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In titlul conferinței mele sânt două cuvinte, cu care. 
publicul mare nu este tocmai familiarizat... 

“ Este vorba de toponimie” și „onomastică”, pe care 

„trebue să le explic în. câteva cuvinte. _ 
Toponimia este, ştiinţa care cercețează . numele de 

locuri; onomastica, ştiinţa câre studiază. numele de - - 
persoană. - | Aa A 
"In ce chip putenr scoate concluzii priviloare la ye- 

chimea Românilor cu -ajutorul acestor două ştiinţe? 

In. documentele cele mai. vechi, începând cu 'cele 
date de cei: dintâiu regi arpadieni, se pomenesc nu 
nuinai nume de : localităţi, ci și “mume' de persoane, 
proprietari şi iobagi, dăruiţi odâtă cu feudele. Acestea 
sânt datate şi localizate. Dacă înfăţişarea lor este ro:- 
mânească, evident, ea ne spune că acolo, unde se gă- E 
'sesc aceste nume, au fost odihioară Români. - 

. je : , | Teme. 

„4 Această conferinţă păstrează “mersul ideilor, din comunicarea pe 
care am făcut-o la Academia Română în 12 lunie 1931. Documentarea 
celor cuprinse în ea se găseşte în lucrarea autorului: Românii în” - 
veacurile IX — XIV pe baza toponimie şi a onomasticei, București, 1933 
(ed, Academiei Române). Trimeteri fac numai când intregesc sau în- 
dreptez ceva în lucrarea citatâ. Pentru economie de Spaţiu dau numai. 
cel dintâiu an de atestare,” | - |
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“Ceea ce este - greu, este numai: stabilirea . faptului 
“când. are- un: nume - „înfăţişare „românească; "Aceasta 
din mai multe pricini. _ 
-Mai întâiu numele din documente se. pot ceti foarte 

diferit. (Urs, Vrs= Ursz, rom. „Urs şi Ors: Curt, Kurt= 
„Kurt, Kiirt şi Keri, etc.). e 

" Apoi avem o mulţime de nume foarte vechi do « ori- 
gine străină, mai ales slavă, pe care nu le putem în- .. 
trekuința * pentru scopul : nostru decât dacă - prezintă 

„- particularităţi fonologice - româneşti. De ex. pot îi slave : 
Şi” româneşti | în același timp. :nume. ca: Bogă/(a), 
Drag, Ldz(u), Rad, Rdda ;: “Podu, Polana, Pojana, 

„ele. Dar Pojeni, Polyenica. sânt româneşti, căci numai . - - 
în româneşte estescu putință pluralul Poieni din care 
sa făcut. şi derivarea lui Pol yenica, : Ra 
“Uneori: “numele poate îi âtât de. origine: slavă ori 

ungurească, cât şi “de origine latină (Csur, cet. Ciur; 
“Fok; Kăl,; Lor; Fir „sau. Pr = vag. Fiir, Fii, -TONI, - 

Fir, etc, d. 

- Dintre clementăle do. origine străină putem între- 
- Duinţa. mai: fără. grijă. albanezismele, de. care -Ungurii | 
nu au, Daf şi aici trebuie să băgăm: de samă să nu fie. - 
„venite prin vre-o “limbă slavă. : SI 

Ca multă Dăgare de samă trebuie să fim chiar şi 
la întrebuințare ca nuiinelor : de. origine latină. "Ele pol: 

„fi adecă şi din altă limbă romanică, ori. chiar din lim- 
ba latinii (de ex. “Maria „Noszira, Szompdes =. „Sanela 
Pax”, etc.). ini A a 

Iu Sfârşit - găsim niime străine “pentru calităţi ai . 
căror întemcietori „şi locuitori au fost. Români.. 
“Adescori forma cea: mai veche este o cheie sigură . 

“pentru explicarea : ctimologică - a : numelui şi ne fe 
rește de greşeli. Astiel documentele 'ne arată. clar că 

“ Mehădia, Mihddia; - Mehedia derivă din Mihăld (iar 
„acesta din! n. pers, Mihdly + sut.” top. - -d, care a dat. 
*Mehăld, "Mehaid, "Mehăd, "lelied, cu: dispariţia 0---
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bisnuită a lui d, niiscut din Î gutural)” + suf. top. - 

“nu din Ad mediam, care ar îi trebuit să dea Amară 

„nici din Mehed, iar acesta din ung. meh „albină. | 

Altă dată ne sânt de mare ajutor traducerile în altă 

limbă, pe care le găsim alături de un nume oaiecare. 

Astlel, de ex., asszd din Szek-Asszd-patak (3. Ciuc) ne 

avută că S=cl: din acest nume este acelaşi cu cel din 

Părăul-sec (j. Brașov). . Forme ca „mons Mal“, He 

oymăl, Mălhegy, ne axată că -mal înseamnă „munte”. 

- Cu toate, acestea, greutăţile întâmpinate în cercetii- 

rile de felul celor pe care se întemeiază această con- 

ferinţii nu sânt puţine. | 
“Din pricină că sântem nevoiţi să “întăturtira o Serie : 

de nume care au putut fi date și întrebuințate de Ro- 

mâni, fără să fie de origine românească, numărul lo- 

calităţilor româneşti şi al. Românilor este, mai - scăzut 

decât cuni: a fost în realitate. Dar esenţialul nu esto nu- 

mărul exact, ci însuşi faptul existenţei -şi vechimii lor. 

In privința aceasta, studiind numele topice şi de. 

persoană, ajungem la rezultate întradevăr surpriu- 

zătoare: pulem constata că au existat odinioară Români 

pe unde astăzi nu -mai sânt; pe unde abia se bă- 

nuia, ori nici nu se bănuia că au existat vreodată, şi în- 

ivur timp foarte. vechiu, de câteva ori aproape. de 

epoca de formare a poporului român. 

Ne: vom opri mai întâiu: la: ținutul cel mai depăr- 

tat de noi, la Pannonia, pentru motivele care_se vor 

vedea mai încolo. , - a 

După eronicele: ungurești, incepând cu Gesta Un- 
parorum de pe timpul. lui Ladislau cel Sfânt, conli- 

nuând cu Notarul - anonim al regelui. Bela, care, după 7. 

cei mai mulţi ascris în sec. XII şi pe care istorio- 

- grafia şi filologia ungurească îl consideră acum „dis- 

tins istoric pragmalic” (cu excepţia părţii. privitoare 

-la Români!) şi încheind cu călugărul anonim dela 
-- | - - ” , | i 1
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1308, în Pannonia, adecă în ţinutul de dincolo de -Du- 
'năre. (nu în altă parte din Ungaria, care se numia a- 
deseori și Pannonia), la venirea Ungurilor locuiau şi 
Români. Anonimul “regelui Bâla (c. 9) ne spun clar 
că „această țară o locuiau Slavii, Bulgarii şi Blahii, 

“adecă! păstorii Romanilor. Deoarece după moarlea | 
regelui Atila Romanii ziceau că. țara Pannoniei e.pă- 
şune, fiindcă în ţara Pannoniei păşieau urmele lor. 
Şi cu drepi cuvânt se numia țara Pannonici, păşunile 
Romanilor. căci şi acum Romanii pasc pe bunurile 
Î[>„domeniile”, „moşiile”] Ungariei“. 
Ei li. Sau opus- Ungurilor la - „Bezprem” (=, Vesz- 

prâni”), dar. fiind bătuţi, „părăsindu-şi tabăra dela 

- Veszprâm,... au îugil în ţara Teutonilnr” (e.18 şi 49). 
Notarul anonim al regelui Bâla numeşte pe Romiînii 
“din Pannonia când! „Blachi”, când , „Romani”. Avem şi 
“alle dovezi că în pasagiul citai Romani este "egal 
cu Blachi, deci cu . „Românii”, populaţie de origine 

„romanică”, Ă - - 

Călugăr ul anonim dela 1308 îi numeşte “„blăzi, qui 
"-eL olim tucrunt romanorum pastores”; iar blazi tre- 
„buc cetii Blusi, deci tocmai cum numește” notarul zno- - 
nim al regelui Bâla pe Românii din Ardeal, cu plura-: 

„lui slav (vlusi) ori românesc (Vlași) al lui vlah. N 
„Ti mai numește şi. „Panoni”, după provincia” lo- : 
'cuită, şi adaosă că „Panunii, care locuiau atunci Pano- . 
nia, loţi: crau păstori ai- Romanilor, şi aveau peste ei. 
zece regi pulernici în toată Mesia .şi: Panonia” (ed. . 
Gorka, pp. 13-15). „AMesia” înseammă la el „Mosony” 
Sau „Mark Mesn”, nu -„Mocsia”, iar „reges“ un fel de | 
„Crai. păsloreşti”, „reges paslorum”, »ecneji“. 

Bătuţi de “Unguri, au fugit la fr aţi lor din Peninsula 
Balcanică: (pp. 18-14). ' 
Despre alungarea „»Volochilor” din Pannonia de că-. 

  

' Ac din. textul latin trebue inţeles explicativ, nu  copulativ, cum 
nici nu poate fi după ci precedent: > 

v 
? 

r
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“îră Ungurii cuceritori vorbeşte şi cronica rusească 
din sec, XII, iar despre. o fugă a Vlahilor spre Sud 

<hiar şi Kekaumenos. care serie pe la 1070. 

Aceste afirmaţii ale cronicelor. amintite au „prilejuit 

«di cuţii îndelungate. . - - 
Au fost învăţaţi, mai ales străini, care au tie Aduit 

"că ar fi-putut exista vreodată Români în Pannonia. 

. Sânt de aceia, chiar şi Români, care cred că cele co sc: 

spun despre Românii din Pannonia trebue. raporlate 

la Românii din Dacia. - , - 

In timpul din urmă nici învățații unguri ( Takăcs, 

Melich, Pais) nu: pot” tăgiădui existenţa unei  oarecari 

„populaţii romanice” în: Pannonia, dar o confundă cu 

aşa numiții .,Walchen” din țările austriace (Melich), ori, 

dacă o socot „valahă”, încearcă să o pună la.0 dată 

mai târzie, confundând-o. cu Cicii sau Uscocii fugiţi 
inaintea Turcilor (Takdcs, Szekfi). Numai unul (Puis) 

admite, dar într”o formă condiţionată, și posibilitatea 
existenței unci populații „valahe” într?o. par te redusă 

a Parinoniei pe limpul. venirii Ungurilor. “ 

Nam posibilitatea să dovedesc dacă Românii din Pan- 

nonia crau indigeni — cel puţin în parte—, -ori. au 

venit aici din Moesia, care pare să fi fost centrul de'or- 

mare al poporului. român. Afirmația. notarului _ano- 

mim al regelui Bâla că „păstorii Romanilor” ar [i 

ocupat pășunile Pannonici după moartea! lui -Atila, 

ar pulea [i o indicație pentru - venirea din “Moesia, 

Totuşi puţini Români.au putul să: existe la venirea 

Cngurilor nu număi. în Pannmia Inferior, care cra 

în imediată legătură cu Moesia, ci chiar şi în Pânnonia 

Superior, căci toponimia şi onomastica documentelo- 

«in see. JN-NIV, în care indicarea iobagului este lot atât 

de importantă ca şi cea a lucului, ni-i arată acolo şi ne 

dovedesc că mau fugit toţi dinaintea Ungurilor, cum 

au fugit. nici dinaintea, lunilor şi Avarilor, care, şi ci, 
aveau nevoie de oameni pricepuţi: la cultivarea păr. 
mântului şi la pr ăsirea vitelor. -
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Cele mai multe numiri de origine” românească” le să- 

sim în comitatele” dimprejurul Balatonului (Somozy, 

"Tolna, Fejtr, Veszprâm, Vas şi Zala), în special în 

satele din posesiunile abaţiilor din Tihany, Bakony ş şi 
.Pannonhalma Şi a bisericii din Veszprâim. 

Abația din "Tihany sa fondat prin diploma dela. 

1055, pe care o mai avem într”o formă ampliticalii 

dela 1211. ” 

Chiar în redacţia: dela 1055. este vorba de o, Scequ 

„ueieze. Ucieze= »vejsze” înseamnă. „loca uda” sepa-. - 

rata, sagenis apti”, „deci locuri ude potrivite pen- 

iru pescuitul cu: mreji, ete”, iar Secu, în documen- 

tele vechi ungurești, are sensul de „vadum, - loca - va-: 

dosa”, alături de, cel de „v adum, loca nitrosa”. Evident 

„„. în înţelesul de „vadum, loca vadusa”, ca şi în Szek- 

| fa, glosat de dicţionare un fel de arbore”, iar noi * 

adăugăm „arbore useat”, nă poate deriva din ung. 

szef, szik  „nitrum”, ci trebue identificat cu' vom. 
sec din lat. siceus, -a, -um. 

In redacţia dela 1211 se vorbește de v „villa Saca”, 

care pare a fi, tocmai fiindcă se găseşte acolo: ude 

„se găseşte -şi Sec, mai curând lemininul românesc al 
acestuia decât un slav Suka < _Saula, diminutiv ul lui 

Sava, sau din: Sak=Isak, 2 i 
In amândouă redacţiile ni.se spune” că „Est in codem 

lacu "Tocus qui uocalur Petra” (deci căruia „i se zice” 

popular Petra), “probabil forma latinizată a lui Pea- 

tra, ori. reproducere ca numelui de pers. ajuns topic: 

Pelrea. - - 

In. redacţia dela: 1211 găsim mai multe! nume cevi- 
dent românești, ca: Ciot (Cho); Kârachun, Carasun.. 

„(== „Crăciun”), fed (= ied”), Alicu CĂicu ori Miko „Mi- 
hai), Much, Nuzu, Wuuzou, Nuza (= „Nuţu”, „Nuţa)), 

Ordu (poate-=,urdă”), Turba, Vrsace (=ursac'), mai pu- 

țin. sigurul Buna, ca să nu mai pomenesc altele, care 

pot ti şi slave; ele, dar cu siguranţă nu sf în ungurești
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ori “germane: Amocel sau Onoczel (eu sutistul româ= 

nesc), Doche, Domciu, Duci, Foca, Florianus, Pa sca, 

- Pascha, Poscu, Rada, Souzu, Zopa, Zol, ș..a. 

Din conscripția dela 1086 a bunurilor abației din Ba- 

kony "relev: „sepulehrum - Thati”, care, cum arală: n. 

top. plur. Tăcz din” comitatul vecin .cu cel în care 

se găsește 7hăt, este mai curând din rom. tat, latul, 

ali, decât din cumanul tat (germanul That nici DU. 

poa le fi avut în vedere); din nou Scequ, pe caro.l-ant 

„explicat mai nainte; Fonsol = „Făncel”, un derivat 

cu sufixul -el al lui Fant = Fan(u) „Ştetan”; „prediuni 

Guun” =găun ”), şi altele mai puţin sigure, ca (Gros- 

"= sus, care poate fi din ronr. gros ori germ. gross, cte. 

În documentele privitoare la bunurile: „abației din Pan- 

-nonhalma, dintre 1921-70, găsim nume ca: Cluuna (din 

rom. ciumă), Cunca, Chunka, Csunca: (= „ciunca”, 

„ciung”), Crachin (=„Crăciun”), Fiare (= fiară”), Ve- 

neir (=Vineri, vechiu Veneri); un bucătar Porc, un „li- 

bertinus” Porck, Porcha, Porchiaj; -Fot, Foth (= făt”); 

Chula (= sciul”, „ciu:i 'ă:%), cuvi ânt: de origine grecească 

i intra dela” moi în alle limbi); mai puţin sigurul Buna, | 

ete, - , Ă 

| Un „curriger - “TEcelesiae Vesprim” cu mumele Buthe 

„este amintit. în anul 1082. Tot atunci se găseşte un Bu-. 

îh> şi. „in magno - monte”, ete; . Acest nume, dacă nu 

este un genitiv latin al ungurescului 'bula „prost? 

ori a slavului Buta = „Budimir” sau „Budislav”, nu: 
'poalc fi decât -o poreclă născută din rom. Dute... 

“Şi mai mult ne spun numele” de localităţi.. In Fe- 

"j6r avem: Chuth sau Ciut a. 1269 (din rom. ciut, iar 

acesta din alb.); Kaald a. 1383 (din rom. cald); Kaj dsza 

(Kayaza a. :1391, din Coiasa, derivat cu sulix româ- 

nesc); Kopdes a. 1436 - (din rom. copaciu, “iar acesta 

N probabil- -din alb.); 7d dez, plur. lui 7dz, pe care-l găsinI 

În Esztergom (Strigoniu). E Po 
„In Pest: Choth= Csota.. 1435 (din rom. ciol, de ori- - 

.
-
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ginc romanică); Kika a. 1409. (er. rom. cocă, coca, coc); 
Chonla, pădure, a. 1431 (din ciunt, ciont, cu a trecut în 
o după firea limbii ungurești); heczel, mai vechiu 
hacil_a. 1162, care (ca și alte Kecel-uri ; ; din Somogy, 
cte.: o terra Choczel dela 1298; NKeczel = rom. Căţe- 
lul din. Crasna sau Sălagiu, atestat mai întâiu la 1217 

“în ferma Cecil; Kechelpolol, Kecelpotok, a. 1252 din 
Zemplân; n. pers: „Kocel din Ragusa; n. top. sârbești 
Koce:, Kocebevo, . “bulgarul Kaceleuo; ete.; chiar şi nu- 
mele prinţului slav -Kocel, fiul lui Privina, venit în Pan- 

„ nonia din Nitra, deci din Moravia, şi atestat mai întâiu 
la 850) probabil nu poale fi despărți de rom. cățel, cu 
toale că apâre într'o formă germatniizată sau maghiari- 
zată, căci Românii au obiceiul-să se numească adesc ori 

„cu nume de. animale (aşa sânt dintre cele cilate mai 
nainte: led, Porc, Ziare, Ursac; se mai pot adăuga apoi: 
“Lup, DBerbece, Bou, etc.); Duca, despre care voiu vorbi _ 
mai încolo; Szor (în a..1235 atestat şi în regiunea Ce- 

- nadului),: care derivă din -v.-rom.. soru „soră”, fiind un 
„nume de felul lui 7â4, Măma Borbăt, „terra Par- 
„bata”, Fata, etc., pe care le voiu pomeni pe rând la 
locul lor; Valachov în hotarul comunei Acsa; Bovâr (cl. 
rom. bouar), Fot. (cf. -xom,. făt şi ung. folt); poate Şi 

“Gyăl, Botyân, Csomdd,- Ddâny, Gila, Rad, cte., căci ac- 
„tele dietei din 1631-35 (Fol. Lat., nr. 514; cf. Szekfii Gy., 
Magyar târtenet, “V, 402) - pomenesc” de „valah faluk”. 
(= sale valahe”) împrejurul Văcz-ului, unde se. găsesc 

_acum aceste sate socotite de „Szekfui sârbești”, 
In- Tolna: Cuma=Csuma a. 1138, mai. târziu Csoma 

(din rom, ciumă); Kelba a. 1416. (din ron chelbe, iar 
acesta din alb: kel'p . „puroiu”);. Fi onydszd, derivat cu 
sulixul rom. -easă; Furko; Murga . (Alorga. a 1500; din 
Ton. murg); poate Szdka a. 1450, etc. | “In Baranya: Csoz. (Choch a, 1321, Choth. a. 1131); 
Kopdcs ((Kopach a. 1261); Romoni ya, care ne re- 
amintește numele, unui fel de sirugure. „usa romana, - 

x .
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uva durancina”, ajuns până în Czesled şi “Bereg în * 

forma rumoj şi rumolya şi putând fi tot atât de hine 

corespondentul unui slav roman = „Romanus”, al unui 

dalmatin romana, ca şi al lui” rumân însuşi “(fur 

mele cu -u- vorbese pentru acest din urmă); parlea 

din urmă din Szen(Hszăt (Zenthzath a. 1403); Seplti- 

niou€z a. 1472: (din șeple); Zsemenye (din Gemene, 

plur. ferm. al lui geamăn), ete.. So - 

„In Somogy, unde încă la 1055 se gtisește un „Locus 

“Kne2, deci. o urmă de. organizaţie . după „ius va- 

lacbicum”, avem: W. Bânyasza” (din ban +sul. sum.. 

caasă, dar cl. AS bânydsz „băieş); „villa Ban- 

nya”, Bonya â. 9229-1353; poss. Chichol.a.. 1310 (din 

Cicel, derivat. cu sut -el); „Teulges Cherethye” a. 1215, 

„Menthen Clierethy yeshegh” (probabil din. rom. cerel - 

< lat. cerrelum, căci înșiși. învățații unguri nu-l not: 

- deriva din. ung. cseret, cserțl, care. este din slav. 

cret ceret „păpuriş”); Goun a. 1086, 1135, ete. (din 

găun); jvilla Johannis filii Karachun” a. 1376; Kcczel a. 

1934, 1443, etc.; Kds (Kaas a. 1229, din rom. ca$); poss. 

Moninchel a. 1256, care poate fi. cotit Moninczel şi . 

identificat cu rom, mână nțel; cătunul Mosa, care .ca şi - 

“mdsi bunic” şi „bunică”. din regiunea în.care se gă- 

seşte cl, derivă din rom. moș, moașă, şi ne: reamin- 

teşte „castrum Chezilonis... _Aosapure” : (=»Mosaburg PD) 

dela 850; Orda a. 1536 (din n. pers. Orda. =. rom. urdă, 

dacii nu este turcu- țătărese); Tunula a. 1951 e Detu- 

nula); poale Maszt, Tatom (<. Tat + -0n), e 

elev în special: pe -Măli (Măle), poss.: de Maly” 

a. 1380, etc., care poate [i important din două puncte de 

vedere: să ne păstreze un cuv ânt a cărui întindere este 

o,icoană vie a expansiunii româneşti, şi anume intro _ 

formă de plural vechiu (mali=mod. maluri). . 

Este vorba de mal cu sensul-de „munte”,. „deal, apoi 
„țărm(ure)”, pe- care-l avem în d-rom. şi lau avul 

-şi Românii apuseni, care este identic cu alb.-mat 

.
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„Berg” şi a fost 'socotit de unii i tracic (Hasdeu), de alții 
" iliric (0. Densuşianu), nu cu ntal,“insal, „lut, argilă, 
humă” < v.bg. mări „creta, syrtis, - calx> (> ung. 
m dil „pământ alb”), nici -cu arom. mal(ă) „srămadă” 
< ture. mal „Giiter”, „Habe”, nici, în sfârșit, cu un fino- 
ugric măl = ung. 'meil „piept (L. Treml)i. , 
„Acest 'mal românesc a pătruns fvarte curând în un- 

gurește, ivindu-se mai întâiu în a. 1219 tocmai în com. 
Hont, în forma Zev/evmdl = „sz6lSmăl“, apoi toarte 
des :în Pannonia și! în alte regiuni pe unde au tre- 
cut Românii. - dă 

In Vas: Buzad a. 1258 (seris - şi  Buzaatl) din ri. 
„pers. Buzât saw Buzaath: (a. 1193, 1209, cte.), iar acesta - 
mai curând din rom. buzat decât din ung. buza „grâu 
sut. -d (cf. Arpdd, ctc.); Cald a. 1255; poate Doka, 
“a. 1468; „villa Karachon” a. 1291 (Karachunfalua a 
1369); Kechel a. 1334 (mai târziu Keczel); mul din 

„ Kemesmal a. 1409; Kopăcs (Kopach' a. 1323); Nol a, 
1207 (et. rom. coc, cocă); A1s6- şi Felsă Pulya; Pucza- 
folua a. 1365; nadfalva a. 1497 (cu articol românesc); 
“Septe, Sepche. cte., a. 1361 (mai târziu Seple, Sâple 
din rom. .șeple); Alben =  Olbendorf a. 1291; „flu. 
vius Zek” a. 1157 (= „Zickenbach, Szelkpalul:); Lupis- 

| dorj/ a. 1489.. 

De populaţie. românească vorbeşte! Vvarachisch- Czi- 
ken sau Oldh-Cziklin, - poate 'şi - Oloszka (Vluzia,. 
Olozka), d acă cumvă “ar însemna sal valah”, nu „ilă- 
lian”; nu însă. Olad, a. cărui, veche formă Olod ne arată 
că nu poate fi . vorba. de o rostire: “provincială în loc . 
de Old, care sar. fi putut naşte din Oiahd. „Dovadă 

a), 

  

i Rectific a aici cetirea greşită „rumănische” gelehrte Wărter“ (= „cu- 
vinte savante româneşti“) în loc: de „rurhănische .Gelehrte ( = „săvanţi 
români“) Worter wic. mal:: hinizustellen sich bemăhen“, pe care ară făâ- 

„. Cut-o la copierea i in fişe, din lucrarea lui Treml (Ung Jabrb., VIII, 44), şi 
concluziile pe care le-am tras 'din ca in lucrarea mea citată (pp. 112, -
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de organizare după „ius valachicum” este *Hnez > 

Rinih a. 1217, Kyniz a. 1237, etc, azi Ginisdorf. 

In Veszprem: villa Aika a. 1228 din rom. aică, iar 

"acesta din alb. aike „Rahm”, nu din ung. ajak, ajk 

„Lippe”; Kăld, Kat, Kăldhdza a. 1210, 1240, etc.; 

“poale Mdma a. 1082, 1109, etc.; “villa Meneca” a. 1082 

(poreclă din “rom. mânecă); cel “mai. vechiu muncel: _ 

Menche: a. 1284, numit azi Mencsheby Y; lângă care se. 

găseşte -inuncelul Halomhegy- 

-Im Zala; villa Buna a. 1389; “Csâra (cf. rom. cigară 

„de origine romanică); 'Karachonfălva a. 1496; Karnyi . 

„sau Kornyi- -75 (din rom. corn, plur. corni); Katun a. 

1210; Pula;  Szdkafălde (villa Zakafelde a.- 1231), “Szord 

- (Sord a, 1335, azi Szurdi, din rom. surd), etc. Probabil. 

sânt derivate românești: Gendsza şi Mecsasză. a 

“Numai din româneşte se poale explica înfăţişarea 

„numelui Zelice (cu a aton trecut în ă, seris e), Ze- 

dice, din, Zala et Zelice”, două ape pomenite - în Chro- 

nicon pictum (ed. M: Florianus, II, 160). De ascinensa 

şi Mura, care presupune un -u- original scurt, poale 

isi “o „explicare satisfăcătoare numai, din rom. mur 

dud, „Maulbeerbaum” „Şi întradevăr ţinutul de pe 

Aura se numeşte din sec. IX-XI Dudleipa, un nujme - 

care “în; partea sa dintâiu cuprinde slâv. dud, ci, -Dud- 

Vip, ete. Pentru formă. trimit la numele "Faga, Fraga, 

Cornu, Goruna, Paltina, Jugastra, Ulma, etc., iar peulru 

E mur, irea apelor după. floră la Bradulec, Bredecel, So- 

cet, Tisa în Maramureş; Brad, „Moldiş C < molid), ele. 

în alte părţi. - + 

De populaţie românească în. "Zala ne. vorbește Oia : 

“a. 1463 (Olah a. 1467); de organizaţie după us, va- 

- lachicum”: „terra Knysa” a. 1245, Knesaz yg-a.. 129% - 

(azi Kanizsa), Knezovecz şi 'Vajda a.1395. 

In Komâron: -Buzad a. 1460, villa Runka a. 1216 

(din rom. runc); villa Siaul, care i-a aparţinut în seco- - . 

ul SUL. | 2
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Tun. Gy 51; Pichord a. 1235, Pichor în “nete dotumente 
(din rom. picior+- suf; top. ung. -d), și adu, (ue 
“vocatur Slriga” a. 1231. .- _ 

Dintrun nume de: persoană românesc trebud Să ex- : 
| plicăm şi numele apei Pânzsa- -e7, atestat mai. întâiu 
în a. 1220 în forma Pounsa: dim. lui păun format cu 
suf. - Sa, care a intrat dela noi şi în limbile slave (au 

dă în “ungureşte normal d; Paul > Păâl, Saul > Săl ete). 
Numai dint”un românesc Răbuţă, Râbuţa putem ex- 
plica şi sufixul -ueza, care la noi este de origine 
romanică, şi pe e din Rebuca a. 1220, din care Sa îă- 
cul! Repeze, forma a doua a lui Rdbcza, desvoltată 
„dintrun mai, vechiu Rabuca, Rabucha a. "1220, derivatul 
Tai Raba de origine celtică. (lat. Arrabo). Acest e ra 
cum am arătat şi vorbind despre Zelice, un rom. 

In Sopron: "Bu(n)nya a. 1390, Keczel .a. 1264, “ue . 
„Pulă maior et-mino»” a. 1225, Szdha (Zala a. 119)),- 
poâte. Salch: (din salci, plur.. lui salce, dacă - cuvântul 

„trebue cctit cu 's, nu cu 3 iniţial) şi Vicza a. 1220 - 
(dacă: este 'din viță, nu diminutivul slav al lui' Vitoimir), 
etc. Un „in[cola) Cald in comitalu Suprun” este pe- 
menit. încă. între a. 1000- 1038. 

Dar, afară „de aceste dovezi topice şi onomastice, 
mai avem. și altele de altă natură care confirmi - 
firmaţiile cronicelor privitoare la Blachi sau Bazi 

Şi pastores Romaior um din Panonia. 
„Pannonia este un centru de expansiune; pent: u Nu- 

„;.meroase cuvinte (atestate la început ca nume de per- 
soană 'și' topice), care nu pot. îi explicate. mulțumi- 
tor decât din româneşte şi care, trebuie să-îi fost pri- 

mile de, limbile în' care se: găsesc foarte de mult; înainte 
_* de ce sar fi asimilat Românii, care le-au dat,cu popoa- . „rele care i-au copleşit.. Din "Pannonia înaintează . ele 

spre Nord-Est, ajungând până la mijlocul Carpaţi- 
lor, uncori până în Galiţia. şi în. Maramureş,
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Aşa sânt în ungureşte: “mosa -(mos, mdsa măsi). 

din rom, moș, buna, bonya din roni. bună „bunică”, 

csit (a), din rom, ciut, 1dt din rom. lata), fot di rom. - 

făt (gin acelaşi cuvânt este: şi ung. faly „copil din 

flori”, „bastard”) şi . poate “măma dim sec. XII; bdcs 

din rom. baciu, bocs din rom. bociu,- buzdd' sau bu-- 

zăt(a) din rom. buzal, csira sau stira din rom. știră,- 

_“esot, csăta din: rom. ciol, cioală, csila din rom. ciul, 

„csunka (csonla, csonk, cson9) din rom. ciunc,. ciung; 

„esuka, din rom: ciucă- (esues din plur. ciuci), „Furko- 

(de aici furkos bot) din rom. furcă, guldszitra, kurd- 

szld, kurdszira : din rom. corasi(r)ă, . coraslă, kopăcs * 

din 'rom. copaciu, „luri(a) din rom.(s)eurt, ial: munte”, 

„deal” din rom. mal, orda din rom. urdă;. pul(jXu din 

roni. pula „puică”, penis”, sut din_ rom. șul, staul, - 

(i)stăl, (i)stărdin rom.. staul din sec. XIII; 'murga din 

„rom. marg, mut(a) din rom. 'mut (în Strigon şi. în sec, 

XII), puca din rom. puţă din sec. AIV; valaska, balasha, 

nume dat de Slavi unci securi după Românii numiţi” 

Valași, romonya „un îcl de . strugure” din român sau 

Romanus,  berbecs, berbecs, 1. „guler, căciulă. de 

“oaie”, 2. „orice fel de haină din piele de oaie”. din plu-.. * 

valul berbeci al românescului berbece, ca şi - berbă&cs 

„vervex” venit dinspre Ardeal şi atestat mai întâiu la 

"1493, kusztura, kusztora din: rom. custură, lupa :Ver- - 

tiefung”.. din romi. cupă (ef. blid, căldare în toponi- 

mic), cserka, cserka „creţ” din rom. cerc (despre pă- - 

“rul “în cereuleţe), poate: şi eserkel-, cserkel-, cserkes=- 

„a căuta”, „a. cerceta” din rom. cerca (cf. şi it. cercare) 

şi patâcs,. palics,. pelics „Flecktieber”; „Todtentleck”, 

care, ca și berbecs, pare a îi mai curând un plural 

al românescului petec, . pelic “(arom. pealic(ă), megl. 

petic), „pată” şi „cârpă”, figurat putând. să însemne - 

„pete de. boală”. (et: alb:. pete şi lat. pittâcium din 

„ŞT. Distozte, “decât un împrumut prin sârbescul pe= 

fete, petecije, petea, pica. petiti din it. petecchie „rote: 

,
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„Flecken”, mai ales că şi cuvântul sârbesc: poate îi ex- 
"plicat mai bine din româneşte decât din italieneşte; 
"Ş. a. pentru care nu avem date înainte de sec. XV. 

Fără o influenţă românească directă, numai prin in- 
termediar sârb, nu putem explica toaic cuvintele slo- 
vene de origine românească (câteva numai ar putea fi 
şi din italieneşte): brinza, brinzov din rom. “brânză, 

„.căp, căpă din rom. fap; cânkav, cânkljav, _€Gnkast, 
„C6nkelj, -Elja din rom. cionc,. ciunc (cf. și it. „Cionco), 
cot, cdta, cotast „șchiop”, cotdti „a. Şchiopăta” din rom. . 
ciot (ct. it. ciotto( lo) „şchiop”;. „prost”, „cvarţ), câmpa 

mâna stângă” din rom. ciump, ciomp, frila  „tlue- 
ră”. (de 'aici frâlar,. fruliti), poate frîgati din rom. 
frige: (ct. it. -/riggere), fândati „zugrunde richten” (cf. 

xom. afunda, it. ajfendare), goliba,. koliba (e aici ko: - . 
libica, kolibj=) din rom. colibă, grăp, gripă din Tom. : 
9rapă, -guisa din vom. „ușă (alături de Q0/5a, goza, 
care este din it), gujesira din rom. corastră, krepali | 

„Kel. roni. crepa, it. crepare), lupa „Becher, Schale” 
din rom.. cupă, fiirelj, “kiiroelj. „potâng” . (alături de. - 
kăres,. korez, kire3). probabil din. rom. curea, plur. | 
curele, apropiat. de. derivatele slovene! cu suf. -elj, 

„Rurtdă, kurtânjek, =njka, hirtast, hirtek, -tha ete. a- 
nin:ale .scurte- de coadă, urechi, ete” din rom. curluy 
curtă „scurt-ă”, lac din rom. Jaf (din it. laccio am 
aşlepta mai - curând /a€), mila din rom. mulă, mâr, 
nira, mârgă, mârba, mrva etc. „megru” (despre a- 
nimale) din rom. mur, maură şi murg, murgă, mirva, 
miirvov, mârven „miure”, dud” din rom. mur, mure; 
nui ta, miitast din neut(a) (de -aici sjuitati „a amuţi”), poate 
nân „Tautpâthe” din rom, nun, petece „die Petetschen, 
das Flecktieber”, din rom: petece, plur.:lui petec, ploja „die Kothsuppe mit Sehnce auf. den * Strassen”,  pld- 
jalica . „Regenwetter mit - Schnee”, p/ojav „vreme, plo- „ioasă”, din ploaiz, Sl, Sula sîmil kleinen, Ohren”, 5u/z. 
ein. Schat mit kleinen Ohren” (ef, rum. ciul), Sfriga, . 

.." 
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_Strigon, strija, strigon din. rom. striga,  strigoiu, -struga 

“din rom. strungă, lah din Viah, olâh, vidha „un fel de. 

piersec”, plur. vidhi „cin Gestirn von sechs Sternen”, 

vldhovca „cine Art Birnc”, alături de rmân sau român, 

„Schafgarbe”, rmânec ,Tausendblalt”, -,NVassergarbe” 

<: romanus), ete. | | ” : 

“Tot aşa nu putem explica nici câleva elemente ger- 

mane dialectale din apropierea Ungariei apusene (unele: 

intrate dinspre Valahia moravă, altele prin ungureşte): 

bav. Blach „verschnittener IMengst”, germ. dial. Brinse, 

- Brinsenkăse, 'Prinsenkăse,. Gusche alături 'de Gosche, 

care poate îi din italiană, mut „stumm”, Palaischin- . 

en, care a tot primit prin ung. palacsinta din POM. 

„plăcintă. NE E 

"Tără îndoială nu este: lucru mic să găseşti o serie în- 

” tweagă” de nume derivate cu. sufixe -românești: . -el. 

(Moczel, Keczel; Csicsol, Csicsal_din Cicel ; Fonsol = 

Fancsal din Făncel;, Markoczel; Menchel = '„Muncel”, 

Moninchel, poate „Mânânţel”; n. pers. Amoczel sau 

Omoczel);-easă (Fonydszo în Tolna; - Kajăsza, în Fe- 

_dâr -N. Bânyăsza în Somosy; Gendsza şi Mecsasza. 

în Zala); -uţă (Rebic-a. Rebueze, Rabucza; câ. Kiszusza, 

Kiszucze-viz în 'Trenesen,; Reucza sau Revucza şi Mos-. 

“sulza în Lipto); ori particularităţi fonologice carac-: 

“teristice pentru limba românească, cum sânt: trecâ- 

“vea lui a aton în'ă (Raba—hebucze, Zala—Zelicze); 

_. metatonia lui e—a > ea sau a—a (Szek-Szdka, passim; 

cl. şi fot alături de Fata din Nitra, “etc.); forme româ-. 

neşti ca: genilivele Chuntey, Tomi; ori pluralele Tdcz 

* din Taţ, berbecs, berbecs din berbree, pelics, palics 

“ “din “petie, peatic, mai puţin sicurul Mali din Mal, 

ode. Xa SE 
In Pannonia-se mai găsesc şi astăzi nume de per- 

soană cu înfăţişare: românească, ca de ex. Bona, Bur-. 

dohâny, Csuti, Karăcsony, .Kok, Malu ra, apoi O/dh,. 

Vajda, etc. (Kdpdebo = „cap de bou”. pare_a îi un 

nume dus d€ vreun armean mai târziu). GNBLIO TE: 

PETE: pe    
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Unii bătrâni,. care şi-au făcut serviciul militar îna- 
inte de aceasta cu 50 de ani, spun că prin Somugy, 

„.- Neszprâm, chiar şi Pest, li sa întâmplat să audă vorbă 
momânească. Acelaşi lucru l-a- afirmat la- Muzeul Lim- 
Dii Române şi inginerul “lu. Intradevăr cercetând „A 
Ma0yar szent korena orszăgainal 1910. -cvi: nepszdmld- 
ldsa, Budapest, 1912, găsim câte 1, 2, chiar și până la 
7 Români în numeroase localităţi din comitatele de. din- 
-colo-de Dunăre. Uneori chiar şi mai mulţi: 37 în Acs, 
14 în. Bana, 16 în Kisber, 26 în Tdrkdny, 19 în Alsd- gaila, 30în Bânhida, 237 în Felsâgalia, 72 în Tatabânya 
din com. Komdrorm ;-.12 în Enying, din com. Veszprem; 
16 în ZZarta: 14 în Pusztuvacs, 15 în Erzsebelfalva, 57 în 

Kispest, 15 în Pilisszentivăn, 31 în - vilisvărăsvăr, 19 în 
” Pestujhely, 16 în Rdkospalota din com. Pest-Pilis-Solt- 
Kiskun, ca să nu mai amintesc pe cei 2777 din capitala 
“Ungariei, Dudapest. Tot așa se găsesc, de alifel, şi în 
"unele sate din Nord-Vestul Ungariei: (1 în AMdria-Nosz-. 

” zra din com. Hont: 122 în “Hlava, 27 în Facsko din com. 
a “Trencsân; 10 în Revayfalua şi-12 în Rutika din com. 

Tur6cz; 20 în Besztercze-Bânya din com. 76lyom; -pre- 
cum şi. mai: mulţi în Nord-Est, de ex. 128 în Dids- 

- Or, "160 în. Sajopălfala sau -falu, 79: în Repăs: 
huta din com.' Borsod, etc, Ei pol Îi funcţionari, când 
sânt mai puţini, muncitori. şi. soldaţi, când sânt. mai 
“mulţi, locuitori temporari în respectivele localităţi, şi mau nici o importanță din punctul dă vedere al cerce- 

” “Lării. noastre. Dar tocmai fiindcă nu sânt pomenite în 
“Slatislica "recensământului amintit mai înainte, merită 
atențiune cele vreo 15 familii de [ărani români despre 
care ne spune Emil A. Dandcal că i-a găsit în anul 
1916 în comuna Kapesszentjalab, plasa -Kaposvâr, din 
con. Somogy, care „nu Şliau când şi cum s'au aşezat 
acolo, dar Yorbiau. încă româneşte”. Deoarece nu -niai - 

1 Almanabul Societăţii acadeniice „Petru Maior“, Cluj, .:9209, p. 85.
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sânt trecuţi: în statistica recensământului din 1910, în 

seamnă că ci îşi pierduseră eonştiința de neam, și a-. 

ceasta c o dovadă de vechime, deci ar merita să fie cer- 

cetaţi, studiindu-li-se limba până ce o mai vorbesc, _ 

peniru a se găsi de când sânt unde sânt. _ | 

Românii din Pannonia erau în continuitate terilorială 

cu cei din lugo-Slavia, despre care ne. vorbesc ăcum - 

“studiile d-lor S. Dragomir şi $... Pușcariu, şi cu. cei din 

Bulgariă, de a căror toponimie sa ocupat Weigand ş. a. 

In fond este vorba de -același fel de Români, care 

aveau forma de articol =, rostiau €. (ficior, muncel), 

$ (yeamăn), etc. | o o _ 

O serie întreagă de numiri topice ne dovedesc. acest 

fapt. Relev câteva: - ” o 

|. În Bulgaria : Bukorofei,, Kacelevo, Pelisat,' Guanti,. - 

Ceriilat, Corul, Kărnul, Mo3a, Mosino, Petărlaă, Gurgul- 

jat; Banisor, Paăunci, Pasarel, Vakarel, -Puliofei, Kornica, 

Katunci, Magura, Vlasi, Via3koselo, Vlaska brdo, Vlah- 

Mahala, Vlah-Bunar, ele. dintre: care cele mai multe 

în Haemus, : deci tocmai pe teritoriul fostului imperiu 

româno-Pulgar. , „| Aa . N 

Il. În /ugoslavia: 1. Sârbia veche: Bukor, Bukorovac, 

.Buhuroza, Katun, Katuniste, Magura, Magurica, Brgule, 

Ursule, Cumii, Sarban, . Sarbanovac, Batulovce, Karbu- . 

lovo, Korbulik, Mutulovo, Surdul, Surdulica, Sakulika, 

Kaiulica, Murgaă, Stanulovit, Ursulovit,” Radulit, Rădu- - 

Jovic, Barbatovac, Barbace, Fetina, Negri3ori, Nior, Taor, 

x 
4 

-poate” Machaf, Koceljevo, Rior, -Mositi, Pirlitor, Bucumet, 

"Kampur, Kormata,.. Kormatura, Kornet, Korni3or, Loret, 

Mosino polje, Ratunda, Staniăor, Lakustovo, Vlasta, Vlase, 

Vlahovo, Vlasovo, Viaăko 'selo, Vlaăki dol, Vlaskovica, 

Vlasina, Vlasotince, Vlasnja, etc.; E 

2, Bosnia: Serbula voda, Radulje, Radulovici, Radulovo, 

 Sebuliti, Drakulito, Babuljice, Mrguliti, Magulica, Bra- 

tuljevica, Vatuloviti, Kukuilje, Breule, Djakule, Dragule, 

Kratule, Cot, Gusak, Kornia, Kornica, Kornuăa, Cuma,



4 N 

- 

20. ON Dăganu 
o - , _ = - a . , 

- Baltiti, Pulita brdo, Pucaljka, Bacina, Bacino brdo, Ba- 
cinska gl; Katun, poate Portina kosa, Katuni, Katu- 

„ni3te, Koliba, Kolibe,: Mosul, Mosevac, Mosii, Mosevici, 
Dimitor, Bun, Bunovi, Pisaliste, Ripa, Maloza, Sarban, 
Grunit, poate Kornica şi Kornusa, Kuratura, Ligati, 
Macukatov, Paunci, Paunoviti, Vlakovec -brdo, Vlashovec 
p., Vlaăko groble, Karavlasi, Viahova Suma, Viaşit, Viasic 

„_ planina, Vlaska- gromila, Vlasta, VE. vlaăko d. Vlahorit, 
Vlasulja, Vlahinja, VlaSkovica, Vasko polje, Viasenice, 
V/asinita,. Vlaska, V/asinje, Vlasevac, Blaskhi dol, etc.; 
3, Montenegro: Durinitor, Visitor, Cipitor, Pirlitor, Bar- 

bakane, Leutar, LjepurovaK. ruce,. Krucica, Kruticina, Ra- 
dulja, Vlasuljay Viaskă, Viahinja, Viasica, Laski brijeg, etc. 

4. Croaţia şi S/avonia : . o . , 
In Valk6 (azi: dispărut): Kornisevcz, a. 1506 (poale . 

“din. n. pers. Korniă cuarneş, dar cf. şi slav. > krănă), 
. dMosayfolua a. 1337, Musoya a. 1438 (din moș :> Jloșoi), 

“Pulafolua a. 1337, Pulya a. 1438-39, Usurinez (Vsu- 
rincz) < ușor; Verdi a. 1437 din verde, ele. . 

Villa Viach a. 12975 vorbeşte- de populaţie româ- 
nească, iar „poss. due Y!Voymwoda” a. 1323, mai târziu 
Voyda, Vajda, Vajdafalva, de organizaţie după „ius va- 
lachicum”, Na Si 

In Zagreb: V/âhovi, Viazit bido, Mosanjci (din rom. 
- m05, iar această din alb. mlo3€), Core, poate Cunkore 
„draga, Cuntie (din rom. ciunc, ciunt), Danculovic (din 

Dancul, care are articolul românesc -ul), etc. Chiar î 
"oraşul Zagreb se găseşte o V/asfa ulica. | 

In Varazdin: poate Vadina (cf. rom. vad şi slav. 
Vadislav), etc. IE 

In Verovitca: Feritanci, Fericanaca (anai surând 
dir. rom ferice- decât din n. pers. ung. Feri—Ferencz 
»Franeisc”), Saptinovici (din rom. șapte), ete. | 

In Bjelovar-Kriz: V/aska Kapela, Viahinitka dolnja 
şi gornije, Radulovac (din Radut, cu art. rom.), ete. | 

In Pozăga, în care Mala Vasa (Kleine ' Valachei,
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Pelile Valachie) este menţionată de hărţi şi. tratate 
geografice şi în see. XVIII; . poate .Batrina, . Bratul- 

jevci (din Zratul) Sirat,: plur. lui Sirak, ele. n Lika-- 

“Rrba va: Vlaskopolje, Viahinic selo, poate Muntanja, ele. 
În Modrus-Fiume: V/aska Voda, Ratun, Katunari,. 

Fijani (cf. rom. Fieni), Tijani, (ef. rom. Teiani), Touni 

(el. rom. Tăuni), ete..." | 
„Pentru a-data. prezenţa: Românilor în” Croaţia şi Șla- 

- xonia; alară de -„aqua” Wlachum, Wlachim a. 1217 

(vezi datele la Ortvay, Magyarosz. r, vizr., II, 416), pe : 

care nu 0 avem localizată, și afară de villa» Vlach a. 
1275 “din Valk6, este de deosebită importanţă și apa 

Valachyeza, atestată lu 1292, care ne arată că ei se gă--. 
siau acolo chiar dela începutul secolului XIII. o 
Acesti vechi Valuhi trebue deosebiți deci de Cici și Us- 

coci, care au venit” în: aceste părţi numai mai lârziu, 

priit sec, XVI-XVII, fugind dinâintea T urcilor. intraţi în 

Peninsula Balcanică i, “Aceşti: din urmă aveau organizaţie 

militară, un „statut valah” (a. 1667), și Sau menţinut 

până destul de târziu. La „1627 înpăratul Ferdinand . 
laudă: „mationem Valachorum” de-aici şi militarem o- - 

peram. coruni, e xcubandoque ct vigilias -agendo”. Dale: 

mai amiinunţite asupra numirului și întinderii lor se pot 

“vedea acum la Szekiti, Mag var. târtenet, N, 81-87, care 

trinite i în special | la Mon. sp. list. Slav. 1 mer, SV. 
. _ 

_ Dar „păstorii + români” din Pannonia | nu :sau oprit 

la Dunăre. Fie din pricina. presiunii . Hunilor, Axarilor 

Şi-a Ungurilor, fie că au' fost atraşi de pășunile din 
bălțile („paludes”). şi -munţii („montes”) de-acolo,—și - 

pricina din urmă-a fost mai. hotăritoare decât cca din- 

__tâiu, — ei au trecut foarte curând: (nu mumai abia pe la 

„mijlocul secolului XVI, “cum. afirmă acum. în: urmă 
 Szekiii, “Magyar. târtenet, V, pp.. ST $, -u. şi în stânga 

Dunării, spre î Nord, în „Moraviay în special în Nitra, 

centrul ei, 
55 o. a DD Iei 

, - i
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Incă în 1113 este pomenită „villa Stau: în apr 

pierea oraşului Nitra. 

O altă „villa Sfaul, Tawarnicorum în paludibus” si 

„găseşte în 1268 şi 1296 în: hotarul comunci Szakâllo 

. 

din com. Pozsony sau Komârom. 

Cea dintâiu se numește Sfaul şi în 1314, 1331, 1312 

Din jumătatea a doua a secolului AIV urmează apo 

forma maghiarizată Sid, cu -u- dispărut (ca în Pi 

= „Paul(us)”, Sal = .„Saul(us), şi cu -s/- muuiat; din se 

colul XV i se prepune şi i-: /sfdi. In 1356 se nu: 
meşte Olastal, Alastal, deci „staulul- valah” sau „româ: 

nesc” (rom. staul este din lat. stabulum)i. La 1311, 

1357 are și forma Alustar, care nec trimite-la rom. stau 

(totuşi -r din -l poate îi născut şi în limbă maghiară). 

Când m'a mai fost înțeles numele, a fost schimbat în 
Alistăl, prin confuzie cu prefixul ung. al- „de jos”, mai 

„ales că i sa mai adăugat şi un Felistal în secolul XV, 

Nume ca Faristdr, „poss. in Chall6koz” a. 1275, Ge 

distar a. 1112, 1249. în com. Vas, ne dovedesc că au 

„mai existat şi alte „staule” sau „staure românești” 
şi că ung. s/4/ > istdl, stăr > istăr născut din rom. 
staul, staur, cra întrebuințat ca apelativ în secolul XIII 

. atât în Pannonia, cât şi în Nitra, 
“In acelaşi document; în care găsim mai întâiu pe 

Slaul, deci la 1113, se mai găsesc „şi alte nume lopice 

româneşti: alături de „nesigurul „piscina que vocatur 

Piscâr”, care: ar.. putea “fi mai curând din slav, piă- 

kară (> rom. pişcar), şi de „villa Piscan” = PesPan, 
iarăşi nume slav, avem o. „piscina Zac”, o. „villa 
Lulh”-sau „Lunih”, „villa Late“, elc. AR 
“La izvoarele -Nitrei se găseşte Magura, iar la ale 

afluentului Belanka ale acesteia Bella Va/aăha _Sau 

| Valasha Bella (în sec. XXI Bella a Valaliorum), în care, 

! Ung. (î)stâllă; este diri italiană. Germ. Stabl var fi putut da dela 

inceput decât (î)stăl, in “vreme ce forma documentară cea mai veche 

este -Staul.
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găsim pe” Gaurov, Kopileiz, etc. In Sudul Măgurei 

se găseşte satul Sufocz sau Sufovce (din rom. șui, 
„acesta din alb.), _ 

In Nitra se găsia la 1400 şi satul Kds (din rom. caș). 

Pe valea Văg-ului, în pl. Glogovec, ung. Galgâcz, - 
avem pe Als6- și Fels6-Kdp (a 1261: „Kap, villa” Lau- 

rentii”, la 1262 Cap), al cărei nume probabil este 
din rom. cap; lermen geografic numind izvorul unei 
ape şi xâriul unci înălțimi, şi Mosocz a. 1255, Mo- 

sowcz a. 1263 (din moș), alături de: “Mama, ele. 

„Leloneuny Turz” dela 1183 nu este decât rom, sturz 
fără s- protetic, cun ne arată şi Turze alături de 

-Sirzyll:i dim distr. Sambor şi Alt-Sandeez: ale Galiției. 

„Pe acest Turz “îl avem şi în Turzovla . (Turzofalu), 

în Turzovălgy şi în cel al familiei 7urzo. - | 

„Czabel este derivatul lui fap, iar Zakafalva a. 1394 

prohabil trebue cetit Szdkafalva şi identificat cu rom. 
sacă, îem. lui sec (totuşi cl. şi Sal(a), diminutivul lui 

Isal şi Saya). 

In documentele privitoare la regiunea Nitrei găsim 

şi nume. de persoană care nu pot îi decât românești 

(Fata a. 1217, 1271; ete. Hlii Fetechk = „tetică” ce. 12715 

Porcus a. 1111; Puyne a. 1262, etc.). ! iai 
Totuşi se poate spune că Erschujvăr-ul se numia . 

Oldh(uj văr în- secolul XVI-şi XVII (a. 1581, 1614), n 

după Valahii -care sau pulut găsi împrejurul li că ci 

după primatele Nicolae Olâh-ul care a clădil--o în parte - 

incepând cu a. 1551 (cf. Szektii, Magyar târtenel, IV, 

"un, - 
Nume româneşti găsim şi în celelalte comitate din ju- 

„rul Nitrei. Amintesc . câteva mai interesante şi mai ve 
chi. 

Asttel în Pozsony găsim valea hotarnică Borbath a. 
1279 (din rom. bărbat); „palus Choncu a. 1254; un Fon- -- 

10 apă Olasta. este porhenită i în „Nitra încă i la. 1258; la 1113 are 

forma Olesca. 

ar
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sol, FE tonsal),. . - suburbanus in Poson”, „apoi „„conies” 

a. 1165 (din Făncel; diminutivul. lui Fiii = „Ștetan”), 

un Foot = „făt a. 1392, etc. | . 

“In Tăkov. sau Bars: un. „libertinus Kolkon” în loca- 

„Titatea. Szelepcsân.. la 1165; -Felyk, familie de servitori 

"în acelaşi an; nume ca Walach, Wolach, Petras, Albiuji, 

.Korbynn= „Corbeasa” „ între 1442-43, al: castelanului 

_ Lauienţiu Butura a.=1480, n. top. Arma, -ătestat încă 

la - 1266, care vorbeşte despre o organizaţie militară 

ron.âncască în aceste. părți, întocmai cum n. top. Kne- 

"sech sau -Knesecz a. 1075. şi 1121 şi n. pers. Knysovecz 

„a 1450 dovedesc existenţa unei organizaţii în: enezate. 

In Tăkov a fost şi Barbata sau „terra Barbala” dă- 

_ruită la 1262: mănăstirii din.Gran. Multe numiri româ- 

neşti găsim - în Strigoniu (Ostriehim, Esztergom): 

_Tath,. Taath,. Talhă;-azi. Tat a. 1082, 1181, 1214; ete.; n. 

“băr. Furh=tur” sau ung. „fiirj” a. 12.18, “Lat lat” ori. 

Lad=, „Vlad”. a. 1208, Mala a. 1208, etc. | 
Mai puţine în Hont: Bes, Băcsfalu, pachsdorţ, Ba- 

covce şi mal din Zevlevinal a. 1219; apoi n. pers. Crez - 

a. 1135, poate Zalka=,Saka” , Krysân, ete., tot- de atunci. 
In Turec (Turocz): Mincsol — Muncel”, ]lossocz (din 

n0$)), „Naguj- - şi Kis- Szoczocz . (din soț), Sulto sau 

Sulova (din şut), Vala3kova, ete. Un” „anume Bute (din 

“ Dute, ori Bula: = = Budimir, Budislav) este „pomenit în 

1252, . SI i ae . , , 

| „In 'Trencin. (Trenesân): vârtul Lunga, pe langă care 

au. putut trece: Valahii. moravi spre Brumov (din rom. 

- brună), Vluhovica, Vlahovac, Valasske. Klobouky, Cap 

sau Cab. (din rom. fap) şi Lhola” Walachova. Apa | 

zalza- -palaka, lângă care se găseşte. n... loc. Caca, este . 

:pomenilă mai întâiu în a. 1417. In: 1438 găsim şi Tun 

„ele Czeteze, pluralul celui diniâiu. Ei 

„Possessiones valaebales”, cu pi sori şi _Descari.. va- 

lahi. găsim în “Turec şi Trenzin până la siârșitul secolu-
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lui AVI, când au fost asimilați cu totul ae Slovacii care-i . 

inconjurau. . Puternicul Gh. 7 rur20, al cărui nume: pare a 

„fi românesc, a colonizat, şi el, vre-o. 40 de familii va- 

„lahe în aceste părţi. - 

_ Intemeiaţi numai pe documentele. istorice, fără a 

cerceta şi _ toponimia și. onomastica, unii. din „istoricii 

străini au afirmat că Românii din. âceste părţi nu sânt: 

mai vechi decât din see: XV-XVI, şi au venit aici. din 

Balcani peste Ardeal, Maramureş, etc. - : 

„= Ani văzut că toponimia desminte aceste afirmaţii, | 

şi ce priveşte . vechimea, Și ce priveşte locul de unde ii 

au venit ci. 

Românii din Moravia mai au și alte numiri. topice, - 

a căror formă românească se păstrează până astăzi: 

Valassko Meziriti, Gr apa și Zgrapa==,„Groapa”, Kitera ş 

Kikula, Magura (în. Silezia: Mahura), “poalc- Balrâna 

sau Bairyna, Gaurovy, “Gahura, Pestelak,. Strunga * şi 

Strunziska, Strunzisko, “Bacuv vreh, Bukeri3a şi Bu- 

kariska, Cab, sau Caboch, Cabânky, Fagoska, Kolyby, 

Kolibky, Kolibiska, Valovna, Redikanovo, Pulyrky, Vla- 

horice; Hore Valassky, Valachuv, Sihia, Sihelne, ete. Ele, 

în:Lreună cu cuvinte ca galeta, run kornula, lurnota, 

sau kurnuta, 'nterinda;. redykat, - klag,- Pag sau glag,.. 

striga, frombia, -luraslva, dzer, kolyba,  brynza, urda, 

strunga; vatra, pulyra, lajka, -murgana, etc., ne arată. - 

că cei ce le-au dat odinioară au vorbit româneşte, iar 

i Vajvodka, Yajvodina, Vojvod e grori sau gru/ şi Knehyua 

că erau organizaţi după ius valachicum”. Ei .şi- -au 

"pierdut liniba numai prin sec. XV-XVI,-iar atunci: va- - 

lah “a ăjuns să însemne „păstor”, întocmai cum rumân . 

a ajuns să însemne“ în Muntenia iobag” , „vecin, iar. 

remer. la Albaneji „păstor”, „ţăran”. _ 

_ Valahit moravi au 'locuit mai întâiu în Suncarpatia/ 

din care făcea parte și: Nitra, care aparţinea. Moraviei. 

Cuvinte ca gazda, holar, salaă stână”, alături de stâni, 

stanisko, ne arată fără îndoială acest lucru, căci cle -au
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putut fi duse în Valahia moravă (Moravske-Valaska) nu- - 
2i după un contact mai îndelungat cu limba Uungu- 

rească, NE | 
În Nâgrâd (Novohradska stolice) avem: Fagha „mons 

„metalis” .a.: 1216 (din fag), ca şi horna (din corn); 
Zsuny a. 1423 (din plur. juni, al lui june; ori din slav. 

Zun  „lunius”); Kurtâny a. 1216, identic cu ung. kurtany 

der cinquartirte Sâldling”, luat din rom. curtean „HSt- 

ling”, „Hotmann”, o prețioasă rămăşiţă militară româ- 

nească alături de Arma: din T&k o ov; poate Chonthahaze a 

a; 1265, Csonlorol, ele. : -  . ” 

Ir, acest. comitat mai. găsim şi astăzi cuvinte TO- 

mâneşti-ca ficsor, ficsir, urda, csongăr „picior scurt” 

sau „ciung(ar)”, (meg)esztringol-. „a. bate bine”, «tc. 

Dinspre Moravia vine bajka „un îel de oaic” a. 1671 

(din rom. oaie + suf. slav. -la); bakesa i vakeza 
(din rom. oacheș), care, când intră dinspre Ardeal, are 

“forma vakisa; birka sun fel de oaie” a. 1671 (dintrun 

romanic ber-, .bir- „oaie”, „berbece” sau dintrun alb. 

bei'- „oaie”. + suf. slav. -ka). 
Din Z6lyo m (Zvolenska stolice) relev doar pe Vala- 

szka, ung. Olaszka, nume dat şi unei flori, care se 

mai numește și o/d/ virdg „viola tricolor”, pe Mosod 
(din moș), şi Po/ydna!, pentru a: trece la Ârva (0-: 

rayska stolice); unde existența Românilor este dove- 
dită şi documentar în sec. XV-XVIII, având „ab an- 

liquo libertates” şi însărcinări militare. 

In fruntea lor cra „ivaywoda”, iar” poss. Knylelsy ne 
“arată că aveau şi eneji. Numele satelor lor însă sânt 

slave; cu excepţia . doar. a. lui Pwczova (Pucz6).. Du- 
bova este numită şi O/dh-Dubova, deci după  naţio- . 
nalitatea populaţiei. Nume românesc se pare * că mai 

are şi. Korbielow-ul galiţian din apropierea Ârvei „(cf 

"corb, de-aici Corbel, n. pers. în Sâros). 

  

- 4.DDespre păstorii valahi din Z5lyom și despre o „uliţă valahă” ne 

vorbesc cântecele Slovașilor de-acolo.:
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Urmașii lor slovacizaţi: mai. poarlă şi astăzi nume 

ca Valasek, Valashov, Framusz (= pF FUMOS” ), Furt 

"tulik:, Muszka, Roman, etc. 
In mijlocul comitatului Ârva se înlinde Magura şi 

tot acolo se mai găsește un ' Mincol = „Muncel, Ki- 

cera, etc. | 

Filologul maghiar Melich derivă din “rom. râu slo- 

vacul rava, riava „pârâu de munte, torent”. Dar mai 

curând este vorba de rom. reaua, raua, femininul a 

ticulat al lui: rău, căci pâraele repezi se nuimesc a- 

dese ori Valea-rea, Turbata, Valca- Dracului, etc. 

Este sigur apoi că: din acesta a fost derivat cu suf, 

rom. -uţă: (de .origine latină) numele . apei: Reucza din 

Ligt6 (Liptovska stolice) a. 1260, Revucze sau Rewu-- 

che a.:19710, ete, ca și:n. pers. Mossuiza a. 1243 din moș 

şi cel al apci Kiszucza sau Kiszucze din Trentin: a, 

1417, i 

- Originea românească a Reucze.i pare probabilă şi 

din situaţia ci “geografică: în nemijlocită "apropiere ae 

satelc româneşti” ale comitatului Â.rva (direct spre Sud 

“dela ele) şi având la Est JMagurka. Int'adevăr” locui- 

torii ci în 1598 „census solvunt Valachorum” , „cum sint 

walachi maxima ex parte”. ă : 

_Cu 20 de ani mai nainte, în 1598, „50. auserlesene 

„bâse wallachische „Pueben” din „Lipseh”, la 6rdinul 

„poetului maghiar Valentin Balassa, au făcut pagubă 

în pădurile şi minele lui Daniel Goppel (cf. Dezsi. L, 

Balassa Bălint - minden  munkdi, Budapest, 192 3, II, 

pp. 506, 508, 510, 514, 525, 528, 535). 

Tot în Lipt6 mai găsim şi.o Măgura, un „ivulus 

Zeel* a. 1232, Koliby, Kolibiska, Slrungi, etc... 

De populaţie valahă ne vorbeşte Kis- şi Nagy- -Olaszi, 

slov. Vlasky sau Male- şi Welke-Wlaclu y. 

Este greu de spus dacă Românii din” Z6lyom, Lipt6. şi 

rva, au venit peste Nogrâd, din Pannonia, ori, mai târ- 

„ziu,.. dinspre Est peste Zemplân, Sâros, Zips, Abauj-
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Torna şi: Gomâr. "Toponimia îi arată mai. noi . decât *. - 
“ cei din Nogrâd Nitra și Pannonia, precum. Și decât cei 
din Bihor, Hajdu, Borsod: şi. Zemplân. a 
” Dintre Românii din Nord-Estul fostei. Ungarii adecă 
mai întâiu. sânt atestaţi în toponimie și onomastică cei 
din regiunea Munţilor : Apuseni (Bihor, înțelegând şi 
Zărandul), Sălagiu, Cluj. şi Valea Someşului. De aici 
Sau -putut ei întinde în Hajdi, Szaboles, Borsod și 

"Zemplân, apoi mai departe prin toate comitatele vecine 
de pe. coama Carpaţilor, până în Galiţia, şi pe Valea - 
Tisei, prin. Sătmar, până în Maramureş, şi de-aici, ja- 
ăși în Galiţia... 

In Galiţia au ajuns ei încă în , Secolul XI, O inscripţie. 
cu rune -din Sjonhem”- (insula Gotland) . dovedeşte. că 
„pe la sfârșitul secolului XI 'se găsiau “Români, sav- cum : 
“li se zice acolo Blakumen, în regiunea Vistulei—Dnis- 
- trului şi Mării-Negre, pe unde. a călătorit ROI 05, pe 
„care l-au ucis, - SE 

- Şlirea despre Vololii. în  Beschizi- şi: “Carpaţii. -Mara- 
mureştilui şi despre: Ț ara. Voloska, este confirmată 'de 
o alti: mărturic foarte: prețioasă privitoare la: existența a 
-pe. la: anul 1070 a: Românilor în regiunea. est- -carpalică 
a Nistrului, scoasă -de D.. Cantemir din istoricul po- 
lon “Dlugosz. . Tot aceştia ne mai dau şi allă măr- 
turie din 1147, Nicelas Choniates” ne spune că în. 1165 

„_€i.an ucis: pe indronic, care se refugiase. în Galiţia. 
Pe la mijlocul. secolului XIII ocupau acolo un. terito- 
riu destul de însemnat, iar la 1231 și 1235 enejii dela 

„“ Bolochov sau Bolechov (forma rusească alui Blachov. 
sau Vlachov) iau parte la. „luptele împotriva, Roma-.. , 
nowiczilor. _::* Sa 

Cele 'mai- multe. imigrări însă se.  făcură- în jumă- 
tatea. a doua a secolului! XV, când subt numele de aşe-. . : 
zări cu „ius valachicum” găsim și- sate rutene. ori po 
lone uneori subt cneaz român, altădată subt encaz din
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neamul: lor. O parle din aceste imigri ări -au venit din- 

spre Unsaria, altele. dinspre Moldova. 

“Katuzniacki. a adunat cu totul vreo :190 de. sate cu 

drepl valah: în Galiţia, Kadlec. a completat . această . 

slatistică,. ajungând până la cilra de 350, iar "Th. Hol ” 

ban chiar până la 500. 

Afară de numeroase. cuvinte, “foarte asemănătoare cu 

cele ale Valahilor. moravi,. “intrate în. -vuteană şi poloni, 

săsim încă din. see. XIII. vechi nume 'de persoană” ca: 

“Micul, Aihul, Sianc: ul, Gelata,- Bryndza, Mielescu, Te- 

!. resku,- Niesszezor, apoi Walachus, Wolosz, elc.; nume 

„topice ca:  Bolechov a; 1931, Klag a. 42 Lucesku: 

"a. 1280, apoi Tarze, “Sirzilki, Bryndzisle, Luiheczly . - 

dzalem, Rolul, Repede; Serbovez, ră Maguri şi: Ma- 

nara, Plaj, . Pekuj, .. Menăel, Gruit -şi- Hrun, Akry- 

zori, Arszica, Capul, “Cerbul, "Gropa,. * o caoor, Gurgu- 

Păt,. Ratunda, Rotundul, Lunga,- Negrovo, Pilros sau 

Pitrus, Brustury, Rungut y, Turbacz, Torinatik, Vara- 

dik, Fereszkul,” Baltagul, cie.; în. sfârşit: „AVolosianka, 

Wolosata, YWVo:oszeza, ş. a.m. d. . | 

valahii din Galiţia erau 'conduşi şi judecaţi. de voc- 

vozi şi cncji, al căror nume în: parte îl | cunoaștem, a-: 

veau organizaţie: bisericească independentă şi de „rit: 

grecesc; în frunte cu-un-v lădică, cum:a fost la 1353 Ri 

„Chiril Valahul” sau “Românul” E a ia 

"Cu: cercetarea Românilor din Besehiză ne-am. „apro-. 

- piaL 'de Românii estici... . - - - - 

Nu ştimi uride „trebue. localizaţi “3 Vlachii " CVraehen) 

lui Ramunc din: cântecul 22 al! poemului german Ni- 

"belungenlied, seris pe la “mijlocul” “secolului -XII sau în- 

ceputul: secolului XIII. - Deoarece ei. sânt puşi. alături 

de Polânen şi de „die wilden : : Pescenaere” (=„Pece- 

neg'”), poate îi vorba numai :de „Românii nord-estici, 

-ori.sud-estici din Nordul Dunării. : .. - 

Și știrea din IA. priv itoare: la o: „Biefumamalandt“
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în care Alexios Komnenos | (1080-1118) face o expediţie 
împotriva „păsânilor” (=,Pecenegi”), se rapoartă la 

Românii sud-estici, dar din Nordul Dunării, şi cu şti- 

re! aceasta concordă și cea a istoriogratului bizantin 
Kinammos, secretarul împăratului Manuil Komnenos 

(1143-1180), care, vorbind despre” o expediţie împo- 

triva Ungurilor, pe care o făcu prin Țara-Româneasci 
(1166) o armată bizantină, ajutată de, o „ceată -nume- 

roasă' de Valahi”, adaogă: „se zice că” ei [Valahii] sînt 

din vechime coloni ai celor din lalia”. 

“Să ne .întoarcem -însă la Anonimul regelui Bâla. 

- După acesta sar: îi găsit Români! la “venirea Ungu- 

rilor şi în Timiş, căci în cap. 44 al lucrării sale spune 

“că Glad, care stăpânia în aceste părți, avea în arimata 

sa umani, Bulgari şi „Blahi”. 
Toponimia ne arată că întradevăr au existat Ro- 

mâni în aceste părţi când scria. Anonimul şi, după în- 

formaţiile lui, şi mai nainte. a 
Fără a mă opri la Apo, numele. Caraşuluii! din Ta- 

bula Peutingeriana, alcătuită în secolul III sau IV şi 
copiată în secolul XIII, care poate îi ilirice (mai pu- 

țin celtic), dar şi românesc, corespunzârid lui apă, a- 

-minlesc că: cnejii români de aici sânt pomeniţi  docu-: 

mentar încă din 1247 şi curând după aceasta apar şi 

cunoscutele. districtus olachales. Acestea fiind domenii 

regale, iar donațiile începând. numai din sec. XIV, 

numele topice şi de persoană sânt pomenite relă- 

tiv târziu Totuşi întrun document din 1232 se vorbește 

de: „terra Posorogh, -pe care o găsim şi în Reg. de Va. 

rad, la” 1222, în forma Bursorog, azi Bosordga, deci 

rom. boșoroagă; „terra Szor” în acelaşi doc. de la 

a. 1232 şi „villu Zor” în Reg. de Vărad, a. 1214; „terra 
Ulma” în a. 1232, etc.; „villa Cupa” (cf. o Kupa în 

1 Din slav. karas „Karausche“ sau din kras- „schân“-ţ-suf. -5, n. pers, 

„nu din turc. kara „schwarz'-l-su, su Wasser“ (Melicb).



  

  

Vechimea şi răspândirea Românilor ai 

- Cenad) a. 1226, 1232, ete., villa Onuz în a. 1220, mai 

târziu Vonuz = „Onuţ”, etc. 

Aşezări de felul acesta presupun o vechime de cel 

puţin 100 de ani. - 

Int”un document dela 1363- 1371 găsim: „Ad unu 

locum Teglauar vocatum vulgariler,- secundum Ola- 

“chos Charămida nominatum”. Deși “rostirea Csaramida 

sau Caramida este sârbească, cetatea pare a fi româ- 

-nească şi ne dovedeşte organizaţia militară a a Românilor | 

din aceste părţi. 

Cele câteva. numiri vechi, pe care le-am amintit, 

alături de Kenez, a. 1421 din “Timiş şi Kanisza a. 13839- 

37, care sânt dovezi pentru | organizarea -în cnezatet, 

sânt de ajuns ca să ne convingem că Anonimul pornia 

dela fapte reale, cel-puţin ce privia timpul său. 

Având în vedere adevărul constatărilor lui, putem 

„crede şi că -Urbs Jorisena (cet. Moriăena),- pomenită 

în-Vita S. Gerardi pe timpul regelui ungar Ştefan cel 

Sfânt (1001-1038), este mai curând un nume românesc 

(Mlurăşeana = Marosvâr) decât bulgar, “cum ar mai 

putea îi. - il 

Mai adaug aici numai că nume topice — omânesti 

destul de vechi găsim şi în Batka (ung. Băcs) şi Bo- 

drog, între altele, afarii de însuşi Ba (Baach a. 1263), 

pe Szdt (Zath a. 1344),: Szecsel (Zecha. a: 1320, Sechel 

a. 1446), apoi pe Pancsal, dim. lui Pană, sec. XIII în 

Torontal, etc. . - Ă 

-Un bărbat cu numele Mos (cet.: Aloș) este pomenit. 

în Bodrog la 1291, un hoţ “Fatha la 1391 şi un iobag 

Dem. Punie (= Pâne ?) la 1418. 

“Să cercetăm acunu Bihorul şi Zirandul. După 

Anonymus între Someş, Mureş şi până la Garam a stă-: 

-pânit ducele Menumorout, dar el nu precizează de ce 

1 În Caraş-Severin găsim și un cnez Bozarad, deci Basarab. (din pe- . 

ceneg sau cuman basar „Besieger“ -- aba „Vater“ „ Râsonyi Nagy) incă 

„la 1858, şi anume in Craşova (mare și mică). 

.
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„tei de! neam au: - fost popoarele stăpânite de acesta, 
Pe Anonymus îl. interesează în rândul întâiu , „genea- 

logia regum ct nobilium suorum”, nu „iobagii”, „Înco- 
lae”, „populus”, iar nobilii din „aceste Părţi foarte 
probabil nu erau Români: ” - | 

- „Dar între: țăranii din ţara “lui Menumorout au . putut 
fi şi Români. Români am găsit şi în Nitra, deşi Ano- 
“nimul nu ue spune că ar îi fost. Am găsit și în Tăkov 
(Bars). până unde se întindea ţara lui Menumorout. 
„De vechimea Românilor din. Bihor și Zărand s'au o- - 

„cupat Jung, Bunyitay, -1.. Russu- Şirianu, Ss. Dragomir, 
ON. Firu, Șt. Manciulei, C:. Pavel, L. Tolan ș. a. Fiii 
urmăresc însă mai. “mult din alte - puncte de vedere . 
„decât “din cel al nostru... 

Pc cursul Tisei. se săsesc nu mai „puţin de trei sate 
vechi numite Knez, ceea ce indică posibilitatea exis- 
„tenţei. unci - or ganizaţii. după „ius valachicu m”, i 

Două documente, “unul de la. 1075, altul. de la 1124, a- 
. mintesc - o? „piscina quac. vocatur . Rotunda”, în ho-: 
tarul comunei Sag. - Dovezile “ aduse de “d. Iorga pen 
tru românitațea. acesteia sânt definitive, i 

-Intrun document. de la: 1202-83 sânt ilostaji Super 
Crisium” o serie întreagă de Români: Fichur — Fi-. 
cior”), Qrud (= „Crud”), :Micus (=. Micu“), i Taia, 

„Nugucz. (= „Nucuţ” sau „lonucuţ”), Karachin (=,Cră- | 

„ciun”), Qucus. (=> „Cuew”; cf. și ung. Kekes), apoi mai 
„puţin. sigurul Bana, ete. -:_ : * - 

Ia Xestitul Regestrum. de Vârad, scris între a. 1201-- 

35, deși pr obele, de îcc priveau în rândul întâiu, pe ca-. 
tolici, „găsim - “nume - ca: - Beat,.. -Urda, . Chyul,. Chyula _ 
(=, Ciu, „Ciula”), . Codaba (probabil din Codauba = - 

"- Codalba), Cucus, Cuca, Fata, Latu (= Lat” ori „Lad” 
= Vlad”), La yntes” (= „Linteş”), Masa (=: „Moaşă” ); 
„Micu, Micus, „AMikas,- Moula, Nuodu, Nuz =, „Nuţ”), O 
moczel, Porca, Poula, Sude - (= Jude” - ori. Csudar, 
„filia. Suda » Sune (lime? ori ung „Csunya”), Ban.
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lus, Banlum [0 > Banul), Uttuk, Uutul: (vechiu Ul- . 

tuc = „Uituc”), . etc. -ca Să nu mai pomenesc pe 

Chema, şi altele de acest. fel, care, deşi. au origine. 

românească (Choma, Csoma derivă „din- rom. ciumă), - 

se prezintă acum în. întăţişarea | caracteristică limbii 

ungurești (Choma._cu -0- născul. din mai vechiul =)... 

Dintre „pristaldi” elev pe Cuca. din Crasna, care 

poate fi şi slav, Duca, Iancu, Micu, Sceraku (e „Săraca? : 

care. are înfăţişare a evident românească, ele. : 

Avem şi o. serie: de num2. topice. care nu pot fi aecât 

românești:. Alba==Albeşti (Bihor), Dumbul-= = Dâmbul (Bi- 

hor), Pun=Bun (Someş), Chula-= Ciula (Someş), Chuey-. 

tora (3), Cocil = -Căţel(ul) - (Sălagiu);- Cornust-=Cor-" 

nești, ung. „Kornyest” (Arad), Cupa (Cenae ori Zărand); 

Fonchol, Fancsol = Fâncel (Bihor); “Szor, Sorou, Zor 

"(Zărand ori Cenad); Onuz sau Vonuz (tot. acolo) Que =: 

test (= Costeşti, Hunedoara?); etc. : 

- Se mai adaugă la acestea: Apa, mai. larziu. numită i 

'cu traducerea slavă JMacra «cel. Moacra) a. 1211, Mu-- 

rul a. 1292, „Kot _(Covth a. 1232), ungurește mai târ- 

ziu har ulos, azi: Kerălos, ceea ce arătă că aveim a face. 

cu. rom.. cot „cotitură”, fie acesta -din lat. cubitas, cri 

din slav. fot et sloven. gt „N ikel”, „ceh kout,, 

“idem, ete). îl. : 
„Incă la 1983 gitsim un Orele, iar la 1344 mai 

multe „vilae olachâles”. - - 

Incepând “cu Wayda. de. Geroth (= Giroli- d din So-.. 

meş), pomenit în M.-Rogerii Carmen miserubilc, din. 

„sec. XIII până la sfârşitul 'secolului SV se cunosc-un 

lung şir de vocvozi în- această regime; (vezi Buny ilay-: 

V., Bihar vârmegye olâhjai îs aq vallăs unio, Budapest, 

1802, p. 5 ş:u DU Pav cl, Școale le din Beiuș 1895-1998, 

„Beiuş, 1998, ». 39 ş..u.; N. Drăganu, Românii- în. peacul- 

rile: IĂ- XIV, „cte., ueuiresti, 1933,-p. 309 ş..u.). .De aso-- 

menca şi de. „cnoji, a căror amintire ne-o păstrează nu 

mai. puţin de. trei sate. vechi numite. Knez în! Szaboles- 

ul apropiat,
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Locuind şi “Români pe Valea Crişului, la data când 
Crişul este atestat mai întâiu în documentele latino- 
ungurești, învățații unguri mau “dreptul să afirme că 
cea îm'ai veche formă documentară Kris (a. 1075), cel 
Criș, lrebuie să fie ungurească, câtă vreme Ungurii îi 
Zic Keres, KGrâs, iar Românii au păstral forma ori- 
ginală, oricare ar îi originea acesteia şi oricum Sar ex- 

„plica gratia Grisia a. celor vechi. 
Trec foarte repede peste Românii din Szaboles şi 

Ha jdi, a căror maghiarizare nu cra desăvârșilă nici 
în” secolul. XVIII, 'când unii din ci își mai păstrau 
şi numele neaoş românecşii, alături de cele mai multe 
maghiarizate. Unii dintre aceșli Români au venit din 

“Sud, intocmai cum: alţii au venit în B6kâs din Nord- 
Vest, şi anume din. Turocz ŞI Sâros. - 
Im B6k6s avem numiri ca Jagur a. -1364-5 -5, Aurul 
„1295, _Aurony,. a. 1178; în: Szaboles: Mâsa a. 1361, 

Otelek = „cătunul lui Onu” a. 1-446, Kopdcs-Apâti, 
-Porchpaialku a. 1347, Vaja=rom. Oaia ori slav. Voja, 
a 1411, Stirka a." 1270, Popa a. 1390, Baach= Băcs a. 
1439, ca să nu mai pomenesc nesigurul Fizior a. 
1431, care ar putea fi cotit Ficior, ete, 

În Addudvar-ul din Hajdu este pomenit la 1210 un 
„Servus . nomine Fala”, iar Wduds din 1212 ar pulea 
ti atât nume slav, cât. şi românesc. In acest comilat 
mai găsim şi astăzi versuri de copii ca: - 
| IIop, cup 

“ PFulde lui: 
Fulden kdle 

-Simen duk.. . . -. ae 

Evident sânt corupția româneșiilor vechi: 

Hop, . țup NR 
„= Pul'(=ypuiu”) de: lup. ca 

Fugi den. (=,„din”) cale . . 
Și mă duc, .
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In Borsod se găsesc foarle curând aşa zişi „Valachi - 

castrenses”. Pe -unul din Oym îl chiamă la 1219 Chyut 

(=, Ciu”), pe altul. din' Vâmos lot atunci Karasun, 

Monograful Borsod-ului S. ”Borovszkyl ne arată că în 

timpul lui Ludovic cel mare sa așezat în sălulețul. 

Cseb familia valahă Bojâr, i iar la 1409 se găsiau -Bo- 

mâni „în possessione Valahali... [Mezd- JKereszfes“. De. . 

păstori valahi se mai: vorbeşte în acest comitat şi la 

1605, iar în sec. XVII mai. găsim nume ca O/dh, Wa- . 

Iach, Bodiz (= „Botez”), Fata, Mosik, diminutivul lui 

Mos (= moș); Kdso, Baliga; Kotor, Nydk ( =„Neag”), * 

Pinte; Bona, etc. Totuşi  numirile. topice [Besseny6-] 

Szirma, 'care pare a fi peceneg, „Kurittydn, care pare 

a deriva mai curând din slav. korito, decât din rom. 

Curechiu (ef. Kurety în Hunedoara), Nekâsen (ef. 

n. fam. Nekâssy), Szirdk, Bota, chiar şi Kornishăza 

şi Mâly a. 1981, nu se poate spune că vin din limba 

românească, afară doar de Barbo a. 1475. : 

Vechi nume de persoană şi topice româneşti găsim - 

în Zemp ln (Z emplinsla stolice), şi anume în actele . 

de donaţiune ale prepoziturei din Lelesz din a. Mil 

și 1914. . Iţ 

Nume de: persoană: Bona, Chrachun, Facha, cite 

probabil trebuie cetit Faina, Porched (probabil | Porcza 

+ -d), Gemmen, Kesula- (=, ăciulă”), Zerhbeta, earc;. 

alături de Zemboti, are înfăţişare fonologică româ- 

“ mească, în vreme ce Chonka o are acum pe cea “mgu- 

rească, cu -o- în loc de -u- mai vechiu. 

PoL fi şi româneşti, nu: numai slave . ori: ungurești, 

nume ca: Beza, Drago ye, Iougu, Kenez, Longen, Mod, 

etc. - . 

In sec. XV găsim Lot. aici. mai mulţi Pichor (cel. fi- 

cior) Şi „Rama(s)2 de  Zomlin, Zemlen, sau Zamlen, 

  

1 Borsod vârmegye tărtânete, - , Budapest, 1903; pp.. 67, &2-83 

și 292-240. = N
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deci Zemplen din: Bihor, probabil. are nume” românesc 
"(din rom. rămas; din care. este şi ung. ranaz, ramasz). 

Nume topice: hechelpolol,. Kecelpotok a. 1252, ri- 

„us Scekpotok” a. 1270, Albeny, a.:1355, Cabov sau Czd- : 

băcz, Kărna= „Coarna”; Kdsd sau Ka3ov a. 1390 (din n, 

pers. "Caş sau slav. kasa), Crucho=Krutov a. 1390 (ef. “şi 

n. pers, Crucha=, Crucea”, a. 1382), Crudin- (Krudin), a 

1383 (din n; pers. Crud), Lunch = “„Lunei”, plur, lui | 
luncă, a. 1297 și 14104, Roskovez, Roskdcz.a. 1175, ele. 

In Zemplân se "giseste Şi. apa Laborez(a), des spre care 
Anonimul. (e. 13).ne spune că a fost numită dupi un 

E comile “al întărilurii. din acea: vale, “cu numele Lobur :y 

(din slav. Vladibore), care a fost prins şi spânzurat | 

„de Unguri. ŞI „qui in lingua. eorurnm [a Iocuitorilor de- ! 
. acolo) « duca Voeabalur 

'Duca este un nume de origine “atino- italo- bizantină 4 

în ullinia analiză balcanică. El ma putut fi dus în Tar 

paţii nord- estici -de Ruleni, ci numai de. un popor ei ie. 

i a avut atingere cu cir ilizaţia bizantină. : 

„Pe: Duca îl cunosc "ca nume de persoană. alâl Romă ini: 

din Nord (aceștia, îl. au în Bihor chiar de. -pe la 1290, 

“în Muntenia îl găsim în sec. XV), cât şi cei din Sud, 
care-l au şi. ca “apelativ, şi. l-au dus cu ei “în ioate “piir- : 

“ţile pe unde au. trecut (în loponimie se giiseşte în” Pa- 

nonia, -Sâros şi: Niisiud). Ei au dus în aceste părţi și . 

alte cuvinte! pastorale: de” origine. greccască, precum: 

_ciul, ciumă, ştiră, strungă, elc. Deoarece: Românii sânt 

vechi. în Zemplen; probabil că Anonimul a cunoscut - 

“pe: ducă: din limba lor, - 
Şi astăzi sc mai găsesc în Zemplâi foarte multe nume 

româneşti între părţile de: hotar: Giiuit 'sau Hru(ik), - 
Magura, Aog gura, “Mahura: - Mahorka.. (tormele din 

- de sec. XII); Motrogun, Brindzova, Plina, Rinzak, Gur- 
-. guljali; - Runk, Runkur, Runkov, „Capiv,. “Kopaă, Pod E 

- Kopatom, Gaura, . Siremtura. sau Stramtura Şi SStran- 

urmă, cu h, ne arată că Românii au ajuns. aici înainte . .
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-turi, Staulincc, Kasiv, Za Ro3kovsku, Varalin sau Pa 
ratiki, Faleiny . şi -Faleiv, Pid- Krutovskoin, Krutovtik, 

“apoi, derivate ca-"Pazarel, Deresor,- Ripizin, ete... 
De Români * vorbeşte Valaskovey,. şi de orgaiiiza 

după „ius: valachicum”, Vajda, Vajdieka, Kiahinci, K” 
Za, n. pers.: Kenez 'de la, 1214, etc. 

Conscripţiile din sec. XVI şi AVII ale cotiţii Murâny 

aţie . ; 
10- 

din Gomr (Gemerska stolice), ne arată că :în acest .. 

comitat crau în acel timp inulţi care plătiau „census Va- : 

| lachorum”, deci” Valahi sau Români, la care s'au adâu- 

gal apoi Ruteni cu „ius valachicum”. 

Dar, după ! toponimie, şi aici Românii - sânt mult, 
mai vâchi. O Bute,:„lerra ad. Îl. oua” (din „porecla 

„Bute. ori genitiv. al lui Buta = „Budimir” sau »Budis-. 

lav”; ci. şi. ung. buta), “găsim în Gomâr încă la 1255.. 

Dacă Korna a. 1364- 1410 ar putea fi îndoclnic, sânt cu 
siguranţă de origine românească: "Kornuthfalva a. 1427, 
Mal a. 1423, Branzova, partea de hotar Brindzarka, 

etc. Despre populaţie. românească în” aceste părți „vor- 

bește Olâhpatak "CAlahpathaka. a. 1427, , Olahpathaka: 

„a. 1470), numit și „Vlachov(o), „precum şi numele unor 

păstori, care făceau .parte din „valasska 'sloboda” din 

Gâmor (1606- 1848); Balczo sau Baltzo,. Valach, : Rren- 
dzar, | la-care se adaugă mai târziu. Brâc, Oldh, ete: -- 
„In. limba! -ungureascii din' Gâmâr se mai găsesc şi 

“astăzi cuvinte de. origine românească deosebit de inte- 

resante ca:.. salrig ga. pHese”, verg i-l Văros din rom. verde, 

demikăt, ele. pi Pata: le 

- Despre, existenţa Valahilor din Zips „ Spisska stolice):. 
ne ;vorbeşte un „document. din - 1426 și. înşişi învățații - 
unguri recunosc: că în acest comitat păşteau în întreg - 

secolul NYVI: și - XVII. Lurmele păstorilor valahi ve nile 

din Polonia şi Qin orașele. Ungariei. : î 

„Dar toponimia, nici arati, pe Românii din Zips şi mai 

vechi... - 

“Astfel Batialoa, „priza, germ. „ Dotsătiţ, Bă 

Pi N E 

rr 

7 

,



mg Su DRE N. Dragan 
; mea 
NE cr 

dor, “ slov, Batizoveej Batizouce se. întâlneşte: încă la-; 

n 71279. Acest: niimâ se şlie că este dat după cel al comi- : 

“telul Boliz,.: fiul. lui - Marcus: Gota (=„Golea”), :p pom. - 

3 

nt. şi la 1261. „care, pentru: judecarea * iobagilor săi nu- 
2 mește, şoltuzi sau eneji,. cum obişnuia dreptul valah. 

i ANUL n. pers.: "Botez, Boliz.- se. întâlneşte încă din 

1220 şi nu poate. fi explicat satisfăcător decât din rom. - 

Botez, „din botez „Tâuie”, : subst. postv. al. lui. boteza, 

“7 tauitenv, nume | :dat după” 'ziua'- Botezului [Domnului] * 

“sau Bobotează; “întocmai cun după: alte sărbători s'au 

+ Florin, Florian, ete i. o: 

E dat. Crăciun ;. „Pascu, „Paşcu, Pascal; Florea, Floare, 

Românii au: “dat şi numele şătului Kattan( » “(atur, . 

. Katune),. atestat“ mai: “întâiu la "1282. Nume românesc 

mai au și: ; silva Rugus” “a. 1225; : Roskfalba. sau "Ros: 

: kdcz, “Slov. _Roskovie, germ. Roschhkowilz a. 1277; Ordzo- 

vân, Ordzoijduy său Ragydcz. a. 1318. 
“Soltisska şi. Vajdovla. “vorbesc - "despre. o. “organizaţie 

- după. „ius valachicum”. şi sar pulea ca „voyvoda de, 
:-Zopus”.- al . Valahilor din părțile Ungariei, pomenit, de 

. scrisoare a din, 1345 a: „papei. Clement: VI, si* fie” din ; Le- 

„pus, deci din Zips. a 
“In partea. nordică a: Zipsului” e avem | mântele agură, 

„dupti care sia numit. și plasa în “cate se: giiseşte acesta. : 

"Din: Mas gură, face parle . şi “Palenica; „care. (din pricina 

“lui „-e-) are. întăţișare fonologică românească. In jur -: 

„de Zakopane se mai. găsesc: Grotkov, Pulenica w Ca- 

- Pouiskima. lesic,: Grapa, (= „Groapa“), Kiczora, Blahovla. 

„MWotoszyn, » Wlosienică, Cerbulska,. şi, 7 urbacz. 

| : Românști mai pot fi. nume. de “hotar din alte părţi 

E al6. Zipsului;, “cum sânt: Vatral ova, Vatrat' ivske, Bar- 
i 

- busanka, etc. Io a N 

Tot, aici : se .găsia. şi. „mons Titrtui” „pe care-l pome- 

-mește. Anonyinus ; (e. 15 şi. 57) şi alte documente în-a- 

„. propierea râului Poprad, ca alcătuind, hotarul: “spre Ga- - 

Jibia. In acest loc, fireşte nu u poale ti identificat cu Ta- 

Da N pi 1.
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ira, cum cred învățații Melich şi Rozwvadăwsky, care-l 
„derivă . dintrun presupus * Trtry. Turtur este 'tot un. 
nume românesc ca şi Magura şi -Polenica, şi anume 
-din rom. furtur “Cturturoiu, lurturel), ştiut fiindcă nu- 
mele - de mumţi se dau adescori după paserile care. 
trăese :pe.ele sau după persoane numile cu nume de 
paseri (cf.' Turz, Sturz, Cocoșul, Cocorul, Găina, Cia-. 
hlău, Falcău, Rarău, Rața, Slârci, etc.) - » i 

Numele de fam. Turtureanu şi 'Turturică este cunos= 

“cut și acum, iar. un sat: Turtureşti avem în Neamţu. - 

„Nuniele muntelui Turlur. a dispărut după 5 veacuri 
„de întrebuințare deodată cu Românii din Zi ips care l-au 
avut în graiul lor.: : * 

Aceste dovezi toponimice, sânt de-ajuns ca să putem 
: vedea Români slavizaţi într'o mare pârle din goral-ii 

(= muntenii”) dintre Magura Zipsului: şi cea a Arvai, 
unde curge valea Dunajec-ului, care în gencral sânt 

"consideraţi de Ruteni slovacizaţi. 

"Avem şi o veche dovadă istorică că în “imatul locuit 
astăzi de Gorali s'au găsit odinioară Roimâni. Anume în 
legenda Sfintei “Cunigunde se pomenește de .,„Valachi” 
sau „Volsci” în apropiere de Dunajec şi Poprad, unde. 
Cunigunda- avea un domeniu dăruit de soţul său Bo- 

"deslav în 1257.: . 
"Aceşti Valahi crau slavizaţi cu totul în secolul AVII, 

„- / ! AR când numele, lor. ajunsese: sinonim cu Gorali „montag- 
nards”, .sau, : mai bine, „păstori. (= valahi”) mun- 

“teni” (et. Lettres de Pierre des Noyers ă Ismlael Bouil- 
“laud, dintre anii: 1655 şi: 1699,:Berlin, 1859, la care ne 
“trimite. „N. Iorga, Rev. ist., XIX, 1933, p. 306, şi anume! 
a: 1636: »2.000” Valachs -logăreni. ă Koziglova”, p. 58; 
„bun et Pautre mots Valachs ct Gorali sigiiirient N:ON- 
tagnards”, p. 39;: „Li montagnari o Gorali”, p. 66; „quel- 
ques 25 payssans qu "ils appellent Gorali ou Valaques” , 
p.. 106).. '



mp N, Drăganu 

* Deoarece . Dunajec-ul se varsă în Vistula, Sar pu 
„lea ca ucigașii lui Ro/h/fâs din sec. XI şi. ai lui” Andro - 
nic din sec: XII să fi fost Români din această parte. 

- Documentele: ne arată că între anii. 1437-1510. căpita- 

nii cetăţii Torna : şi prepoziţii - -din Jâsz6 -au colonizat. 

„o samă de! Valachi” pe. moşiile lor din. comitatul Abatij j- 
„Torna! (Abaujka * 'stolice). . „ 

Despre: populaţie. de origine românească în acest 

comitat ne- vorbeşte: villa Ola” “a. 1236, „terra Qi” 

a. 1258, Olay a. 1332 „ete. iar despre organizaţia după. 

ius valachicum” Vajda, Civa yda, Woyda a..1302-09, ete. 
Si azi Krasznyik-Vajda), -ş *Kis-hinyizs Şi Nagy- Kinyizs. 

-“ Dintre “celelalte nume - de locali Lăţi-. se. pot rele 
Fanchal=,Făncel», „Ştetiinel” a. 1262; Gârd a. 1330; 
Kupa a. 1332- 37, poate Szâka (Zalha a. -1232- 37), alături 

"de un Scekpotol: a. 1270, ca” să nu mai pomenesc pe 
pe- -Karâceson(d) a. „1427, “care acum are „înbițisare fono- 

logică ungurească. Re : 
După populația. românească. de-aici Sa numit floa- 

rea olaszka - = old virdg „viorea colorată”, viorea de 
vară” şi dela: ca au rămas cuvinle.ca domikăt,. bronza, 
gujăszira, pdszka, ramas:, tao, etc. DE . 

Dă - Documentele : oraşului Bârtfa ne arată numeroşi „Va- 

” lahi” în: sec. XIV Și XV in com. Sâros (Sariska sto- 

sa „lice). Ei au nume câ: Socha. (= „Socea”), Sochel (=,„S5o- 
„“cel?),: 'Volach, Ficzur (= „Ficior”), Pekura. (= „Pă-. 
cură”), - Stenecl: (= „Stănic”),: Pelrus, Corbel, Buda, 
Myhno (= »Mihnea”), Maxim, Iavryiu, Drăgos, Flah,.. 
Bur,. Kal, Chyla (== „Ciula”), Jorg, Marisz (= „Mariș”) 7 
Magulya (=,Magulea”), Paul, Puskarsz (=,Puşcas”), ete. 
"Doi dintre ei falsifică monedă, dovadă că unele înde- 

Tetniciri păicăloase ale vremilor de- acum „existau şi mai 

de mult. e N E 

„In Sărosia existat. în “ jumătatea, a secolului XIY şi 

un voevod. român cu numele Nicolae, ai cărui fii sânt 

pomeniţi. o a i
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“Numele de localitate Rene (Kenyz a.- 1408), ca şi | 

aa Solteskoj goră vorbeşte. despre existența unei -0r- 

„-ganizaţii în: cnezate, iar despre populaţie. româncască .. . 

Olajpatak, în . cazul că Olaj, întocmai ca şi Olay a. 
"1352 din Abauj-Torna, pe care-l găsim “la început în. 

- forma Ola, a. 1236, este o formă secundară a lui 0/dh. 

- De origine românească sânt numele: Roskovâny, Ros- 

: kowan' a. 1427), Sarbă sau Sarbova, poate Szocs a. 1415, 

“ Dukafalvasau Duloveze a. 1108, chiar. şi Bodruzsăl, dacă 

_xeproduce pe Bodrogel, cic. La acestea se/adaugă nume 

de munţi, dealuri şi părţi de hotar ca: Mintol = Mun- 

cel”, “Mencelih şi: Munăov, Magura, Hrut, Kolibâb, ete. 

Deosebit de românească este toponimia comitatului 

| -Ung (Uzanska stolice), în care încă. la 1371 găsim un 

voevod. Me 

Existenţa populaţiei: românești o mărturiseşte numele 

„satului Volosjanka sau Voloszânka, apoi cel al părţilor 

„„de hotar: Volosană, Volostnhi, Volosjanoiha și Volo- - 

sini. - | Mi | 

| “La 1290 un comite. din Ung îşi ia un servitor sau. . 

servitoare cu numele“ Fata. “La 1898 se: culege un text 

slovac” dela un anume Mih. „Potul = aFătul) din. 
“Szirojna.. . ..- E - - 

Existenţa unei. “organizaţii. după: „ius : “valachicun”, 

în voivodate și - cnezate, ne:0 „dovedesc, afară de nu-: 

- mele satului Khahina- sau Khachinina (formă rutea- 

nă, în românește. fiind. Obişnuite formele Cneaghina şi 

Cncajna), şi: numele părţilor de hotar: Vajdovo, Voj- 

„vodin, Vajdituv, Vajdituv- potok, Vajda. sihot,: Krtasni, E 

Ă Kiazneshij, ete. In secolul XVI numeroase sate din Ung. 

plătesc „strungă”, adecă. „census - Valachorum” N 

Nume xomânese are numele de - localitate. " Poresat „i 

(Porchal, a. 1389), care corespunde românescului Par- 

“cel, ca să nu mai vorbesc. “de nosigurele Mircse, Po: 

„idrocz, Sztanna, etc. E 
„Foarte multe nume, românești gis între e părţile do. - 

a 

7
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, hotar : “Fruti, Lok3or, Montol (= „Munăel“), Magura, Ma- 
gora, Magurka, Magurita, Pitrus (= „Petros“), Verde; 
Cotore (= „Cioturi“), - Korbu/ka, Kudravyj (ci.. codru), 

" Podyăur, Ripi3ta, Korna, Kornii, Kelarija, Koliba, Sina- 
forja Poljana,. Buni Plaji, Pyd Korastavicij, etc., etc. 
„In Ugocsa avem Viahova, Valleszaka şi. Csongva a 

1337 (din ciung), apoi părţi de hotar ca: Alagura, Ma- - 
gurica, Magurita, Dumbrava 1, Korpenit (cf.  curpen), 
Grumăt, Frasin, Hruf, etc. i 

Este de prisos să mai insist după acestea asupra 
numeroaselor nume topice din, Maramureş, ai cărui 
voevozi și cneji români îi cunoaștem. începând cu sec. 
XIV. Dacă atestarea acestor nume n'are vechimea celor 
din . Bihor, Zempln. şi Zips, aceasta se explică prin 
faptul că expansiunea ungurească spre Maramureş s'a 

„ Tăcut număi iai târziu, iar din pricina aceasta ne lip- 
sesc documentele de donaţiune din vremuri mai vechi. 
Relev însă că Maramureșul era în sec. XIV un rezer- 
Vor. aşa de bogat în „Români, încât, deşi au plecat de 

"aici. numeroase colonii în „Galiţia, sa putut face şi "des- 
călecarea Moldovei, fără ca prin plecarea populaţiei ro- 
„mânești în aceste două ţări să se schimbe prea mult 
„caracterul etnic al lui. o 

-Şi în Bereg au fost vechi aşezări româneşti. Pe Ro- 
mânii de aici îi găsim încă din. sec. XIV în frunte cu | 
voevozi şi- eneji. Sânt învăţaţi unguri (Lehoczky,, Petro- | 
vay, acest din urmă Român de origine), care au afir- 
mat -că 'Românii din. Bereg au. putut să. se găsească 
“acolo. "chiar. şi la trecerea Ungurilor prin pasul Ve- 
reczle (Weiecky), . 

Dintre numele de jocalităţi. relev. aici ca. fiind ro- 
„ mâneşti: Olâh-Kerepecz, a. 1484, Oldh-Csertesz şi Vo- 

* Io3skoje;vapoi Repede. a. 1430; Fogaras; Negrova, Ni-- 
grovo sau Nigrevo; Serbocz, slov. Serbovec, rut. Ser- 
biicz; Timăor, tc. ii 

  

1. Cu fonetism românesc, i -
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“De ascinenea. nu: “pot trece « cu vederea! cât. de româ-: 

-nească este și astăzi . toponimia - pasului Vereczke (WVe-.. - 

| xecky), în .care găsim: Plaj, Plajeik,- Pekuj, aunesel 

-. Korb; Freszinet, Temnatik (=, Tomnatic , Magura, FHru- - 

îi (ok), Repede, -ete,; la câre se adaug în alte părți: Ripy - 

Kim(p)3ory, Serbovica, Stremtura, "Kasolova, Kodrosor. pi 

„ Fotulovina, Zurat telit, Aagura, Kicera, etc. 
, 

' Rămâne să spun, câteva cuvinte, despre! Ardeal, unda 

găsindu-se , şi astăzi Români, fireşte, ei 'au trebuit să. 

fie din -vremuri vechi şi mult. mai numeroși decât acolo“. 

- unde - au dispărut acum, “asimilați: de: masele: străine, : RR ” 
/ care îi încunjurau.... 7-0 Da o. 

Dupi Anonymus, la: cucerirea. „errac “uri asilv anat”, 

în aceasta, deci în Ardeal,. „Geloti. quidaiii Blacus do: 

- minium” tenebat”. Locuitorii erau „Blasij. et: Selaui” (e... 

î e 24-97). Blasij=Vlasi, plur. i Viah, nu: „din "Bulak =. 

"-:* Bulgaro-Ture (Pais)... 
Din “felul cum ne: descrie Anonimul supla Uigurilor. 

„cu Geloii, se vede că Ardealul. nu este locmai "Ardealul 

“ui Simion. Dascălul, „mijlocul țării”, ci” văile celor două 

Someşc, cu centrul Gilăul de lângă Cluj. SI 

_ Chiar şi numele lui Gelou a fost identificat. dei deose::” pa 

= Biţi savanţi cu' Gilăul, care însă - nu. derivă. din” “ung. 

" gyali „rindea”, cum „crede. Melich,: nici: din: rom. „deal, ! 

cum, credea Asbâth Şi. Bogre a, căci din. acesta ar tre 

bui: să avem ungureşte: Gydl, ci, din rut; djelov, doo. . . 
„loc, deluros”, şi sa numit'aşa după munţii i: Gilăului (c[., 

Anonimul, vorbeşte: numai de“ Blasij lui Gelou, iiind- 

- „că. Ungurii au cucerit la. început numai “ară! acestuia. . 

„. Dar Românii au lwebuit să se giiscască în acel timp - 

E
I
 

“și în partea sudică şi sud-estică a Ardealului. de-acum, + 

unde îi găsim atestaţi documentar. alături: de. Pece- Sta 

negi şi Secui, încă Ja 1210, 1222 şi 1924. as 

O dovadă pentru vechimea “Românilor. în Arăeal 

E Delovo, Dilovo în- Ugoesa, D'ilov berh în. Galiţia). Tia 

> 

+ 
| „Călencsel, -Mencsil, _Menesul), Timăor,. : Korna, - Falea, : PR 

-. Pai 
Pee
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este” faptul că ei de la început se găsesc, orgănizaţi 
în voivodate Şi: „cnezate. “Această » organizaţie au: pu- 

- tut-o moşteni. şi: păstra, dar v'ar îi. putut-o crea dacă: 
ar fi venit în Ardeal după cucerirea acestuia de Un- 
guri. Cel: dintâiu voevod e pomenit în' 1219 în: Somsș, 
cei din urmă cneji cătră sfârșitul. secolului XVI, 
“Dovezile toponimice pentru vechimea Românilor in 

Ardeal: sunt de două feluri. : 
Avem. nume: vechi care nu pot. fi decat româneşti. ș şi 

aveni nume de origine slavă, a. căror formă veche ain 
păstrat-o noi, primind-o direct de: la „Slavi, şi am dat-o 
apoi în forma noastră popoarelor venite. după noi. 

- Ungurii „au înaintat în Ardeal. numâi. pe încetul şi 
treptat. Astfel se înţelege uşor că cel: mai! vechiu docu: 

“ment ardelenesc, care.ni s'a. păstrat, este abia din 1165. 
„Netăcându-se donaţii de feude înainte . de 1200, este 

zadarnic să. căutăm în Ardeal. nume: româneşti de oa- 
meni şi locuri înainte de aceastii ; „dată, In parte este 
zadarnic chiar şi “înainte de 1241, “câna năvălirea Tă- 
tarilor a putut distruge multe documente preţioase 
„de- ale “arhivelor ardeleneşti. 

| Menţionarea' la 1075 a. castrului Tura, în un docu- 
ment privilor la ținuturile ungurenc, este. numai . în- 
tâmplătoae.. PT - 

„ Pentru 'l6ale aceste motive trebiie să "socotim între a- 
devăr mare lucru că totuşi găsim, în Ardeal sale .cu 
nume 'sigur. românești. încă în „cei - „intâi ani ai se- 
„colului XUI. . DE 

“ Inşir aici . numai pe cele. mai vechi Cocil =  Căţe- 
Iul) din. Sălagiiu a; “1217, pe care-l găsim alături de. . 
“doigrad-ul de origine slavă. In Sălagiu. 'găsim 'şi pe” 

„ Porţ, ung. Porcz: „((Porezy a, 1477), care ne. rea nin- - 
"-teşte pe „portas . Mezesinas” ale. Anonimului, se a-.: 
daugă Pun = Bun a. 1209 în Someș,  Pakapathala 

a. 1297, etc. n 
. Intrun document. din 1208, privitor Ia o vegiune a- 

o
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propiată- de Reghin, eşte: vorba de! o meta”; care 

„descendit in vallem. ui vocatur Zeku”, deci ; „Părăul- 
sec”. - a | 

La 1243 este pomenit mai întâiu „prediun F ala” 'din 
„Năsăud, alături de Bachuna, care trebuie celit Batina şi 

este un derivat al lui baciu. . E | 
La. 1261 este pomenit „fagus Kald”, lângă Dej, în. 

„Someş. Azi, se numeşte acelaşi la Kădbihh (din Kdld- 

” biihkh. In două documente de hotărnicie, de la 1366, și 

1577, i sc menţiona vechimea! de 1000 ani. --.. | 

"Tot la 1261 şi tot în Someș avem pe, Bolta = Bala. 

"Ca foarte vechiu. este amintit Şi, dealul Flamund=Flă- 
mână, aa A - i i 

Dintre - numele din regiunea Caujului si a Gilttului | 

relev: Baciu, ung. Băcs a. 1263, Onielke, deci cătunul. 

lui On(u) = „lon” a. 1263;: Rosk a. 1319, şi mai ales 

pe Vlaha, atestat încă la 1332-37 în” forma ungur cască : - | 

Olafenes. Forma Vlaha sau Blaha este numele dat a- 

„cestui sat românesc .încă de vechea populaţie slavă, ” 

cui care trăiau Românii alăturea: Dacă satul sar. fi 

născut mumai - după venirea - “Ungurilor, el ar fi. tre-: 

- bujt să aibă, o formă corespunzătoare ungurescului 

oldh. i ii i 

Pe “Târn ave. avem Sâncelul, ung.  Szanesal, fie că de- 

"rivă din 'sânt(ucel „sfântuț” ori din sâmcet, „vârtuleț”. 

Un: anume , „Cute iobagio . castri - de: Torda” este „po- 

„menit încă la 1268. i 

Intr'un document de la 123, în legătură cu Zuhodol 

(= „Sohodol”) şi -Buchard. (= Bocsârd“) din” j. Alba se 

vorbeşte de „mons geminus”. . Geminus' mons este „mun- 

„tele Geamăna”, care mare decât acest nume românesc | 

şi. se găseşte între. De etunala si Suligata-de lângă Bu 

cium-Muntari, - pl. Roşia, 'în care se. află. și, Sohodo-. 

„lut (,„Valea-scacă”). 

Tot în Alba, ca: foarte veche; este considerată as unii 

şi stânca Bulzu,. care are nume evident românesc, 

[a 
a



Pe fe a - 

46 N N. Drăganu : 

_ Deşi Românii din Țara “Făigtrasului- sânt pozaăiiiţi 
încă “la 1222: şi 1224, numele Făgărașului apare mai 
întâiu numai la: 1291, întru cât documentul de'la 1231... 
sa dovedit â fi: falsificat. EI derivă din făgariu = tăget” ÎN 
+ suf. diminutiv -aș, şi-a putut numi! la început „Tăge- 
țelul” pus în contrast. cu „Nage” Bik” = „Nasy Bilie-ul 
documentelor care era în. apropiere. . 

Aceste nume nu sânt prea multe, dar sânt de. ajuns 
„pentru ca să ne arate că. Românii „se. găsiau” în „Sec, a 

bă 

Slavi. . 

. “XIII pretutindeni în Ardeal. . 
„Am arătat. că Anonimul . “spune. că, ila venirea. Un: 

gurilor, ! împreună cu Bomânii se. „găsiau în Ardeal şi. 

„De la aceștia am primit: noi. multe nume : “topice şi 
le-am! p; ăstrat într'o. formă: anai apropiată: de. a. lor, 
decât” cum le- -au : păstrat Ungurii şi Sașii câre: „le-au î 

- luat de la noi. , 
Pe unele nici. nu Je-z -am putea -avea' în!  “foima în cară 5 

le avem dacă nam fi fost în contact direct cu Slavii, ar 
teriori venirii * “Ungurilor, căci după venirea „acestora ă 
se ştie că nu s'au mai aşezat Slavi în. “Ardeal.” să 

Aşa sânt:. Viaha - -sau " Blaha de - langă Cluj (Olafe-" . 
nes. a. 1332- -37), Vlăhița din Odorheiu, (Villa olachalis” 

î. a. 1301), numele judeţului Vlașca, care 'ar putea îi iden- 
cu Blăhkumannaland-ul lui Snorre Sturlusson din. 1114, 

-. Vlaşca, cătun în. Romanați. Vlăsia - din j. Itov, apoi . 
Viășceni, Vlăheni,  Blahnița, ete. “care : dovedesc” esis-. 
tenţa unei “populaţii slave alături de: cea "românească, - | 

__ Singura” care a putut da' ăstfel de nume; » Bălgradul . 
 CBellegrata a. 1097,- Beligrail' s. XVI, tradus în uigu- . 

reşte Fehevăr, . apoi. Gyuia- Fehervăr” „(propriu Alba . 
” lui Ghiuta, ghiula însemnând : şeijul peceneg. din re-" 
_siunea. Albei; Alba-Iulia s'ă' desvoltat :greşit din Alba- 
Gyulae sau Julae, numită altiel latineşte. şi Alba Tran- : 
silvana), germ. Weissenburg,- apoi Karisburg; Târnava 

"tradusă de Pecenegii, din _Preajma. ei. „Kokel, nume > pe 

>.
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care l-au luat apoi şi i Saşii şi Ungurii, dintre care, cei 

din urmă i-au adaus ung..j6, dacă nu i-au adaus înşişi 

Slavii al lor -ev, pentru ca să se nască ung. Kâkii//6 

Cerna-voda, tradus ungureşte Fekete-viz, germ. Schiwarz- - 

wasser, etc. - i 

Avem forma cea mai veche pentru Turda a. 1075; 

care derivă din n. pers. Turda, din slav. fvărdă „tare, 

întâlnit foarte. des în cronicele şi documentele vechi. 

(ung. Torda, săs.. Tordemburg). Tol aşa şi pentru” Cluj 

“(atestat mai întâiu în forma Clus a. 1173, 1499, cet. 

Klu3), ung. Kolozsvdr, germ.: Klusenburg,. Klausenburg, 

care probabi! derivă. din alintătorul Klu3 al slavului 

Miklus „Nicolae, precum. şi pentru Sibiiu, care derivă 

dintrun mai vechiu S:biz, iar acesta din slav. 'siba. 

„Hartriegel”-+-suf. slav. -ji. (Cipini-) a.. 1192-96, Sci- 
bin a. 1200). Forma ung. Szeben. este desvoltată. în . 

mod normal din rom. Sibir: Tot aşa şi săg. vechiu Zibin 

(azi popular Zâbăng, Tsibing), cu s iniţial trecut în f- - 

după firea limbii săscşti, din care am! reprimit Nu>- 

- mele apei. Țibinuiui: O evoluţie inversă este cu nepu-. 

tinţă: nici ung. Szeben, nici săs. Zibin n ar îi dat rOMÂ- | 

neşte Sibin, şi apoi Sibiiu, Sibiu.. 

Avem atestări” numai. din secolul XIII peniru:. Sad. 

(din slav. sadi), care a” dat germ.  Zood, săs. Tsăt, 

iar de-aici ung: Czdd; Lovnic (din slav. lovnik „loc: - 

de vânătoare”), care a dat (prin apropiere. de ung: 

“lâv- şa pușca”) ung. Lâvnek, de-aici Lemnck, şi germ: 
Leblang, săs. Lioflomk; Criș (din n. pers. slav. Kriă 

=Crisius: = Chrysogonus), din care este germ, Kreisch, 
'săs. Kraes şi, ung. HKeresd,; Slimnic din Slivnic (din 

slav. sliva „prun” + sui. nic), ung. Szelindek; Bis- 

trița (din slav.. Bistrica), i ar din rom. săs. Bistrilz, | 

ung. Besztereze; Zlatna (din slav. zlalină aureus”. - - 
deci Zlatna), iar din rom. ung. Zalatna şi săs. Schlut- 

ten; Bârsa din n. pers. Bârsa, Bârsu, Bârs (derivat. cu 
suf. slav. -sa, -s din radicalul: Ber-, din care s'a format şt 

Berivoi, Berislav, Berisav, ete.; ci. şi Borsa, Gersa, Vuk. 

A
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sa, alături de Vluksar. şi Vâlsan, ca: şi i Bârsa alături de 
Bârsan; slăv. Jeb:a,. Zivsa, ete. apoi srb. Brsa, Brsatici, 
Brisatiti, elc.), din care se explică săs.. Burtza, Burlzen- 

: Jand, ung. -Borsză, iar din acesta Borcza, Barsza, Bar-, 
__ cza; Braşov din n! „pers. Brasa. sau Braj3a, Bras(ul) 
= „Bratoslav” suf. topic -o0v, de 'aici ung. “Brassd, i iar 

din acesta” Torma : rom. “ Braşău; Râjnovul (din v.-bg. 
- Zrănovi: al morii”, propriu „valea. morii”), de-aici ung. 

: Rozsnyd (acesta. ar fi dat în românește Rojneu sau Ruj- 
» meu), săs.. Rosenau; Cașin (din n. pers. Caș, sau din 
„slav, kasin, iar acesta din hasa + suf, -in),. din acesta 
„ung. Kâszoh. (cu sz din ș obişnuit la, Secui şi Ciangăi), 
'reprimil: în forma rom. Cason, etc. 

„. “Alte nume le-am dat Slavilor ori Ungurilor, care le-au 
„a miodificat după firca limbii lor, ori le-au apropiat de 

cuvinte. de-ale lor. Așa s'a întâmplat cu * AL (din: Alu- 
tus, cu. sincoparea lui .u atom), care a fost 'schim- 

- bat în Olt, ca: şi lat: altare, în slav. o/ătari,' ung. olfdr, 
cu. Ampeiui sau -* Impeiul (în inscripţii AMPEIE-), 

care a fost schimbat” de "Unguri. în Ompej > Onipoj >” 
Ompoly (et. Ompey,- Ompoy, Oimpay a. 1299, dacă nu 
e vorba de grafii germane, Ompoy, 'a: 1271; Ompoly s. 
XVIII; Onipoicza... Ompeicha a. 1320) și reprimit de. 

moi în forma: Ampoiu,. Ompoiu, derivat: Ampoel, Am. 
_poița; Someșul, pentru care au citat unii pe: „vicus 
Samus” al, iscripțiilor, care : însă ar fi dat în „româ=. 
neşte Sam, dar a putut îi apropiat de'slav. somă. „somn” 

_- (peşte) şi derivat cu. suf. -isi, -ezi, lucru ușor expli- 
„„eabil când este vorba de numele unui râu; *Mariă - 
"sau Mareă (în inscripții şi: la autorii. clasici ; Mari- 

[si)s,. Marisos, 'Marisus, Marisia), care a putut îi nu- 
»„ mit de Slavi la fel ori transformat în Mores sau Mo- 

„7i5, acesta de 'Unguii în Maro, forma : românească 
Aoreş, Mureș, putând fi atât din slavă, cât şi din un- 
gurească; Timișul, ung. "Temes CTibiscos, Tibisis, Ti- 
Inisis; în cele două forme dintâiu „avem. 0 „recon-
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strucţie” sau 0 „Scriere invcrsată?” cu b în loc de m), 

care a putut fi apropiat de n. pers. slav. Timiă (Tima, 

Timofleiu), ori- de slav. firma, „întunerec”, ca să nu mai | 

vorbesc de Dierna, Tierna, Zern-, ajunsă slav. Cerna, 

rom. :Cerna, ung. Cserna,. ori de Bersovia,. Berzobis - 

ajunsă slav. Brzava, de-aici rom. Bârzaca, iar: din. a- 

ceasta ung. Berzava şi Borziav'a. i 

Avem câteva: clasice exemple” de reprimiri, care prin 

siguranța lor confirmă -că cele arătate. mai înainte £ 
fost posibile. Afară de Țibin din săs. /sibin sau Zivin. | 

iar acesta din: rom. Sibir (din slav. Sibin), citez nu- .. - 

mai “pe Boiu . reprimit din ung. „Bony, . mai vechiu, 

Buny; care este din rom. Bun, şi pe - Mardeș, repri-. 

mit din ung. Mardos, care este din săs, Mardesch,: iar 

acesta. din v.„rom. Ardeș (poate. de origine pecenegă ori. 
cumană, ca şi Arg%3), născut din expresiuni zunt arm, 

„vom Ardesch. 

In sfârșit. nu putem rece cu. vederea că numai Bopă- 

rul român a păstrat lorma tracă *Donare sau. *Dona-.. 

ris a Dunării, ceea ce ne arată că Românii au petrecut 

„totdeauna pe malurile acesteia dela Porțile de fier până - 

la gura ei. 
- Am văzut. că încă “între. 1201-1235 găsim în - Bihor o. 

samă de- nume care au pătruns și ca .apelative în un- . - 
“gureşte. . “Așa sânt F “ichur (ung. ficsor, ficsur), Chula 

(ung: csula), Chuma (umg. Csoma), Moula (ung, mula), 

- Urda (ung. orda), etc. 

In Ardeal..Ungurii. intrând cu 100 de : ani după ce au. .: 

_întrat în Pannonia, în unele părţi chiar şi mai pe urmă,. 

civintele „românești! pornite din acest centru de expan- 

siune apar ceva mai lârziu în limba ungurească, ru- 

teană, polonă, cte., decât cele venite dinspre Vest. | 

Ele înaintează dinspre Sud- Est pe coama! Carpaţi- 

lor. pentru a se întâlni apoi cu cele. pornite dininre 
Bihor şi ? Nord-Vest. Astfel adeseori: ajungem în impusi-- 
bililate de a stabili punctul de origine al cuvântului TO--. 

2
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mânesc, cum este în cazul ungurescului bronza, brenza, 
brinza, etc., atestat la Ragusa în 1357, şi apoi la 1516, 
mai înlâiu în Nord; ori al'lui-czdp a. 1584; szironga 

„a. 1551, etc. 
Totuşi „dinspre Bihor: şi Ardeal “se. întind: ficsor a. 

1202-03, rippa din râpă (ropo, apă, ropaj, repa, rapa, 
. Topor; în-rut. deosebite derivate; cî. Ripafolua = Râpa 

a. 1336); Gdrd din gard (gargya, gârgydl-, gărgydz-, 
„mut. gard şi hard; Gărd a. 1350); berbecs „verves” a. 

1-123:din plur.: berbeci al lui Derbecz; suta a. 1468, su- 
His a. 1437 din şut-ă şi csulak a. 1602 din ciut, ciute; 

. urko s. XIV-XV, n. pers. a. 1495 din furcă; justely a. 
"1556 din fuşiel; csercse (esereselye) a. 1585 din plu- 
calul cercele (dup inele, în loc de cercei) al lui cer- 
cel; domika' (domikăt, demika, deiiikăt). a. 1585 din 
„dumicat, demicat (cu pierderea lui -£ consideral ca 
sufix al acuzativului), ete., ete. - , | 
“Și trebue să relevim deosebit faptul că niciunul din- * 

„tre elementele ungurești. intrate: în româneşte, studiate 
acum în urmă de L. "Trenul, nu întrec ea vechime pe 
ficsâr sau gârd,' care au fost primile în ungurește 
din româneşte, căci” cele mai vecii dintre acelea se 
întâlnesc în documentele slavone numai „gegen Fnde 

"des 14. Jh.” A = ÎN 
î N 

Având. în 'vedere constatările de mai înainte, pulem 
trage o scrie de concluzii, pe care le. voiu cuprinde 
în cât mai puţine cuvinte, | Se „„ Românii au. fost găsiţi de Ungiuri la venirea lor ulâl * „în Pannonia, cât și în Banat, Zărand, Bihor. şi Ardeal, 

“ba . poale chiar. și în Carpaţii nord-vestici ' și nord- 
„estici, cu locuinţe Stalornice. Imigiaţia Românilor nu- 
„mai în :secolul AI, prin colțut sud-estic -al 'Ardeatului, 
Cum susținea teoria lui Rosler și istoricii unguri, şi 
înainlarea' lor dinspre Sud-Est pe coama Carputilor 

„Până în Moravia, este exclusă. In secolul XI]] se poule
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, vorbi cel mult de încheierea marii cxpansiuni, romid- 
neşti. Ie i ! 

Dacă "Românii ar Fi venit î în ținuturile cucerite de Un- 

guri: numai. după. năvălire ca acestora, nu . putea rămâ-. 

„mea  nemenţionată în cronici şi. acte “colonizarea. unui 
“element alât de numeros, pe care-l “găsim în „acelaşi; : 

- timp, chiar din sec: XI-XII, în: Pannonia, Moravia, Car- 

„paţii: nord- estici şi Galiţia, Banat, Munţii Apuseni Şi. 
“Ardeal. - ai IN - e 

După, cercslările; din” urmă teriioriul pe” “care sa l0r- 

“mat” poporul român, deosebit: ca limbă . de populaţia | 
“romanică din. Dalmația, a fost.:parlea romanizată din 

Estul Europei, deci_ Moesia - Superior, Moesia Inferior, - 

“ Dacia şi. Pannonia, în: special Pannonia Inferior, sau, cu 

alte. cuvinte; “regatul Iugo- Slavici, Sud-Vestul_ Bulgariei, 

„Bulgaria. dintre Dunăre. şi „Balcani, Dobrogea, Oltenia, 

partea de lângă: Dunăre a Munteniei.şi a Moldovei, par 

tea de pe: lângă Dunăre; “Şi: de pe lângă. Mare a. 

: Basarabiei,. până aproape de Akkerman (Cetalea-Alhii), Ea 

Transilvania, “Banat” şi: “provincia Sirmium. - 

: In Nord limita, acestui teritoriu . ar fi! linia. extremă , 

: atinsă . de. romanizare; în Sud, granița dintre cultura 
m 

“romană şi cea greacă. |. .....: | 
După: C. Jirecel această. “graniţă. î începea “pe ţărmul 

| răsăritean: “al Mării Adriatice, „dela iun: “punct aproape 

"de orașul Lissos,- “trecând * spre. Est prin munţii Mirdi- 

ților. şi ai Dibrei, continuând prin - Macedonia: de Nord, 

între Stupi. şi:  Stovi (ruinele. de. azi din: dreptul lo-: 

ăi cului unde se varsă Țârna în: Vardar), încunjurând o0- 

raşele! Naissus (Ni3),; Remesiana (Beia-Palanka), în vre- 
me. ce Pantalia. (K distendil). şi -Serdica” (Sotia), cu toată. 

regiunea Pirotuluj, rămâneau zonei de: influență greacă. 

„De-aici graniţa se îndrepta dealungul coastei nor ilico 
DR a munţilor. Balcani până la-Marea Ne agră 

_P, „Skok aşează această graniţă ceva mai înspre Sud. 

„Am zis Moesia Superior, “Moesia şi Pannoniă Inferior + . 

a - . E . , o. po.
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„2 Pentrucă - în acestea, deși astăzi nu mâi sânţ. Provincii 
. româneşti,. ni s'au păstrat în forma slavă actuală nu- 
“mele . străvechi ale tuturor afluenților mai însemnați 
din dreapta” Dunării (Savus, Saus, Sava > Sava; Dra- 

„vus, Drauis, Draus: Ş: “Drava; Colapis > Kulpa; Oeneus 
> Una; Timakus > Timok; Almus. > Lom; Cebrus 
Cibrica; Augustus. >: “Ogost; Oescus >: Islăr; Ulus > 

 Vidy -Asămus, - Asemus, Asimus >: Osăm; Jalrius > 
Jetăr, Jantra; "elc.),: precum și ale orașelor. (Sirmium 
5 Sir. > Sremi ; Bononiae > Bidinui> Vidin; 

! - Ploreritiana > Florentin; Ratiaria > Artar; Serdicae > 
/ Srădeci,; castellum > Kostol, Kostoluc;. Almus > Lom; 

"Utus >. (Somobil;: Nikopolis > Nilăp; Naissus > 
Nis Durostorium; : Dorostorum. > Dristria, Silistra; Tra- 

- ianus > Trojani, Romanie) >Himan, Himanija ; etc). 
Iar acesi fapt ne „dovedește continuitatea unei populații 
româneşti până. la venirea Slavilor şi chiar după a- 
'ceasta. | DR - 

Am. Zis. Pannonia : nu numai pentru că toale.cronicele 
- cele mai vechi afirmă că în: ţinutul de dincolo de Du- 

năre,. numit Pannonia,. se găsiau la venirea Huni- 
lor şi apoi a Ungurilor Blachi sau Blasi, aşa zișii 

- „„pastores " Romanorum” „ci şi pentrucă, după : cun a 
pare din forma lor, nurai aceştia le-au putut mijloci 

Ungurilor cele. niai vechi numiri de ape din Pauno- 
nia (cf. Zala şi Zelicze, Raba—Rabucza —— Rebucza, etc.) 
şi le-au putut da: o serie întreagă de numiri cu înti ăți- 

__Şare! evident românească ori care indică populație ro- 
„mânească, cum este Wlachim sau lachum a. „1217, 
“acua.. Valachycza” + a. 1292, ; Olah, a. 1463, etc. 
„Am numit apoi “Dacia, pentrucă soartea, populații 

  

! În: Moesia, Tracia, ete, în: special de-a iungul Dunării se găsiau 
și "cetăţile restaurate” de Iustinian, al căror nume ni l-a-"păstrat 
"Procopiu (sec, VI): Gemenos, Fasciai, Lupofontana, Argentares, 
Castellonovo, Tredetitilius, Genieltomuntes, Stronges (seris: Slrog-. O ges), „Sceptecasas, ete. i 

E ei



  

Vechimea. şi răspândirea Românilor - _ 53 

romanizate din aceasta trebuie. să fi fost. la fel. cu a. 

celei din Pannonia: dacă a rănias aceea pe loc, îie: şi 

în parte numai, în timpul năvălirilor popoarelor. bar- 

bare, pe care trebue să ni-le închipuim mult mai pu- 

țin grozave decât războiul mondial . din „Zilele noas- 

tre, a rămas şi aceasta. Se 

Notarul anonim al regelui Bela pomeneşte pe Ro- 

mâni. la venirea Ungurilor şi în Ardeal şi în regiunile - 

binăţene, şi anume avi ând în fruntea lor câle un ducă”. 

Nici o cronică ungurească nu vorbeşte "de. vre-o colo- 

nizare a Românilor de cătră cei dintâi - regi arpa- ă 

dieni, și totuşi la venirea 'Tătarilor, pe timpul lui Bâla - 

IV, şi chiar și mai nainte, subt Andrei II, 1910 şi 1931. 

„îi 'găsim luptând alături -de Secui,: Pecenegi etc. în 

armata regilor arpadieni, apărând gr: aniţele ării. 

Afară de Români istoria nu ne poate arăta nici un po- 

por care să le fi mijlocil Ungurilor, ajunşi în Ardeal 

abia în secolul 'XI, şi Saşilor, veniţi! numai după a- 

ceştia, o serie întreagă de numiri topice sirăvechi” şi 

- Slave vechi. Acestea din urmă sânt o dov adă de comu- 

nitate româno-slavă, care a mai: existat anpă venirea 

Ungurilor. Na i 

Introducerea. liturghiei şi a limbii lituirgice Slave la 

toţi Românii nu este decât încoronarea vieţuirii Româ> 

nilor împreună cu Slavii în mici stătulețe conduse de 

„ YVoevozi şi. cneji de origine slavă. Această inovaţie. mar 

îi Iost cu putinţă î în țările ajunse odală subt stăpânirea. 

Ungurilor, care, în frunte 'cu regii lor apostolici, crai 

propagandişti - și apăriitori ai catolicismului. i 

Am zis, în sfârşit; Peninsula Balcanică, înțelegând 

nu numai Moesia şi munţii Haemus. sau Balcani, ci și 

Pindul, “Tessalia, - Macedoniaș sud-vestul Bulgarii, ele. 

pentrucă Vlahii din aceste. regiuni sânt pomeniţi încă 

din sec. VIII într'o notă” din însemnările măn: ăstirii 

Kastamunitu; iar istoricul izanţin Kedrenos ne 'spunt 

că „Valahii călători” au ucis în anul 976, între Prespa şi 
| a
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“ Castoria, pe David, al patrulea dintre. „feciorii comi- , telui” Şişman. “Un hrisov dela 980 pomenește. de „dom- nia peste Vlahii din Elada dată bunicului lui: Niculiţi „Deosebitele Vlahii (Vlahia din Etada, Vlahia mare -și “mică, Anovlaha sau Anovlahia,- "Palia Vtahia- = Vlahia veche”) sânt pomenile doarle curând de, scriitorii Di “zantini. o. Da a In. sfârşit. nume. ca Băiasa din “Vavssa (gr. „Volusa, „ Vovusa), Lăsun . din Elason; Elasona, 'Sărună, dacă 
. “ acesta este.nu. din sărună . < sare; ci din Salona, care păstrează fenomee, caracteristice: de-ale limbii române; : me arată. că, dacă. . presupuncrile filologilor des- 
pre o coboriee din regiuni . mai nordice șa Aromâ: 
nilor par a. i înteme iate, părerea istorică despre 0. continuitate a lor, cel. puţin” în „parte, pe. locurile "pe care le ocupă astăzi nu poale fi păr ăsită cu toti. 

Teritoriul atât de întins al formării poporului român 
şi a limbii lui S'a. restrâns cu timpul, de: când partea :. 

„din Nordul Dunării a Moesiei Inferior (partea de 
“pe lângă Dunăre a Munteniei, a: Moldovei. şi a Basa-,. 
rabiei . până la Akkerman), : a fost. părăsită de Romani + 

„pe timpul. împăratului - Maximinus (235—2938 d.- Hr), 
de când Dacia. şi par lea 'de dincoâce de. Dunire a Moe: sici Inferior (Oltenia, Transilvania; Banatul) au fost - părăsite - de. aceiași stăpâni: pe vremea lui Gallienus "(după unii la 26$,. după alţii Ia 270—271 d.: Hr), „Şi. de când Pannonia, în special Parinonia Interior, a fost, ocupati de IHuni- la anul 377 d. Hr... aia Populaţia romană destul de rară din Moesia Interior. de dincoace de Dunăre e a dispărut î în mijlocul barbarilor 

care au copleşit-o; cea. mult mai deasă. din Dacia, dia. partea de dincoace de Dunăre a Moesiei Superior şi din Pannonia, în special din Pannoriia Interior, a: fost mu-. lată - în jmare parle De țărmul drept al Dunării. A- ceea care! a rătnas. „pe loc, ori: su: contopil în- masa nă- „ Yăliloriilor, ori Sa piistr a până la venirea i Românilor
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din Sudul 1 Dunării; a care au “întărit -0 şi au “chemal- -0o la 
_6. nouă viață. Inlradevăr centrul deformare a POpo- 
-“rului român (înţelegând-. parlea . care. vorbeşte aci E 

- dialectul daco; -român), până la mivălirea Slavilor au, 
„fost cele două Moesii sud- dunărene, i i 

Presiunea. slavă, începând eu. sec. VI- VII d. Hr. a silit. 
- masele compaele de Români: din acestea. să-și pără- 
; sească moşia, barbarizându-s6, tranșformându-și Xinţa, 
;.care până acum era şi orăşeni: ască;. în viaţă. păsto- - 

rală, şi, mai puţin, agricolă... ,- >. 
"Poporul. român a avut două mari direcţii de. span. 

Ş Siune. spre Nord din "centrul mocsian comiin: . întâra. 
spre Pannonia, iar. de-aici Spre Nord- Est, până în V: ala 
hia moravă, Silezia şi Galiţia; şi mai departe spre) Ma- 
ramureş : şi Moldova; a doua dinspre Munţii Bana- 
tului, care 'au imediată legătură! dincolo-.de Dunăre cu 
Munţii Balcanici, precum. şi dinspre. Oltenia, de o 
parte spre Munţii Apuseni și” din. aceştia „pe Valea N: 
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sei în sus şi spre: Nord, de altă parte, pe coama Car 
paţilor, mii” întâi” spre Is apoi spre Nord: Vest + şi pe 
Câmpia. Ardealului. o a: ii 

Fără îndoială 4 pe Româ inii din Carpaţii noridici i i-a dus 
„acolo: transumanța caracteristică vieţii lor” pastorale, şi” 

agricole: unii s'au întors. acașă de la locurile bune pen- 
tru: pășune găsite în ci, alţii Sau stabilit, pe ele, Dar 
Până să ajungă să se. aşeze la distanțe aşa “d mari 
şi să formeze din câte o casă izolată, cum se obișnuia, 
sate: statornice, au trebuit să treacă Col puţin .100—200 - 
de “ani, chiar. mai mull.. Astlel uinii din, ci sau pului 
găsi în "Carpaţii „nordici; cum ain „SDus, chiar la venire: 
„Ungurilor, | la sfârşitul secolului 13, ori și, mai. noile. 
Alții au putut. ajunge, acolo numai prin. sec: „X-XI, şi 
chiar mai târziu, . 

E „Românii din Pannonia şi cei din Oitenia, Banai, Mun? 
fii Apuseni ȘI. Ardeal, nu poli: mai moi decât cei din” 
Carpaţii nordici, în . special dec Al cei. din Galiţia, ajunşi N 

N
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acolo încă în sec. “XI, deşi sânt. cei mai depăirtaţi dle 
centrul. de expansiunc.. : 
- Aşâzarea prin transumanță şi nomadism nu înain- 

„„lează. decâl treptat. Prin urmare, ca să ajungă Ma a- 
şezări statornice în Moravia, Galiţia şi chiar şi în: 
Crimeia. (şi acestea din urmă îne ă în sec,-XIII), Româ- 
nii trebuie să fi avul nai înţâiu aşezări statornice în Pan- 

„nonia, Oltenia, Banat, Bihor, Ardeal, Maramureş, Moldo- 
| va țincluziv Basar: abia), Și, dacă în sec. XI găsim Români 

in Moravia şi Galiţia, chiar. și în lipsa altor "dovezi, 
pulem presupune că în sec. IX. şi X.au trebuit să e- 
„Xiste Români în Pannoiiu, în Munţii Apuseni şi în Car- 
paţii: sud- eslici. Inlr "adevă ww numele topice și. de. pur- 
soană românești atestate în P: unonia. sânt mai. vechi 
decât cele din Moravia; cele din Bihor mai vechi decât 
cele din Zemplân (vechi şi ele!) ori din Maramureş; 
cele-din Moldova și Basarabia mai vechi decât cele din 

- Republica Moldovenească a. Ucrainei. Şi, dacii âm ave: 
documente, unele din- numele topice românești din Ar 
dealul cucerit de “Unguri mai târziu decât Pannonia, 
cu siguranță war fi mai nouă decât acestea. 

Că expansiunea: Românilor. cu formii de limbă daco- 
română şi-a” avut centrul principal în cele două Mor- > 

: sii ne-o dovedese şi o serie de fapte lingvistice. 
„Actele ne ar ală că Românii din Moesia aveau forma 

de arlicol -u/, rosteau “E ŞI £, nu palatalizau: labia- 
lele, „nu rotacizau pe n intervocalic, nu aveau a 'pro- 
lelic, elc. Aceleași particularităţi le găsim, înainte de 
sec. XIV pretutindeni la Românii din p annonia, Mo-" 
ravia, Carpaţi, Munţii Apuseni, Banat şi Ardeal. Ro- 
tacismul apare în documente numai în secolul XV, 
iar palatalizarea în Nord numai în, secolul AVI. 

- Cele - două direcţii de expansiune schiţate mai îna- 
inte ne explică, de ce particularităţile de limbă ale dia- 
lectului daco-român se pot: despiirţi în două categorii 
bine deosebite: uaa „reprezentând un curent dinspre
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Nord-Vest spre Sud-Est (curentul venit pe coama. Car- .! 

paţilor dinspre Moesia. vestică .şi - Pannonia); cealaltă | 

alt curent dinspre: Sud-Est. spre Nord, Şi. apoi Spre 

Nord=Vest (cel din Moesia estică)..  :...:.: 

Drumul - dinspre. Pannonia, - ne explică. c originea a: 

banezismelor din limba noastră; cel din Moesia, origi- 

"mea *grecească! „a unor clemente româneşti * pastorale 

. duse de noi până în Nordul Carpaţilor şi date czlor- 

alte populaţii de-acolo, forma sud-slavă. şi slovacă a- 

„multor numiri de” persoană, topice şi cuvinte la Ro- 

- mâuii din părţile cele mai nordice și unele potriviri ne-: 

-aşteptale cu dialectele din “Sudul Dunării, în special a- 

cea înfăţişare. particulară a limbii noastre care l-a în-- 

- demnat pe G. Weigand să susţină, că limba română este 

„limba romanică balcanici”. , +. 
Numai . admițând cele două. curente de expansiune 

în, felul arătat înţelegem, de ce găsim elemente româneşti 

intrate: în graiul unguresc de dincolo de Dunăre şi din 

„ Moravia încă din sec..XII şi de ce altele încep să intre 

dinspre “Aracal: în sec.. XIII; de ce giisim cuvinte româ- 

neşii nu numai. în limba Sârbo-Croaţiloie, . ci şi în a: 

Slovenilor, Slovacilor: şi Germanilor. austriaci, alături: 

de altele din graiul Polonilor şi al Rutenilor. - Să 

Aromânii şi dialcetul lor, cu. forma 'de articol --la, 
„cu rostirea f şi dz în loc de € şi £, care e foarte. +6cnej PR 
cu a protetic, fără rotacism, dar cu labialele. palatali- 

.. zate, cum am. amintit, în. parte s'au putut forma- pe le-.:. 

ritoriul pe care-l ocupă astăzi, în parte sau putut” 

cobori din regiuni mai nordice, dar- se deosebesc îun- 

damental. de Românii din Moesia. o Se 
Cum arată - graiul. lor,. şi Meglenoromâniizau cobă- 

rit din regiuni mai nord-estice şi mai: apiăpiate de 

Românii din Moesia, în locul pe care-l “oc, astăzi. 

Cât priveşte. pe Istrgromâni, ci par a “Teri iţi din 

. Dacoromânii rotacizanţi, care-şi aveau centi în Mun- 

Ş ţii „Apuseni, şi suprapuşi, vechiului strat, ronpâpes€ ne- 

Di 
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Yotacizant din ţinuturile” astăzi iugoslave şi italiene, 
Aceasta pentru felul cum se înfăţişează limba lor: : 
foarte apropiată de dialectul dacoromân, numai cu al- : 
“banezismele acestuia, cu rotacismul cunoscut docuimen- : 

” tar abia din secolul XV şi fără a îi ajuns general. 
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Dao pa TR ETA EZITA, 

fouaeS . 
   

       
     


