), Cerbul, Cerbucul, Column (munte) < colun ,, Waldesel““ 
(venit prin slav. hkolunu din turco-pers. kulan, kuluu „Fiăllen“, Tiktin, DRG., 393), Iedul, Tapul, Piciorul Țapului, Izvorul Oi, Valea Caprii, Valea Guzului (ung. giiz ; cf. guzgan), Valea Viezunilor, PFluturica, Vârțul Omului, Dealul Cucului, Dealul şi Valea Ursului, Vârjul Gâştei, Piciorul Vulpii, Măgura Calului, Vârful Stârcului, Măgura Porcului, Herciu, pentru care cf. hâr- ciog, harce, hârț, hârte, ung. horcs(6g), srb. hre( ak), Strechea ete. *); ca şi în Bucovina învecinată, (Boul, Bursucul, Blahatrul 

  

ka a fost înfiinţată la 1797, când descoperindu-se în acest loc mine de argint şi de plumb, un oarecare Manz a întemeiat aci o colonie de mine numită „Mariensee“, unde sau stabilit îndată numeroase familii de Germani. Aceste mine sunt părăsite astăzi“ Marele Dic. geogr. al hom., |, p. 68). Minerii erau Germani veniţi din Zips, nu Saşi (cf. G. Kisch, Nordsiebenbirgisches Namenbuch, p. 84), Originea germană, a Cărlibabei o dovedeşte şi Tripul, vechiu cătun pendinte de această, comună Dicţ. geogr. al Bucovinei, p. 227), care împreună cu Trip din Țara-Oaşului pare a fi identic cu germ. Trieb s. Trift „Weide“, pro- priu „Ort wohin getrieben wira“. 
1) Zimmermann-—Werner, Urhkundenbuch, II, 483. 2 Fr. Miklosich, Die slavischen Ortsnam Denkschriften der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Philo- sophisch-historische Classe. XXI. Band. Wien 3) Ios. Feidmann, Orisnamen, Ihre Enstehung und Bedeutung Un- ter besonderer Beriicksichtigun 

(Saale), 1925, PP. 99-—105, 
“) Arhiva Someșană, Nr. 4, Năsăud, 1926, p. 89. 2) Aceste nume le-am 

Mdramaros- 6s Besztere 
radnai harasok) foldraj 

cules din: V. Meruţiu, Bukovina hercegseg, ze-Naszod megyEk hatărvidekenek (vagyis a zi leirdsa, Cluj, 1904 și Munţii Rodnei, Bucu- 

en aus Appelativen, I, 

g der deutschen Orisnamen, Halle. 
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= „Balaurul“, Cobăla, Cobela, Cobilă „Iapa“, Cocogul, Cocorul, 
Falcău < falcău „vultur mare“ < prob. < falcă + suf. -ău), 
Găina, Şoarec, Şoldan, Sturz, Vârful Caprei, etc.) '), în Mara- 
mureş (Breb, Breboaia *), Holduş *), Dealu-Dzămbrului, Zimbro- 
slav, Lupoaia, Ursoiu, Ursoaia, Faţa «, Valea, Vârju-Ursoii, 
Stârci, ledeunii, Zezunii, Măgura-Oii, Piciorul-Caprii, Pietrile- 
Șoimului, Piatra-Gliganului, Piciorul-Calului, Pietrile Corbului, 
Valea-Boului, Cerbului, Iepei, etc.)1), în Secuime (Hodoşa, Va- 
lea Corbului, Dealul Caprii, Bourul, Gura Ticoşului < ung. tyul 
„găină“, Golomba < ung. gulamb „porumb“, Iedd, Gainasza, 
Csor6, Râcza, Bocs, Vulturul, Dealu Lupului, Keruly < ung. ka- 
roly „coruiu“, Hereca etc.)*) şi în alte părţi ale Carpaţilor (Bou- 

reşti, 1904; Dr. Nestor Simon, Munţii Rodnei, Braşov, 1904; Dr. V. 
Onişor, Legile grănițerilor năsăudeni, Bistriţa, 1905 ; Majestăts-Gesuch, 
der Bevălkerung des bestandenen II Romanen = 17. Grenz — Regi- 
mentes, nunmehrigen  Nassoder  Ditricts —  Gebietes in Sieben- 
biirgen, în der Grundbesilz-Regulirungsfrage,  îiberreicht durch 

„eine eigene Depulaiion în der Audienz am 5. October 1865, Wien, 
1865 şi Verteidigungs-Sehrift der Bevălkerung des bestandenen II. Ro- 
manen = 17. Grenz = Regimentes, nunmehrigen Nassoder Districts = 
Gebietes in Siebenbiirgen, în Betreff des im Jahre 1851 siber die 
Waldungen dieser Bevălkerung twiderrechtlich verhângten politischen: 
Sequesiers, eingereicht îm amilichen Wege an das k. kănigl. sieben- 
birgische Landesgubernium, Wien 1865. Foarte multe nume am găsit 
în: Jelentese a naszid-videhi 44 kpzscgek €s azon videk kăzponti iskola 
osztăndij-alap meghatalmazott kâpviselGivel 1872. mărcius h6 (9-6n 
herkapoly Kâroly, mint volt m. kir. penziigyminiszter ur dltal a ma- 
gvar kincstdr neveben kâtătt szerzădes, illetâleg egyezstg megvizsgd- 
lisdra hkikuildâtt bizotisăgnak (No. 859)", precum şi în o seamă de 
monografii ale satelor, în special: Monografia comunei mari Rodna- 
nouă de P. Grapini, Bistriţa, 1903; Monografia comunei Sâniosif sau 
Poiana de Şt. Buzilă ; Monografiile manuscrise ale comunii Zagra 
de D. Chitul şi Macedon Maniu şi în Arhiva Someşană. 

') Cf. Dicționarul geografic al Bucovinei. 
2) Cf. Bubra în toponimia, slavă ap. Miklosich, o. c. 1, p. 85 şi II 

151, iar în cea germană Feldmann, o. c,, p. 101, Nr. 50. 
3) Cf. numele de localităţi Hodiş, Hodişa, Hodişel, Hodoş, Hoghi- 

lag (ung. Holdvildg, săs. Hallwelagen), care toate derivă din ung. 
h6d, houd > hold „breb“, hâdos „cu brebi“, 

4) Cf. T. Papahagi, Graiul şi folklorul Maramureşului, Bucureşti, 
1925, pp. 203—211. 

5) Cî. S. Oprean, Contribuţiuni la toponimia din ţinutul Săcuilor, 
în „Lucrările Institutului de Geografie al Universităţii din Cluj“, vol. 
II, Cluj, 1920, pp. 153—189, "> 
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rul, Buori ; Tur < slav. tura „Auerochs* ; Ciahlăul <. cealhău < 
ung. csahlă „un îel de vultur“ *), Rarău < ung. răârd „un fel de 
soim“ 2) sau din slav. raroh, din care este şi cuvântul unguresc, 
Cioara, Corbi, Corbeşti, Apa Corbului, Valea Corbului şi sinoni- 
mele acestora Vrancea, Vrăneşti < slav. vrana „corb“, Vorona, 
Voroneţ, Voronca, Voroncova, Voronovița, < rus., rut. vorona 
„corb“ *) ; Şoim, Soimuş < ung. solym „Soim'“, solymos ; Beica 
< ung. beka „broască“ ; Cârcedea < ung. Kerecsed, iar acesta, 
< Kerecsel „Falke“ ; Lăunul s. Lăunele — „leul“ 1); Soroca, 
Soroceni < rus. soroka < p.-sl. svraka „coţofană“, „ţarcă“ *) ; 
Galiţa şi Haliţa < slav. galica, rut. halica „Corvus cornix “ €), 
Vălcău, Vâlcan, Vulcan < slav. vlaha „lup“, ?), etc. 

Telciul, cum arată slav. telă- : telucu, telcii, adj. pâoXov, „vi- 
iuli“, precum și teltina „caro vituli“, alături de telecu p5oXos, 
a trebuit să servească la început ca atribut, probabil în legătură 
cu corespondentul slav (soda s. r&ka) al cuvintelor Apa cv, Va- 
dea o, numind mai întâiu Valea Telciului (ef. şi diminutivul Va- 
lea Telcişor), iar numele satului este ulterior, formându-se din 
cel al văii. a 

Aceasta este ceea ce, în stadiul actual al cercetărilor, poate 
să spună filologia cu privire la Telciu. Numele Telciului este re- 
lativ greu de explicat, dar totuşi el nu este un exemplu potrivit 
să ne arate că în explicarea numelor topice „filologii nu se pot dispensă de concursul istoricilor“, cum afirmă dl Motogna (p. 
197). DI Motogna, în comentarul documentului pe care-l publică, 
în această privinţă n'a contribuit decât, cu cetirea, greşită a nu- 
melui pe care filologul aveă nevoie să-l culeagă din documentele 
publicate de istorici. Fără îndoială colaborarea istoricilor cu fi- 
  

  

') S. Puşcariu, Dacoromania, III, 6735; G. Czirbusz, în Erdely, a, XVII-—1908, Nr. 1—2, p. 140, îl derivă, din slav. tahluj „Pleşuv“, care însă din punct de vedere fonetic nu ne-ar fi dat ciahlău, 
'2) Tiktin, DRG., 1299, 

3) Asupra acestora, cf. mai amănunţit o notă care urmează. *) cf. 1. Iorâan Rumănische Toponomastik Bonn u. Leipzi 
9 

> . - Pzlg, 1924-—1926, p. 141, 274; pentru „nume feminine de animale“, p 142—147 . 

5) M. Ştefănescu, Arhiva, XXVIII-—1921, p. 221. €) Id, ip, XXIX—1922, Nr, 1; pp. 67—68. 
”) Cf. mai pe urmă V. Bogrea, Dacoromania, IV, 871-872.
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Malogii în cercetările topanimice poate fi folositoare, dar cu două 
condiţii : fiecare să respecte munca :şi ţerenul de muncă al celui- 
lalt și să facă lucrul pentru care este pregătit. Altfel este expus 
să greşească. 1) 

Şi acum -să trecem la, numele de origine. ungurească ale sa- 
telor de pe Valea Someşului de sus. 

Dl Motogna, pornind din singurul caz al Telciului, generali 
zează şi serie : 

„Dl Nic. Drăganu, protesor la Universitatea din Cluj, în stu- 
diul „Toponimie şi istorie“, publicat în Anuarul al II-lea al 
Institutului de istorie naţională (din Cluj), susţine că unele nu- 
miri de localităţi din Valea Rodnei sânt de origine ungurească, 
iceea, ce sar explică prin legătura cu castrul regal de la Rodna. 

Cu alt prilej am atras atenţiunea autorului *) asupra nete- 
aneiniciei unora, din dovezile dsale?). Sânt de părere?) că deşi cas- 

1) Mi sa întâmplat să greşesc şi eu când, ca filolog, am încer- 
cat să întru prea afund în domeniul istoriei, cf. Anuarul Inst. de ist. 
națională, Cluj, 11—1923, p. 536. 

2) Anuarul al II-lea al Inst. de ist. naţ., p. 516. — N. A. — E vorba 
“de o notă tăcută de mine după cetirea unui articolaş al d-lui Motogna 
pe care mi la trimis în manuscris şi pe care nu ştiu să-l fi publicat 
după. observările pe care i le-am făcut. Această notă eră singura ob- 
servare justă din întreg articolașul. 

*) Fără a. însistă asupra tăriei expresiunii, observ numai că di 
Motogna, pe cât este de exigent faţă de „temeinicia“ dovezilor date 
pentru etimologiile mele, pe atât de indulgent este faţă de etimologiile 
dsale proprii, care se weduc de obiceiu la două cuvinte cu dovezi cu 
1ot, căci îată tot ce spune di Motogna cu privire la numele satelor din 
Valea Rodnei (Articole şi documente, p. 10 şi 11): „Presupunem  ori- 
gine străveche (probabil dacică) la „Salua“ — Salva, râu ce curge 
pe lângă satul cu acelaşi nume — întrucât tulpina „sal“ în indo- 
germană înseamnă apă (cf. „sala“ în sanscrită: apă, insula — în- 
sala)“, iar în notă se citează „Cappeler: Sanskrii-Woârterbuch“, și 
„Pe lângă numiri curat româneşti : Sângeorz, Runc, Mititei, Salua, (în 
notă : „Vezi p. 18* în loc de „Vezi p. 10”; nu sa modificat adecă 
nota originală din Transilvania, XLVI—1915, Nr. 1—6, p. 20), aflăm: 
îlua sau Ileva — pământ lutos, Leş = „ajuniş, Zagra (Zagora) = 
subt munte, Răbra =— colină (rebro în paleosl.) (în Transilvania, |. c.: 
„Răbra = apă cu peşti (?)'), Hordou (Hordov) = loc închis (pentru 
ua, Leş şi Hordou se citează: „Berneker, la cuvintele respective“, 

ca şi în Transilvania, 1. c.), Mocod, Năsăud şi Telciu, cu etimologie 

până acum necunoscută“, 

Mai amintesc aici numai două exemple dintre etimologiile dsale 

mai întinse. In Articole şi documente, p. '35—42, tără a şti de etimolo- 

2,
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trul de la Rodna a fost de mult ridicat; totuşi, aici, la: cursul su 
perior. al Someşului Mare, nu se poate adeveri existenţa, unei 
influenţe ungureşti care ar fi putut impune numiri pentru locali- 
tăţi, dintre cari multe existau de sigur şi pe timpul cuceririi 

maghiare“ (p. 196). 

    

gia sigură a Vrancei < vrana „corb“, dată. mai întâiu de V.. Bogrea: 
în „Neamul Românesc“ din 10 Iulie 1917 şi dovedită amănunţit de. 
Margareta Ştefănescu în Arhiva, XXVIIL—1921, Nr. 2, pp. 218—220 (cf, 
şi Vrăneşti, Vorona, Voronej, Voronca, Voroncova,. Voronovița etc. Şi 
numirile “româneşti Corbul, Apa Corbului, Valea Corbului etc., iar 
pentru derivate cr. Vrante < vrahnci SS rana ap.. Miklosich, Die 
slav. Ortsnamen aus Appellativen, 1, 91 şi II, 256 ; altfel P. Papahagi, 
Dunărea, 1, 31—38, care, ca şi pe Isaccea S. Isac şi. Tulcea < Tulji, 
Tulja, îl derivă din n. pers. Vrană A -cea), etimologie, pe care o ad- 
mite acum și I. Iordan, o. c,, pp. 222—223 şi 279, cu condiţia că trebue 
să pornim de la un nume de persoană; (cf. şi etimologia lui Hasdeu < sanscr. vrana „Berg“ şi a dlui Iorga < vrâna „Spundloch:“, Bull. Inst, Europe sudorient., X, p. 116) al “Motogna, amestecă acest nume cu acel al Branului (< slav. bran „lucta”, pugna”, Cihac, II, 26—27), al braniştei „pădure oprită“ (< slav. branisie, idem, Cihac, ibid. şi Dicţ. Acad. Rom, |, 640) şi acel al vranei „gaură, „urdiniş“, „poartă“ (< bg. vrana, idem, Cihac, 11, 465) şi al vraniţei (< srb.. vratnica < v.bg. vrata, Cihac, II, 405), uitând să ne explice trecerea: lui 2 în d. Şi mergând astfel „drept pe terenul atât de lunecos a] filologiei“ ajunge la „rezultatul surprinzător“ că din aceste cuvinte, născute din radi- cale atât de deosebite, prin acest amestec magic şi prin înserţiunea unui d adiţional, am îi ajuns la un vran-ik < bran-ik < vronsik < brom îk < brodnik (cu toate că în acesta din urmă este evident sufixul slay nik, iar „terminaţiunea:: (?) slavă -ik, adausă de dl Motogna, rămâne ne- explicată). Ori care din explicările date numetui: Brodnicilor (Borot= nic-, Borothnik, Borodnic-, Brodnie-, Prodnie- şi Bordoni) până acum, (< brod - nik „podar“, Miklosich, e. e., I, p. 8? şi II, p. 147, Nr. 31, iar după acesta D. Onciul, Originile principatelor remâne, Bucureşti, 1899 p. 90—91 ; brdo —- nic „muntean“, A. Bunea, Incercare de istoria Româ- nilor până la 1382, Bucureşti, 1912, p. 130—1 ; Berendici, numele unui neam turcesc, în rostire rusească cu o în toc dee şi cu metateză, şi sincopă, Dr. 1. Ferenţiu, Cultura creştină, XII—1923, No. 6—7, p. 59). este mai „acceptabilă“ din punct de vedere filologie: decât a dlui Mo- togna, care este „toarte puţin probapițăi (Puşcariu, Daecoremania, III, 1070). 

: 
Tot în Articole şi documente, p: 33—34, în legătură cu două forme documentare (balto a. 1261 şi balata a. 1971 şi 1274) dl Motogna se ocupă de etimologia cuvântului Baltă, citână părerea lui Miklo- sich (Die.Slav. Elem. îm Rum., p. 15) după care rom. baltă derivă dim p.-sl. blato și a lui G. Meyer, AEW,, s. v. balte, după, care poate: fi alba-
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-Am fost .şi mai „sânt. d6“ altă „părere“ decât dl Motogna, nu 

pornind dintr'un singur fapt, ci dintr'o serie de fapte şi, până ce 

nu se vor dovedi toate aceste fapte ca „neîntemeiate“, „părerea “ 

mea rămâne şi ea „fapt“. 

Aceste fapte sânt : 

1, | Numirile topice nu le dă totdeauna poporul însuşi, ci, 

„adesea, stăpânitorul (domn sau proprietar) şi administraţia. Nu- 

mirile vechi, date de popor, sânt de multe ori înlocuite de noul 

stăpânitor şi de organele administrative ale acestuia odată cu 

cucerirea, sau pe urma, ei ; stăpâniţii se mulţămesc să reprimească 

-de la stăpânitor şi să păstreze stâlcirea, formei originale pe care pe 

încetul o uită). In cursul lucrării se vor întâlni numeroase 

exemple de acest fel. Ş'apoi n'avem decât să privim în jurul 

nostru şi vom găsi că şi astăzi, în toate ţările care au câştigat 

teritoriu nou ori în .care relaţiile politice s'au schimbat după 

războiul mondial, :se întâmplă la fel. 

Administraţia în ținutul Rodnei la începutul stăpânirii un- 

gureşti a fost, după toată probabilitatea, latino-ungurească, de 

vreme ce s'a, găsit un .castru la Rodna, care a fost făcut curând 

după năvălirea Tătarilor ”), căci e pomenit la 1968), iar în 

nez ori slav, dar insistând prea puţin asupra celei a lui Berneker, 

SEW., 70, şi -necunoscând -ce sa scris despre baltă (chiar şi despre 

“formele documentare amintite !) în Dicţ. Acad. Rom. IL, 468 şi III, 
227 şi Gombocz—Melich, MEISz., 252, Magyar Nyelw, VIII, p. 247 și 

M. Wertner, Magyar Nyelvâr, XLIV—1915, pp. 245—246, unde puteă 

“găsi expus mult -mai bine, mai complet şi mai documentat (avându-se 

în vedere toate dialectele românești, limbile romanice, slave, ungu- 

“rească şi albaneză) tot ce crede că ne dă dsa ca lucru nou (cî. acum 

şi Th. Capidan, Dacoromania, II, 461; Gr. Nandriş, Les diphtongues 

d liquides dans les €lements slaves du roumain, Extras din Melanges 

„de VEcole Roumaine en France, Li, pp. 5—13, şi S. Puşcariu, Studii 

îstro-române, Il, Bucureşti, 1926, p. 278-219). 

4) Intemeiat pe ce? 

1) Asupra acestei chestiuni cf. mai pe urmă S. Pușcariu, Daco- 

romania, IV, 1346—1353. 

2) Cî. M. Rogerii canonici Miserabile Carmen, ap. 1. G. Schwandt- 

mer, Scriptores rerum Hungaricorum, Viena, 1766, P. 1, c. XX, p. 31, 

unde ni se spune că locuitorii Rodnei au căzut pe mânile Tătarilor, 

„+. cum fossata, muros et munitiones aliquas non haberent...* 

5) Cf. Hurmuzaki, |, 366 şi Zimmermann-Werner, Urkundenbuch, 

T, 100, unde se înşiră posesiunile cumpărate de comitele Heinrich de 

1a comitele Rotho astfel: „Nomina vero. ipsarum possessionum haec 

“sunt, primo -turris Aapidea st domus lignea apud turrim et curiara
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secolul XV, cum arată documentul de la 1440, eră părăsit )). 
Se ştie doar că întăriturile de la hotare ( v€g; cf. Vegard6, nu= 
me de localitate) au fost făcute de regii arpadieni ai Ungariei. 
Ingrijirea şi administrarea. lor priviă pe regele ungar. Şi, într'a- 
devăr ele au ţinut numai atâta, timp, cât le-a putut face însuşi regele, adecă câtă vreme regele a avut în mână, pădurile şi râu- 
rile şi a dispus de numărul necesar de păzitori *). Din secolul 
XIII însă începură în măsură mai mare învestirile cu domenii, 
pădurile au început să se împuţineze și păzitorii graniţelor şi-au pierdut terenul de subt picioare. Pe timpul Anjueştilor şi al lui 
Sigismund domeniile şi pădurile regeşti ajunseră în cea mai mare parte în mânile magnaţilor care n'aveau nici un interes. pentru păstrarea prisecilor (ung. gvepii, lat.. indagines)?).. 

Cât priveşte în special Rodna și ţinutul ei, se ştie că pe la 1264 pe aceasta, împreună cu minele ei, o stăpâniă regina Maria, soţia regelui Bela IV, tot aşa cum o stăpâniseră „et ceterae reginae Ungariae quae praecesserunt eandem'“. Papa Urban IV invită pe Ştefan, ducele. Transilvaniei, ca să-i resti-- tue reginei acest ținut 9. Dl Motogna. adaogă că acest fapt do- 

  

circummunitam cum tunde, sicut quondam comes Henchmannus bossedit, item molendinum ultra aquam Zhomos cum omni utilitate; sicut fuit comitis Henchmanni, item casam integraliter et duas curias: et omnes agros sub. castro, quos ad comitem. Henchmannum novi- mus pertinere, item medias partes argenti todinarum undique locorum quas ad comitem Rothonem novimus pertinere-«. 1) Cf. sin Castrum desertum, sive locum castri: desolati Radna; nuncupati, Hurmuzaki, TI”, p. 669. Oameni aparţinători la „pertinen- țiile“ castrului ain Rodna sânt amintiţi şi în a. 1410. (Zimmermann- Werner, Urkundenbuch, III, p. 487). 
?) Dovezi de existența: unor astfel de „păzitori“ în legătură, cu ce- tatea Dejului şi a Unguraşului sânt numele satelor Uriul-de-sus (ung. Felăr) şi Urişor (ung. Al6r), precum: poate şi Teoitiuy (ung. Tâtor < tot-6r, D. Pais, Magyar Nyelv, XI1-—1916, p. 16; cf. însă J, Râdăr, Szolnok-Doboka vârm. mon. VIII, p. 39: < slav. tetrev, teterev, tetera, „fasan'). Un deal şi pădure cu numele unguresc Gyapal; care ni se: spune că se găseşte lângă, Dicea, ar puteă corespunde ungurescului vyep-alj „partea din jos a prisăcii“ sau chiar gyep-e „partea, de din: colo de prisacă“ (cî. Ghepiiserdg- în jud. Someş). DR. Tagânyi, Alte Grenzvorrichtungen und Grenz-Cdland: und gyepiielve în Ungarische. Tahrbiicher, 1921, p. 112. 
1 Hurmuzaki, ID, p. 319—320; re und Firnhaber, Urkundentuch, I, p. kundenbuch, II, 92. 

gyepi 
a. T, Berlin u. Leipzig, 

jer, IV. 3, p. 216—217; "Teutsch 
80; Zimmermann-Werner; Ur
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vedeşte „interesul deosebital Regelui Bâla al IV-lea faţă. 

de acest.ținut“, căci „eră datină veche la regii maghiari, că dădeau 

reginelor, ca apanagiu, unele cetăţi şi provincii înfloritoare, 

din ale căror venite acoperiau cheltuielile împreunate cu între- 

ţinerea, curţii lor proprii“!,- 

Tot în anul 1264 ducele Stefan dărueşte comitelui Hazos 

„terram Nazowd (copiat greşit: Nazmwod)... vacuam tamen, 

et habitatoribus carentem cum omnibus vtilitatibus et perti- 

nenciis ...“2). 

In 1268, cum am amintit, sânt pomeniţi ca proprietari ori 

foşti proprietari comiţii Henchmann, Rotho şi Heinrich *). 
In 1310 voevodul ardelean Ladislau, care susţinuse pe preten- 

dentul Otto, se obligă „restituere et remiţtere argentifodinam 

de Rodna“ regelui Carol căruia i se supune. *). 
In 17 Martie 1409 regele Sigismund porunceşie să se ren- 

toarcă oamenii care aparţin „pertinenţelor“ la „castrum fide- 
lis nostri Petri dicti Crechmer, Radna 5). 

Intre 1412 şi 1414 posesor al „tributurilor şi tricesimelor'“ 

Rodnei este un anume Procopiu”). 

In 26 lulie 1414 Sigismund dă dreptul de pescuit în So- 

meș, Bistriţa, şi în alte ape „magnifico Michaeli Salomonis de 

Nadas Siculorum nostrorum comiti necnon castellanis vel vice- 

castellanis vestris in dicto castro Rodna nunc constitutis et. 

in futurum constituendis.“ 7) 

La 1440 satele din dreapta Someşului (Rodna, Maieru, Sân- 

georz, Feldru, Rebra, Rebrișoara, Teji]eiu.. Năsăud, Salva, Za- 
gra şi Mocod) au fost dăruite de regina Elisabeta lui Michael 

!) Articole şi documente, p. 15. 

2) Hurmuzaki, 1, p. 321—329: Fejer, IV. 3, p. 202—203; Teutsch 
und Firnhaber, Urhkundenbuch, |, p. 81. La Zimmermann-Werner a- 
cest document nu este reprodus după ediţiile anterioare, probabil 
fiindcă nu-l crede autentic ; cf. vol. 1, p. XXIV, unde autorii nu iau 
răspunderea nici pentru alte documente reproduse din acestea. In 
cri ce caz raportul dintre cele două documente din 1964 nu este 
destul de clar. 

3) Hurmuzahi, 1, 336 şi Zimmermann-Werner, Urkundenbuch, 
I, 100. 

1) Zimmermann-Werner, 0. c., L, 295—6, 

5) Zimmermann-Werner, o. c., III, 475. 

6) Zimmermann-Werner, o. c., II], 527, 528, 529, 613. 

7 Zimmermann-Werner, o. c., FII, 613—614.
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dakch „filius quondam Stephani Iakch de Kusal'!) şi predate 
„apud manus antelati Michaelis Iakeh, ac Petri. filii Ladislaj 
similiter Iakch, item Ladislai filii Georgii, ac alterius Ladislaus, 
et Georgii filiorum quondam Ioannis modo simili Iakch de prae- 
iata Kusal, fratris ipsius...“ 2), | _ 

Cum arată documentul de la 14 Decemvrie 1450, aceste 
sate sânt tot în posesiunea familiei Iakch din partea căreia 
sânt zălogite cu drept de răscumpărare lui Nicolae de Kâmer. :) 

Documentele din acest timp fiind rare, nu ne-au păstrat 
nai multe nume de proprietari pentru satele din dreapta So- 
meşului. Ele sânţ totuși deajuns pentru ca să ne arate că și în 
această regiune slăbise puterea regală şi începuse învestirea 
cu domenii a magnaţilor, care a trebuit să aibă ca urmare şi 
reducerea privilegiilor şi libertăţilor locuitorilor foști iobagi 

zegali. 

Aceste documente ne mai dovedesc că mai bine de 200 ani înainte de 1475 lucrurile au trebuit să se întâmple pe malul drept al Someşului la fel cu pe cel stâng, unde întâlnim nu- miri slavo-româneşti alături de numiri ungurești, căci din punct de vedere administrativ. Solnocul interior cuprindeă şi comu- mele din dreapta Someşului de sus 9. Din punct de vedere is- toric nu este iertat să ignorăm acest lucru. Iar în privinţa sa- telor din stânga Someşului avem lămuriri mai numeroase. Astfel Conventul din Cluj-Mănăștur raportează în 22 Fe- bruarie 1392 vice-voevodului ardelean Ladislau că Stefan de Vilâgosberek (Vireag), cei doi Ladislau de Somker6k (Sinte- reag), cu Ioan, mai departe cu loan de Nemesye (Nimigea ). 
  

» Dl Motogna, Articole şi documente, p. 18, interpretează ast- fel: „Fiica lui Sigismund ... dăruește Roâna şi dependenţa ei lui Ştefan (sic) Iaks (sic) de Kusal, fost comite al Săcuilor“ şi citează Hurmuzaki, II, p. 23, ca şi în Transilvania, XILVI—1915, Nr. 1—6, p. 97. ) Vezi anexa reprodusă din Los, Kemeny, Appendiz Diplomatarii Transsylvani 1491—1449, pp. 183—184; ef. şi Hurmuzaki, T?, p. 669. 3) Cf. c. Szab6, o. e, p. 63—64 şi Motogna, Revista istorică, 1. c. şi doc. anexat în tacsimile. 
) Cf. înşirarea satelor din dreapta Someşului în documentul de la 1440 (anexa IV), despre care se spune „omnino in comitatu Szolnok Interiori partium nosirarum, Transylvanarum habitas“ ; de aseme- nea și următorul pasaj din diploma de la 3 Iunie 1475 a regelui Matiaş : „oppidum nostrum Radna vocatum, cum suis pertinenciis Radna Wwelgye vocatis, in comitatu de Doboka habitum et existens“* (Hurmuzai, II”, 329 și XV, 33)
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În sfârşit cu Antonie şi cu Martin de Somker6k (Şintereag) au 

împărţit posesiunile Somkerek (Şintereag), Vilagusberk (Vireag), 
„Alsd- şi Fels0-Nemegye (Nemege inferior et Nemege superior, 
Nimigea-din-jos şi Nimigea- din-sus), Nemeth (Nimtiu), - Proz- 

“lop (Prislop), Luchka (Luşca), Magasmorth (Mogoşmort), Kach 
(Cociu), Alsd- şi Felsew-Brethe (Bretea-din-jos şi Bretea-din- 

-sus), Egres (Agrieş), Vdvarhely (Odorheiu) şi Chepan (Cepan) 
şi pertinenţele acestora din comitatul Solnocul interior ?). 

In anul 1468 regele Matiaş împreună cu voevodul Ardea- 

lului Ioan de Bazin dărueşte „pro fidelibus servitiis sui egregii 
Ladislai Erdely dicti filii Nicolai Erdely de Somkerek totales 
ortiones possesionarias iri possessionibus Somkerek predicta, 
Wdwarhel, Zazberethe, Zechorberethe, Kach, Magasmarth, Wi- 
“ragoskerek (sic, — „,Wiragosberek'“), Nemegye, Felsewnemegye, 
Nemethy, Chepan, Prezlop, Lwehka, Zenthandras in de Zolnok 
anteriori, ac Rewch, Farago, Gerebenyes et Welker vocatis in 

“Fhordensi comitatibus . . 2), 

Cum arată documentele, aceste sate rămân şi mai departe 

în posesiunea, familiei Erdâlyi. Le găsim în următorii ani şi în 

“următoarele forme : i 

In 31 Oct. 1505 : „Somkerek ac Zeker Berethe, Kach, Magas- 

“marth, Wyragosberek. Zaasnemege, Olahnemege, Lwchka, Prez- 

ap, Chepan, Nemethy, Wdwarhel et Egres“%. Tot așa în 5 
„Noemvrie 1505 3. | 

In 29 Iunie 1507: „Zekerberethe, Kach, Magasmarth, Wy- 

“ragosberek, Zaznemege, Olahnemege, Lwehka, Prezlop, Chepan, 

„Nemethy, Wdwarhel, Zaazberethe et Egres". 5, 
In 29 Ianuarie 1514: „in Somkerek predicta, neecnon 

Waădwarhel, Zazberethe, Egres, Zeker Berethe, Kach, Magasmarth, 

W'yragos Berek, Nemege hungaricali alio nomine Nemege saxo- 

nicali, Nemege volachali, Lwehka, Prezlop, Chepan et Nemethy 

nominatis in Zolnok interiori, necnon Zaah, Lekencze, Gerebe- 

nyes, Nema, Kok et Bewl in Thordensi ac Thwsson, Mehes et 

Welker appellatis . . .“%) 

*) S. Barabâs, o. c., vol. I, pp. 235—236. 

2) 1d., 1, 19%. 
2) 1d., 11, 280. 
*) Id., II, 288. 

5) Id., 11, 299. 

"6% 1d., 11, 320—821. -
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In 29 Martie 1514: „in Somkerek predicta ac Wdwarhel; 

Zaz Derethe, Egres, Zeker Berethe, Kach, Magasmarth, Wyragos-- 

berek, Nemege hungaricali alio nomine Nemege saxonicali, Ne- 

mege volachali, Luchka, Prezlop et Chepan vocatis...“*), 

Dacă însăși documentele nu ne spun mai mult în privinţa. 

posesorilor de până în secolul XV ai satelor de pe Valea, Some- 

şului de sus şi chiar şi a Bârgăului, ne dau o seamă de lămuriri 

însă numele unor munţi care le aparţin acestora, precum și ale 

unor sate învecinate. , 

Astfel muntele Beneş, care e proprietatea comunei Rodna- 

veche, a fost numit așă după un comite Benus, cet. Benuş (lat. 

Benedictus ; săs. Bensă sau Beneă ; cf. şi ceh. Bene3), care aveă. 
posesiune în ţinutul Rodnei între a.1296—1313:). Benes ca 

nume de familie se întâlneşte şi astăzi la Saşii din Bistriţa, şi 

Reghin, iar în toponimie ca nume al unei părţi de hotar în Wal- 
tevsdorf și Bistriţa în formele Behnisch, Behnesch 9, iar de locali- 
tate în Secuime”). 

Heniul, aparținător Bârgăuanilor, a fost numit după „„Lo- 
hannes dictus Henul de Bystricia“, săseşte Henul, care în a, 
1334 şi 13360 avea posesiuni în apropierea Iadului, comună din: 
jud. Năsăud, deci tocmai unde se găseşte muntele Heniul5). 

La muntele Heniul ajungi din Bârgău mergând în sus pe: 
Părăul Stiborului (< n. pr.. ung. Stibor, lat. Stiborius) cam le 
oră până la Dealul Sfiborului?) şi apoi continuând drumul încă 
1 oră şi jumătate. 

Călimanul (săs. Keliman, ung. Kelemen) învecinat cu Munţii 
Rodnei (cf. şi Izvorul Călimanului) corespunde numelui de per- 
soană și familie unguresc Kelemen. Intr'adevăr Munţii Călima- 

» Id., 11, 334-—335, 
2) Zimmermann—Werner, Urkundenbuch, 1, 203—5; G. Kisch,. 

Nordsiebenbiirgisches Namenbuch, Sibiiu, 1907, p. 55. 
3) G. Kisch, o. c. p. 15. 
4) Cf. S. Opreanu, o. c. p. 1%8. 
s) Zimmermann— Werner, Urkundenbuch, 1, 459, 480, 461 şi II, 

210; G. Kisch, o. e. p. 55, 
*) Ar putea fi vorba de voevodul Ardealului Stibor care a fost și „comes Bistriciae“ în 1412, cf. Zimmermann— Werner, III, 523, 597,. 529, 541, 543, 545, — Amintesc că Dealul Stiborului se mai găsește pe.- Valea Oituzului, lângă -Grozeşti şi Marginea, cî. C. Chiriţescu, Isto- ria războiului pentru întregirea României 1916—1919, ed. II, Bucu-. rești, schiţa XXX.
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nului sânt numiţi în a. 1228 „Alpes Clementis***). Forma cu a 

în. silaba ultimă Kelleman — „Clemens, „Kelemen“ se întâlneşte 

într'un document din anul 1415"). Dar ea se poate explică şi ca 

fiind desvoltată în limba română (cf. ung. ellen, beteg, sereg,. 
hitlen, nemzet, sekeres, terhet > rom. alean, beleag, şireag, hit- 

lean - hiclean - viclean, nemzut, sechiraş, tărhat etc.2). 

Probabil tot un nume de persoană este şi enigmaticul nume 

al Țibleşului, rostit Țâbleş (munte şi apă, dim. Țibleşel): „ad. 
montem Zepleshauasa' a. 1373 *), „ad alpem Czyblesharasa gra- 
diendo“ a. 14355) „Fluvii Zeples“ a. 1450 (cf. documentul anexat 
în facsimile), deci cu redarea grafică a rostirii streine a diecilor 

care au scris documentele respective. Sufizul posesiv -a din ha- 

vasa ne arată că Zeples a trebuit să, fie posesor. Păstrarea grupei. 

-Vl- si terminaţiunea. -eş ne trimit la o origine asemănătoare cu 

aceea, a lui Beneş*). Ca şi Beneș, şi Tibleş-ul (mare şi mic ; Ci- 

Ulişiu — Țiblişiu) se găseşte şi în Secuime în regiunea Bilborului. 

şi a Ciucului”). 

  

') Zimmermann— Werner, Urkundenbuch, IL, 49; G. Kisch, o. c., 

p. 67. 

) Zimmermann—Werner, Urkundenbuch, 1, 664 şi 666. 

3) Cf. Căliman, deal (Cuhe) şi Căliman, pădure (Dragomirești) în, 

Maramureș, ap. T. Papahagi, o. c., p. 203; Călimana în Secuime ap. 

S. Oprean, o. c., p. 162; Valea lui Căliman în Zagra, jud. Năsăud, 

apoi Călimăneşti etc. Pentru acestea nu se potriveşte explicarea dată 

de G. Weigand, XXVI—XXIX. Jahresbericht, p. 162, pentru apele bul- 

gare kalimana și Kalimanica: < Kalimana, -nka, -ntica „Anrede an 

die- Taufpatin“. 

1) 1. Mihâlyi, Diplome maramureșene din secolul al XIV-lea şi al 

XV-lea, Sighet, 1900, p. 66. 

5) Id, ibid., p. 292. 

€) Din pricina, rostirii cu -b- cred că nu este nici o legătură între. 

Țibleș şi între numele familiei maramureșene Țiplea (cf. şi Țipleş re- 

levat de Bogrea, Dacoromania, IV 860—861), care, având în vedere 

vechimea lui, nu ştiu dacă poate fi derivat din fiplă „getrocknete. 

Tierblase', „Zellulosehaui'“ pentru care cf. gr. raiza „Hăutchen des 

Eis, Haut aut der Milch etc. Mai curând trebue adus în legătură 

Țibleşul cu maramureşanul țebeş „teapăn, puternic“ (v. T. Papahagi, 

0. c., p. 82/72 şi 235; ct. si Tegheș ap. Bogrea, 1. c.), pentru care ct. 

rad. slav. ceb- cunoscut în toponomastică (ceh. Cebiv, Cebevo, Ci- 

bouio», Ceblovice, ap. Fr. Miklosich, Die Bildung der Ortsnamen aus 
Personennamen im Slavischen, p. 70, Nr. 348). O familie nobilă Czebel 

este atestată din Visk pe la 1752, cf. Mihâlyi, o. c., p. 517. Cf. și Țibdu. 

7) Cf. G. Opreanu, o. c., p. 156, 157, 178.
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Cel dintâiu proprietar după care a putut fi numit Tibleşul 
-a trebuit să fie tot aşa de vechiu ca şi acel al muntelui Basarabă 
aparținător comunei Runc, care probabil a fost stăpânit de îami- 
lia Bozarad = „„Basarab' pomenită. tot în documentul de la 1450 
“ca, având posesiuni în regiunea, Telciului apropiat (item in pos- 
sesione Thelch quatuor sessiones iobagionales, în quibus Bozarad, 
Dragmer, Golya ac Johannes resident“ ).-Un munte Besarabă 

“este atestat la hotarul dintre judeţul Năsăud şi Maramureş în 
apropierea Bătrânei ?). 

„Fără a le putea fixă data, apariţiei, mai avem şi alte nu- 
miri de munţi şi dealuri născute din numele proprietarilor, unele 

-de origine evident streină, altele românească : Piatra lui Orban 
(ef. ung. Orbân — „Urban“), Dealul Ormului (et. ung. rom 
„pisc, vârf“), Dealul Bancului (cf. n. pr. Bânk), Dealul Vremeș 

(ef. vreme -+ suf. -eș, dar și ung. vermes „8ropos** SC verem „groa- 
pă“, din care derivă săs. Wermesch, rom. Verimeş < Varmeşan, şi 
'din care, subt influenţa lui vreme, s'ar fi putut metateză Vremeș), Mărişel, Dumitrel, Crticiunel, Muntele Gruii ?), Dealul lui Ivan. Piciorul Oncului, Dealul Candrenilor, Bâtca Brănenilor, Olisim, -Poiana lui Toader etc. *). 

  

1) Cf. Documentul anexat în facsimile și Rev. ist, XI-—1925, Nrele "7—9, p. 199. — Observ că în acest timp se găsiau în părţile ardelene și -ungurene mai multe familii Basarab. Doi „Sebastianus Bezeraab de Sali“ (— Sdlyi) sânt pomeniţi ca studenţi la universitatea din Viena în a. 1440 şi 1487 (Dr. Sehraut Kăroly, A bâcsi egyetem magyar nemze- tenehk anyakânyve 4453-to1 1630-ig, Budapest, 1902, 1, p. 67, 134 şi 403), S'ar putea că tot „Basarab“ să fie și „Ioannes Vid Bassaracius: (poate „loan Vodă Basarab"), înscris la, universitatea din Wittenberg. în Magyar târtenelmi tdr, VI, pp. 215—228, precum Și în Archiîv f. siebbyg. Landeskunde. Neue Folge, 11—1855, pp. 194-—141, unde se înşiră nu- Thai studenţii consideraţi Saşi. Ce priveşte pe Litway din acelaşi do- "cument, amintesc că într'un document maramureşean de la 1419 (Mi- hâlyi, o. c., p. 437) este vorba de „filii Lythway de Uglya non Thathol“, Mihâlyi (o. e. D. 238, n. 5) îl explică ca fiind idenție cu Hyppolit + slav. -voi (et, Radivoi, Branivoi, Lucavoi etc.). Fireşte, aceeaşi trebue “să fie și explicarea munteanului Litovoi. | ) Mihâlyi, o. Cp. 67 şi 379; a, 1815, Arhiva Someşeană, Nr..1,p.53: T. Papahagi, o. e, p. 203; cf. şi Bârjavă, ap. T. Papahagi, 1. c. 3) Poate fi n. pers. Gruia, Qar Şi fem. lui gruiu, „Kranich“, cf. 7, Tordan, Rumănische Toponomastik, p. 163. *) Numit după propiietar ar “putea fi și muntele Galaţ (cf. Ga- dacz < Glatz adeseori în documente), căci nu este probabil ca numele
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Adese ori proprietarii au fost femei, mai ales văduve: Lu 

căciasa (ung. Lukâcs — „Luca“), Mihăiasa (cf. ung. Mihdly, 
rom. Mihai alături de Mihoul, Mihăilă), Cucureasa (a. 1762, Ar-. 
hiva Someşană, Nr. 4, p. 55; cf. cucură 1. „tolbă““; 2. „cormană“), 
Drăgoiasa (< Drăgoiu), Voivodeasa (voevod) *), Ivăneasa (< 
Ivan), Negreasa ( Negru s. Negrea ; cf. Negrileasa < Negrilă, 

în Bucovina, Dicţ. geogr. al Buc., p. 150)?); Botoaie (cf. n. pr. 
Bota), Bugşoaie (cf. n. pr. Bucşa), Bruhoaie (prob. din n. pr; 

germ. Bruch), Porcoaie (Porcu este un nume de familie cunoscut 

pe Valea Someşului ; Porcius nu este decât forma, latinizată a 

lui Porcu)?); Şăndroaia ( ung. Sândor „Alexandru“ >> rom. 

Sandru ; cf. Sandru, părău, afl. al Moldovei şi Şandrul-Mare,. 

munte, Dicţ. geogr. al Bucov.), Poiana Săvoaii (Zagra) î) Bu- 

hăiasca (< Buhaiu, dar ar puteă fi şi din apelativul buhaiu), 

Oprişasca (mai vechiu Oprişa, cf. Arhiva Someşană, Nr. 1, p. 

58, a. 1815) etc. | ' 
Măriile: Măria mică şi mare, Iavorul şi Valea Măriilor, ung. 

  

unui munte să ni se fi păstrat din pluralul Galaţi < Gallatae s.. 

Gallati „bkelten“, cf..G. Kisch, Zur Woriforschung, în Prinos lui Sievers, 

p. &î, şi G. Weisand, Balkan-Archiv, 1—1925, p. 5. Intru cât din acest 

munte se scot şi minerale, cf. şi galaţ din galațecău (< ung. galackâ 

s. gdlick6). Dl Iorga, Rev. iîst., XIII—1927, Nrele 4—6, p. 196, vede în 

Galaţi „un nume de persoană cu sufixul -aț din Romanaţ, Crușovaţ, 

Craguevaţ. 

1) Nume topic foarte important, căci, împreună cu vâj „moşneag, 

bătrân“, la început „conducătorul satului“, — pentru care cf. rut. viu 

„dux“ întrun document de la 1467 (1. Bogdan, Documentele lui Ştefan: 

cel Mare, vol. il, Bucureşti, 1913, p. 297) şi rus. voîu, idem, cu sensul 

degenerat ca şi în jupan - jupân etc., — este o rămăşiţă prețioasă din 

organizaţia militară şi administrativă, slavo-română a Românilor din 

Nord. Instituţiunea cnezilor se mai găseşte pe Valea Someşului în 

sec. XVI, cî. Hurmuzaki, XV, 271 (a. 1523), 681 (în Feldru, a, 1580), 792: 

(în Telciu, Feldru, Sângeorz, a. 1602); Korrespondenzblatt, V—1882, 

p. 86 (în Rebra, a. 1589), etc. - 

2) Cf. şi Hopăneasa, parte de hotar în com. Zagra, < Hopan, 
nume de familie atestat în Arhiva Someşană, Nr. 1, p. 67; în aceeaşi 

comună se mai găsesc Dălbăneasa, Gordăneasa etc. 

3) Cf. însă și porcoaie „căpiţă“, cuvânt cunoscut pe Valea Some= 

șului de sus. 

1) Cum voiu arătă într'o notă ulterioară, aici ar intră şi Cormaia, 

nume de apă, în cazul că avem de a face în el cu un derivat cu suf. 
-oaie, trecut în -aie după labială.
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Mdriavălgy ; Pe Mării ; izvoarele Măriuţ au putut să-şi ia nu- 
mele ori de la regina Maria, soţia lui Bela IV carea stăpânit 
Rodna, ţinutul şi minele ei pe la 1264, ori de la colonia de mi- 
„neri numită ,,Mariensee“, întemeiată de Germanul Manz la, Cârli- 
baba, (cf. Marele Dicţ. geogr. al hRom., ], p. 68). Intr'adevăr iată 
ce se constată din însuşi terenul acestei regiuni : „Băi, după 
mapa geologică au fost cu zeci de ani înainte şi în obârşia izvoa- 
relor Măriuţ ! In multe locuri în stânci se află caverne subterane 
său peşteri. Așă în Pietrile Gurgoi, în stânca vis-â-vis de Stanca, 
Stegilor de la Rodneni. (Aici zice geologul Rozdosnyik că a fost 
tău subteran) şi pe coasta Dealului-vârtej, ete“ 1). 

Satul săsesc Cepan (acum botezat fără prea multă chibzuea- 
lă Cepari < cedpă ; săs. Tschippndraf, -draf; ung. Csepân) este 
la origine din ung. Csepân, iar acesta corespunde slavului (ceh., 

-slov.) Stepan — „Stefan“ *). Acesta eră numele posesorului atestaţ 
întâiu în a. 1332—37 în forma conruptă Cupim *), apoi în a. 
1380 ca „possessio Chepan“ *), Chepan a. 1392, 1468, 1505, 1507 
şi 1514 *), Caypan a. 15906) ete. - 

Tot aşa Dumitrea (săs. Mătto rschdraf, Măttosehdrof ; ung. 
Nagy-Demelter) şi Dumitriţa sânt derivatele lui Dumitru, însem- 
nând satul acestuia, „Dort des Demeter s. Metter', cum ne arată «lar cel dinţâiu document în care este pomenit acest sat: De- metrii villa a. 1317—907). | 

Ardanul de „după târg“ (Bistriţa), săs. Gârdn, Gârn, ung. Ardân, cum se vede din cele dințâiu documente în care se întâl- neşte acest nume (a. 1319 Iordanfalua, Zimmermann-— Werner, 
0. c., I, 339; a. 1332 illa Jordani, Mon. Var. Hung., I, 111), este din numele de persoană Jordan, Jordanus, Jordanes 5). 

Tonciu (săs. Tonch, mai vechiu Tonich, Tonig ; ung. Tacs, 
PN 

1) Buzilă, o, c., p. 319. — Derivarea lui N. Şimon < sanser. Tar „apă“, ap. Pavelea, o. c., p. I1, nu se poate admite. 
*) G. Kisch, o. c,, p. 135; Gombocz—Melich, MEtSz., 941— 943, 

| *) Monumenta Vaticana Historiam Regni Hungariae îllustrantia, I. Budapestini, 1887, p. 97. 
a Zimmermann— Werner, o. c., II, 514 
5) S. Barabăs, o. e, 1, p. 236, II, p. 19%, 280, 283, 299, 321, 322, 335, & G. Kisch, o. c., p. 135, 
7) Zimmermann— Werner, 0. c., ÎI, 327; cî.G. Kisch, o. c., p. 8. 5) Cf. G. Kisch, o. Cc. p.64; Gombocz—Melich, MEtSz., 198.
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Tatsch ; cf. şi Tonciu, ung. Tancs, în jud. Mureş) este din Auta- 
„nich, diminutivul lui Anton, lat. Antonius 1). 

Dejul (ca şi Dejul, părăiaş în jud. Vrancea ; Dejoiul, deal 
“Si pădure în jud. Vâlcea ; Dejeşti, com. rur., sat şi deal în jud. 
Olt, cf. Marele Dicţ. geogr. al Rom., III, 95; Deaş, ung. Des- 
hdza, jud. Sălagiu ; Dejani, ung. Dezsân, jud. Făgăraş ; Dejani, 
ung. Dezsânfalva, jud. Timiş, cf. S. Moldovan şi N. Togan, Dic- 
ționarul numirilor de localităţi cu poporațiune română din Tran- 
-silvania, Crişana şi Maramurăş, Sibiu, 1919, p. 64; Des(2s) în 
com. Bâcs-Bodrog, Sopron, Veszprem, Deshyda în com. Somogy, 
ci. Csânki, II, 199, III, 227, 269, 605, Gombocz—Melich, MELSz., 
1342—1343) derivă din n. pers. Deă (şi Deo, Dea, Desjo, Desja, 
Desoje etc.), ipocoristicul  iui Desimir, Desislav, Desirad, Desi- 
toj < rad. desili „antreffen, finden“, deci propriu „Friedensfin- 
der“, „Rhumesfinder', „Freudenfinder“ etc. *), cu trecerea obiș- 

“nuită a lui ș final în j (cf. bruj< bruşi, plur. lui brus < slav. 
-brus ; Lugoj < ung. lugas etc.). Pentru cea dintâiu formă completă, 
a acestui alintător cf. Dezmir, ung. Dezmsr, jud. Cluj, tocmai pe 
linia dintre Dej şi Cluj *). 

Gherla, rostită popular şi Gerla şi D'erla este numită aşa 
probabil după proprietar care a putut să se cheme Gerlach *). 
In documente se întâlneşte Gerlahida încă în a. 12915). 

*) G. Kisch, o. c., p. 133; Vergleichendes Woărterbuch der Năsner 
(siebenbiirgischen) und moseljrânkisch-—Auzemburgischen Mundart, p. 
224, 

*) Rijecnik hrvatskoga îli srpskoga jezika, v. LI, Zagreb, 1884, pp. 
345, 359, 360, 267; Gerov, Recnika na bl garshyj jezyha, v. IL, p. 28; 

“G. Weigand, XXVI—XXIX, Jahresbericht, Leipzig, 1921, p. 133. 
3) Părerea iui Melich (Magyar Nyelw, IL—1919, pp. 125—127 şi 

MEtSz., 1342—1343), pe care el însuşi o credeă la început ridicolă 
(Magyar Nyele, II-—1906, p. 98) şi după care Dej derivă din ung. Des 
< Deus (< lat. deus), întrebuințat ca nume de persoană (cf. Deus- 
teluke, Deushida etc.), ca şi ung. Isten, după ce cunoaştem exemplele 
citate mai sus care nu se restrâng la Ungaria, nu mai poate fi sus- 
inută. Altfel G. Kisch, Vergi. W5, 54, unde se compară cu n. top. 
de pe Rin Dees-en, arătându-se că în forma ungurească cea mai 
veche Desvar (a. 1291) poate fi vorba de o cetate (cf. şi săs. Burgloz 
a. 1534) numită după o persoană, şi Br. Gustav Bedeus, Ortsnamen- 
deutung, 1906, p. 28 (ap. Kisch, Nordsieb. Namenbuch, p. 28): „Decs 
ist wohl dies — davit“ (zu dak. dava „Burg)“. 

*) G. Kisch, Nordsied. Namenbuch, p. 43, 94; Zur Wortforschung 
în Prinosul lui Sievers, p. 43. 

*) Zimmermann—Werner, o. c., I, 170. Totuşi cî. și Derla (pe 
Nistru) ap. N. Iorga, Doc. Bistr., 1, 34 și Hurmuzaki, XV, 871.
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Ne oprim în acest loc, cu toate că numai în Valea Someşu-— 
lui până la Dej am puteă spori mult numele de localităţi date 
după proprietari. 

In tot timpul până la dispariţia castrului (chiar şi dacă 
populaţia Rodnei a fost alcătuită din Germani şi Saşi, alături. 
de Românii băştinaşi din împrejurime), administraţia, civilă şi 
mai ales cea, militară, în care au fost după toată probabilitatea 
numeroşi Unguri alături de Saşi, a trebuit să tie, ca şi în alte- 
părţi, latino-ungurească. lar această, administraţie, în frunte. 
cu conducători şi „comites“ de Pistriţa unguri şi saşi, „a putut 
impune“ numiri ungureşti şi germano-săseşti privitoare la aşe- 
zările militare, băeşit, hotărnicie şi originea, populaţiei unor sate, 
alături de cele româneşti sau slavo-româneşti mai vechi. 

Situaţia satelor din dreapta Someşului na putut să se- 
schimbe prea mult prin dăruirea Bistriţei lui Ioan Huniade de: 
odată cu titlul de comiţe perpetuu care, după moartea, acestuia, 
a trecut asupra cumnatului său, M. Szilăgyi. Cei doi „Dar- 
călabi“ (< ung, porkolâb, iar acesta < germ. Burggraf) sau: 
administratori ai oraşului Şi „pertinenţelor“* acestuia erau Un- guri. Aşa au fost Szekely Mihâly, Hederfai Istvân, Ramoha 
Zsizmond de Szeretfa, Zob Pâter ete. „Vitejii“ (vitseek) din noua. 
cetate a, lui Huniade, „„Flestenburg“, menită să înlocuească ve- 
chea cetate de pe „Burgberg“ a Bistriţei, erau şi ei în cea mai 
mare parte Unguri. Deși eră salutaţ latineşte, cântecul cu care- 
eră primit comitele se numiă cu cuvântul unguresc „hajnal“.. 
Administraţia, lui Szilâgyi, împotriva căreia au fost nevoiţi să se- 
revolte ţăranii saşi conduşi de Engelbrecht, nu puteă fi deci. 
decât latino-ungurească *). 

Cu timpul însă anexiunea. sau încorporarea financiară a sa-. 
telor someşene la oraşul Bistriţa, tăcută mai întâiu pe timpul lui. Ioan Huniade?) şi continuată, şi definivată. de Matiaş”), a intro-. 

  

%) Cf. asupra acestor împrejurări, afară, de Kramer, o. e. pp.. 6—12, şi expunerea populară și cam tendenţioasă a lui Oskar Kisch,. Die wichtigsten Ereignisse aus de Geschichte von Bistrita und des: Nâsnergaues von der Zeit der Kolonisten — Einvanderung bis zur. Gegenwani, 1, (1141—1699), Bistritz,-pp. 20 ş. u. 2) Hurmuzaki, II?, 37, 
- ?) Pentru diplomele de la 30 Sept. 1469 şi 4 Noemvrie 1472, cf, afară de A. Berger, o. c., la data respectivă, şi V. Motogna, Articole şi documente, p. 19, şi „Vertheidigungs-Schrift“ şi „Majestăts-Gesuch“,. în care se insistă în special asupra pasagiului „Ut Praefatum (s..
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dus, alături de forma de administraţie latino-ungurească, și pe 
cea. germano-săsească. În acest timp adecă, cum ne arată docu- 
mentele și socotelile orașului Bistriţa, începuse să întrebuinţeze 
și limba germano-săsească. In privinţa numirilor topice, deşi 
eră conservativă și păstră de obiceiu numirile ungurești, noua 
administraţie ne-a dat, cum vom vedeă, și numiri gerinano-: 
săseşti. | 

2". Analogia celor mai muite sate din stânga Someșului până 
la Mocod, unde, cu toate că în împrejurimea, Becleanului ') viaţa 
vomană pare să fi fost tot așa de intensă ca şi la Rodna, cum 
dovedesc rămășițele arheologice, și deși nu s'a găsit în această 
parte un castru unguresc (afară de cetatea Ciceului şi de întă- 

item) oppidum (i. e. Rodna) cum suis periinentiis, hospitesque et in- 
colae eărundem universis juribus, libertatibus, consuetudinibus, gra- 
tiis et privilegiis, quibus [ipza] Civitas Bistriciensis, Civesque et Com- 
iunitas ejusdem ab antiguo usa exstitit, uti perpetuo et gaudere va- 
leat atque possit. (Interim ipsum Oppidum et pertinentiae eiusdem ci- 
vitatis connumerantur)“, din care se vede că încorporarea la oraşul 
Bistrita făcută prin diploma de la 1472 eră numai jure jurisdic- 
tionis, nu și jure dominalis, iar la p. 4 se anexează cunoscuta 
„Deduetio historica“ de la Nr. 248 din 18 Februarie 1764 a can- 
celăriei aulice din Viena prin care aceasta recunoaşte că de la 1472 
până la 21 Maiu 1639, când Gheorghe Râk6czi hotăreşte într'un proces 
de delimitare dintre ţinutul Bistriţei și Maramureş, locuitorii Văii 
vodnei au fost liberi: „Clare deducitur ex praemissis documentis, 
quod Oppidum et Vallis Rodna inde ab anno 1472 usque 1639 in pa- 
citica possessione civicae libertatis perstiterit“. Asupra documentului 
din urmă cf. acum Şt. Seridon, Arhiva Someşană, No 3, Năsăud, 1925, 
Pp. 21—30; asupra continuării procesului amintit până în 1815, cf. 
Al. Ciplea, O delimitare de graniţă între Maramureş şi districtul Nă- 
sudului, în Arhiva Someşană, Nr. 1, Năsăud, 1924, pp. 46—60. Diploma 
de la 3 Iunie 1475 se găseşte publicată în Hurmuzaki, 112, 329, și XV, 
3-—84; et. și Motogna, |. c., pp. 20—22 şi Şt. Scridon, | c., p. 25 ş.u. 

1) Nume derivat din forma ungurească a Vifleim-ului; luat apoi 
si de familia, proprietară Bethlen; cf. Bethlem a. 1305, Zimmermann— 
Werner, o. c., I, 230; Bethlen, Bethleem, Bethlem a. 1342—1390, ia. 
ibid, II, 672 (indice); Bethlen, Bethlem a. 1408, iq. ibid., III, 459, 453; 
Bethen 1413, Bethlen, Bethlehem 1438, Bethlen 1858 ap. G. Kisch 
Bethlen 1413, Bethlen, Bethlehem 1438, Bethlen 1858 ap. G. Kisch, 
Nordsiebenbiirgisches Namenbuch, p. 16, care observă. : „Bethlem — „Bethlehem; ein biblischer Name bei einem von Christen gegriindeten 
Orte ist nichts Auffallendes. Eine Vorstadt von Bethlen heisst bezeich- 
nenderweise Jerusalem. Vgl. O. N. Bethleem im nordstlichen Frank- 
reich (Kanton Clamecy) und 0. N. Jerusalem in den Vereinigten Staaten von America“, a 

7 

8
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ritura din see. XVla Becleanului) şi mine lucrate de streini, to- 
iuși avem o lungă serie de numiri ungureşti, unele foarte vechi. 
Nu citez în acest loc Nimigea, Nimliul s. Mintiul şi Tăurea, de ca- re mă voiu ocupă mai încolo, dar ungurești sânt: Vireag < virâg 
„Moare“ (et. Vylagus- şi Wuyragos-berel în documentele citate 
anai sus, apoi Vylagusberek, -berk, a. 1380, Zimmermann- Werner, 
0. e II 515; a. 1394, ibid., II 102; a. 1402, ibid., III, 287, 288 
etc.; cf. şi vileag „lume“ < vildg) : Mogoşmort, acum numit Mo- goşeni, S magas înalt + nași „tărm“ (ef. Magasmarih în 
documentele citate); Odorheiu < udvar „loc“ + hely „loc“ (cf. 
Wdvarhel, Vdvarhely, în GQocumentele citate); Cociu < kacs 
„branche, ţige longue, flexible et grimpante'“ (ef. Kach, Kaach în documentele citate) ; Agrieş < egres „ABTreș, agriş"” (ef. docu- mentele citate mai sus), Curtuiuş < Kărbechyes „loc cu peri“; Nireș (rostit: Miireş) < nyires „mestecăniş“; Diug < dăg „hoit, stârv, leș“; Ohiuza < boz „mijloc“ (ef. Kâzepfalea, numele un- zurese al satului): Săsarm, acum botezat Săsarul S ung. Sz6- szema. iar acesta, cum arată traducerea săsească (iVeisshorn) şi Tormele documentare vechi (a. 1296——1313 IVeizhoru, Seoizorma: a. 1832—387 Zevzarma; a. 1355 Zeyeorma; a. 1439 Zezarmaui a. 1611 Szeszerma ete.), < ung. s26 „grau, weisslich, blond“ sau “hiar sz6p „frumos“, întrebuințat ca nume propriu. + szare, Ser „Corn şi vârt, pisc“ -- suf. posesiv -a ); Uriu şi Urişor or „păzitor“ ?); Cuedrioara (cf. Isdrail-Izrail ete.) < *Cua(ă)- rioara < Kozârvâr. mai vechiu Kazarear (a. 1261, Zimmer- mann— Werner, mai vechiu Kazarvar (a. 1261, Zimwmerinann— Werner, v. e, 1. 85)*); Arpaşteu < Arpâstd (a. 1408 Arpastox, Zimmermann-— Werner, 0. €., III, 452, 453) < drpa „orz“, adj. dirpâs + t6 „lac“ : Ambriciu < Ambrițiu (et. Bunea, Statistica Românilor din Transilvania în anul 1750 făcută de vicariul epis- copesc Petru Aron. Sibiiu, 1901, p. 54) < Emberjă ..cap de om“ î) ete. 

  

DCL GG, Kisch, Nordsiebenbiirgisches Namenbuch, p. 143, si 1. Melich, A honfoglaldskori Magyarorszdg, Budapest, 1925, p. fi. ) Altfel G. Kisch, o. ce, p. 137, care le derivă din n. pr. germ. Ur. 1 Karâcsonyi, Urosz-szlâv takosol Erdelyben, p. 5. vede în vartea întâiu a acestui nume slavul lozar „căprar“, „păstor de capre”, nu numele de popor Cazar. 
*) Cf. totuşi şi germ. Ambricho > Embrico > Dnbricho > Amnbrich, > ung. Imbreh, Embreh (> cr. Imbrihova, Jambresic etc.), ap. 1. Me- iich, Szld» joveveny szavaink, Budapest, 1905 II, 144, şi Maâgyur A veto, I1—1906, 54,
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Şi toate acestea alături de nume curat românești ca Piatra, 

:Păltineasa, Larga, Negrileşti, Măluţ; ori slavo-româneşti ca Sâta 

-< v.bg. sito (ef. şi ung. szita, idem), Ilişua < slav. jelacha „arin“ 

(ef. rut. jil'cha. scr. jelsu, slov. jolăa etc.; din acelaşi radical 
avem Ilfovul: S bg. elhov ,:daune“, cf. G. Pascu, Arch. Roma- 
nicum, 1927, p. 480) + suf. -ova'), Târlişua < Intr (= între 
-<ante ori întru) + Ilişua *); de derivate româneşti din nume 
proprii ca Borleasa -(< Borlea, iar :acesta din Borilă, n. pers., 
«cf. Miklosich, Lexicon palae-slov.-graeco-lal. : Borila „DOM, 
propr. viri“ < boriti „pugnare, bellum gerere“, de unde sânt şi 
Horleşti în jud. Argeş şi Neamţ, Borleana în Bacău, Dealul Bor- 
lei în Argeş“) şi Borleşti, jud. Sătmar. 

3. Analogia Văii Şieului, care este în situaţie identică cu 
aceea a. Văii Someşului de sus şi unde însuși Şieul şi Şieuţul, 
ca şi săs. Schogen, sânt de origine ungurească, derivând, cum a 
arătat mai întâiu P. Hunfalvy din ung. s6 sau s0, sat, saj 
„sare“ + jd „fluvius“ %. Un Șieu (ung. Saj6) găsim şi în jude- 
tul Maramureşului. Sajd se găseşte în comitatul Gămăr şi Bor- 
sod. Pe cel din urmă Slovacii din Dobşina îl numesc Slana „apă 
sărată“, iar Germanii numesc comunele Als6- şi Fels0-saj6: Un- 
!er-Salzach şi Gber-Salzach, deci tot'„apă sărată“ s. „râu sărat“. 
Evident, este vorba de dâcalqgue-uri dintro limbă într'alta. 

Ung. Saj6 ca nume de apă este atestat încă la Anonymus, 
17. în forma Soyu (cet. Sovjou) : „Ad fluvium Sovou et usque 

  

1) De. M. Petri, 0. c., w. II, p. 554; $. Simonyi, Ilosvu €s lirsai, 
în Magyar Nyelvâr, XLVI-—41915, PD. 241—24%2. 

*) Dr. A. Bunea, o. c., 34. 

A Iordan, Rumănische Toponomastil:, î. IL—INI, Bonn u. Leipzig. 
1926, p. 12. — Borla (ung. Balia), jud. Săiagiu Borlova (ung. Borlova), 
„Borlovenii-noi şi vechi, jud. Caraş-Severin, trebue derivate de-u- 
dreptul din slav. .vordlo „propugnaculum, turris, murus'". 

*) Magyarorszăg ethnogrăphiăja, Budapest, 1876, pp. 381—384; Cf. 
“și G. Kisch, Nordsiebenbiirgisches Namenbuch, p. 1lî. 

Mai pe urmă, vezi I. Melich, Magyar Nyelw, XX—1924, p. 32—33, 
XXI—1925, p. 53 şi A honfoglaldskori Magyarorszăg, p. 31; Horger An- 
tal, Magyar Nyelo, XXIII-1927, pp, 497—501. - 

Alte nume de acest fel sânt: Berettyd > rom. Bereteu, Hdjc (Bi- 
hor), Hcjd, (Borsod), Meregyd > rom. Mirigeu (Cluj), Disznaj6 (rom. 
“Gisnău, Disnăieu, în Mureş-Turda), Szekelyijd (Cluj) și J6d >, Ieud, 
JZodişor (Maramureş). 

o
 

.
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ad castrum salis“.) Satele Sieul-mare (Şieul de mai nainte) şă 
Șieul-mic în formele Nogsoy0u, -sayou şi Soyou, Sajo ninor 
sânt atestate în documente începând cu anul 1228. 2) | 

Cât privește ungurescul Saj), din care s'a desvoltatţ Şieul 
nostru şi săsescul Schogen, dl G. Kisch *) observă că el nu este 
decât traducerea unei numiri mai vechi, „rum. Sărățel = sl 
Solk (sic, = „soln “= sărat?) Intr'adevăr lângă râul Șieu 
se găseşte şi acum satul Sdrdțel sau Serefel (ung. mai vechiu Dzereczel, acum Szevetjalva; săs. Tseretsel și Reussen). Deşi în 
forma, românească, cea, mai obişnuită astăzi găsim numai -e-, totuşi considerând explicarea de mai sus a originii numelui 
râului Șieu, sar puteă să avem de a face în Serefel cu Sărățe! derivatul participiului sărat, cunoscut în toponimia românească (ef. Weigand, XXVI-—NXIX. ahresberichi, p. 32), > prin asim. Sărețel >> Serețel. Această explicare este posibilă numai dacă pornim de la forma, diminutivă. Documentele cele mai vechi însă ne-au păstrat forma, simplă Zereth a. 1296-1313 (Zimmer- mann—-Werner, o. c., | 204), a. 1358 Gb, 1, 107), a. 1414 (ib,, III, 623), ete. In harta lui Honterus de la a. 1932 găsim forma Zareth. G. Bisch, Nordsieb ,, Namenhuch, p. 106 şi HKorrespon- denzvlutt, XLVII-—1924, Nr. 4—6, p. 82, afirmă că între valea Sereţelului şi Dorolea se găseşte un deal numiţ săseşte Zâral, ung. Szeref. Săsecul Zâreti, 3. Zărot este desvoltat normal din Seret (cf. Zâna, Zactol = ung. sedkely etc.). Forma săsească ar: puteă redă și un rom, sărel. Dar asimilarea colectivului săret în Seret nu e posibilă în limba românească, cât timp se simte legătura, dintre el şi sare, sărat, sărătură ete. Un diminutiv Sereței din co- 

  

  

  !) Szarvas Simonyi, MNytSz., vol. II, col. 42. După părerea lui E. Iakubovich, Adalickok ohleveleink €s lronikdinh îr6ihoz, în Magyar Nyelo, XXI—1925, Pp. 20-—32, Anonymus a fost „Paulus „regalis no- tarius“ s. „aulae regis cancellarius“ de pe timpul lui Bela, III, iar lucrarea lui „Păstrează urme istorice foarte importante“, cu date „tot aşa, de sigure ca şi cele ale documentelor de Ia, mijlocul secolului ' XII ori chiar de la începutul secolului XII“, în urmare, mai ales după cercetările din urmă ale lui Melich, reprezentanţii punctului de- vedere „ipercritic“ nu-l mai pot „despreţui“. Cf. şi cele ce spune despre. Anonymus 1. Melich în Magyar Nyew, XVII—1921, PP. 77—78, 2) Zimmermann— Werner, 0. c., 1, 49; G. Kisch, Nordsiebenbăr-. gisches Namenbuch, D. 70—7, 
3) Korrespondenzblatt, 1921, p. 46 Ş. U. și Zur Wortforschung în; Prinos lui Sievers, p. 46.
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Jectivul săret este si el neobişnuit. Din aceste pricini, precum şi 

pentru că satul Serețel încă de la 1412 se numește şi Rewsyndorif 

(âbid., III, 530), ungureşte de la 1414 Orozfulu (ibid., 623), astăzi 

săseşte Reissn 's. Reisin = „Reussen“, „Ruși“, e mai probabil că 

e vorba de o colonie de Ruși s. Ruteni veniţi de pe Siret s. Seret, 

care şi-au păstrat aici numirile de-acasă '). Derivarea, acestui 

Seret, românesc acum, din slav. sr&da, cum propune mai pe urmă 

G. Kisch. modificându-și părerea anterioară în Korrespondenz- 

biatt, XLVII—1924, Nr. 4—46, p. 32, este exclusă din punct de 

vedere fonetic în românește : d ar fi rămas neschimbat, nu sar 

ți schimbat în 7 ca în săsâşte, ceea ce i-a scăpat dlui Risch din 

vedere ; pentru Siret /L:apavres, Tipaooc. (erasus, peceneg. Xapzr, 

ung.-biz. Stperos) ef. V. Pârvan. Considleraţiuni asupra unor 

name de râuri daco-scitice, Buc., 1923, p.10—11, care-l interpre- 

tează scitice Caraăt „repede“; geto-scitic, Getica, p. 235. 

  

1) Ct. și Țărăţăi, ung, Csereczel, jud. Hunedoara, cu î < s, deci = 

Sereţei. - 

2 Un pendant interesant a» fi în acest caz numele Târnavei, ung. 

Biilull6, săs. Kolkel, pe care llunfalvy (0. €., p. 38%) îl traduce „Dorn- 

bach“, derivându-l din v..bg. /rymz „spin“ + suf. -avu, din care sar 

îi decalcat numele unguresc: hiihiil (== „kOkeny”) + 36, iar accasta ar 

fi dat săsescul Kokkel. Admiţând această explicare, Târnava slavo- 

românească e cea mai veche diutre aceste trei numiri. Romănii au 

putut-o moşteni numai din contactul nemijlocit cu Slavii, căci altfel 

ei nar fi putut iscodi o numire străină de limba lor, în care totuși 

mai au pe slav. târn alături de lat. spin (cf. satul Spini, jud. Târnava- 

mică, pl. Hususău). Explicat în acest chip numele unguresc al Zâr- 

navei este primejdios pentru teoria lui Rosler, pe care o susţine, îm- 

preună cu Hunfalvy, întreagă ştiinţa ungurească. De aceea. slavistul 

1. Melich, A honfogialăskori Mayyarorszdg, pp. 34—36, revine asupra 

„acestei explicări. Arată mai întâiu că nu găsim nici o formă veche 

pentru Kiikiill6, în care am putea vedea pe ju „fluvius“, deci trepue să 

pornim de la alt radical, nu de la ung. hiihuil. Pe acesta îl găseşte 

în bulgaro-tureul *kiikilek(y) (cf. cuman. kukel, cet. kiikel, „gramen“; 
khirg. lâgil „Enterich“; tob. higălcin „wilde Taube“, mong. kiigil „le 

pruneliei, buisson 6pineux”, -kiike =— ung. kek) care, îusemnând 

„Spin“, ar da în ungureşte tocmai huihiilld, cf. hg-ture. *betensy (ture, 

com. becenek) „peceneg“ > ung. besenyă ete. Populaţia bulgaro-turcă 

de la care le-ar fi rămas Ungurilor numele Kiililld ar fi trăit în Ar- 

deal între 824—827 (p. 17). In sec. IX—X ar fi locuit pe cursul Târnavei 
Slavi sudici (p 35). Aceștia ar fi decalcat pe limba lor "kiikelek(pJ-ul 

bulgaro-turc. De la ei ne-a rămas Târnava românească, cum a rămas 

şi Bălgrad-ul < sl. bălg „alb + grada cetate” (lat. Alba Julae e. 

“Gyulae, adecă :a lui Gyula — la început numele unei autorităţi, apoi 
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„Dintre numirile de origine ungurească. ale satelor de pe Valea Șieului relev: Sieu-Odorheiu < Sajo Udaoarhely numit aşa cu siguranţă după „curtea“ boerească, care a: putut să se: găsească în acest, loc; Sieu-Cristur < Sajă -+- Keesztur (săs. PIN 

nuime de persoană, astfel al celui de:at: treilea: cuceritor al fostei Un- garii —, care, cu prilejul unei vânători, a dat de o mare cetate ro- mană, iar Alba-Iulia este o g&reşală ulterioară; ung. Gyulafeherovăr, săs. Weissenburg). Pusă astfel chestiunea. însă are un. mic cusur. S'ar- puteă ca Slavii să fie mai vechi (Slavi au început să vie peste noi încă din sec. V—VI, cf, p. 2). Ei au stat aici mai mult, decât. populaţia trecă- toare bulgaro-turcă pe care o aminteşte Melich. Și atunci numirea. Slavă e mai veche: ea a fost decalcată de Bulgaro-Turei (cf. E. Moor, Ungarische Flussnamen, în Ungarische: Jahrbiither, VI—1926, pp. 434— 437, mai ales p. 471, care combate pe Melich: cât se poate: de: convingă- tor). Dar dacă, cuvântul este cuman. (ef. cum. kulel, cet. Iiikel „gra- men“) ori peceneg? Atunci este cu. siguranţă ulterior, căci cu Pece- negii și Cumanii nu ne-am întâlnit în Ardeal înainte de sec. X (Xe- nopol, Istoria Românilor din Daeia Traiană, vol: I, ed. I, Iaşi 1888, p.. 516 ş. u.; ed. II, vol II, Bucureşti, 1914, p. 247 ş, u.). Iar Ungurii au în- ceput să străbată în Ardeal numai în sec. XI (cf. Bunea, Incercare- de istoria Românilor până la 138, București; 1912, p.. 126—127; N. Iorga, Istoria Românilor din. Ardeal şi Ungaria, vol. I, Bucureşti, 1915, p. 31—32). Și să nu se uite că Ana: Comena; VIII, 5.(ed: Bonn: T, p. 404); 
aminteşte: „SxiSas (Pecenegii) oz Koudvo:s duoyĂdrrows* ; apoi că un trib ai, 
Pecenegilor, chiar cel mai apropiat de Turcia sau Ungaria („7 3caa Teoiie 
Xordv | Tinorăje ri BoAvapia, 7 sa Sta 700 kdru Tia: rinodie 7â Tovpnig“, 
Const. Porphyrog., De adr. imperii, c. 38, ed; Bonm p. 156). se chemâ, . Guyulae, Gyutaehervâr); în sfârşit că tocmai: 
în judeţul Alba se găseşte un Beşinău (ung. Besenyâj săs. Heidendori . 
iar altul (ung. Buzdsbeseny6), în jud. Târnava-mică, care, ca şi Beșa. 
(ung. Bese, săs. Peschendarf) şi Hendarf-ul din jud. Târnava-mare, atestă traiul în această, regiune a. Pecenegilor. „păgâni: (ef. Beşeneu,. 
s. Beşimbar, ung. Ujbesenyă, săs. Heidenidorf în jud. Năsăud; Beşimibac 
ung. Besinbăl:, săs, Beschenback, Besenbach în juă;, Făgăraş; Beşe- 
RYCa-noud, ung. Ujbesenyg, jud. Timiş şi Obesenys; jud. Torontal; 
Pecenişca s. Pecenicica ung. Pecsenyeska, jud. Caraș, Pişineaga, vale, 
Haţeg (cf. Q. Densusianu, Graiul din Țara: Hațegului; Bucureşti, 1915, 

i 
, jud. Buzău, Brăila, Tulcea: 

si Muscel; poate Lacul-Cepenea gutui, cu metateză din Peceneagului,. 
jud. Teleorman (v. Bogrea, Anuarul Inst: de: Ist. Naţ. Cluj, 111-—4993— 
20, p. 387) Pecenoge, Pecenjevci, lugo-Slavia, etc.) Din ung. Kâ/cErryes- 
avem numele de apă Cuchiniş, despra care Weigand, XXxr AXATĂ. 
Jahresbericht spune: „die Bildung ist offenbazr Tumânisch; aber das: 
Ptymon ist unkiar“.
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Kreuz) '); Şieu-Măgheruş < Saj6-Mogyor6s (săs. Angarseh, Un- 

gorsch, deci Ungersdori) *); Şintereag < Somkerel (săs. Sim- 
kruagn), propriu „Rondeau, wo Kornelkirschen wachsen“ (cf. 
-Meşcreac < Megykerek „rondeau de vişini“; Mălăncrav, Mălăn- 

crog, Melingrav, jud. Târnava-mare; săs. Malenkrâch, Malom- 

kraf, Malmkrog < Almakerek cu m iniţial secundar născut din 
sintagma zem (mgs. ze dem) Almkrâch); Arcalia (săs. Kalles- 

dor) < Arokalja „partea din jos a sanţului s. canalului“ o. 

Caila < Kajla (cf. ung. hala „strâmb” şi rom. Strâmba = Ro- 
muli) 5); Craimimăt s. Cranimăt (săs. Bqidraf, Baterdorf) < Ki- 

) Vilila de sancta cruce a. 1332—37, Keresztur a. 1364, Magyar- 

Keresztur a. 1411, Sajo-Keresztur a. 1580, Als6-Keresztur a. 1615, Sajd- 

Keresztur a. 100, ap. G. Kisch, Nordsiebenbiirgisches Namenbuch, 

pag. 75. 

>) Vechiu Mungerochs, cet. „Mungerosch“ a. 1296-—1313, Zimmer- 

mann—Werner, Urkundenbuch, |, 204; Monorous a. 1332—37, 4. 

Kisch, ib., p. 137, Monyoros a. 1355, Zimmermann—Werner, o. c. II, 

107—8; Monyorows a. 1358, ibid. 150; Monyoros a. 1414, ibid., III, 623; 

Mogyoros a. 1597; Mogioros, Magyaros a. 1621; Magyaros a. 1830; Un- 

gres a. 1830, ap. G. Kisch, o. ce. p. 137. Satul a însemnat deci la în- 

ceput „aluniş“ (cf. ung. Manyaro, mOnyor6, mMogyor6 „alună”) şi nu- 

mai mai târziu a fost făcut prin etimologie populară sau administraţie: 

în Magyaros „unguresc“ (cî. săs. Angorsch, Ungorsch < Mang.rsck 

= Maomierseh în sintagma zem (=— ze dem) (M)angarsch), G. Kisch. 
Schullerus-Festschrift, 1924, p. 157—8. 

3) G. Kisch, Nodsiebenbiirgisches Namenbuch, p. 122 şi Schulle- 

rus-Festschrift, p. 148—9; IL. Borcia, XI. Jahresbericht, p. 233. Atestat, 

documentar în formele: Sumkerek a. 1327; Zumkerech a. 1332; Som- 

hevek, Sumkerek,. Swmherek, Swmkrek, Chonkaieghy a. 1347, 1380, 
1392, 1407, ap. Zimmermann—Werner, o. ce. II, 43, 45, 514, 516, 518, 527 

si III 38 şi 427 și Kisch, |.c. Pentru somkerek, „rundes Kornelkir- 

schengehiiz“ cf. şi Szamota—Zolnai, MOklSz., 356. Tot aşa se zice şi 

bikhk-, fiiz-, mogyord-, nydr-, reketiye-, szil-, kerek, cf. id., ibid., 479, 

99, 287, 663, 692, 804, 925. ” 

4) Arukalja, Arukalya a. 1355, Zimmermann—Werner, o. c., II, 
MYi—8:Arokalya a. 1388; Arokallja a. 1615, ap. 4. Kisch, Nordsieben- 

biirgisches Namenbuch, p. 65. 

5) A. 1344, Zimmermann—Werner, o. c., [I, 19, 20; a. 1355, ibid, 

197, 109; a. 1356, ibia., 129; a. 1380, ibid., 514, 515, 518; a. 1394, id, 

ipid,, III, 98, 99, 101, 102; a. 1415, id., ibid. III, 635, 662. Pentru eţimola- 

gie cf. Szamota—Zolnai, MOkISz., 437.
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râlyneme(î) '); Beşinen (săs. Heideudori) < Desenyd *); Şom- julău (săs. Salz) < Sofaleu *) ; Nusfalău, acum numit Mărişelu isăs. (Irâssnrdraf, (Jrâissdraf, Gross en)dorț) < Nagyfalu „satul mare“ *) ; Bileag (săs. Billak şi AHelsdr f, Attelsdori ; ung. Bilak s. Billa) S Bivalyakol „ocol de bivoli“, cu omisiunea ultesioară, a silahei din urmă considerată ca articol românesc *); Chintelnic (săs. Kindelu s. Aintelu) < Kenditelel,, Kendielhe „IMoOȘia, s. pro- Drietatea lui Cândea“, cu epenteza lui -n- sub influenţa, formei săsești și a derivatelor cu suf. -nic;*) Sebişul-(rostit Săbdgişul)- de-jos (3. Ruscior; ung, Als6-sebes, săs. Niddorst-Sches) şi Se- Vişul-de-sus (ung. Pelsâsebes, săs. Owar-Sches, ca şi valea Sebi- sului ( Săbgiş), de la care și-au luaţ numele, < ung. Sebes, pe care cei mai mulţi îl identifică cu ung. sebes „iute“, cu disimila- ţia lui ş iniţial în 8, dar poate fi tot așa de bine din n. pers. Se- tes (vechiu Sebus), modificarea fonețică a lui Zavis, Szazis, Szduvis = germ. Zevisch, Zanisch == laţ, Zavissius, Zaniissius —— gr. Sabbas — slav., rom. Sava (ef. M. Wertner, Magyar Nyelv: Or, XLITI-—1914, pp. 255—256),7) poate Monariu s. Monora 

    

Ci. G, Kisch, Nordsiebenbiirgisches Namenbuch, 12; „in vulgo 
Hungarico Nempty, Theutonico vero Beyerdorţf vocata'“, Zimmer- 
mann—Werner, o. c, III, 623; »Beverdori alias Nempiy“, id., ibiq., 693; 

e vorba de populaţia sermană, oaspeţii „regeluie, 2) Cf. cele spuse despre Pecenegi într'o notă anterioară. Ci. G, Kisch, o. €., 112; Vergi, WU. 190; Salz a. 1412, Zimmer- 
mann—Werner, o, Cc. HI, 530. Acum a fost numit Sărata. :) CL, Kisch,; .o. c., p. 49, 

2) cf, această - explicare („stabulum boum buftelorum, stabulura 
bubalinum:, „Bufteistahl* ap. Szamota—Zolnai, MOkISz., 75 şi Gom- 
bocz—Melich, MEUSz, 417, Atestat în formele: Byolokol a. 1246, Zim: 
mermann-—Werner, 0. €., 1 72; Bylokul a. 1282, iq,, ibia., 1, 143: Byolok 
a. 1246, id.,- ibid, ], 102, a, 1341, p. 519; Byolok a, 1343, iq., ibid., II, 

R; Bylak, Belak, Bilak, Attelsdorţ, id. ibid. III 150, a. 1395; 278, 279, 
285, a, 14C2; 297, 299, 300, a. 1403; 340, 341, 383, a, 1405; 503, 510, a. 1411, 
Altfel G. Kisch, Korrespondenzbluti, XLVII—1924, P. 3, care-l explică 
din slav. bil-ak < bela, Gil „alb“; cf. Dielak, Bilek (Herzegovina) etc; 
şi 1. Lâzâr, Als6-Feher zdrm, mon. ]. 2, 591, care-] explică din germ. 
Viehlag. 

a *) Interpretat astfel de G, Kisch, Nordsiebenbiirgisches Namen- 
duch, 68 si Schulerus-Festschri ft, 146. Atestat în formele: Kenteluk, 
Kenditeluk a. 1279, Zimmermann-—Werner, 0. c., I, 136, 137; a. 1298— 
1318, îd., ibid., 1 204; Kenditelen, Kentelel a. 1355, iq. ibid,, II, 107 etc. 

*; In cazul din urmă rom. Săbiş ar puteă derivă direct din 
rostirea *Sabisch a germanului Zawisch, în vreme ce săs. Sches tre-
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“pentru care cf. ung. Malomdrka S săs. Minarken, vechiu Msve- 

uorkeu, Mwelnarken „canalul morii“ şi molnăr, rostit mounâr 
-Şi mondr „morariu“ *) etc. Sfântul s. Şieu-Sfântul este tradu- 

cerea românească a ungurescului szent din Szent -Andrâs*). 

„Prişul (rostit de ţărani Frij) '), săs. Frâisndr?f, în documente 
„atestat mai întâiu în forma Greseph (Zimmermann— Werner, I 

339, 340, a. 1319; 375, a. 1323), acum numit Lunca, poate fi din 
ung. Friss, nume de pers.< friss „proaspăt, rece“ (pentru tre- 

cerea lui ş în j cf. ung. lugas < Lugoş < Lugoj etc), dar şi din 

-yrom. friji (farij), plur. lui fjriz „Frieslânder (Pferd)“ < pol. 
frya (Tiktin, DRG., 649; şi Frijoaiu, jud. Buzău *). 

Alături de acestea, avem o seamă de numiri de origine să- 
sească: Bretea (ung. Brete, Berele, Berettye, cu atributele Szdez-, 
Mugyar-, Olâh-, Als6-, Felsă-, Zeker-, cf. documentele citate mai 
sus) < săs. *Brel (dispărut) = „breit“, „larg“ (ef. rom. Zarga, 
jud. Someş) *) ; Pozmuș, împreună cu ung. Pasemos <săs. P6s- 

bue să fie ung. Sebes, ca şi rom. Șebeş. Atestai în documente în for- 
mele Sebus, Zebus încă din a. 1319, 1323, 1339 (Mon. Vat. Hung., |, p. 
111), cî. G. Kisch, Wordsiebenbirgisches Namenbuch, 115. Pentru fo- 
netism cf. Săbişa (ung. Sebespatak), jud. Sătmar; Sebeș (ung. Szdsz- 
sebes, săs. Mihlbach), Scbeşel (ung. Sebeshely), Sebeşul-de-jos (ung. 
Oltalsosebes, săs. Unterschebesch), Sebeşul-de-sus (Olijelsăsebes, Over: 
schebisch), jud. Sibiiu; Sebeşul-mare (ung. Nagysebes), jud. Cluj; 

- Munţii Sebeşului, jud. Hunedoara etc. alături de Șebeș (ung. Sebes), 
jud. Făgăraş, Şebiş (ung. Borossebes); jud. Arad; Șebis (ung. Sebes), 
jud. Bihor, etc. Din punct de vedere semantic cf. numele Humor-ului 

3. Homor-ului < ung. hamar, Repedele (afluent pe partea stângă a 
Bistricioarei), Răpedea-mare şi Răpedea-mică (lângă leud, Mara- 
mureş) < lat. rapidus, -a, -um; Bistrița < slav. bystrica < bystra 
„iute, repede“ etc. 

3) Cf. G. Kisch, Nordsiebenbiirgisches Namenbuci, p. 89, unde se 
» cijează ca, cea mai veche formă databilă Molnark (Mon. Vat. Hung. 

I, 118). In Prinos episcopului Dr. Fr. Teutsch revine asupra acestei 
etimoiogii şi derivă numele săsesc din mulinae arcu „Miihl-rinne“. 

2) Cf. doc. Igalia villa a. 1173—96, Zenthandrus a. 1988, Sancto 
Andre a. 1340, Zenthanduryas a. 1345, Suj6-Szeni-Andris a. 1615. Să- 
seşte se numeşte Leresdorf, Lârasârof = „Lorenzdort“, după Laurenţiu 
(ung, L6rincz), un fost proprietar atestat la 1288, ef. G. Kisch Word- 

. siebenbiirgischer Namenbuch, p. 81. 

3 Cf. Frizs, ap. Bunea, 0. €., p. 43. 
1) I. Iordan, o. €., p. 145. 
2) G. Kisch, o. e. p. 21—22, unde se înşiră și alte documente afară, 

-de cele citate în acest articol.
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pesch  (Passbăch) = *I'OsSboseh = „Busch des Pâss“ 1) ; Şir. 
ling, împreună cu ung. Serling s. < Serleng < ss. Schâ“rlăsl- 
(Scherling)*), un derivat cu suf. -ing al germanului Scherl *); 
Ohirales, împreună cu ung. Kerles, probabil < săs. Airjaliă, 
Kaârjoles . (cf. fr. mos. Kirjoloison) < gms. Kirjelâison, Kirieleis, 
iar acesta  < gr. xvipre £Atmo0v *) deşi forma românească şi 
ungurească, cu ș final, este mai aproape de slav. ferulăsa ;W ete. 

Băârla (ung. Berlăd, săs. Birld raf, Biereldori), pe care G. 
Kisceh, Nordsiebenbiirgisches Namenbuch, 16 şi 24, îl aduce în legătură cu lux. Birel, Bierel (Hof, Bach, Grout) şi-l derivă din n. pr. Bullhard, cu metateză, cred că nu poate fi despărţit de rom. bârlă = brâglă, Bârla s. Bârlea nume de munte în jud. Nă- săud și de familie în Maramureş etc. La aceasta ne trimite şi forma, cea mai veche a documentelor: Barla a. 1319, Zimmer- mann-—Werner, o. ce. 1, 339, 840; a. 1323, id., ibid., 1, 375. Despre bârlă — brâglă stim că derivă dintr'un mai vechiu *băr- dlă (cf. arom. bârdilă alături de bârdă, idem), iar aceasta din slav. *birdlo (cf. ceh. brdlo „spata războiului“), un derivat prin sui. instr. -lo din brrdo, idem, răspândit în toate limbile slave 5). Același burdo slavon înseamnă însă şi „Hiigel, Anhâhe“*). Ar puteă, deci să fie vorba de o bârlă cu sensul din urmă; cf. şi slav. berla Zweig, Rute; Stab: Kriicke“ ”) şi barilo „Fass, Tonne“ *), Intru cât numele de persoană Bârlea ar puteă fi identic cu Borlea, cf. cele spuse despre acesta în legătură cu numele satului horleasu, precum şi faptul că ung. Barla poate fi un diminutiv al lui Barnabâs %). ]) din ung. Berlâd poate fi sufixul topic un- guresc -d, care sa adaus ulterior. 

  

i) G. Kisch, o. €. p. 9%, unde se citează, următoarele forme docu- mentare vechi: a. 1319 Pozpus, a. 1332-—87 Pazpus (Mon. Vat. Hung. 1, 93), a. 1339 Pozmnus (ibid., 138). 
*) G. Kisch, o. €., p. 119. Atestat în forma, Serleng a. 1319, Zim- mermann—Werner, o, c., I, 339; Serleng-potok a. 1372, id., ibid., II 384, »G, Kisch, Vergi. Wb., 126 şi Nordsiebenbiirgisches XNamenbuch, 117, unde se dau formele documentare: Kyrelis a. 1332-—1337, Kyreleys: a. 1345, Kereles a. 1452, Kereules a, 1462, Kireles a. 1492, Kerles a. 1616, Sadsz-Kerles a. 1863, 

*) Berneker, SEW., 502. 
5) Dicţ. Acad. 1, 638. 
*) Berneker, SEW., 118—9. 
2 bBerneker, SEW., 50 
*) Berneker, SEW,, 44. 
%; 1. Melich, Magyar Nyele, X—1914, p. 354 si MEIS3, 297—-298.
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Bichigiu. 

Numele satului Bichigiu (ang. mod. Biikkos, vechiu Bichiss), 
așezat pe Apa Bichigiului şi Bichigelului, este atestat mai întâiu 
în a. 1523 ') și în a. 1533*) în forma Byrkes care este, evident, 
o coruptelă in loc de Bychkes. Această formă este deci identică cu; 
Bykes, Bykesch din „Teelch et bykesch“ a. 1547, „Teltsch et by- 
kes,, a. 1548”), şi reproduce ori pe ung. Bukk6s ori rostirea să- 
sească a formei oficiale vechi Bikis sau chiar a celei româneşti 
Bichigiu, singura formă, pe care o întâlnim şi în documentele. 
mai vechi scrise de Români care nu țin socoteală, de forma ofi- 
cială, cf. Bechigiani a. 1691 *), Bechigi a. 17235) etc., alături de. 
numirea oficială Bikiss a. 1576 *). 1695 7), 1733 “, 1760—62 *), 
Bikis a. 17179, 1750"), 1764"), 1766 *); Bikisch a. 176211); 
Băliji a. 1803 5) etc. 

Impreună cu Bichigiu-l (ung. Bikis) din jud. Caraş-Severin, 
pl. Făget, Bichigiul nostru nu poate fi explicat din formele ofi- 
ciale ung. Bihiss s. Băkk6s, cu toate că în partea întâiu recu- 
noaştem uşor ungurescul biikk „fag“ (vechiu bik), el însuşi pro- 
babil din germ. (franc.) med. bâck; cf. şi si. buk2. idem, Gomboez-. 
Meich, ME!Sz., 5912). Dar sufixul -05, -is n'ar fi putut da 
nici odată -ij, ci numai -iş ori, în cazul cel mai bun, -îj (cf. 
ung. lugas < rom. Lugos, Lugoi, logoj etc.). 

Explicarea lui -igiu (iă) se poate face în două, chipuri. 
ÎN er SI 

*) Hurmuzali, XV, 271. 
*) Ibid., XV, 366. 

*) Kramer, o. c., p. 10. La această dată, cum se vede din le- 
Barea cu et“ a Telciului si Bichigiului, acestea formau o unitate ad- 
Iuistrativă. Intr'adevăr în anii următori se vorbeşte iarăşi rumai: 
de Telciu. 

*) Hurmuzali, XV, 1435. 
*) Tbid., XV, 1805, 
*) Kramer, o. ce. p. 12. 
7) Korrespondenzblati, XXI-—1898, p. 128. 
) Transilvania, XXIX-—1898, p. 178. 
*) Dr. V. Ciobanu, |. c., p. 692. 
*) V. Şotropa, An. Inst. Ist. naț., Cluj, III, 1924—925, p. 268. 
“) Bunea, Statistica — P. Aron, p. 3%. 
*) Kramer, o. e. p. 38. 
*) Tbia,, 41. 
“%) Tbid,, 37. 
15) Arhiva Someșan, Nr. 7 (1927), p. M.



Mai intâiu poate fi vorba de sufixul -guy (9). care este 
foarte des în toponimia ungurească (cf. Nydrăd, Nyirdd, Szi- 

hid, Borsod. Îrpăd ete. alături de Nyaragh, XNydrâgu, Has- 
Sagh s. Hârsăgy, Sedldobâgy, Szilăgy, Szilvdgy, Sonioguy etc.!) 
Cum arată forma. Ficigy (Pyzyg) alături de fiizegy, fizeg, fizegu ) 
„„tăchitiș“, derivarea *biikhigy, *bikigy, care nu e atestată, este 
cu putinţă în limba veche ungurească. În acest caz Bichigia ar 
putea fi o decalcare oficială a unui Păgel românesc mai vechiu 
sau a unui slav bukora „fagi, de hâtre“, din care ne-au rămas 
în alte regiuni toponimicele Bucos (Prahova, Teleorman), Bu- 
cova. (Hunedoara), Bucorăţul (Dolj, Mehedinţi, Caraş, Timiș), 
Bucovelul (Prahova), Bucoveni (Ilfov), Bucoviciorul (Dolj). Bu- 
covina (provincie, deal în Fălciu) ete. ”) 

-Sufixul unguresc -gy se schimbă des cu sufixul -s, cf. Seil- 
vâgy-Seilvds, Arpuid-Ârpâs, Egregu-Egres, Fiized, Fiizegy.  Fiz- 
29y, Fizigy-Piizes etc. El a putut fi înlocuit deci ușor şi în Bikigy 
pe care administraţia. ungurească a început să-l întrebuinţeze 
în forma mai nouă Și mai obişnuită pentru Unguri, în vreme 
ce forma veche a rămas în gura poporului român care nu eră 
la curent cu moda «lin: vorbirea. ungurească. 

”) interesantă; analogie în privința aceasta ne dă în ţinu- 
tul grăniceresc năsăudean numele „muntelui . Mireşul (rostit Miiireşul), Mireaşul, Miraşul s. Miragiul, care-i aparţine Mo- norulai.. Acesta corespunde cu siguranţă ungurescului ires, nyirâs, nyirâgy „Mestecăniş“, cf. şi Mireaşa, Miraşia, un mun- 
te al comunei Sângeorz. 

„Cum am arătat altă dată *) sufixul ung. -9y trebue să-l recunoaştem şi în numele Sălagiului < ung. Sziligy „ulmet“, „Xlmiș“, întâlnit în documente încă din secolul XIII (ef. „dis- trictus Zylag“ în a. 1331, Zimmermann- Werner, 0. c., Î 447; „Provincia Zilagh“ în a. 1380, id., ih. II, 532, etc.). 
Une-ori -gy este redat prin -€ românesc. Astfel în jude- ţul Sălagiu Egreguy' „armis“ (< Eger, eger „arin“) numit astăzi 

  

d CEI. Balassa—, Simonyi, Magyar tiizetes nyeletan, 1, 59%; 1. Melich, A honfoglalăskori Magyarorszdg, Budapest, 1925, p. H. ; Szamota—Zolnai, MOkLSz., 287. | 
*) L. Iordan, p. 183; S. Moldovan şi N. Togan, o. ce, p. 31. *) Anuarul Imsi. de Ist, na. Cluj, 11—1993, p. 236, şi Societatea <de mâine, I1—1925, Nr. 4—5, p..65.
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Agrij şi Agriș, ung. Felegregy ), are următoarele forme docu- 
mentare vechi : Egregh a. 1440, Felegreg a. 1459 etc., Maâgyar- 
Egreg a. 1460”) Agriczul a. 1450 %), Magyar Egregy a. 11760—. 
1762"), Agriş*), Agrij“). Forma Agrij poate fi considerată, atât 
ca, desvoltată din -ș, cât și ca o rostire regională a lui -giu. 

A doua, explicare poate fi cea pe care am dat-o în Anua- 
rul Inst. de Istorie națională, Cluj, II—1993, p. 252:< ung. 
bull: „tagus“ -- îigy „tons*, cf. Bykig „fons metalis”, a. 12683, 
ap. Szarvas-Simonyi, MNytSz., III, 887. | 

Ungurescul îigy (vechiu vid, vigy ; ct. ve. vit. ujt) îl mai. întâmpinăm și în Fechetig < ung. Peketeiigy — germ. Sehwarz- 
Wasser ş. Schwarz-Bach, slav. şi slavo-rom. Cirna- Yoda '). pen- 

  

î) Dr. D. Stoica şi Ioan P. Lazar, Schița monograțică a Săla- viului, p. 186. 
*) Dr. M. Petri, o. c., p. 329. 
*) Transilvania, XXIX-—1898, p. 197. 
3) Dr. V. Ciobanu, Anuarul Inst. de Ist, naţ., Cluj, 111—1924/25, 7, 

i 
*) Dr. M. Petri, o. c., p. 329, 
*) Dr. D. Stoica şi Ioan P. Lazar, |. c. 
) Cf. P. Huntalvy, Magyarorszig Ethnographiaja, p. 385. — Din. punct de vedere istoric merită deosebită atenţie 47 sau -gy din Szirigy  (Strig, Strigh, Stryugh,  Zirygh, Zitryg,  Ztryd, Istrigh, Izihrig, Sztirik, Hiztrygh etc., cî. Csânki, o. c., V, 137, 140, 149, 2378; Zimmermann-Werner, 0. €., Il, 198 ete), numele unguresc al râu- lui Streiu (Sztrej, Strie, Siry, Lipszky, hepertorium), germ. Strehl, 

Sirel (Miller, rtân, Rom., 9%7—548), chiar şi Strolla (Lipszky, Neper- 
lorium). Pentru acest râu ni sa păstrat de la cei vechi numirea Sargetia, în grafie grecească Vapyera (Tocilescu, Dacia înainte de 
Komani, P. 614). V. Pârvan, Getica, Bucureşti, 1926, p. 230—931, 259— 
3, şi 745 consideră, acest nume de origine scitică-iraniană. Melich, 
Magyar Nyelv, XI—1915, p. 245, a admis pentru ung. Sztrigy originea 
iracică, adăogând că cuvântul românesc este din ungureşte. In A honfoglalăsi Magyarorszdg, tasc. 2 și 3, Budapest, 1926, pp. 160—163, il consideră de origine rusească : < rus. “strel-vodă, rut. stril-vodd 
"Pușcă-apă“, deci „apă-repede ca săgeata“ (cf. slav. străla. „săgeată“, In această formă, s'ar putea explică atât germ. Strehl, Strell, cât şi Ung. Szirigy (cu -p > -j > -gy; cf. bojă — bogyd, Poieni, Poienița > 
aglle7e Pogyenicza etc.). Dar, lăsând la o parte ciudăţenia unei 
silel de Numiri geografice, evident, numele Streiului nostru nu-l 
Nea despărți, cum îl desparte Melich, de galiţianul Stryj, afluentul 

„ strului, de 1a care este numirea oraşului Stryj (ef. satul rom. Streiu, 
pe Hunedoara, Pl. Haţeg) şi pe care-l uită cu totul. Radicalul lui, 

* traeic, traco-slav ori slav, este identic cu al vechiului  Srpbuwy.
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tru care cf. şi numirile româneşti Negrul sc. „Părăul“ s. „râul“, 

Neagra 5. „apa“ etc. Cu sufix posesiv se găseşte în Nimigea ete., 

despre care va fi vorba mai încolo. 

Dacă Bichigiul derivă din bikigy „tăget“, trebue să por- 
nim de la pădure al cărei nume s'a extins asupra satului şi văii 
5. apei Bichigiu, dim. Bichigel. Dacă însă etimologia cea ade- 
vărată este < biihh „fagus“ + iigy „fons“, sa procedat invers : 
numele apei s'a extins asupra hotarului și satului. 
  

nume de râu, Srpouy, nume de oraș (cf. bulg. Strumu şi Strumila), 
-al vechiului Istru (transcris grecește "[orpos şi latinizat  Hister), al 
Dnistrului (Danastru s. Dana-istru transcris grecește Advaorpie, iar 
pe latineşte Dunuster). Toate acestea derivă din *s(ejreu-, cu inser- 
țiunea, lui -i- obişnuită la 'Fraci, Slavi şi Germani (cl. gr. GE 9. Sancr. 
sravuli „a curge“, lit. sruta, vis]. sruuim „râu etc., dar v.-bg. struja 
„ilumen“, ostrovy „insulă“, propriu „das umflossene“, s. strujati „wal- 
len“, germ. *strauma > v. germ, stroum, mod. germ. Stromm „râu“ 

-ete,). Streiul românesc n'a putut veni din ungurește, cum afirmă la 
început Melich. Bichigiu, Fechetig etc. ne arată că trecerea îonetică 
Sirigy > Streiu nu e posibilă. Forma românească e cea simplă şi, 
fireşte, cea mai veche. ka ne-a păstrat torma originală la care s'â 
adaus ung. îigy sau în care sa schimbat -i în -gy pentru a formă pe 
Sztrigy. Nemţescul Sireh! pare a fi o reconstruire după modelul unor 
cuvinte româneşti în care 7 corespunde unui mai vechiu / (cf. fiiu < 
fitu < filius). Nici acesta nu se poate explică, din ungurescul Sztrigy. 
Streiul trebue să fie de aceeaşi origine cu Țărățălui (ung. Czereczel) 
apropiat. Ce priveşte numele german este de observat că el se găseşte 
în toponimie și în alte regiuni, cf. Strehle, Strehlen, Strehlitz, Strelitz 
(< slav. străla „Pfeil“, sire ncu ,Sehiiize“), los. Felâmann. o. c,. p. 9%, 
Miklosich, Die slavischen Ortsnamen, aus Appellativen, 11, p. 240. Nr. 
028 şi 629, dă următoarele toponimice slave născute din strela şi 
str&lnen: Put. Stritky, Sirilko», Strilyska (Galiţia), n.-sl. Strelac 
(Craina), Strocja — Strelcja (Stiria), cr. Strelec, Sirelecko, rut. Stritci, 
“Striteja, Strilcyska (Galiţia). Aici intră probabil şi Strelța, apă care 
„cură despre Maramureş spre Tisa: și care a fost identificată de D. 
Cantemir (Hronic, p. 189) cu Sargetia, (cf. 1. Minea, Despre Dimitrie . 
"Cantemir, laşi, 1926, p. 116). Nici una din aceste forme nu arată pe - 
sau -]' final pe care-l cere forma românească și-l așteaptă Melich.
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Nimigea. 
Avem două sate cu acast nume: Nimigea românească şi 

“ungurească (ung. Oliîh- şi Magyar- Nemegye, săs. Nindrof). „Dealul 
Nimigii*“ e pomenit mai întâiu întrun document din 1261, îm- 
preună cu niște sate din părţile Solnccului, lângă Dej, în forma 
Nimigeholma!). Se pomeneşte apoi un „Nicolous filius Ladizlai de 
Nemige“ în a. 18672) şi 19380%,. Însuși numele satelor e atestat în 
formele următoare: „Nemege interior et Nemege superior“ a. 1392 4), 
„Nemeqye“, a. 14685), „» Zaaznemegqe, Olâhnemege“ a. 1505 €), „ azne- 
nege, Olâhnemege“ a. 1507 1), „in Nemege hungarieali alio nomine Xe- 
mege saxonicali, Nemege volachali“ a. 15145). » Nemigea-românească“ 
este amintită într'o însemnare de la 1647 de pe 0 Cazanie a lui 
Varlaam de la 1643); „M.-Nemegye“ într'un act de la 1691). În, 

“stalisticele secolului XVIII găsim: Olih-Nemegye și Magyar-Ne- 
megye a. 1733"), Olih Nimieze și Magyar nimicze a. 17502), 
Magyar Nemegye şi Olâh Nemegeye a. 1760—62:). Într'un act 
în posesiunea mea, după o înşirare de nume, se scrie: , până au 
îost la noi juratulii Popa lon de la Nimige-ungurescă, Meseţa 
Martii în 9 zile veleti 1754€. La Lipszky, Rep. II, s. v.: ung. Ma- 
9Var-Nemegye, rom. „Nemissem vel Nimissa ungureszi:“ şi ung. 
Olâh-Nemegye, rom. „Nemissa vel Wimieska rumunyeszk“. La Lenk 

0. €, II, 14: ung. Magyar-Nemegye, rom. Nyimisa- Ungureiszke ; 
UI, 216: ung. Olâh- Nemegye, rom. Nyimisa rumunyedszka ete. 

Din înşirarea acestor forme și date se vede că cele două 
-Nimigi au existat de la început alături. Cea din sus s'a numit mai întâiu 
»Nemegye superior“ (Nimigea-din-sus), apoi Oldh-Nemegye s. Ne- 
——_—— 

1) Zimmermann-Werner, o. c., |, p. 84—85; cf. și N. lorga, Isi. Rom 
“din Ardeal şi Ungaria, vol. |, Bucureşti, 1915, p. 59. 

2) Zimmermann-Werner, o. c., II, 305. 
) Zimmermann-Werner, o c. II, 513. 
) S. Barabăs, o. c., 1, 935 6. 
5) 14. ibid., 11, 193. 
% Id, ibid. 11, 280, 
7) 14. sbid. UI, 283. 
5) 1d. ibid, 11 320—1 şi 334—5. 
9) L Barlea, Insemnări din bisericile Maramureșului, Bucureşti, 1909, 

p. 55, 

") Rurmuzachi, XV, 1440. 
") Transilvania, XXIX—1898, p. 192. 
5) A. Bunea, Statistica — P. Aron, p. 34, *) De. V, Ciobanu, Anuarul Inst. de ist, naţ., lI-—1924/5, p, 651,
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megye volahahs, căci eră românească. Cea din jos s'a numit ma; 
întâiu „Nemegye inferior“ (Nimigea-din-jos), apoi Szdăsz- Nemegye,. 
Nemegue saxonicalis (Nimigea săserscâ) şi ai pe urmă Magyar- 
Nemegye. Se pare deci că la început aceasta a fost “colonie să- 
sească, ca și Nimtiul sau Mintiul învecinat. Coloniștii unguri au 
fost aduși mai târziu. 

Forma românească a fost totdeauna Nimigea, cum. trebue 
cetit și MWimicze de la 1750, Nemissa,  Nimissa, Nimieska de la 
188, Nyimisa de la 1839 ete. Aceasta e şi forma, cea mai veche 
documentară (cf Nimigeholma a. 1261, Nemige a. 1367). 

__ Numele Nimigii este tot de origine ungurească. În partea a 
doua este evident ung. zigye <iigy „fons* —- suf. pos. -e, pe care 
îl găsim, d. p., în: Meduwyge „fântâna s. izvorul ursului“ a. 1970 9, 
Valenigya „fântâna s. izvorul lui Vălean sau al Vălenilor* în Urbariul 
din 1600 al domeniului Beiuşului 2) ete. 

În numirea săsească lui digye îi corespunde Draf— Dorf 
„sat“. În fond însă Și numele săsesc este compus. 

Deoarece în îizgye avem sufixul posesiv -e, partea întâiu a 
numelui trebue să ne indice posesorul. Acesta a trebuit să se nu- 
mească Nim s. Nem (ef. şi Vima, ung. Nema, numele unui sat în 
jud. Someş). În numirea săsească m sa schimbat subt influența 
lui d următor în n: Nimdrof > Nimdraf ?). 

Forma ungurească Nemegye a fost fără îndoeală influențată 
din punct de vedere fonetic de megye, „comitatus“ (< srb. med'a) 
când igy „fons“ a început să nu mai fie înțeles sau să dispară din limba ungurească vorbită. 

  

!) Szarvas-Simonyi, MĂyiSz., UI, 887. 
>) N. lorga, Insemnări şi inscripții ardelene şi maramureșene |, Bucu- reşti, 1906, p. 274. 
3) Cf. G. Kisch, Nordsiebenbiirgisches Namenbuch, p. 95.
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Ordou, Hordou. 
Numele comunei Iordou se întâlnește numai începând din 

sec. XVI şi atunci uneori are forma Ordo. Astfel în 1523 „reli- 
giosi Mathe pap, Zandor pap et Peter pap, cum omnibus Knesiis 
Vallis Rodnensis“, unde începuse din nou exploatarea minelor, 
care aduceă bunăstarea populaţiei, se gândesc la întemeierea unei 
mănăstiri în „vidic“ („praescriptis calloergis locum monasterio con- 
venientem dare et asignare“), anume pe locul „in quo similiter 

” annis elapsis monasterium fuisset“, .. „qui est inter villam Hordo 
et villam Telez, a via ad sinistram partem, versus occidentem, in 
quodam collieulo prope aquam Byrckes“. Judeţul şi juraţii Bistriţei 
admit cererea în 23 Septemvrie 1523, dându-le petiţionarilor locul 
cerut, „ut ibidem secundum ritum et consuetudinem eorum pacifice 
et quiete vivere valeant; ita tamen [quod] silvas circumiacentes 
sibi proprie [retinere] non debeant, aquam vero Byrches vocatam 
sub ipsorum prohibicione annuentes, usque ad fluvium Salvam dic- 
tum, — ex quo aliquando voluntatem dominorum invenire valeant 
e possint“!), Sfatul întărește apoi privilegiul acordat în mânile 
călugărului „Layr lowan“ („Larion“) în 14 Februarie 1533. Se 
pomeneşte din nou, că mănăstirea se va construi „in quo quidem 
loco eciam olim tale monasterium fuit, inter villas Hordo et Telez, 
a via ad partem sinistram, — versus Oeeidentem in quodam  col- 
lieulo prope aquam Pyrches existente“, că slujba se va face „iuxta 
&raecam et antiquam ecclesiae normam“ ete. 2). În registrele asu- 
pra contribuţiei strânse de orașul Bistriţa din comunele Văii Roă- 
nei între anii 1547—1577 este înşirat, între altele, și Hordoul 
sifel: Salva ei ordo a. 1547, 1548 ş. u. 5). În a. 1550 şi 1552%. 
Salva este pomenită iarăși singură, dovadă că din punct de vedere 
administrativ Ordoul se țineă încă de Salva, ca și Bichigiul de 
Teleiu. Numai în 1576 şi 1577 apare mai întâiu Hordo singur 5). 
N 

2) Hurmuzali, XV, 27 1; cf. şi N. lorga, Doc, Bistr, Partea 1, p. XVI 
Și CĂ, nota 88, unde se citează doc, din Bibl. Acad, Rom. şi Dr. Al, Berger 
Urkunden-— Hegesten aus dem allen Bistritzer Archiw, Nr. 789. 

?) N. Iorga, AAR, s, II, t. XXVII ist, p. 18—20; Hurmuzaki, XV, 366. 
) Kramer, o, c., p. 10. 
4) Ibid,, p, 11. 
5) Ibid,, p, 12,
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Numele acestui ' sat mai e pomenit în documente astfel : 
Hordoani a. 1691»; Hordo a. 16955), a. 1717 5); Hordoul, a. 
1723 4), Hordeu a. 17335 ; Hordou a. 1750 %; Hordd a. 1760— 
62 *); 1808 *); Hordd a. 1762, 1764, 1766, 18392) ete. 

Cât se vede din formele citate, cea mai veche dintre ele pare 
a fi Ordo. Această formă în secolul XVI eră în luptă cu forma 
aspirată Hordou, În secolul XVIII numele acestui sat luase def. 
nitiv forma Hordou '»). 

Având în vedere această im prajurare, crad că numele satului Hor- 
dou nu se poate despărți de topicele : Ardou (scris Ardo, Ardo, Ardouw 
și Ardow), Ordou (seris Ordo, Ord, Ordou, Ordow) şi Ord (scris 
Ordho) din comitatele Abaujtorna, Bereg, Gmăr, Săros, Ugocsa, 
Veszprem, Z6lyom, judeţul Solnocul-interior ( = Someş şi Năsăud) și 
Sălagiu ”) şi împreună cu ardiu „păzitor de pădure “, nu poate fi 
derivat în mod inexcepţionabil decât, direct ori indirect (prin limba 
maternă) din ung. ardă < erdi < erdi-o0v5 „custos  silvarum, 
Slujbaş care făcea parte din sistemul de întărituri, așa numitele 
gyepii, (rom. priseci, lat. indagines) făcute la hotare (267) de cătră 
regii arpadieni ai Ungariei (cf. Vegardă, nume de localitate). De 
la Anjueşti și de la Sigismund încoace, ajungând domeniile și 
pădurile “regești în cea mai mare parte în mânile magnaţilor, 
aceștia nu avură nici un interes pentru păstrarea prisecilor. Totuși 
timpul cât regii sau îngrijit de întăriturile de la hotare a fost 

5) Hurmuzaki, XV, 1456. 

2) Korrespondenzblatt, XXI—1893, p 128. 

3) V. Şotropa, An. Inst. Isi. maţ., Cluj, [ll—1994/25, p. 268, 
1) Hurmuzaki, XV, 1605. 

5) Transilvania, XXIX—1898, p, 173. 

) Bunea, Statistica — P. Aron, p. 35. 

2) Dr. V. Ciobanu, |. e., p. 69%, 

3) Lipszky, Rep. Ii, s. v. 

9) Kramer, o. ce. p. 31, 38, 41; Lenk, o. c. Il, 188, 

19) Acum satal este numit Coşbuc, în amintirea marelui poet G. Coșbuc 

care s'a născut în el. Schimbarea nu-mi pare deosebit de fericită. Numele sa- 

tului Hordou se făcuse cunoscut tocmai prin biografiile lui Coşbuc. Acum este 

aşa de ciudat să spui: „G. Coșbuc s'a născut în satul Coşbuc de lângă Năsăud“. 

Eră mai bine Coșbuceni sau Coșbuceşti. 

1) Csânki, o. c., I, 129, 237, 289, 341, 413, 431, 551; 1, 245.
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destul de îndelungat ca ardăii acestora să întemeieze în unele lo- 
curi așezări numite după ei)). 

Relativ la etimologia numirilor topice Ardou, Ordou şi Orda 
reproduce cele ce se spun în Gomboez-Melich, ME:Sz., 123: 

„După Karâesonyi Ethn. XIII, 347, Văr. A2g., (din nou Nyr. 
XXĂIII, 286) numele topic Ardâ este vechiul ung. erdă-6v6 (o. OiSz. 1309/1323; terram Asguthoruiea 91 nuncupatam“ ; 1351: 
Frdeuouotelek ; 1353: „Super terris Custodum siluarim... Zrdeuo- 
u0u... vocatorum“ ,custos silvarum, Waldhiiter“ scurtat și modificat 
ca formă. Pentru această presupunere vorbase următoarele fapte : 
o diplomă din 1315 amintește un Frdzunuotelel (v. Ollsz și Csânki, 
III, 280) în comitatul Veszprâm și acesta nu poate să fie altul de- 
cât pusta Ords, Ard de mai târziu: în comitatul Zolyom eră în 
sec. XV o localitate numită Ard6, pe care mai târziu și astăzi o 
numesc Hajnik, iar hajnik slovăzeşte (tăuţește) înszamnă ,custos 
silvarumi, 

Cu toate că pentru derivarea numelve topice Ard din erdă 
606 în ultima analiză nu încape îndoeală, desvoltarea formei cu- vântului nu e clarifizată Și» că lui erdă-ov5 i Sar fi spa cândva în 
limba ungureassă ar „na e dovadit. După Rarăssonşi (şi S- 
monşi, AF. Fri. XVII, 453) din erdi-0v6 sar fi născut erdi-5 (ef. 
OKISz. erdewow), apoi *erdă, şi din acesta ordă >> ardd. Forma 
“erdd e neobișnuită și nu sa poata explică o năszut din e dasohis 
(din erd6). Nu trebue să presupunem mai curând că din ungu- 
rescul erdi-d s'a născut ard pe buza străine? Cf. FErdây, Erdă- 
falva > rom. Ardeal, Ardea, v. Lipszky, Rip, Csânki, V, 87, 
34, âpoi că, afară de Ard -ul din com. Veszprâmn, toata cslolalte 
drdâ-uri sânt pa teritorii de-ale naționalităților“, 2). 

Imprejurarea că în limbile învecinate cu cea ungurească a 
întraţ şi apelativul erd6-6, — acesta, după toată probabilitatea, îna- 
intea numelor proprii amintite mai sas, — apoi avâni în ve-_ 

') De la stâcșitul sezolului XII au început să cunsilere clădirea cetăților 
de munte ca o întăritură mai sigură decât prisecile. De aici încolo a început 
exploatarea pădurilor nu cu s?o0p războinic, ci econoiniz. Numaroasa păduri 
sânt pustiite paralel cu clădirea catăților, chiar şi pentru a faca cu putință aprovizionarea acastora, În acast timp s2 nasc, pe urma acestor tieturi, o 
mulţime de aşezări şi cnezate cu numiri foarte variate în deosebite limbi Ohabă, Seciu, Uric, Uricani, Lehota, Vâgâs, Hu, Volya; cf..K. Tagâ'yi, o, c. 7. 112, — Obsorv în azast lo2, că o pălura cu nanzle Sai < slav. 860 
(lov, s6c, srb. sjeăa) ) „Schlag“ se găsește și în hotarul Năsăudului. 

2) Ct şi M, Kowvâcs, Magyar Wyelvir, XXKXUI—1994, pp. 286 —287. 
4*
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dere faptul, că apelativul acesta se mai păstrează și acum în graiul 
românesc din Nord cu înţelesul de „custos silvarum“, „Waldhiiter“, 
hotărește definitiv chestiunea originii numirilor topice citate mai 
sus. Ele nu sânt date de Unguri, ci de Slovaci (Tăuţi), Ruteni și 
Români, în a căror rostire e unguresc inițial s'a putut schimbă 
la cei dintâiu în o şi la toţi în a. 

Ardelenescul și moldoveuescul ardău 10 „păzitor de pădure“ 
şi 20 „Pădurean“ !) ca și numirile topice derivate din ung. erdi, 
arată numai forma cu a, deci desvoltarea obișnuită în limba 
noastră (cf. arădui < ered., arăstui < ereszt- ete ). 

Astfel, afară de Ardeal (Ardel, Ardehu) „Transilvania“ ung. 
erde-el, erdă-el, Erdâly, „ţinutul de dincolo de pădure sau codru“ *) 
şi de Ardeal, munte la S. FE. de Sălişte, mai pot cită după Marele 
Dicţ. geogr. al României, vol. 1, p. 103—4, Die. geogr. al Buco- 
vinei, p. 3: Ardeoanul (< ardeu < ung. erdă + suf.-an) „părâu'“, 
Ardeoani, „sat şi moşie“; Ardeiul (< erdely sau erdi) „lac cu 

”) Așa trebue înțeles Ardiu-l inter, retat în Şez,, 11, 22 b/2 şi Dicţ, Acad. 
II, 232: „ardelean, Român din Ardezl“- 

2) P. Hunfalvy, Magyarorszdg eihnographiăja p. 350 și Iorrespondenz- 
blatt, X, pp, 37—48 și 49—53; Gomboez-Melich, ME+Sz2., 129. Dintre învățații 
români admit originea ungurească a Ardealului : Cihac, Diet. d'et. daco-romane, 
t. II, p. 418 (< ung, Erdely); Tocilescu, Dacia înainte de Romani, București, 
1880, p. 90; Hasdeu, Et. Magnum, vol, II, col. 1519—1520; Tiktin, Dicţ 
rom.-germ,. fasec. II, București, 1896, p. 9%; 0, Densusianu, Fist. 1. roum. |, p. 
316; |. Bogdan, Documente privitoare la relațiile Ţării Româneşti cu Braşovul. 
şi cu Țara Ungurească, vol. | (1418-1508), Bucureşţi, 1905, p. 32; Dr. A. 
Bunea, /ncerca e de istoria Românilor până la 1382, Bucureşti, 1912, p. 119 
(< Erdi-el); N. lorga. ftoria Românilor din Ardeal și Ungaria, vol. 1, Bu. 
curești. 1415, p. 31, ș. a. Celelalte etimologii propuse ('< Ardalus s. "Ap5ahos „fiul 
lui Vulcan“, atestat la, Pausanias, Gr. Deser,, lib. |, 31,3; vicus Ardilenus, C. 
[. L. nr. 2199; ardekonum... naiio, Paedr,, |. II, fab. 5, Marţial, |, 80 şi 1, 7, 
rad. indo-eur. ardhra „hoch”, ardh „erheben“, cf. laţ, arduus, v.ir. ardda „em- 
porragend“ ; lat. vulg. ardeus şi Ardea etc.) nu şânt accepiabile din punct de 
vedere fonetic (cf. cele ce am scris în Societatea de mâine, Il —1925, Nr, 4—5, 
19, 20, 21—29, 28— 94. Cat privește numele Ardil dintr'o epistolă a regelui 
Iosif al Cazarilor cătră rabinul Chasdai din Cordova, el n'are de a face nimic 
cu Ardcalul nostru, cum crede dl ], Marțian, Ardealul nu derivă din ungnreșie, 
Bistriţa, 1925, Cum am arătat amănunţit în Societatea de mâine, 1l—19.5, Nr. 
38, mai îiniâiu această epistolă nu a fost scrisă în „anul 112 al erei creştine“, 
deci înainte de venirea Ungurilor, cum afirmă di M., ci numai „pe la 960“ 
(Harkavy, Rus. Revue, VI, p. 10—7 1; Dr. $. Kohn, Feber kutforrăsok ca ada- 
tok Magyarorszăg tirtenetchez, Budapest, 188!, p. 25). Apoi Ardil-ul regelui 
Cazar nu este decât orașul Ardi sau Ardebmil din Armenia, care există și 
astăzi (Kohn, o. e., p. 33, nota 7 ; Selig Cassei, Magyarische Alterthiimer, Ber- 
lin, 1848, p. 208),
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izvoare, pl. Tazlăul-de-sus, jud. Bacău, pe teritoriul satului Arde- 
cani, de unde își are obârşia părâul Ardeoanul“ ; Ardelei (< erds- 
eli) „vârt de deal“ și schit ruinat pe moșia Tareăul, pl. Bistriţa, 
jud. Neamţu“; Ardelei „cea mai mare poiană de lângă râul Te- 
leajăn, în comuna Mănecii Ungureni (!), pl. Teleajenul, jud. Pra- 
hova“; Ardița, deal (453 m.), deasupra com. Tereblecea, distr, Si- 
ret, „complex de livezi şi păduri, la V. de localitatea Sinăuţii-de- 

Jos, distr. Siret“, care ar puteă fi explicat mai curând dintr'un 
corespondent al ungurescului erdă şi suf. -iță, decât în legătură, 
cu verbul arde; Argelul „sat, jud. Câmpulung“, Bucovina, „nums 
ce-l are râulețul Moldoviţa“ ; Ardaloaia, „afluent din stâuga al 
păr. Izvorul-Negru, care se varsă în Moldova“, la care mai adau- 
gem Ardeluța, un confiuent al Tarcăului (Fvolufia, 1l—1922, No. 
3, p. 4); Ardeluena, Name eines Berges bei Zielona *, „ArdZluSa 
recte ArdzeluSa, Berg und Bach bei Zabie“,?), 

In $ Moldovan și N. lorga, Dicţionarul numirilor de loca- 
dități eu poporaţiune română din Ungaria, Sibiiu, 1909, p. LO 2), 
găsesc: Ardeova, jud. Cojoena, pl. Huedin (care nu corespunde 
ungurescului Frdâjalea, ci unui Ardeu < erdi + suf. -ova); Ardeu, 
jud. Hunedoara, pl. Geoagiu (<  Erdă, nu din Frdâfalva, cum i 
se spune ungurește); Ardihat, jud. Sălagiu, pl. Cehul-Silvaniei 
(< Erdăhăt, nu din Egerhât, cum se numeşte acum ungurește); 
Ardud și Ardust jud. Sătmar, pl Baia-mare ( < Ardud < erdid + sat, 
ori Ardu < erdi -+ sat, din care sa făcut ulterior ungurescul 
Erdoszdda ); Arduzăl, jud. Sălagiu, pl. Cehul-Silvaniei (care, deși 
ungurește se numeşte Ard5, trebue derivat din Ardul < Erdâd 
-+- suf; -el). 

Cele cu o par a fi mai vechi și mai curând de origine slo- 
Văcească (tăuţească) ori ruteană decât românească deoarece limba 
românească n'are trecerea lui e în o. Forma ungurească ard eo 
redare după firea limbii ungurești atât a formei românsști, cât şi 
a celei slovăcești (tăuţeşti) și rutene, care, la rândul lor, sânt deri- 
vate din ungurescul erdă-66. | 

Ordoul s. FHordoul a trebuit să fie numit astfel după un „ar- 
dău“ de origine ruteană sau slovacă ?), în vreme ce apelativul ardău 

În graiul țăranilor de pe valea Someșului de sus este desvoltarea 
românească a ung. *erdă < *erdi-6 < erdă-6v6. 
O 

1) Prof, E, Katuzniacki, Rumunisches îm Kleinrussischen und polnischen, 
în Fr. Miklosieh, Wanderungen der Rumunen, Wien, 1879, p. 59. 

2) Citez intenţionat această ediţie mai veche, cu numele neschimbate. 

1ncol 3) Pentru venirea Rutenilor în aceste părţi cf. cele ce voiu expune mai 
0,
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Aspiraţia vocalei iniţiale în elemente de origine străină, mai ales: 
ungurească, nu-i este neobișnuită limbii românești (ef. halcă, hâle, hăl- 
cer ete., Dicţ. Acad. 11Y,, 849, care, ca şi aciu (f aleiu) și verbul aleiuj, 
derivă din ung. cles, clesolni, formele mai vechi ale lui ces, desolni; 
hălcâzui „a vorbi ture şi mult“; „a mână vitele răcnind“, Șez., II, 
15, = aleizui < ung. alhuseni, alkudozni ; harşău, harşeu = așău, 
Dicţ. Acad, Iv, 369, < ung, ds6, ș. a. Ea a putut fi pro- 
movată mai târziu prin intervenţia administraţiei ungurești, care 
l-a confundat cu hords „Dute“. 

Cei mai mulţi, specialişti şi nespecialiști, sau gândit pentru 
a explică, originea Hordoului la ung. hordo „Fass*. Dar acest cu- 
vânt nu prea este înirebuințat în toponomia ungurească | (ef, 
Hordovălgy în com. Veszprem, unde însă ar puteă să fie născut 
tot din Ordou, care se găseşte și el în această regiune). E rar și 
ca nume propriu de familie. De aită parte un unguresc Hordd < 
hordo „Fass“ ar fi urmat evoluția apelativului din care derisi, 
de care n'ar fi putut fi despărţit. Acesta însă în regiunea Năsă- 
udului are forma 'hârdâu, hoydău (ef. în alte regiuni: ardău, ârdău. 
hărdău, hărdâu, hardău, iar cu schimb de sufix : hărdaiu, hurdaiu, 
hurdoiu, Dicţ. Acad., |, 364—865). Numele satului Hordeu însă 
nici odată n'a fost rostit de localnici astfel, 

Admiţând această etimologie, originea primitivă a Hordoului 
ar fi deci tot ungurească, 

DI Motogna nu rezoalvă mai bine chestiunea gândindu-se 
(Transilvania, XLVI—1915, p. 90, şi Articole şi documente, p. 11) la slovenul hordov, căci Berneker, SEW, 385, la care ne trimite 
dsa, ne spune că slov. hordov (ef. ser. hardov, bg. vordov, rut. ord'iu) derivă tot din ung, fhordd „Fass“, Deci și în acest caz 
Hordou s'ar reduce, în definitiv, tot la un element de origine un- gurească. Se adaogă numai greutatea că, în vreme ce influenţa ungurească și ruteană este explicabilă la Năsăud, cea slovenă nu se poate explică.



Tăutre. 

Sat relativ nou este Tăurea, (Tăuri ; ung. TOhit; săs 
Naidorf 1). L-am întâlnit în formale: 'Tohat a. 1693 2), Taur, [Archi- 
Diaconatus] Taurensis şi Theuriensis %), Tdure într'o notă de la 
1748 de pe o evanghelie slavonă de pe la 1550, proprietatea. li- 
ceului din Năsăud %, Zohat a. 17505) 1760—62 6) Tohat (Teuri) 7, 
Tăurea *) ete. Cum ări ăzătat altădată %, numele satului Tăzre 
este identic cu forma, veche de plural a lui tău (< ung. 16): 
ldure >> tăuri. Formele citate confirmă acest lucru. Taur şi Zau 
rensis nefiind decât grafia obișnuită la streini, cu a în loc de d 
și Î final omis (cf. Theuriensis în același loc). Satul și-a căpătat 
numele de la mlaștinile, ,tăurile“ care-l încunjurau. Cu timpul ele 
au dispărut, așa încât numai niște mici băltoage le mai aratţă 
urma. Oamenii schimbându-se, au uitat pentru ce au numit satul 
cum i se zice. Numele s'a fixat acum pentru sat fără să se 
mai supună evoluţiei fonetice a „tăuri“-lor Şi și-a schimbat genul 
articulându-se Tăurea'%). Pentru evoluţia acestui nume cf. Und'ură, 
parte la hotar în Sălagiu (V. Caba Szildgy vârmegye român n&pe 
nyelie 6s nâpkălteszete, Bâcs, 1918, p. 32) alături de Uud'ure (ibid. 
p. 49) şi Und'uri „unghiuri“ insulă (ibid., p. 36). 

  

') G. Kisch, Nordsiebenbiirgisches Namenbuch, p. 94. 

2) HRurmuzaki. XV, 1456. 

3) Transilamia, XXIX—1898, 192 şi 211. | 
4) La N. Iorga, Scrisori şi inscripții ardelene şi maramureșene, II, Bucu- 

Tești, 1906, p, 137, tipărit greșit „Tearci“, 
5) Bunea, Statistica — P. Aron, p. 54. 
6 Anuarul Inst. de ist. naț., Cluj, LU, 1924/P5, 657. 

7) Lenk, o. ce. IV, 262 şi A magyar korona orszâgainat helysăynâtăra, 
Budapest, 1877, col. 925; ed, din 1888, p. 688. 

8) S. Moldovan și N. Iorga, o, €., p. 179. 
?) Dacoromania, |, 134—5, nota. _ 
1) Dşoara M. Ștefănescu în Arhiva XXIX—1%99, Nr, 3 p. 814, crede că 

ar puteă derivă şi de la taur. Pentru motivele arătate mai sus, precum și 
Pentru că -a- din taur ar fi trebuit să se păstreze, această derivare este gie- 
șită,



Nimtiu (Mintiu). 
Cum arată -îu final < ung. -î, ungurească este și originea numelui Nimtiului sau (cu metateză) Mintiulai < ung. Nemen, mai vechiu Nemty, Nemthy, Nemply (indicând o populaţie mai ve- che de origine germană, dispărută acum în massa populației româ- nești, care a trebuit să existe alături de ea ca s'o poată ro- mâniză) !). 

La 1832—1837 găsim forma Nempeii =  „Nempty“ ?), dar aceasta poate să fie Mintiul-Gherlei. In 1380 Nimtiul s. Mintiul nostru are forma Nemeth 2). 'Tot așa în a. 18924); Nemethy în a, 1468), 1505, 1507 şi 15145), Pe la 1650 găsim forma româ- nească Nimtiu 1), care redă întocmai corespondentele din docu- mentele latino-ungaro-săsești ale lui Nemeti 8), Și din alte regiuni (Orainimăt, Mintiul- Gherea, Sătmar s. Satu-Mare?), 
Lenk, o. c., III. 216, afară de Mintiu şi Mintju, ne dă, și forma, derivată Miniyasa (et. și S. Moldovan şi N, Togan, o. e. p. 1l5. 

a 
4 Saşii numese Nimtiul s. Mintiul Baidrof s. blzseh Baidrof (= Baierdorf) '9). 

Mânăstirea din Mintiul-român a fost arsă din ordinul gens- ralului Buccov. O aminteşte Rednic în conscripția sa din 1765"), 

  

1) CE. GQ, Kiseh, Nordsiebenbiirgisches Namenbuch, p. 93, şi los. Feld- mann, 0. €., p. 121. Asupra deosebitelor numiri Nemti, Nempti (< ung. nemel „Neamţ“ + -î) și a vechimii lor în documentele ungurești cf. și Col, Szily, Magyar Nyebv, [—1905, p. 234—955, 
2) Mon. Vat. Hung, |, 114. Faptul că în acest timp se găseşte parohie catolică în Nimtiu s. Mintiu este şi ei o dovadă pentru originea germană a populaţiei. 
3) Zimmermann-Werner, 0. €., Il, 514, 518, 518, 527. 1) S. Barabâs, o. c, 1, p. 236, ” 
>) IL, p. 198. 
5) lbid 1, pp. 280, 283, 985, 299, 321, 8%, 7) BRurmuzaki, XV; 1182; ANimteu a 1750, Bunea, o, e. p. 84, . 3) Aşa-l găsim în a, 1738; Bunea, Statistica — P. Aron, p. 192; în a, 1750, Transilvania, XXIX—1898, p. 192; Olâh-Acmelhi în a, 1160 - 62, ap. Dr. V. Ciobanu, |. e, p. 657. 
2) Ci. pentru Sătmar s. Satu-mare, ung. Szatmâr — Nemeti : Nemty, Nemihy, Nemply a. 1383, 1399, 1400, ap. Zimmermann- Werner, 0. c€., Il, 254, 255, 251 etc. 

9 G. Kisch, Nordsiebenbiirgisches Namenbuch, p. 12, şi Val, W0,, p, 32. 1) Z. Pâclișanu, Vechile mănăstiri româneşti din Ardeal, în Cultura cre- stină, VII—1919, Nr, 7.-8. p. 161.
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Vărarea. 

Nu putem presupune că Vărarea (ung. Văâralja) ar fi un 
derivat hibrid din var (< slav. varz) + suf. -are < lat. -aria, 
plur. neutru al lui -arius); cf. viermănare „loc plin de viermi“, 
< “verminaria, și viermânos (v. G. Pascu, Sufize româneşti, Bu- 
curești, 1916, p. 95); şi Văcarea, munte, < *va ccaria (|. Galaţi şi - 
Câmpul-lvi-Neag, din Ţara Hațegului, -cf. 0. Densuşianu, Graiul 
din Țara Hajegului, București, 1915, p. 66 şi 67 ete.). Aceasta eu 
atât mai mult, că nu se găseşte var pe unde este şi a fost ape 

LO zată Vârarea!), 

De asemenea nu ne putem gândi la un derivat abstract din * 
verbul vâră, căci în toponomia noastră, pentru a se numi locul 
unde se „vărează“ se întrebuințează Văratie (ef. Şi Jern tic, Tom- - 
malic) Totuși această derivare nu este imposibilă. 

Dacă ar fi atestată prin împrejurimea ei vre-o urmă de ce- 
tate romană, Părarea ar puteă, fi derivată din lat. vallaris-e 
(întrebuințat de obiceiu numai în corona vallaris, care se acordă 
celui ce urcă mai întâiu „valul“ dușmanului), care ne-ar fi dat 
*vâlare şi prin asimilaţie *vărare. 

Deoarece însă despre o astfel de cetate. cum vom vedea în- 
dață, nu poate fi vorba în apropierea acestui sat și, ca și „Burg“-ul 
Bistriţei, nici „cestrul“ de la Rodna n'a fost o întăritură romană, 
ci a fost făcut mai curând pe timpul regilor arpadieni, singura 
explitație satisfăcătoare, care i s'a putut da Vârarci din punct de 
vedere etimologic este derivarea ei din ung. zârala „partea din 
jos a cetăţii s, castrului, sub cetate“ >> *văralea > *căraPa > 
Vărarea, prin asimilaţie sau după analogia srb., slov., rut. vatralj, 

bg. vatral > vătraiu și vătrariu; ung. melegâgy > mălegariu, măli= 
dariu, poate tolvaj >> tălhariu „hoţ“ ete ?), 
O 

') Din var am aşteptă mai curând zărărie. 
2 V. Bogrea, Dacoromania, Il, 07, explică pe tâlhar, tâlhiș „pădure“, 

tălhăriș „pădure măruntă, tufișuri“, tâlhăreă „susaiu-de-pădure“, s. „susaiu- 

Pădureţ“, tâlhui, tâlhușag ca derivate dintr'un radical tâlh- „pădure“. Această 
explicare însă are defectul, că nu dă, originea lui tâlh- şi apoi că tâlhiș, Iâlhă- 
Tie, tălhărea, tâlhui, tâlhușag pot fi explicate și din tălhar printr'o evoluţie de 

formă și semanţieă inversă decât cum credeă Bogrea. — O Varole (= Seini, 
uag, Szinyrvdralja) “întâlnim într'o însemnare de pe un Apostol din 1795 
GL Bârlea, /msemnări din bisericile Maramureşului, Bucureşti, 1309, p. 82). 

CE. și Paraiu (Varalyu), Oaraiug (ung. Kăvâralja) care trebue derivat din ung, 

târalj i Orlea-aub-celate (jud. Hunedoara) și Orlat < Văralja + -d, rostit de 
Saşi -+ (ef, Balkan- Archiv, |, 103). 
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Numele satului Vărarea e pomenit mai întâiu în a. 1604—19'), Dr. M. Roska, Un vechiu cimitir românesc în fostul sat Vărarea din jad. Bistriţa-Năsăud, Cluj, 1924, p 8, ne mai dă urmă- toarele date cu privire la vechimea lui : „Tradiția spune, că pe timpul năvălirii Mongolilor (1241) existau în Vărarea numai patru case (Istoria parohiei Nepos sau Vărarea de 1. Maiorean, preot, manuscris din 1840 (9) în colecția Marțian, Năsăud) .. In socotelile Bistriţei, Vărarea este menţionată pentru prima dată la 92| No- emvrie 1631. Un Mineiu slavon mănuscris, din biserica din Vq- area, ne-a păstrat o notiţă din anul 1687 („Adică noi sătenii din Vărarea..“). La anul 1695 (Korrespondenzblat! des Vereines fir siebenbiirgische Landeslunde Nr. i1 din 1898, în articolul „Zustand des Sachsenlandes Ende des 17. Jahrhunderts* se numește Văratra (formă săsită !]..«, La anu] 1765, figurează între primele comune militarizate 5. In timpul proxim după militarizare [1779—1789] a urmat strămutarea comunei de pe locul pe care a existat până atunci pe ţărmul drept al Someșului [spre Miază- Noapte de la satul actual, 5 sferturi de oră sau 2 Km., în bazinul din Valea Iedii], în Valea Someșului și adică pe ţermurele stâng al râului la confluența văii „Carelor“. Cu această ocazie i s'a dat numele latin „Nepos“, pe care îl poartă în prezent,e 
În statistica de la 1733 numele satului e scris Varare 3), la 1750 Verare :), iar la 1760. -62 Varaire î), deci aproape ca și în tabloul de la 1717, alcătuit după năvălirea _'Ţătari unde e scris Varajra 5). Lipszky, Bep., s, V., are, alături de Nepos, formele rom. Voraire, ung. Vărorja, Vordria, Voraja, iar Lenk, o. e,, Lil, 175: Nepos și Varara. 

Toemai în dreptul satului Vărarea, pe țărmul stâng al So- meșului spre Dumitrea, rostit de Sași Dumitra (săs. Mettosehdraf, Miittesehdraf, uvg. Nagy- Demeter), se află un loe numit și astăzi „Cetate“. Oamenii bătrâni spun apoi, că cea mai veche aşezare a Vărării a fost lângă uceasta, iar mutarea pe țărmul drept s'a făcut subt presiunea Sașilor. Dacă este aşa, explicarea numirii 

  

5) Hurmuzaki, XV, 807; AL. Rosetti, o. e, p. 77. 2) După actele privitoare la militarizare publicate de Kramer, o e, p. 37, 38 şi 41: Waraire a. 1762, Varairo a. 1764 şi Varajre a. 1766. 3) Transilvania, XXIX— 1898, p. 178. 
1) Bunea, Statistica — P. Aron, p. 38. 
5) Dr. V. Ciobanu, o. c., p. 69%, : 6) V. Șotropa, Anuarul Inst. de Ist națională, Cluj, Ii, 124/25. p. 268.



59 

viralja > Vărarea „partea, din jos a cetăţii“, „sub cetate“, e și mai 
probabilă. Dar nașterea ei n'ar fi fost cu neputinţă nici în cazul, 
că cea diniâiu așezare ar fi fost pe ţărmul drept al Someșului, 
dată fiind apropierea acestei „Cetăți“, precum și. a „Cetăţii Bi- 
striţei“ și „castrului“ de la Rodna. 

Anieş ( Arănieş, Aninieş). 
Documentul de la 1450 ne arată că la această dată numele 

unguresc al Anieşului eră Aranyos (fluv. Aranyas, Aranşjospatha- 
ka). Intr'ur. act dat slavoneşte de Grigorie, birăul Bistriţei, în luna 
Aprilie 1564, vorbindu-se despre hotarul Sângeorzenilor și lluani- 
lor, Valea Arieșului este numită românește „Valea Aurarilor“ 1). 
Întro delimitare de graniţă între Maramureş și districtul Năsăudu- 
lui din 1815 e vorba de , Obârșia Anieşului sau Nosul“, „altfel 
Busda“ (meta XXV) şi de „izvorul fluviului Pistriţa- Aurie. unde în 
dreapta, cam la 50 de pași de la izvor se află meta XXIA, nu- 
mită Aranieşul sau Bistricior“ 2), Lenk, o. e., I, 56 ne spune că la 
1839 „Vălye Anyesului“ se rostiă şi >. Vălye- Anyinyesului“. Dl Mo- 
togna (Revista istorică, Nrele 7—9, p. 201) deci nu greşeşte 
identificând pe Aranyas, Aranyospathaka cu numele Anieşului 

" dar, având în vedere formele intermediare citate mai sus, greşeşte 
când se gândește pentru a-l explică pe acesta la alt etymon de- 
cât la ung. aranyos când inversează lucrul și afirmă că » Arieş e 
forma rotacizată a. lui Anieş“. Etimologia Arieșului a fost lămurită 
definitiv de Hasdeu, Zi. Mogn., 1659—60: „În năsipul lui [al A- 
rieșului] se găsește aur, de unde-i vine numele ungurese Aranyos, 
literalmente „ăuros“, iar de aci forma românească mai veche 
Arenieş şi apoi, prin numirea nasalei, Arieş. Fragment geografic 
din sec. XVII (Cipariu, Arehiv, p. 434): „cură în jos o apă foarte 
frumoasă, carea se cheamă Areniaş şi-i zic apă-poluilă . . . « *). Forma 
Veche Arânieş și Arinieş < Aranyos ne-a mai păstrat-o și numele 
unui sat din jud. Hunedoara. 
= —— 

”) St, Nicolaescu, Documenie slavo-române cu privire la relaţiile Ţerii 

Româneşti și Moldovei cu Ardealul în sec. XV şi XVI, Bucureşti, 1905, p. 
191 192, » Waschberk bey Santjurgen“, a. 1535, Hurmuzaki, XV, 371, proba- 
bil este tot Anieşul, 

2) AL. Cziple, în Arhiva Someșană, No. 1, p. 54. 
CAAD, Xenopol, Istoria Românilor din Dacia traiană vol. |, 

şi 1888, p, 877; eq. HI, vol. II, Bucureşii, 1914, p. 80; [. Melich, Magyaror- 

*49 a konfoglalâs korâban, p. 56,
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Amieșul deci nu este decât o formă asimilată din Arăniaș > Are- niaş >> Arânieş > Arenieş >> *Arinieş > Aninieş > Anieş (ef. d.p, serenus, -a, -um > serin > senin; pus, -ris + suf. -oneus -um >> puroniu (> puroiu) > prin as. punoniu (> punoiu) etc., iar pentru trecerea lui nY unguresc în j : boszorkâny > bo- soreaie, bodâny >> budâiu ete) !), 
Precum așa dar Valea Băilor din apropierea Anieşului şi Rodna, de care ne vom ocupă mai încolo, este o rămășiță a băieșitului slavo-român mai vechiu, tot aşa Anieşul este o rămășiță a băie- șitului unguresc de pe. vremea când regii şi reginele Ungariei aveau în stăpânire minele din ținutul Rodnei?), 
D> încheiere observ că așezarea dela gura Anieșului au numit-o Ungurii în vremea din urmă Dombhăt, nume care înce- puse să prindă. 

Şanţ (Rodna-nouă). 
Asupra vechimei acestui sat ne lămureșle părintele G. Gra- pini în Monografia comunei mari Rodna-nonă, Bistriţa, 1903, p. TO ș. u., astfel: 
«Cea mai veche amintire cumcă lângă Rodna (veche) se mai află o comună se găseşte în „Archsv fiir siebenbiirg.  Landes- kunde“ în notele de la pag. 262-—3 tom. II, unde se zice: La anul 1766 se mai face amintire despre o comună Rodna, cu 73 bărbați şi 82 femei, .», Aceasta nu poate fi decât comuna numită de la înființarea graniței, pe timpul împărătesei Maria Terezia, Rodna-nouă, nemțește Neu-Rodna, ungurește [//- Rodna. Populaţia numeşte această comună și „Șanţ“5). Numele acesta i l-a dat de la „$anţul“ cu parapet de 21/a m. ridicat „dia 1) Nu mă mir că dlui Motogna, fiind istorie, îi scapă din vedere aceste lucruri. De altfel el nici nu crede că a rezolvit chestiunea definitiv, ci o reco- mandă în „atenţiunea filologilor noștri“, Dar mă mir că oameni care se pretind „filologi“ pot crede definitivă afirmaţia fugară a dlui Motogna. Astfel dşoara M. Ștefănescu în Arhiva, XXXIII-1926, Nr. 3 și 4, p. 266 și 372 afirmă cu tă- rie că a descoperit prin dl Motogna „încă o urmă de rotacism“ în Ariâş (fi- rește ea vede rotacism și în puroiu < pus, -ris, + suf -one us, -um, care prin asimilaţie, în stadiul Puroniu, a dat punoniu >> punoiu, p. 272, ca şi în Sărune, — născut regulat, cu trecerea lui —1-, nu —n—, intervodalie în r după modelul salem > sare —, care, tot prin asimilaţie a dat Sănune, p. 273, ete). 

*) Tot aşă Știol este dat de băieşi de origine germană (ef. germ. Stollen). 3) Lenk, o. c., IV 349 are formele : ung. U7-Radna s. Lj- Rodna, gerta. Aeu- Rodna, rom. Rodna-nova şi Sântzu,
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timpuri vechi“ de-a-lungul podereiului din Valea Cubăşelului pen- 
tru apărarea pasului Rodnei şi controlul trecătorilor. Pe acest po- 
dereiu aveau pământuri și fânaţe locuitorii din Rodna înainte de 
a se statornici la „șanț“. Aceştia, de câte ori mergeau la lucru în 
această parte de hotar, ziceau că merg la „Șanț“. Numele acesta 
sa păstrat și după așezarea statornică în acest loc a proprieta- 
rilor amintiţi. 

De la 1166 până la 1772 comuna Șanț s. Rodna-nouă a fost 
considerată ca un fel de cătun dependent de Rodna (p. 71). De 
la această dată încolo comuna Șanț ajunse de sine stătătoare. 

Evident, numirea are la temelie apelativul nostru şanţ, care 
ne-a puiut veni atât din săs. Schânz, cât şi din ung. sdne ori din 
pol. szanc, aceste două din urmă împrumutate din germ. Schanze!), 

Originea polonă este cea mai puţin probabilă în cazul nostru. 
Alte elemente topice din hotarul Sanțului ne trimit la Sași și Un- 
guri, Astfel am vorbit de originea nemţească a Cubavului, Cubă- 
selului și Cârțibavului. Am mai puteă adauge Bindereasa şi Pâ- 
răul- Bucnarului. Totuși nume topice în imediată legătură, cu însuși 
„Șanțul“ ne arată, că acesta ne-a venit mai curând prin ungurește, 
Aşa sânt: „Tarniţa hoiturilor“ (cf. hoit < ung. holt „cadavru“), 
unde se mai văd temeliile unui „bastion“, în care de la 1763 erau 
comandaţi câte 78 grăniceri cu schimbul după 14 zile și Coasta 
biştii (baştie < ung. bâstya „Bastei, Bollwerk“ ; cf. şi pol. baszta, 
rut. baSta, €. baSia ete. < it. bastia), unde se mai văd și acum 
urmele altui „bastion“ ?). 

Leş. 

Deosebit de grea este explicarea etimologică a Leșului (apă 

și sat) din pricina că poate fi dată la fel de bine din deosebite 
radicale, Ori pentru care ne-am pronunță, un eventual adversar ar 

puteă să zică deci că una din celelalte este etimologia cea 

adevărată, | , , 
Satul a fost întemeiat la 16243), La 1696 îl găsim mai întâiu 

în grafia ung. Less%. Intr'un document românesc îl găsim în 

Ag 
. . 

') Cf. și G. Kisch, Nâsner Wărter und Wendungen, Bistriţa, 1900, p. 
136: „nach den einstigen Verschanzungen benannt“ ; |. Borcia, Deutsche Sprach- 

elemente im Rumânischen în Jahresberichi-ul lui Weigand, X, p. 207, și Tiktin, 

DR&., 1362, 
2) Grapini, o, e,. p. 72. 
3) Cf. Şt. Buzilă, o, c., p. 1, nota 3. 

4) Korrespondenzblati, XXI—1898, p. 128.
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forma Lbșul în a. 17081). In 1717 îi] găsim iarăși în forma Less?), E pomenit apoi în 17232), Statisticile din see. XVIII ni l-au păs- irat în următoarele forme : Less a. 1733 și 1766 4); Lesch a. 1750, 1762, 17645; Lesz a. 17860—62 % ete. Intr'un document dela 1746 are forma Les ; la Lipszky, Rep. LI, s. v., ung, Leses, germ, Lesch; la Lenk, o. €., II, 426: Zes, Ies ş. a. m.ă,, 
Toate formele citate ca și cele ce se mai găsese după această dată, trebue cetite Leş. Observ însă că forma cea mai obișnuită în graiu este Leşu : ţăranii zie mai des am fost în Leşu, decât am fost în Leş. Ca și la alte nume topice, mai ales mono- silabe (cf. Brebul în Caraş-Severin, alături de Breb în Maramureș, Brețeu în Murăş- Tarda şi Treiscaune, Cibu în Hunedoara, Corbu în Ciue ete.), și aici forma articulată a putut ajunge uzuală (ef. însă Someș, Arieş, Țibleş etc.) 
Un sat Leş (ung. Less) găsim în jud. Bihor5). Un munte Lessu (cet. Leşu) se găseşte în Sscuime ?), DI 1. Moisil îmi comu- nică că Leşul e cunoseuţ și în toponimia Gorjului ). DI Motogna (Zransilvania, |. e, p. 20, şi Articole şi dou mente, p. 11) crede Leşul identic cu un slav les — „aluniş“, tri- miţând la, Berneker, SE. (fără indicaţia paginii). Dac la Barn>- ker nu se găsește nicăieri cuvântul le“ cu sensul indicat de dl Motogna. Acest sens („Haselstrauch, Haselstaude“) îi ara l&ska, care însă nu ne-ar fi putut da forma Jeg (v. Benrneker, SE, I, p. 718, unde se dau toate corespondentele neo-slave și Fr. Miklosieh, Die slavischen Orisnamen aus Appellativen, IL, p. 194, unde se dau numeroase numiri topice derivate din l&ka"), 1) Hurmuzaki, XV, 1523, 

2) V. Şotropa, în Anuarul Inst. de Isi, naț., Cluj, [Il —1924/25, p. 263. 3) Hurmuzaki, XV, 1605. 
1) Transilvania, XĂIX—1898, p. 13, şi Kramer, o. e, p. 41. 2) Bunea, Statistica — P. Aron, p. 35, Kramer, o. €, p. 37 și 38. € Dr. V. Ciobanu, |, C., p. 692. 
7) Arhiva Someșană, Nr, 2, p. 28. 3) S. Moldovan și N. Togan, o. e., p. 103. 9%) s. Opreanu, o. c,, p. 195. 
13) Leşile (Creaja- Leșile, Ilfov, şi Leșile-Negreasi, Argeș), Măgura-cu- Leșile (Râmnicul-Sărat), Părâul- Leşilor (Bacău), Leşculeasa (Buzău) probabil n'au nici o legătură etimologică cu Leșul nostru. Nu-mi este clar Dealul Leşu Pului de pe Valea Oituzului, lângă Grozești şi Marginea, cf. c, Chiriţescu, Istoria războiului pentru întregirea României 1916—1919, ea. II, Schița XXX. 11) Astfel este Şi Zescovița din Banat și ZAscovăţ, mie afluent. pe stânga Siretului, moșie, cătun (Bucovina, distr, Storojineţ, ef. Dicţ, Jeogr. al Bucov, p. 130), 

N
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Dacă dl Motogna a scos pe Leşu prin reconstrucție din derivatele 
lui l&ska (ef. bg. l&Snik < I85&hil- > rom. Leşnic, în Hunedoara ; 
srb. Sina ; leSje < "ljeste < 1ă3tije ete.), nu trebuiă să-i scape 
din vedere că acestea nu sânt decât forme alterate prin derivație, 
pe care le-am fi putut primi așa cum se găsese în limbile res- 
peciive, dar n'am fi putut reconstrui din ele, chiar la. primirea lor, 
și mai ales fără a le primi, un radical les. 

O explicare întru câtva similară, dar mai bună, a dat /eșu- 
lui, înainte de al Motogna, G. Czirbusz în revista clujană Frdely, 
XIII — 1908, p. 1447, derivându-l: „Les patak < sl. les = erdâ“. 
Explicarea lui. Czirbusz are greșala că cetește cuvântul slav ungu- 
reşte, deci cu -S$ în loe de -s. Totuşi acestei explicări i se 
poate face o corectură pe urma căreia ea mi se pare destul de 
acceptabilă, 

Slavul l&s4 „Wald“ ar fi putut da un rom. vechiu *leas (ef. 
slav. Ela >> leac etc.), plur. * leași „Păduri. Din pluralul * leaşi 
apoi Sar fi putut reconstrui un sg. leas >> leş (ef. paș < plur. 
paşi al lui pas; sturz < plur. sturzi <lat. < turdi < turdus; 
bruj < Druş, plur. lui brus < slav. brus propriu „fărâmă“, „frântură“, 
„bucată“ etc.). Trecerea lui s în $ sar fi întâmplat deci în limba 
română, căci în limbile slave nu o găsim decât în derivate (cf. rus. 
linii „Waldgeist“, ceh. leSeni „Geriist*, pol. lesnik „Fărster“, ap. 
Berneker, SEW., 713; n.sl., srb. LeSani, ceh. LeSamy, ap. 
Miblosich,-o. e., II, p. 194. Nr. 304). Că schimbarea s'ar fi putut 
produce numai prin reconstrucția unui singuiar din plural, ne 
arată cuvântul someșan lisniță „poamă, fruct“ pentru care cf. 
tut, linsnyca, slov. lEsnica, lesnika „Holzaptel, Holzbirne“, deri- 
vate ale lui l&sa. 

Dar în acelaşi chip s'ar fi putut reconstrui un singular Leș 
ȘI din pluralul Leși a! lui leah (< v.-bg. l&ha, ljaha) în cazul 
Că cei ce au întemeiat satul ar fi fost Zeși s: Poloni!). Pentru 

analogie cf. Goful (Suceava), pe care dl lordan, Bumănische To- 
Ponomastik, p. 100, îl derivă din Got, iar forma cu f i-o explică 
astfel: „£ statt 4 wiirde sich aus der Pluralform Goţi (d. h. Goten) 
ânalogiseh erklăren, was bei einem Volkernamen, der vermutlich 
auch nur wenig gebrăuchlich war, leicht zu verstehen ist“. Tot aşa 
O 

1) La această etimologie pare a se fi gândit părintele Buzilă, o. e, p. 17, 
n. 5: „Spune tradiția că de aceştia [Ruşi] au fost destui prin Sângeorz, — 
(le ; fost întemeiat de Ruşi, și prin Leș, care s'a întemeiat de niște Pooni 

eşi să | .
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este fuscior = Sebeşul-de-sus (Năsăud) alături de Rusciori (Sibiiu și Olt), deci „Ruși“, cum vom vedeă mai încolo. 
Observ în acest loc că din acest leh- avem în toponimia cehă atât forma Zehov, cât și Le3ov') și S'ar puteă ca forma noastră Leșu, despre care am amintit la început, să fie desvoltată dintr'un Le3ov > Lesou >> Lesuu > Leşu, deși sufixul slav -o a trecut la noi de obiceiu în formele -ov, -0u şi -ău (ef Bârgâu), __ Din Leah ne-au mai venit: Leahul (Botoşani, Dorohoiu). Piscul Leşilor (Vlașca) şi Dealul Leahului (Bucovina). Din punct de vedere fonetice n'avem nici o greutate la deri- varea Leșului din leș „cadavru“ (< ture. le3). Dar această deri- văre nu este posibilă din punct de vedere istoric. Cuvântul leș „cadavru“ nu putea fi cunoscul în regiunea Someşului de sus la 1624, mai ales când nu este cunoscut nici astăzi (în locul lui se întrebuințează hoitul de origine ungurească) ?) | Leşul ar putea fi considerat identice cu partea întâiu a lui Lesch-lireh (rom, XNocrih, ung. Ujegyhdz, jud. Sibiiu), pe care W. Seheiner, Balhun- Archiv, | — 1926, p. 94, și  Kisch, Dacoromania, IV, 1535, îl derivă dintr'un vgs. lisca, mgs. liesche, lese „Riedgras“, mgn. (Esch, m. ol. lieseh, „» Schnittgras, Schilfe, g. nord. leseh,, deci de element săsesc. Dar împotriva acestei explicări este rostirea cu € (e deschis) a Leșului, care s'a desvoitat din forma mai veche Leaş şi eare n'ar fi posibilă din săs. Lesep,. În Sfârşit, întru cât Leşul, ca şi Vărarea, Șanțul Başca şi Coasta Bâştii ar fi putut aveă oarecare legătură cu sistemul de întărituri ale Rodnei, el ar putea fi identic cu ung. les „loc de pândă“, căci lată ce ne spune K. Taginyi, o e, p. 112, cu privire la acest Cuvânt unguresc în toponimie : „Mit dem Begriff der Grenzwach hăngen die Ortsnamen Less (les == lauern) und aie hieraus ge- bildeten Leshâza , Lesvăr (Adza = Haus; văr — Burg) zusammen. Ferner die im Urkundenwârterbuch unter diesem Titelwort aufge- fihrten mittelalterlichen Berg, Tal- und Waldnamen, soweit sie nicht etwa auf die Jagd hinweisen. Besondere Erwâhnung verdient unter diesen Les6hely (Zessuhely) das im Jahre 1251 (ZZazai Ohm. VI, 59) als im Grenzbezirk Bregana — an der Grenze von Sla- wonien und Kârnten — gelegen, unter den Grenz-gyepu, ermăhnt. wird“ 3), 

„DEF. Miklosich, Dse Bildung der Orisnamen aus Personennamen în Slavischen, p. 4î, Nr. 168. 

  

2) Leșu ca nume de familie la Aromâni probabil este din turcește 3) De aceași natură sânt şi numirile Siraja < slav. straza, Orheiu < 6rhely ori vărhely, Uriu < pr (de-aici Urişor şi probabil Uroiu).
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Situaţia Leșului nostru este foarte asemănătoare cu aceea a 
celor amintite de Tagânyi: la graniţă și în apropierea unei întări- 
turi. La marginile hotarelor lui se găsese sau, mai bine, s'au gă- 
sit odinioară „Șanţuri“, căci iată cum ne descrie părintele Buzilă, 
(0, e. p. 270) hotarul comunei Sân-losif sau Poiana, vecină cu 
Leşul: » Partea dinspre Sud începe în gura părăului „Valea rea“ 
şi sue în sus pe coama piciorului de cătră apus a Coastei Viore- 
lelor (spre răsărit de la Săcâtura Marcului a Llvei-mici) până în 
vârful Dealului-mare la Şan ţuri. Aici este o movilă, în care se 
tâlnesc 3 hotare: Ilva-mică, Leş şi Sân-losif. De aici merge meta 
spre răsărit pe coama lDealului-mare până în Vârful Beșineului, de 
unde coboară drept spre miază-zi până în drumul de hotar, ce 
vine de pe Opeină cătră Leș la locul numit „Poarta Leşului“ «. 
Pe p. 279 se adaogă: „La Șanţuri, în Dealul-mare, de la valu- 
rile de pământ sau șanțurile ridicate spre apărare (poate limes da- 
cicus) atunci, când comunicaţiunea cu Bucovina și Moldova se 
făceă preste vârful dealurilor“, iar pe p. 17: „Înainte de 1800 
drumurile, ce leagă azi Ardealul cu Bucovina nu existau). Co- 
municaţia se făceă pe vârful dealurilor şi anume de la Ilva-mică 
peste Dealul-mare, Vârful Beşineului, Opcină, Măgura-nezgră etc.2). 

Existenţa acestui drum o dovedese gropile şi șanțurile de 

apărare făcute de bună seamă foarte de mult. Atari se află și pe 
hotarul comunei Sân-losif și chiar și partea uceea de hotar se nu- 
mește după acestea „La șanţuri“« 2). 

În hotarul comunei Sân-losif s. Poiana se mai găsește Valea 
Raiţii, afluent al Văsi- Popii, care se varsă, pe țărmul stâng al Ilvei, şi 
Valea Raitii, afluent pe ţărmul drept al Ilvei). Deoarece în înşi- 
O —— 

') Drumul de pe valea Bârgăului s'a gătat şi dat circulaţiunii abia în 
1817. Vezi Visszapillantăs Besztercze-Naszdd vârmegye mulijâra Kuales Godo- 

Îreata, Besziereze, 1896. Pasul Rodnei adecă drumul Schwarzenbergian s'a 

dat destinaţiunii abia în 1859 (Vezi Grapini, Monografia ŞȘanţului, p. 80, ajoi 
N. lorga, Documente” din arh. Bistriței, |, p. 61, Il, p. XLI), iar drumul de pe 

âpa Ilvei s'a făcut după 1840. — N. A. 
2) Este în gura poporului o tradiţie (adevărată ori ba?) cumcă la Mă- 

Sura neagră ar fi fost cetate oare când și târg. — N. A. 

3) Poporul [le] mai zice la acestea şi Pătării ... Aceste șanțuri a bună 
seamă sunt resturi din limes dacicus despre care amintește George Barițiu în 
Istoria Transihaniei, t. 1, pag. 368. — N. A. [Pătării = „baterii“, cu fonetism 
Serman. A vedeă în ele chiar „limes dacicus“, mi-se pare exagerat. — N. D.]. 

4) Buzilă, o. e, p. 271 şi 279.
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rarea numelor de familii de odinioară și de astăzi ale acestui sat 
nu întâlnim numele Raita, trebue să presupunem că avem dea 
face cu o rămășiță de terminologie militară da aceeași origine și de aceeași vârstă cu a Leșului (< ung. rajta „pe el!“ „vorwărts:, 
de unde avem rai s. f, „Ruf des die hunde machenden Nacht- wăchters etc.“ și „Kurzer Besuch, Abstecher, Sprung“, Tiktin, DROG. 1294) și a părţii de hotar numite Husadişul și a Pârâului Husadişului '), atluent al Vâi; Strugarului sau Purcărețului de pe stânga Ilvei, care derivă din ung: huszados „Vicesimarius<, „zur vi- cesima gehărig* şi ne reamintește timpul când se incassă, dijma numită huszad, lat. vicesima. | 

Fără îndoeală Calea Leșului s'a numit „pentru că pe aici trece Își, fireşte, a trecut și mai de mult!] drumul de picioare la Leş*, Dacă ar fi fost vorba de năvăliri polone, s'ar fi zis mai cu- rând Calea  Leşilor s. Leahului. Dar e vorba probabil de altceva: nume ca Beșineul (953 m. înalt, < ung. besenyă =— Peceneg), Vârful Beşineului, Dealul Beşineului, Sub Beșineu, Dealul robului, La Șanțuri ete., alături de Calea Leşului, Poarta Leşului şi Leş insuşi, sânt cât se poate de semnificativă „atât peatiu “stăbilirea vremii când, și a scopului cu care s'au făcut Șanțurile la care se butea alergă repede din /eșul a cărui „poartă“  trebuiă apărată până la ultima suflare. 
Numele Leșulari poate îi explicat mai bine deci din ung. les „loc de pândă“, nume dat din timpuri vechi unei părți de hotar (cuvântul leş și aleg < ung. les „Lauer“, mai ales stau a leş, a se pune în leș, der. leşuj, aleşui, leaşnic, e vechiu : se găsește și în Noul Testament dela 1648, la Mitropolitul Dosofteiu ete, și cu siguranţă circulă şi mai nainte, cf. G, Alexies, Magyar elemek az olâh nyelvben. Budapest, 1888, pp. 20—291 şi 18—79; S. Mân- drescu, Elemente ungurești în limba română. București, 1892, pp. 35—36; Tiktin, DRG, p. 905). Intemeietorii de la 1694 au păs- trat neschimbat acest nume pentru așezarea făcută pe locul care odinioară serviă ca „loc de pândă“, de unde trebuiă să se dea atacul (raita, cf. Vulea Raitii mai sus!) menit să apere pasul. Ung. les ne-ar fi putut da atât torma veche Lea (ef. exemple în legătură cu cele spuse despre Căliman), cât și pe cea actuală cu € (e deschis). 

PI 
:) Buzilă, ibid.
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In acelaș chip și din aceeași pricină a fost numit și Șutrecul 
(Șâtref, Șătreg), cu radicalul slav Satri- (ef. pol. szatzuc, ceh. Setrili, 
Setăți) „beobachten“ !) —- suf. -evx: în acest caz eră vorba 
de locul din care „se observă“ s. „pândea“ pasul dinspre Mara- 
mureș (cf. și cele spuse mai sus despre Hordou și mai jos despre 
Bârgău, precum și Șolbog, munte spre N. 0. de Giumalău şi spre 
N. V. de Piatra-Stânei, în sistemul Rarăului, Bucovina, care ca şi 
ardeienescul şolboe derivă din germ. Sehildwache, no waeht „sen- 
tinelă“, „strajă::. 2) 

La explicarea Leșului din ung. les nu avem nevoie de nici-o 
reconstrucție și presupunere, în vrzme ce derivarea dintr'un ele- 
ment slav presupune reconstrucţii şi schimbări fonetice neașteptate, 
căci un slav les, afară de cel cu sensul de „cadavru: (< ture. 
ls) și altul cu sensul „sămisch Leder“ (< gms. lăsehe „Art fei- 
nen rolen Leders“), din care nu se poate explică numele Leşulua, 
nu există *). Fireşte, din pricina aceasta o formă Leș de origine 
slavă, cum am văzut, nu se găseşte nicăieri în toponimia Slavilor. 

Oricare dintre explicările date mai sus ar fi cea adevă- 
rată, mai întâiu a trebuit să se numească Leş locul sau așe- 
zarea, iar dela aceasta s'a extins apoi numele asupra Vă Le- 
șului, 

+ 
a * 

Nu m'am oprit decât la numirile de sate și râuri care mi 
se par de origine ungurească. Dacă am cercetă şi numirile păr- 
ților de hotar (cf. Zau, parte de hotar în com. Zagra, < ung. 
2u96 |. „cascadă“, „pişătoare“; 2. „mitra seroafei“, care ne-a 
dat în „limba veche 2găul cu sens de „pântece“, com. G. Giuglea ; 
Varoşa < ung. vărds „roș“, La tău, în Zagra şi Poiană, < ung. 

10 „lac“; Beşineu, Vârful  Beşineului, Dealul Beşineului, Sub 

Beşineu în Poiană, < ung. besenyd „Peceneg“; La halauă în 

Zagra, Poiană etc. < vid, văl, vilyi; Valea Borcutului în 

Sângeorz, La Borcut în Poiană; Borcutul, Părăul Borcutului în 
a i 

„Pr. Miklosich, Et, W5. d. si, Spr., p. 331. — Derivarea ucestui nume 
din slav, Satura „şatră“ +- -eva este mai greu de explicat. Na 
__*)Cf. şi numiri ca Straja, săs. Hohemwarte, jud. Alba; Straja, jud. 

Timiș, Exemple. pentru numiri germane de acest fel vezi la G. Kisch, Zur Ety- 

mologie landeskirchlicher Ortisnamen, în Prinos Episcopului Teutsch, pp. 286—288. 

3) Ct. Berneker, SEW., 703. 

ţ*
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Zagra, etc, < borhuit !) ş. a.) şi ale munţilor, — d. p.: Gura Haiti, 
Dealul Haitii, pentru care cf. hait, hâitaş < ung. hjt-; Gagi s. 
Găgi, Prelucile Gagii elc.. probabil din ung. grgy „loc așezat“, „TÂL”, ap. Szinnyei, MTsa., 1 666, iar acesta din s'av ajn „Hain“, „mit Schit 
bewachsener, sumptiger Boden“ (ef. însă și slav gadp, gadili 
„beschmutzen, besudeln, verderbenă > uda, gadint „schădliches: 
Tier“, „garstig“ >> rom. gad şi gadină, precum şi alb. gadz l. „Kăfig“, 2. „Kniescheibe“, G. Meyer, 4£W., 117); Corongiş, pentru care cf. Corond, ung. Korond (Sălagiu şi Orheiu), Korond şi Korong (com. Vas) < ung korong „disc, cere“, iar acesta din slav. Frog „Kreis“, care ue-a dat pe crâng, sensul pe care-l poate- aveă Corongişul ; Ghergheleu, care ca apelativ înseamnă pășune“ ?). pare a fi identic cu leghelcu (Arad, Bihor, Sălagiu) < ung. lege, idem î), modificat din punct de vedere fonetic mai întâiu subt. 
influenţa lui herghehc, aroi prin asimilație î); Vârful Puzâreler 

  

5) Etimologia lui borcuț nu se poate despărți de aceea a lui boruiz (< ung, borviz) , deci trebue derivat din ung, borhuit, care înseamnă acelaș. lucru, cf Cihae, |], 44, Alexies, 4/agyar elene, 42 şi Mândrescu, Ung.p. 47- 48. Dicţ. Acad. Rom, |, 618 il derivă geeșit din rut, borkăut, burkit, care în înţelesul „dus der Erde sprudelnder Săuerling“ nu este un derivat al lui barkajp; bzrkati  („wate du:ch eine Furt, schwirren, flattern, stolpern“) cum credeă. Berneker, SEW., 108 şi după el Al, Bonkâl6, Magyar Nyeloăr, XLI, 493—1, ci, cum a arătat 1. Melich, Magyar Nyel, V, 42, și Vi, 336, și O. Aslâh, Nyelvtudomăny, UI, 210, un împrumut din ungurește, deoarece din verbul amintit în ratenește nu sur fi putut formă acest substantiv accentuat pe silaba ultimă care se găseste atestat în documentele ungurești de la 1244 încoace. In forma borkulta (= „borviz*) cuvântul unguresc a străbătut, : fară de româneşte şi ruteneșie, și în limba s'ovacă, Dintre formele : omâneşii a pulut fi influentat de rutr anul borhid, Burt, explicat astfel, numai bucoti-- neanul buri, 
Însuşi ungur: scul borkit și boruviz par a fi decalque-uri după românescub mai vechiu vin, cf. Vulea- Vinului (ung. Hadna-Borberek), Lunca Vinului = „Parva“, în jud, Năsăud, Dealaul- Vinului în jud. Năsiud, lângă Coșna ; Iztoru- zinului, Dealul. Zinului, Valea-zînului, în Maranureș, ap. TI. Papahagi, o €. p. 204, 2u5 şi 209, 

2) Cf. Dic Acad, II-I, 254; apoi Buletinul Com. ist. a României, |, București, 1925, p. 137: „7 lparale] lui Gherasim de sau dus cu cai la Gher- gheleu“ ; C, Rădulescu-C odin, Muscelul nostru, Î: Comuna Corbi şi locuitorii săa, Campulung, 1925, p. CxvI, şi V. Bugrea, Anuarut Inst. de Isi. muţ., Cluj, I—1924/25, p. az, 
| 3) Cf. Alexies, Mugyar cleme az olăh mycluben, p.-18; G. Hetcott A berettyomenii român nyelrjărâs, Beiuș 1912, p.. 48; V.. Caba, Szilăgyrdr- încgye român nâpe, nelee &s k5l&sete, Bes (ien), 1918, p.. 9=. 1) V, Bogrea, Ducsromaniu, LI, Te,
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(ef. şi apa Pusira în Bucovina) poate fi explicat atât din ung 
puzdra, cât şi din slav puzdro „Kăcher“ ; pentru Giumaldu Lieţ. 
geogr, al Bucovinei, p. 102, dă următoarea explicare: „Vârful 
său rotunzit se compune din două ridicături gemeni, de unde pro- 
babil i se trage și numirea (Gemânâu)“, totuși am puteă avea de a 
face şi cu un nume de persoană s. poreclă (cf ung. gyomâl- „a 
înfulică“. gyomdld „foltea“, dar și gyom „buruiană“, „bălărie“, pre- 
cum și Geomal < Di6-nal, comună în jud. Alba, pl. Teiuș) ş. a. ?) —, 
am vedeă că au o importanţă deosebită, cele mai multe din ele 
fiind apelative de origine ungurească întrate de multin limba 
noastră și putând să, fie date ca nume de locuri și ape chiar de noi. 

Relevând marele număr de elemente ungurești în toponimia 
Văii Someșului de sus însă nu înseamnă că tăgăduese existenţa, 
unor așezări românești ori slavo-românești mai vechi decât cele 
vre-o două-trei de origine ungurească înşirate mai sus, așezări 
care „existau de sigur și pe timpul cuceririi maghiare“, cum se 
pare că-mi impută dl Motogna, |. e., iarăși de acord cu dl 
Marțian (Ardeal, istorie şi toponimie, Bistriţa, 1924, p. 15-16), 
după care n'aș fi avut în vedere conservatismul poporului româ- 
mssc în păstrarea numelor topice. „Numele“ unguresc nu înseamnă 
totdeauna „aşezare“ ungurească: cum am amintit, el poate fi 

  

4) Dintre numirile topice ungurești ale Bucovinei amintesc : Vama, târg, 

< ung. „vâm ; Hușu, cătun, < has „pântece“, „foale“; Miclăușa, all. al 

Moldovei, < Milos „Nicolae“ ; Șandru, munte și afluentul Moldovei, < ung. 
Sân lor „Alexandru“ ; Demăruşa s. Valea Demăcușii < Domokos „Dominic“ ; 

tot aşa, poate Burabușa, înălţime, < ung. Barabăs „Varava*; Humor, râu, 

 hamur „repede“; Hilge, munte, < h6lgy, „novăstuică” ; Botușul, Botuşelul, 
ape, Botugana, Botușenița, com. < Botoș ( ung. botos, „cu baston“), ete. 

Mă oprese aci, pentru a nu trece dincolo de ţintă, cu toate că numiri 

topice ungurești întâlnim în întreagă Moldova şi chiar și în Basarabia, 

cf. apele Hangul < ung. hang „sunet“, Fărcașa < n. pers. Farkas < ung. 

farkas slup“, Tarcăul < :.ng. tarka „pestriţ“, Cuchiniş < ung. kăkEnges 

„Spinosă, Agăş < ung. gas „ramificat“, Asdu, < ung asszi „uscat“, „sec“, 
Șoimul < ung. solyom „şoim“, Foroșa s. Foroja < ung. farrds „cald, „fier- 
binte“, cf. Topliţa (Weigand, XXVI—XXIX. Jaresberricht, p. 87, greşit: 
-< fovrâs pizvor) ete.; munţi: Ciahlău < uns. csah(0)l6, Lapoș < ung. Lapos 
ntâmp, tâmpit“, Peredeu < feredă „baie“, „scaldă“ etc.; localităţi: Fărduani 

< n. pers, Forrg < forro „fierbinte“, Săbăuani, Cn. pers. Szabd < ung. 
524b6 „croitor“, Suceava << suciu SC ung. szăcs „Kiirschner“, Bacău < ung. 

dak: „Henker“, Agiud < n. pers. Egycd = Aegidius, Orheiu < ung. Grhely 

& tărhely ete, ete.
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impus de administrație şi proprietari unei populaţii de altă limbă 
decât a lor. Populaţie românească a trebuit să existe din cele 
mai vechi timpuri şi în număr mare pe Valea Someșului de sus, 
căci alifel nu ne-am putea explică românizarea Slavilor, Sașilor 
s. Nemţilor și Ungurilor așezați în cursul veacurilor în acest ținut. 
In privința vechimii Românilor de-aici sânt potrivite să ne lămu- 
rească numirile topice de origine latină, tracă şi slavă, nu cele 
ungureșţi. 

fără îndoeală m'am ferit să generalizez şi să trag concluzii asupra păstrării pe Valea Someșului de sus a unor numiri pre- Slave, sau chiar preromane, „întemeiat“ pe etimologii greșite, cum face di Motogna (Zransilvania, 1. €., p. 18 și Articole şi docu- mente p. 10) când serie: »Presupunem origine: străveche (probabil dacică) la „Salua = salva, râu ce curge pe lângă satul cu ace- lași nume — întrucât tulpina „sal“ în indogermană înseamnă apă (cf. „sala“ în sanserită : apă, insula = insala)«”), 
Chiar și numele Someşului, care pare a avea același radical trac ca şi bg. Osam (< As am us) și ni S'a păştrat într'o singură inscripţie în forma Samum » ac. lui Samus, pentru a numi regiunea râului Samus, nu însuș râul?, cum am arătat altă dată (Dacoromania, L, p. 192-183), din pricina că are o în radical (chiar și dacă Romanii „au latinizat numirile de 'râuri terminate în -iîs, alăturându-le sufixul ius, d p. Marisius, Samisius, Crisius“, ca să putem explică pe Mureş, Someş, Criş), nu prezintă fonetism românese, ci slav ori unguresc î). Formele păstrale 

  

') Cappeler : Sanskrit- Wărterbuch. — N. A, 2) CIL. IM 7642; cf. AJ, Philippide, Originea Românilor, vol. 1, laşi p. 456 şi 724, unde se combaie afirmaţia lui Xenopol, o. c., ed, I, vol. 1, p. £05 şi 301 și ed. 1], vol. |, p. 291 şi 306, care, citând inscripţia CIL, 1], Î, Nr. 87, după Akner şi Miiller, Romische Inscriften in Dacien, vede în Samus râul, nu 

păstrat numele râurilor din Dacia. Pentru origine şi redarea, latină a sufixu- lui -$ din Argeş, Mureş, Someș, Timiş cf. acum şi P. Skok, Zeiischrift fiir Ortsnamenforschung, I—1936, p. 85—86, şi Puşeariu Dacoromania, IV, p. 1369: V. Pârvan crede pe S de origine getică şi redat numai grafic ca ș de streini (Consideraţiuni G3upră unor nume de râuri daco-scitice, p. 14—16, în legătură cu numele "Argeșului și Getica, passim).
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de documentele latino-ungurești ') nu pot fi interpretate decât în 
acest sens, 

Cât priveşte vechimea numirilor topice slave sau slavo- 
româneşti de pe Valea Someșului de sus, ea nu se poate con- 
stată așa de ușor, cum se pare la cea dintâiu vedere. 

In ori ce caz, fără vreo dovadă scrisă nu putem vorbi în 
această parte de urme slave preromane sau contemporane domi- 
nației romane, cum ar fi după părerea lui Niederle (contestată. 
și ea!) unele în regiunea Banatului: Tierna, Dierna, Zerna, 
Tsierna, pe care o identifică cu Cerna ; Bersavia pe care o _iden- 
tifică cu Brzava (< slav. brazii „repede“) ete. pe care le întâlnim 
în forme atât de asemănătoare cu cele slave „depuis le commen- 
cement du [Ile siecle de l'ăre chrâtienne“ 2). 

E greu să stabilim chiar şi dacă în partea superioară a Văii 
Someșului avem nume topice care ar puteă să ne fi rămas din 
timpul celor dintâiu năvăliri slave, deci din veacurile următoare 
celui al VI-lea î). Aceasta mai ales din pricina că pe Valea Some- 

  

1) Zamus, Zamos, Zhomos, Samush, Zamus, Zomus, Zomos, Szamus, ung. 
Szamos, săs. Thumesch, Thacmăscl, începând cu a. 1236, Zimmermann-Werner, 
Urkundenbuch, |, 66, 81, 85, 100, 143, 206, 208, 451, 452; 1, 102, 243, 955, 
362, 467, 468, 470; II, 63, 358, 529, 530, 519, 561, 613, 660; Zomus Anon,, 
S5 11, 19, 20, 21,27, 28 ; Samusius, Fabr., B, Szikszai, Lotin-magyar sz6jegyz., 
a. 1590; Somysius, Zumus, T. Ortray, Magyarorszdg regi rizrajza a XIL-ik 
szdzad elejen, s. v.; Sumuszeg, Csânki, 1, 5308; Zamos, Hurmuzalhi, XV, 99, 
115, 508; Szamos, ibid. 1114, 1400, 1577; trans-samusianis, ibid. 1173, Csânki, 

1, 485, 508; Szikszai, o. c., ete. După |. Melich, A honfoglaldskori VMagyar- 
orszig p. 51-52, toate aceste forme se pot cili ungurește: Szamus, Szomus, 
Szoinos, *Szomuis, Sgumus, Szamos, deci cu -o- medial și cu -5 final, și ar fi 
0 dovadă că Românii au luat Someșul de origine tracă (traco-frigică sau dacă) 
prin uugurește, nu prin slavoneşte, căci în limbile slave -s final ar fi căzut şi, 
Venind prin acestea, în ungurește ustăzi acest nume ar fi fără -ș final. Elar fi 
trecut mai întâiu în limba, latină, unde -us, -is s'a păstrat, apoi în gotă, gepidă 

și vandală, de-aici la Huni, Avari şi apoi la Bulgaro-Turei, la care de aseme- 

nea se păstră -s final, iar dela aceştia la Unguri. De dragul teoriei dzale 
bulgaro-turee, di Melich, fireşte, nu se gândește la posibilitatea existenţei unei 
forme traco-latine vulgare *Samusius sau *Samisius (cu p), care în limba Slavilor 

Sar fi putut transformă în +*Somuş sau Someș, iar de la aceştia l-ar fi putut reprimi 
Românii direct, ori indirect, prin mijlocirea Ungurilor (ef. Drăganu, Dacoromania, 

], 131—138, iar acum în urmă la fel Motogna, Rev. îst., XIll—1921, Nr. 10—12, 
b. 366—379), , 

2) Lubor Niederle, Manuel de V'antiquite slave. Tome 1: L histoire. Faris, 

1923, p, 57-58, — După V. Pârvar, Getica, pp. 245 și 265, amândouă aceste 
numiri sânt de origine geto-tracică. NI Ă 

*) CE. cele ce spune în privința, unor astfel de numiri di N. lorga în 
Hisloire. des Roumains Ed. 1], Bucureşti, 1922, p. 15: „Nous eroyons que les 
Slaves,- qui des lors âtaient un peuple essentiellement agricole, parurent pour
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șului s'au așezat colonii de Slavi şi mult mai târziu. Numirile to- 
pice slave someșene ar puteă veni deci şi de la acestea. Această 
vedere o susţină mai întâiu P. Hunfalvy în A/agyarorszdg ethno- 
grăphidja, p. 464—465, apoi G. Kiseh, Korrespondeneblait, XLVU -— 
1924, Nr. 4—6, pp. 32—88, şi mai pe urmă și tendenţios istori- 
cul I. Karăesonţi în Orosz-szlăv lakosok Frdâlyben şi filologul 1. 
Melich în A honfoglalăskori Magyarorszăg, pp. 154—166, care. în 
special despre numirile de care ne ocupăm în această lucrare, spune 
următoarele: „Nume rusești născute după cucerirea ţării [de Un- 
guri] sânt în comitatul Bistriţa-Năsăud, în Valea Someșului-mare, 
Că numele slave care se .găsese aici sânt de după cucerirea ţării, 
o dovedesc între altele numele râurilor. Astfel apa Bistriții, una. 
Besztereze, este primită din rus. Bystrica. Da, dar Bistriţa se varsă 
în Şicul (Sajd) de origine ungurească. Din aceasta urmează, după 
noi, că Şieul (Sajd) este mai vechiu, iar Bistriţa (Desztereze) < 
rus. Bystrica este un nume de dată mai recentă“. Numiri ruseș!i 
s'ar fi ivit în fosta Ungarie atât înainte, cât şi după năvălirea Ta- 
tarilor, „A consideră ca fiind de dinaintea cuceririi ungurești ast- 
fel de numiri topice slave, dovada pentru existenţa unei popula- 
țiuni rusești, este o greșală științifică“ (p. 165; în nota 24 de pe 
p. 166 arată că această afirmaţie priveşte cele scrise de mine 
despre „originea slavă veche a unor numiri de pe Valea Someșu- 
lui“ în Anuarul Inst. de Ist. uaţ., Cluj, IL— 1923, pp. 253—959). 

Cel ce greșește într'adevăr însă este chiar dl Melich, și anume 
pentru următoarele motive: . 

1. In privinţa Bistriţei și a Șieului (ung. Saj6) lucrurile s'au 
potrecui din punct de vedere istoric tocmai invers decât cura şi le 
închipue di Melich. Stăpânirea ungurească s'a statornicit mai în- 
tâiu la șes şi de-aici s'a întins apoi spre munte. În urmare ea a 
impus la șes numiri care sânt ulterioare celor dela munte, Dacă 
deci Bistrița slavo-românească are pe cursul său Superior un aflu- 
ent numit cu numirea de origine latină Repedele (sc. „părăul“”) 
sau Valea-repede (< lat. rapidus, -a, -um) şi se varsă în Șieul 

la premiere fois dans Vhistoire comme un des €lements de la confedsration 
sarmate. On ne pourrait pas s'expliquer autrement le caractăre slave, trâs an- 
cien et tout a fait particulier, de la nomenclature) ne peut tre rattachee au 
passage, plutât rapide, de linvasion slave du Vl-e 'siccle de Vere  chrâtienne. 
Nous nous demandons mâme si le nom de Sarmisagethusa, la Capitale des 
Daces, qui leur suceâdârent dans cette mâme Transylvanie, ne conserve pas 
dans sa racine le souvenir de ces Sarmates. pre : iere couche superposce aux 
autochtones“.
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de origine unguroască, avem o dovadă că populaţia cea mai veche, 

împinsă de Unguri spre munte eră slavo-românească sau mai bine, 

românească și slavă. Dl Pașcariu eare a relevat acest fapt (Daco- 

romania, IV, 1850) citează următorul exemplu caracteristice pentru 

acest punet de vedere : „Intr'o comunicare făcută la Muzeul Lim- 
bii Române, C. Lacea a demonstrat că Țibinul, părâul ce curge 
prin-Sibiiu, e reflexul săsesc al numelui românesc (de origine 

slavă) Sibiul ; în momentul când apa, izvorând din regiuni ro- 

mânești a trecut hotarul orașului săsesc, i s'a dat această numire, 

care a fost adoptată şi de locuitorii români ai orașului“ (Daco- 
romania, IV, 1489). 

2. Nu se pot trage concluzii generale din exemple izolate, 

alese după plac cu omiterea celor ce ar dovedi eontrarul sau ar 

turbură teoria (cf. d. p. Futa < lat. feta, -am, care este ates- 

tată eu vreo 20) de ani înainte de Bistrița; Zagra etc.). Trebue 

cercetat tot blocul de numiri, comparându-le cu numirile similare 

de pe întreg teritoriul locuit de Români, precum și cu cele ale 

vecinilor. Altfel am putea ajunge la etimologii greșite, ca cea dată 
de Melich D-jului, cum am arătat mai sus, iar concluziile clădite 

pe astfel de temelii trebue să fie tot atât de greşite ca și teme- 

liile însăși. 

3. Nu putem ajunge la rezultate adevărate din punct de ve- 
„dere ştiinţific pornind din idei preconcepute. Pe Melich îl călău- 

zeşte o singură idee, și aceasta preconcepută: că Ungurii sânt 

mai vechi în Ardeal decât Românii. Pentru a-şi afirmă această 

idee, este gata să dovedească oi ce: odată că Bistrița este de 

origine ungurească (Magyar Nyelu, XIX-1923, pp. 97—98), acum 

(4 honfoglalăskori Magyarorse 9, p. 165) că este rusească, cum a 
făcut și cu Streiul etc., despre care a fost vorba într'o notă an- 
lerioară. Dacă ar puteă, ar admite o origine bulgaro-turcă, cum a 

făcut în cazul Târnavei ete. (cf. mai sus nota privitoare la aceasta), 

numai să nu fie slavo-românească veche. 
Dar să urmărim chestiunea în amănunte. Fie că principatul 

de Hali€, întemeiat de Vladimirco pe la mijlocul veacului XII (1 141), 

Sar fi întins cândva şi asupra unei părți a Moldovei, ori nu '); fie 

că „Ruscia“ din propoziţiunea „deinde progreditur ad alpes 
Clementis (= „Căliman“) et inde ad Rusciam“ dintr'un document 

dela 1998») se rapoartă la Moldova de sus și Bucovina, cum 
= . . . 

') Vezi L. Nistor, Românii şi Rutenii în Bucovina. Studiu istorie şi sta- 
tistie, Bucureşti, 1915, p.5ş.u. 

?) Zimmermann-Werner, Urkundenbuch, |. 49,
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crede Korduba ') şi [. Karâcsonyi 2), ori la satul „Ruscior“ (Sebe- 
șul-de-jos) din jud. Năsăud, cum crede cu mai puţină probabilitate 
d! Nistor 5); e sigur că numervase colonii de Ruteni s'au aşezat 
subt numele de Ruși, începând din timpuri destul de vechi, nu 
numai în Bucovina şi în Moldova de sus, ci şi într'o seamă din 
ținuturile fostei Ungarii, chiar şi în Ardeal. 

Cum a relevat Hodinka, cea dintâiu amintire despre colonii 
rutene în „Pannonia“ o avem dela Anonymus ($ 10): „Similiter 
etiam multi de Ruthenis Almo duci adhaerentes secum in Pan- 
noniam venerunt, quorum posteritas usque in hodiernum diem 
per diversa loca in Hungaria habitat“. Iar mai în«olo spune 
că li sa dat „castrum consiruere Huthenis, qui cum Almo duce avo suo in Pannoniam venerunţi. 4) 

Dar nu mă voiu opri decât la Rutenii colonizați în Ardeal. 
Numele Orosfaja, ung. Orosefija, săs. Reisswâlt = „Reusz- iwvald“ (jud. Cluj), care se întâlnește scris:  Oruzfaya a. 1997, 1391, 1393, Wruzfaya a. 1535, 1381, Wruzfa a. 1349, 1369, Oroaphayya a. 1897, Horozfaya a. 1404, Orozfaya 1426, 1464, Poss. Orozy predicte a. 1429 ete. %), e dovadă că aici este vorba de o veche colonie de Ruși sau Ruteni, 
De aceeași natură este și numele pustei Oroszi (Bihor), atestată de la a. 1220: villa Yruz $), Wrusy a. 1984— 1948, Orozy a. 1462, 14859). 

Intr'un document de la 1290 —95 5) Miercurea (ung Szerda- hely) este numită Ruhemark, iar în alte două de la 19912) Ruz- mari, evident, tot pentru că populaţia acestei „villae“ fusese alcă- uită. din Ruteni. Numirea Ru mart, Ruzmargt, BRusmark, Bews- mark alături de »Forum Ruthenorum“ pentru Miercurea sau Reuss- 

  

*) Dr, Miron Gorduba, AM oana BcaRo-noar cena [pannua na Iloayrie 40 cmepru Cribana Beannoro (Hotarul moldavo-polon spre Pocuția la moartea lui Ștefan cel Mare), p. %, ap. Nistor, o. e, p, 6. 2) Orosz-saldv lakosok Erdelyben, p. 3—4. 5) 0. ce. p.7, 
1) Hodinka, Antal, A mumhdcsi 96r6g-katholikus piispokseg tărtenele, Budapest, 1909, p. 61; [. Melich, A honfoglalăskori Magyarorszâg, p. 155. „2) Csânki, V, 390. 
5) Vâr. Reg. 3, 55, $$ 368, ap. Melich, o. e, p. 156. 7) Csânki, 1, 618, | 
8) Zimmermann-Werner, Urkundenbuch, |, 168. %) Wbid, 1, 188 și 18y.
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marki-ul săsese şi Szerdahely-ul unguresc de astăzi o întâlnim și 
în secolele următoare 1). 

„Pila Ruthenica“, adecă Rusciori (săs. Reussdărfel s. Reuss- 

dărjchen, ung. Roszesiir) de lângă Sibiiu, e pomenită mai întâiu 

în a. 18809), având mai târziu formele Ruzdorffkin, Rywsdorfhen 

a. 1493, Reisdorf 1532, Reissdorfken a. 1657 ete.3). Satul Ruşi 

(ung. Riisz, săs. Reussen) din acelaşi judeţ este pomenit în a. 

1403 subt numele „Villa Ruthenorum“ ?). 

Solovăstru (ung. Gărgenyorosajalu,  săs.  Reussischdorf și 
Reiss2n) este atestat încă din 1381: Poss. Oruzfal: a parte ville 
Monorou 5). 

Populaţie rusească indică Chizoros-ul (ung. Kisorosz, Lipszky, 

hep., s. v.; S.: Moldovan și N. Togan, p. 16) și ung. Nagyorosz din 
Torontal (Lipszky, Rep. s. v.). „Rutinorum villa superior de la 
1393 €) nu este decât Urisiul-de-sus (ung. Felsă-Oroszi), jud. Murăş- 
Turda, |. Reghin, și dovedește că în acest timp trebuii să existe 

Și „Ruthenorum villa inferiori, adecă,  Urisiul-de-jos (ung. Als6- 
Oroszi)?). Poss. seu villa Alsooroszi et Felseworozy se ţineau în 1453 
de cetatea Gurghiului 8), 

Una villa ruthenorum în... Idechpataha, existens de la 1393, 
deosebită de Urisiul-de-sus, pare a fi Orosz-Idees-ul (rom. Potoc) 

de mai târziu 9). Întrun document de la 1601 se vorbește clar 

despre populația ruteană din aceste părţi: „Az elmult ejel is nagi 
Oroszfalut mivel hogi Oroszok nem Olahok Oroz-ldeczet zaz Also 
Idecziet fel vertek“ (— „Și in noaptea trecută au sculat satul 
Mare rusesc pentru că sânt Ruși, nu Români, Ideciul-rusesc, adecă, 
Ideciul-de-jvs%) '0), 

  

') Zimmermann-Werner, Urkundenbuch, 1, p. 60; LI, p. 325; Momonenta 

Val Bumg. |, p. 193; cf, şi Karăesonyi, o. €, p. 7, şi Melich, o. e, p. 5. La 
Lipszky, Rep.., găsim şi forma latină Mercuriunm. 

2) Zimmermann-Werner, Urhendenbuch, L, 580. 
3) G, Kisen, Korrespondenzbiati, XUVVII—1994, Nr. 4—6, p, 32—33 ; aşe- 

zată lângă Reuszbach, săs, Reîssbâch, doc. sec. XV: Ruessbach, Reysbach, ibid. 

1) Zimmermann-Werner, 0, c., 1, 294, 
5) Csânki, V, 723, 
% Zimmermann-Werner, o. c. II, 63, 
7) Cî. și Csânki, V, 723. 
2) Csânki, V, 723. 
?) Zimmermann-Werner, o, c., Il, 63; Csânki, V, 

N, Togan, o. €. p, 140. 
) Hurmuzaki, XY, 818. 

723; S. Moldovan şi
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Am amintit că Serezelul (vechiu Seret, scris Zereth, săs. Reus- 
sen, ung. Szereifalva din jud. Năsăud este atestat în forma Zereth a. 1296— 1318 9, a. 13552), a. 1414 5), Zareth a. 15825, Rewsym- driff a. 14125), Orozfalu a. 14145) ete, 

Rusu-de-jos şi de sus din jud. Someș (ung. Oroszmezd) pentru care avem date încă din 1366, sânt numite la 1410 „utraque villa Ruthenorum“ $), 
Locuitorii Zlişuei (ung. Als3ilosva) din același judeţ sânt nu- miţi în conscripția cetăţii Ciceului dela 1405 „Rutheni“ Și sânt deosebiți de Unguri și Români, dovadă că vorbiau încă rutenește ?). Fără a preciză când se întâlnesc mai întâiu, din aceeași categorie sânt Borgo-Rus s Ruşii Bârgăului (jud. Năsăud), Ruseior (Sebişul-de-jos, ung. Alsisebes,  jua. Năsăud), Rugii- Munţi (ung. Maros-orosefalii, jud. Murăş-Turda), Rus (ung. X€kesorosafali, jud, Sătmar), Ruși (ung. Russ, jad. Hunedoara), Rusova-nouă și veche (ung. Uj- şi Oruszova,, jud. Caraș); Ruska (ung. Ruseka), Rusehifa, Padeş-ruska, Busca-montani = Ruscberg (ung. Ruszhkabinya)?, Poiana- Rusea (ung. Poly ina Rusca) părăul și piscul Rusca (1359 m.) ?), toate în jua, Caraș, pe care Melich, A konfoglal iskori Magyarorsz:ig, p. 163, le derivă din Tus. russiij, russkaja, ruskoje, Sc. gora s. r&ka ete. sau ru, TuSkij, rusa, rushe se. hora s, fila ete.; poate Huşor (ung. Roesapatala, juă. Someş) ete. În legătură eu Ruşii- Bârgăului aminţese că după tradiţie odinioară întțre Aldorf şi Iad se găsiă un sat Peussiori, săs. Reiss- draf *). Reussenl:aul (săs. Ressokaul) este un rât în hotarul Tecii; Reussgosse (săs. hessg1ss) o stradă a Bistriţei 1). 

  

1) Zimmermann-iVerner, o. e, 1, 204, 
2) lbid, 11, 107. 

3) Ibid, 11, 693. 
1) Harta lui Honterus. 
5) Zimmermann-Werner, o. e, Il, 535. 
5) Kâdâr, Szolnot-Dobol;a vârmegye monografidja, voi. V, p. 310 şi 333; ci. Karâesonyi, o. e,, p. 4 și Melich, o. e, p. 157. 
7) Arhiva, farniliei Bânfiy de Losonez, 483, ap. Karâesonyi, o, €., p. 5 8) Cf. S. Moldovan și N, Togan, o. c., p. 149, 
9) Cf. C. Diaconovieh, Fineiclopedia română, î. Il, p. 629. 1) G. Kisch, Vgl. Wb:, 183, și Nordsiebenbiirgiaches Namenbucl,, 106. Asupra, originii acestora cf. şi uliu Csernâtony, Besztercze-Nasz6dmegye, in Az oszirâk-magyar monarchia îrâsban €s keplen, vol. VI, Budapest, 190, "p. 245: „Între comunele din Valea Bârgăului și de pe cursul Someșului sânt mai multe și de origine rusească, care însă cu timpul s'au romanizat cu totul“ ; N. lorga, Neamul Românesc în Ardeal şi Țara Ungurească, vol. li, București, 190%, p 519; ,... Bârgaiele [Bârgăul-Bistriţei, B.-liha, B.-Murășani, B.-Joseni, B.-Mijloceni, B.-Suseni, B.-Prund], dintre care într'unul care se chiamă „rusesc până astăzi, am contopit pe Ruteni...* 
1) G. Kiseh, Nordsiebenbtirgisches Namenbuch, p. 108,
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Deoarece aceste sate ruseșţi s. rutene la origine sânt aşezate 

departe unele de altele, este evident că ele n'au fost colonizate: 

în același timp şi în masse compacte, cad. p. Hutenii din Maramu- 

teș, ci izolat şi în deosebite timpuri. Fiind mici insule în marea de 

Români, cele mai multe din ele sau românizat. 

Afară de acestea sânt numercase nume topice de provenienţă 

evident slavă care, deși nu ne indică cu însuși numele lor ramura. 
slavă dela care ne-au venit, pot să fie de origine ruteană (cf. d. p. 

cele spuse despre Ilişua < rut. jelSova s. jilSova < v.-bg. jelicha; 

„anus“, „Erle“; Solovăstru =  „Silvesuu“; Jdeciu < slav îdg 

di „gehen“ + -suf. -e€ < slav. -ece, propriu „apă mergătoare s. 

curătoare“ !) ş. a.). Numai recunoaşterea în acestea din urmă a 
unor particularităţi caracteristice din limba Rutenilor (ef. Hovrila, 

jud. Sătmar; Havriieşti, moşie, Bucovina, în distr. Coţman ; Malița, 
complex de locuri arabile și pășuni, Bucovina, în distr. Storojineţ, 

etc.) ar putea să ne ajute la o stabilire mai mult ori mai puţin 

sigură a originii lor din această limbă slavă. 

Cercetările filologice au dovedit neîntemeiată afirmaţiunea că 

„toponimia slavonă a Moldovei nu este de origine ruteană“ ?), cel 
puţin în parte. „Nomenelatura geografică“ ruteană în Moldova 

este destul de multă 5). In Transilvania, în mod firesc, ea este mult 

mai neînsemnată. Margareta Ştefănescu stabilește 12 radicale de 

proveniență ruteană în Transilvania (jud. Murăş-Turda, Târnava- 

  

1) Cf. vbe. prăditeza, srb. Godeă, rus., rut, malega „unmundiger Mensch“, 

rut. idytii „gehend“; top. rom. Berheci, Buceci (>> Bucegi). Tigheci, Măneci, 

Moeciu ete., apoi derivate ca zgârâeciu, zgâreciu < zgâriă, sforoeciu < sfori, 

drumeciu, „ăgueciu, Stoicheciu, loneciu, etc., ap. W. Vondrâk, Vergleichendeslavische 

Grammaiil, v, |, ed. II, Gâttingen, 1924, p. 612; S. Puşcariu, Die rumânischen 

Diminutivsuffize, Lepzig, 1899, p. 65; G. Pascu, Sufizele româneşti, Bucureşti 

1916, p. 307—808. — Observ că Ideciu se cheamă şi un afluent al Someșului 
care trece pe lângă Runc şi se varsă în Someș în apropierea Mititeiului, În 

acesta se varsă Idecelul. 

2) Nistor, o e, ]e 8. | 

3) Vezi Margareta Ștefănescu, Cuvintele Grădaște și Horodişte în toponi- 

mia românească, în Arhiva, XXVIII— 1921, Nr. 1. pp. 16—80; Elemente rusești 
în toponimia românească, în Arhiva, XXVIII— 1921, Nr. 2, pp. 218— 228; Alle 

cuvinte ruseşti, de nuanţă ruteană, în toponimia românească, în Arhiva, XXIX 

—1922, Nr. 1, pp. 64—75; Cuvinte ruseşti de nuanță ruteană în toponimia 

românească, în Arhiva, XXIX— 1922, Nr. 3. pp. 312—384; Topomimnice românești 

cu terminațiunea -ăuți, în Arhiva, XXLX, Nr. $, pp, 499— 514; Rusismele- rute- 

nismele din toponimia românească, în Arhiva, XXXI-—19243, Nr. 3-4, PP. 119—206; 

Mie Bărbulescu. Teoria despre limba rusească în constiluirea individualități, 

române, în Arhiva, XXX— 1923, Nr. 2, pp. l—19. — Articolele dșoarei Margareta. 

«
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mare, Someş, Cluj, Bihor. Sătmar, Trei-Scaune, Maramureș, Arad)! 
Chiar dacă în această statistică ar trebui să se facă oarecare 
modificări, documentele dovedesc că afirmaţia dlui |. Rărbulescu 
că „nici un nume din «nomenclatura geografică» a Transilvaniei... 
nu e sigur de origine rusească“ cuprinde o exagerare 2). De asemeni 
când documentele vorbesc latineşte de „Rutheni“, iar ungureşte de 
orosz (cf. Miercurea, Sereţel, Ruscior, Rus, ete.), nu mai putem 
spune că „Numele cu Rus din ţinuturile Transilvaniei, în deosebi 
unde sunt vechi colonii de Saşi, poate fi mai curând un derivat 
(sub forma rus și reuss s. ex. în heussbach) din participiul runs 
luat ea substantiv al verbului vechiu german rinnen,. care înseamnă: 
curgere, izvor, râu, patul râului; în limba Alemanilor acest cuvânt 
sună chiar râs, russe, ruese“ 2) cum face 41 Bărbulescu 4). Ceea 
ce a susținut Wolf la 1881, nu mai susțin filologii saşi de-acum 3). 
Rămâne în schimb deplin constatat că elemente specifice rutene 
„Du âu putut veni Românilor mai nainte, ci numai cu începere 
din sec XII“ %. cu toate că „existenţa“ unor fonetisme vechi „de 
nuanță rusă-ruteană în toponimia românească“ (d. p. €, 2 pentru SI, ZA în câteva numiri) „ne arată că Rușii Ruteni au putut să se 
așeze chiar din veacul al IV-lea pe aceste locuri (chiar numiri ca Cernăuţi, în care radicalul Cern- are fonetism sud-slav, ar 
puteă fi socotite ca rusisme, dar vechi de tot, anterioare prefacerei 
lui e în 0)“7), „Afară de Moldova, găsim cele mai multe numiri 
de origine  sudslavă; numărul rusismelor-rutenismelor fiind extrem de redus“ 5), 

Ștefănescu, ea începuturi, merită atenţie. Le lipseşte insă cu desăvârşire infor maţia documentară, iar fără aceasta, mai ales în toponimia transilvâneană, nu se poate construi nimic sigur. Mai observ apoi că svarabhakti sau polnoglasia nu este un fenomen sigur pentru stabilirea originii rusești a unor nume topice din Ardeal. Acest fenomen se găseşte și în ungurește; cf. a, p. solnoc (Solnoc- Dobâca, care la M, Ștefănescu, Arhina, XXVIIL—192], p. 223, s'a tipărit greșit: Solona- Dobăca ; Soinoc- Pățăluşa, Sălagiu) < ung. Szolnok (ef. suf. ung.-nok dia slav.-ns£) alături de Siănic-ul de origine sud-slavă și Soloneţ-ul de origine rusească. 

) Arhiva, XXXI—1924, Nr. 3 —4, p. 202 şi 205. 
2) Arhiva, XXX —1923, Nr. 3, p. 9—10. 
3) L. Wolf, Die deutschen Dorfsnamen în Siebenbiirgen, Hermanstadt, 1881, p. 83. —N.A. 

4) Arhiva, XXX — 1923, Nr. 2, p. 9. 
5) Cf. articolul citat al dlui G. Kisch. 
6) 1. Bărbulescu, Arhiva, XXX—1923, Nr. 2, p. il. 
7) M. Ştefănescu, Arhiva, XXXI —1923, Nr, 3—4, p. 205; ct. şi |. Bărbu lescu, Arhiva, XXX—1923, Nr. 3, p. 1. 
8) M. Ștefănescu, Arhiva, XXXI—1924, Nr. 3—4, p. 205.
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Câtpriveşte în speciul nomenclatura satelor de pe Valea Some- 
șului de sus, eele mai vechi nume de așezări păstrate în documente 
toate ne sânt venite (direct ori indirect) din slavonește. Din nefericire 
insă n'avem documente în care să se fi păstrat astfe! de numiri decât 
dela see. XIII încoace (1243, 1264, 1380, 1392, 1440, 1450 elc.) așa 
că ele ar puteă îi și rutene. Rutenii s'ar fi putut strecură din Bucovina 
peste pasul Suhardului în Valea Bârgăului sau Bistriţei (cf. cele 
spuse despre Borgo-Rus sau Ruşii-Bârgăului și Serețel, 1), 

9 Cf. afluenții Bistriţei: Valea Coșna (probabil din *Co&na < ut. 

Hou, holjiy, kotutăly „hinwâlzen, binschafien“ + suf. -na (cf, nică > 

muşcă, vecinic >> veșnic, obicinut >> obișmuu ete.); Tegna (rece şi împuţild) și 

Teșnița < *Te&a < rus,, rut, îccy 8. lekati „a curge“ + suf. na; Lala rus. 

lula „Schwătzer ; Rusaia < rus., rut. rusaia, fem. determinat al adjectivului 

rusz, rusyj „flavus* ; munţii: Miroslava, mai curând din n. pers. Miro- 

slav + -a decât deadreptul din rus., rut. miroslava „mărirea păcii“ (ef. şi rus, 

miroslavili „den Frieden preisen“); Muntele Crai sau Craia < rus, rut krajn, 

gn. kraja „margine“ (+ -a obişnuit în toponimia slavă); Lopulna (Lopacna, 

Lopagna), ca și părăiaşul Lopatnic din distr, Storojineţ al Bucovinei, pentru 
care ci. rus, lopatni, adj. < lopata „Schaufel“ și rut. lopatei „gelbe Teichrose“ 

(lop. rus, Lopatino, er. Loputinec, srb. Lopainica, Lopatica ete. ap. Miklosich, 

Sl. Orisn. aus âpp.. U, p. 197, Nr. 216); Vârful Preluci, pentru care cf. mai 

curând rus., rut priluka „egend an der Biegung eines Flusses“ decât n.-slov, 

prolog „Gereut, gelichtete Waldstelle“ (Tiktin, DRG., 1242); Vârful Şiegii s. 

Șlevii < v-bg. Slavije s. rut. Zăava >> ștevie, şteavi ete. 1. „Ampter“ (Rumex 

2. . Sterndol le“ (Astrantia), cf. Tiktin, DRG, 1493; Perșa < rad, slav. perch- 

„lattern, nicseln, regnen, stieben” (cf, rut. perchnyly  „moderig werden“, 

perchaty „flattern“, rus, porchatu „flattern”, n.- slov. prhati „fattern“, prăets 

mieseln“, ceh, prăeli „stieben, fallen, regren“, pol persehac, pierszyc „stieben“ 
ele. ap. Miklosich, Ei. W'o. d. si. Spr,. 241—249), deci având se.sul de „negu- 

103sa“, „p'oioasa“, „noroioasa“ ; Pâifa < v-bg. zighvz; Chișa, mai curând 
din rad. slav kysng, kysnoli, kyseli (el. rus. kusa < *hys-ja „Sauwerteig“ 
be. fisa „Schlăckwetter' s.-cr, hHisa „Repen“, hiSam, kidati „nass werden“, 
his, kisjeli „regnen“, sic. lysa „Săure“) decât din ung. his „mic“ sau 

Chiar din lesa „parte de vie“ Magyar Nyelvor, XII, 527; Szinnyei, M /sz. 
1113; Magyar Nyeiv, X, 83; a. 1441: „terrarura arabilium et rubetorum hysa- 

lelde, homokzșI et gemelchen, Muz. Taliân), ș. a. Afluentul Someșului Cornia- 
îa (Karmanya a. 1450, Rev. ist., |. e, p. 199, şi doc. în faesimile), dim. Cor- 

mdija, ar putea fi identic cu corman(ă) C ung kormăny, din care avem Și 
verbul cormăni, scormoni ete. (cf. Pușcariu, Dacoromania, |, PP. 239-241) ; 

Pentru fonetism cf, bosorcaie < ung. boszorkâny, budâiu < ung. bidâny ală- 
luri de adăman(ă) < adomâny, părcanţă) < ung. părkâny ete.), Valea Surdu 

Cului, pe care o primește ('ormaia pe stânga, este şi ca din ung. szurduk, 

(zurdoţe, szurdeh, etc.) 1. „colţ, cot“, 2. „peşteră“, 8. „drum prăpăstios, vale 

intre două coaste“ ete, (ef. Szinnyei, PTsz., |, 611—612). Am puteă aveă de 

A [ace însă și cu ferininul determinat al unui adjectiv slav (ef. husdia, Dol- 

baia ete.), cu un feminin derivat dintrun nume propriu, cum se obișnuește



80 

peste Coşna') şi peste Opeina (ei. n.«slov, ceh., rut. obeina 
»gemeinschaftlicher Grund und Boden“ < obuStu „communis“) din- 
spre Dorna (după Densusianu, Gr. 7. H,, 57: < tema slavă dw- 
„a Smulge, a despărți“ -+- -na, însemnând „vârtej de apă“, „bul- 
boană“) 2), spre „Poarta Leşului“ și în Valea Ilvei şi peste Șălre 
(Șătref, Şătreg) din Maramureş în Valea Telciului şi a Sălăuţei?). 

  

în rus, rut. (ef, Dobranskaja, ete. ; așa pot fi și: Vlădaia, Negraia, Suraia, Stănaia, Bobaia, Bobaia etc.) ; cu un derivat cu suf. -aie < slav. olj (ct S: Puşcariu, Contribuţii la gramatica istorică a limbii române, București 191], p. 9—i0, ş5, şi. Pascu, Sufizele româneșii, București 1916, p. 203—2(4. călaie, brezaie, cheșaie, drâgae, murgae, mândrae, negrae, roșcae, rujae, sutae, Zumae, Mărțae, Vinae, ete.) ori cu suf. -oane (cf. Imbroane etc, în Barat) >> “oaie (cf. Lupoaie ete. în Sângeorz-Băi) > -aie, mai ales după labială), cum ar fi după unii (Iordan, Rumânische Toponomastik, p. 123, și V, Bogrea, Daro- romania, IV, 855—866) exemple ca “pițigoaie >> pițigaie, poate ciumăfoaie, > ciumăfaie, ciumăfai, pe care a putut să-l influențeze din punct de vedere fonetic și ung. csudafa (ef. Pușcariu, ZtW0., 32—33, Nr, 380, şi Tiktin, DAG, 367), apoi poate n. top. Şerboaia >> Şerbaia, *Negroaie > Negraie, *Suroaie > Surae ete. 

Pentru explicarea âin urmă, în care numele de persoană masculin sr puteă avea la temelie pe rus., rut. forma „Nahrung, Futter, Viehfutter“ sau ung.korom „Russ“ (ef. sm. kurum, ciuv. xorom), vorbeşte şi forma Karmanya din a. 1450, care ar puleă fi cetită Kormoan'a şi ne-ar dovedi că pe Valea Sore- şului suf. -oiu, -oaie în jum. Î a secolului XV se mai rosteă cu -n-, deci -oniu, -oanle. Posibilitatea reducerii lui -oa- după lbială în această rc giurene-0 dovedeşte Căprăfaie din Valea- Kaprafaja ( < căprăfoaie, ef. căprifoaie, catra- foiu ete, = căprifoiu < lat. ca pritolium, Dicţ. Acad,., 1] 11, 111), care izvoreşt? din Lopatna, ci. descrierea Munţilor Rodnei Ja Lenk, o. e. IV, 109-112 La derivarea Cormaiei Sin Slav. "4ormaja sau *kormalj, pentiu a expi:că pe -ny/- din Karmanya, ar trebui să Țresupunrm că în aceasta ar fi vorba de - o reconstrucție falsă a diacului, făcută după analcgia lui boszorhâny > dos" caie ete, ceea ce este mai greu de admis, , 1) Coşna a. 1599, Al, Rosetti, o. e, p. 46; Coșzna a. 1593, N. lor: Rev. sst., VI—1620, p. 5, şi Al. Rosetti, o. e., p. 49; Kosna a, 1636, Farm" zaki, XV, 1018; Cosna a, 1461, ibid., 1078; Coşna a. 1650, ibid, 41% ;; 1178; „dealul u Coșna“ a, 1626, Codrul Cosminului 1, p. 441, Cf, Dea Coșna pe Valea Oituz: lui lângă Grozeşti şi Marginea, ap. Chiriţescu, L. e. 2) Dorner a. 1641, Hurmuzaki, XV, 1080; Dorna a. 1640, ibid., 1084, ele, 3) Cf, Valea Prihodului < v -bg., rus., rut, etc, prihodg 1. „adventus“, 2. „reditus“, 3. „advena“:, Prihodişie < v.-bg, prihodiste „reditus“ ; Vârful Sla- niște lângă Telciu < slav staniste „Standort“, termen de păstorit; Vârful Scredii (cf. Valea -i- Scredi în Săcel, Maramureş, ap, T. Papahagi, Gr. și folk. Mar., p. 209) <:i scladă „Holzstoss", peniru care cf. n.-slov. shlada, 7us. sklady, srb., bg. pol, sklad, ap. Tiktin, DRG,, 1385, și v.-bg. krada, slov., cel krada, rui, kcroda „Scheiterhaufen ; Holzstoss“, ap, Berneker, SEW,, 605. Bârla s. Bârlea şi Vârful Bârlei, a cărei elimologie am dat-o în alt loc, ete
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Am amintit'o notă a părintelui Buzilă (0. e. p. 17) după 
care „tradiţia spune“ că Ruși „au fost destui prin Sângeorz, — care 
a fost întemeiat de Ruși, și prin Leș, care s'a întemeiat de nişte 
Poloni (Leși)“. 

DI V. Şotropa, care cunoaște bine trecutul Văii Someşului de 
sus și actele arhivei bistriţene de la, 1700 încoace, îmi mai comu- 
nică ; 

» |- Cum îmi spuneă tatăl mieu, moșul Fl. Poreius, înv. Do- 
mide ete. şi Solomon Haliţă, se vorbiă mai nainte că Sângeor- 
zenii, și dacă nu în întregime, dar în cea mai mare parte ar fi 
colonişti ruși, veniţi în diferite etape din pricina foametei și 
olilor, 

2. 1. Maiorean îmi spune că pe hotarul Vărării se află spre 
Rebra o vale „a Rusului“, iar lângă drumul spre Pintic „vatra 
lui Larion Rusul“, 

3. Al. David îmi spune că în Mocod trăește și azi Trofim 
Rusu cam de 75 ani, care vorbeşte în jargon rusese și că pe 
moșia lui de pe Anieș trăesc doi Ruși, loan Buţ cu soţia (cam de 
60 ani). În sfârșit, cam pe la 1900 trăia în Feldru un Ruscu mai 
multe fete. Astăzi au dispărut cu toţii, lăsându-și pustie casa 
ȘI moşia. 

4. Înainte de aceasta cu trei ani, făcând o excursie pe 
Gerţa [o vale cu case, aparţinând Hebrişoarei]!), un bătrân mi-a 

  

?) Numele acestei văi care, după cât ştiu, se rostește și Gersa, pare a fi 
identic cu acel al satelor românești Gherța-mare şi Gherța-mică din Ugoesa (cf. 
S. Moldovan și N. Togan, o. €., p. 60), ung. Gereze (Alsogereze, Felsewgercze, Gercz 

utrague a, 1405 și 1471; mai târziu Nagy- şi Kis-Gercze ct. Csânki, |, 433) şi 
poate cu Valea-Jerza din jud, Turda, (ung. Ezezepataka, cf. Lenk, o. c., II, 160). 

Nam putut să stabilesc radicalul din care derivă, Nu cred însă că avem de a, 
face în el cu ung. j&rce „Inuerușcă, la paseri“, „puică“ < sl. jarica, deşi 
acesta, se rostește şi gerce (Szinnyei, MTsz,, 1, 988), ci mai curând cu un 
derivat al radicalului slav ger (ef, srb. ger „Erythraea, centarium“ s, „Fierea- 

Vământulul* ; pol. gier, gir „Smyrnium olusatrum“ ; ceh, ke7 „Aegopodium po- 

dagraria“ ş, „Piciorul caprei“, „Erythraea centaurium“ s. „Fierea pământului“) 
Său gera „Smaris vulgaris* >> gerica, ori şi mai probabil, cu un nume propriu, 

d. p, germ. Ger (ef. G, Kisch, Nordsiebenbărgisches Namenbuch, p. 43, şi Lum- 

tzer-Melich, Deutsche Ortsnamen und Lehnworter, p. 35), din care am putea 
âveă Ger's-â „Geres Aue”, ca și Rosâ „Rebra“ (cf. Geresau, Girresau, Giere. 
805, s, Girelshau, lat. Gerhardi insula, < Gerhardisau, rom. Brad, ung. Fenyo- 
falva, jud. Sibiiu, ap. Zimmermann-Wernar, o. c., |. 802, 567, 569; III, 714 şi 
Y, Scheiner, Balkan-Archiv II, 57; S. Moldovan și N. Togan, o. c, p. 28). 
Ghera este cunoscut la noi ca nume de familie (cf. Nicolae Ghera din Ca- 
ânsebeș în testamentul lui M, Halici din 1674, Dacoromania, IV, 163). „Co- 
drul Ghena este pomenit într'un document din a. 1629 (Hurmuzaki, XV, 969). — 

6
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arătat locul unde au stat odinioară case de-ale Ruşilor. Acum con- 
firmă și ql Mihaica faptul că mii de mult — înainte de 1848 — 
locuiau câteva familii rusești cam 1 km. din sus de biserica de 
pe Gerţa, subt dealul „Gruiu“. Surpându-se fără veste dealul pe 
casele Jor, i-a omorit și le-a nimicit așezările (ef. 5). 

5 Într'o conseripţie de populaţie de Ia 1711 — pe care o 
voiu publică — aflu pe următorii proprietari de case, pământuri 
și vite: 

Rebrișoara : lon, Andrei, Dănilă și Chifor Rusul. 
Rebra : Vasile” Rusului. 
Peldru : Vlasă Rusoaie, Ion şi Gavril Rusu. 
Sângeorz: Lucuţa şi Pinte Rusul, apoi Rusoaie. (Aici se află 

numele caracteristice: Miria, Zmbhiră, Haliţă!). Sohorea, Lazurea, 
Bilica, Boznog s. Bâznog, Şorobetea ete ). 

Maieru : Maxim și Lucu Rusul, 
Rodna: Petru Rusul. 
6. In fine întrun protocol judecătorese din arhiva Bistriţii 

aflu că la o învestigare ţinută în 1752 cu sătenii din Feldru ace- 
știa depun că „la mănăstirea de lângă satul lor la început au fost 
călugări ruşi“, 

Mai adaug că, fiind mie copil, am apucat în Zagra, satul 
mieu de naștere un Rus, fugit din pricina foametei, care trăiă ca 
servitor la Grigore Zinveliu. Un alt bătrâna, cu numele Ignat Rus 
sau Ignatu' Rusului, a întemeiat în jumătatea Ia secolului XIX 
una din cele mai mari familii ale Zăgrii, 

Familii cu numele Rus se găsesc şi în Năsăud. 
Dacă strecurări de singuratici indivizi sau chiar întregi fa- 

milii de origine ruteană s. rusească au fost posibile în Valea So- 
meșului d> sus după 1700, ele s'au putut face mult mai ușor 
înainte de această dată. 

Poezia populară ne-a păstrat şi ea date interesante cu pri- 
vire la aceste colonizări de Ruşi printre Românii. someșeni. In 
revista Tudor Pamfile, WI—1925, Nr. 9 —12 (Sept.-Dech.), p. 117, 
părintele Gavrilă  Bichigean publică un „Stărostit* cules din 
» Strâmba“ (Romuli), din care rețin următorul pasaj important din 

  

!) Cunoscut și ca nume de sat (jud. Vaslui). Derivă din rut, pHalica 
(rus. galica) „Dobhle“, intocmai cum numeroase toponimice Galiţa derivă din 
bg. galica =— Corvus cornix (v. M. Ştefănescu, Arhiva, XXIX—1922, Nr. 1. p. 
67—68. — N. D, :



8 
punctul nostru de vedere, raportându-se la împrejurări mai vechi: 

Un „colăcar“ (chemător la nuntă) zice : 
-.v . 

„Nu ne stropi pe cosiță 

Că suntem din mare giță 1) ; 

Nu me stropi pe suman 

Că suntem din mare neam“. 

Altul răspunde: | 

„Frunză verde de trifoi, 

Mai din mare suntem noi. 

Noi suntem din neam de Ruși 

Din țara Moldovei aduşi. 

Având în vedere faptele schiţate mai sus, rămâne să constat 
înc'odată că, în lipsa documentelor, numai particularităţile de limbă 

ne pot arătă care din satele de pe Valea Someșului de sus au 
uumiri slave vechi anterioare secolului XII şi aveau, pe timpul ve- 
uirii Ungurilor și colonizării Saşilor, locuitori români sau roma- 
nizaţi care, covârşind cu numărul, au asimilat pe urmă pe cei ce 
Sau așezat peste ei, căci, evident asimilarea s'a putut face în 

sens românesc numai fiindcă elementul de baștină eră românese 

Sau românizat definitiv când s'a făcut suprapunerea. 

Unele dintre aceste numiri slave vechi au fost schimbate de 
administrația ungurească, cum arată documentele, chiar de la în- 

ceput după firea limbii ungurești și au fost impuse locuitorilor 

băștinași în această formă schimbată. Dar chiar această schim- 
bare a lor dovedește că ele existau în forma slavo-românească 
inainte de venirea Ungurilor. 

Amintind acum că din formele slave citate cu privire la ori- 

ginea 'Telciului ( < slav. teln€a)se vede că acesta poate fi vechiu 

slav ori rusese (ef. rus. telucii), dar nu rutean (cf. rut. te'acai) şi 

că aceeași pare să fie şi situaţia lmeului ( slav. jena «+ -ovz), 
Yom trece la examinarea celorlalte numiri de sate de origine slavă 

de pe Valea Someşului de sus. 
= 

» Viţă,
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Zagra. 
Formă slavă mai veche decât din secolul! XIII are Zagra pe 

care o avem atestată în formele: Zagra a. 1440); Zagor a. 14505); 
Zagra a. 1533; Sagra a. 1547, 1548, 1550, 1552 ete. 4); Zagru 
a. 1576, 1577); Zăyriani (locuitorii) a. 1691%; Zagra a. 1695); 
Zegriani, (locuitorii) a. 16985; Zagra a 1705 *); Zagor a. 1106"); 
Zagra a. 17171), 17283:), 1738%); Zăgra a. 1746'%); Zagra a. 
1750, 1762, 1764, 1766, 1803»); Zăyra a. 11760—6215) ete, In 
sec. XVIII se află în Zugra o mănăstire părăsită '7). Amintirea 
mănăstirii acesteia o mai păstrează numirile topice Câmpul, Dosul 
Şi Părdul mănăstirii. In 96 Aprilie 1763 Vlădica P. P. Aron își 
scrise în Zagra invitarea pentru canonicescul săbor. din 29 Iunie 
a aceluiași an '8), : | 

Un sat cu numele Zayâr (ung. Zdyor, săs. Rode) se mai 
găsește în jud. Târnava-mică 1) 

Originea slavă a numelui Zăgrii a afirmat-o mai întâiu A, D. 

  

) Hurmuzaki, 12, 669, 
2) Rev. îsi, L.e; cf, și doc. în facsimile. 
2) Hurmuzali, XV, 361, 
1) Kramer, o. c., pp. lo—ti. 
5) ld., ib., p. 12. 

5) Hurmuzahi, XV, 1436. 
7) Korrespondenzbluit, XXI—1898, p. 127. 
8) Hurmuzaki, XV, 1366. 
9) Arhiva Someşană, Nr. 3, p 24. 
'0) Ibid, p. 27. 
v) V. Şotropa, Anuarul lust. de Isi, naţ., Cluj, III— 1924/25, p. 268, :2) Hurmuzahi, XV, 1605 
'3) Zransilvunia, XXIX— 15898, p. 174. 
14). Arhivu Someșană, Nr, 2, p. 28. 
'5) Bunea, Ştatistica P. Aron, p, 36; Kramer, o.ce,p. 31, 38 și4i; Arhiva Someșană, Nr, 7, p 54. 
16) Dr. V. Ciobanu, 1, €., p. t92, 
17) Z. Pâclişanu. |, €, p. 170. 
'3) Mac Pop. Activitatea vicarilor foranei episcopești gr. cai. din districtul XNdsdudului, ed Maxim Pup, Budapesta, 1875, p. 31—38; ef. şi A. Bunea, Episcopii Pelru Paul Aron și Dionisiu Novacovici, p. 39. ; asupra răzvrătirii lui Tănase Todoran din Bichigiu și a soţilor lui ef. pp. 231—240. 19) Atestat în forma Zagor încă din a, 1412 (Zimmermann-Werner, Urkundenbuch, |, 525 şi 536) și 1415 (ibid., p. 682); apoi în a, 1495 şi 1540 (A. Veress, Fontes rerum Transylvanarum, t. IV, p. 301).
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Xenopol d, fără a insistă mai amănunţit asupra ei. Evident, îi eră. 

cunoscută dih lucrările slaviştilor privitoare la acest nume, în special 

din Fr. Miklosieh, Die slavischen Orisnamen aus Appellativen, II, 

p. 163—164, Nr. 118. 

Atât documentul de la 1450, cât şi cel de la 1706, ne indică, 

clar că Zagra derivă din slav. Zd-gora (>> * Ză-gura > Zagra) 

„peste“, „dincolo de dea! s. munte“, „Hinterberg“ ?), nu „subt 

munte“, cum traduce greșit dl Motogna, Transilvania, 1. e., p. 20, 

și Articole şi documente, p. ll. Orientarea se făcea dela Năsăud, 

centrul administrativ, iar dealul eră „Dealul Beleii“ *). | 
Miklosich, |. c., citează următoarele forme slave ale acestui 

nume, precum şi derivate din el: Zagorje (Zagrjah), germ. Sa ger; 

Zagorica, germ. Sagritz, în Carintia; Zagora, Zagoriea, Zagorje, 

în Herţegovina ; Zagoricane, în Serbia; Zahârje, în Galiţia (rut.) ; 

Zagorz, Zagrze, în Galiţia (pol.); Zhoi, Zhoree, Zhorny, Zăhoii, 

Zahofitko, Zâhorhky, Zdhorkov, Ziăhoiece, Zahorany, în Boemia; 

Zagorisach, Găritz; Zzyoplov, Zayepavr, Axvrâpirga, în Epir, ete. 

Adang Zagoră&ki varos, Zagorje, Zagorje dolnje şi gornje, Zagorom 
în Croaţia; Zagorei în Bulgaria; iar pentru fonetism amintesc 

baleanicul Eski Zagra alături de Stara Zagora. 

Am spus că Zagra e formă slavă mai veche decât secolul 

XIII din următoarele motive. Slavii veniţi pe Valea Someșului de 

sus e firesc să fi fost Ruși ruteni (Ante s), dată fiind vecinătatea 

Bucovinei, Galiției şi chiar și a Ucrainei. Dacă însă numirea Zăgrii 
a fost dată de Ruși ruteni, ea a trebuit să fie dată înainte de 

secolul XIII, căci altfel g s'ar fi schimbat în h. Se ştie doar că 

guturalul 7 specifie în limba ruteană „a început a se naște din 

anteriorul și rusesc” general g în sec. XII“, iar „în veacul al XIV-lea 

predomniă h în loc de g“ *). 

  

") Istoria Românilor din Dacia Traiană, ed. |, vol. | lași, 1888, p. 315. 

2) Cî, Miklosich, |, e.; G. Czirbusz, Brdely, XVIL—1908, p. 148; M. 

Şietănescu, Arhiva, XXIX, Nr. 1, p. 70; G. Kisch, HKorrespondenzbiati, XLVII— 

1924, Ne. 4-6, p, 33. 
2) Beleii pare a fi de aceeași origine cu Belei Plaiu din Secuime, Y. s. 

Opreanu, o, €., p. 113, Belei fiind probabil proprietarul; cf. „Așijderea au mai 

vândut Azinte toată, partia lui Bealeai“ într'un document din a. 1603 (Rugineșşti, 

Jud. Putna), ap. 1. Bianu, Documente românești, |, București, 1907, p. 7. 

4) M. Ştefănescu, Arhiva, XXIX—1922, Nr. 1, p. 15 şi XXXI—1924, Nr. 

3-4, p. 205, după Sobolevskij, Lekciji po Istoriji russkago jazyka, Kiev, 1888, 

P. 89; ct. şi |. Bărbulescu, Arhiva, XXX—1923, Nr. 2, pp. ît» Același lucru îl 

Spune și W, Vondrâk, Vergleichende slavische Grammatik, vol. |, ed. II, Gâttingen, 

1924, p. 360, $ 287: „Das g wird fb, În mehreren slav. Sprachen und zwar
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O privire asupra numelor slave compuse din za + gora şi derivatele acestora, pe care le-am înșirat mai sus, precum Și cer- cetarea toponimivi Bucovinei, Moldovei şi Basarabiei, ne întărește și mai mult această convingere. In acestea găsim adecă, cum apare din Marele Dicţionar geografic al României, s. v., numai forme corespunzătoare cu 4: Hora (colină, Buzău), Horaija, Hordi- cioara (Neamţu), Horincea (Covurlui), Zaforeni (Botoşani şi Doro- hoi), Zakorna (laşi şi Suceava), Zahoreni (Orheiu), Zakorancea etc.'), 
In schimb în Muntenia găsim forma sud-slavă cu g; Goranul (sat, pădure, schit în Argeș), Gorjul ( < gor + Jiu), Gorul (Pra- hova), Gorniţa (Gorj)2). , 
„Numirile Zagorna, vale în jud. Soroca, şi Gordăşii, sat, jud. Chişinău, pot fi formaţii din rus. gora, dar tot așa de posibil și din sudslavele gora“ 3). . 
Într'un cuvânt, Zagra din jud. Năsăud, întru cât își poate aveă numele de la Ruşi ruteni, a trebuit să fie numită de aceștia înainte de sec. XIII. Dacă numele Zăgrii ne-a venit de la Slavi sudici, el iarăşi este vechiu, căci dovezi de colonizări de Slavi sudici în Valea Someșului de sus nu avem după secolul XII*). 

  

im Kir, Weissr. (în beiden Sprachken terrechte das 4 schon im XI. Jhd ver, Sobolevskij S$. 126), B. ună Os. sing Gas g spăler în 4 iiber ; im Ab. taucht es um die Mitte des XIII. Jhă, auf: hora „Berg! aus gora... Mann kann also annehmen, dass ' es în Willi leii ciazs hijer albit (Gebauer |], 8 456). Im Slovak. in der Regel auch A... Auch îm P. taucht A auf, aber es ist hier fremden (bhm. und kr.) Ursprungs.. .“ De asemenea și I. Melich: Și g rutean vechiu s'a schimbat în h începând cu secolul XII. V.-rut. gospodary, gospodinz, „domn“, GaliCu „oraș lângă Dnistru'“* ete., după sec, XII s'au des voliat în fhospodar, hospodin, Halic ete.“ (A honfoglalăshori Magyaros2c9,. p. 5, unde te citează Sokolevekij, Zek=ji 1uskago jaz) ha, 2, p. 112), 1 „Zaharancea poate fi o formaţie rutenească care mai prezintă și fenomenul numit ahanie, adică prefecerea lui o în a din cuvântul hora“, N. Ștefănescu, Arhica, XXIX-— 1522, Nr. 3, p. î0—71. Cf. și Nafoina ap. N. Ștefănescu, ibid. 
2) Asupra fonetismului numelor noastre lopice derivate din slav. gora cf.. şi 1. lordan, Rumânische Toponomastik, p. 16 şi 207, 
3) M. Ştefănescu, Arhiva, XIXX— 1922, Nr. 3, p. 71, 4) Deoarece între grănicerii amatri se atribue origine franceză, părții de sat Burbuleni și părții de hotar /uien Gin Zagra, amintesc că cea dintâiu: este, evident, un derivat din Burbulea, strămoșul Burbulenilor, iar Ruienul, ca și comuna Ruien (ung. Rujen), |. “Caransebeş, și - srb, Rujena „un şes, derivă din slav. ruj „rhus cotinus<, „scumpie“ (cf. Miklosich, Die slavischen Orisnamen aus Appelativen, II, 228, Nr. 554). În sfârşit C așia, cătunul Zăgrii, ca și Caşva, sat în jud. Turda, derivă dinir'un slav. KaSora < n. pers. KaSa. 8. < haSa „Griitzes, „alica”, apoi „Griitzbrei, Brei“. „Puls, polenta“, + suf. -ora. Fentru vechimea formei cf. cele scrise despre Sala mai jos.
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Salva. 

Nume vechiu slav trebue să fie și Salva: Zalha a. 1440); 
Zalwa a. 14502); Zalva a. 15192); Salva a. 1547, 1548, 1550, 
1577, Sahca a. 1552, Zahca a. 15176%; Zalowa a. 15745); Zalon, 

Zahoa a. 1601. Sahca a. 16021); Szala a. 16240); Zalwa a. 

16365); Caasa, cet. Saluia a. 1672:%); Salva a. 1695"); Szalra 

a. 1117); Sala dincoace, Sakha dincolo a. 1723%); Szaka a. 
17834), a. 175015), a. 1760-— 62, 1762, 1764, 1766%) ete. Locui- 

torii se numesc: Săloani a. 1691"), Sâlâiani şi Sdlveni. Se cu- 

noaşte și numele de familie Sălvan, Un deal Soloanu se găsește 

în hotarul comunei Vad, Maramureş '?). Salva se numea odinioară 

(a, 1450) şi râul ce trece prin Salva şi care acum se numește 

Siliița'?), Rostirea actuală a satului este Săluzia și Sălva. Săsește 

(în Cepan) se numeşte acest sat Zuabra%). 
Documentele ne arată clar cât de greșită este etimologia 

dlui Motogna care presupune pentru Sal:« un preroman şi pre- 

slav sal „apă“%), lângă care-va ar rămânea neexplicat. Radicalul 

1) Hurmuzaki, 12, p. 669. 

2) Rev, Ist., |. c., p. 199 şi doc. în laesimile, 
2) A. Veress, Fontes rerum Transylearari, t. IN, p. 119. 

1) Kramer, o. e., p. ll—12. 

€ Hurmuzaki, XV, 601. 

&) N. Iorga, Studii şi doc, |—Il. p. 82 şi 83. 
7) Hurmuzali, XV, 193, 

8) Ibid.. XV, 940, 
3) tbid., XV, 1020, 

) Ibid.. XV, 1320, 
1!) Korrespondenzblati, XXI—1£98, p. 128 

'2) V. Şo'ropa, Anuarul Inst. Naţ., Cluj, Il, 1924/25, 26k, 

3) Hu:muzahi, XV, 105. 
1) Transikania, XXIX—LE98, p. 113. 

55) Bunea, Statistica— P. Aron, p, 35. 

15) Dr, V. Ciobanu, 1. e., p. 692; Kramer, o. c,, p. 37, 38 și 4l. 

1) Hurmuzaki, XV, p. 1436. 
1) T. Papahagi, o. c., p. 208. 

5) CE. şi Lenk, o. e, IV, 108—109. 
2) G. Kisch, Nordsiebenbiirgisches Namenbuch, p. 11] și 149 (nu Zagra ?) 

2) Transilvaniu, |. €., p. 18, şi Articole și documente, p. 10. Dacă dl 

Moto, na voiă să aibă numai decât o urmă preslavă pe Valea Someșului de 

Sus, nu înţeleg pentru ce nu s'a oprit la etimologizarea făcută de oiţerii ita- 

lieni, în frunte cu comitele Silviu Tannoli, care făceau instrucția militară a 
grănicerilor. „Acei ofițeri, dedaţi și ei cu vieaţa cea aspră a locuitorilor mun- 

teni, ajutaţi de limba lor maternă italiană şi de cea latină, descoperind spre
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trebua să fie slav, căci forma cea mai completă, Salova, cuprinde 
în sine sufixul topic slav -ova. Iar acest radical nu poate să fie 
decât salo (cf. rus. salo, salo, n.-sl. sad ete.) „adeps“, „pământ 
gras“. Salova înseamnă „eu pământ gras“, întocmai cum Ilva 
înseamă „lutoasa s. cu lut“, Numirea deei pare a i se fi dat mai 
întâiu apei şi dela aceasta s'a extins apoi asupra așezării. Ar fi 
vorba de un caz asemănător cu acel al Ilvei, cum vom vedea 
numai decât. 

Presupunând că Slavii care ne-au dat forma primitivă Salora 
au fost Ruși ruteni (Ante 5), această formă trebue să ne fi fost 
dată înainte de sec. XII, căci începând din acest secol și în cei 
doi următori se ivește trecerea lui v în d (vezi astfel de exemple 
în Evanghelia Dobrilov dela 1164, scrisă în galițio-voliniană) »). 

Din Sălova, prin sincoparea lui o aton trecut în (ef, 
Zăgora > *Zâgura > Zagra; Craiova > Oraiva, Caraș-Severin 
și Alba, ș. a) s'a născut Sălva, formă în care, în cele mai vechi 
decumente latino-ungureșii, nu poate fi o simplă grafie a lui w cu 

  

iarizaţi ca pe descendenţii anticelor legiuni şi colonii ale Romei, au început 
re, a face relaţiunile oficiale cătră comanda Supremă tot în sensul acestat, (G. Blariţiu], Istoria regimentului al 11 romă- nesc grănicer transilvan, Brașov, 1874, p. 11). Ei au văzut în Salva femininul latinului saluus. La propunerea. lor Impăratul Iosif a] Il-lea, cu ocazia vizitei sale făcute grănicerilor din ţinutul Năsăudului (1773), a ordonat ca trei sate nouă să tie numite cu numele latinești Romuli, Parva şi Nepos, care, împreună cu mai vechea Salva, alcătuiau versul Salva Romuli parva nepos şi făgăduiau, „mântuirea tinerei nepoate a lui Romul“. După alții versul ar fi fost: Sale, Romuli parva nepos“ = „Fii salutată, mică nepoată a lui Romul“, deoarece în acest timp erau două „Salve“ (+. G. Barițiu, o. c., p. 11; AL Odobescu, „Moții și curcanii, în Opere complete (eă. Minerva) vol. |, Bucureşti, 1906, p. 302; N. Densusianu, Revoluţiunea Imi Horea în Transilvania şi Ungaria (1784—1785), Bucureşii, 1884, p. îl5, nota 1; M. Roska, o. e, p, 9, unde re- dactarea versului se atribue maiorului Cosimelli). Cu acelaș prilej regimentul Il grăniceresc primi pe steagul său deviza Virus Romana rediviva (v. Densu- sianu, l. €.). Pe urma acestei mișcări se explică de ce marca districtului Năsău- dului a ajuns să îie lupoaica cu Romulus și Remus, iar această marcă sa păstrat în parte pentru comitotul Bisiriţa-Năsăud și după desființarea distric- tului năsăudean, . 

1) M. Ştefănescu, Arhiva, XXIX, Nr. 4, p. 514, unde se citează: F. Bus. laev, Istorifeskaja gramatika, Moskva, 1891, Etimologija, p. 26 şi 24, Nr.] nota 2, și Sobolevski, Lekeij po istorii russkago jazyka, Kiev, 1888, p. 37. Asupra desvoltării lui u în > şi a lui v în u în limbile slavice, cf, și Vondrâk. 0. €., vol. |, ed. 1, p. 374, $ 8U2 şi p. 378, $ 303.
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v, de vreme ce ea este şi astăzi forma cea mai obișnuită, Săluia 

e o desvoltare ulterioară și paralelă cu Salva (cf. Ilişiuio, Târlişăăa 

< Intr'Dişida etc.). 

Ilva. 

Deşi se găsește pomenit mai întâiu numai în sec. XVI, 
numele satului [lua ca nume deapă trebue să fi fost cunoscut și 
înainte de această dată. Acest nume trebue să fie de aceeași 

vârstă cu al Zăgrii și al Salvei. 
Formele atestate de documente sânt: 7iwva a. 1552); a. 15642); 

Iwa a. 1516, 15773); Ilova a. 16019, 16205), 16225), 10289), 

1628 5, 1650 ori e. 1623 9), 1684—1686'), 1750"), 1762, 1766%); 

Ilva a. 1687, 1695), 1780--62'5), 1764'%; Ilva a. 1700”), 
1717), Iloa a. 17509); Illoa a. 17332); Ilua a. 172982), 17802); 

Ilova-mike, ung. Kis-Ilova și Ilova-mare, ung. Nagy-Illova a. 18082) ; 

Iiva-mica, ung. Kis-Ilva şi Ilva-mare, ung. Nagy-Ilva a. 1839); 
Ilva-mică a. 18032) ete. 

1 Kramer, o. €., p. 11. 

2) St. Nicolaescu, ]. c.; cf. şi Hurmuzaki, XV, 122, nota 3, 

5 Kramer, o. €., p. 12, 

5) Hurmuzaki, XV, 786. 

5) lbid,, XV, 887. 
5) Ibid., XV, 1015, nota 2. 

7) Ibid., XV, 931. 
8) Ibid., XV, 965. 
9) Ibid., XV, 1180. 

30) lbid., XV, 1391. 
“) bid., XV, 1682, 
*2) Kramer, o. e, p. 37 şi 41. 

15 Hurmuzaki, XV, 1407. 

11) Korrespondenzblati. XXI—1898, 

5) De, V. Ciobanu, 1. €., p. 692. 

16) Kramer, o. c., p. 38. 

17) Hurmuzabhi. XV, 1480. 

:5) V. Şotropa, Anuarul Inst. de st. naţ., Cluj. 1ll—1924/25, p. 268. 

1%) Bunea, Siatistica — P. Aron, p. 35. 

20) Transilvania, XXIX—1898, p. 173. 

25) BRurmuzaki, XV, 1605. 

2) N. lorga, Studii şi doc. XII il p. 160, 
%) Lipszky, Rep. ÎL, s. v, 
24) Lenk, o, e., 279 şi WU, 146. 
25) Arhiva Someșană, Nr. 1. p. 5t.
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Satul numit la început Ilva a fost actualul Ilva-mică, căci Ilva mare s'a format numai prin secolul XVIII din Maieru '), Rostirea actuală este Ioa şi T'luia. In timpul din urmă al stăpânirii un- gureşti, prin influenţa administraţiei şi a funcţionarilor dela tren, începuseră să numească, Ilva-mică şi Românii Chisilva < ung. Kis-1lva. Locuitorii satului se numesc Ilvani, Iloani şi Iluiiani '), Jlova, Ilva şi alte forme înrudite cu ea sânt destul de dese în toponimia românească ; Ilova (Caraș-Severin), Poleţi- llva cu cătunul Ilva (Murăş-Turda), probabil și /lba (ung. Toba, în Sătmar); apoi Zlovul (sat şi vale în Mehedinţi), Ilovăz (sat și deal în Mehe- dinţi), Zlovifa (sat și trecătoare în Mehedinţi), Iluţa (iaz, lângă satul Păltiniș, în jud. Dorohoi) ete. 3), 
A. D. Xenopol a relevaţ mai întâiu originea slavă a Ilvei de pe Mureș, al cărui „tributar de nume slavone îl consideră î). Eyi- dent, el se gândiă iarăşi, ca şi în cazul Zăgrii, la etimologia propusă de Miklosich, Die slavischen Ortsnamen ous Appellativen, II, p. 172, Nr. 178, < île „lutum“ + suf.-ova (ef. 1, p. 96):), la care găsim următoarele forme toponimice slave: n.-sl. Ilovha, Jlova gora,; er. Ilova, Ilovac, lovi, Iloveal;, Zlovacek ; srb. Ilovica; rut. Țf6v; rus. Ilova; ceh. Jilnv6, Jilovice, Jilovka, JiloviSte ; slov. Hove, lava, Ilacha 1 pol. Jifow, Ifowiee.: V.-seb. Jiloey < Ibvicy ; n„srb. Vitov ete.%), Şi [, Melich, Magyar Ngelvir,  XXIX-1900, p. 

  

') Şt. Buzilă, o. e, p. 4. -— „Mujestăts- Gesuch“-u] citat, p. 13, fixează Organizarea oficială a acestei comune, împreună cu a altor cinci, la 1778. /lova-mare o găsim pomenită mai întâiu într'un document scris în „Fevruarie“, dar trimis numai în „t Noevrii“, nu ni se spune în care an, publicat în Rov- ist, X—1923, p. 104—105, apoi la Lipszky, Rep, |, s, v. — O dovadă de pro- prietari Nemţi sau Sași în hotarul /pei mari, fost al Maierului, este Dealu- Prâii (a. 11761, Arhi a Someșană, Nr. 3, p. 18) s. Dealu-Fruii (Jelentee etc., p. 20), et. şi Valye Frây s. Fraj, ap. Lenk, o. c., | 382, care derivă, evident, din germ. Frau, (ef. şi numele satului Frâua, săs. Frândarf s. Frauendorf. ung. Asszonfalva, Balkan- Archie, II, 52 şi &, Kiseh, Dacoromania IV, 1556: < Ygs. Jrouwa „Frau“), 
2) Forma llvani o găsim mai întâiu în 1564, ap. Aicolaescu, |. c, şi Rurmuzaki, XV, 725, n. *; iar pe cea nemțească Illwer în a, 1652, N. Iorga, Studii şi doc., 1-1, p. 46, : 3) CE, afară de S, Moldovan şi N. Togan, o. e, şi de Marele Dicţionar geografic al României, s, v., Și [. lordan, Rumânische Ti oponomasiik, p. 186. 4) O. c, ed. 1, vol, l, p. 376, 

2) Numirea s'a născuţ deci la fel cu Valea-tinoasă s. Tinoasii (Lenk, o. €., ÎI, 109), Valea-lutoasă, Maramureş (cf. T. Papahagi, Gr. şi folk, Mar, p 209, şi Dacoromania, IV, 1070) ete. 
6) Cf. şi Rjecmik hrvaiskoga il; srpskoga jezika, vol. 3, 1887, p, 795 și Berneker, SFW,, p. 424, unde se dau deosebite derivate neo-slave ale lui îl.
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510, a interpretat ung. Illava, Ilva, Ilcba, Ilba (chiar și insula Elba 

din Târgul-Mureş) ca „Agyagfaka“, deci „satul lutos*; ci. și 

Horger, Nyely. Fiizetek, LXV, 14, şi 1. Karăesonyi, o. c., p. 4. 

(„llova* = „iszapos*). Dl Motogna dă şi el foarte sumar această 

etimologie, nerecunoscând sufixul -ora, trimițând numai la Berneker 

şi interpretând : „llua, llova = pământ lutos“ (?), în Transilvania, 

| e. p. 20, şi Articole şi documente, p. 11; cf. și Pavelea, o. c., 

p. ll: „după A.D. Xenopol numire slavonă = il = lut = lutoasă“. 

Rebra (Răbra). 

Şi Rebra (Răbra) pare a fi veche. „Rivulus Rebre“ (astăzi 

Râbra s. Răbrişorul) se întâlnește mai întâiu în a. 1880). În a. 

1440 întâlnim satele Felsed Rebra (=  „Răbra-de-sus*) şi As - 

Rebra (= „Răbra-de jos“) ?). În a. 1450 se vorbește de „possessio 

Rebrew* 2). Un „Dorff, genannt Rebre“ în regiunea Bistriţei e po- 

menit în a. 15(2:).. În registrele asupra contribuţiei strânse de 

orașul Bistriţa din comunele Văii Rodnei sânt înşirate Rebre mAnor 

și Rebre maior în anii 1547, 1548, 1550, 15525), Minor Rebre 

şi Maior Rebre a. 1576% şi Kl. Rebre Gr. Rebre a. 1511"). 

Mai găsim Rebre-minor a. 1551 5) ;. „in teritorio Rebre minoris“, 

„ad fluenta, Rebrae (Rebre) mayre“ ?), „Klein Rebre, Klein Rebrer“ 

(locuitorii), „flus Rebre“, „die zwe wasser des Timts und Rebre, 

gewalt des wassers von der Rebre* etc. a. 15891); Klein- 

Bebre u. 1601 şi 1602"), Rebrişoara a. 1688—43 *), Râbrişoara 

  

1) Zimmerman-Werner, o. €., Î, 514. 

2) Hurmuzaki, 12, 669. 

3) Rev. îst., |. €., p. 190; cf. şi doc. în facsimile. 

4) Rurmuzahi, XV, 158; Berger, o. c. Nr. 405, 
5) Kramer, o, €., p. 10—-1l. 

6) Mbid., p. 12. 
7) Ibid,, p. 12. 
5) FHurmuzaki, XV, 481. 

%) Intr'un document inedit din a. 1592 şi în altul din 1563în poses. 

Muzeului Ardelean (Bibl. Univ.), Cluj. În aceste documente găsim pomenit și 

„montem Borle (= „Bârla“)*. 

| 1) Într'o regulare de hotar (Haltertvergleich) între Dumitrea și Rebrişoara, 

Korrespondenzblait, V—1882, pp. 86—89. 
") Hurmuzaki, XV, 180 şi 192. 

'2) Ibid., XV, 1053,
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a. 1691); Klein-Rabra şi  Gross-Rabra a, 16952), Râbri- 
şoara a. 1723); Nagy-Rebra şi Kas-Rebra a. 1717%, a. 1133 5, 
a. 1750 %, 1764 7) Ribrisoara a. 1143, Râbra-Mare şi Răbrişoara 
a. 1803 5); Kisrebra 9), Kis- Reblesz (sic) '%), Nagy-Rebre şi Kis- Rebre 
a. 1760—62"), 1762 și 1766) ș. a. m. d. Rebra-mare avea în 
1733 o mănăstire aşezată în „Lunea Vinului“. În 1762 şi 1774 nu 
mai aveă nici un călugăr. Dintr'un protocol de vizitație canonică 
a ep. Rednic din Dech. 1767 se vede că și în FRebra-mică se află, 
o mănăstire în sec. XVIII; cf, Z. Pâclișanu, |. e., p. 164 și A. Bu- 
nea, Episcopii Petru Paul Aron și Dionisiu Novacoviei, p. 349. 

Săseşte (Dumitrea) se numește Râbra-mare și Rosă ( = „Ross- 
au“) 2), 

Numele Răbrei şi al Răbrişoarei ne reaminteşte pe acel al 
apelor fRebricea și Rebricioara Gin jud. Vaslui 11). 

Evident, Răbra noastră este identică cu slav. rebra „collis“, 
care este destul de des în toponimia slavă: Reber Carintia, Stiria, Carniolia ; Podreber Carintia ; na rebrei kremnica Carintia ; v dolgo reber Stiria, KriZka Reber Carintia ; Topla Reber Carintia ; Br&zovo Rebro, ibid, ; Podrebar Croaţia ; Rebii, Rebiil:y Boemia '?). Mai adaug 

  

:) Ibid,, XV, 1439. 
2) Korrespondenzblatt, XXĂI—1838, p. 128. 
3) Hurmuzali, XV, 1605. - “ 
1) V. Şotropa, Anuarul Inst. naţ., Cluj, 1ll—1994/25, p. 268. 5) Transilvania. XXIX— 1898, p. 173. 
6) Bunea, Statistica — P, Aron, p, 85. 
7) Kramer, o. c., p. 383. 
3) Arhiva Someşană, Nr, 2, p. 2%, și Nr. 7, p. 54. 9 Ibid., p. 98, 
19) lbid., p, 29, 
4) Dr. V, Ciobanu, | c., p. 292, 
'2) Kramer, o. e,, p. 37 şi 41, 
13) G, Kisch, Nordsiebenbiirgisches Namenbuch, p. 108. 11) Vezi |. Bogdan, Documentele lui Stefun cel Mare, București, 1913, vol. |, p. 27, 65, 265, 317, 462; 1, p. 80 și 122 pentru Rebricea; 1, p. 390, 391 pentru Rebricioara (a. 1459, 1462, 1482, 1488, 1491, 1495, 1457; 1490). Cf şi. lordan , Rumânische Toponomastik, p. 13: «Dieselbe Bedeutung [movilă, hol. cupă =— slav. kupg „amas, tas, monceau“) hat der Name Rebricea (Vasluiu) : val. nslov. r(i)ebere ollis: „in Orispamen durch „Leiten, Berg' iibersetzi« (MikL., Ortsn. u. Rebrg):. Observ iusă că Copăldul (Botoşani) mare de a face nimic cu slav. rupa, srb, kupa, ceh, pol, kopa „cumulus*, cum crede d] lordan, |. €., ci derivă din ung. kapăld „loc de săpat, 

15) Fr. Miklosich, Die slavischen Ortsnamen aus Appellativen, ||. p. 22, Nr. 539.
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bg. Rebro, Rebrovo, Rebrevci, Hebrovei !) și Rebar, Rebra, Rebrovic selo- 

Croaţia:?). ” 

Cum a relevat G. Czirbusz, care a stabilit mai întâiu legă- 

tura dintre Râbra noastră şi radicalul slav din care derivă aceste 

nume, trebue să pornim dela numirea „muntelui“ (cf. Vârful 

Râbrii, Obârşia Răbrii) pentru a explică pe aceeu a Văii Răbrii 

(„râu de munte“) şi a satului). Numele Râbrii noastre însă nu 

poate derivă din slov. reber „Anhdhe“, „Bergauf“, „Steigung“, la. 

care se gândeşte Czirbusz, de o parte din pricina că influenţă 

slovenă nu s'a exercitat în Valea Someșului de sus, de altă parte 

pentru că din punct de vedere formal reber ar fi trebuit să dea. 

în româneşte * răbăr. Din punct de vedere fonetic corespund mai 

bine rus., rut., bg., srb., slov. rebro şi rebrs, care, deşi ea apelative. 

au numai sensul de „coastă“ = „Rippe“, apoi pe acel de „margine“ 

și „scară“, cum arată toponimicele neo-slave formate din ele, 

odinioară au trebuit să aibă și pe acel de „Anhhe“, „Bergauf“, 

„Steigung“. O dovadă pentru acest sens este și Râbra românească 5). 

1) Liste des localites dans le royaume de Bulgarie depuis la. 

liberation (1879) jusq'en 1910. Sofia, 1291, p. 408, Nr. 3952-—54. 

2) A magyar korona orszăgainak helysegntutăra, Budapest, 1888, 

Il, p 866. ” 

3) Erdely, XVII—1908, p. 144 și 147. Părerea lui Czirbusz a admis-o și 

părintele Buzilă, o. c., pe 4, n. î. Necunoscând-o, dl Motogna în Transilvania 

l. e, explică: „Răbra = apă cu peşti“. În urma unei comunicări verbale pe 

care i-am făcut-o în privința explicării pe care am găsit-o la Miklosich, di 

Motogna, în Articole şi documente, p. ll, şi-a îndreptat această explicare astfel : 

„Răbra =— colină (rebro în paleosl.)“. De odată cu dl Motogna am și tipărit 

explicarea, pe care i-o comunicasem, în Anuarul Inst, de îst. naţ., Cluj, 1 — 1923, 

p. 257 (cf. şi Dacoromania, Il, p. 1089, din care se vede că articolul mieu eră 

gata la 1 lanuarie 1993, iar dl Motogna numai cu câteva zile mai nainte, la, 

24 Dechemvrie 1922, se gândiă să-şi publice Articolele şi documentele dsale). Ceva. 

mai târziu a dat-o şi G. Kisch, Korrespondenzblati, XLVII— 1924, Nr. 4—6, p. 32. 

DI Pavelea, deşi cunoaște nota. părintelui Buzilă (cf. o, c., p. 11), totuși derivă 

Răbra din lat, rubra = „râul roș“ (p. 13), care însă ar fi dat româneşte. 

*riură > frură (cf. faber, fabrum > făur, subla > *suulă < sulă etc.). 

2) Ct, K. Strekelj, Vermischie Beitrăge zum, slavischen  etymologischen 

Wărterbuch, în Arch, fiir slav, Phil, XXVII— 1906, p. 486-487, după care 

„Wir haben nămlich von rebro Rippe auszugehen“, cum arată şi romanicele : 

it, costa, friul. cutste, fr. câte, câteau, rom. coastă, costiș, „Rippe“, „Seite*,. 

„Abhang, Higel“.
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Luşca. 
In Anuarul Institutului de Istorie naţională, Cluj, II—1993, p. 257—8 și 516 am considerat numirea satului Luşea de pe țărmul stâng al Someșului de relativ „nouă“ și am explicat-o ca „un diminutiv al rusescului luga sau ruteanului luk  Wiesenland, Ufertrift, Ufergebiiseh« < p. “sl. loga „Hain“; cf. slov. Ip$hi (*lpZusk'u) »Wald-, Wildgewachsen (von Friichten“). ap. Berneker, SE W., 139 ori ea rezultat din numele plantei Zuşcă (< Bbăluşei < băâ/, Dicţ. Acad. | 470). 
Acum însă am găsit că numirea e veche. O aflăm în a. 1992 în forma Luchka"), în a. 1465, 1505, 1507 şi 1514 în forma Iavchka ?), în a. 1514 iarăşi în forma Luchha. 
Că  Luşea lipsește din documentele bistriţene de până la 1700, este explicabil prin lipsa de raporturi dintre acest mie sat și Bistriţa. 
La 1133, 1750 şi 1760—62, la Lipszky, Rep. II, s.v, şi Lenk, o. e.; 1], 454, o găsim în forma ung. Luska 4). Formele cele mai vechi trebue cetite Lucea, iar cele din urmă, Lușca, forma desvoltată normal din cea dintâiu (cf. mucica > muşcă, obicinui > obişnui; vecinic < teşmie ete). 
Deoarece forma cea dintâiu, are -&- în loc de -Ș-, cred că explicările pe care le-am dat mai nainte trebue părăsite. “Lucla este foarte obișnuită în toponimia ruteană și ceho- Slovacă, mai puţin obișnuită în cea sârbo-croată, și are sensul de „Wieschen“, derivând din p.-sl. îpha „Tal, Wiese“ 5): Luca (com. Gâmăr, Zips, Ung, lângă Kremmitz) ; Lyetijava- Lua, Kotrainna- Lucka, IuCka-Moă, com. Trencsân s. Stre&no ; Har&ar-Lucta, Tapli- Lu&la, com Sâros ; Lu&hi com, Lipt6, Lucli com. Bereg ; Inucka, LouSly Moravia, LuCka (cu d), Luka Galiţia ete. Lucko se numeşte un sat în Croaţia?) Luăca > Luşca de lângă Năsăud «ste identică cu acest lucka „Wieschen“, Tot așa şi Iuşca din muntele Zuşea Cârstij și Dealul Luştii lângă Telciu. 

5 s, Barabâs, o. €., Vol. I, p. 235—6, Nr. CLXXVIIL =) ld., ibid., 11, 193, 280, 243, sai. 3) td, ibid, II, 335, 
*) Transilvania, XXIX - 1898, p. 192; Bunea, o. e, p. 84; Dr. V. Cio- banu, o, e, p. 657. 
5) Cf. Miklosieh, Die slavischen Ortsnamen aus dAppellativen, 1, 193, Ne 258 

5) Rieănik Arvatskoga li arpskoga jezika, 241, p. 19%. 
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Prislop. 
Tot aşa de vechiu ca şi Lușca este Prislopul: Prozlvp a. 

13921), Prezlop a. 1468, 1507 şi 15142, Prezlap a. 150%), 
Prayslop a. 1687 4, Preszlop a. 17335), Priszlop a. 11750% şi a. 

1760—62 7 ete. 
Prislopul este foarte des în toponimia românească $) Mai 

apropiate sânt Prisloapele din Maramureş: Prizlopu, munte (Bu- 
dești), Prislopu, munte (Borşa), deal (Cuhea, Ieud), Prisloapele 

(Săcel), Prislopaşul, deal (Borşa, Săcel) 3). Un sat Prislop se mai 

găseşte în jud. Sătmar'%. Dl lordan, o. c., p. 216 mai amintește: 

Prislopul (Argeş, Muscel, Prahova Vâlcea), Muntele Prislopului 

(Neamţn), Prisloapele (Gorj). 
Miklosich, Die slavischen Ortsnamen aus Appellativen, Il, 221, 

Nr, 492.îl găseşte la Slavi în formele următoare, fără a le puteă 

preciză înţelesul: Pr&slopu (Serbia), Prystop (Galiţia), Piislop 

(Ceho-Slovacia). 1. Maurek, Toponimia românească din Valahia 
Moravică, în Buletinul Soc. Geogr., XLIl-1923, Bucureşti, 1924, p. 64 

(cf. și Arhiva Someşană Nr. 7—1927, p. 85 şi 88) amintește din 

Galiţia formele : Pryslop, Przislop ete., din Slovacia: Prislopec, 

Prislop, Zlopusk (râu), din Valahia Moravică: Prislop, Prisklop, na 

Prischlopei ete. i 
Find „von unbekannter Bedeutung“ nu i sa putut da o 

explicare sigură. În lucrarea citată Miklosich trimite la slav. stop 

„omni genere venandi“, explicare pe care o citează și Iordan, |. c. 

În Et. Wb. der slavischen Sprachen, p. 308, interpretează: pristop 

„steile Stelle“ și-l aduce în legătură cu slav. slopici „Art Thier- 

falle“, rut. prysfpyly „mit einer Măuselalle fangen“. GQ. Kisch, 

Korrespondenzblatt, XLVII—1924, Nr. 4—6, p. 31 îl glosează 

„(Berg) Lehne“ şi-l derivă din slav. prizlopiti (an)lehnen. 

1) S. Barabâs, o. e. Î, 236. : 

2) 1d., ibid,, |, 193, 283, 299, 321, 335. 

3) ]d., ibid., 1, 280. 

1) Hurmusaki, XV, 140%. 

5) Transilvania, XXIX —189%8, p. 192. 

5 Bunea, Statistica — P, Aron, p 34. 

7) Dr. V. Ciobanu, 0. ce. p. 657. | 

8) Cf. un lung şir de Prisloape la Lenk, o. €., LI. pp. 857—3859 (numele 

satului, despre care vorbim, e pomenit pe p. 357 în formele Prislop, Preszlop, 

Priszlop, 

9) 7, Papahagi, o. e. p. 207 cf. şi Capul-Prislopului şi Valea. Prislopului 

ap, lg. Lenk, 1, 106 şi 207. 
1) S, Moldovan şi N, Togan, o. c.. p. 141.
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Cepan. 
Despre originea numelui satului Cepan şi vechrmea lui am vorbit în legătură cu numele topice derivate din nume ue pet- soane. 

Poiana, Sân-losii. 
Asupra vechimii comunei Poiana s. Sân-losif, părintele Bu- zilă, o. c., p.3 Ș. u., ne dă următoarele lămuriri: „Comuna Sân- Iosif este cea mai tânără, mai târziu fondată, dintre toate co- 

lul al XVIIlAea, din care sau format tot în acel secol şi co- munele //va-mare şi Măgura. Adevărat, că în Sân-Iosit sau așe- Zai și familii venite din alu părți %, dar majoritatea tamilulor „a fost din ş aier.| teritorul ce-l ocupă azi Sân-Iosiful şi hotarul întreg până în ju ătatea a doua a secolului al XVIII-lea sa ţi- nut de comuna Maier sub numirea, de Poiană („En 'Pojana“), pentru că eră o poiană în mijlocul pădurilor. Oamenii din Ma- ier, care aveau mai mult pămânţ aici la poiană, pentru înles- nirea economiei, s'au asezat pe el, făcându-şi case şi superedifi- cate economice. Atari aşezări au fost mai multe, dar până la înființarea graniței nu a fost sat sun comună regulată și cu ad- ministraţie independentă, ci toţi se considerau de Măiereni adecă. locuitori ai comunei Maier şi erau supuși autorităţilor acelei co- mune. Locuinţele lor, deşi erau multe, şi deşi aveau aici chiar: Şi biserică şi 2 Preoţi, totuşi erau considerate numai ca locuinţe: de câmp a respectivilor proprietari din comuna Maier, chiar așa Precum şi azi mulţi proprietari, afară de casa, din sat, mai au case şi în câmp în diferite părţi ale hotarului“, Intr'adevăr Poiana nu este pomenită nici în statistica, lui 

  

*) Nyirmeză de la 1440 (Hurmuzalhi, 1”, 669), pe care aL N. Iorga, Doc. din arh. Bistriței, 1, P. V, îl consideră identic cu Poiana, este Feldrul, cum vom vedeă când vom vorbi despre acesta. — N. D. *) Observ aici că după o Nemţoaică de origine din Rodna s'a nu- mit „Coasta și Dealul Nemţoaiei:, cî. Buzilă, o. c€, p. 42—43.
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I. Blein de la 1733"), nici în a lui Petru P. Aron de la 17502), 
rici în cea, făcută de Buccov—Mâringer- Dietrich în 1760—62"). 
Lipseşte şi din listele cele dintâiu ale comunelor grănicereşti. *) 

Un document de la 1758 păstrat în arhiva parohială a co. 
munei de asemenea, confirmă că până la 1760—62 Poiana făcea 
parte integrantă din Maier, căci se vorbeşte în el de „ein gewisses 
Wiesen Erb auf Mayorer Hattert En Pajana zwischen 
der Dotse Pasatoje*) und dem Fluss Iilva innen gelegen“ *). 

„„Comună, independentă, cu administraţia proprie, a ajuns 
Poiana numai după militarizarea ținutului Îndată ce s'a decretat 
înființarea graniţei s'a început în comunele din Valea Rodnei 
a se face strămutări conform nouălor cerinţe. Aşa și în Poiană. 
fiind aşezaţi mulţi oameni şi fiind aici după prevederea mili- 
tară, loc suficient pentru fondarea unui sat, s'a dat mandat, ca 
toţi proprietarii căsilor din Poiană să-şi adune căsile la un loc, 
deoarece, până, atunci au fost foarte împrăştiate, şi să formeze o 
comună,“ 7) 

„Pe lângă oamenii, care aveau deja case pe hotarul Poienei, 
sa dispus ca să se mai aşeze aici şi alţii de prin Maier și din 
alte părţi, ca să se împopuleze noua. comună şi tot atunci s'a 
dispus, ca. satul nostru să nu mai poarte numele Poiana, ci Sân- 
Iosif (Sân-losef) în onoarea împăratului Iosif al II-lea, pe 
atunci coregent al mamei sale, împărăteasa Maria Terezia, sau 
cum ziceă dânsul „fiul ascultător al mamei sale“). In vorbă 
însă... până azi se foloseşte tot numele Poiană.“ * 

Nu se ştie precis la care an sa ordonat această nouă or- 
ganizare și numire a comunei. In „Majestă!s-Gesuch“-ul citat, 
p. 13, se spune că: „im Jahre 1773 im Rodnaer Thale sechs neue 
Gemeinden, als: Ilva mare, Neu Rodna, St. Iosef, Mogura, Parva 
und Romuli gebildet wurden“. Intr'adevăr însă se pare că la 

  

1) Transilvania, XXIX—1898, pp. 173—174. 
*) Bunea, Statistica — P. Aron, p. 35—36, 

5) Dr. V. Ciobanu, |, c., p. 692, 

1) Kramer, o. e. p. 37, 38 și 41. 

.5) Deci Dochia lui Păsat. — N. D. 

5) Buzilă, o. c.,.p.7,n.4. 

1) Ibiq, p. 5. 
3) N. Densușianu, Revoluţiunea lui Horea în Transilvania şi Un- 

garia (1784—4785), p. 102. —.N. A. 
?) Buzilă, o. c.,p.5. 

-
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această dată numai s'au statornicit oficial o seamă de hotăriri 
ceva mai vechi, luate de conducătorii grănicerilor curând după 
înfiinţarea, graniţei. Astfel comuna, Sân-losif se găseşte pome- 
nită cu acest nume într'un proces verbal încheiat la 5 Noemyrie 
1770 de cătră colonelul baron von Enzenberg cu reprezentanţii 
tuturor comunelor grănicereşti în privinţa, impozitelor acestora, 
acum păstrat în arhiva Fondurilor grănicereşti din Năsăud. 
O seamă de note de pe cărţile păstrate în biserica din Poiană 
dovedesc același lucru. Astfel pe un Strastnic s'a, scris cu chiri- 
liţă: „Acest Strastnic s'au dat din vrerea sau (= „crăiască ?; 
ct. mai jos!) milă prin C. P. Iacob Aaron, vicarăşul episcopiei 
Făgăraşului pe sama bisericei celei unite din Sân-losif, Blaj, 
1771 Martie 31“, iar pe un Triod: „Acest Triod sau dat din 
crăiască, milă prin C. P. Iacob Aaron, vicarășul episcopiei Fă- 
sărașului pe sama bisericei cele|:|] unite din Săân-Iosif. Blaj, 
1771 Decemvrie 12.“ 1) , 

La, delimitările din 1796 şi 1807 i sa fixat Poenii hotar se- 
parat de al Maerului'). Totuşi Lipszky şi în 1808 mai serie 
„Major cum Szent-Joset“ (Rep. II, p. 88) şi „Szent-Josef cum 
Major“ (p. 137). Numai Lenk, o. c., IV, 163, desparte „Szent- 
Josef, Pojăna“ de „Major, Mayer, Majer“ (III, 22). 

Astfel deşi poiandi este un cuvânt românesc vechiu, derivând 
din p.-sl. poljana, în cazul acesta, ca nume de sat, este relativ 
nou.) Poiana este foarte obişnuită în toponimia românească 
(cf. Marele Dicţ. geogr. al României, Dicţ. geograțic al Bucovi- 
vei și Basarabiei, S. Moldovan şi N. Togan, o. c., s.v.) 

Poieni (Poienile Zăgrii). 
Deşi mai vechiu, în acelaşi chip ca şi numele satului Poiana 

sau Sân-losif s'a născut şi cel al Poienilor sau Poienilor Zăgrii, 
atribut care ne arată clar care a fost comuna mamă. 

Numele Poienilor sau Poieniului lipseşte din documentele de la 
1440 şi 145). Se găseşte mai întâiu în sec. XVI în registrele 
asupra contribuţiei strânse de orașul Bistriţa din comunele Văii 
Rodnei: Poyen a. 1548 și 1576, Poien a 1550 și 1552), 

2) Buzilă, o. c., p.6. 
*) Buzilă, o. c., p. 269 şi 270. 
*) Asupra numirilor de acest fel di vechea Ungarie, v. acum 

Melich, A honfoglaldskori Magyarorszig, pp. 186—187, 
1) Kramer, o. e., p. 10 - 12.
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Satul acesta a trebuit să se nască deci pe la sfârşitul seco- 
lului XV ori începutul celui al XVI-lea. l-am mai găsit numele 
la următoarele date în formele: Pojen a. 1695"), 1717% şi a. 
1783 %; Ponyi a. 17504; Pojân a. 1780—625), Poieni a. 1793 %); 
Pojân a. 1808 7); Pojen, Pojeny a. 1839 5) ete. In cele dintâiu liste 
ale comunelor grănicerești se menţionează astfel: Pojen a Zaegri 
a. 1762, Pojen a Zagri a. 1764, Pojana Zaegri a. 1166 %). 
Peniru întinderea formei de plur. Poeni în toponimia românească 
«i. dicționarele geografice românești citate s. v. 

* 
+ o * 

“Am amintit că mai avem o seamă de nume vechi slavone 
păstrate de populaţia de baștină din Valea Someșului de sus, pe 
care, existând la venirea Ungurilor, aceștia le-au primit şi, modi- 
ficându-le după firea limbii lor, prin udministraţie le-au impus mai 
târziu aceleiași populaţii în forma schimbată de ei. Mă voiu ocupă 
acum de acestea. 

Rodna. 

Așa este mai întâiu Rodna (ung. vechiu Rodna, mod. Radna; săs 
Rodna, în lad Rudn3'). 

„Etimologia Rodnei este cunoscută. In ultima analiză Rodna 

derivă din p.-sl. rudna (ef. p.-sl. ruda „Metal“, propriu „rotes 

Erz“, rudana „metallicus“), iar forma germană savantă Rodenau nu 

este decât o etimologie populară care o apropie de cuvântul 

Roden „desțelenire“ ”). 

  

') Korrespondenzblati, XXI—1898 p, 127. 
2) V. Şotropa, An. Inst. de Isi. naț.. Cluj, 1—1924P5, p. 268. 

*) Transilvaniu, XXLX—1898, p. 173. 

1) Bunea, Statistica — P, Aron, p. 36. 

5) Dr, V. Ciobanu, |. e., p. 692. ,. 

$) Hurmuzaki, XV, p. 1605. 

7) Lipszky, Bep., s. v. 

%) Lenk, o. c., Il], 325, 
?) Kramer, o. c,, p. 37, 38 și 41. 

10) &, Kisch, Nordsiebenbiirgisches Namenbuch, p. 108; Korrespondenz- 
blat, XLVII—1924, Nr. 4—6, p. 33. 

"1) G, Kisch, Nordsiebenbiirgisches Namenbuch, p. 108. Bunea, Incercare 
de istoria Românilor până la 1832, p. 166, greşește când spune că „Rodna își 

are numele ei dela întemeietorul ei Rodiina (Ratna şi Radena), căci acest nume 

de pezsnană 1 găsim şi în Ragusa la 1%78* şi trimite la Jiretele, -Râmer, 
ÎI, p. 76. 

7*
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Slavul Ruda, precum şi derivatele sale: n.-slov. Rudua Gora, 
s.-er. Ruduo; rut. Rudno: Porudno ; ceho-slov. Rudina, Rudnu: 
pol. Rudna:; srb. Jeudna, care ne interesează în rândul întâiu, 
precum şi n.-slov. Rudnii: ; s.-cr. Rudenice, Rudnicho, srb. Rudnjal, 
Rudunilu, Rudinice, Bouulenica, Rudnica ; rut. Rudnyky, Rudenlo, 
PRudenka, Porudenlo ; pol. Rudnik ete., sânt foarte dese în topo- 
nimie !). | 

Dar nici noi, nici Saşii, nu o putem aveă direct din slavo- 
neșie, căci w slavon ar fi trebuit să se păstreze neschimbat, așa 
cum s'a păstrat, de pildă, în Ruda și Rudabaia (Hunedoara), în 
Rudăria (Caraș-Severin) şi în Buda (Torontal); cf. şi rudă < sl. 
ruda, vufă < sl. rufo, rujă < sl. ruza, Rus, rus „rotbraun“ < 
Sl. rusa ete. 

Trecerea lui 4 în o și a (0 deschis) nu s'a putut face decât 
în limba ungurească. Se ştie anume că în limba ungurească voca- 
lele vechi slave scurte de obiceiu au primit o nuanță mai des- 
chisă cu un grad, în special 4 a dat o: obrusă > abrosz, Cudo 
> esoda, krupa > korpa, uzina, > ozsona, sluga >> szolga etc. :, 
Astiel în această limbă p.-sl. Rudna s'a putut schimbă în Rodno. 
cum și arată documentele încă din timpurile cele mai vechi: 
Rodona, cu „svarabhakti“ s, „polnoglasia“ caracteristică limbii 
ungurești, a. 1264%; Rudna, Rodna a. 1296—1318 9; Rodna &. 
13105; Radna 1409 %; Radnya a. 1407); Rodna a. 1412, 1475, 
14925; Radnahânya a 15202; Rolajna înec. s. XVII0); Rodna 
înc, s. XVII', Rodna și Rodana înc. s. XVII) Rodna a. 135, 

  

1) Fr. Miklosich, Die slavisehen Urtsnamen aus Appellutiven, 1, p. 228, Nr. 543. 

2) O. Asboih, A szlăv szck a mcgyar nyelvben, Budapest, 1897, p. 28 și 24; Z. Gomboez, Magyar toriâneti sugelvtan, II, 2, Budapest, 1925, p. 17, și & Melich, Magyar Nyelu, XXIL—1936, Nr. 1—3, p. 8, 
3 Zimmermann-Werner, Urkundenbueh, I, 92. 
1) 1d., îb, 1, 204. 
5) 1d,, îb., 1, 296, 
6) Zimmermann-Werner, o. c., ÎI, 47ă. 

1) 10, îb, UL, 487. | 
5) Berger, o. c., Nr. 53, 279 ; Hurmuzaki, XV, 188. 
2) 14;, XV, 247, 

„910. XV, 764; AL. Rosetti, o, e, p. 6i. 
îs 5) 19. XV, 784; AL. Rosetti, 0. €.,p. 64. 

1) Al, Rosetti, o: c., p. 59. i
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1576, 15177 şi a. 1602)), ce. a. 1620); Rothna-Bânya a. 

17382) ete, 
Numele Rodnei se mai rostește popular și Rogna” şi 

Roena, iar locuitorii ei se numesc Rodneni, Rogneni şi Rocneni. 
„Pentru această transformare cf. Zlatna ( < slav. Zlatna „Goldort“, 
zana „goldig“) > Zlacna > Zlagna ; Sătmar ( < ung. Szatmir 

< rom. Satu-mare) > Săcmar; Lopatna > Lopacna > Lopagna ete. 

Forma săsească Rudna (lad) ar putea fi şi continuarea for- 

mei slave ori slavo-române originale, dar şi o formă ulterioară, 

întru cât la Saşi se schimbă adeseori o cu u, atât in poziţie tonică, 

căt și alonă 5), 

Numele satelor Royna, Roena, Rona din jud. Maramureș, pe 
care T. Papahagi, Graiul şi folilorul Maramureşului, p. LXXVIII, 

îl derivă greșit din slav. rodhn „al neamului, de neam“, ar puteă, 

fi identice la origine cu numele Rodnei din jud. Năsăud numai 

întru cât în această regiune ar fi fost și băi de metal (se pome- 

neşte Salifodina Rona a. 1431, Fodine Rona a. 143], Csânki, I, 

451). Altfel forma Rona ne face să avem în vedere, pentru a 

explică aceste nume topice, apelativul ungurese rona „şes, câm- 

pie“, care derivă din slav, ravina „eben“ (> rom. ravăn, ravân 

„feucht*). Intr'adevăr cele două Rone maramureșene se găsesc pe 

valea 'Ronei, care a putut să-și ia numele dela șesul pe care-l. 

transversează. Formele intermediare mai vechi ale cuvântului un- 

gurese au trebuit să fie *rovna > * rouna >> râna. Din * Rovna 

a putut să se nască de o parte rom. Rogna, Roena (cf. slav. 
pivniea >> rom. pivniță, pimrţă, pigniță.; slav. otravna ?> troahnă 

> troacnă > troagnă Şir troană ; slav. Thvbnă, PUS., rul. revno 

„aemulans“ + suf. -nte >> Revnie > Rehnie, Răhnie > Regnic > 
Rednic ), de altă parte ung. * Rouna >>_Râna (ef. formele vechi 

Rohima a. 1373, Felsorowna a. :1390, Alsorona a. 1402, 1480, 
    

') Kramer, o, €,, p. 11—12, și Hurmuzaki, XV, 192. 

2) Al. Rosetti, o. €., p. 90. , _ 

5) Transilvania, XXIX —1898, p. 173. II , 

*) CE. şi Lenk, o. c€., Il, 371. 

5) Cf. bugatich < bogat ; burdeiu < bordeiu ;_gulieh < gol; kukesch < 

cocoș ; mutSiriă < mocirlă ; purlegâr < potlogar ; bojer, bujer <. boier; drobm, 

drum <. drob etc., ap. Brenndârier Jânos, Român (olâh) elemek az erdeyi 

szdsz nyeluben, Budapest, 1302, şi G. Kisech, Nâsner Worler und Wendungen, 

Bistrița, 1900, s. v. 

&) Ci. |. Bârlea. o. c€., p. 14, 18, 23, 103—104, 106, 116, 172, 181, 

2086—204, 
Pam 2 

459. pr
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Roknya a. 1411, ap. Csânki, |, 451). Aceeaşi evoluție o arată şi 
ung. AssrOna (jud. Arad) < ung. mai vechiu Ravna, iar acesta 
din slav. rannz, din care se poate explică şi forma românească 
Romna. De aceeași origine trebue să fie şi Rogna (ung. Kornis- 
laka) din jud. Someş, Romna (ung. Rona) din jud. Sălagiu și 
Ramna (ung. Raffna) din jua. Caraș-Severin. In această categorie 
poate întră şi Radna (ung. Miriaradna) Gin jud. Arad, care se 
rostește de populaţie şi Ramna. Observ că în formele românești 
cu -0- ar puteă fi amestecată și influența lui râvină (< slav. 
rouă „Graben“), 

Mocod, 
Sufixul topice unguresc -d se recunoaște clar în Moeo'd (ung. 

Makod s. Mak'd; săs, Mâkndraf), care cred că derivă dintr'un mai 
vechiu Macov (< slav. makz „mac“ + suf. topice -0va4) + suf. ung. topie -d (cf. Macova, pădure, șir muntos și localitate, în Bucovina, distr. Storojineţ, Die. geogr. al Buc., p. 135). 

Radicalul makz, cum se știe, este destul de des întrebuințat în toponimia slavă. Er, Miklosich, Die slavischen Ortsnamen' aus Appellativen, L, p. 159, Nr. 332, şi Die Bildung der Ortsnamen aus Personennamen îm Slavischen, p. 44, Nr. 185, citează er. + Makovisce, Makov hrib ; srb. Makovista, MakoviSte; rut. Makovyskv; pol. Makov, Makowa, Makovice. Mai pot adauge rus. Makov; slov. Makoviec, Makovica, Makov; ung. (< slav.) Maki în com. Csanid, Mah >> rom. Măcău, în jud. Cluj, Makiez, în com. Zempl6n;: Makdd, în com. Szabolcs, 
Și săsescul Mâhndraf ne arată că în Mocod avem de a face cu un radical mak, iar în acesta nu trebue să vedem numai decât germanul Mack (vechiu Maeco), nume de persoană, cum crede G. Kisch !), ci mai curând slavul maka, la care înțelegem mai uşor cum s'a putut alătură sufixul topic slav -ovd şi apoi ungurescul -d. Se știe anurmme că o seamă din numele de localităţi eare în limba ungurească în timpurile mai vechi aveau sufixul -o sau -ou, -0v, mai târziu l-au schimbaţ pe acesta în -6d prin adaugerea sufixului toponimie -d, foarte obișnuit mai ales în legătură cu nu- mele de plante (ef. Baromou la 1394 >> mod. Barmd; Magyar > Magyardd, Sillij> Siklod ş.a.) 5. Unele numiri vechi terminate 

!) Aordsiebenbirgisches Namenbuch, p. 855; Val. Wbuch, p. 145. 2) Balassa-Simonyi, Tiizetes magyar. nyelutan, |, Budapest, 195, p. 556. Szarvas G., Magyar Nyewăr, 1 (1873), p. 342—845,
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în -0u, ov au primit chiar din timpul când au ajuns Ungurii în 

ele pe -d. Ungurescul Mak6 < slav. Makov (cf. orașul Makă — 

Măcău din comitatul Cenadului) a putut deci să dea pe JMakdd 

chiar dela cucerirea Văii Rodnei de regii ungari, iar acesta, cum 

arată şi a > 0, pe rom. Jocod. Pentru vechimea JMocodului găsim 

următoarele date : Makold (copiat greșit : Maklod) a. 1440 '); Makoth, 

a. 14502; Mako4 a. 1488 3); Makod a. 1547, 1577, Mokodt a, 1548, 

1550, Mokod a. 1£52, 1576, %; Mokodta. 1549 î); Makhod a. 1615 %; 

Mocod a. 1691; Mauod sic, = „Maccod“ a. 16959, Maecod 

2.1717 9; Mocod a 172310); Aokodt a. 1733"); Mokhod a. 1750); 

Maceods (sic, = „Makodt“) a. 1160—62%); Mokod a. 1162, 17641); 

Maccod a. 1766'5); Mocod a. 1£0319) ete. 

Observ că un „Johannes de Makod“ s'a înscris în 13 Octom- 

vrie 1413 ca student la universitatea din Viena"). Intru cât ar fi 

vorba de Mocodul nostru, nu de Makod din com. Szabolcs acest 

„Johannes“ ar fi unul dintre cei dintâiu studenţi universitari de 

pe Valea Someşului de sus. Deoarece nu: ni se dă numele de 

familie, nu putem stabili neamul căruia i-a aparţinut. 

D Hurmuzaki, 12, 669; cf. în acelaşi document „Chech“ în loe de Thech 

s. Theleh. L din Malkold reproduce pe t (1 gutural) care se confundă cu 4, 

deci = Macoud ; cf. temelturoli = „iămlâturet“ a, 1418, Rurmuzaki, XV, 9; 

apoi callă — „caută“ în Erangheliarul sluvo-român de la Petersburg, Cartea 

de cântece s. psalmi a lui P. Tordasi de la 1570 şi în Banat; solduş (Dev. îst, 

X, Nr. 4—6, p. 104) — Ysouduș = sovdăș, sodăș, sodâș < ung. szovados, 

szavatos ; șalgiiu, = șazigău, şargău < ung. s6uigd, Tiktin, DRG.; tălnaciu 

= tănaciu „sfat“ < ung. tandes, Hurmuzaki, XV, passim, etc. Vezi mai amă- 

nunţit arti olul mieu citat „Despre £ > 4 și dispariția acestuia în româneşte“ 

în Omagiu lui 1, Bianu; București, 1927, pp. 187— 154, 

5 Rev. îst,, XI, Nr. 7—9, pe 199, şi doc, în faesimile. Scriitorul documen- 

tului pare să [i fost Sas sau Neamţ, căci serie nu numai î sau fîh = d, ci și 

p = 8, astfel Zepleas — „Țibleșt. 

3) Berger, o. e,, Nr. 234, 

1) Kramer, o. c, p. 10—i2, 

5) N. lorga, Studii și doc, Lil, p. 6. 

5) Hurmacali, XV, E62. 

7) Ibid., XV, 1439, 

5) Korrespondenzblati, SXI-—18€8, p. 127. 

9 V. Şotropa, Am. Iust. st. naț., Cluj, ll—1924/95, p. 268. 

') Hurmuzalei, XV, 1605. 

5) Transilvania, XXIX—1898,p, 111. 

'2) Bunea, Statistica — P. Aron, p. 26. 

13) Dr. V. Ciobanu, |. e. p. 692. 

"1) Kramer, o, e., p. 87, 38. 

15) Idem, ibid, p. 4]. 

15) Arhivă Someșană, Nr. , p 354. , | 

17) CE. Sehrauf, Magyarorszdyi tanulăk a beesi eyyetemen, p. 88.
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Năsăud. 

De aceeași natură cu Jfcodul pare a fi Năsă'ndul pe care-l găsim atestat astfel: terram Nanvoid (sie, în loc de „Aazowd“) a. 1264); Nazod a. 14402); Nazad (sie = „Nazod“y a. 1459); Naszod a. 1547, 1548, 1550, 1576, 15771); Nazud a. 16025); Naszod a. 16186); Aaszo (sie, = „Naszod“) a. 16197); Aazod a. 16245); Năsăud înainte de a. 1631 *); a. 1685—45:'), catea a. 1650 4) a, 1682 *); Naszod a. 1695 *), a. 1717"); Naszeud a. 1716 şi [733'); Neszcudieuszi a. 1736 '6) ; Noszenud a. 11501); Naszid a. 1760— 6215), 1808"); rom, Neszeud, ung, Aasedd, germ -săs. Nuszendorf, Nuszdorf a. 1839) ete, 
In cele dintâiu liste ale comunelor grănicerești îl găsim în forme- le: Aaszod a. 1762 și 1766 şi Nassod a. 1764»); Năsăud a. 1803) ete. Numele Văsâudului se rostește cu accentul pe al doilea & (Vâsâ'ua), nu cum îl accentuează greșit (pe u) cei ce nu sânt din partea locului. Ungurește i se zice Naseyd, iar sâsește Ngqsser- 

  

') Hurmuzaki, I, 321. 
2) 1bid., I:, 669, 
*) hReo. ist, XI, Nr, 1—9, p. 199 şi doc. în iacsimile, *) Wramer, o. e. p. 10—12. 
>) Hurmuzali, XV, 792. 
5) Ibid., XV, 87%. 
*) Ibid., XV, 878. 
*) lbid,, XV, 940. 
“) Tbid., XV, 982. 
*%) Ibid., XV, 1015. 
11) Ibia,, XV, 117%. 
**) Ibid., XV, 1380, 
15) Borrespondenzblatt, XXI—1898, p. 128. , 1*) V. Sotropa, An. Inst. de Ist. naţ., Cluj, 111—1924/25, p. 268. 15) Z. Pâclizanu, Soc. de mâine, a. IV, Nr. 13—14, p. 183, şi Tran- silvzania, XXIX—189%, p. 173. 
*5) Arhiva Someşană, Nr, 1, p. 38. 
**) Bunea, Statistica - P. Aron, p. 35. 
15) Dr. y. Ciobanu, 1. €., p. 69%. 
'% Lipszky, hep., ÎI, s. v. 
*") Lenk, o. c., III, 171, 
*) Rramer, o. Cc p. 37, 38 şi 41. — Urme de-ale milităriei gră- niceresti în toponimia Năsăudului sânt: Șvardă < germ. Warte „Besatzung, Schildwache“ ; Loagăr < germ. Lager „tabără“ ; (Pe) Cisteţ < germ. Schiesstâtte „locul unde se făceau exerciţiile de puț cat; La vuini „locul unde se găsesc ruinile institutului militar ars în 1849. 

*) Arhiva Someşană, Nr. 7, p. 54.
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draf, Nosndrof, Nâssendorf, Nuszendorf şi Nussdorf!). Locuitorii 
Xâsăudului se numese Năsdudeni ?) şi Nosodeni. 

Originea numelui Năsădudului a fost explicată de mulţi și în 
multe chipuri. 

În Dacia preistorică de N. Densusianu, p 681%, găsim ur- 
mătorul pasaj interesant pentru originea numelui Năsăudului : „În 

Arabia vechile numiri topografice încă au în mare parte un ca- 

racter pelasg. Ptolemeu aminteşte aici oraşele: Istriana, Satula; 

Rhadu (sat), Lugana, Carna, Sata, Domana, Baeba, Latha, Albana, 

Amara, Draga, Saraca, Deva, Dela, Lysa, Petra, Medana, Lidia, 

* Suraiha, Gavara, Aurana, Sora etc. ), lar la Pliniu mai aflăm şi 
orașele : Thatice, Sandura, Nasandum şi Rhemnia“ 5). 

Fără a o spune, citând forma Nasaudum, e sigur că N. 

Densusianu se gândiă la Năsdudul nostru, pe care-l consideră deci 

străvechiu și de origine pelasgă. Înr'adevăr însă nu este nici o 

legătură între cele două forme atât de asemănătoare. Potrivirea 

lor e datorilă numai întâmplării. Un străvechiu Nasaudum ne-ar 

îi putut da în româneşte Năsaud sau Năsad (cu cădereu lui 
aton), nu Năsăud. 

Printre Năsăudeni — fără a se ști autorul — circulă deri- 

varea din si. na-s%-voda, deci „spre + „în sus“ + „apă“. Cel ce 

a propus această etimologie a avut în vedere forma greșită ate- 

stată în a. 1204. Dar slav. na-sz-voda n'ar fi putut da nici odată 

Xăsiud (ef. Cerna-voda; Na Plosca etc.). 

G. Keintzel, Arehiv des Ver. fir sieb. Landeshunde, XNNVI— 
1394, p. 195 fără a nreciză radicalul (se pare însă că se gân- 
dește la ung. assză , uscat“, „sec“, de-aci Assz.d)'), crede că n de 

la începutul lui Năsdamd este un n protetie neorganie ivit în gura 

populaţiei săsești din regiunea Bistriţei, de care se ţinea Năsăudul 

din punct de vedere administrativ, după felul de rostire al acesteia. 

Impotriva acestei ctimologii însă este de o parte vechimea formei 

cu n (a, 1264), de altă parte faptul că Năsăudul nu este tocmai 

"uscat" sau „sec“, ceeace o dovedește și împrejurarea că, alături 

  

i) Formele sisești sânt datorite etimologiei populare, cf. săs. Aqss, Noss 

= AĂuss „nucă“, iar nâss — nuss „umed“. 

2) A. 1691, Hurmuzaki, XV, 1435, 
:) Cî. şi prefața scrisă de Dr. C. 1, Istrati, p. Cl. 
*) Plolemaei lib, VII. 7; V. 18 şi 18. — N.A. 

5) Plinii lib. VL 85. 1.—N.A. 
6) La D. Pais, Az aszd elhomâlyosult osszetelelei, în Magyar Ayels, VII, 

pp. 391—40 „, lipseşte Aasz6d.
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de Wassen „, Nossen w, Nussdorf, a tost posibilă şi etimologia 
populară săsească Nâssendraf (< nâss = nass „umed*), 

Unguresc crede Năsăudul și al Iorga, cum apare din pro: 
poziţiunea: „Der Name Âgiud ist mit Năsăud, Șamșud, Aiud 
in Siebebiirgen zu vergleichen, und der Ort ist unzweifelhaft 
magyarischen Ursprungs“:). Apropierea între aceste nume însă 
nu este potrivită. D din Agiud şi Aiud îi aparține însuși 
radicalului, derivând din ung. fgyed < Aegydius, Cel dintâiu 
câre a atras atenţia asupra acestui lucru este tot dl lorga. 
Hurmuzaki, XV, 19, unde după cuvintele „in oppido nostro 
F'oydhalma“ (9 Aprilie 1433) pune nota „Pare a fi Agiudul“ 2). Aiudul 
esie același nume cu gy trecut în ny (ef. ung. mogyord >> mn- 
nord „alună“ etc.)?). Samşudul derivă din numele de persoană 
unguresc Samson „Samson“ — suf. top. -d. In Năsăud nu pu- 
tem recunoaște un astfel de nume de persoană. 

G. Kisch, Nordsiebenbiirgisehes Namenbuch, p. 93, pornind din forma, săsească Nassendraf, spune: Zu slav. noss(en) „Qit mit vorspringendem Berg (wozu die Lage stimmt)«. Intr'adevăr 
derivarea, din slavul nosa „nas, întrebuințat în toponimie figurat, deci rar, + suf. -ouz ar fi posibilă numai prin intermediul un- 
guresc, care a adaus și sufixul topice -d, căci numai în limba ungu- rească ar fi putut să se schimbe o din cuvântul slav în a (0 des- 
chis) 5), cum se găsește scris numele Năsdudului încă din cele 
dintâiu documente latino-ungureşti, Fireşte, dacă și poziţia geo: grafică ar corespunde. Dar, cu toată bunăvoința, n'am găsit dealul 
care ar puteă fi nosz-ul propus de dl Kisch, 

  

D Geschichte des runrinischen Volkes, vol, ţ, Gotha, 1995, p. 165. ln traducerea doamnei Otilia Teodoru-lonesen, vol. 7, Bucureşti, 1922, p.2l („Numele Agiud se poate asemănă cu Năsăud, Șamşud, din Ardeal, şi le calitatea e fară îndoială de origine ungurească“), sa uitat „Aiudul“, singurul cu care se poate compară întradevăr Agiudul şi eu care este identic la origine. >) Cf. și |. Nistor, Die auswărtigen Handelsbeziehungen der Moldau im XIV, XV. und XVI, Jahrhundert, Gotha, 1911, p. 126, 165—6; S, Puşcariu, Litteris, p.181—18%; |. lordan, humânische Toponomastik, p. :67. 3) CE și Sântejude < ung  Szentegyed cu e medial păstrat şi cu cel final adaus subt influența lui jude. 
1) Er. Miklosieh Die slavischen Orisnamen aus Appellativen II, p. 20, Nr. 375, îl găseşte pe nosa în toponimie numai la Sârbi, iar în Die Bildun der Ortsnamen aus Personennamen in, Slavischen, p. 49, Nr..915 mai cite:ză formele pol. Nosow, NWos6uci ete. Cf. Năsolea, cascadă în jud. Bicău, 3) CE slav, obroka,, 04no, bob, bojnil, POdz, ponosa , Potoita,, robig,suobor', drobgz, stogg ete, > ung. abraf,. akna, bab, bajnok, Pad, panasz, patak, rul, szabai, darat, asztag, ete., ap, Balassa-Simonyi, 0. c., 1, p. 170,
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Insumi am propus două posibilităţi de explicare pentru Nâ- 
sdud *). 

Socotind autentică forma documentară Nazwod din a. 1264, 

care ar puleă să se cetească Wazvod, Nasuod ori Wasovod ) şi 

având în vedere și faptul că, alături de Năsăud, întâlnim pe Sdud, 

ung. Sz6d (Bihor, pl. Beiuș), care ar puteă fi elementul simplu 

care, precedat de slav. na, ne-ar fi dat compusul Năsăud, m'am 

gândit la o formă slavă nasavoda (< na + savoda), şi anume 

astfel : 

Elementul a! doilea al acestui compus at aveă înţelesul de 

„boltitură“ și, împreună cu na, ar arătă, din direcţia izvorului 
Someșului, valea sau ţinutul („terra“) care seoboară „spre coti- 

tura“ în formă de „boltă“ a acestuia din dreptul Salvei, imediat 

din jos de Năsăud, ori — ce e mai puţin probabil — ar însemnă 

0 cunoscută procedură, judecătorească la Slavi, aşa numita, „inter- 

tiatio“ (<< „in tertium deducere“), „înlăturarea acuzei de furt. 

crima, cea mai obicinuită, prin trecerea acesteia asupra altcuiva“ 

(cf. germ. sehieben și schuben). 

Dintre limbile slave mai au cuvântul ssod „intertiatio“ limba 

cehă, sârbo-croată și polonă '). Acest element slavon se găsește și 

la baza ungurescului szavaty, zvagp, zaval. Năsăudul pare să fi 

fost totdeauna centrul ținutului cu scaunul de judeţ?), iar prin 

deasa mergere na săvodă ar fi putut uşor să se fixeze această 

numire pentru însuși locul unde se făceă procedura 2). 

Forma veche românească a elementului al doilea trebue să 

fi fost si'codiă (ef. sărârș, alături de srârș, sfârşi < p. -sl, 

siriSiti). Wasă'vodi sa putut desvoliă apoi în * Năsă'vodi, iar 

') Anuarul Inst. 1st, naf., Ciuj, l—1998, p. 258 —257. 7 

2) Vezi O. Asbâth Magyar Ayeledr, XXIX—1900, p. 163 

!) Vezi |. Melich, Magyar Ayelvor, XVII—1898, pp. 2834—2$5, 4683—469; 

XAVII- 1899, p. 563; 0. Asbâth, Magyar Nyeledr, XXiIX—1900, pp, 65—72, 

160—164. 

2) Numele Năsăudului a trecut deci asupru întregului ţinut din cele inai 
vechi timpuri. La 1264 Stefan, ducele Transilvaniei, dăruește comitelui Hazos 
„țara Năsăudului“, „terram MWazerod“ (= „Nazowd”), v. Hurmuzaki, |, 321. 

3) Cf. pentru analogie numele satului Sând (ung. Szind, jud. Turda-Aries, 

pl. Turda), care probabil trebue derivat din p.sl. sgndii „judecătorie“, „jude- 

cată*. — Observ acum că Sând, ung. Szind, Szcnd, a fost derivat greșit de 

Weigand, Balkan-Archi, |, p 20, din ung, seen s. szin + -d „Kohlenort“, care 

are -€ și -, nu -e- ca numele topic unguresc. Lipsa unei mine de cărbuni pentru 

a explică numirea nu poate fi înlocuită cu afirmaţia „unter Kohlen sind Holz- 

kohlen gemeint*,
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-acesia, în urma trecerii lui v în 4 și a asimilării lui o în a, în 
Nisă'uud > Năsăud...) 

„Că sdvod-u! juridice a trebuit să fie cunoseut la Români în 
timpurile vechi, dovedeşte şi sodăş, sodâș sodeaș, solduş, 1. yche- 
zaș“, 2. „copărtaş, răzeș“, care, deși venit, cum a indicat |, Bog- 
dan *), prin ungurescul szovados (szvados, szavatos, szoratos, a tre- 
buit să se rapoarte la început la acel * săvod „intertiatio“, despre 
care a fost vorba mai sus*. 

Evident, dacă s'ar acceptă această etimologie, forma ung. 
Aasz0d n'ar putea fi considerată ca continuatoare a formei slave, 
ci ar redă în rostirea ungurească, forma românească Năsăud. 

Dar ori cât de ademenitoare se pare această explicare, nu 
mai pot crede în ea din pricina că mi-am format convingerea 
că Nazwod din a. 1264 nu este decât op greșală de scris sau de Vazwoa | copiare în loc de Nazowd. Aceasta atât din pricina că greșelile de acest fel sânt foarte numeroase în documentele citate (el. Mahlod == Makold şi Ohech = 'Theeh s. Thelel, s. Teleh a. 1440; Byiehes = Byehes a. 1538; Nyezmezi, = Nyirmezi a. 1552 ete.), cât și pentru că numai din forma Nazowd putem explică toate formele documentare ulterioare. 

Pentru a explică această formă, cum am arătat Şi în Anu- 
“rul Inst. de Isi. naţ., Cluj, UI, p. 256, trebue să pornim de la slav. nasovi „împlutură“ (ef. p.-sl. masovati „implere“ rus., n2s80- 
atu S. nasovyiata ya băgă, a vâri multe, a năpădi, a năvăli, a îm- pinge“, bg. sovam, s. sunti „giessen“, usov „Lavine“ ete. < rad. sa- > sumpti, sovati, suvati „Stossen“, „schieben“) 3). „Implutura“, păgesturile“ le-ar fi putut aduce Valea Caselor care a pricinuit 
dezastrul din vara 1929 şi multe altele mai nainte. Slavul Nasoi 
şi românescul *Năsov născut din acesta ar fi dat ungurește *aszi *), 
iar + suf. topice -d >> Nasz6d. Din acesta, prin reprimire, sa 

  

1) Peutru trecerea lui în 4, Cf. cduaciu < covaciu < pus], kovac; Chioar < ung. Kâvdr, sut. -0v, -ova >> ua: Moldova > Moldia etc., iar dintre numirile topice de pe Valea Rodnei ci. ('lova > V'lua, Ilva; Salova >> Salua, 
Salva. 

=) Documente molduveneșii în arhivul Braşovului, p. 23, şi Documentele dai Şte/an-cel-Mare, vol. II, p. 603. 
3) Pentru compoziţia şi sensul cuvântului slav ef, V.-bz. nasipă (rom. ndsip, nisip) < na- + sipp, suli „spargere“, 
1) Pun asteriscul, deoarece forma de la a. 1619 o crea „lapsus calami“.
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pulut naşte rom. „Văsă'ud ». Formele săsești (Nassndraf, Nossu- 

drof, Nâssendorf, Nuszendorf şi Nussdorf) sânt născute prin etimo- 

Jogie populară: din Naso > *Năsov + -d > Nasz6d > 
Năsăud în care -ovii și -d au fost considerate ca sufixe, iar radi- 

calul nâsz, “Ras-. reconstruit astfel a fost compus cu Dorf „sat“ 

(ef. săs Mâkndraf alături de slav. Makovi şi ung. Malod) ?). 

Această explicare este cea mai probabilă și pentru faptul 

că se rapoartă la configuraţia de teren și la felul cum s'a născut 

“aceasta, deci pune Nâsdudul în categoria ceior mai multe din numi- 

rile de origine slavă de pe Valea Someșului de sus. 

Fie că etimologia aceasta, ori cea mai puţin probabilă pro-- 

pusă de dl Kisch, ar fi cea adevărată, Năsăudul trebue să fi fost 
reprimit din urgurește, ca și Rodna, Mocodul, Gilău (< ung. Gyalu, 
iar acesta, din forma românească Dealu < vbg. deli)"), Gelmar s. 

Gelmariu, ( < ung. Gyalmăr, iar acesta din rom. Dealu-mare) *), 

Sătmar s. Sătmariu ( ung. Szatmdr, iar acesta din rom. Satu- 
mare) 5), Chişiba < ung. Ris-Ila < rom. Ilva-mică, iar acesta 

1) Pentru redarea fonetică în românește, cf. ung. ]klod >> rom. Iclod şi: 

lelă'ud; ung. J6d >> rom. le'ud etc. 

2) Cele scrise despre Năsăud de dl Pavelea, o. c., p. 18, sânt atât de 

neștiinţific şi confuz redactate, încât o rezumare a lor este cu neputinţă. Di 

Pavelea crede că silabele nă-, -să- şi -ud sânt cuvinte independente, iar cel 

din urmă are sensul de „sat“. 

3) Ci. O. Asbâth, Szldv jâveveny szavaink, Budapest, 1907, pp.. 

9—11, şi Nyelotudomâny, I?, Budapest, 1907, pp. 207—20; apoi V. 

Bogrea, Dacoromania, 1, 219 şi IV, 866. 

1) C£. N. Drăganu, Dacoromania, IV, 133, n. 1, şi S. Puşcariu, 

ibid., p. 1349. 

5) C£. N. Drăganu, Dacoromania, IV, 133, n. 1, şi S. Puşcariu, 

ibid., p. 1349. Această, explicare a tost propusă mai întâiu de Ios. Za- 

kathy, „fibirăul“ din a. 1769 al Sătmarului (cf. Szatmârnemeti szabad 

kir. vdros în Magyarorszăg vdrmegyti €s vdrosai, Budapest, îără în- 

dicarea anului, pp. 161—162). Cum arată pendantul Gelmar, ea este 

mai bună şi mai sigură decât oricare dintre celelalte etimologii pro- 

puse de învățații unguri, care din şovinism nu vreau să admită, ori- 

ginea românească a Sătmarului (cî. monografia citată, pp. 161—162, 

unde se resping explicările: < evr. „inundație tristă “s. „băutură 

amară“, < lat. satum „sămânătură“, < n. pers. al comitelui Zothmar. 

care poate îi ulterior și luat după posesiunea Sătmarului, pentru a se: 

propune oland. Zout-markt, evident pornindu-se din forma ulterioară 
Sătmar > Săcmar, al cărei fonetism l-am explicat în legătură cu cele 

spuse despre Rodna, Rogna, Rocna). Nu e admisibilă nici etimologia pro--
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v.-bg. Zlova, ete. !). 
Dintre munţii şi văile Rodnei iot așa a fost reprimit Suhardul, grupare de culmi și cătune (Bucovina, distr, Câmpulung), dim. Suhardelul s. Suhardzelul, părâu, afluent pe dreapta Bistriţei, munte ?). Suhardul se găsește atestat în a. 1566 2), Szohard a, 1567 5, Suhardi a. 1392 5), Solard a. 1593 €, Suhardu a. 1626 și 1638 7, Suhard- a. 1672 5), a. 1688 2) etc. Acest nume nu 

  

pusă în vremea din urmă de dl Melich, A honfoglalăslori Magyaror- szdg, D. T0(< bg. ture. "Satmar, pentru care trimite la n. pers. cum. Saimaz din cronica lui Nestor și la Szatymaz Gin com. Csongrâd, formă pe care am aştepta-o şi în locul Szatmăr-ului, care redă pe Satu-mare al nostru). 
:) M'am oprit la câteva exemple caractestice care ne interesează pentru reprimirea formei în discuţie (din v.-bg. în rom, din rom. în ung. şi din ung. în rom.). Alte numeroase exemple dă dl S. Puşcariu, Dacoromania, 1Y, Pp. 1346—1353, în legătură cu discuţia celor mai vechi numiri de râuri ardelenești. Reţin următorul pasaj care se rapoartă la numirea unei localităţi apropiate de ţinutul de care ne ocupăm: „în Bucovina, stăpânirea de o sută şi ceva de ani a Aus- triei a făcut ca vechiul Vatra Dornei, pretăcut în oficialul Dorna Wuatra să devină, chiar în sura multor Români, Dornavatra“ (p. 1348), şi adaug că prin intluenţa ungurească Valea-Dornei s'a schim- | bat în Dornavelgi, Dornahelgi  s, Dornaheigia (< ung. Dorna-vâlgy Ss. Dorna-vălgye). In sfârşit mai citez un Sigur exemplu. Având în vedere formele documentare mai vechi (Virsicza, - Vershice etc.), dl Melich, A honfoglaldskori Magyarorszăg, p. 173, crede că Vârşețul (srb. Vrsac, ung. Versecz, germ. Werschitz) »a avut ca formă origi- nală pe Vrâicaori Vrsice“ (< srb. y, YrrSncu „apex“, iar acesta < vih „das oberste einer Sache, die Spitze, der Gipfel) „Dintr'un astfel de nume de trei silabe s'a făcut în nemţește în mod normal Wersehita (cf, Slav. granicu >austr. bav. Granitz şi de-aici ung. grânic, v. Melich, Ma- gyar Nyet, VI, 113; slov. v. Kremnica, Scavnica, Teplice > germ. 

(numire Verzac de pe teritor sârbesc nu cunosc, dar pe teritor bulgar este Vrsec < Versec, scaldă s, baie spre Vest de la Vraţa).“ 2) Dicţ. geogr. al Bucovinei, p. 218. . 3) Hurmuzaki, XV, 617. 
*) Ibid., XV, 649. 
*) Al. Rosetti, o. C., p. 46. 
*) Hurmuzaki, XV, '718. 

7) Tbi., XV, 1047, şi Codrul Cosminului, îl, Cernăuţi, 1927, p. 41. *). Ibid., XV, 1347, 
*) Arhiva Someşană, Nr, 1, p. 63.
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poate fi despărţit. de acel al cătunului Suhar '), ung. Szohdr al 

Abrudsatului. In Secuime şi anume în regiunea Topliţei, se găsese 

formele Czohdrd şi Csuhărd 2). Dl S. Opreanu afirmă că pe teren 

a cules pentru acestea, formele Suhar și Suhâărzel 5). Suhar se gă- 

sește în Dolj, iar Suhărdu în Dorohoiu. 
După părerea dlui G. Kisch 9 Suhardul (săs. Schuharisberg) 

ar derivă dintrun nume de persoană, pentru care trimite la fr. 

Suchard, germ.-săs. Schuhari < mgs. Sehocehiciirehte, -uort, Sehuh- 

macher“, Dar fonetismul numelor la care ne trimite dl Kisch, 

forma, Suhar și extensiunea geografică a lui Sular, Suhard şi a 

derivatelor acestora, ne arată că etimologia propusă de dsa nu 

este cea. adevărată. Forma săsească nu este decât o etimologie 

populară care a apropiat Suhard-ul românesc și unguresc de 

Sehuhart-ul săsesc ?). 
. Pentru cătunul Suhar dl G. Weigand, Balkan-Archiv, L—!925, 

p. 18, propune bg. suhar „Dirrholz“. iar dl [. Iordan. Rumănische 

Toponomastik, p 14 și 251, îl derivă pe Suhârdu < rut. suchorâv, 

care, după Miklosich, Die slavisehen Ortsnamen aus Appellativen, 
II, p. 228, Nr. 542, ar fi < sula „siceus“ + rovu „fovea. Suhar 

se mai găseşte şi în limbile cehă și rusă cu sensul de „gedârrteş 

Obst, Zwieback“ %. Fiind un element comun al mai multor limbi 

slave, suhară pare a fi destul de vechiu. Toate numele citate derivă 

cu siguranță din acest slav suliară cu sensul de „pădure uscată“, 

„loc (deal munte) uscat“ 7). Ungurii și administraţia lor le-au adaus 

sufixul topice -d, modificându-le în acelaşi timp pe s iniţial în ez 

  

) Cum îmi comunică di Stefan Paşca, aceasta este rostirea 

populară. 

2) 0. e. 158—159. 

3) Ibid. 
4) Nordsiebenbiirgisches Namenbuch, p. 119. 

5) Și Sașii au obiceiul de a pune un -t la sfârșitul cuvintelor terminate 

în -r, ef, Hattori < ung. hatdr „hotar“; Pokeri < rom. păcură etc. La 

adaugerea lui -ta putuţ coniribui și influența vgs. şi mes, Hart „Wald“, 

„Bergwald“. 

€) Miklosich, Et. Wb. der slav. Sprachen, p. 333 

7) Observ că în regiunea Năsăudului este cunoscut cuvântul suhur 

(Zagra) şi sulhar (Sângeorz-Băi) cu sensul de „fag înalt, drept şi subțire“, 

Acesta, cum arată sensul, nu poate avea nimic comun cu slav. suhii „siccus”, 

ei pare a fi mai curând un derivat din slav. socha „xdpog, vallus' (ci. şi ceh. 

sochor, ap. Strekelj, o. c., p. 488—494) ori din sâlhă, sălhă, silhă, sâlăă (Mold., 

Trans), fâhlă, țihlă (Munt.), pe care A. Scriban, Arhiva, 1915, :p. 256, și 1923, 

p. 284, și G. Weigand, Balkan-Archiv, |,: 1155, îl “crede corespondent al ung.
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și pe -u- în -0-. Formele româneşti cu -d, care este sufix topie 
unguresc !), sânt deci reprimite din ungurește. După analogia lui 
Suhard sar putea ca și Suhărâu să fie mai curând corespondentul 
unui * Suhar —A- -oui decât al ruteanului Suhorâuvd, explicat: 
< suho-râvă, 

Feldru. 

In documentul dela 1440 acest sat este numit Nyirmezei, 
deci „Câmpul s. Lunca mestecenilor“ 2). Acest lucru este înafară 
de orice îndoeală pentru că, după cum arată cellalt document 
de la 14503), în hotarele „posesiunii Nyrmezew“ se găsește valea 
„| Plewldreu“, deci Feldrişelul care trece prin Feldru %. Forma 
ÎNyezmeză din a. 15525) este un „lapsus calami“ în loe de Xyir- 
mezi. In 1601 şi 1602 Zeldrul se numia săseşte şi Birkenau ?), 
deci cu traducerea lui Wyirmeză. Dar această numire apare acum 
pentru cea din urmă dată în documentele care-mi stau la dispo- 

  

szilfa „ulm“, iar Katuzniacki, o. e., p. 19 şi Tiktin, DRG,, 1423, al latinescului silva, venit prin cancelariile medievale ungare (cf. şi metă etc.), Împotriva: 
etimologiei lui Seriban (care se gândește şi Ja slav subii „uscături, vreascuri” > și a lui Weigand este faptul că szil/a este un cuvânt compus, că nicăeri nu se întâlnește forma cu -f£ şi în sfârşit că ung. szilfa însemnează „ulm“, nu „pădure deasă de brad", »W aldes-Dickicht“, Pentru etimologia lui Kaluăniacki. 
și Tiklin vorbește sensul de „pădure“ al sâlhei, forma sehelbe (liva-mare), Valea-sălboasă (ibid.), sănălbariu „cel care arde cărbuni de lemne: (Crăceşti, Maramureş, ap. T. Papahagi, o. ce, p. 231), precum și sălhuiu alături de sălbatic < lat salvaticus = sileaticus, -u, -um, cu acelaşi sens. Forma selbă este nouă (Tiktin, o. c., p. 1407). Cuvântul a întrat şi în limbile slavice; cf. rut. syhla cirâa „Bergwald, Hain“, relevat de Katuzniakile, şi, după Zelechowski“ Ii, 863, de V. Bogrea, Dacoromania, IV, 846, precum și rut. sehelba „ausgerodeter Wald- 
stelle“, ap. Katuzniacki, |. c. În Slovacia găsim satele: Sihelne. Sihla, în Vaa- hia Moravică, Syhia, cf. Maturek, Bul. Soc. Geogr. rom., XLI — 1923, p. 68, şi Arhiva Someșană, Nr. 7, p. 58. Îi aă și Miklosich, EL. Wb. der slav. Sr. deci derivându-l greșit. 

') Etimologiile lui Czirbusz: Czohard < celt. gos, cos „pădure“ + art „munte“ ori slov. suha „torrens“ -+ celt, art „munte“ (Erdely, XVIL—1908, p. 
242) şi Szuhardel < celt, achardel „pădurişii, slov. suhljad „tutiș uscat“, avar, strheli „tărâmat“ (ibia., p. 144), sânt neserioase. 

2) Hurmuzali, 2, 689. 
3) Rev, ist, |. c.; cf, și doc. în facsimile. 
1) Din această pricină nu se mai poate susținea părerea dlui N. Iorga, Doc. din arh. Bistriţei, |, p. V, după care Nyirmezi ar fi identic cu Foiana. 5) Kramer, o. e, p. 11. | | - 
£) Hurmuzaki, XV, 780 şi 792. -
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ziţie. In locul ei începuse să se întrebuințeze încă din sec. XVI 

Feldru: „de Feldro“ a. 1546); „de Fewldro“ a. 15472); „ex 
parte Feldru“ a. 1547); „de Feldra“ a. 15491); Fewldro, 
Fewldreln]sis a. 1549 3); Feldrev a. 15460); Feoldrew a. 1576, 

1577 1); Feldezen (sic) a. 15605); Feldreu a. 1604—1618 9%; Felder 

a 1633"); Feldrahanii a. 1691"); Făldre a. 16952), a. 1717) 

) Hurmusahi, XV, 456. 

2 Ibid., XV, 457. 

5) Ibid., XV, 460. 

*) Ibid., XV, 474. 

5) Ibid., XV, 475. 

%) Stoica Nicolaescu, |. c.; cf. şi Hurmuzahi, XV, 792, n. 3. 

> Kramer, o. €., p. 12. 

5) Hurmuzaki, XV, 681. 

*) AL Rosetti, o. c., p. 77; dl N. Iorga, Doc. Bistr., |, 24 şi Hurmu- 

zaki, XV, 807 a, cetit greșit Fendreu. 

1) Ebid., XV, 1009; asupra lui Toader dascalul din Feldru, pome- 

nit la, această, dată, şi a activităţii lui culturale şi literare cf. V. Pârvan, 

Un vechiu monument de limbă literară românească (1639—1668), în 

Convorbiri Literare, XXXVIII—1904, pp. 919—937. In legătură cu 

aceasta observ că, între Feldru şi Ilva-mică, aproape de „gura Ri- 

metzi“, s. „Pe Rimetea“ a. existat o „mănăstire“ în care în sec. XVII 

şi XVIII sau scris şi copiat numeroase cărţi. Ea a dăinuit până în 

24 Tanuarie 1768, când locuitorii din Felaru, adunaţi la porunca vice- 

colonelului Enzenberg, au hotărit mutarea ei în sat, deoarece, ca 

toate mănăstirile din păduri, ajunsese un cuib de hoţi“ (cf. Z. Pâcli- 

şanu, Cultura creştină, XIll—1919, Nr. 7—8, p. 158, şi A. Bunea, Epis- 

copii petru Paul Aron şi Dionisiu Novacovici, p. 350). 

Cât priveşte forma „Rimetzi“, ea este, evident, pluralul lui Re- 

metea (< ung. remete, iar acesta din it. romito < lat. eremita „pust- 

nic, săhastru, călugăr“, Melich, Magyar Nyelv, 1l—1906, p. 55 (cf. 

burete-bureţi, ştiulete-ştiuleţi etc.), pe care-l întâlnim și în numele co- 

munei Rdmeţ (Rimeţ), ung. Remete, cu cătunele Cheia-Râmeţului, 

hămeţ-sat sau Pleașa, Răâpa-Râmeţului sau Mănăstirea (dovadă că 

Şi aici a fost odinioară mănăstire; cf. de altfel Z. Pâclișanu, |. c., p. 
163 şi A. Bunea, Episcopii Petru Paul Aron şi Dionisiu Novacovici, p. 

317, 339—341) etc. din jud. Alba; Remeţi din jud. Sătmar și Lorău— 

Ponoară—hemeţ din jud. Bihor. Mult mai deasă este forma Remetea 

(Bihor, Ciuc, Sătmar, Târgul-Mureş, Timiș, Caraş-Severin) ; cf. şi Cad- 

lugări (Bihor), Chiliia-Călugărului (Neamţu), Călugăra (Bacău, Dolj. 

Suceava), Călugăreasa (Dolj, Gorj); Băraţi < ung. bardt „călugăr“ 
(stradă în Bucureşti), muntele Bărat (Câmpulung), Bărăteaz < ung. 

Barâthdz (Timiş) ete. - 
*) Hurmuzati, XV, 1439. 
'2) Korrespondenzblaii, XXT—1898, p. 128. 

13) V, Șotropa, Ap. Inst. Ist, naț,, Cluj TIT--1924/25, p. 268.
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Feldreu a. 17235; Făldru a. 17332); Feldru a 1750 3); Feldră a. 
1746 %); Foldra a. 1760—62:); Feldra (ung. Foâldra, germ. Felden 
sic) a. 103%); PFoldra, Feldra a. 18397) ete. In cele dintâiu liste 
ale comunelor grănicereşti se găseşte scris: Foldre a. 1762 şi 
1764, Foldra a. 1766 5), ete. Românescul Feldru îşi are originea 
din săsescul Feldraf *), auzit -de Români Fe'ldrof > * Felăruf > 
* Feldru, > Feldru. iar de Unguri Feldraf > * Feldrah > Fel- 
dra, Foldra. Forma intermediară cu 7, 'se mai aude în numele 
Feldrihanilor, vechiu Feldrahani. Numai din această formă s'a 
puiut naşte și numele Feldrişelului (ef. cele spuse despre Cubăşel). 
Lui f îi corespunde e și u din formele Feldrev,  Feldreu. 

Dacă în partea din urmă a săseseului Feldraf este evident 
Dorf „sat“, nu este tot atât de clară partea întâiu a acestui nume. 
G. Kisch crade Fe'draf-ul din Valea Rodnei idenție la origine cu 
Felidorf.ul (rom. Filitelnie, ung. Făletelke) din jud. Târnava-mică, 
a cărui parte întâiu ar fi numele topic moselan Fell (doe. Vele)”. 
J. Wolf, ocupându-se de acest din urmă”), crede că în partea în- 
tâiu ar puteă fi vorba de săs. fel „0de, ertraglos““; ori de „Feld“, 
al cărui d a fost asimilat la 7 antecedent (mai de grabă e vorba 
de haplologia lui d!); ne-am puteă, gândi la Felendorf = Fill- s. 
Piillendorf ; în sfârşit la „der Mannesname Fi, Fele, Fel“. 

În cazul că totuşi ar trebui să plecăm de la Felddorf pentru 
a explică pe Feldru, ar trebui poate să înțelegem „[Birken]felddorf * 
= „Avirmezi“. 

Compoziţia cuvântului ne arată însă că mai curând am pu- 
tea aveă de a face în acesta cu un nume propriu de persoană. 

Se mai poate da și altă explicare. Deși ar putea fi vorba și 
numai de o etimologie populară a diacului respectiv, iar compozi- 

1) Hurmuzaki, XV, 1605. 
2) Transilvania, XXIX —1898, p. 173. 
3) Bunea, Statistica — P. Aron, p. 35. 
1) Arhiva Someşană, Nr. 2, p. 28. 
5) Dr. V. Ciobanu, 1. c., p. 69%. 
5) Lipszky, Rep., Il, s, v, 

7) Lenk, o. c., |, 874. 
5) Kramer, o. c., p. 37, 838 și 41. 
9% G. Kiseh, Nordsiebenbiirgisches Namenbucih, p. 37, 
10) L. e. şi Vergl. Wb. p..72. 
1) Programm-ul gimn. ev. lut, din Şebeşul-săsesc pe 1879, p. 36. Partea 

a doua din explicarea: «Man mag wie bei Feldort (s. d.) am moselfr. Analogien 
denken oder an volksetymologische Umbildung des rum. „Feldra“: din A, Schul- 
lerus, Sieb.-s. 115, 11, 343. este &a:totul greşită, 
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ţia este hibridă, nu trebue să uităm de următoarea notă din 24 Au- 
gust 1600, care ne aduce aminte de ung. fel „de s. din sus“ 

„Petro Bayerdoriit pro equo veredario in Zent Gergii (= „Sângeorz“) 

et pro labore Rascianis facto in Felseoterff (= „Feldru“)* '). Dacă 

explicarea pe care ne-o suggerează această notă (Fel-draf = Felseo- 

derff „satul din sus“) este cea adevărată, nu o simplă etimologie 

populară pentru Fel- care nu se mai înţelegeă, trebue să presu- 
punem că la început satul avea două părți: partea din jos, acel 
Nyirmezi s. Birkenau, care a dispărut, şi partea din sus Feldraf-ul, 

care-a înghiţit cu timpul pe cel dintâiu. 

Maier. 
O scurtă istorie a Maieralui ne-a dat părintele. Buzilă. o. c., 

p. 2, n. 2. Maierul a fost la origine „măeriștea“ (= „rusticum 

praedium“, „moșie feudală”, „alodiu“) Rodnei. 

În documente îl găsim astfel: Maior a. 1440 2; „in possessione 

Maior” a. 14505); Mayar a. 1473), Major a. 1552, 1516, Maior 
a. 1577 5; Maieră, Maireani a. 15645; Maior a. 15691); Maer a 

1595 5); Mayor a. 1633—1643 9), Maerul a. 1650'9); „ein Mejerhăfer “ 

a, 16521), Mâăereni a. 1672"); Maerul a. 1083%) și 1687"); 
Majer a. 1692'5); Maer a. 16945); Mdjor a. 1695"); Major a. 

1717'5); Maer a. 17239), Mouijer a. 1733%), Majer a. 1750) şi 

:) N, Iorga, Studii şi duc, I—Il, p. 26. 
>) Hurmusahi, L*, 669. 

5) Rev. îst., |. c., şi doc. în facsimile. 

%) Hurmusalii, XV, 80—81. 

5 Kramer, 0. €., p. 11—12. 

6 St. Nicolaescu, 1. c., şi Hurmuzaki, XV, 798—123, n. 3/9 şi 13. 

2 Hurmuzahi, XV, 637. 

5) Al. Rosetti, o. c., p. 4. 

2) Hurmuzaki, XV, 1048, 

20) îbid., XV, 1175. 

11) N. Iorga, Studii şi doc., —I1, p.46; „Majerhejf ună Forschtedt“ 

a. 1602, Hurmuzali, XV, 192, se rapoartă la „măeriştea“ Bistriţei. 

* Hurmuzaki, XV, 1350. 

13 Tbid., XV, 1388. 

1) Ibid., XV, 1409—10. 
'5) Hurmuzahi, XV, 1450. 
16) Ibid., XV, 1457. 

'7) Korrespondenzblatt, XXI—1898, p. 128, 

18) V. Şotropa, An. Inst. Ist. naţ., Cluj, I11—1924/25, p. 268. 

19 Hurmuzaki, XV, 1605. 

2%) Transilvania, XXIX—1898, p. 173. 

2) Bunea, Statistica — P. Aron, p. 35.
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1760—62 '); Major 1762, 1764, 1766, ?); Maerul a. 17833); Mean 
a. 18031); ete. 

Ungurește Maierul se numeşte Major şi Mâjer, iar săseşte 
Meier (vechiu Majer) şi Mârh&f (= „Maierhof“, în Cepan şi Du- 
mitrea) 5). 

Deși în documentele latino-ungurești citate mai sus forma 
atestată mai întâiu este ung. Major şi cu toate că şi din acesta 
am putea explică forma românească (>> Maiâr, prin asimilarea 
lui & la i precedent > Maier; cf. ung. bâtor >> rom. bată, batâr, 
ung. vdmos > rom. vameș etc., alături de ung. fodor >> rom. fodor, 
ung. cscpor(t) >> rom. ciopor, cipor ete.), totuşi mai probabil este 
că numele Maerului ne-a venit din săs. vechiu Majer s. Meier (cf. 
Și vechiul Maeră din Maramureș. ap. N. Iorga, Studii şi doe., XII!, 
p. 237 %. Însuși ungurescul major este de origine germană 7). 

Sângeorz (Sângeorzul s. Sângiorgiul- 
român, Sângeorz-Băi). 

Sângeorzul este. atestat în documente astfel: Zenigyurgy a. 
a. 1440); Zenighergh a. 1450) ; Senthjerg a. 1535) ; Senthgeorgh 

  

9 Dr. V. Ciobanu, o. c., p. 692. 
*) Kramer, o. c., p. 37, 38 şi m. 

3) Bârlea, o. c., p. 139, 
î) Arhiva Someşană, Nr. 7, p. 4. 
5) Lenk, o. c., III, 22 şi G. Kiseh, Nordsiebenbiirgisches Namen- 

buch, p. 83 

$) Spre N. dela Maieru se găseşte muntele Rabla, numit evideni după apelativul rablă „căzătură, ruptură“, „om şi vită, mai ales cal slab şi istovit', „Sloabă“, „mârţoagă“ (cf, Zapa, Coebăla, Colun, Mi- 
gura Calului; etc.), pe care în Dacoromania, LY, 768—774, lam deri- 
vat din săs Rdbel „der beim Raufen zurickbleibende unscheinbare: Hanf“ (alttel &. Pascu, Revista critică, I—1927, Nr: 2, pp. 140—14k: < 
bg. ra'bul (= ă'rbul, hă'rbel) „hârb“ ; greşit IL. Bărbulescu, Arhiza, XXXII—1925, Nr. 3 şi 4, p. 257; < lat. rabula „advocat prost, gura- liv”, care ar fi trebuit să dea *raulă), 

?) Ci. V. Lumizer—I. Melich, Deuisahe Orisnamen und Lehn- 
târtei, Insbruck, 1900, pp. 172—173. 

*) Hurmuzahi, 12, 663 
*); Rev. ist, L. e. şii diac. în. fmcsimile. 
*9) Hurmuzaki, XV, 369.
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a. 15421); Sent-Jerg a. 15472) Sent-Jerg a. 1551)) Zent Jărg a. 
1552, Szentgyeorgy a. 1576, St. Georg a. 15177); „lwon Lehacz de 

Zentgeorgy“ a. 1559); Simazolr]dzu, Simdzordzu Sâmgorzenilor a. 
15646; Zentgeorgie a. 1593 7); Sângeordz a. 1598 ?); Popa Thoder 
de Zenigeorgy a. 15999) ; Zenthgeorgi a. 1600'9); Zent Gergu a. 
1600 '); Sâmgordzu, Sâmgordzu, Sâmsgordzu înc. sec. XVII?) ; 
Zenigiorgenau a. 146021);  Szent-Giorgi a. 1636"); „auf Szent- 

Gyeorgyen“ a. 1643"), „autt Si. Gyârgyer Halttert“ a. 16079); 

Szent Gyorgy a. 1695"), Szent Georg a. 1717"); Singiordz a: 1723"); 
Sznt-Gydrgy a. 1733), a. 1759%); Simborză (sic, = „Sim&orzi“) 

a, 17502; Szent Gy6rgy a. 1760—62%); Sz. Gyorgy a. 1162; Sz. 

Jyârgy (sic) a. 1764; Szt GyGrgy a. 117662); Sângeorz a. 1893 %; 
ung. Szent-Gyărgy, germ. Sanet- Goergen, rom. Szin Ghorrs s. Szin- 

Gyuru a. 1808%); uag. Oldh-Szent-Glyârgy s. Szent-Gyârgy, rom. 

Szint-Zsorsu a. 1839"), ete. 

In protocolul său de vizitaţie canonică din Dec. 1767 Rednic 

:) Hurmuzali, XV, 410. 

>) Ibid., XV, 464—465. 
3) Ibid., XV, 481. 

*) Rramer, o. c., p. 1l—12. 

5) Hurmuzahi, XV, 546—B47. 

5) St. Nicolaescu, |. c.; Hurmuzahi, XV, 722 a. 3/13. 

?) Hurmuzali, XV, Tal. 

2) Ibiq.. XV, 741. 
) N. lorga, Siudii şi doc., I—II, p. 15. 

15) thid,, p. 22, 

1) Ibid, p. 26. 
12) Aj. losetii, 0. 6. p. 54 
33; Hurmuzahi, XV, 792. 

14 Ibiq., XV, 1020. 
15 N. Iorga, Studii şi doc, I-II, p. 43. 

0) ibia., p. 51. 
17) Korrespondenzblati, XXI—189%, p. 128. 
'5 V. Sotropa, An. Inst. Ist. naţ., Cluj, 111—1924/25, p. 268. 

'% Hurmuzaki, XV, 1605. 
-2) Transilvania, XXIX—189, p. 173. 
25 Bunea, Statistica — P. Aron, p. 35. 
') Hurmuzali, XV, 1605. 
%) Dr. V. Ciobanu, 1. €., p. 6%. 

24) Kramer, o. c., p. 37, 38 şi 41. o Ie 

25) Arhiva Someşană, Nr. 7, p. 54. 
25 Lipszky, Rep., II, s..Y. 
2) lank, a. c. II, 218.
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pomeneșie o mănăstire în Sângeorz, care însă n'are nici un 
călugăr !). 

Oficial se numiă Sângeorzul până la noua organizare ad- 
ministrativă Sângeorgiul-român, ung. Olâh-Szentgyărgy. Acum se: 
numește Sângeorz- Băi. Saşii îi zic Sănt-Jorich s. Sânt- Gergn şi 
Gergnă (= „Georgenau“) 3. 

Din punct de vedere etimologic forma, populară Sângeorz 
este o românizare (după numele vechiu al sărbătorii Sângeorzu- 
lui < Sanctus Geor gius, cf. 3. Puşcariu, EtWb., p. 14%, 
Nr. 1598) a numelui dat de administraţia streină ungaro-să- 
sească), probabil subt influenţa călugărilor minoriţi aşezaţi în 
Rodna, (ct. cele spuse despre Căârţibav). Biserica catolică ori unde 
a stăpânit şi mai ales ori unde a colonizat, chiar şi în Balcani, 
a dat nume de sfinţi.  Intradevăr numele Săngeorzului nostru 
este cu totul deosebit de al celorlalte nume vechj de sate de pe 
Valea Someşului de sus, date după aspectul terenului, poziţia 
geografică, numiri de animale şi plante ori numele întemeieto- 
rului satului. Şi este atât de înrudit cu numele unor localităţi 
săseşti ( Sankt-Georgen — Sângeorgiul-săsesc — Seăse-Szeul- 
Gyărgy iud. Năsăud ; J ohannisdori — Seăse-szentivân — Sânl- 
ioana-săsească, jud. Târnava-mică, alături de care cf. satul ro- 
mânesc, fost săsesc, Sântioana —— Johannesdorf — Sajo-szent- 
Idu din jud. Năsăud; J akobsdori — Sân-lacob — Szdsa-Seenl- 
Jakab; Frauenkirch s. Treukirch — Sântă-Măria —  Boldog- 
jalva; Sankt-Gotihard — Seent-Gothârd, etc.) ori secuieşti — (Szent-Gyărgy; Szent-Demelter; Seent-Lelek; Nagy-Boldog-A4s2- 
szony; Saent-Hdromsăg; N yârdd-Szent-Lăseld; Kis-Szent-Lărinez; 
Csik-Szent-Mihdly; Dics6-Szent-Mărton, Szent-Egyed etc.), din- 
tre care unele au putut fi date de Cavalerii Teutoni, „aceiași 
cari au dat Prusiei colonizate de ei „Marienburgurile“ sale“ şi 
„cari se ştie că au avut ţara Bârsei şi părțile vecâne, şi nu numai 
la Sud, spre Cumania noastră, care, dealtmintrelea, se prelun- 
zia și spre Moldova“ :), — altele de atotputernicul Convent al Abației din Cluj—Mănăştur, ete, | 

  

*) Z. Pâclişanu, 1. c., p. 165. 
) G. Kisch, Norsiebenbiirgisches Namenbuch, p. 43. , 3 CEC. Jiretek, Das christliche Element in der topographischen Nomenclatur der Balkanlănder, Viena, 1897, p. 3 şi urm. : *) N. Iorga, Acte româneşti din Ardeal privitoare în cea mai:mare Parte la legăturile Secuilor cu Moldova, în Buletinul Comisiei istorice. a României, vol. 3, Bucureşti, 1916, p. 183,
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Partea de hotar a Sângeorzului numită Başca, pe care mi-o 

comunică dl E. Mărcuşiu (bașcă este un singular refăcut din 

vaşte, singular şi plural în acelaşi timp, care, cum am arătat în 

legătură cu Şanţ-ul, ne-a venit din ung. bâstya, cf. şi pol. baszla 

<it. bastia, v. Dicţ. Acad., 1, 511), ne arată că în timpul cât a 

stat castrul de la Rodna şi hotarul Sângeorzului, ca și al Vărării, 

Hordoului etc., a întrat în sistemul de întărituri al acestuia. 

Mititei (4 Mititel). 
Numele acestui sat apare mai întâiu în jum. I a see. XVI în 

legătură cu acel al Mocodului astfel: „Makod mititel“ „Mokodt mati- 

tel (|. 5 den 14“ a. 1547—52; la 1576 întâlnim mai întâiu forma 

de plural, iar la 1517 torma Mittitew '). Urmează apoi: Mititei 

a. 16912); Mitte a. 1695; Mitite a. 171% 2; Mititei a. 17985); 

Mititej a 1733 5) şi 1759); Mititei a. 1760—62.5) Mitite a. 1762 

și 1764 şi Mititei a.17669; Mitite, Mitit, Matitej a. 1808 1); Mât- 

iei a. 1803"); Mititei, Mittite, Mittityei a. 1839) ete. In vremea 

din urmă Ungurii, pentru ca să-i dea aspect mai unguresc, îl bo- 

tezaseră Mittye. Saşii îl numesc Kl Derfhi = „klein(es) Dărf- 

chen“'2). 

Documentele şi numirea săsească par a ne arătă că numele 

acestui sat ar fi fost un atribut al Mocodului de care se ţinea 

cătunul + Mititel, din punct de vedere administrativ. Totuşi s'ar 

puteă ca acest sat să-și fi luat numele și de la descălecătorul 

sau întemeietorul său „mititel“ de statură. Indată ce locuitorii Mâti- 

telului s'au înmulţit, a început să se vorbească de Mititei. Numele 

de familie Mititel se mai găseşte astăzi în Salva vecină cu Mui- 

') Kramer, o. 6, p. 10 -12. 
2 Hurmuzalki, XV, 1456. 

3) Jorrespondenzblatt, XXI-—1898, p. 128. 

3) V. Şotropa An. /ust. 1st. naț. Cluj, III, 1924/25, p. 268. 

5 Hurmuzahi XV, 1605. 

€) Transikania, XXIX—18%8, p. 114. 

7) Bunea, Statistica P. Aron, p. 26, 

8) Dr, V. Ciobanu, |. €., p. 692. 

%) Kramer, o. e., p. 37, 38 şi 4l. 

19) Lipszky, Rep, |, s, v. 

"9 Arhiva Someşană, Nr. 7, p. dă. 

'2) Lenk, III, 96. 

3) G. Kisch, Nordsiebenbiirgieches Namenbuch, p. TO.
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teiul, și în Telciu, Mititei este deci la origine apelativul mititel, întrebuințat și astăzi în limbă, care s'a desvoltat prin asimilaţie din 
mitutel < micutel < * micut < mie < lat. mieus -a, -um < gr. pixâs = pupe 1), 

Runc. 
De aceeași vârstă cu Mititeiul este Runeul pe care-l găsim astfel: Zonei. a. 1547, Rumk a. 1548, Ronkh a. 1552 huma a. 1577 %; Runkfalva a. 1642 *); Runcu a. 1642 *); „losipă ot sela Runcă“ a. 1674 5); „rure Rung“ a. 1683 5); Runeanii a, 1691») Rumi: a. 16957) şi 1717 5); Runcii a. 1723 ?; Runkul a. 17335), Run: 1750"), 1760—621), Rumek a. 1762 și 1764 şi Runa. 17665), 18C8":) ete. Runcul pare a se fi desvoltat din Sala, căci e numit și Runeul Salvei '5). 
Asupra originii și întinderii runeului în toponimia românească ne-a lămurit G. Popovici în Comvorbiri Literare, XXV—1891, pp. 105—716. „În nomenclatura topică. ..' numirea Rune apare fra- pant de des“), In partea cea mai mare „denumirea n'a putut fi imprimată respectivelor puncte topice în valoarea de nume proprii. Ea cată să fi fost atribuită în funcţiune de apelativ“). Runcul derivă dintr'un_m.-lat, runcus, iar acesta din lat, runco, -are „jăten“'%), deci” este sinonim cu arşiță < “arsicia, -am; 

») CE. s, Pușcariu, EtW0, p. 92, Nr, 1067, şi Candrea-Densusianu, Dicf. et. al l. rom. EL lai., p. 165, Nr. 1092. 
') Kramer, o, c., p. 10—1]9. 
2) Hurmuzaki, XV, 1039, 
3) ibid. XV, 1097. 
41) N. lorga, Studii și Doc. XILU, p. 137—138. 5) Hurmuzahi XV, 1420. 
6) lbid., XV, 1437, 
7) Korrespondenzblatt, XXI—1838, p. 128, 2) V. Şotropa, An. Inst, Ist. naţ., Cluj, 111—1924/25, p. 268 %) Hurmuzaki, XV, 1605. 
10, Transilvania, XXIX— 1898, p. 174. '1) Bunea, Ștatistica — P. Aron, p. 36, '2) Dr, V. Ciobanu, 1. €., p. 692. 
'3) Kramer, o. Cp. 87, 38 şi 41. 
11) Lipszky Rep. |, s. +. 
15) Cf. Arhiva Someșană, Nr. 7, p. 90. 16) P. 70, 
17)-P. 706. 
13) P. 709. ş.u.



121 

curătură, curățitură <lat. curare; laz <slav. laza, Lizuitură !) ; 
câreiu pentru care cf. n.-slov., srb. k&r& „Rodenland“, krciti 
„roden“?); seciu < slav. s&& „Schlag, Holzsehlag“ 2), tăielură < 
lau < lat. talio, -are; şlog < germ. Shlag etc., care pe 
încetul l-au scos din circulaţie. 

Găureni. 

Satul Găureni a trebuit să se întemeieze în cursul veacului 
XVII. Înainte de 1600 nu-l întâlnim. În documente se găseşte 
astlel: Geureny a. 1695 %); Gauren a. 17175); Găureni a. 17935); 
Gaurian a. 1733; Gaureny a. 17505); Gaureny a. 1160—62 ); 
Gauven 1162 şi 1764); Gaureni a. 1768"), a. 18035), ete. 

Un sat Găureni se mai găseşte în jud. Alba, altul în distr. 
Suceava din Bucovina, iar al treilea în jud. Chișinău din Basara- 
bia!), 

Giiurenii şi-au luat numele de la locuitorii care au impo- 
pulat pe încetul partea de hotar numită, după aspectul ei geogra- 

lic, gaura < lat. 'cavula, -am <eavus, -a, -um, cu tre- 
cerea lui e în y, cunoscută și din alte cuvinte (cf. Gaura în Săt- 
mar, Gaura Felei în Mehedinţi, Găurile în Gorj și Putna, Gâuri- 
ceu în Hunedoara; (Găvuri, munte, în Câmpul lui Neag, Haţeg, cf. 

0. Densusianu, Graiul din Țara Hațegului, p. 64 şi 67; Gâuriciul 
în Bacău, Teleorman şi Vâlcea etc.) 

:) P, 715—7186. 

=) L lordan, Rumdnische Toponomastik, p. 12; cf. şi p. 218. 

3) Tiktin, DRG., 1405, şi O. Densusianu, Graiul din Țara Hațegului, p. 

56; cunoscut și în hotarul Năsăudului. 

1) Korrespondenzblati, XXI—1695, p. 127, 

5) V. Şotropa, An. Inst. Ist. naț., Cluj, Il —1924/25, p. 268. 
5) Hurmuzaki, XV, 1605, 

7) Transilvania, XXIX—1898, p. 173. 

5) Bunea, Statistica — P. Aron, p. 36. 
3) Dr, V. Ciobanu, 1. c., p. 692. 
3) Kramer, o. c, p. 87 şi 38, 

1) ldem, ibid., p. 41, 

'2) Arhiva Someșană, Nr. 7, p.5£. 

'3) Cf. S, Moldovan și N. Togan, o. c., p. 79, şi Dicţ. geoyr. al Buco- 
vinei şi Basayabiei, s. v, — Gaurovy se găsește la Românii din Moravia, cf. 
|. Maturek, Zoponimia românească din Valahia Moravică, în Bul, Soc. Geogr., 
XLI—1923, p. 69 (cf. și Arihva Someșană, Nr, 7—1927, p. 86). 

e
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Suplaiu (Plaiu). 
De aceeași vechime cu Gâurenii pare a fi Suplaiul sau Plaiul: Supplaj a. 16955); Szupploj a. 17172); Plai a, 17235): 

Plajo (sic) a. 17339; Taj (sic, — „Plai“) a. 1750 5); Szuplăs 
sic, = „Suplai“) a. 1769—62 5;  Szupplai a. 11762 şi 17647); Suplai a. 17668), ete. 

Ca și Runcul, Gaura, Poiana, Măgura etc. şi Plaiul?) sau Suplaiul (< su < lat. sub + plai) a trebuit să fie la început un apelativ care numiă o parte de hotar a altui sat mai vechiu, probabil Zagra. Pe aceasta s'au făcut la început așezări de câmp menite să dea adăpost proprietarilor veniți din "depărtare care petreceau timp mai îndelungat acolo cu lucrul 
câmpului şi consumarea produselor acestuia. Din aceste aşezări s'a, desvoltat cu timpul satul. 

Apelativul plaiu „flanc d'une montagne“, „defil6“, „chemin 6troit entre deux montagnes“,  „râgion montagneuse“ (ar. plaiu „Versant d'une montagne) nu poate veni din slavul plană  „eben* (ef. ceh. planj, n.-slov, planja „Ebene“), cum crede Tiktin, DRG. p. 1180, ei, cum dovedeşte Meyer-Liibke, Mitteilungen des Rumă- nischen Instiluis an der Universităt Wien, 1. Pd., Heidelberg, 1914, p. 9—10 și REW, p. 492, Nr. 6564, din lat. plagium, care însuși derivă din grecescul zidyovy, ef. vegl. plui, bellun. piai „Abhangi, ital. (3) piaggia (< fe. plage, catal. platja), prov. playa (> span. playa, porig. praya)'). Din românește este srb. plaj, cu derivatul plajari”), şi rut. Plaj'?). 

1) Korrespondenzblazt, XXL—1898, p. 127, 
2) V. Şotropa, An. Zast. I3t. naţ, Cluj, UI —1924/35, p. 268. *) Hurmuzaki, XV, 1605. 
1) Transilvania, XXIA—1698. p, 173, 
5) Bunea, Statistica — P. Aron, p. 3%. 
5) Dr. V. Ciobanu, |. e., p. 692. 
7) Kramer, o. C., p. 37 şi 38. 
3) ldem, ibid., p. 41. 
2) CE. Plăiuţ, cătun al Apşei-de-mijloc Maramureş ; apoi, foarte des, Pluiu. ca parte de hotar în satele de munte, cf. dicționarele geografice românești ci- tate s.v. 

14) Am admis etimologia dată de Meyer.Liibke, căci din punctul de vedere al sensului ni se pare mai potrivită decât cea propusă de Candrea-Deususianu, Dicţ. et. al L. rom. EL lat. p. 212, Nr. 1400: < plagius, -um < plaga „bande de terre, €tendue, contre“, 
'1) P. Skok, ZRPA., XLI, 152, 756; S. Pușcariu, Studii îstro-române, Il, 292, 2) Fer. Miklosich, Wanderungen, p. 11; Katuzniacki, o. €.; 18 și 51; $. Pușcariu, ibid.



Măgura. 

Ca şi Poiana și Ilva-mare, Măgura s'a format din Maieru 

În secolul XVIII. In „Majestă!s-Gesueh“, p. 13, este numărată 
între cele șase comune formate în 1773. Evident însă aceasta se 

rapoartă numai la organizarea politică. Numeroşi locuitori au tre- 
buit să se așeze în hotarul Măgurii înainte de această dată. 

Măgura este numită poporal „După Măgură“ pentru că Măie- 
renii, de câte ori mergeau ori veniau din acest loc înainte de a 

se formă noua comună, »ziceau că merg „după Măgură“ sau vin 
de „după Măgură“, înțelegând subt „Măgură“ dealul Măgura Case- 

lor, care zace între Maier şi între comuna de azi Măgurăc”)- 

La 1808 Lipszky, Rep. UI, s. v., o înregistrează „Magura 
aliis Mogura“, iar Lenk, il, 5, în 1889 dă formele Magura, Mo- 

gura, Meguwra, evident rostiri și grafii străine ale românescului 

Măgură. | 
Din punct de vedere etimologie numele acestui sat este năs- 

„cut din vechiul nostru apelativ măgură „deal înalt“, „munte“, pe 

care-l găsim destul de des în textele vechi şi tot mai rar în cele 

mai nouă 2). 
Prin păstorii români a fost dus acest cuvânt până prin Gali- 

ţia, Polonia şi Moravia), păstrându-se până astăzi ea nume de 

munte : rut. Magw'ra, ceh.-sl. Magura (nume de munte în Carpaţii 

Zipsului) ). Se găsește și în Serbia 5). 
Pentru mâgură sau propus următoarele etimogii: Cihac: 

< lat. macula — maculum „tache“, „pată“ 5). Hasdeu: 

< alb. ma'gule f. „A&pos, collis, coteau“, înrudit cu slav. mogila 

7) Buzilă, o. €.,p. 1. 

2) Citate din astfel de texte am dat în Dacoromania |, 126; ci. și din. 

măguriță, măgureă, plur. -ele Pentru întinderea lui Măgură în toponimia româ- 

nească, cf. dicţonarele geografice românești citate s, v. 

3) Katuzniacki, o. e. p. 23. 

1) ]. Ma&urek, Toponomia românească din Valahia Moravică, Bul, Soc. 

Geogr., XUII—1993, p. 68 (cf. şi Arhiva Someșană Nr. 1—1927, p. 85), citează 

formele : Magurki, Magorka (Galiţia) ; Mal Magura, Oravski. Magura (Slova- 

cia, la stânga Tatrei de sus), Spis3ka Magura (Slovacia, la dreapta Tatrei de 

sus), Magurka (Valahia Moravică) ; iar |. Melich, A Rhonfoglakiskori „Magvar- 

orszdg, p. 5: Magura în com. Maramureș, Ung, Bereg, Sâros, Zips, Lipt6, Tu- 

rc, Arva, Trenesân ; Magurka în com, Arva, Lipt6, Z6lyom. | Ă 

5) P. Skok, ZRPR, XXXVII, 533, şi S. Puşcariu, Studii istro-române, 

11, 289, 
5) Dicţ. d'e. daco-rom., |, 152.
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„movilă“, span. sogote „montagne isolse“, v.port. mozo „piatră de 
hotar“, ambele acestea de provenienţă nelatină %. G. Meyer: < alb. 
ma'gul'e „Hiigel“, înrudit cu p-Sl. mogyla şi gomila „tumulus“ 
(ef. bg., rus. mogila, pol. mogila și slov., s.-cr. gomila ete.), care prin rus. a trecut şi în românește (moghilă, movilă, mohilă) ; fone- tismul cuvântului albanez, deosebit de al celui Slav, ne arată că amândouă trebue să fi fost împrumutate dintr'o a treia limbă?) 
berneler î) admite întocmai părerea lui G. Meyer, adăugând că din alb. derivă, afară de rom. măgură, și n. gr. payovia, poyodda, și respinge apropierea, cu paralele istorice neîndestulitoare, făcută de Charpentier 4) la av. maga-m, maga î. „Loch im Erdboden, Grube“, deoarece însemnarea, fundamentală a cuvintelor despre care vor- bim este în mod evident „Hiigel, Sieinhauten“, nu „Grab, Grube*; nu admite nici împrumutul din celţ, 12090 „gross“, împotriva lui Sachmatov 5. P. Papahagi: < lat. măgulum „das Maul, 
„gena,  bucca“; cf. ar. dzeană „colină“, „deal“ %). W. Meşer- Liibke nu aprobă această etimologie când tratează elementul ro- manie *magulum şi constată că „Rum. măgură „Berg“... . „gehort kaum hierher“ 7). Tiktin se mărginește să serie: »Vgl. alb. ma'guljă. Desselben Ursprunges scheint ksl. mogyla (rum. mo- zid, id.) u. n.-gr. bățovdov „Wange“ zu seine 8), Având în vedere forma. lui măgură şi socotind că istoria. lui trebue să fie identică cu a lui Tâmpă, Mal etc. am susținut din parte-mi că acest cu- vânt ar puteâ fi de „origine tracică ori ilirică 5. H, Barig: pre- fixul ma- (< “mah ) + indo-europ. * gu- la „ Woâlbung“ > alb. străveche * magule (păstrat numai în TOM. mâgură, cu 2 > r ca în mazăre etc) > ma'gul'e; din tipul comun alb.-slav. * ma-gulă sar fi născut pe de c parte slav * mogyla > gomyla, pe de alta alb. * magute (> rom. măguri) >> magul'e)”. 

  

1) Cu. d. bătr, 1, p. 288. 
2) EWA, p. 118—119, 

3) SEW,, |, p. 68—69. 
- 1) Zeitschrift. fiir vergleichende Sprachforschung "auf dem Gebiete der îndoger manischen Sprachen, XL, 467. 

5) Archiv fir slavische Philologie, XXXII, 31. 6) Notiţe elimologice, AAR,, s. l, t. XXIX—1906/7 lit, pp. 233—235. 0 REW,, p. 379. 
3 DRG,, p. 940. 
2) Dacoromania, |, 128. 
10) Albaorumânische Studien. 1, Sarajevo, 1919, p. 51 ș. u.; Cf. Capidan, Dacoromania, 1, 512.
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St. Wedkiewicz, discutând formele înrudite '), crede că românescul 

măgură, trebue să ne fi venit din alb. magul/e 2). După Capidan dr. 

măgură, ar. ăgilă, mățilă „stă în strânsă legătură cu alb. 
magul'e din care derivă“. „Greutățile ce se ivese din cauza lui 

-l- > 7, atwmei când normal avem -£- > 7, S'ar putea înlătură 

prin prezenţa în alb. a formei sumbul' (atestat la Cavallioti) ală- 

turi de Dumbute. .. Formele aromâne cu -/- sânt din gr. HOYŢOVĂa,. 

care, în ce priveşte aecentul, ar fi putut influență şi pe mâgiră 

pentru mâ'gură (< măgul'2)“ ?). In sfârşit C. Tagliavini, aducându-l 

în legătură cu o seamă de forme din limbile eaueazice şi fino- 

ugrice, care se poi reduce la tipul indo-european * m-h-r „Brust“ 

— „Berg“, îl derivă dintr'un ilirie *magul, care ar fi corespon- 
dentul acestui tip indo-european și care este atestat prin sl. 

mogyla, alb. magul'e, rum. măgură +). 

Romuli, Strâmba. 
Cum se afirmă în „Moajestăts-Gesuch“, p. 13, tot la 1773 s'a 

format și comuna Romuli (ung. Romuli şi Romoly) sau Strâmba. 

Chiar şi dacă începutul așezării a fost ceva mai vechiu, e sigur 

eă la această dată i s'a dat numele de Romuli, gen. lui Romulus, 
deci „a lui Romul“ 5). 

Strâmbă sa numit după configuraţia terenului; cf. Strâmba, 

ung. Sztrimba (Hunedoara) ; Strâmbul, ung. Horgospatala (Someş) €); 
Strâmba (Buzău, Dolj, Gorj, Prahova, Roman, Romanați, Fecuciu, 

Tutova), Strâmba de jos, Strâmba de sus (Vlaşea), Strâmba de peste 

Jii (Gorj), Strâmba mare (Vlașca), Strâmbul (Brăila, Constanţa, 
Dâmboviţa, Ialomiţa); precum şi sinonimele Ora (Dolj, Mehe- 
dinți, Neamţu, Romanați), Crwăia (Ialomiţa), Cri'vățul (Argeș, 

  

) Revue Slavistique, t. VII, p. ll ș.u.; 

2) Ibid,, p. 126; ef. Capidan, Dacoromania, 1, 590—521. 

3 Dacoromania, |, 537; cf. măgu'ră şi în Maramureș ap. T. Papahazi,. 
Graiul şi folklorul Maramureşului, p. 35/59 şi 295, probabil subt influența 

rostirii rutene, 

1) Beitrâge zur Etymologie und Semamtile mit besonderer  Beriick- 

Sichtigung der kaukasischen Spracben. (Extras), pp. 1—6. 
5) Cf. G. Barițiu], Istoria regimentului al II românese grănițer transil- 

van, p: îi; Al. Odobescu, Moţii şi curcami, în Opere complete (ed. Minerva), 
vol k Bucureşti, 1906, p. 30%; N. Densusianu, Revoluţiuner lui Horia în Tran- 

sibania şi Unguri (17941785), p. 115, nota î; M. Roska, o. c., p. 9, 
6) S. Moldovan şi N, Togan, o. e. p. 168.
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Dâmbovița, Prahova), Cri'veţile (Ilfov), Crivina (Buzău, Dolj, Me- 
hedinţi, Prahova, Tecuciu), Criveanul (Dolj) < slav. kriva „obli- 
quus“, krivina „curvatura“ ete. 1), la care mai putem adauge: 0rj- 
vadia (Hunedoara), Crivei, Crivina (Caraș-Severin), Crivobara (Li- 
iș) *) etc. În județul Năsăud Strâmba se mai numește un afluent 
al Ilvei. 

Până la 1808: Romuli s. Strâmba eră administrată împreună 
cu Telciul, cf. „Teles cum Romoly“ Și „Romoly cum Teles* ap. 
Lipszky, Rep., II, s. v. Pentru Lenk, o. c., III, 107, Romuli este 
forma oficială, iar Sztrimba forma românească, Într'adevăr așa a 
rămas şi mai târziu, 

Sirâmba a trebuit să se numească la început valea. Totuși 
Valea Strâmbii se pare că e numită astăzi, cum arată genitivul, 
după satul în apropierea căruia se varsă. 

Adjectivul strâmb, -ă derivă, din lat. v. strambus, -a, 
-um == las: strabus, -a, -um „Sehief, krumm“ 3). 

Parva, Lunca Vinului, 
Numirea Parva este de aceeași vârstă și născută între ace- leași împrejurări ca și Nepos și Romuli), Lipszky, Rep., IL, nu înregistrează acest sat la 1808. La Lenk, o. e., III, 961, îl găsim în formele „Parva“ şi , Luneu-Sinului“, deci Inunca- Vinului. 
Lunca- Vinului este numele mai vechiu al părții de hotar pe care s'a făcut așezarea și derivă din apelativele luncă < p-sl. Ipka „Tal, Wiese, Wiesen-, Waldlană« Și vin cu sensul de „bor- viz“, „boreut“, 
Asupra întinderii Le:ncii ca nume de sat în românește cf. S. 

Moldovan și N. Togan, o. e » p. 105—106, şi [. lordan, Ruinânische Toponomastil, p. 116, 151, 155, 180, 211: iar în toponimia slavă ? Fr. Miklosich, Die slavischen, Ortsnamen aus Apvellativen, IL p. 
1) 1. lordan, Rumânische 1oponomastile, p. 40; asupra slavului friva, şi a derivatelor lui în toponimie cf. Fr. Miklosich, Die siavischen Orisnâmen aus Appellativen, ||, p. 188—189, Nr. 270. 
2) S. Moldovan şi N. Togan, o. e., p. 59, 
3) Cf. O, Densusianu, ist. 1 roum., 1, 126; S. Puşcariu, Et W35., p. 152, Nr. 1658; Tiktin, DRG., 1516. 
1) Cf, „Majestăts-Gesuch“, p. 13; G, Blariţiul, o. c., p. 11; AL Odobescu, 0. €- p. 302; N. Densusianu, o, e, p, 115, nota 1; M, Roska, o. c., p. 9. În 1733 Lunca Vinului se. țineă de Rebra-mare care avea o mănăstire în această parte ; cf. Z. Pâclișanu, |, ec, p. 184. ” 
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193, Nr. 298. Despre vin „borviz, boreut“ am vorbit într'o notă 

anterioară (p. 68). Intr'adevăr în Parva se găsește „borcut“. Faptul că 

Lunca- Vinului n'are un nume ungurese corespunzător, cum are 
d. p. Valea- Vinului (ung. Radna-Borberek), ne face să credem că 

rom. zin cu sensul amintit, luat de la gustul acriu al apei mine- 

rale, care oamenilor simpli li s'a părul asemănător cu al vinului, 

este mai vechiu decât ung. borviz și borkut care pare să fi fost 

decaleat după cuvântul românese. 

Tradam (Treadam, Intreadam). 

Tradamul, Treadamul s. Intreadamul (ung. Entridâm) este 

un mic sat ovreese născut în vremea graniţei, când nu eră, iertat 

să se așeze Ovrei în satele grănicerești. Ei s'au așezat deci din- 
colo de Someș, ţinându-se mai întâiu, cum se afirmă, de comuna 

Lușca, şi făcând de acolo negoţ, mai ales vânzând „vinars* sau 

„holircă“ trecătorilor. Tradamul nu este atestat ca sat indepen- 

dent nici la Lipszky, Rep., IL (a. 1808), nici la Lenk, o. c. (a. 1839). 
In a. 1877 avea 43 case cu 309 suflete”). Când Ovreii din Zra- 

dam sau putut aşeză prin satele grănicerești, populaţia Tradamu- 

lui în loc să crească, a scăzut. Astfel de pildă în 1888 avea nu- 

mai 40 case cu 269 suflete 2). 
Astăzi Tradamul este numit Jidovița, nume luat din roma- 

nul „lon“ al lui L. Rebreanu. | 
Deoarece Tradamul este aşezat „din jos de ridicătura de 

pământ“ şi „stâncile“, pe care, sau „dealul“ lângă care sa clădit 
mai tărziu „hăitaşul“, „iazul“ lui Bărduţ, cred că el derivă din 

germ. unter dem Damm, rostit. în jargon ovreesc şi transformat prin 

etimologia populară (cf. târtan < Untertan ş. a.). 

Dar, dacă sar puteă dovedi că cel dintâiu Ovreiu, care sa 
aşezat unde este astăzi 'Tradamul, sa chemat Adam, ar puteă fi 

derivat tot așă de bine şi din Întru (< lat. intro) compus cu acest 

nume de persoană ?) (pentru posibilitatea unui nume biblie în îm- 
prejurări similare cf. Becleanul și Ierusalimul jidovese de lângă 

a, ap 

5) A magyar korona  orszâgainak  helysegneutăra, Budapest, 1877, 

col. 228. 

3) idem, a, 1883, p. 308. 
*) Cf. Adam, munte în vecinătatea com. Pojorâta, distr. Câmpulung, 

(Dicţ. geogr. al Buc.), p. !, Adam, com. rurală, sat, mabala (jud, Tut »va, Suceava, 

Dorohoi, Dolj), pădure (jud. Tutova), părău (jud. Dorohoi), mănăstire de călugă- 

riţe (jud. Tutova şi Suceava), Adămoaia schit și sat (jul. Suceava), ete.. Ma- 

rele Dicţ, geogr., al Rom. |, p. 5- 
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acesta ') etc.), iar în acest caz ar fi un compus de felul numelor Târlișua < într + Jişua ?, Trâmpcele < Între <inter) + Ampoiele *), 'Trapold < săs- zu sau în der Apold"), sau rom. Într'- Apold, ete. N'avem însă date pentru existenţa unui întemeie- tor cu numele Adam, care acum este puţin obișnuit la Ovrei. Deci etimologia cea dintâiu rămâne mai probabilă ca cea din urmă care, de altfel, este neexcepţionabilă ca formă. 

E 
* * 

Cum se vede din cele expuse, toponimia Văii Rodnei, cer- cetată științific, cuprinde în sine întreagă istoria acestei văi. Deși cele mai vechi numiri ale satelor din această vale sânt slave, populaţia cea mai veche și cea mai numeroasă caze, co- vârşind cu numărul, a asimilat pe celelalte venite pestea ea, une- ori. ca stăpânitoare, a fost cea românească. 
Pentru aceasta avem mai multe dovezi. 
Il. Este atestat în această regiune, înaintea tuturor numirilorde origine slavă și ungurească studiate mai sus, numele de origine latină alunui sat sau cătun românese astăzi dispărut. Acesta este Fata. El se întâlneşte atât singur, cât Şi împreună cu ale altor două sau trei „moşii“ (praedium), și ele dispărute acum, astfel; „quasdam terras castri nostri de Doboka, Fatateleke videlicet Ba- chunateleke et Chegeteteke“ a. 19435) ; Bachanateleke, Fathateleke et Chegeteleke“ a. 1366 5) ; Fata, Fatayhigh (1gy = „fântână“, „Brun- nen“), Tukas a. 1386 ?); possessio, villa Ffata a. 1880 %); Fatha, Ba- 

  

) G. Kiseh, Korrespondenzblult, XLVII—1924, p. 31, grezit: „< în Tradam“, 

>) Cf Întrilisuoa, a. 1750, ap. Bunea, o.c, p. 84. %) Vezi Diaconovich, Enciclopedia Română, t. |, Sibiiu, 189, p. 153, și N. Drăganu, Dacoromania, „183 cf şi Dealu- Tre-văite ap. T. Papahagi, Gra- iul şi folklorul Maramureșului, p. 204; apoi Între-văi şi Între-vai, parte de hotar în Zagra, etc. 
_1) G. Kisch. Floschenes Magyarentum  ete., în Prinos lui Schullerus, p, 149; Balkan-Archiv, II, 108; cf cum am mai amintit, n -pers. Appold (Adelbald) întrebuințat în forma, Apolda în doc, şi în Germania, ap. Feldmann, o. €, P. 115; apoi Apoldul-mare şi Apoldul-mic s. Apoldul-de-jos şi Apoldul-de-sus în jud. Sibiiu. 

5) Zimmerman-Werner, 0. €- 1, 78, 6) ibid., LL, 19, 
7) lbid., UI, 954, 255 ; Berger, o, Cc. Nr, 40. 8) ibid. 1, 514, 515, 516, 517, 518,
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chana, Chege a. 1412); Faata, Bachna, Chege a. 1414 2); Pate, Ba- 
chna, Czege %); Fatu, Bachna, Chege a. 14184) ; Fata, Kyszegew, Cay- 
gendoriț, Pechefalwa a. 14295); Chegev, Fata, Bochona, Tevkes a, 
1433 %; Chegev, Fata, Bachanya, Tevkes a. 1434 ); Fatha, Chegev, 
Bachanya, Teukes a. 1436 % ; Fatha, Chege, Bachna a. 1443 ); Fatha.. 
Chegev, Bochona, 'Thevkevs a. 1448 *), Chegev, Fatha, Boczona, The- 
kes a. 1449"); Chegev, Boczona, Thevkevs, Fatha a. 1449"); Oheger, 
Bochonya, Fata, Tewkes a. 1449:); Czege, Boczonya, Fatha, Tew- 
kes a. 145111); Chege, Bochonya, Fatha, Thewkes a. 1451 5); Chege, 
Bochina, Faiha, Tewhkws a. 1452 %); Patha, Botzina, Cege, Thekes 
a. 1486”); Fatha, Boizina, Czege, Thekes a. 1514%); Fatha, Bochnia 
(sie, = „Bochina“), Caegeo (sie, = „Czegev“), Tekes a. 1589 B), : 

Nu mă voiu ocupă mai amănunţit de istoria acestui sat sau 
cătun, dispărut îndată după cumpărarea lui de Saşi, întâmplată în 
1449), cum a dispărut probabil și alt Fatiendorf care mai nu- 
meșie acum o pădure între Copșa-mare și Iacobeni, jud. Târnava- 
mare (ef. A. Schullerus, Siebenbiirg. Săehs. Ww.. 1, p. 320), nici de 
tradiţiile privitoare la el”). Reţin numai ceea ce ne spune Keintzel 

)) Zimmermann- Werner, o. c., II], 531; Berger, o, e., Nr, 56. 
2) Ibid., Îl, 619 ; Berger, o. c., Nr. 65. 

2) lbid,, Il, 620; Berger, o. e, ibid, 
1) Berger, o. c., Nr. 11. 

5) Berger, o. c., Nr. 77. 
6) Berger, o. c., Nr. 81 și 82. 

7) Berger, o. c,, Nr. 83 și 84. 

8) Berger, o. c., Nr. 89. 

5) Berger, o. c., Nr. 119.- 

10) Berger, o. e, Nr. 119 şi 121, 

11) Berger, o. e, Nr. 122 și 133, 
12) Berger, o. e, Nr. 124, 

'5) Berger, o. c., Nr. 125. 

"1) Berger, o. e., Nr. 127 și 198, 

'5) Berger, o. c., Nr. 129. 

16) Berger, o. c. Nr. 131. 

17) Berger, o. c., Nr, 327. 
8) Cerger, o. e., Nr. 588. 
'9) Korrespondenzblaii, V—'882, p, 87, 
22) Se poate vedea la J]. Wolff, Programm-ul gimnaziului din Șebeșul-să- 

sesc pe 1879, p. 84; Georg Keintzel, Spuren erloschenen Deutschituma 1 
nordăsilichen Siebenbiirgen, în Korrespondenzblati, XIV-—1891, p. 10, nota; 
Fataieleke, Bachunaieleke, Chegeteleke, în Horrespondenzblait, XVII—]895, pp. 
150—109; A. Schullerus, Siebenbiirg.. Săchs. Wb., 1, pp. 319 — 320; 1. Marțian, 
Fata — tradiție şi istorie — în Arhiva Someșană, Nr. 4, p. 12—23. 

2) Cf. Fr. Miller, Siebenbârgisehe Sagen, Kronnstadt, 1856, p. 287, şi 
Wien und Hermannstadt, 1885, p. 281 ș. u.; |. Marțian, ibid., pp. 13—14. 

9
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în privinţa localizării „praedium'“-ului Fata, „das sich den G: mein- 
den Mettersdorf, -Csepan und Treppen ausdehnte. Auch hier sich 
die jetzigen Fiurbenennungen mit den urkundlichen Angaben îiber 
Grenzbegehung vom Jahre 1451. Nârdlieh von Mettersdorf, . &stlich 
von Csepan, liegt der licliwald Fartomogelt, westlich von der ers- 
teren Geineinde gegen Csepan hin der Fatobezriă ; an denselben 
sehliesst sich der Wiesengrund Farndraf, die Weingartenhalde 
Fatofalt, der Wald Fatnekn und das Ackerland oelt Fatamoer. So- 
gar einen Fatebran (Brunnen) giebt es auf diesem Gebiete. Auf 
Treppener Gemarkung, anstossend an die Mettersdorter, liegt ein 
Teil des Fatobizriă. und der Wiesengrund Fatndroes*“ !). 

G. Kisch, Nordsiebenbiirgisches Namenbuch, p. 86, şi A. Schul- 
lerus, Siebenbiirg.-săchs. W5. II, pp. 319— 320, mai adaogă: 
Patinhattart (Dumitrea) şi Fartnhf „Fattenhăhe“ (Dumitrea). 

Atât ce ne spune tradiţia, care vorbește când de o singură 
„iată“, când de „două fete“ rămase în viaţă, după care sar fi 
numit cătunul, cât și forma, cuvântului, ne trimit la rom, fată 
< lat. feta, -am „fille“, căci germânul „Mădchen“ nu este decât. 
traducerea cuvântului românesc fată ?). 

J. Wolf, Programm-ul ginin. din Sebeşul-săsese pe 1878/19, 
pp. 34—35, credea că poate derivă numele acestui sat dispărut, 
împreună cu numele de persoană germ. Fato, din mgs. vade, vat- 
ten „mit einem Zaun (Friedhag, Fade, Epfaden) umschliessenes Dorf*; 
cf. vgs. fata, mgs. fate, mgs. fate „dispositio, ordo“. Dar împotriva 
acestei derivări sânt, afară de tradiţie, şi numeroase alte lapte. 
Astfel mai întâiu radicalul propus de Wolf s'a păstrat în graiul 
Saşilor din regiunea, Bistriţei în forma Fudn %), cu -d-, nu cu t-. 
Apoi, cum apare din lucrarea lui Wolf, citată mai sus (Die deu- 
ischen Orismamen în Siebenbiirgen, Sebeşul-săsesc, 1878—188L; 
ct. și G. Kisch, Nâsner Wârter und Wendungen, p. 34 — 35), numele 
de localități săsești compuse cu -dorf, care sânt cele mai dese și 
ceie mai vechi, au în partea întâiu a lor aproape exclusiv un nume 
de persoană 4). 

  

) Horrespondenzblatt, XVIIN—1895, p. 108. 
2) Cf. Wittstock, Sagen und Jieder aus dem Nosnergelinde, Bistriţa, 1860, p. 28—29: „Der Hattert aber erhielt von dem walachischen Worte Fate 

(Mădehen) den Namen Fattenhatert':, 
3; A. Schullerus, xieb.-săchs 5. II, 286. 
% Cf. şi G, Kisch, Năsner Wârter und Wendungen, pp. 34—35, şi A, Sehul-. lerus, Nyelutudomâny, l—1906, pp. 91—92,
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Același lucru îl dovedeşte și prevederaa cu suf. pos. - alui 
zelek „praedium“ din forma ungurească Fatateleke 1), care-i core= 
spunde săsescului Fa/ndrof. 

Numele acestei persoane nu poate fi săsesc. Nici învățații 
sași nu mai cred în originea germană a lui. lată ce ni se spune 
în A. Sehullerus, Siebenbiirg.săchs. W0., II, pp. 319—320: 

„Dieses Fata ist im Miihlb. Progr. 1879 S. 34 f. von ]. 
Wolff mit dem P. N. Fato in Verbindung gebracht worden, ebenda 
hat Wolff geistreich versucht es mit got fatha „Zaun' zu erklăren. 

Aber die Namen der anderen Prădien, die mit Fata immer zu- 
sammen genannt werden, tragen fremdartiges Geprăge, so dass es 
verwunderlich wăre, wenn nur dieser eine Name deutsehen Urs- 
prungs wăre. Bachuna und Chege (1943) sind sehwerlich deutsche 
Namen, denn mit Szâsz-Czeg6 kann Chege kaum in Zusammen- 
hang gebracht werden. Und Zigyndref (Hattertteil in Treppen) kann 
lautgerecht aus Chege  entstanden sein. Spiter erscheint neben 
diesen dreien noch ein viertes Prădium, das nicht minder fremden 
Ursprung verrăt. «Nach dem ir hattert, so neben dem Times (Sza- 
mos) were und auf den stosse, Edelerdt were gewest zu alten 

Zeiten und diese vier dărfer Fatha, Bochnia, Czegeo und 

Tekes genant dagelegen» (1589, Kbl. 5,87). Danach ist es wahr- 
scheinlieh, dass auch Fatha kein deutscher Name ist, irotz des 

bair. Fattendorf. Es wăre recht wohl măâglich, dass diese „dârfer“ 
dltere Siedlungen waren, die die Sachsen vorfanden, dass also gar 

nieht Deutsche sie gegriindet und benannt haben, wenn sie schon 

1243 (also kaum zwei Menschenaiter nach der Einvanderung) an 
deutsche Grafen verschenkt wurden; es liesse sich sogar die Be- 
hauptung wagen, dass wir in der Tatsache der Schenkung eine Art 

Handhabe der Datierung der Einwanderung dieser beiden Gemein- 
den besitzen, die sich durch ihren Dialekt in wesentlichen Punk- 

ten von den Briidern im Nâsner Gau unterscheiden. — Wie frei- 

lich dieses fremde Fata, wird sich ebensowenig sagen lassen wie 

bei Bachuna und Chege“. 

Dicţionarul săsesc, firește, nu vrea să spună că Fata se 
poate: explică, perfect din limba română și că streinii-de la care au 

primit-o Saşii și Ungurii nu pot fi decât Românii, populaţie mai 

veche decât ei. 
Se știe adecă că o seamă de nume de înrudire mai apro- 

————— 

') Numeroase exemple de acest fel vezi Ja Szarvas-Simonţi, MNysS2., 

UI, 549, şi la Szamota-Zolnai, OklSz., 973—976.
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piată se întrebuințau la Români în timpurile vechi ca nume de 
persoană. Așă sânt de pildă Bun, Fecor Bărbat ete, nume de 
persoană românești întâlnite și în documentele sârbeşti şi ragu- 
sane din sec. XIIIL—XIV !). Însuși româneseul Fata îl întâlnim ca 
nume de femeie în a. 1290: în com. Ung. comitele Iacob Pânyoli 
își ia o servitoare cu acest nume?). Este vorba cu siguranţă de o 
Româncă dintre „Vlahii“ atestaţi în regiunea Halieiului, cum a 
arătat Thomaschek, Zeitschrift fiir die &slerr. Gymnasien pe 1816, 
pp. 842—846, şi Katuzniacki, o. c., p. 39, încă din a. 1167 prin 
următoarea mărturie a lui Nicetas Choniates : 

„GA âre rod Berpalvev dnetXey "Avăpâwxos Os ăn Tăe Xeipas. 
T&v ăbxovuv dadoy mai 7 ris Tadiztng Gpiwv Aafenevoc răi. 
îv &s elc o&țov xpyopiyerav Gpunro, rize 9mpevrv 2unimre: 1ais 
dpuvo! aviinpdeis văp mapă BizAâv, oi i prin Tv aăto podoaca. 
puyiv bpmyijoaro îs rodniow mpbs Bacdia ndiy ânițere,“ *), 

Ajunse odată numiri de persoană, numirile de înrudire de 
acest fel au trecut ușor în toponimie. Astfel cum se vede din: 
Marele Dicţ. geografie al României Şi lucrarea citată a lui S$. Mol-- 
dovan și N. Togan, găsim: Fata (sat, deal, părău, jud.. Olt), Fetele- 
mari (culme de munte, jud. Putna), Fetelea (lac, jud. Ialomiţa), 
Fetița (părău jud. Botoșani); Dealul, Crucea, Izvorul, Lacul, Av- 
vila, Pietrile, Plaiul, Poiana, Râpa Felei ; Măgura, Movila Felelor 
(passim); Feteşti (sate, păduri, părae etc., jud. Ialomiţa Iaşi, Putna) :. 
Fecioara = Panayhia (pisc de munie, jud. Neamţu) +); Copilul (lac jud. Dolj), Copiloniul (deal jua. Mehedinţi); Movila-copilului (jud. 
Buzău) ; Bătrâna (munte, jud. Năsăud; lac, deal, moșie, munte, pădure, passim), Bătrânul (deal, jud. Gorj), Bătrâni (jud. Prahova). 
Bătrâoara (vale, jud. Prahova), Bătrânele (deal, jud. Buzău), Bi: 

  

') Vezi S. Puşcariu, Studii istroromâne. Hp. 10, n. 1, apoi $ 211, pp: 279, 281, 286. 
2) CE. Fejer, Codex diplomalicus, V, 3, p. 503, și M. Wertner, Mâgyar “Nueledr, XLA —1916. p. 308. 

*) Cf. şi A. D. Xenopol, o. c., ed. L vol. I, p.'561—562; ed. 11. vol. II, p. 289, 
_____î) Cf. Marco Fecor (sec. XIV, Rijecnik, s, v.), azi numele Ficor (P.- Skok, ZRPh., XXXVIII—1914/15, 545), numele farn. Ficorci, rămase de la Românii care locuiau odinioară în Serbia (S. Dragomir, Vlahii și Mortahii, Cluj, 1924, p. 102) şi în special piscul Fetina din Poljanicu şi HKlisura ($. Dragomir, ibia., p.. 109), şi Fetina kuca (Rijeenik. s, v.I.. dim. iştroromân din fete „fată, citate de S. Pușcariu, Studii îstro- române, Il, $ 271, p. 286.
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vâneşti (jud. Roman, Botoșani), Stâna-Bătrânului (jud. Vlașca) )); 
Bala (deal, movilă, pădure, jud. Vâlcea); Bărbatul (deal, jud. 
Brăila), Valea- Bărbatului (jud. Buzău), Bărbătescu (jud. Ialomiţa), 
„Bărbăteasca (jud. Argeș), Bărbăteşti (passim) 2; Bun „bunic“: 

Bun a, 1300 (de mai multe ori) 2), Bun a. 1315 (iarăși de mai 
multe ori) 5, eu diftongarea cu -i- proprie Saşilor Buyn a. 1341,5) 

formă care se poate ceti Buin şi Boin, din care, considerată fiind 

de plural săsesc, pare a se fi reconstruit singularul românesc Boiu 
din Boiul-mare, jud. Târnava-mică (ung. Bin) și Someș (ung. 

Nagybunyj, şi poate tot așa și satele Boiu din jad. Hunedoara); 
apoi probabil Buru, numit și Bordu (ung. Borrâv), întru cât 

poate fi vorba mai curând de o formă rotacizată a lui Bun decât 

de slavul bora „Fiehte“ > Borow > Bordu ?); Buna (deal, jud. 

Vaslui), cf. Bura întrun document dela Huşi a. i5465%), Părâul 

Bunei (jud. Suceava); Buni (moşie moșnenească, pădure, jud. Bu- 
zău); poate Buneni şi Buneşti, pentru care el. însă şi Bunea < 

rad. slav bun- „aţâţă“; Omul (pise. jud. Prahova și Dâmboviţa); 

Balta Omului (jud. Bacău); Dealul Omului (jud. Suceava); Lacul- 
Femeilor (jud. Dolj); Nevesteasca (sai, jud. Prahova); poate Gea- 

mânul, Geamăna, Gemena, Grindul-Gemenei, Pădurea- Gemenei, 

Gemenele, Gemeni cu formele vechi Geamârz, Geamini, Jamiri, 

„Jemereștui, atestate prin deosebite documente. 

Cel mai interesant și cel mai apropiat exemplu de acest fel 

) Cî. Batrna (părău), Batrnhu (linie ferată) la Valahii din Mora- 

via (v. Arhiva Someşană, Nr, 7, p. 86). 

2; Nume de persoană cunoscut în Ardeal; cf. Barbatovi€, nume 

de familie sârbesc luat din româneşte (P. Skok, XXXVIII—1914/15, 

5ol) ; Barbat, Barbace, Barbutovac (S. Dragomir, ibid., p. 102) ; apoi 

Barbatovci, sat în circumscripţia Toplica din Serbia, Barbatov, sai 

lângă Niă şi satul dalmat. şi din Isula Arbe Barbato, care ar puteă 

fi de origine italiană (S. Puşcariu, o. c., II, $ 271, p. 279). 

3) Zimmermann-Werner, o. c., IL, 219-220. 
*) 1d., îb., 1, 313—814. 

5) ]q., îb., 1, 519. 

6) Ci. cele ce am scris în Dacoromania, III, 491. 

7) Cf. Dacoromania, IV, 1132. Exemple de nume de pers. şi loc. 

vlahe şi sârbești de pe teritorul serbo-croat, care pot fi interpretate 

ca derivând din rom. bun, ori din rad. slav bun- (< buniti) „a ațâţă“, 

y, S. Dragomir, o. c., p. 99; P. Skok, ZRPR,, XXXVIII—1914/15, 551, 

şi Glasnik, XXX, 307 şi 311, şi mai ales S. Puşcariu, Studii istroromâne, 

II, $ 271, p. 281. Reţin ca sigur ir. Burul. 

5) Transcris de Gh. Ghibănescu, Surete şi izvoare, XVIII, Iaşi, 1927, 

pp. 215—217,; cf. şi Arhiva, XXXIV—1927, Ne. 3-4, p. 201.
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este fără îndoială numele muntelui Casariul (Borgo-Tiha, jud. Năsăud), rostit cu asimilaţie în loe de Căsariul, Apelativul, din care s'a născut acest nume, se mai întrebuință încă în sec. XVII în Moldova vecină cu sensul de „casnic, căsătoriu, căsătoriţe (< casă < lat. casa, - am): Când să va pribegi un om că- sariu în viiața lui să-şi dăruiasedi avuțiia sa fămeii. sale, sau fămeata bărbatului sâu, acest dar să ta adevără după moarte!); sau : De ca fi neştine că sariu și ta face silă vre umii fuate, dece nu poate să o ia, să-i fie mutare, atunce giudețul să-l si- leascd să o îndzestreadze şi să-l cearte, cumu-i va fi voia?) 
Numele Fata fiind românesc, cătunul numit așa a trebuit să fie întemeiat de Români. Acest nume este important din două puncte de vedere. 
Împreună cu forma istro-română fată, întâlnită la A. Glavina alături de obișnuitul fele *) (dacă fată la acesta nu este o orto- grafiare sau rostire dacoromână) !) ne arată mai întâiu că-feno- menul ea > a după labială se ivise în dialectul daco-român înainte de sec. XIII. Până acum se știa numai că el este mai vechiu decât veacul XVI 5), Singur dl Puş- cariu, pornind din formele nesigure ir. fată, nevastă, atestate la Glavina, şi din ar. valăm, care ar puteă fi vietimo, susţine in timpul din urmă: „Se pare deci că această inovaţie datează din epoca străromână, dar ea nu s'a puiuti generaliză decât la Dacoromâni, pe când în celelalte dialecte s'a stins iară cu totul sau abiă lăsând câteva urme, care nici ele nu sânt colective“ 9). Dat fiind acest fapt (Gf. dr. fată alături de ar. feată, megl. fetă, ir. fete), numele cătunului Fata ne arată apoi că înteme- 

  

DG, Longinescu, Legi zechi româneşti, Bucureşti, p. 9%. *) Tbid., p. 204, 
3) S. Puşcariu, Studii istroromâne, II, $ 19, p. 7%. 1) Textele lui A. Glavina au şi alie particularităţi dacoromânești, între ele chiar şi pe pre la acuzativ, căci „A. Glavina [e] singurul Istroromân care a trăit în tinereţe timp îndelungat între noi şi a iost deci influenţat de limba, literară“, S$, Puşcariu, Dacoromania, II, 566. 

%) „Comme l'a fait remarquer Tiktin, Studien z. rum. Phil, 8, la diphtonge ea resultee de e... (a) apparaît dâja au XVl-e siăcle reduite â a apres une labiale : masă < measă“, O. Densusianu, Hist. i. roum., II, p. 62; „Il est hors de doute que la diphtongue avait 6t6 monophtonguâe en [a] d&s avant le XVI-e sicle ; la question n'est Pas controverse“, Al. Rosetti, Recherches sur la Phondtique du Rou- Main au XVlI-e siecle, Paris, 1926, p. 67, 
| €) Studii, istroromâne, II, $ 19, p. 76.
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ietorii lui după toată probabilitatea n'au fost 

Români sud-dunăreni, cum ar dori susţinătorii 

teoriei lui Râsler, ci Dacoromâni. 

Cu privire la soartea locuitorilor cătunului Fata, după des- 
fiinţarea lui de cătră Saşi. rețin din Monografia comunei Zagra de 

Macedon Maniu, tradiţia păstrată în Zagra „din gneraţiune în 
generaţiune“, după. care acest sat n'ar fi fost așezat odinioară în 

valea unde se găseşte astăzi ci „pe locul unde este comuna 
săsească numită Tărpiiu ('Preppendorf)“ şi că „Zăgrenii mult timp 

după venirea Sașilor au lucrat pământ împreună cu aceștia la 
Tărpiiu“, iar „Saşii au lucrat... la Zagia... partea de hotar 

numită Vârtoape“. Având în vedere vechimea Zăgrii dovedită mai 

sus, cele păstrate de această tradiţie pot fi numai în parte adevă- 

rate : cătunul Fata a putut să se nască din Zagra ca și Poenile 

sau Plaiul; după cumpărarea cătunului de cătră Sași, locuitorii 

Sau întors în satul de baştină unde li s'a dat, în schimbul cătu- 

nului părăsit. partea de hotar numită „* ârtoape“ ') pe care au 

putut s'o stăpănească un oarecare timp Sașii. Da 

De origine latină pare a fi și numele cătunului dispărut 

Bachuna, Bachana, Bachna, Peche, Bochona, Bachanya, Boczona, 

Bochonya, Boczonya, Bochina, Botzina, pe care Keintzel îl locali- 

1) Observ că şi numele acestei părţi de hotar (cî. şi Dealul Vâr- 

toapelor lângă. Telciu) confirmă cele spuse despre vechimea Zăgrii. 

Forma cu v (Vârinapele în jud. Gorj şi Teleorman şi Vdrtopul în 

jud. Dolj și Muscel) este mai veche decât cea cu h- (Hârtoapele în jud. 

Suceava, dar și în Muscel; Valea Hârtoapei în jud. Suceava; Hâr- 

topeasca în jud. Buzău, Hârtopelul în jud. Neamţu ; Hârtopul în jud. 

Botoşani, Dorohoiu, Fălciu, Neamţu, Suceava, Tulcea). Vârtop derivă 

adecă din v. bg. vrătipii „spelunca, hortus* (Miklosich, Die slav. 

Orisnamen aus Appeliativen, 11, p. 258, Nr. 748; EtWo., p. 385—386; 

Tiktin, DRG., p. 733; Dicţ. Acad. II, p. 373; Iordan, Rumănische To- 

ponomastil, II şi III, p. 121 și 137—138) ; hârtop, hârtoape poaie îi ru- 

teană (cf. rut. zertep „Hâhle, Schlucht* alături de hortop „ausge- 

fahrenes Loch an der Strasse“, rus vertpă, vertepu, bg. vriitiip, p. 

vertep ap. Miklosich, Et. Wb,. p. 385—386) ori românească mai nouă 

(ef. vulpe > hulpe ete.): „Man merkt schon, dass die ălteren F'ormen, 

d. h. die mit , der walachischen, die mit h aber der moldauischen 

Mundart eigen sind ; diese Fesistellung beweist, was wir auch sonst 

wissen, das der walachische Dialekt dem Altrumănischen nâher 

steht als der moldauische. Die Formen mit o desselben Wortes finden 

sich ebenso als Ortsnamen auch bei den Meglenorumâănen: Vârtoa- 

pa, Vărtoapi (s. P. Papahagi, Meglenorom. 184)“, Iordan, o. c., II şi 

III, p. 121.
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zează, asilel: „Ungefâhr in der Mitte zwischen den. Dârfern Cse- pan, Treppen und Olâh-Nemeti lag das Gut Bachuna (Bachna, Bochona, Boczona ; das urkundliche ch ist 13 zu lesen). Auf diesem Gebiete liegen die Treppener Riede : BatSebiorix, en BatSn (Acker- 
land), Bars dual, BotS2ln, BatSawis“ 1). G. Kisch scrie forma a doua dm Bâtsch» şi adaogă Bâtschobrann (= » Batschenbrunnen) 2, DI Marțian spune că numele acestui cătun s'ar fi păstrat şi în forma românească Bacea *). Dar nu arată unde), Dacă este adevărat că, există astăzi o formă românească Bacea pe unde se crede că a fost așezat cătunul despre care vorbim 5). aceastra tre- bue să fie relativ nouă şi desvoltată din săs. Bat32, al cărui -3 fi- nal s'a desvoltat din -2n < -una s.-ina, 

Formele documentare au toate pe -n- şi ne trimit la un prototip eu -u-, putând fi redat de Unguri cu -o- şi -a- (cf. Rudna > Rodna > Radna ete.), deci Bucuna s. Bucima. Acesta a putut luă prin administraţia ungurească, care i-a adaus și pe tele, forma Bocscna, Bocsina > Baesana s. Bacsanya eic., iar aceasta să dea săs. Bâtsechn Bâtseha., 

Bucuna s. Bucima poate fi identificat cu rom. * bucină, * buciumn, bucin, Dbucium < lat. buccina „ehalumeau, trompe des bergers“, poate ȘI „eucută“ (ef, buciniş), care a întrat în limba sârbă în forma bulina *), iar în săsește în forma busehina 7), ori, mai curând, cu bueium, buciumă, buciume „tronc d'arbre, biche; pied de vigne, souche, vigne“, a cărui etimologie nu o cunoaștem, dar e un cuvânt vechiu Și a trebuit să aibă și forme cun (ef. ar. Ducium, buciun, bucine „buştean“ ; megl. buciumn „buștean, butuc, aparatul cu care se trage lâna“) ?), 
Bucium şi derivatele lui sânt destul de dese în toponimie : Bucium (Alba, Făgăraș, Hunedoara), Buciumi (Bihor, Sătmar); 

1) horrespondenzblatt, XVIII—1895, p. 108. =) Nordsiebenbiirgisches Na'menbuch, p. 13. %) Arhiva Someşană, Nr. 4, p. 15, n.3. *) CE. Baceu, ung. Băcsfalea în jud. Hunedoara. 5: DIG, hisch, pe care l-am. întrebat personal, nu cunoaşte a- ceastă formă românească în hotarul Tărpiiului săsesc. %) Cs Candrea-Densusianu, 0. c., p. 28, Nr. 19%; Dic. Acad, Il 668. 

*) G. Kisch, Năsner Wârter und Wendungen, Bistriţa, 1900, p. Ai, și L. Brendărfer, Român (olâh) elemek az erdeiyi szdsz nyeloben, Rudapest, 1902, p. 60. 
*) Vezi Dicţ. Acad., IL, 668-—669,
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Buciniş (Romanați, Suceava). Despre Buciumeni (Dâmboviţa, lalo- 

mita, Iifov, Olt, Roman, Suceava, Tecuciu, Vlașca) dl Iordan ne 

spune că ne reamintesc pe Bucium, mare vornic al Țării de jos 

(1460—1488) '). Un astfel de nume a putut să aibă şi întemeie- 
torul cătunului Bucina s. Bucuna. 

Dar, împreună cu Bucina din Mehedinţi, Bucina s. Buduna 
noastră ar puteă fi identificată şi cu slav. bulina „tăget“ < v.bg. 
buly „tagus*“. Slavul buGina s. bucino se găseşte în Galiţia, în 

Ceho-Slovacia, Serbia şi Bulgaria (ef. şi Bucea în Bihor < slav. 
bucje etc.) ?). 

Despre Chege, Czege, Czygendorff, Chegev Keintzel ne spune: 
„Sidlich von Bachuna, westlich von Treppen und gegen Siiden 

begrenzt von den Gemeinden Also und Fels6-Balăsfalva (Bhizzndraf ) 
dehnte sich die Besitzung Chege- Czigendorff aus. Hier befinden 

sich die Treppener Riede : Tsigabieri 4 an demselben der T'sigowirart, 

jetzt nicht mehr  Weingarten, sondern  Ackerland, ferner der 

Tsiymgrant (in der Urkunde von 1415 falseh etyraologisierend mit 
hechkewelg = kecskevâlgy iibersetzt), dann im Thal ein 

Wiesengrund Tsigmdrof, ferner ein Tsigawalt und eine Tsigna 

(Aue)“ ?). Dl Kisch ne dă aceste nume puţin schimbate astfel: 
Zigndrof „Zigendori“, Zignâ „Zigenau“, Zâgabiărieh „Zigenberg“, 
Zgngrant „Zigengrund“, toate în hotarul Tărpiiului *). 

Reintzel vorbeşte de „etimologia falsă“ FKecskevălgy din pri- 

cina că Sașii întrebuinţează în locul lui Ziege „capră“ pe Gâss, 
deci nu poate consideră numele amintite ca derivate ale germa- 

nului Ziege. Evident el se gândește la o derivare din numele de 

pers, ('zege, din care derivă și numele satului Ţaga din jud. 

Someş. DI Marțian afirmă că sar fi păstrat şi pentru cătunul 

nostru forma Țaga, iarăşi fără să ne spună unde *), iar dl Kisch, 

într'o comunicare verbală pe care mi-a făcut-o, nu știe de exis- 

tența acestei forme în Tărpiiu. Într'adevăr, cum arată deosebitele 

1; Rumânische Toponomastil, p. 52, unde se citează Al. Papa- 

dopol-Calimah, Scrisori despre Tecuciu, în Convorbiri Literare, p. 

37, 372, 
2 Fr. Miklosiech, Die slavischen Orisnamen aus Appellativen, |, p. 149— 

150, Nr. 421; S. Dragomir, o. c., p. 103; S. Pușcariu, Studii istro-române, ||, $ 

271, p. 280; G. Weigand, Rumiinen und Aromunen în Bulgarien, p. 40; cf. şi 

l. Iordan, o. cs, p. 156—157, 
2) Korrespondenzblatt, VIll—1895, p. 108. 

1) Nordsicbenbiirgisches Namenbuch, p. 148. 

5) Arhiva Someșană, Nr. 4, p. 15, n. 3.
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forme documentare și cele păstrate în gura Sașilor, numele acestui 
cătun dispărut nu trebue apropiat numai de Taga (n. Czege, jud. 
Someș), ci şi de Tigău (Szdszczegă, jud. Someș), pe care Gom- 
boez-Melich, MEiSz.. 622—623 şi 627, le derivă dintr-un mai vechiu 
Cege < Sziga și Szegă, iar pe acestea din apelativul ung. szeg. Fără 
să-l pot identifieă, cred însă că putem avea de a face mai curând 
cu un nume românese de origine slavă începător cu.f- ori cu +, 
pe care Saşii și Ungurii l-au schimbat, după obiceiul lor, în f!) 
(ef. rom. sigă „Art Gestein“, „Tuffstein“, „Kalktufi“, identie la 
origine cu srb, n.-slov. sia, idem ; ori v.-bg,, rus. sigă „Art 
Fisch“, Salmo lavaretus). 

În sfârșit în privința lui Tukas, Terkes, Thevkes, Thewkes, 
Tevwhkes, Teswluws, Thekes, Tel:es, care e mai nou, Keintzel ne dă urmă- 
toarele lămuriri: „Der nordwestliche Grenzpunkt der Besitzung Teiches, 
die den Mettersdorfern zufiel, befand sich in der Năhe des grossen Sza- 
mos bei dem sogenannten „blauen Stein“ (în der Urkunde „kekkew“ 
= kekk6) Auch gegenwărtig ist dieser im Volksmund noch immer 
bloSte genannte Stein, an welchem die Mettersdorfer Gemarkung 
sich mit der von Rebrisiora und Prislop beriihrt, das ăusserste 
nordwestliche Grenzzeichen des Mettersdorfer Haătterts, Von da an 
erstreckte sich das Gut Thewkes weiter siidlich bis zum Praedium 
Fatha, das sich zwischen den Gemeinden Mettersdort, Csepan 
und Treppen ausdehnte“ 2). 

Pentru fonetism ef. Chaochiş, T'eut'iş < Kekes, jud. Someş ”). 
2. Cele mai vechi dintre numele slave ale satelor de pe Va- lea Someșului de Sus, pe care le-am cercetat, trebue să fie de 

aceeași vârstă și să ne fi venit pe aceeași cale pe care ne-a te- nit şi cel al râului Bistriţa, numit în cursul superior Bistricicaru, unde are ca afluent pe stânga Repedele sau Valea-repede 1), de la care derivă cel al orașului Bistrița şi al satului Bistricioara. Dari- 
') Dacoromania, IV, 136—137, 
2) Korrespondenzblati, XVIII—1895, p. 108. 
3) DI Marțian, pornind din forma, cea dintâiu, nu din cele mai multe, 

ceteşte (probabil greșit) Tucaș şi adaogă: „Situaţia lui în teren .., până în prezent nu am jutut să o fixăm“, Arhiva Someşană, Nr. 4, p. 16, n. 38. _ 1) Rectilic în acest chip afirmaţia, dlui S, Pușcariu din Dacoromania, |, 1350: „Cazul râului Bistrița, care în cursul lui superior se numește și azi de localnici Repedea, ne dă un exemplu tipic de felul cum numirea nouă — de astădată traducerea celei autohtone — se substitue celei vechi, începând de :a şes (unde cei noi veniţi S'au așezat mai întâiu) şi continuând spre munte (ue populaţia veche a fost mai puţin amestecată)”, întemeiată pe o reminiscență dini- 
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varea românescului Bistrița (care poate fi reprimirea traducerii sla- 
vone a unui mai vechiu rom. Repede)'), din ung. Besgteree, cum 
o făcea mai nainte dl Melich 2, din săs. pop. Băstoris, Bîstorts ?), 
ori chiar din săs. lit. Bistrita, nu este cu putinţă din punct de 

vedere fonetic. Limba românească are grupa -rf- şi o pă- 

strează nemetatezată atât în cuvintele vechi, cât şi în cele îm- 

prumutate, cf. anțerf Canno tertio, tărțiu < tertivus, -a, 

-um; mierță, mirță < n.-slov. merca sau ung. mârce; păstârnac 
(păstărnac) < lat. pastinaca prin pol. rus. pasternak(d) s. srb. 
pastrnjak ; feleherț s. felehearț < ung. felherez; hari < ung. harez ; 

şteri < germ. Sterz; surț (șorţ) < germ. Schurz ete. Având în 
vedere și desvoltarea fonetică a vocalelor, din ung. Besztereze n'am 

puteă aveă decât rom. * Bestearți—*Băstearță, ori *Besterţă —*Băsterță, 
iar din săs. lit. Bistritz rom. *Bistriţ (ef. știglit < germ. Stieglitz 

alături de stielete, stiglete, stigleț care ns-a venit prin intermediar 
slav, v. Tiktin, DRG,, 1495). Dacă Românii de pe Valea Bistriţei 

și a Someşului învecinat au Bistriţa în această formă, a au pen- 

tra că au luat-o de-a-dreptul din slav. bystrica (se. r&ka) „(apă) 
repede“, cum au luat și Bistrița moldoveană şi munteană, atât ca 

nume de apă, cât şi de localitate (Bacău, Gorj, Mehedinţi, Suceava, 
Vâlcea), precum şi Bistreţul (Dolj, Romanați) î). Am zis „din slav, 

bystrica (sc. r&ka)“ fiindcă din punct de vedere formal Bistriţa 

someşană nu este mai ruteană sau mai rusească decât cea mun- 

teană, cum crede acum în urmă dl Melich (A honfoglalăskori Magya- 

rorszăg, p. 165). A afirmă că este ruso-ruteană, deci slavă relativ 

nouă, numai pe motivul că se varsă în Șieul de origine ungurească 

(Melich, |. e.) este, cum am arătat, a susține toemai contrarul fap- 
telor istorice : Șieul < ung. Saji este mai nou fiindcă este mai 

la șes. A fost impus de stăpânirea ungurească venită după cea 

slavă. Mai la munte s'a păstrat numirea slavă şi cea românească 

tr'un articol al dlui G. Kisch, care însă spune ceea afirm și eu pe urma celor 

constatate la faţa locului: „Derselbe Bach [Scheris, ss. Schiwas ung. sebes& == 

repede] fiihrt in seinem Oberlaufe den Namen Bistra (bei Miihlbach), gerade 

so wie die Bistritz in ihrem Oberlaufe in einem Seiten- 

tale den Namen Repede (rum. repede < rapidus schoell) fuhrt“ (Korrespon- 

denzblati, XLVII—1924, p. 3). 

') Cf. nota anterioară, 
) Magyar Nyelv, XIX—1923, pp. 97—98. 
3) Formele acestea le găsesc la Kisch, Korrespondenzblatt, XLVII-— 1924, 

p. 3; Sașii numesc altfel Bistriţa „d grâss Bâch“, cf. Kisch, Wordsieb. XNa- 

menbuch, p. 151 (Nachtrag). | Ni 

4) CE, ns], Bistrica; srb. Bystrica, Bistrica ; er. Bistrac; bulg, Bistrica ;
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fiindcă acolo puterea acestei stăpâniri, cel puţin în privința popu- laţiei, a fost foarte redusă, dacă n'a lipsit cu totul. 
La munte noi am păstrat forma nealterată, în vreme ce Un- gurii au metatezat forma auzită de la noi, cum au metatezat şi în altă parte aceeași formă auzită de la Slavi (ef. Pozsony-Bes:- tercze, Vâg-Besetereze, Beszterezeb inya) '). De asemenea au meta- tezat-o și Saşii după firea limbii lor (ef. ung. egres > săs, â9rs%); rom. patruzeci > săs. patorzec 3) etc.) 
Zie „au metatezat forma auzită de la noi“, căci noi trebue să o fi primit, înainte de întâlnirea cu Ungurii şi Sașii. Altfel, mai târziu, ar fi trebuit să primim forma lor, nu pe cea ruteană, căci ei stăpâniau. O pricină că Ungurii și Saşii n'au putut să ne facă să înlocuim forma noastră mai veche cu cea alterată şi mai nouă a lor (cum ne-au făcut să, procedăm în privinţa Rodnei şi a So- meșului), ori cu un nume cu totul unguresc ca Gebeș s. Săbiş și Homor s. Humor, despre care am vorbit mai sus (ef. şi Șieu < s4)5 „apă sărată“ şi Anieş < aranyos „cu aur“) este fără îndoeală, afară. de faptul că, Bistrița este într'o regiune muntoasă, unde pe Unguri, nu i-a atras nici „sarea“, nici „minele“, Şi împrejurarea că în Moldova învecinată, cu care ţinutul Bistriţii ardelene aveă strânse legături și în care influenţa administraţiei ardelene eră înlocuită cu cea slavă, mai eră o apă şi o localitate cu acelaşi nume. 

De altfel documentele nu arată Bistriţa nici mai veche, nici nai nouă decât dq. p. Rodna şi Năsăudul. Și Bestrifa se întâlnește ca și acestea, mai întâiu în a. 1964 în forma, coruptă Bistiche 9. Urmează apoi în documentele latino-româneşti : Byzturehe a. 1286—89 5); Bezierce a. 1287%); Byzturche a. 1290 şi 12919); Bysterche a. 1296—1313s); Bysterci a. 1809 »); Buysterce a. 1809); 

  

rut. Bystryca, bystrec ; ceh. Bystrice, Bysirec; pol. Bystrzyca, etc., ap. Miklosich, Die slavischen Orisnamen aus Appellativen, 1, p. 150, 1) CE, şi Gomboez-Melich, ME4Sz., 383. 
2) G. Kisch, Nâsner Worter und Wendangen, p. 7. 2) A, Bena, Limba română la Saşii din Ardeal, Cluj, 1925, p. 31. *) Zimmermann— Werner, o. c., I, 9%, *) Ibid., 11, 149, 
%) Ibid,, 1, 157. 
?) Ibid., 1, 167 şi 171, 
8) Ibid., 1, 204, 
* Ibid., 1, 239. 
19) lbid., 1, 240.
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Bexiriza a. 18091);  Beztrize a. 1809:); Byzterce a. 13103); 

Bezterze a. 1311 1);  Besterce a. 1811*); Bezturche a. 13306); 
Buztricia a. 1831”), Bystrice a. 1331%);  Bezteree a. 1232»); 
Byzriciam a. 1384 '; Byztricia a. 1837») a. 1841'2) etc.; în 
documentele slavo-române; Ao Ebicrphun a 14601); în docu- 
mentele româneşti: Bisiriță a. 1592"); „cetatia Bist(rlițeei“ a. 
1595 :5); Bistriţa, Bistriță a. 1595 '5) ete. 

Pricina că forma românească nu se întâlnește mai curând, nu 
este pentru că ea nu există, cum ne lasă a înțelege Melich, ci pentru 

că n'au fost scrise mai nainte documente românește şi de Români. 

Ceeace ne dovedeşte Bistrița. întăreşte și Jadul (ung. Jid; 

săs. Jaad, Jâl, Gât, Gâot), care nu derivă din gms. Gaddo, gmod 

Gahde, Jăde, cum crede Lumtzer-Melich, o. e, p. 39, ci cum a 

arătat G. Kisch, Nordsiebenbiirgisches Namenbuch, p. 62 (cf, și 

Korrespondenzblatt, XLVII— 19924, p. 8) şi O. Asbâth, Szldv âre- 

vânyszavaini;, Budapest, 1907, pp. 9—11. din rum. ad „Hâlle:, 

iar acesta din v.-bg. (5)ada, idem, „eine fiir die Griindung dieser, 

einst in der Năhe des grossen Jaader Waldes liegenden Gemeinde 

characteristische Bezeichnung“. Într'adevăr Zadul prezintă fonetismul 

caracteristic al cuvântului românesc iad de la cea dintâiu apariţie 
a lui, în vreme ce cuvântul v.-bg. din care derivă cel românese 

are de obiceiu forma ada (gr. îns; cf. rus., rut, bg. ad) şi 

1) Tbid, 1, 2%. 

2) Ibid., 1, 274 

*) Ibid., 1, 296. 

2) Ibid., 1, 299. 

5) Ibid., 1, 300. 

€) Ibid., 1, 438. 

7 Ibid,, 1, 41. 

5) Ibid., 1, 446. 

% Tbid., 1, 446. 

10) Ibid., 1, 460. 

15 Tbid., Î, 461. 

) Tbid., 1, 510, 512. 

13) I. Bogdan, Documentele lui Ștefan cel Mare, București, 

1913, p. 274. 

1) Al. Rosetti, Letires roumaines etc., p. 45. 

15) Tbid., p. 47, şi Hurmuzaki, XV, 730. 

1 Al Rosetti, ibid., p. 49, şi N. lorga, Rev. ist. VI-—1920, p. 5.
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numai arare ori forma jad4!). Iată probele documentelor : Jaad, a. 18311, 1384 1337, 1341, 1412, 1414, 1481, 1524, 1548 ete.2) Jad, Yad a. 1331, 1832, 1529, 1538, 1548, 1600 ete.?); Iod a, 1524 9; „Jadulj ola nielven“ a, 1579 *); în documentele româ- neşti: Iad a. 16005), Zaad a. 1602—16177); Bad a. 1690-92] s, 1624—-25 s. după i638%) ete. 

Același fel de a privi configuraţia terenului şi utilizarea lui pentru scopuri de apărare a dat naștere și numirii Bârgăului, a cărui vechime este mai puţin sigură: Borgo a. 1317 *); Purgo a, 1328; villis utrisque Borgo a. 18390'); Borgo a. 1380, 1520, 1566, 1569, 16c0, 1606, 1620, 1622, 1635, 1643, 1666, 1674, 1690, 1698 ete.'»; „Pro utroque Borgo“ a. 1599); Burgo ambo a. 1547, 1550; Burgo superior et inferior a. 1548, Burgo a. 1582, Reissen, Felsew Burgo a. 1576, Als6 Burgo, Felsew Burgo a. 1577); Burgo a. 1543, 1948"); Burghau a. 15811) Borgho matori a. 1549); 

  

1) Ci, Tiktin, DRG,, p. 746, şi Dicţ. Acad., II, 428, precum şi dicţio- narele etimologice ale lui Miklosich şi Berneker, s, v. După Melich, care şi-a modificaţ părerea anterioară, numele /ad-ului (ung. Jâd) a fost dat de o populaţie de origină bulgară, (v. Szidv joveveny szavaink, Ii, Budapest, 1903, p. 5). Pentru vechimea lui cf. cele spuse despre Zagra. Populaţia slavă, de pe lângă Iad, a fost, cum am ară- tat, ruso-ruteană. 

= Zimmermann-Werner, 0. C., IL, 299, 460, 461, 486, 510, 511, 512, III 535, 536, 621 Ş. u.; Hurmuzati, XV, 113, 489; N. Iorga, Stud. şi doc., IL—II, p. 2. 

3) Zimmermann-Werner, 0. 0, 1, 442, 445, 45%; Hurmuzaki, XV, 318, 336, 376, 422, 432, 763, 772. 
*) N. lorga, Stud. şi doc., I-II, p. 3, 5) Hurmuzaki, XV, 676. 
*) Hurmuzaki, XV, %63; Al. Rosetti, Lettres roumaines ete., p. 51. ? AL Rosetti, ibid., p. 72 ; cf. Hurmuzaki, XV, 800. 3) Al, Rosetti, ibid., p. 9%; Hurmuzaki, XV, 889. « 9) Berger, o, e., Nr. 9. 

10) Zimmermann-Werner, 0. cc, l, 421. 1) Ibid., 1, 648. 
12) Ibid., II, 603; Hurmuzahi, XV, 356, 613, 637, 830, 888, 929, 1007, 1104, 1330, 1356, 1431, 45; N, Iorga, Stud, şi doc., I-II, p. 23. 13) N, Iorga, Studii şi doc. I—II, p. 17. 14) Kramer, o. c, p. 10—12. 
15) Hurmuzahi, XV, 431, 470. 
18) Ibia., XV, 567. 
17) Ibid., XV, 473,
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Borgo man (sic) a. 1606 '); Birgou a. 1699 2); Bargo a. 15925); 

Bergheu a. 1684 *); Beryova a. 1687 *); Bârgău, Bărgâu, a. 1566, 

înc, see. XVII, a. 1020, 1622, 1637—89, 1648, 1650, 1662—70, 
690. 1691, 1748 etc.%); Bârgăul-de-jos s. — de-gos a. 1566, înc. 

sec. XVII?) Bărgăul-cel-de-sus a. 1638— 43, Bărgău-de-sus a. 1167 (?) 

și 17945); Prund*) etc. 
Cum vedem din înşirarea de mai sus, la început au fost nu- 

mai două Bârgae: Bârgăul-de-jos și Bârgăul-de-sus. În cursul se- 

colului XVIII apar şi celelalte. Astfel în statistica de la 1760-62 

găsim: „Als6 Borgo“ şi „Felsă Boryo cum filialibus, Zsoszeny, Maslo- 

szeny, Szuszeny, Prund, Colibiza et Tiha“). Lipszky, hep., IL, s. 

v. are şi el numai Als6 Boryo, Felsd Borgo şi „Borgobrund vel 
Borgoprund“. Dar la Lenk, o. e., Il, 177—179, le găsim pe toate: 

Borgo-Bistritza, Borgo- Misloiseny, Borgo-Morosseny, Borgo- Prund, 

Borgo-Rusz s,  Rusz-Borgo, Borgo-Szuszân s. Felsd- Boryo, Borgo- 

Tia, Borgo-Zsosz6ny s. Als6-Boryo. 
Dintre documente, cel de la 1561 etimologizează Bârgăul 

ca Burghau. După G. Weigand Bâryău derivă din germ. *Burg-au"). 
Dar această formă, care trebuiă să. ne vie prin intermediar săsesc, 
n'ar fi rămas nealterată la Saşi şi în urmare nici noi n'am fi au- 

zit-o în această formă. Saşii în loe de Burg rostesc Burick, iar 
*Burgau trebuiă să dea în graiul lor *Burjo (cf. rom. Vinda s. 
Ghinda din săs. Windo < Windau; săs. Hirscho < Hirschau, 

Edo < Eidau etc.), dacă accentul ar fi fost pe elementul întâiu, 
şi *Buriehâ (ef. Grâsâ < Grossau, Rusnâ < Rosenau, Vinjă < 

Wonâgaau, (iergonă < Georgenau), dacă ar fi fost pe al doilea.!:) 
Ar trebui deci să avem românește *Burid, *Bărie ori *Buriha. Dar 

:) Hurmuzaki, XV, 1330. 

2) Ibid., XV, 1421. 
3) Ibid., XV, 7il. 

*) Ibid., XV, 1394, 

5) Ibid., XV, 1411. 

% Hurmuzulii, XV, 617; Al. Rosetti, Lettres roumaines etc, 

p. 5; Hurmuzahi, XV, 890, 927, 1042, 116, 1166, 1194, 1320, 1423, 1424, 

1427, 1440; N. Iorga, Stud. şi doc., XIII», p. 137. Ă 
3) Hurmuzalii, XV, 616; Al. Rosetti, ibid., p. 62. 

3) Hurmuzali, XV, 1053; N. Iorga, Stud. şi doc. XIII?, 45 şi 281. 

*) N. Iorga, Studii şi doc., XIII?, p. 137. 

1%) Dr. V. Ciobanu, 1. c., p. 645. 

“)Cf. G. Kisch, Nordsiebenbiirgisches Namenbuch, p. 20 şi 25. 

“CL. G. Kisch, Zur Etymologie landeskirchlicher Ortsnamen, în 

Prinos Episcopului Fr. Teutsch, p. 279.
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chiar dacă am fi auzit numele în forma *Burg-au, € greu de admis că a tonic s'ar fi schimbat în și o. Pluralul Bârgae este ulterior (cf. 2ârdău < ung. hord6, > plur. hârdae etc.). 
DI Kiseh vede în Bârgâu un german Burg „italienizat“ şi trimite la Borgo din Alpii Italiei de Nord). Dar nu poate să ex- plice cum a ajuns această formă italienizată pe. Valea Bistriţei. 
Intr'adevăr numele Bârgăului este de origine slavă. Avem o dovadă sigură pentru aceasta. Alături de mai noul Bârgăuan, pentru a numi locuitorii din Bârgău mai avem pe Borgovan, păs- trat mai ales ca nume de familie, iar în acusta se recunoaște clar sufixul topic slav -ov. Deoarece cum ne arată și Iadul vecin, Bâr. gaele au fost aşezate de la început într'o „înfundătură“, „văgăună“ între munți, din care poți ieși numai printr'o „trecătoare“, care trebue „apărată“, trebue să ne gândim la rad. slav. *urga, cu apofonie borg-, din care este verbul bergp, berkti „hiitten“, „be- wahren, „bewachen“, pentru care ef. got. bairgan, vgs. bergan, germ. Bergen, borgen, precum şi ceh. brk „Hăhle, Hiitte, Zelt“?) Forma cu -d- şi -â-, pe care cu siguranță o redau și Purgo = Burgo, Burghau (în săsește însă Și o aton poate da u/), Bergheu, Bergova, Bergeuo, Bargoy, Birgou, pare a plecă de la forma fără apotonie bhrg-, berg-, cu toate că și o aton înainte de -ry- ar puteă da d, â (ef, ung. hordi > hărdău, hârdâu ete ); păstrarea lui -g- netrecut în -- și a lui -u- netrecut în -- par a ne dovedi de asemenea că numele Bârgăului ne-a venit cel mai târziu în secolul XII, în vreme <e forma cu -e- trecut în -0- (Borg; = Borgov) trebue să fie de după această dată Şi, tocmai pentru păs- trarea, lui -y-, este mai curând o schimbare a formei românești făcută de Unguri decât dată de Rușii aşezaţi în Valea-Bistriţei (ef. cele spuse mai sus despre Borgo- Rus s. Ruşii- Bârgăului etc.) ?). 

3) Norasievenbiir gisches Namenbuch, p. 20 şi 25, şi Zur Etymo- logie landeshirchlicher Ortsnamen, 1. c., p. 2279. 2 Cf, Berneker, SEW, 73, 
2) Pentru vechimea apofoniei e > o în rus. vut, ef W. Vondrat, Țer- gleichende slavisehe Grammatii, ea. II, pp. 65—68, şi Margarata Ștefănescu, Arhiva, XXIX —1922, Nr, 3, p. 584. Forma ung. Borg6 şi săs, Burgo s'a putul desvoltă din rom, Bârgău, Bărgău în moa normal, cf. ung. fo tt < rom. făriat, fârtat (Şt. Damian, Adatok a magya:-romin kolesonhatăshoz, Budapest, 1912, p. 22), ung. tolhăr < rom, tălhar, tâlhar (id. iv, p. 39), ung. borbât'< rom. bărlat (Szinnyei, Magyar Nyelvăr, XXII, p. 171) etc.; săs. szwburner < rom. sfârnar, săs. s2wurlin < rom. zvârh, săs, vurfu < rom. vârf (Bena, o. c, p. 20-21); săs. puris < rom, Pârț, săs. murlin < rom. mârh (Brenndărfer, 0, c., p. 43 şi 63). săs, Burzenland (ung. Barcza) < rom. Bârsa ete,
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Aceeași trebue să fie explicarea pentru Bărgău, părău, afluent 

al părăului Boura, jud. Suceava ; Bârgâu, pisc de deal, jud. Su- 
ceava: Bărgăoani com. rur., jud. Neamţu. La 1479 există un sat 

Bărgăoani, scris și Bregowany şi Brucovanii, pe apa Bârladului !), 
iar la 1487 altul cu numele Bârgăen:, jud. Suceava. 2). 

Dintre atributele deosebitelor Bârgae, merită să ne oprim la 

Tiha s. Tihuţa, numită așa după apă (< rut. ticha, iar aceasta 

din p.-sl. tihă „tranquillus“, „lin“)?) prin contrast cu Bistrița şi 
„Repedele apropiat. 

3. In Munţii-Rodnei și ai Bârgăului găsim numeroase numiri 

de origine latină ori, dacă sânt compuse, cu determinante de ori- 

gine latină: Lo Aloe „la lac“ <a <lat. ad + lac < lat. lacum 

(cf. amunie, avale ete.), parte de hotar în Zagra, -numită acum şi 

La tău; Arşiţa, Casariu, Cerbucul, Cetate (Rodna-Anieş, Vărarea, 
Salva), Cetăţele (Zagra), Dealul- Galbănului, (tușalul, Muncelul, 

Vârful- Muncelului,  Munceui-înşirați, Făgetul, Făgeţel, Frăsiniş, 

Piciorul și Dosul-Mesteacânului, Paltin, Vârful- Paltinului, Păltiniş, 

Vârful- Plopilor, Plopiş, Dealul- Ulmului;, Curiiţelul, Netedul, Pie- 

trosul, Pietroasa, Pietriş, Valea-Pietrişului, Repedele, Valea-repede, 
Rotunda, Dealul- Rotund, Sara, Săcătura- Marcului, Vârful-Săecăta- 

rilor, Strâmtura, Strâmba, Valea-Strâmbii,  Valea-Selboasă, Rune, 
Bătrâna, Omul, Vârful- Omuhu, Tomnatic : Vârful-Căpăţânii, Dea- 
lul-Iederii, Dealul-Surupatului, Piatra-Săului, Valea-Săului, Dealul- 
Vinului, Valea- Vinului, Lunca- Vinulati, Runcul-Sângerilor, Runcul- 
Tunzărilor, Măgura-Calului, Măgura- Porcului, Măgura-neagră etc. ; 
La- Cruci, Piciorul-negru, Piciorul-Țapului şi Caprei, Muntele- 
Corni, Munlele- Piept etc. 

Lnele dintre acestea sânt aşa de vechi că apelativele lor 
au dispărut de mult din limbă, 

Aşa este Măgura Turzii din hotarul comunii Poiana s. Sân- 
Iosif *). Numirea acestei înălțimi, ca și Turda, „pisc, pe creasta 
șirului de dealuri ce brăzdează în lung și lat com. Costeşti din 
jud. Vâlcea“ *), după orașul Turda, este exclusă. In ea trebue să 

  

') |. Bogdan, Documentele lui Şiefan cel Mare, 1, 236—937; cf. și Ghi- 
bănescu, Surele şi izvoade, |, p. 66: „nişte sate pre Bivlad, anume Ruşii şi 
mai Jos Buciumii și mai din sus de Ruși Bârgăoanii“. 

2) |. Bogdan, o. e€., ], p. 294—29%. 

3) Cf. Fr. Miklosich, Die slawischen Orisnamen aus Appellativen, II, p. 
246, Nr. 677; Czirbusz, o. c., p. 145 şi 148; Pavelea. o, ec, p. il, 

1) Cf. Buzilă, o. c., p. 270, 271, 273, 
5) Marele Dicţ. geogr. al Rom., V, 662. 

10



146 

avem de a face ori cu un dae corespunzător slavului tvărdă 
„hart“, ori cu o formă românească desvoltată din însuşi cuvântul 
slav, cum voiu arătă mai încolo ; ori cu un străvechiu € turdă 
< lat. turda fem. lui * tard < turdus, -um „sturz“, care 
a putut să existe prin sec. XII—XKIII în românește alături de forma 
cu s-, din pluralul căreia sa reconstruit mai târziu singularul 
sturz, fem. sluyzoaie, care au scos pe încetul din circulaţie atât 
pe *turd, cât și pe *turdă 1). Aceasta cu atât mai mult că numi» 
rile topice sânt, cum am văzut în cazul Tăurei, mai conservative 
în privința evoluţiunii fonetice, și apoi și celelalte nume topice 
date după animale din hotarul acestei comune au un caracter de 
vechime (cf. Valea Imi Gezune, Valea Gezunilor, Săcătura Guzului, 
Dosul Guzului ; Izvorul Oii etc.). 

Imprejurarea că numele Turda se găsește întrebuințat pentru 
cele două înălțimi amintite m'a făcut să cred (în Dacoromania, 
IV; 1133—1134) că explicarea dată mai sus este potrivită să 
arunce lumină și asupra numelui orașului Turda (ung. Zorda, săs. 
Thorenburg). însuşi, peniru care nu s'a putut da până acum o 
explicare acceptabilă, - 

O serie de etimologii propuse pentru a explică originea ora- 
șului Zurda se pot ceti la Orbân Balăzs, Torda viros €s kărnyâke, 
Budapest, 1889, p. 83—89. Dintre ele merită să fie menţionată a lui Vimbery, care se gândiă la tatarul tor „sare“, și cea susținută de Orbân 
însuși, anume că Turda, cum arată cronicele, ar putea fi numele unui comandant hun sau ungur care ar fi pătruns mai întâiu, în Ardeal (cf. Gyulafehervăr = Bâlgradul lui Gyula, Alba-lulae, 
gyula, fiind nume de demnitate, apoi de persoană şi de voevozi 
ardeleni) ?). In sprijinul acestei păreri ar fi faptul că Turda, ung. Torda, şi compuse cu 7orda sânt cunoscute ca nume de persoană 
și topice şi în alte regiuni (jud. Bihor, Torontal; Tordaszentlisal6 
— Sârăghisla, jud. Turda-Arieş ; Torda- Vilma — Vima-mare, jud. Someș, ete.). G. Kiseh 3) și G. Weigand “ (acest din urmă combă- 

1) Pentru s- ef. it. turdo, mil, dord, gen. turdu, friul. dorde, în. tourde, Prov., span., port., tordo și derivatele sic, turduni „Dummkopf“, it. stordire, 
log. isturdire, în. etourdir, cat., span. atordir, portg. atordar „betăuben“, cat. estordii „tlink“ ap. Meyer-Liibte, REW, p. 685. Nr, 8999, care observă; „Das s- în rum, sturz stammt woh] von SIURNUS 8339, das -z kann von Plural stanmen oder von einer Weiterbildung * ZURDEUS Pușcariu, Wb. 1665*. 2) Fireşte Gyula este un atribut adaus ulterior şi menit să precizeze cetatea prin indicarea noului ei stăpân. 

3) Korrespondenzblatt, XLVIl—1924, pp. 37-—38, 1) Balkan-Archiv, I,p,20 . 
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tând posibilitatea derivării din ung. tir- „wiihlen, graben“) se 
gândesc la slav. tur „Auerochs“ + -da < suf. top. ung. -d. Această: 

explicare este ademenitoare din pricina că în apropierea Turzii 

se găsește apa și localitatea Tur (ung. Tur). Dar locativul ungu- 
rese -d nu ni sa păstrat nici odată ca -da (nici chiar simplul 

Apold, despre originea căruia am vorbit într'o notă anterioară, 

după analogia derivatelor cu -d nu a păstrat formele Apolda şi 

Apoldia, atestate de documentele mai vechi). 

N. Densusianu, Dacia preistorică, pp. 697—698, a adus în 
legătură numele orașului Turda cu acel al Turdetanilor, trib 

pelasg, stabilit în părţile meridionale ale Hispaniei (mineri ; cf. 

Strabonis lib. lil. 2. 3. 8 2. 9) şi al Turdulilor (Turduli veteres) 

din Lusitania (Plinii lib. IV. 35. 1). Apropierea aceasta este, evi- 

dent, întâmplătoare. 
Mai pe urmă a încercat o explicare a Turzii dl S$. Pușcariu 

în Dacoromania, |V 1353: < dac. tură „zimbru“ ori lat. turris 
+ dac. dava (ef. şi Capidan, ibid. 1269), explicaze socotită „plau- 

sibilă“ de d! N. lorga în Rev. îst., XIIL—1927, Nrele 7—9, p. 319. 

Totuşi o serie de motive pe care le înşir mai la vale, mă fac să 

nu renunţ cu totul la explicarea dată mai sus, schiţată mai întâiu 

în Dacoromamia, IV, |. e., cu toate că di lorga, Rev. sst., XIL—1927, 
Nrele 4—6, p. 196, o crede „absolut hasardată“. 

Mai întâiu Măgura Turzii de la Poiana s. Sân-losif și piscul 
Turda din jud. Vâlcea n'au putut fi nici odată „așezare“ = dac. 

„dava“. Amândouă pot fi numite ori după configuraţia terenului 

sau proprietăţile solului cu un dac corespunzător vechiului bulg. 
torada „hart“, ori cu însuși cuvântul slav ( -- suf.-a), care, împreună 
cu litv. tuirtas „fest“ şi poate cu germanul GQuarz „Hartstein“ şi 

gr. o&păov „eine hăufige Quarzart“, derivă dintr'un radical *fuurdo 

(ef. W. Vondrâk, Vergleichende slavisehe Grammatil. vol. L, ed. 

2, Gâttingen. 1924, $ 435, p. 504, unde se citează F. Sommer, 

Indogermanische Forschungen, XXĂI, p. 313 ş. u.) şi care în de- 

osebire de dvornie, vornie < v.-bg. dvoranika, pridvor < v.-bg. 
pritiorz, pridvorija etc., a putut să se desvolte cam la fel cu sută 

< v.-bg. sto (ef. Tordomeszticz în com. Nyitra; Orbo < v.bg. 

vrăba „răchită“ + -ov etc.); ori după paserea “turdă; ori după un 

proprietar numit cu unul din aceste două nume (pentru posibilitatea 

întâiu cf. n. pers. bg. Turădo <tvărd „fest, stark“, ap. Weigand, 

XXVI-XXIX. Jahresbericht, p. 153, ceh,, srb. ete. Torhislav, Turdosla», 

'TordiS, TurdoS ete. ap. Fr. Miklosich, Die Bildung der slavischen Perso-
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nennamen, în Denisehriften der Wiener Akademie, Phil.-hist. Klasse, 
X—1860, p. 319, Nr. 39%; n. top. ceh. Turdin, pol. Twardlowo- srb. Tordic, Terdici, pol. Twardowice, srb. Tordojevac, Tordănisti, 
ceh--mor. Turdonice, Terdoslav, pol. Tuardostauwvice, ap. Fr. Miklo- sich, Die Bidung der Ortsnamen aus Personennamen, îm Slavischen,. p. 64, Nr. 316; ceho-slov. Tordomeszliez = Torcdomeszticz, com. Nyitra, Turdossin, com. Ârva, în Magyarovszâg ors2rgainak helyseg-- nevtăra, Budapest 1888, pp. 690 și 692; cr. Turda rieka |. Belo- var, Tordinci, com. Sirmiu, ibid., pp 894 şi 891; pentru a doua. 
cf. Sturz, munte între Bucovina și Moldova, Dic. geogr. al Bue, p. 209; Zjhiabul- Sturza, părău, jud. Buzău; Sturzeni, sat, jud. 
Dâmboviţa, Marele Dieţ. Jeogr. ul Rom, V, 482; n. pers. Sturdza etc). Ori care ar fi radicalul, trebue să constatăm de la început. că, după cum arată documentele, forma românească cu -u- este: mai veche decât cea ungurească cu -0-, cu toaie că și ung. Tordu ar fi putut da rom. furdă (cf. rom. ciurdă < ung. esovda, iar acesta din slav, Cr&da, arda, Crda, cerda ete., alături de rom. cireadă, venit din slavonește). 

Intr'adevăr Turda ca nume de persoană este vechiu la noi. Un „Thurda, Therda pecorarius vulgo Batsch, Botsehyn“ întâlnim: în a. 1588—401. Turdea este răspândit și astăzi pe Valea Arie- şului 2). Apoi derivatele ung. Zordătfalva (rom. Turdăteşti, Turdeni, jud. Odorheiu), ung. Tordas și 7Zordos şi rom. Turdaş (jud. Alba şi Hunedoara), ung. Tordas (com. Fekh4r), rom. Turdea presupun și ele un apelativ simplu *Hird sau “turdă (nu tur + da), care să caracterizeze regiunea sau să numească ceva de care aceasta eră plină ca să poată fi numită urcat. -d (> ung. Tordât) = ung. tordas, din care avem pe rom. Zurdaș, care însă poate fi explicat Şi ca diminutiv din “ud, cf. şi ceh. TirdiS, TordoS, Numele de persoană 7udea pare a se raportă la *Turd, Turdă ca Sturdza (Sturdzea) la sturz, sturzoaie, 
Nu amintesc declinarea Turda, gen. Turziă (ef. Câmpia Turzu: alături de torma mai rară Câmpia Turdei), ca Și în esurdă-ciurzii, urdă-urzii şi urdei ete » ca dovadă că Turda trebue considerat de cuvânt simplu, eăci un compus străvechiu cu vremea a putut să. se simplitice. 
Fără îndoeală Ungurii la venirea lor au considerat și primit cuvântul ea simplu. O din forma germană Thorenburg (săs. Tor- rombrich) ne arată că Saşii probabil au luat-o din ungureşte : fie 
) Quollen zur Geschichte Kronstadis, vol. 1, p. 57, 2) CE. N, Pensusianu, |. e, 
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«că au analizat pe ung. Torda ca Tor + -da, în care elementul 

din urmă a fost confundat cu -d ungurese și considerat greșit ca 

:sufix topie, fie că au pornit dintr'o formă Tordenburg, în care -d- 

a fost asimilat la -r- precedent (cf. -rr- în forma săsească), ei au 

apropriat partea întâiu a lui Turda prin etimologie populară de 

:germ. Thor „poartă“, nu de Thurm s. Thurn „turn“, cum am 

aşteptă în cazul unui compus analizabil ca turris -+ dava. 

În urmare, repet Turda or: derivă din cuvântul simplu v.-bg. 

tvurdii sau corespondentul dac al acestuia '), ori, dacă e vorba să 

cuprindă un nume de animal, redă latinescul turda = sturzoate, 

întrebuințat şi el în toponimie cum am arătat mai sus; ori dintr'un 

nume de persoană numit cu unul din aceste două nume (pentru 

cazul din urmă cf. Vrancea etc.). 
De ce adecă ar trebui să preferăm „zimbrul“ „sturzului“ ? 

Un alt nume topic vechiu este Chicera. O Chiceră s. Chicere 

“rostit T'icerd s. T'icere) se găsește în hotarul Năsăudului, alta în cel 

al Sanţului sau Rodnei-nouă, iar Vârful Chicerii, împreună cu a 
treia Chiceră, se găseşte spre Nord de la Telciu. 

Asupra întinderii Chiceri în toponimia românească se poate 

“celi ceea ce am scris în Dacoromania, L,pp. 117 ş.u.2, unde am 

adus o în legătură cu alb. li'he'e şi likel' „Spitzgiptel von Ber- 

gen, Băumen und Gebăude“ şi am considerat-o de origine ilirică. 

De aceeași părere a fost. la început și dl Th. Capidan (Dacoro- 
mania, III, 15l—152). Mai târziu (Dacoromania, IV, 340), pentru 
a putea explică arom. Ciceroan'e (Giceroană) „pânză albă cu care 
Fărșerotele înfășură Cuparea“, a abandonat această etimologie 
pentru a primi pe a diui O. Densusianu, eare derivă Chicera din 
slav. hicer (< ki5- , kik) „vârt de munte“ (Graiul din Țara Haţe- 
ului, p. 58 şi Grai şi suflet, V, 160). Cuvântul se găseşte în 
forma cu -r la Sârbi (Rjeânit, IV, 948, şi Densusianu, Gr. 7. A, 
58), la Sloveni în forma fikelj „vârt, capăt“ (Densusianu, Grai şi 
suflet, Ii, 160) la Bulgari (Th. Capidan, Dacoromania, IN, 151—159), 
la Ruteni (Zelehoushi, L, 354; V. Bogrea, Dacoromamia, IV, (98) 
şi în Slovacia ([. Macurek, o. c., în Bul. Soc. Geog gr. rom, 
XLII—1923, p. 67). Atât Magurel, 1, c., cât şi D. Scheludko, 
Balian- Archiv, IL, 134—1385, socot cuvântul slovac şi rutean de 
origine românească. Philippide, Originea Românilor, p. 460, găseşte 

') Să nu se uite fabricile de sticlă ale Turzii! 

2) O Chiceră este atestată mai întâiu la 1500, cf rev. „loan Neculce“, III, 
p. 40, și V. Bogrea, Dacoromania, III, p. 460.
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cuvântul românesc „obscur“, Oricare i-ar fi etimologia, cuvântul nostru este vechiu şi nu mai este înțeles ca apelativ. 
| DI G. Kisch citează forma Tâmpe, săs. Tiimpe, evident pluralul lui Tâmpă, pe care o găsește lângă Arcalia, la „îngustarea văii Șieului“, și o identifică, cu »gr. TEhnm „Einschnitt« (Tal zui- schen Olymp und Ossa) zu rîpnuw — Evo + Wurzel Teu] „sehneide“« :), Cred că acest Tâmpe nu se poate despărţi de celelalte Tâmpe (Brașov, Maramureș, Bucovina, Meseș. Hunedoara, Gorj, Prahova), De numele topic Tâmpa şi de întinderea lui geografică m'am ocupat în Dacoromania, 1, 109—117, şi Anuarul Inst. de Bt. naț, Cluj, II— 1998, p. 259, nota 1, unde l-am adus în legătură cu alb. timp, timbi m, „Fels“, calabr. timpa „Felsabsturz“, sic, timpu, „Hiigel“, mallore., cata], timpes »Bergabhănge“, valene. bmpa, timba »Bergabhang“, cu thesalicul Turn Teumea, TEphnupa „Bergklause“ şi Tăza, Tabae, idem, pe care d! Diculescu (p. 497) îl derivă din- tr'un dorie Toppa=ripBoc „măgură“ atestat “ca nume topic Tipo) „munte din care izvorăşte râul "Apur90ş (Arta)“, la Strabo VI, 76 Și îmi mențin și acum părerea fixată în locul citat din pricina că toate Tâmpele noastre se găsesc lângă pasuri, însemnzază „po- vârniș“, „munte prăpăstios“ sau „râpos“, elină“ sau „coastă Slâncoasă“, „poartă“, iar prin extensiune „vâri“, „pisc“, nu însuş „muntele, măgura“ sau dealul. Sensul din urmă îl avem atestat în aromână. Astfel la scriitorul arom. Beza, care se întemeiază cu siguranță pe limba Populară, cetim : „Udaea cu faţa cătră tu- âpresă era tu loc dișcl'is, di alăsa ocliul s” pitrundă până diparie, diparte iu se-arădzima țerlu pri tămpilea munților (T, Papa- i, Antologie aromănească, București, 1922, p. 225/12). Însem- nând „vârf“, „pisc“, evident, cum am arătat şi în Dacoromania |. 111, este exclus să avem de a face cu adjectivul tâmp = „tâmpit“ < V.-bulg. tqpă, cum maj crede dl A. Philippide, Originea Ro- 

su 7, i sau & (ef. pentru cele trei din urmă O. Densusianu, Grai şi suflet, vol, IL, p. 160;1, Iordan, Zeilschrift — fiir Ortsnamenjfor= schung, I—1925/%, p. 69), iar pentru acesta cf. tracul Tăma:, Ta- bae probabil „tâmpe“, arie, tapa-  „driicken, einengen“ (Thoma- schek, Die alten Traker, II, 9, p- 91; Dacoromania, I, 115), iden- 
1910 ?) ZM orăsiebenbrirgisches Namenbucl,, p. 130; Korrespontenzblati, XXII — , p. 29, 

|
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tificat de A. D. Xenopol, st. Rom. ed. II, t. IL, pp. 261—29%, și 

de G. Popovici, Ist. Rom. bănățeni, Lugoj 1904, p. 62, cu satul 

Tapia din apropierea Lugojului (jud. Caraş-Severin, pl. Timiș), 

care ar fi putut fi contaminat cu formele -m- (ef. şi rom. timpa, 

timba Î- *tifa, *tippa, < abruz. tembe „Scholle“, ap. Meyer- 

Liibke, REW., Nr. 8731 şi 8739). Dl Philippide, Originea Români- 

lor, pp. 718—1720, însă crede că trebue să vedem în Tapia ung. 

tip < germ. Etaype, ceea ce rămâne de dovedit. 

5. Valea Rodnei eră atât de românească, încât documentele 

o numesc nu numai Vallis Rodna s. Vallis Rodnensis, ci şi |a- 

lachorum  Vallis Rodmensis a. 1594) sau numai Vallis Volachalis 

a. 1601 ete.?), 

Peste populaţia românească, a cărei vechime am dovedit-o în 

acest chip, s'au așezat mai întâiu Slavi, apoi coloniști unguri şi 

sași veniţi să lucreze băile Rodnei și să apere pasul, în sfârșit 

Ruteni şi poate și Poloni, pripășiţi pe-aici din pricini pe care de 

cele mai multe ori nu le cunoaștem. Populaţia românească i-a asi- 

milat și pe Unguri. Sași, Ruteni şi Poloni în cea mai mare parte, 

întocmai cum asimilase şi populaţia slavă veche venită peste ea 

mai nainte. Inmuiţindu-se şi cucerind tot mai mult teren în cur- 

sul timpului, Românii someşeni au întemeiat aşezări nouă. 

. 

DN, lorga, Studia şi doc., lil, p 2. 

2) lbid., p. 30, 31,



ANEXE



Cele mai vechi documente în care se gă- 
sesc numele satelor de pe Valea 

Someşului de sus, 

Î, 

1264. Papa Urban IV invită pe Ştefan, ducele Transilvaniei, 

ca să restituie reginei ținutul Bistriţei şi al 'Rodnei, pe cari le-au 

stăpânit încă din timpuri imemoriale totdeauna reginele L ngariei. 

Urbanus episcopus ..... carissimo in Christo filio Stephanc 

regi primogenito carissimi in Christo filii nostri Belae illustris 

regis Ungariae salutem ..... A tua, sollicite debet excellentia.. de- 

xitari, quod iniustum et indecens esse dignoscitur et praecipue 

„quod. iniuriam seu offensam carissimae in Christo filiae nostrae 

Mariae illustris reginae Ungariae matris tuae continere videtur. 

Sane sicut carissimi in Christo filii nostri Belae illustris regis 

Ungariae patris tui et iam dictae -reginae nuncius specialis pro 

ipsa nobis exposuit, tu non attendens, quod res inter alios acta 

alteri praeiudicare non debet, praetextu cuiusdam corpositio- 

nis, quac isne ipsius reginae assensu inter te et regem eundeui. 

patrem tuum. olim intervenisse dicitur, quasdam villas eț terras. 

“Bistiche, Rodona, Zolosim et Querali vulgariter nuncupatas, 

quas ipsa et ceterae reginae Ungariae, quae praecesserunt ean- 

dem, a tempore, cuius memoria non existit, tenuerunt pacifice 

et quiete, contra iustitiam occupasti et occupatas detines în eius- 

dem reginae praeiudicium et gravamen. Quare ipsa et rex prae- 

dictus per eundem nuncium instanter postulari fecerunt a nobis. 

'ut praedictae reginae super hoc faceremus iustitiae plenitudinem 

exhiberi. Nos itaque considerantes attente, quod ex occupatione 

et detentione iniusta villarum et terrarum huiusmodi non modi- 

cum tuae famae deperit et saluti, maxime cum dictorum regis et 

reginae. sublimitas, sicut audivimus, sit exinde turbata graviter 

et offensa; magnitudinem tuam rogandam attente duximus ât 

monendam, quatenus provide considerans et diligenter attendens, 

quod cum regis aeterni benignitas iam terras et. bona plurima
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tuae subiecerit potestati, et de ipsius clementia spes firma, gera- tur, quod personam suam adhue multipliciter exaltabit, te ad materna iura vel ad quorumcumque bona fidelium, qui omnium ile regno Ungariae propulsare teneris iniurias, non decet illiciţe aliquatenus inhiare, supra dictas terras et villas ei pro apOs- iolicae sedis et nostra Teverentia prompta liberalitate restituas, dictorumque regis et reginae placare animum necnon benedic- tionem ipsorum assiduam promereri per exhibitionem filialis re- verentiae non postponas, ita quod tibi exinde gratiae divinae praemium et nostri favoris ac laudis humanae proveniaţ incre- mentin. Alioquin cum nos praedictae reginae, pro qua in suis iuribus confovenda praefaţi mansuetudo regis apud nos affec- imosa, fecit precamina interponi, non possimus in suo iure deesse, qui sumus omnibus in iustitia debitores, venerabilibus fratribus nostris...") archiepiscopo Strigoniensi et...) episcopo Jau- riensi damus nostris literis in mandatis, ut te ad restituendum praefatae reginae villas et terras easdem monitione praemissa per censuram ecclesiasticam, sicut iustum fuerit, appellatione vemota compellant. Datum apud urbem Veterem, XVII. Kalendas Augusti, anno tertio. 
Necomplet : Fejâr, IV. 3, p. 216—217; 'Teutseh und Firnha- ber, Urhundenbuch, I, p. 80; Hurmuzaki, L*, p. 319-320, Complet : Theiner, Mon. Hung. |, p. 275; Zimmermann--- Werner, Î vrkundenbuch, p. 92—93, Nr. 106. 

Il. 
1264. Ştefan, ducele Transileaniei, dărueşte comitelui Hazos era Năsăudului, ținut deşert şi lipsit de locuitori. 
Stephanus, Dei gratia, iunior rex Vngarie, Dux Transilva- nus, Dominus Cumanorum, omnibus praesentes litteras cons- Pecturis, salutem in Domino saluatore. Regia pietas singulorum merita tenetur inspicere oculo pietatis, et ipsos inuitare ad fi- delitatis opera. muneribus donativis, vt eorum exemplo alii ad obsequia perpetuae fidelitaţis ardencius incitentur, et solercius famulentur., Proinde ad vniversorum noticiam harum serie vo- lumus peruenire, quod quum Hazos comes nobis et regno nostro. a Primeuis etatis sue temporibus in multis seu diversis articulis fideliter seruiverit et indefesse; personam Ssuam, aut suorum for- 

2) Phidippus, 
*) Omodeus.
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tune casibus expohere minime formidando. Nos in recompensa- 

tionem servitiorum eiusdem, quamquam pro modico reputemus, 

4uud ad praesens agimus, respectu horum, que facere intendi- 

mus, eidem et suis heredibus heredumgue successoribus terram 

Nazwod *), que, sicut per Both maiorem exercitus castri nostri 

de Wolko, quem ad reambulandam et inquirendam ipsam ter- 

ram, transmiseramus, intelleximus, îuit lerra sine herede dece- 

dentium vexillum nostrum deferentium, vacuam tamen, et habi- 

tatoribus carentem cum omnibus vtilitatibus et pertinenciis, con- 

tulimus perpetuo et irrevocabiliter possidendam. Et ne in pos- 

terum. processu temporis per quempian possit vel debeat in irri- 

tum reuocari, presentes concessimus litteras, dupplicis nostri 

sigilli munimine roboratas. Datum per manus Magistri Bene- 

dicti, Prepositi Orodiensis, aule nostre Vice-Cancellarii. Anno 

Domini Millesimo Ducentesimo sexagesimo quarto. 

Fejer, LV. 3. pag. 202—203. — Teutsch und Firnbaber, Ur- 

udenbuch, |, pag. Bi. — Hurmuzaki, L, pp. 321—822. 

III. 

1392. Conventul mănăstirii din Mănăşturul-Clujului înşti- 

ințează pe Ludislau, vice-voevodul Ardealului, că Ştefan al lui 

Peche de Vilagusberk, apoi Ioan, fiul lui Mihail de Nemege, şi 

Ladislau, fiul lui Geleth, şi Ladislau, fiul lui Ladislau, Ioan, fiul 

lui Nicolae, Martin, fiul lui Andrei, şi Anton, fiul lui Nicolae de 

Sombkerek, au împărțit între ei posesiunile şi apartenențele aces- 

tora din Somherek (Sintereag), Vilagusberek (Vireag), Nemege- 

inferior şi Nemege superior (Nimigea-de-jos şi Nimigea-de-sus), 

Nemeth (Nimtiu), Prozlop (Prislop), Luchka (Luşca, Magas- 

morth (Mogoşmori), Kach (Cociu), Alsow- şi Felsew-Brethe 

(Brelea-de-sus şi Bretea-de-jos),. Egrus (Agrieş), Vdvarhel (Odor-. 

heiu) şi Chepan (Cepan) din Solnocul-interior. 

Conventus monasterii beate virginis de Clusmonostra me- 

morie commendamus tenore presentium significantes quibus ex- 

pedit universis, quod nos literas nobilis viri magistri Ladislai 

vicevayvodae Transilvani recepimus in hec verba. 

Religiosis viris, conventui de Clusmonostra, amicis suis ho- 

norandis Ladislaus vicevoyvoda Transilvanus amicitiam paratam 

cum honore. Dicitur nobis in persona Stephani filii Beche de 

Vilagusberk, quod ipse in dominica Septuagesima una cum fra- 

tribus suis, videlicet Ladislao filio Geleth et altero Ladistao filio 

Ladislai de Somkerek, ac Johanne filio Nicolai de eadem et 

*) Scris greşit în loc de Nazowd.
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Johanne filio Michaelis de Nemege, necnon Anthonio filio Ni- 
colai et Martino filio Andree de dicta Somkerek, iuxta conținen- 
tiam literarum vestrarum obligatoriarum novam divisionem. ce- 
lebrare vellet congruentem. Super quo vestram requirimus ami- 
citiam presentibus diligenter, quatenus vestrum mittatis homi- nem pro testimonio fide dignum, quo presente Nicolaus filius Losme de Zylagtew auţ Lewstasius de eadem, vel Abraham de Petherhaza seu Stephanus Crispus de Gyrolth alias absentibus homo noster vicinis eţ commetaneis suis universis inibi legitime convocando ex presentibus accedendo a prefatis fratribus suis divisionem petat verbo nostro, qui si dederint, bene quidem, alio- “uin citet ipsos contra prefatum Stephanum filium Beche nos- tram in presențiam ad terminum competentem rationem non da- tionis ipsorum reddituros; et post hec diem et locum ipsius cita- tionis cum nominibus citatorum, terminoque assignato nobis ami- cabiliter rescribatis. Datum Torde, in octavis festi Epiphania- rum Domini anno eiusdem M. CCC nonagesimo secundo. Nos enim iustis et legitimis petitionibus ipsius magistri Ladislai vicevayvode Transilvani annuentes una cum memorato Stephano crispo de Gyrolth homine eiusdem nostrum hominem, videlicet fratrem Anthonium presbyterum socium nostrum con- ventualem pro testimonio transmisimus fidedignum, qui demum exinde ad nos reversi nobis consona voce retulerunt eo modo ber nos requisiti, quod ipsi in predicta dominica Septuagesima vicinis eț comimetaneis suis universis legitime convocatis pariter accedendo, inter pretfatum Stephanum filium Beche de Vilagus- berk ab una. item J ohannem filium Michaelis de Nemege ac Ladislaum filium Gelethii et alterum Ladislaum filium Ladislai, -Tohannem filium Nicolai, Martinum filium Andree et Anthonium filium Nicolai nobilium de dicta Somkerek parte ab altera et coram ipsis in omnibus possessionibus dictorum nobilium *) de Somkerek, videlicet in dicta, Somkerek, Vilagosberk, Nemege in- feriori et Nemege superiori, Nemeth, Prozlop, Luchka, Magas- morth, Kach, Alsovbrethe, Egrus, Vduarhel, Felsewbrethe et Che- pan vocatis **) in comitaru de Zonuk interiori existentibus ha- bitis ***) talem divisionem usualem et irrevocabilem dicte par- tes procurassent inter se et celebrassent, quod omnes memora- tas posessiones in tres dividissenţ partes rectas et equales, quarum 

*) Sic, corect ar îi nobiles. N, A, 
**) In original greşit vocatarum. N, A. **) In original greşit ezistentiam, habitarum. N. A, 
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trium partium una Stephano filio Beche evenisset, secunda pars 

vero Johanni filio Michaelis de Nemege cedisset, tertia pars enini 
Ludislao filio Geleth et altero Ladislao filio Ladislai et Johanri 

tilio Nicolai cum aliis fratribus ipsorum patruelibus, quibusli- 

bet partibus cum omnibus utilitatibus et pertinentiis universis 

pacifice et quiete possidenda, videlicet terris arabilibus, silvis, 

nemoribus, alpibus, aquis, piscinis, molendinis, pratis et fenetis 

cultis et incultis in omnibus possessionibus ipsorum habitis. 

Item Johannem filium Nicolai in domo et fundo curie sue in 

dicta Somkerek habito pacifice reliquissent, et ratione huius- 

modi fundi curie tante longitudinis et latitudinis, sicut reside- 

ret predicta, fundus seu domus Johannis, în dicta, Somkerek duo 

loca, sessionalia mensurando, unum Stephano filio Beche îilii 

Geleth et alium Johanni filio Michaelis reliquissent, insuper iun= 

dum seu curiam Johannis filii Michaelis in Nemege eidem pa- 

cifice et quiete possidere relinquendo, similiter et Stephano îi- 

lio Beche in Vilagusberek domum suam et curiam possidere di- 

mittendo; insulam vero in Somkerek existentem habitam simili- 

ter in tres dividissent partes, superior Ladislao filio Ladislai 

cum suis fratribus condivisionalibus cedisset, inferior vero pars 

Stephano filio Beche devenisset, in medio autem Johanni filio 

Michaelis succedisset, quibuslibet partibus pacifice tenere et pos- 

sidere cum utilitatibus. Insuper guilibet ipsorum in aquis ubili- 

het in possessionibus eorum decurrentibus molendinum novum 

edificandi et construendi liberam haberet tacultatem, et hoc tali 

modo, quod clausuram ipsorum molendinorum alium molendi- 

num antiquum et in antea constructum impedire vel torrentari 

non possit; hoc etiam declarato, quod quilibet ipsorum în omni- 

bus possessionibus eorum în locis desertis, aut in campis vel in 

alio loco sessionali sessiones construere, iobagiones desuper des- 

cendi et possessiones eorum augmentari, ubicunque necesse fie- 

ret facere liberam haberet facultatem, hoc non pretermisso, 

quod terras arabiles ac alia usibilia et utilia predictarum. posses- 

sionum ipsorum in quolibet anno sortive inter se percipere, si- 

militer et molendini lucra. Item literalia instrumenta ipsorum 

divisionabilia, si que habuissent in antea facto în premisso con- 

fecta, vana, cassa et friola, ac viribus caritura *), exhibitori- 

busque eorundem nocitura **) relinguendo, hoc similiter decla- 

*) In original greșit vanas, cassas et friolas, ac viribus carituTase 

N. A. 
**) In original nocituras.
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xato, quod molendina non in pristino, sed in novo loco edificare 
deberent, tali vinculo moderaminis inter partes in premissis im- 
posito, quod si qua partium predictam divisionem în toto vel in 
parte iniringere vel reiterare niteretur, tunc talis pars contra 
partem alteram ipsam divisionem sutferentem in centum marcis, 
indici vero in viginti marcis convincerentur eo facto; ad yuod 
se partes predicte coram ipsis spontanea, obligassent voluntate. 
În cuius rei testimonium perpetuamque firmitatem literas no- 
stras privilegiales pendentis et autentici sigilii nostri munimine 
roboratas partibus predictis duximus concedendas communi 
iustitia, suadente. Datum duodecimo die termini prenotati, anno 
domini supra dicto. 

Originalul pe pergament, cu un fragment de sigil atârnând 
de o sfoară de mătase galbenă, 7759 (Arhiva Teleki). 

Barabăs Samu, A romai szent birodalmi grof Sz6hi Telehii 
csalăd okleveltăra, v. 1 (1206-1437), Budapest, 1895, pp. 235— 
237, 

IV. 
1440. Conventul mănăstirii din Mănăşturul Clujului în- 

ştiințează că Elisabeta, regina Ungariei, i-a ordonat să intro» 
ducă pe Mihai Jakch, comitele Secuilor, în posesiunea castru- 
lui părăsit de la Rodna şi a satelor româneşti din dreapta Văii 
Someşului de sus, care se spune că în mare parte ar fi fost pără- 
site de locuitori. 

Conventus Monasterii beatae Mariae Virginis de Colosmo- 
nostra. Omnibus Christi fidelibus tam praesentibus, quam Îu- 
turis, praesens scriptum inspecturis salutem in salutis largi- 
tore. Ad universorum notitiam harum serie volumus pervenire, 
quod nos literas Serinissimae Principis et Dnae Dnae Elisabeth 
Dei grația, Hungariae, Dalhmatiae 
que et Stiriae Ducissae 
haec verba : 

„ Croatiae ete. Reginae, Austriae- 
ca omni cum reverentia, recepimus in 

Elisabeth Dei gratia Hungariae, Dalmatiae, Croatiae etc. 
Regina, Austriaeque et Stiriae Ducissa, nec non Marchionissa 
Moraviae ete. fidelibus nostris Conventui ecelesiae de Clusmo- 
nostra, salutem, et gratiam. Cum nos pro fidelibus servitiis fide- 
lis nostri sincere dilecti Magnifici Michaelis filii quondam 
Stephani Jaceh de Kusal, alias Comitis Siculorum nostrorumn, 
partim primum invictissimo Principi Dno Sigismundo Roma- 
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norum Imperatori, ac Hungariae etc. Regi genitori nostro cha- 

rissimo, et tandem excellentissimo Principi Dno Alberto Regi, 

Dno, et marito nostro praedilecto felicium recordationuim, sub- 

segquenter etiam Matti nostrae locis debitis, et temporibus opor- 

tunis exhibitis, et impensis, Castrum desertum, sive locum Castri 

desolati Radna nuncupati, nec non possesiones, seu villas in ma- 

jori parte, ut dicitur vacuas, et inhabitatoribus destitutas, simi- 

liter Radna(,) major), Zenthgyurgh, Nyrmezed, Felseorebre, 

Alsorebre, Chech ?), Nazod, Zalva, Zagra, et Maklod”) vocata=, 

“omnino in Comitatu Szolnok Interiori partium nostrarum Trati- 

“ylvanarum habitas, et existentes, quae scilicet nunc apud manus 

antelati Michaelis Jacch, ac Petri filii Ladislai, et Georgii filio- 

rum quondam Ioannis modo simili Jakeh de praefata Kusal, 

fratris ipsius..... lis generationalium, et condivitionalium pro 

certa pecunarium summa a Regia Maite titulo pienoris existare 

perhibentur, simul cum omnibus suis utilitatibus, et pertinantiis 

quibuslibet, duocunque nominis vocabulo vocitatis, praemissis sic, 

ut nostrae superius exposita sunt tarrata Majestati staritibus, et 

se 'habentibus, ahnotatis Michaeli, Petro, ipsorumque haeredibus, 

'et posteritatibus quoad directam medietatem dicti Castri, ac pos- 

sessionum, et villaruin, item praetactis Ladislao filio Georgii, et 

siiniliter suis 'haeredibus st posteritatibus quoad unam partem 

mediam ipsius alterius medielta]tis talismodi Castri, ac posse- 

sionum, et 'vilarum, nec non siipradictis alteri Ladislao, et Geor- 

gio filiis'quondam Ioannis Jakeh, et modo simili ipsorum haere- 

dibus at -posteritatibus universis quoad reliquam mediam parteur 

ipsius alterius medietatis earum Castri et 'possessionum, ac villa- 

1)'Copiat greșit în loc de Maior = „Maer. D-1 N. Iorga, Docu- 

mente româneşti din arhivele Bistriţei, Partea I, p. V traduce pe 

“hadna major“ cu „Rodna-Mare“, dar probabil trebuie cetit „Radna. 

Major” si tradus „Rodna, Maier“, având de a face cu satul „Maieru” 

(ung. Major) de lângă Rodna, adecă cu „măeriștea” Rodnei. Atributul 

Rodnei e „veche'“, când e vorba să se deosebească de Șanț din care-sa 

făcut Rodna-noud. Greşită este şi cetirea Radna-major (== „Maer”) 

a dlui Motogna din Articole şi documente, Cluj, 1923, p. 18, cum dova- 

deşte documentul dela 1450 unde Radna se întrebuinţează deosebit 

de Maior (cf. Szabo 'Kâroly, 45 erdehi muzeum eredeli okleveleinet: 

“Jivonata, Budapest, 1889, p. :G%; Motogna, her. ist., XI, Nr. 6, pp. 

198—199). 

:) Copiat greşit în loc de Thech = „Telch“, „Telciu“. 
%) Copiat greşit in loc de Makold = „Makoud“, Mak6d“, „Mocut”.
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rum, vigore aliarum literarum nostrarum exinde confectarum, 
ac certo medo in eisdem literis nostris specificato in perpetuum 
duximus conferendum, velimusque ipsos per nostrum, et vestrum 
homines legitime facere introduci. Igitur fidelitati vestrae firmi- 
ter praecipiendo mandamus, quatenus vestrum mittatis hominem 
pro testimonio fidedignum, quo praesente Valentimus, vel Ioannes 
tilii Petri, filii Tohannis de Kador, vel Antonius de Mikehaza, 
sive Nicolaus de Neume, sive Stephanus de Kecheth, seu Geor- 
gius de IKend neve Ioannes de Zerthivan, vel Nicolaus Gebarth de Zilkerek, aut Blasius de Cheren, seu Ladislaus de Keresztur 
seu Fabianus Macrai de Zenthgyieurgh, aliis absentibus, homo noster ad facies praetacti Castri, villarumque, et possesionum pr&- notatarum vicinis eţ commetaneis suis universis inibi legitime convocatis, et praesentibus accedendo, introducat praetatos Mi- chaelem, Petrum, Ladislaum, ac alterum, Ladislaum, et Georgium 
in dominium ejusdem, ac ipsarum, statuatque idem, et ipsas ejs- dem praemissae nostrae donationis titulo, ut praemittitur, certo modo in eisdem aliis literis nostris contento perpetuo possidens si non fuerit contradictum, contradictores vero, si qui fuerint, evocet «os contra praenotatos Michaelem, Petrum, Ladislaum, ac alte- run Ladislaum, et Georgium in praesentiam Voyvodae partiun nuostrarum Transylvanorum ad terminum comypetentem, ratio- hein contradictionis eorum reddituros. Et posthaec hujusmodi introductionis, et statutionis seriem cum contradictorum, et evo- catorum, si qui fuerint, vicinorumque et commetaneorum, qui praemissae statutioni intererunt, nominibus et termino assignato eidem Wayvodae mori solito rescrihatis, Datum Budae in festo beatae Agnetis virginis, et martiris Alnnjo Dni millesimo qua- drigentesimo quadragesimo. Nos itaque mandatis, et praeceptis ipsius Reginalis Majestatis in omnibus obedire cupientes, ut tene- Mur una cum memorato Valentino filio Petri filii Tohannis de ador homine suo nostrum hominem videlicet religiosum virun 

fratrem Gasparem socium nostrum Conventualem ad praemissa Veragenda nostro pro testimonio transmisimus fidedignum, qui demum exinde ad n0s reversi. nobis uniformiter retulerunt, quod ipsi feria secunda proxima, post festum beati Mathaei Apostoii novissime praeterita, ad facies praetacti Castri, villarumque. et - POSsessionum praenotatarum vicinis, et commentaneis suis uni- versis, videlicet Egregio Nicolao de Somkerek, pro quo providus
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vir Ladislaus in Pozloph ') residens, ac loannes Farkas de Ze- 

zerma, pro quo Laurentius Eurdegh de eadem comparuisset. tem 

Nicolao, Lohanne dictis Clobos, et Andrea Ravo, ipsorum ac to- 
tius Comitatus ”) (sic !) possessionis, ac Demetrii?) comparenti- 
bus, aliisque quam pluribus inibi legitime convocatis praesenti- 

bus accedens praefatos Michaelem, Petrum, Ladislaum, alterum 

Ladislaum, et Georgium in dominium ejusdem, ac ipsorum intro- 

duxisset, statuisset idem, ac ipsas eisdem praemissae donationis 

titulo, ut praemittitur, certo modo in eisdem aliis literis suis con- 

tento, perpetuo possidens: nullo penitus contradictore apparente, 

legitiînis diebus, et horis in faciebus eorundem permanendo. In 

cujus rei memoriam firmitatemque perpetuam praesentes literas 

nostras privilegiales pendentis, et authentici sigilli nostri appen- 

sione communitas duximus concedendas. Datum quintodecimo 

die diei introductionis, et statutionis pracdlic)tarum. Anno Dni 

supradicto. " 

Ex autographo Archivi Conventus K. Monostoriensis. 

XIII, 273. 

los. Kemeny, Appendiz  Diplomalarii Transsyivanici, a. 

1421—1449, pp. 183-——194 (Muzeul Ardelean, Bibl. Univ. din 

Cluj). — Un scurt extras în Hurmuzahi, LT, 669, după Transil- 

-“ania, 1873, p. 65. 

V. 

1450. Conrentul din Mănăşturul Clujului înştiințează pe re- 

gele Ladislau V că, după porunca judelui țării Ladislau de Pulucz, 

a prețuit din ochi posesiunile din Rodna şi pe celelalte care se țin 

de aceasta (Maier, Sângeorz, Răvra, Feldru, Năsăud, Telciu, 

Zagra, Salva şi Mocod) ale lui Gheorghe Jakch de Kusaly şi ale 
fratelui mort al acestuia Ladislau şi le-a predat lui Nicolae de 

Kemer ca zălog cu dreptul de a fi răscumpărate; iar după aceea 

a prețuit din ochi posesiunile amintiților Jakch din Kusaly (Co- 

şeiu), Erked (Archita), Gărcsăn (Gârceiu), Debren(d) (Dobrin), 

Kucz6 s. Kucs6 (Cuceu), Arany-mezd (Băbeni), Mojgrâd (Moi- 

grad), Popfalu (Povești), Berend (Berind), Nagykes, Szeplak 

  

1) Hodie Pazmos. — Nota lui hemâny. 

2) îi. e. Bistriciensis. — Nota lui Kemâny. 

3) îi. e. Nagy Demeter. — Nota lui Kemâny. 

n
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(Săpluc), Horeăth, Aranyos-alja (Arieş), Siilelihed, ( Șilimeghiia), 
Băshâza (Biușa), Almdăs (Alias), Behjnes (Lazuri) etc., dur 
Uheorghe Jakch nu l-a lăsat să le ia în primire pentru Xicolae 
de Kemsâr. ulă! ce priveşte contriirul, câ! şi jidele, iar tădiva lui 
Gheorghe Jakeh de Kuscly numui ce priveşte jiidele. 

Originalul pe hârtie cu pecetea pe verso în colecţit contelui 
Los. Kemâny (Muzeul Ardelean, Bibl. Univ ersității din Cluj). 
Documentul a fost publicat în ps arte de dl V. Motogna în Revista 
istorică, XI- 1925, Nrele 7—9, pp. 196—201. 

Pentru motivele arătate pe pp. 3—4 reproduc aici documen- 
tul în facsimile.
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Rebra-mică 91—92 
Rebricea 92 
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Rebricioara 92 
Rebrișoara (Răbri- 

şoara) 91 — 92 
Rebrişorul (Răbri- 

șorul) 91 
Remetea 113 

Repedea 138 
Repedele 41, 72, 138, 

145 

Rodbav 13 
Rodna (Rocna, Rogna) 

99—102 

Rodna-nouă 60—61 
Romna 102 
Romuli 125—126 
Rona 101 
Rotbav 13 
Rotunda 12, 
Ruda 100 
Rudahbaia 100 
Rudăria 100 
Ruien 86 
Rune (Runcul-Salvei) 

120—121, 145 
Runeul-Sângerilor 145 
Runcul-Tunzărilor 145 
Rus 76 
Rusaia 79 
Rus-Borgo (Huşii- 

Bârgăului) 143 
Rusca 76 

Rusca-montană 16 
Ruschiţa 76 
Ruscior 40, 64, 16 

Rusciori 64. 175 
Huşi 713—83, 76 
Rușii-Bârgăului 76, 

79, 144 
Rușii-Munţi 76 
Ruşor 76 
Rusova-nouă 
Rusova-veche 76 
Rusu-de-jos 
Rusu-de-sus 76 

145: 

Săbăuani 69 
Săbiş 40—41 
Săbişa 41
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Saca 145 
Săcătura-Guzului 146 
Săcătura-Marcului 145 
Sălagiu 44 
Sălăuţa s17 
Sâlhă (Sălhă, Silhă, 

Sâlăă) 111 —112 
Salva (Salua) 87-89 
Sângeorz (Sângeorzul 

s. Sângiorgiul-român, 
Sângeovz-Băi) 116-119 
Sân-losif 96 —98 
Sărăţel 36—37 
Săsar 34 
Săsarm 34 
Sătmar (Satu-mare, 
Sătmariu, Săcmar, 56, 

109 

Săvăghisla 146 
Sebeş 41 
Sebeşel 41 
Sebeșşul-de-jos 
Sebeșul-de-sus 41 
Sebişul (Săbişui) 
Săbgișul, Săbdgișul 

de-jos și de-sus 40 
Sebișul-de-jos 76 
Seciu 51 
Seini 57. 
Seret 36—37, 76 
Sereţel 36 — 37. 16, 79 
Sfântul 41 
Sibiiu 73 
Slănic 78 
Soloanu 87 
Solnoc 78 
Soloneţ 78 
Solovăstru 75 
Someş 70—71 
Soroca 18 
Soroceni 18 
Stâna-Bătrânului 133 
Stârei 17 
Stibor 26 
Straja 64 
Strâmba, 39, 125—126, 

145 

Strâmbul 125. 

Strâmtura 145 
Strechea 16 
Streiu 45—46, 13 
Strelţa 46 
Sturz 17, 148 
Sturzeni 148 
Sub-Beşineu 66, 67 
Suceava 69 
Suhar 111 
Suhărău 111 
Suhard (Suhardel, 
Suhardzel) 110—112 
Suplaiu 122 

Samșud 106 
Șăndroaia 29 
Sandru 29, 69 
Şandrul-Mare 29 
Șanț 60——61, 64 
Şătrev (Șătref, Sătreg), 
67 

Şebeș 41 
Şebiş 41 
Şieu 35—36, 72, 139 
Şieu-Cristur 36 
Şieul-mare 36 
Șieul-mie 36 
Şieu-Măgheruş 39 
Şieu-Odorheiu 38 
Şieu-Sfântul 41 
gieuţ 35 
Şintereag 39 
Şirling 42 
Șoarec 17 
Șoim 18 
Șoimul 69 - 
Şoimuş 18 
Şolbog 67 
Soldan 17 
Șomfafău 40 
Ştiol 60 

Tâmpa 150--151 
Tarcăul 69 
Târlişua 35, 89, 128 
Târnava 37, 713 
Tarniţa-hoiturilor 61 
Tăul-Zimbrului 16 

Tăure 55 
Tăuri 55 
Telcea 15—16 
Telcişor 18 
Telciu 7- 19, 83 
Telchiu 7 
Teliciul-de-sus 7 
Teoltiur 22 
Teşna (rece și împu- 

ţita) 79 
Teșniţa . 79 
Teutiș 138 
Tevkes, Thevkes - 
Thewles, Tewkes 

Tewkws, Thekes 
Tekes, Tukas 129, 138 
Tigheci 77 
Tiha 143, 145 
Tihuţa 145 
Timiş 70 
Tomnatic 57, 145 
Tonciu 30—31 
Tradam (Treadam) 

1271—128 

Trâmpocle 128 
Trapold 128 
Trip 16 
Tur 18, 147 
Turda 145—149. 
Turdaș 143 
Turdăteşști 148 
Turdeni 148 
Țâbleş 27 

„Ţaga 131, 138 
Ţapul 16 
Țâhlă 111—112 
Ţărăţăl 37 
Țereţel 36—317 
Ţibin 73 
Țibleș 27 
Țibleşel 27 
Țiblişiu 27 
Ţigău 138 
Ţihlă 111—112 

Uifalău 12 
Urie 51, 

: Uricani 51



Urisiul-de-jos 
Urisiul-de-sus 75 
Urişor 22, 64 
Uriu 64 
Uriul-de-sus 22, 64 
Uroiu 64 
Ursoaia 17 
Ursoiu 17 

Văcarea 57 
Vâlean 18 
Vălcău 18 
Valea-Băilor 60 
Valea-Bărbatului 133 
Valea-Bârgăului 79 
Valea-Boului 17 
Valea-Boilor 13 
Valea-Borcutului 67 
Valea-Caprii 16 
Valea-Cârţibabii 14 
Valea-Cerbului 
Valea-Corbului 17, 

18, 20 
Valea-Coşna 79 
Valea-Demăcuşii 69 
Valea-Fraii 90 
Valea-Dornei 110 

- Valea-Gezunilor, 146 
Valea-Guzului 16 
Valea-Hârtoapei 135 
Valea-lepei 17 
Valea-Ineului 11, 13 
Valea-lneuţului 11 

Valea-Ine:iţa s. Ineuţii 
11, 13 

Valea-Leșului 67 

Valea-lui-Căliman 27 

Valea-lui-Gezune 146 

Valea-Pietrișului 145 
Valea-Popii 65 
Valea-Prihodului 80 

Valea-Purcăreţului 66 
Valea-Raitii 65; 66 

Valea-rea 65 
Valea-repede 712, 138, 

145 

Valea-Hodnei (Vallis 
Rodna, Vallis Rod- 

nensis, Valachorum 
Vallis Rodnensis, 
Vallis Volachalis) 
151 

Valea-Săului 145 
Velea-Sălboasă 112,145 
Valea-Strâmbii 126, 

145 

Valea.-Strugarului 66 
Valea-Telcişor 18 
Valea-Teleiului 18 
Valea-Ursoii 17 
Valea-Ursului 16 
Valea-Viezunilor 16 
Valea-Vinului 68, 127, 

145 

Valea-Zinului 68 
Valenigea 48 
Vâlfa 79 
Vama 69 
Varaiu 57 
Văratie 57 
Vărarea 51—59, 64 
Vârful-Beşineului 66 
Vârful-Beșineului 65, 

67 

Vârful-Căpățânii 145 
Vârful Caprei 17 
Vârtul-Chicerii 148 
Vârful-Gâş ei 16 
Vârful-Muncelului 145 
Vârful-Omului 16, 145 
Vârful-Paltinului 145 
Vârful-Plopilor 145 
Vârful-Preluci 79 
Vârful-Puzdrelor 68 
Vârtul-Săcăturilor 145 
Vârful-Scredii 80 

171 

Vârtul-Staniște 80 
Vâărful-Stâreului 16 
Vârful-Ştegii (Ştevii) 79 
Vârtul-Ursoii 17 
Varole 57 
Varoşa 67 
Vârşeţ 110 
Vârtoape 135 
Vârtoapele 135 
Vârtop 135 
Vârtopul 135 
Vatra-Dornei 110 
Viezunii 17 
Vima-mare 146 
Vireag 34 
Voivodeasa 29 
Vorona 18, 20 
Voronca 18, 20 
Voroncova 18, 20 
Voroneţ, 18. 20 
Voronovița 18, 20 
Vrancea, 18, 20 
Vrănești 18, 20 
Vremeș 28 
Vulcan 18 
Vulturul 17 

Zagăr 84 
Zagra (ț Zagor) 73, 
84 — 86, 135 

Zagorna 86 
Zahorancea 86 
Zahoreni 86 
Zahorna 86 
Zâmbriţa 16 
Zezunii 17 
Zgeău 61 
Zghiabul-Sturza 148 
Z'mbroaia 16 
Zimbroslav 17 
Zimbrul 16 
Zimbru 17



Addenda. 
Se culesese şi Indicele acestei lucrări când am primit G.. 

Weigand, Balkan-Arehiv, Il, Leipzig, 1927, care cuprinde două 

lucrări de toponimie: Die Ortsnamen des Seklergebietes în Sieben- 

biirgen de Otto Liebhart (pp. 1—96) şi continuarea lucrării 

Die Orisnamen im mătileren Teile des siidlichen Siebenburgens de W. 

Seheiner (pp. 113—172),a cărei parte întâiu am utilizat-o în cursul 

Jucrării. Deoarece unele din rezultatele acestor lucrări vin să con-. 

firme câteva explicări pe care le-am dat și eu în mod indepen- 

dent în studiul la sfârsitul căruia am ajuns, sânt nevoit să revin 

asupra lor, făcând căteva completări. E 

Astfel, vorbind de Deesfala, jud. Odorheiu (p. 20, Nr. 96); 

Liebhart îl indentifică cu Dejul de care mam ocupat şi eu 

pe p. 31. Liebhart înşiră numeroase forme ungurești cu -6s sau 

es-, rom. -ciu şi-ş (cf. Deciul sau Câmpul Deciuhui, ]. Mehedinti; 

Deşiul, părău, vale, jud. Gorj) şi-l explică la fel cu mine, fără a 

da insă bibliografia explicărilor anterioare, 

Pentru cătunul Fiad dintre Telciu și Strâmba, unde se gă- 

seşte o fabrică de scânduri, trebue să propun explicarea pe cure 

o dă Liebhart (p. 26, Nr. 131) pentru Fiatfalua sau Fiadţalia, 

Fyadfalva, Fiadhfalva (C. Szabo şi L. Szădeczky, Sz6kely Orlevăl- 

târ, Cluj, 1872—98, 1 224, 11 73, IV 38), Fiad, com. Szaboles- 

(Csănki, 1 514 etc.) Fidthkajtor, com. Fejer: < n. pers. ung. Fiad, 

Fyod (Szamota-Zolnai, OllSz., 245), Fidt (Csânki, | 181; [1 79). 

şi ung. fiat „abundantia, Reichlichkeit, Ergiebigkeit* (2) (Szarvas-Si- 

monyi, MNylSz., 1 847). a | LL 

| Pentru cele spuse (p. 68) despre Gaşi, Găgi şi Prelucile 

Gagii, în care atributul este, evident nume de persoană cf. şi 6x- 

plicarea aproape la fel a lui Liebhart dată ungurescului Gagy, 

rom. Gagiu (j. Odorheiu), pp. 27—98. | 

Cu privire la Golomba < ung. galamb (p. 17), ci și Liebhart :- 

Galambod, rom. Golomba < ung. galamb + -od (p. 28). Sufixul 

ung. -od deci ar fi fost înlocuit cu românescul -a. 

Ca să explice ung. Tordătfalva și Torda (rom. Turda, germ. 

"Piordiiburg), pentru care adună formele documentare cele ma: 

“&ehi, Tiebhart (pp. 74—76, Nr, 420) propune râd. slav, fră- 

hat, feste, deci una din explicările pe care le-am propia.
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și eu pe pp. 145—149. Dar în vreme ce eu mă gândiam la 
acest radical având în vedere terenul, compoziţia și configuraţia 
acestuia, fiind vorba de două vârfuri de munţi (Turda, j. Vâlcea, 
și Măgura- Turzii, j. Năsăud), ori posibilitatea numirii după un 
proprietar, Liebhart se gândește la „intăritură“ (p. 74—75; cf, 

"bg. tuzrdina „Befestigung, Festung“) ori la o numire după pro- 
prietar (p. 75—T6). Dacă „întăritura* ar fi posibilă în cazul ora= 
șului Turda"), ea nu este probabilă pe vârful unor munţi care, 
dacă nu sânt numiţi după ocupaţia și configuraţia terenului, tre- 
bue să fie numiţi după proprietarul numit „Tare, „Stark, Kraft- 
woll. Fest“ (ef. alară de Thurde, Thurda, atestat. în Quellen zur 
Geschichte der Stadt Kronstadt, IL 477, 488, și n. pers. Torda, 
ap. Karăcsonyi, A magyar nemzetstgel: a XIV. szăzad kozepeig, 
“Budapest, 1901, vol. III!, pp. 76, 141, 144, și Tordas, Csânki. IL 
563, pe care le dă Licbhart, p. 75). 

După Liebhart cuvântul slav a dat următoarele 4 reflexe un- 
„gurești dela, care trebue să pornim: „1. Tord-, 2. Turd-, 3. Tard-, 
4. Tărd-, Dărd: cf. Csânki 1 180 (Bor s6d): Tardona < toradind 

" „Festung“; III 687 (Moson) Tordambsz— Turdamesz < trdo + 
"măsto apropiat prin et. pop. de ung. mâsz „Kalk“, ; 1 180 Bor 
56 d): Zard, doc. Thord, Toord, Thard ; p. 655 (B6 k 6 s): Torda + 

„II 356 (Valk6: Tard, doc. 2 Thord, 2 Tord, Thară, Tard Tar dh. 
„astăzi (1894) Tordinezi“ ; Tardafalva—Tardosfalva +, doc. Torda, 
3 Torda-, Thorda-, Tarda-, Thardafalva, Thordosfalwa ; p. 530 (Bara- 
n va): Tărda- Tarda, doc. 7orda, Turida, Torda, Tharda, Tarda astăzi 
»Dărda“ ; p. 531 Torde, doc. Torde, Thorde; p. 8650 (Somogr): 
Tardas +, doc. 2 Tordas, Thordas, Thardas ; Tardti), doc. 2 Tord, 
Thord, 2 Tard, Thard, Tardi; UI 117 (Zala): Tordatalvat; 
p. 632 (Sopron): Tardt, doc. Tord, Tord, Thard: p. 332 
(Pejer): Tard +; p. 354 Tordas—Tardas: V 683 (Torda): 

" Torda—Torda Alnă, doc. 1075 Turda, Turda 1191, 1horda, 1268 
Torda, apoi 20 7orda, = Thorda, Turda etc.; p. 741 Torda- 
fala ; Tordalak(a) +; Sz. Ohl.. | 27 Turdavâr = Tordarar ac- 
tualul Vârfalva, din i da Aries lângă care se ridică ruinile 
vechiului Tordarâr (a. 1291)“ (p. 75). 

  

)) „Torda, d. Thorenburg, rum. Turda geben also auch aut slav. terzda 
zuriick, was geschichtlich auszerordentlich - wertroll ist, weil damit eindeutig 

- bewiesen ist, dass vor Deutschen, Magyaren und Rumănen dort ehedem Slaven 
„einen „festen Ort“ hatten, wie auch Bălgrad = Weiszenburg beweist (s. Wgd. 
- B..auch 1 S, 8). Thorenburg aus 'Tor(d)-emburg, dureh volksetvm, Ari'ehnung 
“an a, Tor.“ (p. 75), ”
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Dar deşi, cum am amintit, și ung. Torda ne-ar fi putut da 

în româneşte Turda (cf. ung. esorda > rom. ciurdă etc.), toluși 

continuu să cred că forma românească poate fi reflexul românesc 

direct al radicalului slav vechiu (cf v.-bg. sato < suto), mai ales 

că şi felul cum se termină 7ordăt din Tordătfalva. ne trimite 

mai curând la o origine românească decât ungurească, 

Forma cu -u-, care, cum arată documentele este cea mai 

veche și aproape exclusiv ardelenească, dacă este din rad. v.-slav. 

tord-, pare să ne fi venit adecă în acelaşi chip ca și Bălyradul, 

Târnava; Streiul, Bistiţa, etc., de care mam ocupat în cursul 

lucrării. Tărdești, sat (jud. Argeş) este mai nou decât Turda și 

derivă cu siguranţă dintr'un nume de persoană. 

În privința lui Rusor (p. 76) ef. Scheiner p. Li4, Nr. 217, 

unde se dă pentru Râuşor Crâu -+ =şor „Kleiner Bach“ și forma 

Rușor; pentru Ruşeior san Rusciori (p. 75) ef. şi Scheiner, p. 

118—119, Nr. 204; pentru Ruși (ibid.), cf. și Scheiner, p. 119 

Nr. 93; pentru Miercurea cf. și Scheiner, p. 119—120, Ar. 29. 

Din documente se vede că „fluvius Teltseha“ de care m'am 

ocupat pe p. 15—16, nu poate fi despărţit de numele satului 

Tilișca, j. Sibiiu (Scheiner, p. 147—148), pentru care Weigand 

(p. 148) trimite la srb., slov. telilha „weibl. Kalb“, deci un de- 

vivaţ din acelaş radical din care am explicat și pe Teltscha și 

Teleuul, nostru 

Pentru Chicera și D. Sehleludko, Baltan-Archir, UI, 279, 

propune radicalul slav. la care se gândeşte Densusianu.



ERRĂTĂ. 
Pag, 2 r. 20 jos (sic), îndreaptă în (sic) 
„4, 16 „ „turris lapidea . „  pturris lapidei“ 

„ 5 „15-16, „imaginaţie » » „imaginaţie“ 

„6, 9 sus universal , » „universal. 

8, 3 sus sec. XVI, > . sec, XVI. 

„10, li „. avem » » aveam 

„sp i4 j 'Thelch > » Thelijeh 

»1l, 19 „, încoace » » încoace ; 

» ll p 9 jos Mo(l)nar » » Moll|nar 

„11 8  „ mu(Dgibiles... Mo(Ddau » „ muţijgibiles... Molbdau 

»133 ti » Ilimbav » > Ghimbav 

„14 st > Sfântei > » Sfintei 

„15, 9 „ întocmai Pi » întocenai ca, 

„16, 15 sus ung. găz » „ung găziă. 

, 19 după r. 4 susadde: „*, 

„ 20 1.18-39jos vram-ik < bran-ik << vro-ik < bron-ih LL brădnik 

îndreaptă în vram-ik >> bran-ik > vron-ih >> bron-ik 

>> broduik 

„ 24 înaintea r. 11 jos adde: 2) 

„28r..6 jos Someşeană îndreaptă în Someșand, 

„332 8 » Bethen > > Bethlen 

„34 „17-18 sus Sz6szăma » > Szeszârma 

„35, 9 „ palae- slov.- grăeco- iai. „ paloeo- slov.- grădeto- 

tat. 

„86, 1 sus „soln“ . - „„solna““ 

„36 „ 19 jes Săsecul » > Săsescul 

„37 după r. 45 sus adde: 2). 

„4lr. 9 sus lugas < Zmgoș CC Lugoj îndreaptă în lugat > 

"Lugoș > Lagoj 
„42,4 Chirales îndreaptă în Chăraleş 

„429 22 Zweig » „Ieig 
„45 11 jos tonfoglalăsi » „  bofoglakiskori 

„48 „ 4-5 sus săsească > „ săsească sau nor 

țească 

„49 „ 11 jos stfel x > astfel 

„50, 16 sus maternă îndreaptă în ruteană 

51 „20 jos OKI Sz. > » Oli Sz.



    

    

   

BIBLIOTECA 

    
CENTRALĂ 178 UNIVERSITARĂ = CAROL | « 

BUCUREŞTI. 

Pag. 52, 3 „ Cazar » » cazar 
» 53,20 „, Ardust » » Ardusat 
» 54 » 1 sus ung, » » ung, 
» 56 » 14 ,„  . Satu-Mare > . Satu-mare 
„ 56 4 12 jos II, p. 193. » »  Tbid., IL, p. 193. 
» 5Tr.1 sus Vărarea. » » Vărarea (Nepos). 
„51,18 întăiu » » întâiu 
» 591 Arieșului , » Anieşului 
» 62 „ 21: jos Benrneker » p Berneker 
» 62, 8 „ Oreaţa-Leşile » » Oreasta- Leșile 
» 64 ; 71 sus (ef. Bârgău), » (ef. Bârgău). 
» 64 „ 19 jos Șanțul Başra, » „  Panțul, Başca, 
» 69 „ 10 'sus multîn » - mult în 
» 14,15 Orosfaja » » Orosfaia 
„ 14 12 jos (M oanaBcnno , » MoaAaBeho 
» 16 „ 16 sus Ruska » » Rusca 
» 16311 „ Padeş-ruska » , Padeş-rusca 
n 86 » 21 jos Și 9 » » „Și 9 

» 86,16 „, Zaharancea » » Zahorancea 
» 92, 6, r(debere ollis , „  Y(ijeber collis 
„ 100 20 sus adde: Rudanam a. 1241 (Rogerius, o. e., e. XX. ap- 

Schwandtner, Lc); 

„105 „ 15 jos 9) n 6) 
» 107 rândurile respective; îndreaptă notele, rămase ca în manuscris, 

îm, 2,3) 9,5) 
» 107 r. 8 jos szen îndreaptă în szân 
» 112 „ 12 jos după Miklosieh, Et. WB5. der slav. Spr. adde: p. 133 

5... V, siich-, | 
» 120 „ 4 şi 8 sus şi 20 și 18 jos cea dintâiu notă 1), a cărei 

numerotare a rămas ca în manuscris, se va înlocui cu *) 
» 121 3 sus tăietură îndreaptă în tâzetură s, tăieloare 
»12l „ 1 jos Arihva Someșană îndreaptă în Arhiva Someșană 
„124,18 , puteâ > » puteă 
„132, 2 sus Fecor Bun > . Fecor, Bun 
» 132 „ 14 jos şi 133 r. 1 desus Bărâneşti îndreaptă în Bătrânești 
» 136 „ 18 sus  Bâtschn Bâtscho îndreaptă în Bâlschn >> Bâtscha. 
» 137, 14  Ohege- Czigendorff Chege-, Czigendorff 
»159,, 1 jos adde: N.A, 
» 162 ,, 11-12 jos quadrigentesimo îndreaptă în quadringentesimo 
»173,, 15 jos cs- -C8- » » „174,12, Torda r _ Cora mn Ca "VERIFICATI 

* 2007 

» »


