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Abstract: Research on old Romanian texts, religious or non-religious translations, 
original writings underlying acts of culture or administrative records, documentary 
sources authored by Romanians or foreigners (missionaries or mere travellers 
fascinated by various aspects of Romanian space) brings to the foreground a 
significant number of toponyms for anyone interested in this onomastic variety. 
The toponyms in question mainly include names of settlements, provinces, and 
countries, as well as names of important landforms, most of which are real and 
can be located. Often recorded as phonetic variants linked to different geographical 
areas or stages in the evolution of language or influenced by the graphical form 
of their source and one’s knowledge of the Romanian language, thus with 
morphological and lexical structures determined by the adaptation, translation 
or calque of a toponym from a foreign language, many place names recorded are 
linked to the same referent. Therefore, they are genuine toponymic synonyms. 
Depending on the type of source, place names in old Romanian texts illustrate 
a model or cultural attitude, while they may also provide useful information 
regarding the administrative constraints manifested in specific historical ages or in 
several provinces of Dacoromanian space. 
Keywords: toponyms, toponymic variants, toponymic synonyms, multicultural-
ism, cultural models, administrative constraints. 

I. Cercetarea textelor vechi româneşti, traduceri religioase sau laice, scrieri ori-
ginale destinate unui act de cultură sau înscrisuri administrative, surse documentare 
alcătuite de către români sau de către autori străini (adesea misionari sau doar călători 
interesaţi de spaţiul românesc, pe care îl vizitau sau în care locuiau un timp nu o dată 
din raţiuni deloc culturale, predominant politice, religioase sau economice1), pune 
la dispoziţia celor interesaţi un mare număr de toponime. Sunt în primul rând nume 
de localităţi, dar şi de provincii, respectiv de ţări, nume ale unor forme importante de 
relief, cele mai multe reale sau posibil de identificat în spaţiu.

1 Relatările datorate călătorilor străini în spaţiul românesc în perioada veche sunt edi-
tate şi parţial comentate în colecţia Călători străini despre Ţările Române, publicată de Editura 
Academiei Române (I–X, Bucureşti, 1968–2011).



410  •  Gheorghe Chivu

Aceste toponime sunt înregistrate adesea în forme ce trebuie raportate la etape 
ale istoriei limbii române sau la zone geografice diferite, multe apărând nu doar în 
forme marcate de trăsături dialectale, ci şi în variante influenţate de nivelul de cultură 
al autorilor de text, de gradul de cunoaştere de către aceştia a limbii române sau a spa-
ţiului românesc, dar şi de alfabetele folosite. (Călătorii străini, dar şi mulţi dintre diecii 
cancelariilor transilvănene utilizau diverse variante ale scrisului cu litere latine, în care 
nu existau grafeme corespunzătoare unora dintre sunetele specifice limbii române.) 

Aproximările operate în notarea toponimelor de către autorii care utilizau în mod 
curent o altă limbă decât româna creează nu o dată variante fonetice sau morfologice 
greu de raportat la o realitate lingvistică reperabilă în spaţiul nord-dunărean. Apar de 
asemenea, din acelaşi motiv, variante, respectiv structuri morfologice sau lexicale dato-
rate adaptării, traducerii sau calchierii unui toponim, multe dintre numele de locuri 
înregistrate, inclusiv în unele documente, raportându-se frecvent la un acelaşi referent 
şi funcţionând astfel ca autentice sinonime toponimice.

În traduceri, aceste sinonime, variante lexicale sau nume topice multiple, permit 
identificarea manierei de traducere sau a concepţiei care a guvernat transpunerea unor 
texte sau forme de text dintr-o altă limbă de cultură în română. (Constatarea este vala-
bilă şi în cazul documentelor redactate în cancelariile în care erau utilizate concomitent 
mai multe limbi de comunicare.) 

Nu de puţine ori, numele diverse sub care este consemnată o anumită localitate, 
nume aparţinând adesea altor sisteme lingvistice, au formă (fonetică sau morfologică) 
diferită, dar structură lexicală identică sau asemănătoare (datorată calchierii sau tradu-
cerii unei structuri denominative primare). Acestor „sinonime” li se alătură însă nu o 
dată denumiri integral noi, menite să înlocuiască, la început în uzul oficial, un anumit 
nume topic ce trebuia marginalizat sau chiar dat uitării. Faptul oferă elementele nece-
sare pentru o abordare lingvistică, istorică sau administrativă, dar permite totodată obţi-
nerea unor date utile pentru analiza fenomenului din perspectiva multiculturalismului.

Constatarea, necesar de făcut în plan sincronic, singurul plan în care multicultu-
ralismul poate fi considerat autentic, prin utilizarea unor texte alcătuite la aceeaşi dată 
sau în acelaşi interval de timp, este valabilă, cu ajustările necesare, şi în plan diacronic, 
după cum argumentează, pe baza unor surse redactate în momente istorice diferite, 
autorii celor mai importante lucrări de toponimie românească apărute până în pre-
zent. Ne referim la scrierile fundamentale în domeniu elaborate de Nicolae Drăganu 
(Toponimie şi istorie – 1928, respectiv Românii în veacurile IX–XIV pe baza toponimiei 
şi a onomasticei – 1933) şi de Iorgu Iordan (Toponimia românească – 1963), la Marele 
dicţionar geografic al României (Lahovari et al. 1898–1902), dar şi la recentele părţi, 
deloc unitar alcătuite la Bucureşti, Iaşi, Timişoara sau Cluj, ale Dicţionarului toponi-
mic al României: părţi consacrate Olteniei (DTRO 1993–2007), Munteniei (DTRM 
2005–2015) şi Moldovei (Moldovanu 1991–1992), dar parţial şi Banatului (Frăţilă et 
al. 1984–1994), respectiv unor zone din Transilvania (Loşonţi şi Vlad 2006a, 2006b, 
2010). Pentru Transilvania în ansamblu există în plus un cuprinzător Dicţionar isto-
ric al localităţilor din spaţiul intracarpatic, întocmit de către Coriolan Suciu, pe baza 
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documentelor de arhivă din secolele XI–XIX şi comparând informaţiile astfel obţinute 
cu lucrări precedent apărute (Suciu 1967–1968).

II. Toponimele la care referim în analiza ale cărei rezultate le prezentăm astăzi 
sintetic sunt extrase, dintre scrierile vechi româneşti cu caracter original, în primul 
rând din cronici şi letopiseţe, pentru secolele XVI, XVII şi XVIII, iar pentru secolul al 
XVIII-lea, în afara scrierilor precedent amintite, intens copiate şi compilate, din isto-
rii2, unele redactate chiar în limbi de circulaţie europeană (precum Incrementa atque 
decrementa Aulae Othmanicae, scrisă de Dimitrie Cantemir, considerată multă vreme 
lucrare istorică de referinţă în plan european). Acestor surse le-am alăturat însă con-
stant colecţiile de documente3, redactate în română, dar, până în secolul al XVII-lea, şi 
în slavonă, limba oficială a administraţiei Ţării Româneşti şi a Moldovei, iar în spaţiul 
transilvănean, pentru toată perioada veche, şi în latină, în germană sau în maghiară. Am 
luat firesc în considerare, pentru a crea punctul de referinţă absolut necesar, vechile 
traduceri, deopotrivă de texte religioase şi de texte laice. (Între acestea din urmă am 
acordat o atenţie specială primelor scrieri cu conţinut geografic traduse sau compilate 
în limba română4).

Toponimele astfel extrase oferă, prin expresia lor lingvistică, dar şi prin variantele 
sub care sunt consemnate5, date interesante privind evoluţia şi statutul limbii române 
anterior epocii moderne. Prin intermediul lor aflăm deopotrivă date privitoare la isto-
ria, atât culturală, cât şi socială sau administrativă a unor colectivităţi. Ele permit de 
asemenea obţinerea unor informaţii utile despre apariţia şi dezvoltarea unor aşezări, 
despre provenienţa sau despre religia locuitorilor unor localităţi sau zone administra-
tive, despre componenţa sau despre apartenenţa etnică a unor comunităţi.

Toponimele simple, dar mai ales structurile toponimice complexe şi îndeosebi 
variantele pe care le-am numit sinonime toponimice dau informaţii utile cu privire la 
statutul administrativ al unor localităţi, statut edificator, prin forma lingvistică utilizată, 
asupra atitudinii oficialităţilor faţă de o anumită etnie. Toponimia se dovedeşte astfel 
a fi, cum s-a spus în repetate rânduri (vezi între alţii Petrovici 1970: 241), o adevărată 
arhivă, posibil de „citit”, adică de interpretat corect doar prin analize complexe, inter-
disciplinare, în care lingvistica şi chiar istoria trebuie să îşi bazeze ipotezele pe datele 

2 Avem în vedere deopotrivă cronicile în limba slavonă, redactate în secolul al XVI-lea, 
letopiseţele lui Grigore Ureche, Miron şi Nicolae Costin sau Ioan Neculce şi textele similare 
datorate cronicarilor munteni. Dintre istorii menţionăm în primul rând Hronicul vechimei a 
romano-moldo-vlahilor, datorat lui Dimitrie Cantemir, primul tratat autentic de istorie redactat 
în limba română.

3 A se vedea în primul rând indicii colecţiilor de documente publicate de Editura Academiei 
Române sub titlul Documente privind istoria României, respectiv Documenta Romaniae historica.

4 Pentru inventarul şi pentru caracteristicile acestor scrieri, vezi Gh. Chivu (2019).
5 Foile volante transilvănene, scrieri juridice sau administrative oficiale cu caracter special, 

erau de regulă imprimate şi difuzate în toate limbile utilizate de administraţia provinciei, versi-
unile având în principiu acelaşi conţinut.



412  •  Gheorghe Chivu

cunoscute privitor la administraţia şi jurisdicţia vremii, la atitudinea politică a oficiali-
tăţilor faţă de anumite grupuri sociale, culturale sau etnice. 

Spicuim astăzi câteva date furnizate de cercetarea toponimelor extrase din tex-
tele vechi româneşti, cele mai multe cunoscute deja, câteva posibil noi, interpretându-
le însă pe toate, pe cât posibil, din perspectiva tematicii supuse discuţiei în această 
toamnă, anume multiculturalismul.

1. Potrivit preocupărilor noastre curente, abordăm iniţial câteva dintre numele 
topice vechi din perspectivă predominant lingvistică, oprindu-ne la utilizarea în topo-
nimie a două foste nume comune, astăzi mai puţin cunoscute şi, din acest motiv, crea-
toare de posibile confuzii: şchei şi ungurean. 

Şchei, obligatoriu de raportat la şchiau, substantiv cu sensul etimologic „slav, per-
soană de etnie slavă” (v. DLR 2010: s.v. şchiau), folosit şi în prezent în Transilvania ca 
nume propriu, are sensul derivat „ortodox; credincios de rit slav” (loc. cit.), sens frec-
vent atestat în spaţiul românesc şi fiind singurul util pentru înţelegerea corectă a semni-
ficaţiei numelui dat cartierului ortodox al vechiului Braşov, cartier numit în unele docu-
mente Bolgárszeg. Apropierea de bulgari, sugerată de numele topic anterior menţionat, 
trebuie decodată nu prin raportare la existenţa până în zilele noastre, în afara zidurilor 
cetăţii Braşovului, a unei colonii de slavi sud-dunăreni (cf. Iordan 1963: 285), ci prin 
relaţie cu caracterul medio-slav al limbii oficiale utilizate în perioada veche în Biserica 
ortodoxă română, deci şi în cadrul comunităţii ortodoxe amintite. (Se ştie că în alte 
zone ale ţării prin sârbi sunt identificaţi de asemenea creştinii de rit ortodox, inclusiv 
bulgarii, deopotrivă utilizatori ai slavonei ca limbă de cult, cf. DLR, s.v. sârb, -ă, sârbesc, 
-ească, sârbeşte, sârbie).

Iar ungurean (opus adesea în toponimie lui pământean „localnic, băştinaş”), 
dublat în Moldova de unguraş, iar în sudul spaţiului dacoromânesc de ungurei, indică 
originea transilvăneană a unor locuitori care au ajuns să formeze localităţi pereche 
în partea de sud şi de est a Carpaţilor (Gherghiţa şi Gherghiţa-Ungureni, Herăstrău-
Ungureni, Lucienii-Ungureni şi Lucienii-Pământeni, Măneşti şi Măneşti-Ungureni, Poseşti 
şi Poseşti-Ungureni, Tismana şi Tismana-Ungureni). (În documentele datorate misio-
narilor italieni care au activat în Moldova în secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea, cores-
pondentul acestei denominaţii era ungaro, diferit ca semnificaţie, în opinia noastră, 
de magiaro.)

Ne referim apoi, cu aceeaşi intenţie de a pune în evidenţă relevanţa multicultu-
rală a unor toponime, la frecvenţa foarte ridicată a vechilor substantive sânt şi sântă, 
moştenite din latină ca elemente de bază ale terminologiei creştine primare (dar înlo-
cuite începând încă din româna veche, sub influenţa slavonei, fosta limbă oficială a cul-
tului ortodox în spaţiul dunărean, de sfânt şi sfântă), în numele a numeroase localităţi 
situate în primul rând în partea de sud a Transilvaniei: Sân(t) Ana, Sân(t) Andrei (şi 
Sânt Andraş), Sân(t) Benedic, Sân Catolna, Sân Crai(u), Sân Dominic, Sân Domocoş, Sân 
Dumitru, Sân(t) Iacob, Sân(t) Ianoş, Sân(t) Imbru, Sân(t) Ioana, Sân(t) Iob, Sân(t) Ion, 
Sân(t) Iosif, Sân Laslău, Sân Lelec, Sân Lorinţ, Sân Marghita, Sân Martin, Sân Miclăuş, 
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Sân Mihai(u), Sân Nicoară, Sân Nicolau, Sân Paul, Sân Petru (şi Sâm Petru, Sâm Pietru), 
Sân Simion, Sân Tămaş, Sân Văsii sau Sântă Măria. Toponimul Sân Georz, nume al unui 
oraş aflat în zona Rodnei (consemnat şi sub forma Sân Geordz, care conservă dz etimo-
logic, respectiv în variantele Sân Georgiu şi Sân George, cu adaptări moderne ale nume-
lui propriu Gheorghe), constituie, în principiu, o excepţie, nu doar prin aria geografică 
în care este situat, ci şi prin apartenenţa religioasă a locuitorilor. Vechiul nume moştenit 
din limba latină, sânt, cu femininul sântă, reactivat în epoca latinismului ardelean pen-
tru apropiere de fondul vechi latin, a putut fi asociat nu doar de către greco-catolici cu 
nume de sfinţi aparţinând ritului apusean. Relevanţei lingvistice a toponimelor care 
au în structură vechiul sânt i se alătură astfel, ca şi în cazul toponimului Şchei, o rele-
vanţă religioasă şi, foarte posibil, chiar una etnică. În localităţi de tipul celor anterior 
amintite, creştinii ortodocşi convieţuiau (şi convieţuiesc) cu creştini de diverse rituri, 
aparţinând altor etnii, dar toţi supuşi Bisericii apusene.

Avem de asemenea în vedere prezenţa substantivelor miercuri şi sâmbătă în topo-
nime prezente în câteva zone din Transilvania: Miercurea-Ciuc în Harghita, Miercurea 
Nirajului în Mureş, Miercurea Sibiului, desigur în zona Sibiu, respectiv Sâmbăta, atât în 
Făgăraş, unde se află cunoscuta mănăstire ortodoxă, cât şi în Crişana. Înregistrate de 
timpuriu sub formele Csik Szereda, respectiv Nyárád-Szereda, localităţile din Harghita 
şi din Mureş par să fi primit numele românesc prin traducerea unor toponime maghiare. 
Dubletul toponimic a apărut, desigur, după ce în zonele respective s-au stabilit comuni-
tăţi de români, prin contact lingvistic în zone multiculturale sau ca efect al unor regle-
mentări administrative. Explicaţia (traducerea din maghiară) nu pare a fi însă valabilă 
(chiar dacă atribuirea numelui trebuie corelată cu o acţiune administrativă, oficială) 
pentru localitatea numită Miercurea, aflată lângă Sibiu, şi nici pentru utilizarea substan-
tivului sâmbăta în cele două toponime amintite, Sâmbăta din Făgăraş şi Sâmbăta din 
Crişana, chiar dacă ultima localitate apărea în documente şi sub numele Szombatság. 
Numele zilelor săptămânii au dobândit valoare toponimică după ziua (miercurea sau 
sâmbăta) în care fusese aprobată de către oficialităţi ţinerea târgului săptămânal, indife-
rent de apartenenţa etnică a locuitorilor. În ceea ce priveşte numele satului Vinerea din 
zona Orăştiei, consemnat cu forma românească actuală (în variantele fonetice Vinerje, 
Vinyere) încă de la mijlocul veacului al XVIII-lea, şi el toponim legat, se pare, de o posi-
bilă zi de târg, situaţia pare a fi mai complicată, date fiind substitutele maghiare sau 
germane ale denumirii româneşti actuale: Felkenyér, respectiv Ober-Brodsdorf. Acestora 
le stătea însă alături, încă din secolul al XIV-lea, numele românesc Volkany (notat şi în 
variantele Walkani, Velkani sau Vilkani, evident, forme grafice de aproximare pentru 
Vâlcan), nume cu origine sud-slavă atribuit cu certitudine de către români6.

Consideraţiile formulate în rândurile precedente trimit la forme sau la vari-
ante toponimice interesante din punct de vedere lingvistic, care pun însă în evidenţă, 
cum am arătat, date privitoare la religia locuitorilor sau la componenţa etnică a unor 

6 Petrovici (1970: 293) argumentează atribuirea unor nume cu formă slavă de către diecii 
români, în perioada în care slavona era limbă oficială a administraţiei din Ţara Românească şi 
Moldova.
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comunităţi şi, implicit, la caracterul multicultural, constituit în timp, al unor aşezări. 
S-a observat de asemenea că, în anumite situaţii, atribuirea unor nume topice sau sub-
stituirea unor toponime reflectă fără dubiu intervenţia autorităţilor, care au impus un 
nume nou independent de numele prim al unei aşezări. (În exemplele ilustrative pen-
tru numele avute de satul Vinerea din Alba, substituirea primului nume consemnat, 
Vâlcan, cu corespondentul maghiar, respectiv german pentru Pâine, nu are susţinere în 
consemnările documentare privind numele topice existente anterior în zonă.) 

2. Provenienţa unui nume de localitate dintr-o anumită limbă (din maghiară, 
din germană, din turcă, din sârbă, ucraineană, rusă sau bulgară, cu separarea geografică 
absolut necesară în cazul influenţei exercitate de limbile slave moderne) sugerează, în 
principiu, apartenenţa etnică a locuitorilor, fără ca numele topic în sine să indice alt-
ceva decât, eventual, caracterul majoritar al unei anumite etnii, de regulă în momentul 
înfiinţării unei aşezări. (Se ştie, de altfel, că numele unei localităţi a fost sau a putut fi 
schimbat sau dublat şi de către o minoritate, dacă prestigiul social sau predominanţa 
politică, respectiv administrativă a acesteia era evidentă. A fost acesta în primul rând 
cazul Transilvaniei, unde „numele vechi, date de popor, sunt de multe ori înlocuite de 
noul stăpânitor [maghiar sau sas] şi de organele administrative ale acestuia odată cu 
cucerirea sau pe urma ei” (Drăganu 1928: 21; vezi şi Petrovici 1970: 247). 

Fenomenul înlocuirii unor nume topice româneşti cu echivalente provenind din 
alte limbi, în primul rând a acelora devenite limbi oficiale, a fost însă frecvent înregis-
trat în teritoriul românesc nord-dunărean, spaţiu de intense şi numeroase colonizări, 
marcat de mutaţii şi chiar de migraţii frecvente, cauzate de motive economice, sociale, 
politice sau având, frecvent, motivaţie religioasă (vezi detalii la Meteş 1971).

Astfel, localităţi numeroase din nordul Olteniei şi al Munteniei, precum şi din ves-
tul Moldovei (aici în special în apropierea trecătorilor, dar prelungindu-se, în Moldova 
de mijloc, în toată zona Neamţ – Bacău) sau din partea de nord a provinciei, inclusiv 
din Bucovina, au primit nume noi din partea unor locuitori veniţi în număr mare din 
toată Transilvania. (Din acest motiv, numărul numelor topice de origine maghiară din 
Moldova, atât de dincoace, cât şi de dincolo de Prut, este foarte mare.) „Descălecatului” 
timpuriu i s-au alăturat astfel migraţii repetate, iar consecinţa a fost apariţia unor topo-
nime fie identice cu cele din zona de origine a noilor veniţi, fie dublând prin traducere 
sau calchiere toponimele locale. 

În zona Rădăuţi – Suceava, spre exemplu, locuitori de etnie maghiară veniţi din 
Ardeal au alăturat unora dintre numele localităţilor în care s-au stabilit denumiri pro-
prii: în Ţibeni au adăugat Istensegits, în Iacobeşti, Fogadjisten, în Dorneşti, Hadikfalva, 
în Mâneuţi, Andrásfalva, în Vorniceni, Jószeffalva (Meteş 1971: 163). Sau au impus, 
prin limba pe care o utilizau, limbă diferită de română, devenită în anumite perioade 
limba oficială a locului, un nume distinct pentru o parte a unei aşezări: alături de 
Frătăuţi, redenumit în documentele emise în perioada ocupaţiei austriece a Bucovinei 
Rumänisch Alt-Fratautz, a apărut Deutsch Alt-Fratautz; în Transilvania, în zona Câmpeni 
– Cluj, prin schimbări similare, alături de Albac, a apărut Fehérvölgy, alături de Neagra, 
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Feketevölgy, Măguri a devenit Szamosfö, Săcătura a fost dublat de Szakadás (vezi Suciu 
1966 I: 5).

În alte situaţii, explicarea apariţiei numelor multiple sub care este consemnată în 
textele vechi o anumită localitate impune nu doar raportarea la componenţa etnică a 
acesteia, ci şi luarea în consideraţie a unor elemente de ordin administrativ, politic sau 
cultural, respectiv religios.

Astfel, câteva localităţi importante din Transilvania apar în documente, scrise în 
latină, în română, în germană şi în maghiară, cu nume multiple. Selectăm pentru ilus-
trare numele a trei dintre oraşele vechi şi importante ale provinciei, Cluj, Sibiu şi Alba 
Iulia, ale căror denumiri oficiale, raportabile deopotrivă la română, la latină, la germană 
şi la maghiară, sunt, desigur, bine cunoscute7. 

Pentru Cluj, apărut pe locul unui vechi oraş din perioada daco-romană (Napoca), 
cele mai vechi notaţii, datând de la începutul secolului al XII-lea (1183), atestă forma 
Clus (rostită foarte probabil, ca mai târziu, în deceniile ulterioare anului 1800, Cluş). 
Numele se raporta la castrul din localitate, la locuitorii acestuia, respectiv la iobagii 
aserviţi bisericii locale. Un secol mai târziu (în 1275), apare sub influenţa etnicilor 
maghiari stabiliţi în zonă Clusvár (cu variantele Culusvár, Kolusvár); peste încă un 
secol (în 1348) este consemnat, din partea saşilor, Clusenburg (notat şi sub forma 
Clussenberch), devenit în scurt timp Klausenburg; iar imediat după mijlocul secolului al 
XVI-lea (1573) întâlnim pentru prima dată forma latinească Claudiopolis. Cu excepţia 
numelui latinesc, cu structură internă distinctă, toate celelalte trebuie raportate formal 
la Cluj (Cluş).

Sibiul, al cărui nume este legat de cel al râului care curge în zonă (Cibin, numit 
de saşi Zibin, iar de maghiari Szeben folyó), apare în documente din secolul al XI-lea 
sub forme diverse ce descind din Cibinium (villa / ecclesia / praepositus / praepositura / 
comes Cibiniensis); din secolul al XV-lea (1401), oraşul este numit şi Hermannstadt şi tot 
de atunci este desemnat în continuare prin variante ale numelui prim, Sibinu şi Sibiiu; 
în secolul al XIX-lea (1854) apare în documente echivalentul maghiar Nagy Szeben.

Iar Alba Iulia, continuatoare a vechii cetăţi romane Apulum, ilustrează o situaţie 
similară. Există începuturi documentate în secolul al XIII-lea (1206), marcate de forma 
latinească Alba (Castrum Albense, Alba Transilvana, Alba Transilvaniae), cărora li se ală-
tură, în aceeaşi perioadă (1291), compusul Alba Jul(a)e, continuat în secolele urmă-
toare de variante precum Alba Iule (notat şi Alba Gyule, Alba Giule, sau Alba Gywlae), 
iar din secolul al XVI-lea (1521), de Alba Iulia (scris şi Alba Julia). Începând din veacul 
al XVI-lea, numele cetăţii este tradus în maghiară: Feyervár sau Gyula Feyérwár (con-
semnate în variante grafice diferite, inclusiv Fehérvár şi Gyula Fehérvár) şi în germană: 
Weissenburg, dublat din secolul al XVIII-lea de Karlsburg8.

7 Notaţiile selectate pentru comentare îşi au sursa în Coriolan Suciu, op.cit.
8 Potrivit lui Emil Petrovici, numele a fost dat de slavi (Bălgrad „Cetatea Albă”), preluat 

de către români, apoi tradus de căre unguri (Gyula fehérvar) şi de saşi (Wizzenburg). „Numele 
oficial actual al Bălgradului este Alba-Iulia, o traducere în latină medievală a formei maghiare 
(forma mai veche a fost Alba Gyulae sau Julae)” (1970: 245).
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Spre deosebire de primele două toponime ale căror forme au fost anterior inven-
tariate, Cluj, respectiv Sibiu, pentru Alba Iulia a fost consemnat, în secolul al XI-lea 
(1097), deci mult anterior numirilor latină, maghiară şi germană, foarte probabil dato-
rită rolului jucat de cetate în organizarea religioasă a sudului transilvan, numele Bălgrad 
(comes Bellegratae), corespondent slavon transparent pentru Alba, respectiv pentru mai 
noul Castrum Albense.

Consemnările menţionate pentru Alba Iulia au corespondente similare în notaţi-
ile documentare privitoare la Câmpulung, oraşul din nordul Ţării Româneşti, cunoscut 
în epoca modernă (din secolul al XIX-lea) drept Câmpulung Muscel, pentru diferenţiere 
de oraşul omonim aflat în nordul ţării, numit Câmpulung Moldovenesc. 

Cea mai veche atestare cunoscută a localităţii muscelene, datând de la începutul 
veacului al XIV-lea, gravată pe piatra de mormânt a ultimului comite sas al locului, 
Laurentius, are formă latinească, Longo Campo. În documentele germane şi maghiare 
din Transilvania, oraşul era numit Langenau, respectiv Hosszúmező, sub influenţa 
denumirilor utilizate de membrii coloniilor catolică, respectiv maghiară din oraş. 
Fapt evident, numele latinesc, ca şi cele german şi maghiar sunt traduceri ale numelui 
românesc al locului (vezi şi Petrovici 1970: 247). La fel cum traducere era şi denumi-
rea slavonă a localităţii, Dălgopol(e), denumire utilizată până la începutul veacului al 
XVIII-lea, alături, desigur, de Câmpul Lungu, numele topic devenit uzual în adminis-
traţia locului după 1650 (DTRM, II: s.v.).

În ceea ce priveşte numele sub care a apărut în texte anterioare epocii moderne 
Câmpulungul Moldovenesc sau Câmpulungul ot Suceava, folosite uzual de către dieci, 
notăm echivalentele german, Moldauisch Kimpolongo şi Moldawisch Kempolong, respec-
tiv echivalentul ucrainean, Dolhopole Woloske. Mai puţin numeroase decât în cazul 
Câmpulungului muntenesc, traducerile germană şi ucraineană indică predominanţa 
etnică românească în cadrul Câmpulungului moldovenesc. 

III. Ilustrând situaţii doar aparent identice, sinonimele toponimice utilizate în 
perioada veche pentru numirea unor localităţi din Transilvania, respectiv a unora situ-
ate în părţile sudică şi estică ale teritoriului românesc pun în evidenţă deopotrivă exis-
tenţa unei tradiţii, respectiv a unui model denominativ de tip cult, şi, totodată, mani-
festarea unor constrângeri administrative, devenite şi ele tradiţionale în anumite zone, 
în care constrângerile amintite se manifestă mai mult sau mai puţin intens în anumite 
perioade de timp. 

Reluarea prin traducere sau prin calc a primului nume sub care a fost cunoscută o 
anumită localitate, creând astfel sinonime de expresie latină, slavonă, maghiară sau ger-
mană ale numelui topic românesc, reflectă cel puţin aparent modul de raportare la un 
nume topic străin cunoscut din practica traducerilor efectuate în spaţiul nostru cultural 
în secolele XVI–XVIII, traduceri aflate toate sub imperiul literalităţii. 

Ca în cazul tuturor numelor traductibile din aceste vechi scrieri literare, deopo-
trivă religioase sau laice, tipărituri sau manuscrise, în care, spre exemplu, Mesopotamia 
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din textul-sursă devenea, în textul românesc, Mijlocul râurilor sau Între râuri, numele 
Mării Mediterane era echivalat cu Marea (cea) din mijloc de pământ, cel al Oceanului 
Pacific cu Marea cea Lină, sau cel al Mării Roşii cu Marea Mohorâtă, toponimul româ-
nesc lasă locul, în surse scrise în altă limbă, considerată oficială, unui corespondent 
(latinesc, slavon. maghiar sau german) cu structură identică. Sau alteori unui echivalent 
constând în traducerea numelui topic simplu, în cazul în care la baza acestuia se va fi 
aflat un nume comun, ce avea deci o semnificaţie reperabilă în vorbire.

S-a produs această modificare, datorată tipului de traducere promovat în epocă, 
în cazul numelor topice atestate în documentele slavone, chiar dacă diecii sau tradu-
cătorii care lucrau în cancelariile vremii, români fiind, „inventau” în felul acesta denu-
miri în limba de cultură şi administrativă a vremii, denumiri ce vor deveni apoi oficiale, 
marginalizând sau chiar eliminând fostele nume româneşti. (Specialişti în etimologie 
toponimică au afirmat cu argumente plauzibile că diecii români, iar nu slavii stabiliţi pe 
acest teritoriu au creat în felul acesta, în mod frecvent, numeroase toponime de expre-
sie slavă – Petrovici 1970: 293).

Când afirmăm aceasta nu avem în vedere numele unor râuri, precum Ialomiţa 
(< sl. jalovica „pământ sterp, loc nelucrat”) (Petrovici 1970: 201) sau Dâmboviţa (< sl. 
*dobovica < sl. dabŭ „arbore, stejar”) (după Petrovici 1970: 201 şi Iordan 1963: 70), 
nici numele unor localităţi, precum Predeal (sensurile ce trebuie luate în considerare 
pentru cuvântul de bază sunt „trecătoare; hotar, vamă”), ci ne referim îndeosebi la 
nume topice traductibile (de tipul Cerna, Bistriţa), respectiv la numele date unor zone 
administrative, pentru care omul simplu nu inventează, de regulă, o denumire, precum 
Gorj, respectiv Dolj. Ultimele două toponime au la bază, constatare ce trimite obliga-
toriu spre o terminologie administrativă, oficială, sintagme denominative slavone ce 
aveau în componenţă abrevieri: Gorj(i) provine din Gornii Jil „Jiul de Sus (de munte)”, 
iar Dolj(i) din Dolnii Jil „Jiul de Jos” (Petrovici 1970: 302; vezi şi DTRO, vol. II şi III: 
s.v.). (Cronicarii foloseau constant numele româneşti uzuale ale acestor zone, Jii de Sus, 
respectiv Jii de Jos, iar inginerul Friedrich Schwantz von Springfels, însărcinat să facă 
descrierea topografică a Olteniei după ocuparea provinciei de către Austria, la începu-
tul secolului al XVIII-lea, nota corespondentele, traduse, desigur, potrivit obişnuinţe-
lor vremii, Jil Superior, respectiv Jil Inferior9). 

Normele specifice textelor administrative se întâlneau deci în aceste cazuri cu 
modelul cultural promovat prin traduceri, model urmat cu fidelitate de către diecii care 
lucrau în cadrul administraţiei şi care utilizau oficial limba slavonă.

Caracteristicile scrierilor slavone şi apoi cele ale textelor vechi româneşti alcătu-
ite în Ţara Românească şi în Moldova se diferenţiau însă, în privinţa modului de con-
semnare a unor toponime, de cele specifice documentelor oficiale ardeleneşti. În vreme 
ce în sudul şi în estul teritoriului dacoromânesc modelul cultural amintit (care impu-
nea traducerea, respectiv calchierea numelui topic prim) îşi diminuează treptat impor-
tanţa odată cu impunerea limbii române ca limbă a administraţiei (numele topice de 

9 A se vedea Friedrich Schwantz von Springfels (2017).
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origine maghiară sau, mai rar, de origine germană vor suferi, în aceste două mari pro-
vincii româneşti, adaptări fonetice sau morfologice, fără să fie traduse sau calchiate în 
limba română), în Transilvania, în Banat şi în Bucovina calchierea, traducerea şi, mai 
important, substituirea toponimică devin, cu timpul, tot mai frecvente. (În secolul al 
XIX-lea, în Transilvania administraţia va adopta chiar legi pentru a impune în mod ofi-
cial această substituire.) 

Este această situaţie, după cum s-a constat deja din folosirea timpurie a unor 
nume topice diferite de cele iniţial înregistrate (reluăm din seria de exemple comentate 
anterior, pentru ilustrare sintetică, doar Felkenyér, respectiv Ober-Brodsdorf, substitute 
pentru Vinerea din zona Orăştiei, numită anterior şi Vâlcan, respectiv Hermanstadt, 
substitut pentru Sibiu şi Karlsburg, pentru Alba Iulia), efectul unor constrângeri de tip 
administrativ. Constrângeri ce au avut evidente cauze şi scopuri politice, chiar dacă 
rezultatul a fost uneori similar calchierilor şi traducerilor impuse, un timp, de un model 
cultural, viabil în epoca scrisului vechi românesc.
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