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ETIMOLOGIA rIIDHONIMULUI MOLDOVA.
DE
DHAGOŞ
lVIOLDOVANU
O. Pentru a fi convingătoare, etimoJogia numelor de locuri trebuie să
îndeplinească trei condiţii: să apară ca verosimilă sub aspectul mot.ivării
(socio)geografice,ca posibilâ.din punct de vedere lingvist.icşi ca probobilă
din punct de vedere istoric. De multe ori, În stabilirea ef.imonului, cele trei
perspective nu sînt conjugate, iar acest decalaj diminuează sensibil capacibatea probantă a argumentelor. Pentru a fi eficace, verificarea soluţiilor
trebuie făcută În aceeaşi triplă direcţie. Vom încerca, în cele ee urmează,
să utilizăm metoda propusă examinînd critic pa Iru ipoteze privind originea
hidronimuluiiVIoldova,care, departe de a fi abandonate, continuă să-i seducă pe mulţi.
1. [Ipoteza originii celticeJ- Încă din 1883 .Iaroslav.Wlach îşi exprima părerea că numele Moldoveipragheze are la bază un eLj:lnonceltie, vizibil în forma veche !!.J!Jdf.Jc{w1•
Deşi neargument.ată, ipoteza a fost preluată
de Daniel Werenka"şi, (rupă acesta din urmă, de Vl, Mironescu"eu aplicaţie la Moldova noastră.
I
Independent de predecesoriisăi, J. J. Mikkolainsi;tă şi el asupra paralelismului în două studii din lH284•După lingvistul finlandez, forma Fuldaha este sustiuută de hidronimul Flutausis. mentionat de Iordanes în
Getica, a cărui origine celtică este iJldi"Cataâesufix' (acelaşi ea în J:lwillQsoJL
:>]Y.!J!!es),
şi care desemna, probabil, nu numai Moldova românească, dar
ŞI întreg cursul Siretului, Ar fi vorba, deci, de un nume celtic, schimbat
] .Jaroslav
Vlach,Di«Cccho-Slanen,
Viena,1883,p. 11,ap. FI'.Umlauf't.,
Geoora
phisches
Namenbucti
notiGcstcrretchUrujarn,Viena,188fi,p. 150.
2 DanielWerenka,
T'opoqraphi.e
âer Bukotoina
ZIIr
ZeiiihrerEruierbutuj
durcliOeslerl'cich
(1"774-1iS,5),
Cernăuţt,1895,p. fi7.
3 Vl.Mironescu,
Notedecălătorii
ţăruteprin Bucovina
cătău.ztt.
de .Dictionarutgeografic
al Buconin
ei"de Em.Griţjorooit
za,profesor.
în "Arhiva",
XX, 1909,nr, ·1-·11,p. 458.
1 .J..J. Mikkota,Poludni
oumqranicaslouiian
tt Jordanesa,
În vol.SIlmbo[ae
arommaitcae
in Iion
orernIoannisRoruiadotuski,
Il, Crucovla,
1928,p.114(ap.B.V.Kubyljanskyf, Dioleldi
literalurnamova,Kiev, 19(10,
p. 155);idcm,Sa1l10
undseinReicl1
..în ASIPh,XLIII,1928,
p.90.
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V. Bogrea=, Const. C. Giurescuw, Kurt Horedt2°),fie ca o corupteală :
fl(umen)Aluta, Aluiansis (Th. Mommsen, C. G. Brandiss-, N. Iorga=). La
Geograf'uldin Havena, care preia informaţiile lui Iordanes, apar formele
Flauiasis şi Flotausis, pe care Pauly-Wissowa le consideră faze primare ale
coruptelei, dar care se explică mai bine. după cnm a arătat .Ioseph Schnetz>',
prin frecvenţa metatezei şi a greşelii de lectură a pentru 11la acest scriitor,
Prima identificare izvora din convingerea că gcpizii au ocupat "numai
regiunile occidentale ale Daciei" 24,opunindli-se făţiş textului; 01',deşi centrul statului gepid era pe valea Tisei, săpăt.urile arheologiceconfirmă extinderea stăpînirii gepide în Transilvania propriu-zisă25. Identificarea cu
Moldovase loveşte şi ea de menţiunea că este vorba de un aîluent al Dunării,
susţ.inîndu-se exclusiv pe asemănarea formală, iar identificarea cu Siretul
contravine şi ea atît descrierii din text - care vorbeşte de un rîu "furios,
repede şi vijelios" la vărsare, iar Siretul are apa liniştită şi domoală pe cursul
său Inferiorw cît şi absenţei totale a urmelor gepide din Moldova secolelor V-VI, constatată de arheologi pînă În prezent 27. {mpotriva ident.ificării cu Oltul, s-a argumentat mai întîi că este puţ.in probabil ca Iordanes
să-I numească o dată Aluia, ca apoi să-i dea alt nume28;totuşi, acest lucru
s-ar putea înţelege admitînd că autorul a folosit alternativ numele livresc
al Oltului, cunoscut de la scriitorii vechi, :5icel de circulatie În mediul gepid
din vremea sa: amestecul de acest fel este obişnuit la toţi scriitorii tîrzii.
în al doilea rînd, s-a obiectat că pasajul pare să indice faptul că munţii
Dacici se află Între rîurile menţionate şi, prin urmare, Oltul nu putea fi un
rîu de graniţă29; dar fraza citată poate fi considerată o constraeţie hrahilogică pentru două idei care nu se implică, ci au un caracter complementar:
"Intre acestea se află Dacia, [care este şi] ÎIl,tăriLăea o coroană de munţi
înalţ.i". Cursul superior al Olt.ului,de altfel, itrăbate o bună parte din zona
18V. Bogrea,Flulousis=v
Dltul, în AJIN,III, 19:2'1-1\)25.
p. 518-51Şl.
19Const.C. Giuroscu,
Onouăsintezăa trecutului
nostru,în RIH,I. 1\):)1,
p. 373;idem,
Istoriaromănil
ot+.1, Bucureşti,1942,p. 230.
.
20Kurt.Horedt.în istoriaRomâniei,
I, Bucureşti,19GO,
p. 708.
2JPentruambii,veziPaulyWissowa,
loc.cit.
22N. Iorga.Ris/altedesRoumains,
II, Bucureşti,
19:n.p. 287.
23.IosephSclmetz,Jordan.is
beimGeoqra
plicnoonRaoeunu,
în "I?hilo!ogllS",
LXXXI,
1026,JJ.88si notaIl.
24N. Iorga,HistoiredesRoinuai
ns, 11.p. 288.
2"K. llorcdt,în istoriaRomâniei,1. p. 710··-714.
26Obiectiaaceastaa fostadusi!de C. Dicnf
oscu,op. cii.,p. 7,1.
27N, Zaharia,M.Petrcscu-Dtmuovita,
Em.Zaharia,Aşczâri
din Aloldovu,
TJela Jlaleo!ilieDinâÎn secolul
al XVIII-lea,Bucnresti,
1970,p. ,)8.eL şi L. IIauptm3nfl.
on.cii.. p. 142;
"uugasirnnieio utmă3 uneidorninatii
gepidein Muntenia
si încăsi maipuţinîn Yloldova".
Si.'pUl.'căgepi7.ii
nu şi-auextinssHlpînirca
nic.imăcarîn sud-estul
Transilvaniei
(e. I)aieoviciu,
Perioada
deIl'ecaela fClldalism,
In voI.DinistoriaTransilvanie!''' Bucureşti,
19(),l,
p, (4),
undeÎl1a douajumătatea secolului
al VI-lease infiltra,eun grupslav.C:lI'C
, ..a extinstreptat
"presud (Braşov),
sud-vest(Hotbar)şi nord-vest(Tlrnave)(eL Ion 1\estol'
.. Aulochlones
el
Siave:; ROl/manie,
în vo1.LesSluues
elleIlloIlde
IllMiI!Trewi:cll,
Vr Xl"sie'clcs,
Sofia.1973,
p. :ll- 32).Dinacestmotivde-abiadacămerităa fi pomenităidenUficaren
InIFlubusiseu
Prulul,făcutăde B.V.Kobyljam;'kyi
(op.cii.,p. 2C,6)
pe bazauneivauiasem3n8ri
formalea
nurneloJ",
28C, Daicoviciu,
Leprobl<'1llc.
loc.eii.
29Ibidem.
Obiecţia
este,de altfel,impliciLJ
la toli ceicarel-auidentificat
pc FiJ,lU'iUS1S
['tiSiretuL
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Carpaţilor estici, lăsînd In interiorul Transilvaniei munţii Baranltului şi
Harghitei care, continulndu-se cu cei ai Gurghiului, alcătuiesc efectiv un
arc muntos secundar marcînd Iirnit.aestică a vechii Dacii gepide. Sprijinită
de datele arheologiei, identificarea lui Flutausis cu Olt.ul prezintă cel mai
Înalt indice de verosimilitate.
1.2. Sub aspect lingvistie,.evoluţia de la Fluiausis la Vllaoa IlU prezintă dificultăţi pe teren slav. In sistemul Ionematic al slavei cornune nu
exista consoana ff], care in traducerile vechi slave era echivalată fie prin
p (de ex. gr. (p()\Ii;. sl. nHHHK1l.),
fie prin li (de ex. gr. ·AiXcrcp'l)[J.rx
- sl. Ki\4CEIiMWk)JJ[J.
Totuşi, în slavă prima soluţie a fost cea mai folosită, cum o probează împrumuturile din limbi germanice, atît apelative (germ. corn.*fulk(s)
>*p'blkb, got. {ita :> pile, got. [asiart :> poztiiîş», cît şi nume de, ape: pol.
Peltem, ucr. Polioa (an uerrt stîng al Bugului în Galiţia), Poltwa (afluent
drept al IIoryniei în Wolhynia), Pelia (în secolul al XIII-lea: Peltew) şi
Polteio (afluent drept al Narvei, rus. Poliauu), care se raportează toate Ia
un Feldaha sau Foidaha < v. germ. "[ultho "pămînt, CÎmp"+ aha "apă" 32.
Sufixul celt.ic -al/SUS,prezent în vechiul nume al oraşului Nimes, NeinouSUS,era neaccentuat, fapt care a permis reducerea lui în Nemse (de unde
apoi, prin metateză, s-a ajuns la Nismcv»,Tendinţa de reducere a silahelor
slabe, reflectată şi in t.oponimelefranceze de origine galică"4,favoriza desigur acomodarea numelui eu una din Iinalele slave frecvente în numele de
ape, -aua sau -oua. Dar de la un *Vldoua sau, mai probabil, de la un *Plutava nu se putea ajunge Ia Moldooa pe teren germanic decît În mod eu totul
cxcepţ.ional,printr-o asociaţie de nume de genul aceleia care i-a făcut pe
germanicii din Boemia să coutarnineze \Il/ali11eu Miilde saxonă ; fiind vorba
de un accident, posibilitatea unei evoluţii eonvergente este minimă.
O altă chestiune delicată este aceea a bazei numelui considerat celtic
după s [fix. O bază [lui- nu se poate documenta pe terenul limbilor celtice. Hidronimul se poate Însă înţeleg! admitînd că iniţiala !'!zl este () prescurtare pentru [lumen. După Dieuleseu, TausÎs ar fi un nume germanie
ereat de la *llzawsa"noroi, moeîrlă" printr-o traducere a dacicului Aluta
(care ar fi însemnat, după el, aeeIaşi lucru: baza daeică ar fi fost aceeaşi eu
30el'.A. Meillet,
LeslovcommUl!,
Paris,1924,p. 38-39; St. Kul'bakin,
Levie1I:r
slove,
Paris, 192H,p. 212.
31AdolfStender-Pelcrscn,
Siovisch-gcrmanische
Lehl1WOl'fkunde,
In "Giitehorgs
Kungl.
VeIenskapsoehVitterhets-Samhălles
Halldlingar",
XXXI,1926,nr. 4, p. 474(careerede(:ă
trecereas-arpuleaexplicaprincaraelerul
bilahialal spiranteisurdef dingerm.com.,căreia
i-ar corespunde
în slavăo oelusivă
sunhltol bilahialii);V. KiparskY,
Diegemeinslavischw
l,eltnwol'ler
ou.\'demGermanischen.
în "Annules
Aeademiae
Scientiarum
Fennicae",
B. L.XXXlI,
1g:14,p. 286.Cf' şi rom.ficat>ser.pikof.
32,lan Hozwadowski,
KilkallWa{l
do przedhis!o/'!lczn!!ch
slosunk6w
wschodniej
Europy
i prao;CZllzn!l
indoeuropejskijej
ilOpodslawie
nazww6d,În RS, VI, 1913,p.. 5:3-54.Formele
maivechisîntmaiapropia
le deetimol1,
deex. Pllltoi!ia
la 1584(MPV,
VII.p. 332,'(86).
:.13
CI].,).Philips,LesIwmsdeschc!'s-licZiX
desdepal'lemcnts
elarl'011dissemenfs
deFrance,
Gocs,r1952'ILp.16: A.Dauzal,Cli.Hoslaing.
Diclionrwire
desl10ms
delellxcnFrance,Paris,
196:).
p. 497.Formadebazăa SUfiXllllli
paresi fifost-iisio,eLPaulLebel,Principes
eimethodes
d'hl/(l/'o!1ljmie
francaise,Dijon.1956.p. 279.
. 34.,Complurihus
exe;l1pJis
r...] apparetr...] maioredcslructione
tam vocaliumquam
COllSOllarUnJ
in ulraq\Jclingu8poslrcmas
syllabasearllmvocumaffeetasessequamessentduanun velpluriul11
svllaharum"
(T.C.Zellss,Grummafica
celtica2,
Berlin
- Paris,1871.
p. 172 173).
CI.si V.Br()ndal,
Szzlislral
elemrmllli
eliromanelel!germaniglle.
Copenhaga-Bllcureşti,
1948,.
j). 9:3(cuaplical.ie
la toponimie).
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celticul 111la,menţinut de irlandezul lotli "mlaştină", la care s-ar fi adăugat un (lr-proteticj=. Ipoteza estc foarte greu de admis: mai întîi, cum observă cu alt prilej Diculeseu însuşi, diJlongul au trecuse la o În ostrogotă
şi gepidă3H;apoi, numele de ape germanice erau de genul feminin (spre
deosebire de cele eel1:iee,lnmajoritatea lor maseulmc)?",iar supoziţia că -18
ar Ii fost adăugat prin analogie CLIalte nume de rîuri din Dacia (ea Alaris)
11"1
poate convinge; în sfîrşit, cursul mijlociu al Olt.ului, din Transilvania,
nu are caracteristica indicată de presupusul etimon, ci numai o mică port.iune din cursul intramontan, cind Oltul străbate depresiunea Ciucului .,încadrat de zone mlăştinoase entrofe" 3S. Baza poate fi, însă, mai uşor apropiată de v. celt, "iauso "silenţios, liniştit" (din familia i.-e. *fCU3-),
mentinut
in toponimele Tuusiacus (azi fr. Toisieuţ, Talia (de unde la Tlteoe,afluent
al Oisci), Taum sau Tumim in Scoţia, sau în n. pers. Tausia, Tousius'»,
'I'ousis ar fi putut reprezenta un nume de origine celtieă folosit pentru a
desemna cursul transilvănean al Oltului, numit Aluta în zona sa inferioară,
situaţie destul de frecventă În hidronimie, ilustrată pentru perioada
veche, de pildă, de numele Dunării.
Nu putem accepta sugestia că hidronimul citat de Iordanes ar Ii o
coruptelă pentru Alutansis < Aluta, deoarece sufixul Iat.iuesc. specializat
în desemnarea locuitorilor după locul de origine, nu ar avea în context nici
o justificare. ConjecturaFlu(men) Tausis, pe care o considerăm cea mai
plauzibilă, face Însă imposibilă odee corelaţie Iingvisfieăcu numele Moldovei.
1.3. Admrtînd, lotuşi, că Fluiausis ar fi fost numele celtic al actualei
Moldove,justificarea creării şi evoluţiei sale formale nu poate fi făcută În
perspccbivăistorică stricta sensu. Spre deosebire de Vasile Părvan, după care
"Gali1a.' Moldova, Basarabia şi o parte din Ucraina pînă la Olbia [ ... ] se
un1pI1.•de triburi celt.icecare, cel mai tîrziu În cursul secolului al III-lea a.
Chr., treellldprin Germania de sud şi coborînd pe Nistru la vale.iîmpinseră
înaintea lor pe hastarnii şi pe skirii germaniei"40,cercet.ăLoriide astăzi sînt
mai circumspecţi în aprecierea ponderii elementului celt în Mol<.:lvadacică,
,.Cît priveşte Moldova,spune Dumitru Berciu, nu se poate vorbi,
j:1 în stadiul
35C. Diculescu,
op.cii.,p. 91.În ultimavl'eIrJe
au fostpropusepentruOIIetimologii
maipu(inriseaf:c
: prindacică,de la o bazăi-e. "al-"a hoinări".de unde!"acurge">
* al1l·lo
(Vladimir
Georgiev,
Dic wropăischc
klakrohudroll
amic11l1d
dieFra[jenachde/'Urheinwl
de]'
lndoellropCicr,
în Proceedings
of lheelglllInternational
Co/?gres.,'
of'Onomastic
Scienres.
Haga,
19(\(i,
p. J91; idem,L'elhnogenese
dela peninsule
J]a[kaniqllc
d'apreslesdOrlnees
lingllisliqms,
în "StudiaBaleanica",
5, 1971,p. 160,undeîl comparăClihidron.lil. Alun/il.A./lw(n)liI.
Jet.
aluots"izvor"),
saude la o bazăi.-e.*ollo-s,
*oltă"revărsare".
carear explicasi lJidTOll.
ilir.
ilUus,!it. Altis,rus.balt.AUa(lvanDuridano\',
DieVOJ'gesehichle
Alilgdoniens
ImLic!tlc
da
Sprache,
în "StudiaBalcanica".
ii, 1971,p. 201).
36C. Diculescu,
op.cil.,p. DO.
37CI.Walthervon\Varllmrg.
l'rob/(\mcs
elmelhodcs
dela linguis!igllc.
Paris,1\Hf>,
]1.fi5;
T.E.Karsten,Lesancicns
Germain.s.
In/rot/uelio/?
cil't/udedeslangues
eldescivilisaliolls
geTil/aniglles,Paris,1!Ji31,
p. 58.Abaterile
secxpliclÎn ceamaimareparteprinpreluarea
deditreceHi
şi germania uneinomenclaturi
maivechi.
381. Uivâri.Geoqrafia
apelol'l?umâniei,
BueuresU.
1972.p. 396.
39AlfredI-fOlder,
A.1i-cdliseher
Sprachschalz,
II. Leipzig.HiO'l,
p. 1774; AloisWalde,
.JuliusPokorny,Verqleichcnaes
Wărlerbuch
derinaogermanisc!ien
Sprachen,
1,DerJin--I.eipzig,
1930,p. 7H715.
,10VasilePârvan,Dacia.Ci"iliza{iilc
anticedin Iărileearpalo-dalllibiene\
Bucnn:şt.i,
1967,p. lOG.
'jn Gclica.
Oproluislorie
a Daciei2•
Bucureşti,
1982.p. .45.el limitazonadepenetralieeelticiilateritoriuldintreSiretşi Nistru.
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actual al cercetărilor arheologicede Ia noi, de o Iocuire efectivă, eu toale că
sîntem ca şi în Muntenia-, în posesia unor descoperiri de certă factură
eelt.ică,Acesteapot fi explicate Însă mai curînd ca un rezultat al UDaI'influente culturale" ". Alta ti fost situatia în Transilvania, unde celţii s-au stabilit ef'ect.ivpe valea Olt.uluipînă spre curbura Carpatilor-o.Chiar dacă numele ar fi fost dat de eelţi şi s-ar fi rnentrnut printr-o remarcabilă continuitate de populatie pînă la st.ahiltrea slavilor, evoluţ.ia lui în forma Moldova
nu ar fi fost posibilă decît ea urmare a unui bilingvism slava-săsesc, în
veacul al XIV-lea, dar această ipoteză este lipsită de orice fundament->.
Dificultăţi istorice de acest fel recunostea, de altfel, chiar .I. J. Mikkola
eu referire la Vltl1VO
cehă4.
2. Un alt hidronim pentru care s-a presupus o origine comună eu a
hidronimulni nostru este Muldouia, un sinonim polonez al rus. Valikajas-,
care desemna riul ce se varsă în lacul Peipus de lîngă Marea Baltică. Această
fi făcut parte din teritoriul vechilor veneţi, consideraţi de către
cclti siavizaţ,i ulteriorw. SahmaIov încearcă să dovedească
veneţ.ilor invocînd o amplă serie de apelativc şi nume proprii rucare, după părerea sa, au o origine eelt.ică, Între acestea este şi hidronirnul deja
pe care lingvistul rus îl asociazăeu celt, muldo-"cap, vîrf" 47,
menţinut În irlnndr-zul mull, tuullach (' muldâko) "idem", bretonul melle
.f ontaine de la tete, sinciput."
v
2.1. Comparaţia lui Sahrnatov era pur formală, lăsînd neclariticată
problema mottvării denominatiri. Intr-adevăr, termenul celtic pul.ea desemna mai degrabă o formă de relief pozitiv decît un rîu. Majoritatea specialiştilor care s-au ocupat de studiul Iingvist.uluirus i-au reproşat, de altfel,
"marea slăbiciune"a argumentelor reflectată în "aserţiuni destul de fanteziste" '19,"caracterul abstract" al rationamcntelor etnogenet.ice, care ignorau
vădit faptele lingvistice şi întregul material arheoJogic50•
Il DumitruBerciu,Ce/fii,în
istoric".VI, 1972.nr. 4, p, 7. CI.idem,Zorile
istorieiin Carpatişi la Dutiăre,
19G6,
p. 287,-294;idem,Lumeacelţilor,
Bucureşti,
1\)70,jJ,7"j-80; R Vulpe,in IstoriaRonuini
ei, 1,p, 237;VladZina, Bei/rage
zurKenninis
rlerkcltisclien
Latime
in Rurnănien,în "DacÎD",
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2.2. Prime le obiecţii de natură lingvistică vin din partea Iituanianulu
Kazimieras Biiga ; fără a se ocupa în mod expres de Muldouia,dar reanali,
zîn d o mare parte din materialul evxerrrplificărilor, el conchidea că "cerceta_
rea toponimelor date ca celtice de Sahmat.ovnu poate duce decît la un rezultat negativ: în regiunea balt.ică nu au existat nicicînd celţi" 51,ei doar
populaf.iifiniee. Cît timp "corespondenţele formale ale cuvintelor celt.e şi
sl ave nu reprezintă o prohă",pentru 'imprumut", Max Vasmer susţinea şi el
că "ecuatiile ambigue ale lui Sahmatov nu sînt un sprijin pentru celt.icit.atea
veneţ ilor" 52. in privinţa numelor de locuri, Vasmer credea că pe unele
"trebuie să ne mulţumim să le declarăm indo-europene(probabil moşteniLe
in slavă)", ia)' pentru cele mai multe "este uşor de înlocuit etimologiile celtice ale lui ')ahmat()v prin etimologii germanice"53.Această ult.imă soluţie
o alege, de altfel, G. v. Sabler pentru M uldouia. care "trebuie considerat
sigur ca nefiind celt.ic",ei germanie,
la fel ea şi numele
v Moldoveinoaslre54•
După Henri Hubert, elementele presupuse celt.icede Sahmatov ar fi putut,
măcar în parte, să se fi transmis slavei prin mjlocire gsrmanie555•Într-un
amplu studiu, Raymond Schmitt.lein îi reproşează lui Sahmat.ovneglijarea
problemei evoluţiei fonetice pe care ar fi suferit-o numele, dar, pe baza
numeroaselor paralele stabilite de el între hidronimia lîtuauiană şi cea din
zona europeană celtică, cea ligură sau halt.ică, apreciază că nici teza lui
Biiga nu se poate susţine, identitatea vechilor veneti (iliri ? celtosciţ.i'1)
rămînînd necunoscutăss.Deşi et.imologianumelui Miildouiadată de lingvistul rus nu a fost criticată in mod expres de către comentatori, este Însă
limpede că, dacă numele ar fi avut vechimea pe care i-o atribuie acesta, ar
fi trebuit să suporte, în mod necesar, fie polnoglasia, fie metateza lichidelor
în forma tipică limbilor slave de est (rusa) sau de vest (polona), cît timp în
zona respectivii a existat, cel puţin din veacul al IX-lea, o continuitate de
populatie slavă.
v
'.
2.3. Principalul argument Împotriva ipoLezei lui Sahmsj.ov Îl oferă
arheologia. Teritoriul triburilor venete se afla, pînă în secolclelal IV-lea al III-lea î.e.n., la apus de Vistula, cum o dovedeşte cultura zfsă "luzaeiană",
aşadar era foarte departe de rîul Velikaja57, Acest fapt face indiferentă
pentru problema în discuţie apartenenţa lingvistică el veneţilor, consideraţi
51KastrnirBuga,Kanntnan1{,eltenspnren
au]battischcin
Gcbicl
l;uclil.vei.':en
? în HS \TL
1913.p. 33-,1'1.52JVlax
'Vasrner.
]{rilisrhcs
HndiLnitkrifisches
.lUI'neucrensluuis'chen
]?I!}lTrolc(!le,
în [{S,
V!, 1913,p, 1\l1--192,
53Ibidem,p. 20,3,201.
.,,1G.V.Sabler,De!'Ursprwl(j
de!'NamenP8koo,
Gdoue{e.,în "Bulletinde l'Acaclernic
Imperiale
desScienccs"
(Pelerslmrg).
5, VI,t. \'IlI, 1914,p, 8;3:l,
8:35.
55TIcuriHubcrt,LesCe/Ieset l'eX!iC11E!OJ/
cellique
jasgu'dl'epaqllc
de [a Tcne,Paris,
1\)32.p. 8fl-··-87.
56Haym{)ud
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XV,19:39,
.p.178 179.
57VeziBern,<;tein,
aŢi.cii.,p. ;)5-60,
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în primulrindelecercetările
lui
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versla Ballfque,în
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de unii ea
de alţii ca Hiri sau quasi-celt, i= care au fost. asimilati
'>01. , de
către
pe la mijlocul primului mileniu al e.n. De altfel, Sahmatov
insusi a renunţat, in 191G,la ipoteza sa, pe care () califica drept "nefericită",
sllsţ.inînd, dimpotrivă, cii venetii ar fi Iost slavi=.
2A. Putem conchide că nici una dintre explicaţiile date pînă acum
numelui Moldoua
nu poate fi considerată plauzihilă«.
il. [Ipoteza
ironice1 - După A. I. Soholevskil, sensul bazelor
hidronimice din rom. JIoldava, ucr., rus. Nemolodoa(un afIuenL al rîului
Kosta din bazinul Desnei, Ungă J.llolodoua),
Moldino (lac din care izvorăste
riul Mo/dina, aflucnt al Volim:i din bazinul Volgăi),pol. Miiliama U\iloltaz}a,
afluent drept al Vist.ulci,atest.at la 1:-\49)ar rezulta elincomparaţia cu v, ind,
nirdu- ,.moale"
lat.. mollis, sl. corn. *mălrf1.,;el înclina să considere
n;undeiranin', plecînd de la prefixul ne- (care ar proveni dintr-un mai vechi
dhne v.iran. dana "apă, pîrîu", cf', v.ind. dhanuş şi de la sufixul -atui (care
ar relua un v.ir an. auali ,.,ap[l")
"2.
itL Ceea ce
la această etimologie, este absenţa bazei iranice
care să permită reconstituirea unui prototip. Sub radicalnl "tnel-d- din dicţionarele indo-europeneinu
rează decît avest. nWI'Jd"a face de ruşine" 03.
Este greu de
deci. ee cuvinte dezvoltate din acest radical vor fi
existat. in vechile limbi iranice şi ce semnificaţii vor fi avut ele.
:"!.2.Presupunînd chiar că loponimul ar fi atît de vechi, -r- ar fi trebuit sti se
CH
prefixul, Max Vasrner a susţinut pe bună
dreptate că nu este altceva decît negaţ.ia care se ataşează În mod frecvent
la hidronime de origine slavă certă, cum ar fi Nemorz"care nu îngheaţă"
(ef. rus., uel'. tnoroz
Nepradna ,.(rîu) eu curent slab" (cf'. pol. PF!lrI
5RLuborNierlerle,
Manue!
detanttquit
« sirme,1, Paris,1923,p. 32;MlkolajHudnlcki.
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p. 206
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p. 33,M.Hudl1icki.
loc.cii.,S.B.Bel'llstein.
op.cU.,p. 55.
tlOVeziA.Meillel,
Les1l/JeS
deSachmalolJ
surla consfillJlio/1
dela nationrllsseeldesdiaIceles
msses,în R..fs,1,1921.p, 190şi nota161Deobservatcă şi alteîncercăridea explicaIOJlonime
româneşti
princeltică,fiemai
vechi(MartinSamuel
Miickesch,
Beweise
(iirdiecellisehe
Ahslall11J1lmg
derWa/achen
aderHwnănen,Sibiu,1867),fie mainoi(IoanBilctchi·AJbcseu,
Ce/fiiîn !ofJonomasfica
României,
În "Orphells",IV,1928,p. 89""-\18,
!f)0··156,204--218,275·_·280),
au esuatpentrucă nu au reuşit
să depăsească
nivelulparalelismelor
de forUl(;.
62A.L Sobolevsldr,
RllSsko-ski]:,kie
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rnsskogo
jazykai
slovesnosti
Akadcmii
NauI,S.S.S,R.",
XXVIII,1922.p. 2G5,273.,268,TI,ibidem,
XXXI,1926,
p. 1.1-13.Datelegeografice
şi istorieeau fostcompletate
dupăMaxVasmer,Wiirtel'bllch
del'
I'llssisclzen
Gewassemamen,
VIII,Berlin·\Vieshaclen,
1904,p. 299,396şi dupăSlownik
histoI'YCZ/1o-gwgraficZIlil
ritm;wyszogrodzkicj
w A1',dIlÎowieczu
(rect.AdamWolHsiA1maBorkiewicz-Celi
115ka),
"Vrodaw
-. Varşovia
_Cracovia
--Gctansk,
1971,p. 34.
63\Valde·-"
Pokol'ny,
op.cil.,'-II,
p. 288; .IllliusPo]{orny,
Indogermcmisches
el!JlllologisclwsWiirlerbllch,
r, Berna. Munchen,
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"curent de apă"), Nerehia ,,(rîu) care nu face zgomot", alături de Rekia (eL
v.rus, rokotci' "a face zgomot", rus. dial, voda r6kcel "apa ţîşneşte din pămînt"), Nemda("rîu) care nu curge Încel"( < ttvsdl» "Încet", pol, mdiy) ş.a.s-.
Prefixul negativ zie-, foarte răspîndit şi În formarea numelor de persoană
În toate limbile slavc=, se pare că a fost f'olosit în loponimie şi eu furict'ia
de a crea perechi opozitive Într-o anumită mapă geografică, aşa cum rezultă
din observaţia lui Sobolevskil,după care multe astfel de nume desemnează
ape apropiate în spaţiu: Nelrubei lîngă Trubes, Neiesa !îngllTeSl1,Nehaua
Engă Haua etc.66;în unele cazuri, a fost posibil ca un termen al opoziţieisă
se fi eliminat.
Nici derivarea Iinalei -aua din iranică nu este de admis, deşi poziţia
acestui element în toponimia slavă este controversată. După O. N. Truhacev'",
este puţin probabil că el ar avea funcţia unui forrnant hidronimic în slavă,
deoarece: a) se ataşează la teme care nu sînt de origine slavă; b) cînd temele
sînt slave, hidronimul reia pur şi simplu un apelativ (de ex. ucr. Y'riaoa <
V yrzyuYl "ruginiu")68;c) se ataşează la teme fără contingenţ.e semantice eu
hidrorrimia. Şi V. A. Nikonov îşi exprimă unele Îndoieli privind originea
suîixului, plecînd pe de o parte de la numele de ape care rezistă explicaţ.iei
prin slavii (Unjava, Olauaetc.), iar pe de alta de la constatarea unei arii geografice a denumirilor cu acest sufix în Ucraina, care cuprinde hazinele superioare ale T'isei, Siret.ului,Prutului, Nistrului şi cursul mijlociu al NipruIui?", Este incontestabil, însă, că hidronirnele în -av(J cu bază slavă reprezintă "un fenomen de masă" 70,iar vechimea şi vitalitatea formaţiilor lexicale sau chiar antroponimice" cu acest sufix elimină practic indoielileprivind dezvoltarea sa autonomă pe teren slav. Cît timp nu sînt at.est.atetoate
derivatele lexicale care să explice integral hidroriimelc, nu se poate susţine
în mod categor-iccă el nu ar fi reuşit să se desprindă din Iexicul curent, devenind un Iormant hidronimic autonom, chiar dacă Iunoţiile sale lexicale
au continuat să se menţină paralel. Însuşi faptul că slavii ali acomodat
Iinalele unor nume de ape preslave apelînd la finala -aua (de pHd'ăN i!iava<
NclCcrcroc;
< t.rac. *nâw-isjo)72 dovedeşte pe deplin calitatea ja de sufix hi64M.Vasmer,Beifrăge
Z/1I'
slanischen
Altertumstuuuic
XI. Gibtes lle Gcrmanenspllren
ăetlic]:
desPeiptts? în ZSlPh,X, 1933.p. 45--46.
65CI.MateSimundi(.Un/Jekunnle
kroalische
T'ersonennumen
ausde1l1
IX.,X.uneiXl. Jh.,
In LB,XXIII,1980,nr. 2. p. 21 (cuexemple
dinmaitoatelimbileslave).
66A.I. Sobolevskil.
op.cii.,n. p. 12.
67O.N.Trubacev,
Nawanijarekpravoberei':l101
Ukrain!l.
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1D68.p, 4\1.
68J.B. Ruduyckyj,
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Namesof Bo!kovia2,
Winuipeg,
19li2,p. 124.Vezişi
Hozwadowski,
1'\1iJ061'
pism,I, Varşovia,
HJ5n,p. 327--328;FranzMijdosieh,
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del
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DreiAblwndllll1gell,
Heiclelbel'g,
1D27,
p. 212.
69V.A,Nikonov,
Zamelkii materialylegidronimiCeskonm
allasll Ukrainy,în "Ada
lJniversitatis
Cafolil1ac.
Philologica
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VEI, 19lili.p. 2li8-2liD.De observat
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clinbulgară'
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<
te.
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sanlal!
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DLR)"
< magh.s{lllf"(HogcrBenla:î'Q.--tjii.elques
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în"Şlli7
HES,
XXXVI,
1n59,p. li7).Of.şi uel'.sll1iuvyj
< rom.slut.
70A. Briickner,
NJischllamen,
în "Slavia.
Casopis
pro sJovanskou
filologii
", XlI, 19331934,p. 18171VeziJan Svoboda,
Slaroceskâ
osobni
jmcllua nasepfîjmeni,Praga,19M,p. 17:3.
72.Jordal1
Zaimov,
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dronimic, pentru că ignorarea îrrţelesului bazei interzicea asocierea cu seria
adjeetivelor slave propriu-zise. Prin urmare, aprecierea ca "ueslave" a hidronirnelor de pe teritoriul slav nu se poate face după sufixul respectiv, ci-numai după radical iar acest eriteriueste valabil în întreaga Europă, unde
suprapunerea sufixelor -(IV.(ligur, celtic, latin, germanie, baltic etc.) este
notabilă In hidronimie".
:J.:t Este foarte
de crezut că Moldova, care nu intră în categoria
marilor noastre rîuri.
fi păstrat numele din epoca scit.ică,rămînînd total
necunoscut scriitorilor Hntici.Mai probabilă ar fi o referire la secolele al
II-lea al IV-lea e.n., cînd sarrnaţ.iipătrund la vest de Prut, integrindu-se
treptat în moz.aiculetnic ce se reflectă în cultura Sînt.anade Mureş - Cernjahov, Nomazi, sarmatii nu au avut Însă aşezări stabile În Moldova,iar
cartograf'ierea mormintelor sarmule indică limpede pr eferinţa lor pentru
zonele de şes (între Prut şi .Iijia, intre Prut şi Cogllnic,pe Băut şi Blrlad) 74.
Şi pentru slava comună teoria lui Soholcvski!privind sirnbioza Irano-slavă,
care ar fi dus la o veritabilă ,,încrucişare" lingvistică, s-a dovedit toLal lipsită de bază istorică sau lingvist.ică?».
:1.4. De aici urmează eă ipoteza originii iranice a numelui Moldova
nu întruneşte nici măcar una din condiţiile unei etimologii plauzibile.
4. [Ipotew ori.qini:.golice}- Incercarea de a explica numele Moldovei
de la o bază gotică a făcut-o mai intii B. P. Hasdeu, preocupat să găsească
probe ale cont.inuităţ.ii românilor în Dacia după "relragen'a aureliană".
Unul din argumentele adversarilor continuităţii (începînd cu Sulzer) era
tocmai absenţa elementelor gotice; Of, Hasdeu credea că "o urmă foarte interesantă a petrecerii goţilor în Moldova este chiar rîul [sic !J Moldooade
la cuvintul gotic tnul.da «praf», de unde s-a născut de asemenea numele
riului Mulile in Sassonia, un af'lucnt al Elbei, precum şi forma germal1i
Moldau a numelui boem Wlt.awa".Hidronirnul ar fi sinonim eu sl. Praliooa
"prăfoasa", iar ca o dovadă suplimentară a verosimîlităf.ii denominat.iei,
el mai crta şi pe atnnis puluerulentus"riu pulberos" al lui Ovid.iu".
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gennunÎCe,
cume ceadin166!'J
a lui JohannTUister(relllati'i
apoide .IacobHîltehrandtl,
dinsucd..MoÎlI
.,nor"(Moln-aa
"rîu.1
noros"),
pentrucă Moldova
al'
Ii "acoperită
de zăpadă,plinăde nori" (ef. E. Vîrtosu,Dil sigilografia
Moldovei
şi iI Ţării
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Etimologia lui Hasdeu a impresionat prin inedit şi ingeniozitate şi a
fost preluată de multi"; în pofida neclaritătilor care persistau. Primul impediment pe care partizanii săi au încercat să-I înlăture era rnot.ivarea geografică a numelui. Răspunzînd unei obiecţii formulate, pare-se, de Lambrior,
aceea că Moldovaeste un rîu foarte limpede, Ioan Nădejde aprecia ei}numele
nu se dau Întotdeauna în virtutea permanenţei unei calităţi fizicogeografice:
nici Prahova nu este mereu "glodoasă", dar este destul să fie uneori?",A. D.
Xenopol prefera să vadă aici un procedeu metaforic: "Cum se poate deriva
numele unui rîu ele la un element atît de deosebit de apă, ca praful, provine
din aceea că, la lumina soarelui dimineaţa şi sara, suprafaţa apei pare că
ahură praf" 79. Fr anz Adclf Wickenhauser"? şi, independent de el, Vict.or
Tuf'escu'<găseau mai potrivită derivarea de la alt cuvînt presupus (fără
dreptate) a fi tot gotic, Ail/ldc "albie, covată", omonim cu primul.
Sub aspect lingvistic, se punea problema evoluţ.iei de la *}.1!lldala
Moldooa.în această privinţă, Ioan Nădejde putea afirma doar că dezvoltarea nu putea fi un fenomen românesc!".După Al. Rosetti, got. tnulda I-ar
putea explica pc -Ll-:tematic din variantele "din limba vorbită", M'uldon«şi
Mtslduho»>.Terminaţia -OU(Iar fi apărut ulterior, printr-o corrsonifieare a
lui -1)- din forma mai veche Mol.dua (Nloldll(l)a '> Moiduua '> AJoldo/Ja),
ea în ltui ;» lumi; tîrzie ar fi şi apariţia lui -()- din temă, "sub influenţa formei din limba oficială"84.Autorul nu lămureşte dezvoltarea lui Moldua din
Mulda, ci se mulţumeşte să trimită la evoluţia hidronimului din Boemia,
Moldatra<. v.germ. *lViltlwhwiJ;OI', aceasta Înseamnă doar că un v. germ.
-ahuia ar fi putut deveni -ava, nu însă şi -ua.
Româneşti,
In Introducerea
la Din, Il, Bncureşt.I.
1956.p. 468),sauceadn.trunpresupuscornpus goticmoli
s-ona"apăsftntă", propusăelioareeare îndoialăde cătreEduardFischer(TojJographische
Besclireibunq
(IcI'Sieâlunţţen.în voi.Dr«Bnkou-i
nu, Cernăuţi,1899.,p.21:)-214).
77EmilePicot,Ctirotiique
deMoldaoie
deţniisle milieudu XIV·siiclcjll!>qll',i
ian 15.94
par Gre(loirc
Urechi.
Paris,1878,p.,11,nota:3; Sernf'irn
Ionescu,
Dicţior.ar
gwgl'htic
aliuccţniut
Succaoa,
Hucurest.l
, 1894.
p. 206; Gr.
G.p.
Toeflescu
, Manual
istoriaromâlţilor
sci.al
el»
secundare
deambese.Tc2,
Bucureşti,
1900.
82; George
Ioande
Lahovari,
C.!.'Brătpentru
ianu.(:riL(Ore
G.Tocileseu,
Mareledictionar
geograJic
a[ României,
IV,Bucureşti.
1901,p. :-l83i;l
; D. OniuL
la C-Diaeol1ovich,
Enciclopcdia
română,III, Sihiu.190:j,p. 312:EmilF;Îst'ller.
vFohcr
kommÎ
da
Name
l1;/oldau
?,
în
"Bnkaresler
Taghlatl",
aprilie
lDl1.
p.
;
N.E.
Idicrll,
Limba
geograj'irâ
şi descifrarea
ei, laşi,HJ26,p. 51; ClaudioIsopeseu,
Nolizieinlornoai l'omeni
nclla11'i11'J'ulura
geografica
italianadelCinql1ecen{o,
în BSII,XVI,1D29,p. 12; O.G.Lecea,Dic/iollor
istoric,
arheologic
şi geografic
al României.Bucureşti.
1937,p. :H3; Lucianl-'redescu,
l,,'ncic!rmedia
"Cugetarea".
11:1a/erl(l1
românesc,
oamenişi înfăptui!'i,
Bucureşti,1940,p. ;)6:1:V.A.?-\ikoIlOV,
FCralkil
IO)lonimiceskil
slo1!ar',
Moscova,
19(\.6,
p. 272;DanSluş<lnsch;Î,
Ti,\(!-Timiş-Prahova,
în voI.Slw1iideIracologie,
Hucureşli,
1976,p. 163,llol:a2178IoanNădejde,Intemeierea
printipa/uhl!
1V[oldolJei.
Domniiaceslei
fcrlpînăla 11Ic.umd1'1l
celBun,în "Contemporanul",
II, 1882-188:3,
p. 905(Nîdejdecitea7.ă
dineursulde istorit>
a
românilor
ţinut de Alexandru
Lambriorla şcoalamilitar:'i
dinIaşi,rămas]wpublical.)
Cara.>
teristieavizalădeLarnbrior
a fostsesizatăde maimultic.ălători
străini.Incepind
(11lohallnes
Deczi,careprezentaMoldova
capeun "flumen
limpidissimum"
(eLVictorMotogna,
Un('Mă/or
în Alo/do17a
la 158't,lnTI!,XI, 1925,p. 21).
79A.D.Xenopol,
op, cii.,]1, p. 17.
80FranzAdolf
\Vickenhauscr,
Moldowa,
11,CernălIţi,
1877,p. 209---210.
81VictorTufeseu,
Pe Va/eaJ1;lo/dol!cÎPr;uelişii
i evocări,
Bueureşti,
1\)70,p. li;
82Ioan Nădejde,loc.ciI.
83Al. HosettÎ,IsforiacllO/nlelor,
In SCL,XXVr, 1975,p.61.
84Ibidem.Vezii acelaşi,Isloriacuvinlelor,
In SCL,XXVIII,1977,y;.44'-'.

MOLDOVAN1F
elifi.eultătilede .ordin 1810.rienu erau neinsemnate . atît Hasdeu,
erau de acord că ocupatta goţ.ilor a fost efemeră, iar gepizii
urmat În Dacîa mu
extins stăpînirea În Moldova. De aceea
Tii,,,'l,,qa incercat să înncadc firul istoriei vechilor gemanici cu acela
geru«milor din Evul
; saşii veniţ.i la Baia pe la 1 200 (sic !)
ar fi prellwt numele vechi al, l\loldovei: Miilde=. El găsea că este exclus
ca acest Iiidrnnim (la care mal adăuga ŞI altele, ca Bahlui «: Bach, Neamţul,
să Iie creat după inLemeierea,'\Ioldoveişi menţinca relaţia etimolodeja propusă eu hidroniulele M'ulde şi I1101daudin Europa centrală.
O orientare similară are ultimul articol citat al lui Al. Rosetti. După
el-sa,
mulda a .pătruns în Iimharomănă p rin coloniştii germani din
nordni Moldovei",adică prin saşii care au întemeiat Starii Molde (= Baia).
unzînd obiecţiei formulate de Ion GheţieSG,care sesiza că evoluţia de
la
Ia Muldlla llU fusese demonstrată,Al.H.osetti Încearcă să o clarifice apelînd la numele Jat.inizat al tirgului Molda, care la 1421 era ciuitas
după care adaugă: "în Ielul acesta se explică forma cu -/1-"şi
conchide că numele rîului "i-a fost dat, prin urmare, de populaţia germană
loca1;'\.
felul acesta
socotim
prin germanică
este
peIndeplin
justificată"
87.că explicatia numeluiJVIoldovei
In sfîrşit, E. Lozovan presupune o legătură reală între numele cătelei
Moldo din legenda cunoscută a deseălecatuIui şi hidronim: după cum cîinele de vînătoare este numit în daneză stăoer, de la slOI',.praf", tot astfel
baza germanică se putea păstra ca nume de animal Într-o societate care ar
Ii rnenţinut, de prin secolele al Xl-lea - al XII-lea, o serie de tradiţii scandinave: organizarea similară a vînătorii, folosirea securii ca armă de luptă,
acţiunea
cete de cite
300--400 de oameni (hirdb-u) nordic), alegerea domnului prinîn consens
generaI8i<.
Acestea fiind argumentele pentru originea gotică (directă sau indirectă) a hidronimului, urmează să vedem în ce măsură ele rezistă criticii.
/;.L Cum sesizase deja Xenopol şi cum au obiectat şi alţii8!>,praful
şi apa sînt elemente antinomice, care nu se pol asocia în hidronimie decît
metaforic. Epitetul puloeruleniusfolosit de Ovidiu nu are sensul propriu de
.prăros", ei este un figurat care se traduce prin "seeat, sec" 90,Numele bălţii
Cclboasodin fosta corn. Buşi, jud. Bacău, citat în Marele dicţionar geograf'ic,
nu este un derivat toponimie de la colb "praf", cum crede Iorgu Iord anD!,
ci se explică probabil printr-un sens special al adj. colbos,care desemnează,
o anumită culoare (cf. DA s.v. colb). Acest înţeles ar fi fost nepotrivit pentru
a denumi o apă curgătoare, chiar presupunînd că baza gotică l-ar fi putut
căpăta, deşi în anumite momente asociaţia s-ar putea susţine. "Vîntul răIn "Bukaresler
GemeindeblaU",
XIII, :1921,
nr. ,5 Emil
97.Fischer,DerNamede]'1ilo/dau,
Ion Gheţie,Moldova un cuvÎnlde originegolică?, în SCL,XXVII,1976,p. 308.
87ALllosetti,Isloriacuvintelor,
in Set" XX.VIll1
1977,p. ,:1:45.
88E. Lozovan,Rurikel ])1'0110-5.
în "Hevnedes EtudesHoumaines",
Xl-XII, 196\J,
p. 7;j,-79.
8"VictorTufeseu,op.
cit.,p. :18; TeodorBălan,Numele
Mo/doua.
O istoriografie
a problemei,
În "Studiişi materiale.
Istorie"(Suceava),
III, 197:3,
p. 110.
1)0L. Quicherat,
A.. Daveluy,Diclionnaire
lalin.francais51,
Paris,1922,S.IJ.
91lorguIordan,Toponimia
românească,
Bueureşti,
i91l3,p. 46\),
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coros şi Moldovapămîntie, nota un seriilor, vestea ploaie cu şuvoaie în sus,
pe la poalele munţilor" 1>2.
Dar În denominaiiaioponimicăselecţiatrăsăturilor
disiinciurese {acedupă criteriul stabilităţii.În timp, iar nu plecînd de la caracteristici [ortuite, care i-ar obliga pe denominatorisă constate În mod [recoent
absenţa motiuării.
Este curios că Emil Petrovici, traducînd hidronimul Pralioua prin
"valea eu pulbere, prăfoasă" 93,nu şi-a pus deloc problema verosimilit.ăţ.ii;
singurul care şi-a pus-o a fost, se pare, Gustav Kisch, după care "nu-i vorba
de praful propriu-zis, ci de apa care, căzînd de la o înălţ.imemare, se «prăIuieşte», se transformă în picături mărunte ca firele de praf" 94. Explicaţia
i-a fost sugerată, desigur, de sensul derivat al verbului german siăuben, care
Înseamnă ,.,aprăfui" şi ,,(desprelichide) a împrăştia ca pulberea, a pulveriza".
Gust.avKisch invoca în sprijinul său nu numai hidronimele germane Staubbrunnen (izvorv.Weilau),Siaubbacli(Elveţia), dar şi alte nume cărora le conferea un înţeles similar : cngl. Dtistan < dusl"praf", it.al. Poluerara, Poloerigi < poluete "praf", rnagh. POl'oskiJ
<: poros "prăfos" şi ](6 "piatră", rom.
Colbu(af'luentstîng al Bistritci) < sl. kohWq(cf. v. hulg. kolcbati"a se agita",
ucr, kolibaiu,rus. kolebat'<;«se mişca").moţ.ionalacelaşilucru ca şi «praful»"9G.
Lăsînd la () parte numele de Jocuri care nu desemnează cursuri de apă
şi greşelile evidente de transcriere (engl. D'usioneste, de fapt, Diiţton "dove
[= porumbel]"):",vom observa că raportul propus de Kisch între noţiunile
"praf" şi "cascadă" nu este de inerentă. în germană evoluţia semantică diaIectală a lui Siăuhe spre inţelesul de "Stauhbach r =cascadă]" şi a verhului
stauben (literar: stăuben) din contextul das vVasscl'siăubt "apa se împrăştie
ca praful" se explică prin influenta verhului stieben "a împrăştia" (coradical
În germ. com. : *sle{ujb ] 97.Dar rom. colb (vezi DA) nu a avut o evoluţie
semantică similară, şi nici v.sl. prali»:<: sl.corn.*porch» < i.ve.*pcrso- (cum
dovedeşte A. L Tolkacev cu atestări din vechea rusă şi din limbile slave) 98;
de aceea hidronimele Colbllşi Prahova nu pot fi înţelese admi\îlcl că aees
tea ar fi apelativele care le-au serviLdrept ba7:ă.
f
PiI:lele
.atetări,ŞI,ale
hidr?IlÎl?ului
Colbu (desemllÎ.nd
ouji elUl
'Ilraie
are
se varsa
III BIstnţa
respectIv,
In Moldova,
ambele lzvormd
maSIvul
Barău) sînt Informa Coho{la99,
folosită şi astăzi (cu variaIlt Cubolta)pentru a desemna un afluent al năutului din fostul ţinut Soroic:a100
_. ceea ce
9'2AureJGeorge
Stino,Omulşfimelor,
in "Cugetmoldovenesc"
(Iaşi),X, 1\l41.nI'.4-··5,
p. 95,
9GI:O;mil
Petroyici,Elementele
slauedin limbaromânii
- mărfuriea legăfuriiistorice
rit111
re poporul
noslnzşi poporul
ms,în Lg, 1,1\152,
l1r,1"p. 21.
94CI. lorgllIordan,op. cii.,p, 'i79.
05GUB!.av
Kisch,.')iebenhi.ircjcn
im Licl1lp
derSprache.
Ein BeitragWfRUUllfacscliich!e
derl{arpatcnl
iinr1er,
Leipzig,J929,p. (1),
% KcnnelhCarncron.
Ellalislz
Place-Name".
Londra,1969,p, 144.
9}eLlIermannPaul,DeuÎsches
Worlerbuch8,
Ilalle(Saale),1961,p_588; Frieclrieh
Kluge,
Ef!fllW/ogiscJzes
WOl'lerlmch
derdellischell
Sprllcl1e19•
Berlin,HJ6:1,
p, 741; TriibnC}"s
Deulsches
Worterlmch,
VI, Berlin)1fHj5,S.l!.SIaul!,slicben.
98A.I.Tolkacev,
() nazoaniidneprol1skih
PO[oYOIJ
IJsoNnenii1{oJi"lalllina
DagljanoTodnoga"Deadminislmndo
impcrio"
(1)svjazis rabo/âl[(.·--0,Fallm/la lu zetemll),în vot lstori·
cesJ::aia
grammatiIw
i leksikologija
russkogo
jUZI;ka,
·"fOSCOV8.
1962,p. 5(\.
- ;19DIH,A, XVI·- 111,]J.252(a. 1;)81); BAL.A::-.J,
n.e., p. 16 (a. JGOG).
17(a. Iti17),
20 (a. 16(5).
100Atestatmaiîntîi la 1570,eLDI1Î,A, XVI. II, p. 218--219.
2 - Lingvistieă203
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înseamnă că actualul nume CollJll[IOl
este rezultatul unei etimologiipopulare
(Cobolla Colboia Culba!). Considerat .eu etim)logie necllră de către
M. V. SergijevskilH)2.
Cobollali fost atr-ibuitinfluentei alane de catre N. Haevskj] plecînd de la o asemănare foarte relativă cu t.oponimul Kuinbulia din
nordul Caucazului=".Sensu1 bazei nu devine mai clar invocind seria sIavă
citată de G. I{isch după Berneker-s-, sau reflexele sale româneşti colliotă
,.gi"Uăgie"colboti"a se mişca" (DA), pentru că este greu de crezut că hidronirnul Cclboia,presupus a fi slav, ar fi putut suferi o met.ateză în sensul
demot.ivării sale semantice, fie în limbile slave. fie in româneşte: de requlă
asemeneaschimbări aţecieazăbaze devenitenemotivateşi se lac În directia
remoturării,prin apropierea lor de un apelatin. Faptul că ambele pîraie izvorăse din acelaşi munte ne orientează spre explicaţia eea mai obişnuită a
cazurilor de acest fel, aceea că oronimul a servit ca polarizator al denorninaţiei hidronimice. Intr-adevăr, în traducerea germană a unui document
din 1(\;)0sînt ment.ionat.i munţii Colbuluila cumpăna celor două ape105nume cunoscut şi în vremea noast.ră-v".De aceea, mai probabilă ni se pare
explicaţia numelui ea toponim personaj, de la baza antropouimică reprezentată de v. pol. Kobo1l107
(provenit din n. pers. germ. Koboldw"
< germ.
mediu de sus kobol!.,spiriduş"109),care putea exista şi În onomastica lituaniană nobiliară (dacă avem în vedere profunda germanizare a acesteia) IlO,
după cum pătrunsese în onomastica-o şi chiar în lexicul CU1'en1.112
ale altor
101ApaColbului,
atestatmaiintîi la 168·1,
cf'.:jTEFANELLI,
p. 9.
lOZ
M'V,Sergijevsldl,
Toţionimi
ja Bcssorobii
, În "IzveslijaAkademii
Nauk S.S.S.R.,
otdelenie
Iitcruturyi jazyk.a
" (Moscova),
L V,voJ.1, 194G,
p. 342.
103N. Haevski
r, T'oponim«
de origineirantcă şi inrcică,În "Limbaşi literaturamoldovenească",
VII, 19()4,nr. 1, p. J\J.Orunirnul
caucazian
trebuieraportat,credem,la un oset,
k'umbu[(!a)
"sfeClă",
al căruisensactual$-adezvoltatdin acelade "rotund"al coradicalulut
i!Jmbyl(cf'.V.I,Ahaev,Isloriko-etim%gicfsldl
slouar'osclinskogo
jOzuka,1, Leningrad,
1958,
p. (;50).
104Erich Berneker,Slavisches
elumologisches
Wo/"ler/mch,
1, Heidelberg,
1908-1913,
p. 545.
105BALAN,
n.e., p. 19.
106er. Deallli
Gollm/Ili.
la VladBănăteanu,
Ghidl11
fl1ris/ic,
isloricşi ba/nca/"
al Tinl1111lni
SucC(lva,
Cernăuti,H!39,p. 2').
107Alestatmaiintîila 1:168:l'dms l\:obolt
(S{owllik
staropolskfch
nazwosobowych,
sub
reci.lui ,\Vilo[d
Taszyeki.III, Wrodaw-Varsovia--CracoviaGclansk,
1\)71,p. :15).CL.şI
Alberllls
Robollh
din l'oznan,la 1;j22(MlVlP,
XVI,p, 827).
lOgMaxGollsehald.,
TJculsche
N(JIllcn!Wllde",
Berlin.1\)5'1.
p. :l75; E. Eiehler,H.VValthcr,
VieOrlsrwmcn
iIlIGemf)aleminze.
1.Berlin,H)(j(j,
p. :,9.CI'.Erharl.Clwbolt
din lVlauttarn,
la
1402.Pcler[{obol!
dinGiiHweig,
Ia 1497(FPA,Li!.p. ii:n.LV.p. 32:)).Acestn, pers.explică
oieonimele
germane
J{obaldsdorf"
(In12[,1: g,oboldisdo/"pi/)
Kobe/SI/orf
(la150G
: EobdslorJj)
-eL EmiliaCrome.DieOrlsnamen
desl\'.reises
Ba!!I.ieben
Il'crda,Berlin,1968,p. ;)2 pl'cc1lln
şi pe cele!il!vestulUngariei,
JÎ,obold
(la1277: Robollla 1',,\8:R:obo!sdorjJ.
li.obol,
MIlIID,II,
p. 11)pentrucarestefanKniezsapropnneanil nl11nede apă ncnll'stal*g.ohUlo,
recunoscînd tolodalăearaderlllnesigural etimologiei
sale (Wesl-unqarische
()r/s!lomen.
În LJ,
XVfl, 10:\7,p. 277--278). '
jO!)
FI'iedl'ieh
Klllge,OfJ.cii.,p. 385.
110!n,Ylnol)d
Schlnittlein,lVoles
de !o!>on!lmie
lill1anicIlnc,in
vo1.Prernier
COliYT1",\
Internalionalde To/!o!1
!}mie
el d'AIlIlm)Jl()
Iltlmic.Acleselmemoires.
Paris.1 p, 22J.
In Ernst Muel,c.\Vijdcr/ilIclt
dCl'nicder-wcndischcl1
Sp("(!('he
!Ind
Diahkle,ITI,
l)I'aga.1928.p. S2.
112.lanGelJauer,
SlnUln!!;'
s/arO('(8!:",
]1,Praga,1970,p. 71; .Inninallcvdzianska-Pilatowa./ wiereridrzcwiu!1
polC/bskich
(11(1
I'odslowic
arie/Iz!]
slnwnikomcjL
In SO,XXVfTI--XXIX.
1971,p. 1',(;-Ei7şi 73 (dCllltrncsle
"spirilnl p,\mînlullli
". demoniiagrar;).
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popoare slave. Derivarea .s-a făcut cu sufixul ··a, foarte bine reprezentat şi
în toponimia slavă personală-!", care acorda numele eu un apelativ geografie de genul feminin (de pildă !Jora, voda etc.) : cît priveşte metateza şi
acornodarcaIinalei, procesul se va fi desfăşurat In româneşte Într-o manieră
similară cu cea constatată În graiuriic slave din Warm şi Prusia, unde din
koboli s-au dezvoltat variantele kiabul: şi lcolbuk'>, Ailasul apelor înregistrează încă trei pîraie numite Colbu (un afluent al Văii din Mijloc din bazinul Mureşului,unul al Băitei şi altul al Izvorului Lung ambele din bazinul SomeşuluiMare) 115,pentru care nu putem propune etimologiiÎn absenţa
atestărilor documentare (care se dovedesc a fi aici deosebit de necesare) şi
a datelor topografice sau onomastice minime. Teoretic, Însă, există mai
multe posihilităf.ide explicare mai plauzibilă a lor, fie dintr-un nume de
persoană (de ex. n. pers. germ. Kolb < *C(Iz)olbo< v.germ. de sus kolbo
"măciueă"IH sau ucr. Kol'ba din apelativul kol'ba de origine gerrnană-t"),
fie din uel'. kol'ba, kol'bcli "groapă cu apă, baltă ,. IlR,fie dela o bază slavă
de tipul *kolb-, presupusă de Aleksander Bruckner ca să explice toponimu l
pol. Klobie(pentru care invocă rus. kolobşi slov. sklobotina"nămoloasă")119,
fie, in sfîrşit, de la baza slavă citată de G. Kisch, de la care se putea ajunge
la toponim printr-o at.tacţio paronimică a apelativului rom. colb.
l luzorie-ws-a dovedit şi explicaţia dată de C. Dicu1eseuhidronimului
Doţtana (din v. germ. +doţt-sau *du!,l-,el. sued. âoţt, v. dan. dorle,duţt, norv ,
duri "praf"), un alt .,amnis pulverulentus", pentru ea're germanistul român
invoca numele PraJlOvei.l2l.Cîtpriveşte acesta din urmă, ni se pare puţin
probabil ea tema să fie praln, "praf', eu toaLecă explicatia este unarnim accept.ată la noi. Gust.av \Veigand credea că înţ.elesultrebuie să fi fost acela
de ,,(rîu) cu nisip fin" 122,iar Dan Sluşanschi acela de "rîul nămolos" (după
el, hidronimul ar fi fost calchiat de slavi după un dacic * Timis, dar singurul
argument este "izolarea numelui Prahova, inexistent, după cite ştim. în
ţinuturile locuite vreodată de slavi în afara arcului carpatic")
Ambele
113Nenumărate
al.est.ări
oferă.JordanZaimov,Bălţtarski
geografsNi
imenas -jb,.Sofia,
1()7:3,
D. 2526.
î14.JaniuaIIeydziallska-PiJatowa,
of!.eÎl.• p. 67.
.'15A/lasulCada"lrului
apelordin Republica
POfJlllarâ
Uomânâ,
l. 3ucureşti,19(14.
116IIenningKau[malll1.
ErgiinZUll{lsband
zu FrllstFi)rsten13l1ll.
;l.lIduzlschc
Personennamen,Miinchcn.
HJ68.
p.84; Volkmar
ITelUritzsch,
Voglilindisehe
Pasonennamen,
Berlin,1\Hl9,
]J.2:38; Huldo.f
Fiseher.Probleme
derNamen
["orscJwnfj
anOr15l1nel
Flrlrnamell
;11weslliehcn
lWhmenllTui
in sciJlaNachbarsclwr/.
Le.ipzig,
HJoO.
p. 7·-9 (euaplicaţiela toponimie).
CLAndreas
1\.olbc
elinBistrit
..a, la 1462(Konra(}
G. Giindiseh,
Celmaive(·lIi
registrudesocoleli
al oraşului
Bistrita.în ..Ada MuseiI\apocensis".
XIV,1977,p. 34(j).
117ZcnoKuzela
. .Jaroshm
]'(udny('kyj.
Ukroinisch-dclllscllCS
Wărlerbllcb.
Lepzig.
194:\,
S.I!.
118:\larianJurkowsld,UIu-ai
ilskoterminologia
lrydrogro[iczna.
\Vroclaw·Varşovia
cracovia-GdH
nsk.1971,p. 7l.
119Aleksander
BrCtckner.
Onazwac!r
micjscol/!UCh.
în ..Roz]Jrawy
wydzhllu
filo]ogiczllego"
(Cracovia).
LXIV,19'1G.
nr. 2, p. 1:).
120VeziV.Bogrea.reecl1z!
e în ATIN.II, 1\)2:).
p. 391
121C. DÎeulescu,
op. cii.• p. 94.
.
122GustavWeigand.
Die!Vamen
derrumanischen
Jude!eim Alireieh.
în BA,IV,H128.
p. 171: idem.Ursprung
dersl1dkarjJIIUschen
FlIzss!l.all1eJl
in RIIJnanien.
în ...JilluesberidI1
des
fnsLitn
LsJUrTll.mănische
Sprache
ZllLeipzig",
XXVI.ce
XXIX,1B21,p. 80(relnateleConstantin
c. (;iureseu.J.IOI·ia
toll1ânilor4•
111•
p. 4(1).
U3DanSlnsansclli,
of].rit.. p. 153-·154.
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.Lraduceri"ale topnnimului nostru sîni Însă Iertate, pentru că nici în vechea
slavă
i <:si
, nici in limbile care au eout.inuat-ncuvîntul nu, a avut .sensul de "ni" sau de .mămol", ci doar ;iet'la de ..praf, pulbere", dezvoltat în slava
comună de Ia o temă de perfect
"ceea ce se ridică (în aer)" 124.Aşa
de ce baza citată,
hine atest.ată în toponimia slavă pericarnu desemneaâl.totuşi cursuri de apă. Astfel, de pildă, în toponimia cehă există numele de sate Prachoo (explicat prin aşezarea localităţii
pe un sol de
.care prin eroziune produce.mult: praf) 126,Prachouâ <:
.
"cu pulbere" (acordat cu genul apelativului ves "sat") eu diminut.ivul Prachooice=', Prechou (la 1347: uilla qLleooccdurJ>mclww),explicat fie de la un Il.pers. Prach, fie mai probabil de la adj, prachoin;"prachove
misto [ loc pulheros]" I , Pracherna, Prachoima, Prachoonik, localităţi
izolate al căror nume indică prezenţa unor mori de făină fină (apelativele
praeluirn«, praclunniiîl presupun pe mli/ll ,.moară")129.Situaţia prezentată
ne
nostru,
determină
căreia să
i-o renunţăm
preferăm pe
la cea
etimologia
dată dedeja
V. A.
propusă
Nikonov,
pentru
din *'hidronimul
Praf!uua130t,./
V
pentru cii existenţa pragurilor pe cursul superior al rîului reprezintă efectiv
un element caracteristic.
Există însă o dificultate pe care Niknnov nu o ocolea: "Dacă etimologia este corectă, ea ar permite extinderea ariei ucraiueanulu!9 În sud, tratat ca h în limbi neslave". Intr-adevăr, aria sud-slavă a rnet.atezeilichidelor
(praf]o< sl, cam. *pol'go), reflectată În t.oponimia românească din Muntenia, nu se suprapune cu cea a evolutiei cst-slave a oclusivci velare sonore
g În spiranta sonoră y şi apoi în aspirata surdă Iz,care se constată in toponimia Moldovei,în pof'ida unor convingerilingvistice mai veehi131•
Cu atît mai
curioasă ne apare îmbinarea celor două fenomene in unul şi acelaşi nume,
deşi există un precedent care a provocat multe discutii în rîndui slaviştilor.
In lucrarea sa De adminisiratuio imperio (a. 952 ·-954), Constantin Porf'irogenetul citează numele pragurilor de pe Nipru, atît În limba "rusă", adică.
vechea suedeză, cît şi în cea "slavă", respectiv vechea rusă. Două dintre
ele sînt compuse eu -ţ oros în "rusă" (= Iors) şi cu -prâh în "slav[l", ambii
termeni avînd înţelesul de .,prag, cascadă"; Bo:pou,?6poc:;
( Barufors)BOU)'V'Y)TCP6.X.
(= Vr.lsm, prag'b) "pragul eu valuri" şi 'OuAop()f.(-Ho!m[ors) -- 'O()1:poou'mtp&.x.
(= OstroVbU'b
prag'b) "pragul insulei". Dupi'i.mulţi
lingvişti, [armele slave ar reprezenta o contaminaţ:ie a prollunţărilor ests!ave (eu g trecut la Iz) şi sud-slave (eu metateza lichidelor), explicahilă
121VeziPelarSkok,Eiimf)logij,ki
rjecnikhrualskoga
i/i sl'pslwga
jezika,IV,Zagreb.,
lW13,
p. 2l-22; MaxVasmer.
ElimologiCeskif
sfo'!ar'russkogo
jaz!llw.
TII,Moscova,
1971.p. ,3:,2---333.
125Vlaclhnir
Smilaucr,l/anr1buch
da slawischen
'l'opoHomasiik,
Praga,1\170,
p. 146.ln
Serbia.['ro/WIJG
estenumeleunuisat de lîngăNegotin(Imenilc
mesiaIl .JlIgoslauiji,
Belgrad,
1\17:\,p. :317),
l:Wi\ntoninProfolls,JJIisln
i jllzcna()Cecluich,
III, Praga,l.)f), p. tlS4.
127Ibidem,p. 454-455.
120LadislavHosâk.}{uclo)f
Sr{unek.
AlEs/n
i jm/!nana 1110nwc
a DeSlezslm,
II, Praga,
1980,p. 304.
120Ibidem,p, :-l00.
130V.A.NikoIlOV,
op. cii.,p. 340.
IBleL ErnilPelrovici,Toponimice
slavI'deestpc teritoriu.!
Republicii
Populare
Române.
1. Toponimice
prezentînd
11prooeni1
ding, In [{Sl,IV,1960,p. 53-·(;1;2. Toporimice
cupolnog{asie,
ibidem,
VI.HJS2,
p. 14-17.
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prin împrejurarea că numele originare au fost receptate prin intermediul
nnui traducător sîrbocroat sau bulgar; oricum, ele ar constitui o dovadă a
vechimii transformării lui 9 în graiurile din zona Niprului-">,eu mult mai
timpurie decit o indică atestările din textele vechi ruseşti (ultimul sfert al
secoluluial XI-lea) J33.După A. Meillet,met.atezaÎnsăşi din -prah s-ar datora
11u int.ermediarului bilingv, ei ar reprezenLa o influerrtă a limbii scrise (bazată
pe slava
meridiorială)
asupracrede
vechiică
J't.tse134•
Dimpotrivă,
A. M.
SeliSC.\t35
(aprobat
de S.
B. Bornsteiujt=,
h indică
nu folosirea
unui
de.ndent al bazei sl, com. *po]'g'b"prag", ci al bazei *fJO]'ch7)"praf',care trebuie
să fi dobîndit sensul de "caseadă" ca şi v.sued, ţors care îi corespundeîn numele citate";7. Ambele ipoteze au fost desfiinţate cu argumente temeinice
de către A. 1. Tolkac.ev138,
care, urmărind transcrierile bizantine ale cuvintelor orientale, a constatat că greeii percepeau exact diferenţa dintre co.nsoanele sonore şi surde, Iricat.ive şi explozive în interiorul cuvintelor, dar nu
şi În final, unde X îl redă nu numai pe 11,dar şi pe t, k, g139.
Şi în cazul Prohouei noastre, ambiguitatea aspectului fonetic trebuie
să se explice nu printr-o interferenţă a graiurilor slave de sud şi de est, care
ar fi dus la o "normalizare" fie Într-un sens, fie În altul, ci prin preluarea de
către o populaţie alogloLă,care avea în sistemul său lingvistic atît met.ut.cza
(din împrumuturile lexicale din vechea hulgară), cît şi tratamentulspirant
al lui g. Este vorba, desigur, de o populaf.ieromâncasoă din zona nordică a
teritoriului dacorornân, căreia i se poate atribui transmiterea pînă În Oltenia a unor apelativc ilustrînd acelaşi fenomen, cum ar fi bahnâ (corespunzînd
132Vezi.l(J!'an
Sahlgrcn,
TVikingerj'ahrien
iui081en.
în ZSlPh,VIlI, 19:31,
p. :'16318;
S. Hos]Jond,
Struţ.inr«
i strattqraţi]«
drenn
crusski
li toponimoo,
in '101.Voslocnoslavjanskajo
0])0n.astiku,Moscova,
1072,p. 1113; A.1.Tolkacev,
op. cil., ]J.5455.
Ll3T. Lchr-Spf
awiuski,Stonuilc!
pokren.ienstu)«
j ezr;k6w
J'118Skicl1,
În 1X,1\)21 1922,
p. 57 58(seciteazădin,.Zbornic.ullui
Svlal.osl
av"şi din<opem
lui Grigore
Teologul).
Înlimbile
slavcdevestfenomenul
esteatestatcevamuitîrziu,dinsecolulal XIII-lea(Vezi
AndreMazon,
Lepassage
(/eg (111
r]'apTf:S
queloues
glasses
j!u!eo·fcM.fjllCS,
in RES,vII, 1,927,
p. 26526(j: "i.
Truhetzl(oy,
Einigcsliberdierussische
L(wlen
wicki1zng
lmddie/1ll{losung
dergemeil1l'11Ssisrhen
SpraeheiJ1heif.
in ZSlPh,r, 1925,p. 292;TIcuriBar1ek,Lepossagc
deg d h enSIOl!C/f}l1C,
în InS,
XI, 19:31,
p. 44; /\ndr!,Vaillant,Gmmmail'c
col17jJuree
deslC/l/qucs
slC/ue",!
I,Paris.1\350,
p. :3:3-:1·1;A.M.SeliScev,
Izbrann!Jc
trudy.IVloseoV3,
l\HîS.p. :33-<)·4;
EJ'nctEiehlcr.Sludienzw'
(riihgeschicJde
sluwis(:her
ilfllluiarfen
z/Uischcn
SaoleundNeisse,Berlin,1\165,
p. 1'15··146).
1:l4
A. Meilld,Les1IlleS
de ,Sachmalou.
p. iH5.
i351\.1\1.
SeJEi'::ev,
op. cii.• p. 171 172.
L16S.B.Bernstein,
OjJ.ril., p. 268.
137Cl'onnlogia
evoluţiei
fonetice
a ce.IOl'
douiicuvinteslavccsteÎnfăţişatăde H.
Dieoslsluvische
PleopJwnie.
în ZSIPh,XXIV,]\)55,p. 5·_··
6.
l:;8.A.L TollclCf'V.
op.cit.,p. f,c)-;)7,(îO.impotrivasavanli!ol'
carcslIsjineau
sunetului11penlru!Jîn vechearusă(A.A.Sahrnatov,
A. I<rymskir,
N.N.Dltrnovo.
Fr. Lorentz),
el obiectează
că evolutianuseJ)UlC3
efectmleu200de ani1nrtinitea
lelorfinale(ahli",în spelii),eflJ'e
ar fipermisasuI'zirea
luig. Împotriva
lui
traducătoriirn.l
})u[ca11
realizacorespondenta
v. sueeI.
j'o]'s"easeadă" rus.
avînddare,în minteoriginea
lor comunădinfazapreisLorieă;
praeLic
siiechivaleze
termeniic.t]semnificaţ.ia
loruzual{[,
iar aceştiaerauv.
pO]'()[lo
"prag".NuexisL{t
nicio dovadăciiporol!"ar fi însemnatîn
ehia]'aşa,ar fi rămasdeneînţeles
Î1110euirea
jJl'csupusei
JorD1e
mendatur<l
pragllrilol'
de pe Nistru.
12>1
Ibidem,
p. 57-59.
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s1. con. *bag('b) no
despre care G. Weigand spunea că "trehuie să fi
fost preluat 'În româneşte de timpuriu (în secoleleal XII-lea al XIII-lea),
altfel nu ar fi migrat atît de departe spre vest" lA,. Studiind hidronimele
Do]t (e
Emil Petro vici a indicat ca dimon un sl. corn. *deytifena,de la
care se putea ajunge la forma actuală Iie prin evoluţie de tip est-slav (eu
9
fie de tip sud-slav (ClIgrupul gt > ki :» ld) ; prima s-ar Ii produs în
nele af'luentului Trotuşului, cea de a doua în numele alluerrtului Praho4". Argumentul adus de Pctrovici pentru originea sud-slavă a Doftanei
prahovenc este ..mărturia toponirnelorînvecinate", Intre care cel mai import.ant este tocmai Prahova; 01', acest argument poate fi inversat In ipoteza
mai plauzibilă avansată de V. A. NikoDOV.
Discuţia noastră dovedeşte că nici unul din toponimele invocate pentru
a sustine caracterul verosimil al asociatiei apei cu praful în hidronimie nu
poate servi ca probă concludentă a presupuseioriginigotice a numelui Moldova.
4.2. Corelatiafăcută de Hasdeu între 1Vloldoua
noastră şi Mulde Ireibergeză sau Alo/dau boemă.. care li obsedează pe mulţi, este pur sincrouică şi.
din acest motiv, nu poate fi suficientă pentru a susţ.ineidentitul.eaetirnonului.
Tinind cent de [recoentelcevolutii convergenteale unor baze diferite, criteriul
inrudirii tematiceesteasemănărea[armelorvechi,nu a celorde astăzi.. OI',atestăr ile vechi ale hidroriimelor din Europa centrală le raportează pe fiecare la
e timonuri diferite1!": un pre-gerrn.vechi de sus *Mildali{tI)a "apă puternică",
devenit apoi lVlţdav(JÎIl v.cehă, *l\1oldavaîn soraha de sus şi din nou Miilde,
1\1oldallin germană144(pentru primul), şi un marcornanic*lViltlwh(y)a "apă
repede", devenit în vechea cehă WlitauCl(a. 1123), apoi in germ. Wultawa
( a. 1325), lVL/ldallşi, prin atracţie paronirrrică,Muldau (Moldau)145(pentru
al doilea).Nici unul dintre aceste nume, însă, nu sînt coradicalecu gol. mulda,
presupus a reprezenta etimoriul hidroriimului românesc.
Departe de a putea fi considerată ea intermediară Între*Muldaşi Moldinr«,
cum susţine Al. Roset.ti, forma Moldua este o variantă dezvoltată din aceasta
din urmă sub influenţa pronunţării maghiare. În foarte multe documente de
redacţie maghiară apare forma (populară,de altfel)146Alo1dvl1147
(cu derivatele
1-10
îneercarea
lui 1.-A.Candreade a reconstrui
alăluride acest.a
şi un v. sI.*bahno
nu
poaLefi acceptată(op,cii.,Jl. 11<1),
111Gustav"'vYeigand,
UrSpl'llIlg,
p. 7'175.
112EmilPetrovici,Studiidedialeclologie
şi toponimie,
Bucureşli,
1970,p. 1(j4.192.
li:!Vezidiscui-ia
la Dragoş\101dovann.
op.ciI.,p, 152şi nota,17.
lB Ernst Sehwarz,Die eillstigeobersorbiscl!-Iscl!ecl!ische
Grenzzone,
În ASIPh,XLI,
1927,p. 4t.
115lbidl;ln.p. :î8-':-HJ.
146VeziCrişi{\ll
.Janos,Mag!Jar
- romankezisz6târ,
Budapesta.
1895,p. 220.
147DHH,D.J.p. ,\44(a,144·1)
; 11URM.1I4,p.318(3.1542),
UIt.p. 7(a.1577);
VEHESS
,
D.Il, p.25;)(a.1583),III, p. 38(a,1585),ni, 76(a.1586),31:l(a.1592);A.Bittay,Din"soarta
faimei"l!liSlc!'an
celMare.Oapreciere
maghiară
din 1593.in HI, XXlI.1936,nr, l-:î. p. 11
(a. 15Hcl).
10(a. 1.594);VERESS.
D. IV.p. 59-60, 105(a. 15H4).
VIn, p. 155-f5(\,198(a.
1HU).279(a. 1(12),IX,p. 41(a. 1(j15),
81(a. l(jl(j),225(a.1(20),X.p. 177(a.1(j44).
211(a.
1(48).Xl, p, 5 (a. 1(i61)
, 175,178,(a. H\78),2:lH(a. 168f»,407('1.16(0): Alexandru
Cziple.
Documenle
privi/oare
la episcopia
dinJllammureş,
inAAH(Ist.),s. I!. t. XXXVIII,HJ15···1916.
p. :lIi:3
(a. 1726); VERESS.
B.I,p, 233(a, 1749),Il, p. 52(a, 1788)ş.a,m.d.
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moldvui..moldovean+'!",18t. molduanus,-U "idem"H; şi in LoponimeleMoldnauia'?",iVI
olduu.ra>»,Moldoabania"Baia Moldovei'<->,Moldoaorszaq"Tara
Moldovei"!" sau 1\Joldvahon'D4),
scrisă şi Moldinov»(cu derivatele moldtoai
"moldovean"I"",lat. molduumus,-a "idem"157,motâtoanensisv»,molduiensisv»;
moldw(JlJcnsis,.m81dovenese"lGO),
Moldtoauna
l<il, Molduav» (eu derivatele
molduai "lYwldovean"163,
lat. molduanus,-U."idem"164,molduayensis1G3,
tnolduaniensis "moldovenesc"166),
care au pătruns şi în actele germane scrise de
saşi [Molduia167,Molduer "moldovean"168,IHolduaner, ]'v101d
tumerin "moldovean, _Că"lB9),
sau în cele româneşti scrise de bilingvi (Moldua170,
"eu, Vasilie
dascălul Molduanul'<r>,Fundul Moldnii'?»), în vechea maghiară sunetul/)
era bilabial' " (de aceea grafia w corespunde adesea lui Il din onomastica 1'01'lB
HUHl\I.114,
p. 317(a. 1542),Vl';nESS,
D. ITI,p. 122(a. 1588),IV,p. 45(a. 150:1),
VIl, p. 265,260(a. 1606),VITI,p. 110(B.1610),11:3,13,3,202(a. 10U).IX, p. 54(a. 1(15),
192(a.1(19),Cziplc,
op. cil.,p, 288(il.H\57),VEHESS,
D.Xl, p. 3 (a. 1(61),198(a.168:n,ido
B.I,p, H8(a. 166:1),
idoD. XI, p. :326(a. l{J89).
14fJ
MIHÂLYI.
Do,p. m (a.l:l65\.un ICARIUL,
xr, p. :12(a. 1412),HUHM.
12,p. 486
(a. 1428).Ultimele
douăsînt documente
ale cancelariei
polone,dar subevidentaIntluent
ăa
redacţieimaghiare,
pentrucă In alegerea
formeinomenclaturii
se ţineaseamaşi de destinatia
actului.
150VEHESS,
F. IV,p. 1(\(n. 1/175):ad Stephanum
tuaţmodum
Motdnaoiae.
151llU["lM.
XV.p. i\1:1
(a. 1(02).1048(a. 16:38).
152HaduItnscttt,Despreurufnrişi cţiiscopiiţ
e caiol
icetlir: Moldona,
in AAH(1s1.),S.D,
t. XXVII,1904-1\105,
p. :H8(a. 1518).,
'
158VEHESS.
D.X,p. 40(a. 1(38); Cl'işiîm
.J{lIlos.
loc.cit.
154P. GegoElek,Ă'moldlwi
magilortelepekrol
, Budapesta,18:18
(hartă,la VEHESS,
B. II, p. :\:3:1).
155DHH,D. 1,p. 374(a. 14,jA).
IORGA.
A.F.111.p. 93(a. 14i5),HURM.
XI. p. 703
(a. 1587),VEHESS,
D. IV,p. 16(a. 15\1:)),
V,p- 180(a. 1598).VIII,p. 240(a. 1(11),282(a.
1(12),IX, p. 96(a. 1(10),XI, p. 1 (a. IO(il).
156VEHESS,I). II, p. 22:3(a. 1582),IV,p. 1G(a. 1593),179(a. 1595).
157HUHM.12,p. 414(a. 14(1),,MlVIP,
VI,p. 229(a. 1112).804(a. 1428).835(a. 1429),
915(a. 14:10)
-- unelefiindre.daetat,e
În eaneelal'ia
polonă,dar destinateUflgariei.
158HUHM.XV,p. 301 (a. 1528).
;'
15!1
HUHM.
n,. p. 285(a. 1542); cu variantallloldwiensis,
ib.XV,p. 305(a. 1528).
160HIJRM.
XV,p. 485(a. 1551).VEHESS,
D. n, p. 12:1
(a. 1577).
161DHH,D, I, p. 424,42(\(a. 1452),44G(a. H55: Moldwallia).
162DRH,D. r, p. 131,132(a. 1;J9CJ).
lOHGA,A.F.
III. p. 80(fi.1412),VEHESS,
B.I,
]).15(a.1554),
37(a.1574).
idoD.IV,p.I:;, lH,"l8(a.1503).
VIII.p.l05 (a.1(10),220
(a.1(11),
283(a. 1(12).IX,p. 70(a. 1(16),:1:15
(a. 1(;'l·1).
XI, p. 34(a. HHi3).
163VEHESS,
D. IV.p. 13(a.1598),VIII,p. 271(a. 1(12).
16·1
IVlIHÂL
YI,D.56(a.1:1(5),
11URM.[2'p. :333(a.1390),DHII,D, I, p. 1:50(a.1395),
HUHM.12,p. ;)83(a. 13\1i).
165VEHESS,D. Il, p. 123(a. 1577).
166VEHESS,
F. IV,p.17 (a. 1476),document
scrisÎn Ilalia.dar destinatUngariei.
167IOHGA,
A.F.III, p. 93(a. 147[».IlUlnr. XI, p. 375(a. 1593).
168MHHD,II, p. 348(a. 1552),BALA, C.D.B.,p. 1<1
(a. 1578).
189Anonimgerman,eLAl. Ciorănescll,
La R()Lrlnanie
Duepar les C/rClngers,
Bucureşti,
1944,p. 2G-27.
170IOnGA.S.D.IX,p. 1(,(a. 16:32),
scrisoare
a lui MateiBasarabcătreHâk6czi;.
Iorga.Documente.
În HI, II, 1916,p. 8:)(a. 1697),dinTransilvania.
171COHFCS,
î., p. G6(a. 1H\15),
din Transilvania.
172BALA, J).C.,p. 75 (a. 18(5).
1,'"F. KirMy,Cllpriuirela stratificarea
zmprumuturiloJ'
mayllial'c
In.limbaromână,in
Al;}'(FiloL),VIII,1970,p. 201;EmilPetl'ovici,
Studii,p. 172.
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mănească : Fmresthv", Rttuor, Stancnul-r»,Radtuol'H, Luiqos'?",Bwkul'csth178,
Rnida' Sandrm,
PelI'W,Bnikur, Szarakw{,Kimpw[180,
Lakior=' ş.a.),
fapt care a permis evoluţia sufixelor -OII,-(Ivaîn -U, -ua, prin asimilarea lui
precedent,
şi fisuîixului -aua în '·Ila,
lui..:;!..!}reeedenL:
Vrsua,
Orsuu ŞI (Irsui«
B/'(JZ1W
LoduJlcUS
"LodovicllS"ls4,
lVorchorwa"V1Telorova",Kaladuia "Cladova"J85,Ostrunjl "Ost.rovel",Zaduia
IZLIa
Saloa "Salova"lR7,Orohoa "Orlhova"188,
Buchina"Buceava"J"O,
Morua"Morava",z.itva,,;"2itava"11
"Svinjava", BWTZLlil
'"" Zuclu-a'»> (cu variantele Soczwa1»4, ,')'zwczwall)[',
SzuczvoH',
Zuchtoaw»,Ztocluna=",
Zwzwa]Olş.a.)
Snceava" etc. Tot aici trebuie inclusă, desigur,
terra Liiua "Litova" din hula regală de la ]
ca şi LyfhwC/y"Litovoi"?·03.
174'VEHESS,
F. I\T,p. 2:36(a. 1533).
!.",Ibidem,TJ.2:37(a. 15:3·1).
17!lVlmESS,D.I,p. 115(a. 1552).
177Ibidem,p. 1.45(a. 1554).
1";"Ibidcmc
ş».:11(j(a. 1572).
17\lIbidem,III, p. 60 (a. 1585).
180Ibidem,p. 70 (a. 1586)
.
.181Ibidem,VI,p. :3(a. H\OO).
18 DHII,D,1,p. 100(a.1:171-1:572),106
(a.1373); NonaetexactaloliusRegniHtuujoriae deltneatio, 1664.
183SDT,1, p. 104(a. 1:l6G).
!R'lDHI-I,B. r, n. 15.
185DRH,D, T,·p.:507(a. 14:33).
380(a. 1444).
186SDT,II, p. 21 (a. 1456),\):3(a. J4(7).
187N.Drăganu.Toponimie
si istorie,înAITN,Il, 1923,p. 25G,nota6.Autorulîl explică
şi pe Molâtu:
tot prininfluenţămaghiară.
188IstvanKniezsa,UnoarnsViJlkasclw[lcn
itn .XJ. Jahrluuulert,
în AECO,IV, 1938,
p. 30\J,
189MIliÂLYl,li., p. 37 (a. 1:355).
HJD
SI),f,I, p. 108(a. 14:.{9).
1911.Kniezsa,
UnaarnzurZei!derI,andllahme.
în ns, X,1!i3i.p, .J3-14 (pentruprimul,
ef. MACUSCEV,
p. GO-61,a. 150J).Ln.Anonymlls
BeleRegisNoLariuş,
Ges{a
llunga]'orum
(textsi trad.deG.Popa·LÎsseanu),
Bueureşti,
H);H,p. 50,52: Sylua,SyllllW
(mijlocul
secolului
al XTJI-lea).
192IstvânEniezsa,Ungu1'll
S YiiikeTscharlen,
p. :304,400.
lB3HCHM.JId'p. 295; Antonius
\Verancius,
So!imani
Turca)'lllll
('uesari"
cl:pedilionem
În 1\doldavÎalll
el TmnssylvQJtiam
memorallls
r...], la A. PapiuJlarian,Tesaul'de monumente
istoricepentruRomânia.III, BueureşLi.
18(l4,p. 161.
19'1
C, XII,F.p.IV,
241
165;)).
lnoPH
VEHESS,
D.
100
(a. 150\)),
..., iR
• (a.
- 10"(a. 1512:Swchwg;.*m:;,
"'-""",,""'''''. f"\
J96\!]=HESS,
1).IV p. 58(a, 1594),\TII,p. 289(a.16(6),X,p. 268(3.165:3).
HI7Ibidcl17.,
X_,p. :lJ1 (a. 1657).
tuR'\,TÎetol'
Vlotogna,
op.cit.,p.22 (a. 1.587)
: I,Soczavia
seu,ut 11lll1C
vocantSuezua".
1!)!)
JVlartin
GeorgKovaehieh,
Scriplol'es
Rcrnm.l-IlingaricOJ'l.Un
minores
inedili,11,Buda,
17\18,
Il. (\2(a. 17>:38)
;WerancÎtls,
op.cii.,j). i5!l.1il8; VEl-lESS,
1).1,j). 79(a.1552).
200HUR'\1.XV.,lJ. :\05(a. 1528).VEHESS,
D.I,p. 28 (a. 1542);Antonîlls
'.Vraneius
Sibinicellsis
Dalmala,Desitu Transsy!oanioe,
)v[oldauiac
el TransaljJinae,
la P3pillIlarian,
o]J.cit., III, p. 178.J,8 Anonymns,
GesluHungarorWl1,
p. 50,51: lvlol'Oll(/,
Alo.roa.
201Hl.'HM.XV,]J. 37:l(a. 15:16).
202DHH,B, 1, p. 4.
20;)
MIHA
LYI, D.,p. 237(a. 1419).
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Din atestările noastre rezultă că.forma Moldu(o )a20\ eu mutarea accentulu]
tematic din maghiară pe sufix, şi derivatllldaân20G erau (şi mai sînt încă)
folosite fie În Transilvania, fie în zona CimpulunguluiMoldovenesc(unde şi
acum locuitorii din Fundul Moldoveisîni numiţi de către vecini şi se numesc
ci înşişi moldtuuiij, fie în alte părţi din bazinul Moldovei(dacă avem in vedere
localităţile la care se referă documentele moldoveneştij-v'',aşadar în zone
în care Influenţa maghiară s-a exercitat fie direct, fie indirect (prin romanii
ardeleni emigraţi). Incercările de a prezenta forma Moldiu: ca o evoluţie pe
l.eren romănesc=", prin vocalizarca 1ui -U şi asimilarea lui -()- (1161d(}[)(J
>
VIold»w > .Molduua > A161dl1(l
> Moldiia) se lovesc, pe de o parte, ele
singularit.ateafenomenului(prezent în epoca veche exclusiv În numele Moldovei), iar, pe de altă parte, neglijează caracterul sistematic al acestei evoluţii
în maghiara veche,
într-adevăr, nu numai varianta finală a acestei evoluţii, dar şi formele
intermediare pe care le constatăm în limba noastră se găsesc în vechea maghiară. Astfel, varianta intermediară Moldoua, înregistrată de noi la Sadbva,
lîngă CimpulungulMoldovenesc,pe care o mai aflăm şi in letopiseţul scris
de arde!eanuI Simion Dascălul (cu grafia Moldoa)208,sau în Maramureşul
elin vremea noastră209,eu derivatele moldoani210şi tnoldoănesc=»din aceleasi
zone, trebuie raportată şi ea la varianta maghiară corespunzătoare, ,M6ld()111
notată În documente Moldouav»,1'vloldowa213,Moldoa214
(eu derivatele mol
doua]»>,moldourai=»
"moldovean"),mai degrabă deUt la o pronunţare ucrainea20,)BALAN,
C.D.B
.. p. 13(a. 1578),ROSETTI,
L., p. ·17(a. 159,3),
IOTGlI,.
D,B.II,
p. 4 (cea1627),GHIBANESCU,
S. III, p. 30 (a. 1644),IH!K\1.XV,p. 1.179 tcca U);)O)
,
GHlBJ\NESCU,
1.2.1112,
p. 7fJ(a.16CJ8),
HUHM.
XV,p, 1 562(a.1717).STEFA
NELLI,}J,
so
(a. 1759);<loc.nr. 125(a, 183'4)de la ".Muze1l1
Lemnului"
din Cimuulungul
Moldovenesc;
COH.FUS,
L p. 66 (La.,Transilvania);
TachePapahagi,Graiulşi Folclorul
Maromnresnlni
,
Bucuresti.
1925,p.266; MironPompiliu,
Limbăşi lilcrottiră
pupulară,
Bucurcsti.
HH17,
p.247.
Tol>Jiei
separecătrebuieinclusăşi atestareaMoldna
dintr-unact dela 1667(GIlIBANESCU,
S, XVI,p. 9,1)··probabil
eroaredetrauscrlpt
icpentr111\!oZdu(1;
adua],laV,şloiJel1i205BALAN,
C.D.B.,
p. 13(a.1578);ŞtefanPasca,Numedepersoanenumede
in TaraOltului,
Bncures
ti, 19,(),p, 283(n.pers.Molânuon
, a. 163:3,
1722"
; ,".1\1,1\
rv.
(a. 1797).
'
20G
Este un fapt cunoscutacelacă acteledomnesti
privitoare,
la propriei
ii(irural-se
[[lceau
adesea1nJlreznţa unorlocalnici
(proprietari
saun11)
şi, ca ahrre,reproclneeau
denumirile asa nun erauindicatede aecstia
.
. 2f!7
Al.HoscHi,
istorialimbii;'ornâne
de{aoriginipi1Ul
în secolul
01XVJl-!ea,BnCllreşti,
I9tii),Jl.f>12.
5H2;J. Ghe\ie,Al.l\JfUCŞ,
Graiarile
dacorolllâne
in secolul
a! XVI-lea.Bucureşti,
1974, 1:39 140.
Simion
DascăluL
Ldopiselu!
Târiil11o/do/Jci
pinălaAFonVodâ(J3SiJ-75U5),
întocmit
dupăGrigore
UreeheVo)'nicul,
IsLrate
Logo[Mu]
şi allii(ed.C011St.
Giurescn),
Bucureşti.
,p.fi.
20!1
Alexandru
TipIea,Poe.zii
populare
dinMaranUlrcş,
în AAH(Lit.),s. Il, t.
1905 HJOfJ,
p.123.
2lO
BALAN,
D.e."p. 67(8.'17(7)
; treculăşi în germ.: lVloldoaner
(n.1777)_
cI.Arl1ivele
StaluluiBucureşti,
fondulConsiliul
ouliederâzbo;,J/72,p.8; InrcgistraL'i
pe teren(m.ofdol}iln)
de AdrianTurellleţ,
Graiuldin zonaCÎmjm!zUI!iu[Ili
/IJoldnl'enesc.
Fonclica
(rezumatul de
dodorat),lasi, 1978,:ro'18.
n Alexandru
'J'iplca,op.cit.,p. 421.
21:VEI{ESS,
D. III, p. fi8(a. 1.586).
Ibidem,
V]]I,p. 140,j()O(a.161t).
2HIbidem,XI, p, 37il,:j79(a. 1GilH),
41::\,,141(a. 16(0).
21.5
Ibidem.1. p. 270(3. 1f)U8).
216lbide.in,
II, .p.149(::1.
1578),VIII,p. 153(a. ltHJ),
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bilahială a lui V317,
a cărei Tnfluentă,însă, nu poate fi exclusă cu lotul
hutuli! din Bucovina, de pildă, am înregistrat forma M.61dowa
alături de
,\ln,l.di1""1J
),
De la varianta Muldlias-ar fi putut dezvolta, cum a arătat deja Al. Roset ti, variantă secundară Moldunav>,cu derivatele Molduuiiă=»,n. pers.
Moldn»(i )an220•molduueni=>,Emil Petrovici a explicat însă variantele bănătunat .Juat.", nuuăr .,nour", oo luna "a lua" prin influenţa proruurtării
bilahiale a lui lJ (U)m. Tot astfel, repartiţ.ia variantei hidronimului
zone aJeMoJdovci şi, accidental, ale Munteniei, de inlluentă
ardeleneascăcertă), ne determină să o raportăm la forme constatate în documentele maghiare, cu accent tematic şi pronuntare bilabială a lui Il (U):
Alo{dllua2"",
molduoai "moldovean"224.
Aceastăvariantă s-ar mai putea explica, admitind că accentuareaprimară a hidronimulu.ia fost proparoxitoriă(]116Ido/l(/
)225,prin tendinta de Închidere
a lui o neaccentuat, care afectează numeroase elemente lexicale, act.ionînd
încă din latina dunăreană=v si manifestîndu-se în toate dialect.ele limbii
romăne=". închiderea accidenta'Iăa lui -0- din sufix se întîlneşte, într-adevăr,
!ii În alte Loponime, cum ar fi Râcuua în bazinul Solonc'tuluiv=, Giur217Aceastapare a Fio particularitate
arhnieă,păstratăIn ucrairicană
din fazaslavă
comun
â (VenzelVoridrâk
, Vergldel!ende
slaoisclie
Grammcdik»,
1, C,iittingen.
1924,p. :)74:
Emill'etI'Oviei,
Etitnolaq!«
toponitnicntnt
Hordouîn CI., IV,1\)59
.•p. 155).La hntnliide pe
'alea Sucevei,
IVtrecefrecventla ti şi alterncaz
ă şi cu » chiarIn pronuntiaaceluiaşi
subiect
il. Pătrut.Foneli
cr:qraiuluihuţuldepe valcaSucenci,
Bucureşti,
1957.p. 50-52)- faptconstatatşidenoila hutnliidinbazinul.
superioral Moldovei.
Redareaprintra lui {}erafrecventă
si in document
ele slavo-moldoveuesti
(IoanBogdan,Scrierialese.Bucuresti,1968.n. 572;
UieBărbulescu.
Ometodă
decercetare
îitotoqt
căs! pretinsele
"sbsisme"
În vechile
lexleromâneşti,
în ..Arhiva",XXXTl,1\J25,
lll'.1,p. 22--2,n.
21 IWSETT!,
L., p. 81(a. 160\)-H115).
DRH,A, XXI,p. 211,256(a. 1(32).497(a.
1\;3,1)-ultimeledouăindocumente
slava-române.:
astăzi,la Săcllţa-Boroaia
(comunicat
de
lon-HoriaBârleanu)
; Joscni-Harghita,
Tarcău-Neamţ(anChetă
indiredă).
219IOHGA,
D.B.1,Jl.12,49(inceputul
sccolului
al XVII-lea).
22D
10HGA,S.D.IV,p. 17(a. 1(28);Valel'Literalşi MUl'tin
.JMay."Vizite"
callJineşti
lupreotiiromânidin ŢamFăgbraşullJi.
InAJl!\',VII.19:6-·1938,
p. 61\1(a. 1658);Paşca,OJl.
cit.,p. 28:3(a. 1726,1758,1770,1788);!. Bîl'lea,Îmcmnăridin bisericile
NlaralTlllreş11111i,
Bucureşti.1909.p. 50(mijlocul
secolului
al XVIIJ,lea)-_.toţi ÎnTransilvania;
Eleonal'a
Alexiu,
f)o('umcnlt
depc ValeaTelcajenului.
Bucureşti,
1\l3\),
p. 16(a. H137),
la ScăÎenÎ,
în fostuljUdel
SeclJien:î.
221S.AJ>HJ1iTold.
Bucoo.
(ms.).Jlet. (Baia),563(Săeula B01'oa1a),
555(Tătăl'lIsi"a;i),571)
(PoianaGrinţieşului--Neaml).
cu LIdeschissaucuo Închis;PocolenÎ.H{,cJăşeni
(comunical
de Ion-Horia
Biirll,arlţtîi!
ARLllJl p. 1, MN(Mirccşli-laşi).
22ElllilPdl'Ovici,
.S/l1dii,
p. 37.
22"!!idve.gilV!ik6Ferencz. [!isl<!ri6ja,in MHHS,VIl, j), 247 (a. 16(1);
Hozsnyav
rHtvi(j,
Torlendimamclvo/1!1ai.
fii.VllI.p. ,{4(a douajumătatea se(;olului
al XVlllea): [·:lenaMm'cşHn-TriteHnu,
DinIcgâlurile
familiei
nobilelrallsilubllcne
PelnlBuclaiel! 1'0['(1
!/omrÎnea:01.
inHA.VIl, 1\)46,
n]'.1.Jl.15H
(a,16(0); VEHESS,
J).XLp. 2(;9(a.1(87),Il UHM.
XV,p. ! 422(o.168"')
: ALiVlalei,
TreidOCLInwnle
istorice
priui/oare
la legâllll'ilc
populaţiei
românq/idin Transilvania :Holdoua
1[,ti dmwjumâlalea secolului
al XVIiI-lea,în voI.Sub
semn1l1
lui Clio.Omagill
Acad,['rof.stefan['ascll,Oluj,1974,p. 132(a. 1757).
221VElIESS.D. VIl.p. 292(a. lGOG),
IX,Il. 3(\:3
(a. 1(36).
22"Al.Hosetti.Islorialimbii,p. 487,;,82. E. Vîrtosu,op.cii.,p. 47:3.
:nHIL \Jihăescu,
LilnbalalinCl.
p. 6S).
27 Alexandru
Philippide.
Originea
românilor,
1J, Iaşi.1927,p. 79- 81.
22BIlieDan,Dictionar
toponim!,;
",' "tii!SofoT/cţntui,
Iaşi,1979,p. Sil9.
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E11I!MOLOGIA
Hi1DRONTJVfULUI
NI0LDOVA

qiun(ul }229,CraiLÎua2;JO
(explicabilăprin pronuntarea tematică iniţială, menţinută în Ba nat piuă în vremea l103stră)23''Cruşuo-=, LaiwJll1233,
'Fuiuua=",
BUZlllJa235
şi altele. Ipoteza accentuăriiproparoxitone elhidronimuluise sprijină
pe const.at.areacă sufixul -oua era aton în slava de est (el. Vouiona, Duboo«,
Siuloua, Hirbooa ete.)23G;dimpotrivă, neînt.eleasăar rălÎj1e numai mutaţia
accent.ului.Deşi limba română are tendinta de a accentua paroxit.oncuvintele
terminate .în vocală (acesta ar Ii un "tip f undument.al"dea ccentuare după
L. BAlasz)m,care afectează o serie de nume din Oltenia (Brab6uu, Cleanooul,
Sadoua elc.)23B,În nici unul dintre toponimele de origine slavă din Moldova
avînd această structură accentul nu s-a deplasat pe sufix. Constatarea ne
obligă să admitem că sufixul iniţial al hidronimului.în pofida opiniei curente,
a fost -aua, pentru că acesta era accentuat în slava comună şi în cea de est":l9,
atît în apelat.ivecît :;;iîn toporiirne. El era Încă dominant în veacul a!
XIV-leadeoareceprimele at.estări, Iatino-maghiare, conţin acest sufix (terra
mcldaucna, la 1360 şi 13(5)"4°,iar formele lat.inizat.e11mentin (-(lv-ia), deşi
220DHlI,13,1,p. 268la. 1479 1480)'IstoriaTăriiRomdJleşti
(J290··]690).Leiopiseţul
cantocn
iincscled.C. Greccsc\l
şi DanSimonescu).
Bucureşti,
1960.p. 4fj,56: Hadu Logofăt
Greceunu
l. lnccpălul'O
istoriiivietiilurninalulti!
.,i preacreşii
nuluidomnuluiT'ării Rtsmânrst
i,
lo CostandiiiBrlncooeanu
BasarabVoicuod,
In vol. Cronicarimunteni,1I, Bucuresl
i, 19(;1
(ed, :VIihaH
Gregol'ian),
p. er.
23iJ
Leiopiseţulcaniacu.zinesc,
p. 207; B. Pet.t-iceicu
Hasdeu,Curenteelen bătrini,Il,
Bucureşti,
187\1,
p. 123(a. 1.(02);G.F.Ciauşanu,
G.Fira,C.l\'!.
Popescu,
Culegere
de îolcl
or din
ituielulVîlcea
şi Împrejurimi,
Bucureşti,
1!J28,p. 155.
3l N. Iorga,Observa/ii
.i probleme
bănăţene,
Bucureşti,
1940,p.'j9.
2:JCatalogul
doelllnenielor
:răriiRomâneşti,
IL Bucureşti,
1!J74,
p. 217(a. 1(11).CI. şi
arom.Cnlşvua
pentruCruşoua
(Th.Capidan,NOlllS
deloca!iles
comUlS
desBOl/ma/lis
dela Peninsule
balkaniqlle,
l, în "Langueel Litteratllre",
lI, .194:1,
p. 25:)).
233Ca!aloglll
documentelor
Ţării Româneşti.
Il. p. 404(a. 1(;18).
234J1UHM.
XI, p. 219(a. 1591),nITIB}\NESCU,
S. XXII,p. 45 (a. 169<J);Const.
Solomon,
e.A.Sloide,Docl1Jnenle
[ceucene,
1,Bîrlad,ljJ38,Il. 88(a. 1813). .
235TeodorBălan,Docwnenle
bllcollinene,
V,Cernăuţi,19;{9,
p. l7U(a.,1758).
236A. Ercmia,Numede {ow/ilă!i.
Studiade topoJlimie
moldovenească!'
Chişinău,
1970,
p. 152.Caracterul
atonal sufixului
esteconfirmat
de cercetările
aceentologil:'e
asupratextelor
vechiruse:-ouaeraneaccentuat
Înderivatele
dela substantive.
nu Însăşi/'incelede la verbe;
cI.A.A.Zaliznjal<,
A.kecn!o!oqices];a;a
sislcmCl
dre/Jnerusskoi
/'ukopisi
XlVveka"l\'leri!oprauednoc",
invol.Slaoja!!skoc
i balkonsloe
jazYkoZllani
e.Ido]'iia[tleralUrIl
yhjaz!Ilfov
i!'is'mennosl',
Moscova,
1\J79,
p. 101(%ua,popov;a,
hri.i()v(),
si V.E.Usakov,Akcenlologiceskit
"Iovar'drevnemsskogo
JazlJka
sCl'edill!1
Xl1',veka.În
voI.Slapjallskoe
i bolkal1s1we
jazykoznanie,
Problem!1
illlcrfercncii
i
.Îoz!J/;,opUh
konlaklov,
Moseova,
1\175,
p. 27:1:l21(uvramovb,
u/'amov'b,
griÎdol'1>
etc.).
237L. Bâlasz,,1ccen/LlI
în cuvintele
româneşti
(!eorigine
maghiară,
InCL,IX, 19()1,
nr. 1,
Jl. 74.
238VeziIon Ionic[l,TOflol1imia
mar/oI'al ClIOhl(iei
cu1l.Llrii
mi1teriale
şi spirituale
.
.Aspecfe
alemicro{oponimici
dinsudulOlleniei,
în "Anuarul
Instilutuluide Cercetări·
Etnologice
l;dDialcctologice",
B, 2, 1982,p. B8:1.
Tendinianu S-[lgeneralizat
însă,probabilşi datorităinfluenţeiBanatului,careconservă
poziţiaaecentului
: acelaşinumede [ncalitatese ])I'onunti\
diferit,depildăC6rcova
înBanatşi CO/'COV(I
în Nlehedin!i
(comunicat
de Ionl'uţă şi Ton1'lorea).
239Jerzv Kllrvlowicz,
L'acanlllation
deslOl1gzus
Îlldo-ellI'OpeenT1fs2,
'\V]'odnw-Cracovia,
1!l58,p. 285,290(pntru slavHde est): IvanDuridanov.
Za n}akoiredkis!o!i()o!Jrazovalelni
IipolJe
li băl(farslwta
toponimija
iillsporc(Uci
ofdrll!ji!c
slcwj&'l!ski
{'zici,
în voI.Siiloistil'en
sbornik.
PoalucoiIV mddwlaroden
kongrcs
nilslu{)ÎsW,;
" Moskua,
1,Sofia,1958,p.2·15
(pentrubulgară).
Formaprimitivăa sufixului
slavel'a*i1uă
(.Hlrgen
Udolph,Sludien
Zllslovischen
Gewossel'11amen
uneiGewilssel'bezeiclmllngcn.
Ein Fiei/mg
:111'
Fragenaeilder Urheinwl
derSlaocn,Heidelberg,
1979,p. 558).
240IurH'\1.12,p. 61,\)4.Forma,110/(1<)1)0
apareo singlllădatăspresfîrşitulsecolului
al
XIV-leaîn listarusiia oraşelor
mold()vfne8U
(Alexandru
Andronic,
Oraijc
l)lo!doueneş/i
in secolul
al XIV-leaÎn luminCl
celormaiuecJd
iz/!oorc
ruseşti,In HS1,XI, 1965,p. 2(9).
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ar fi trebuit să-I înlocuiască prin -oII-iadacă acesta ar fi fost mai răspîndit
(ea în Braschouiia,
Brassounja"Braşov"241,
Moschouta"Moscova"242,
Kiev""","Holesouia"Hole.ov", în Moravia,Zolcouia,,[astăzi]
cum se şi
mai tîrziu, în veacurile al XV-lea - al
XVI-lea, cînd forma Moldouia dohindeşt.e o anume frecvenţă2.15.Formele
Moldaoa, mo!dauskilele. din documentele slavo-rnnldoveneştinu reprezintă
inovaţii ale cancelariei, ci sînt şi ele conservatoarew".Alternanţa de sufixe
-onot-oea.veche şi frecventă în toponimiaslavă de pretutindeni247,a determinat
mut.aţ.iaaccentului, care se constată şi în t.oponimia ucraineană, unde s-au
putut nota accentuări ca Z YZUWCl,
Sfţjnawa,'Farnauia(pe de o parte) şi Kahan(;6uia, Stahnoua, Jasetunna (pe de alt!.l)2J".Prin urmare, Închiderea lui -0- din
sufix nu se putea face decît tîrziu, sub influenţa unei pronuntări neromâneşti
proparoxit.one, cum a fost cea maghiară.
Tendinta de care vorbeam ar putea explica şi Inchiderealui -0- din temă
în unele forme tirzii, apreciate ca etimologicede către Al. Rosetti în ipoteza
241DHH,D, r, r- 120(a. 1:1DO),
1:33(a. 1:'.11,,).
cl2'j(a. 1436).
242VEHESS,n.l, p. 226(a. 1,,(2).
2'1:1
Ibidem.
p. 2:19(a. 156:3).
F'ina
la -enestecorespondentul
slav al lui -oo după consoanemoi.
2,14
VEHESS,
D. Xl,}).24(a. 16(\2).
1 (a. 1(14).
245 decx.. documentele
latinedela BOGDAN,
D.S.IT.u. 259(a.1457).
Th.Holbau.
DOC1lJIU'111
romanesti
dinarhinele
poloti«
siFranceze,
înAlIA,XIÎI,1076,p.
:l2)(a.1577),
VEHESS,
D. II, p, 170(a. 157H),
175(a. 1,,80),HUHM.
XII,p. 104'1(a. 16()O),
IOHGA.
A.F. In, p. 71
(111oldoUl
sine.Valachi),
saudocumentele
italienedinIItJHvr.Xl, p. 76 (a. 156G),1'1",p. 59
(a. 1583),XI, p. 11"(cealf18G)
s.n.,celeenglezeşti
de la F.D.Tappe,Documente
conccrninţţ
Ruman.ian
histori;(J42i-lIiOj),Londra-lJagaParis,1\HH,
p. 2<J(a. 1538),eeleolandeze
la
IOnCA,S.D.IV,Ţ).ISi (a.1(20),saufranceze
dinAIn, Il' p. 1;'i1(a. 1574:Moldouiei,
2,16
în documentele
slavo-muntcnc
pătrundşi Iorrnelcnoi, din veacul al XV-lea:
i\\Oil/\(\IU,
MMACK'b.CKH,
în nmL D, r. p. 286,287
(a.14:31),
291(a.1432);Am, I" p. 85
(:1.1439);
în celestrbestii rusesti.formainoldaoslci
"moldovean"
se constaU'!
Înveacllri]e,li
XVI-lea-aIXVT1-1ea
(cLUjci:nik
hroalsko!iu
ili sl']!skogu
jezika,VI,Z8greb,
1910,p. 912;1st()
ril'cski
e sojuz.i
narorlou
SSSli i RUI11!1nii
uX V-- na/Yule
)(17IIJ li.,1, Moscova,
196[>,
p. 10!),
a. H\43).
:247
Prineipalul
argumcnt
ulvechimii
esteprezenţaalternanţ.ei
si Înlimbilebaltice(Jiirgcn
Udolph,
loc.cil.).PentrutO}Joni
miapolonezii,
vezibogate]e
exemplificări
alelui Hozwado\vsld,
T\7l/b6r
pism,L :328.DonlllJenlele
alterllanţlde sutixeşi În cazulSuc('vei
; cI.
SOCZCZOllJ le' p. :52:;'iL·13HO,
laf.
(N. Iorga.La let/red'E:Uenne·)eOraT/d,
prine,
la halaille
JUIS.E,
XI,1934,p. 2b3,lat. ---mold.),
SUCOI!
XX11,D.25,
molel.),
SUC01!skii
(iel.Iii.,p. 37,a. 1683.mold.)
".;\'l1l.d.
(înprimele
colecţiei
DHJI,A,vocalaa esleÎntregitil
automatînnumeroasele
(:aZ1Jri
de})J'escl:;rtul'('.uneorinI'fi putulti vorlJLt
şirle o).JoculaccentuttrU
în iune'ţiede
suii;.;e\e
la Imllliiidin Bucovina
se constatăşi pentru
aIL,'toponime
]'omi\1lesti.
cumar OTşouaU,işiwa
(lii.ylÎ!w). EmilPelrovki,Folklol'
din Valea
Almâjului,
jJl,.Anllarn!
f\rhiveide Folklor",111,19:Jf"
p. 154;formaOrsana(Orsaua)
aparefreeverrL
In enrtogl'aJÎa
europe;:udi
veche
..prE:CUnl
si în docurnentc).
248.).13.Rlldnyckyj,
ofJ.cit.,p. :)4,H4,H5;48, 71.78. Şiîn alteloponirneroml\ueşli
accentuarea
:rlf.ixl1hJi
-âvaseexpl:icprirlsuhstiluiren
unuiUlaiveehiaccentuat
-aua:Cucui
apu
(Crainiei---T\lehedinji),
depildl.senUllJ('a
tn"inleşi Mclg[ura]
Cllcuiava
(Clwrla
Românici,
se.1
il5Un,Bl1cureşti,
lS84).
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originii gotice. j\1uldooo-:»,M uldauav», 1\;1
uldouitu=»,tnuldooeni252,tnuldeoenesc25".Mai puţin probabilă (dar nu exclusă) ni se pare o disimilare [o: o],
cum presupun I. Gheţie şi Al. Mareş=s, pentru că sînt multe exemple de
închidere a lui () tematic şi atunci cînd nn există condiţii pentru disimilare:
111urallo,Cumarău ( =, Comarovo), Berurnieşii,Duhiano ş.a, În documenle
moldoveneşti.S-ar mai putea invocaşi tendinta de închidere alu i o neaccentuat
la u În ucraineană=", care explică, de pildă, varianta Ildulovataa numeluisatului
orheian Molonata=>.Factorul determinant, însă, a Iost influenţa pronunţiei săseşti (fU1Ilda,Malde), pentru că rnajoritatea exemplelor(vechişi actuale) provin
din zona de influen-ţăa celor două mari centre săseşti din Evul mediu, Bistriţa
şi Baia. Acestfactor explicaşi variantele lat.inizate Muldouia257,Miiulanuiv»,
24[1
Varlaam,
Cazan
ia (Hl'll),Bucuresl.i,
194i1
(cd..J.Bvck),p. fi; 1'\.DrăgaUl1,
Cod/cele
pribccujulni
Gheorghe
Ştefan,voevodul
Ivloldonei
, ÎnAlE\, III, 1921 '1\")2;),
p. 192;MironCostin,
Opere(ee!.PiP.Panaltescu).
Bucureşti,
1958,p. (j5,fi6.91,101.HH,149s.a,; Dosortei
, cea1671
(în "Convorbiri
llterarc'',VI,11'{72,
p. 1;)9); Letopiscţul
cantacuzinesc,
Il. fd, 119;IonNecul
ce,
Leiopiseţu!
ŢăriiMoldovei
şi O samădecuninle (cel.IorguIordan),Bucuresti,1955,p. 366;
VasilelVlangra,
Cercetări
liierorc-ist.oricc,
Bucureşti,1896,p. 22 (a. 1717),in vestulTrausi.l
v.,
lOHGi\,S.ll.V.,p. 101(a.171Il); BALAN,
C.D.B.,
p. 42(a. 1746); actual,ÎnPocolcni-Rădăscn!
(comunicatde Ion-HoriaBfuleanu),Măgireşti--Baetm,
HllgineşLiVrancea.
250Inscriptiile
medievale
ale României.
OraşulBucuresti,
I. Bucurcst.i.
1\)65.p. 442;
Arhivacomunei
FundulMuld
ove.i,jud. Suceava,
rcgistrnlnr. 1/J904(Protocolar!
aleComitetului
C01111l1wl),
a. 1903: FundulMuldaoei.
251Documente
şi însemnări
româneşti
dinsecolul
al XV1:lca,
Bucureşti,
1\)79,p. 17:3(3.
1592); Alexandru
Vitencu,Vechi
documente
moldoveneşti,
extrasdin"Anuarul
Scoalei
Superioare
Ortodoxe"
dinCernăuţipe 1923-1\)24,
Cernăuţi,Hl25,p. \l-10 (a. 16(4).
2521'\.Drăganu,Codicele,
p. 190;MironCostin,01'.cit.,p. 70,150,152ş.a.; Lelopise!1l1
canlacUzinesc,
p. 124; IORGA,S.D.IX,p. 202(mijlocul
sec.XVII);Ruginrşti-Vrancea.
253HUHM.
XI. p. 395(3.1;)\Ji!).
254Chelie-Mareş,op. cit.,p. 101'{.
255Vondrak.op.cit.,1,p. 116;Vs.IIaneov,Das Ukm/nisrhe
in neliuenDarslellungcn
J'tlssisclter
flilllndarfen,
îu ZSlPh,] l. 1925,Jl.2:lO; S.B.Bernslein.
al" cit.,Il.2(\(;; IvanPan'!,evye,Ukra1ins'ki
hOlior!]
pidkarJlals'koii
Hus!]sumeinulz
oblaslei,
r, Praga.HJ:\g':l1.
102--103.
256DIn, A, XVII-r, p. 50 (a. 16(2).
2.57
N. Drăganu,
Ceidintîi"iuilen!!
român;ardelen
i la uniliersilă!ile
QJlllseJw,
în AIIN,IV.
1()251927,p. 421(a. 1441.):Ladislulls
BlasijdeMllldoui(J,
studentla Viem,?(=e1ill
Baia).
258Eudoxiude HurmuzaJd,
Fragmente
din istoriar()mânilor,
1,BlJ(::m:sti,
1879,p. :H8
(a. 1372);HUR\1.19,p. :315(a.138H),
:162(a.13(15),
493(3.1412);VirgilQiocî1tan,
intresultan
şi impârat:Vladn/aculînH38, în "Stud.ii",
)(XrX,1\170.
p. l7n (a. 14:38).:
FnA,LXVIII,
p. 562(3.1454); MAC1:SCEV,
Jl.1:3[,
(a. 148·4)
; AlB,1" p. 16(3.1[j27);,
G. G(,llner,
Romanii
în op'eralui IoanDanlisws,In HI, XXVI.1940,p..255(a. 1531);Al.Uorănesell,
Dowmcnle
privitoare
la istoriaromânilo!'
c11lese
dinarlliuelc
din Sinwncas,
Bucuresti,
1(140,
p. ilf)(a.1541);
IOHGA,
S.I).XXII1,p. 51(a.1547);[Sehastian
Mi.inster],
Landla/'el
desUngerlande,
Polandc,
HeiissCfl,
Lilaw,Walachci.
f]111garei.
[1550J;SebastianiVli'mster.
CosmograJlhia,
1552(harta
NOlwellc
dcscriplioll
dela l'ologi1c
el HOl/yrie
etc.): MapamDl1d
anonim,Veneţia.155/1
(laA.R.
Nordensldiild,
Pcrip/Lis.
An HS8(f1l
on IlwEarl!!Hislol'll
of'Charlsaniisailingdiredions,
1'\ew
York,La.,p.147);\Vo}fgang
Laziu,H1lJlgar;ac
desaiplio,
hartă(a.1556,1.570,
1mI;); VInESS,
B.r, p. 18 (a. 1558); Geogl'aphieae
Tulmlac
din Loggiaa IlI-a vaticană,în voi.MO!7.umenla
Cal'iografica
VaUcana,
IV,Vatie,Ul,
195\5,
tav. XIV(a. 15(2);Cioriînescu,
Dor:uIneflle.
p. LI!)
(a. 1f,(j7);[LivjoSanulo],[CartaGell']Europo,[Veneţia],
1572.ibidem,II. Vatican,H148.
taV.XXVIII;VERESS,
D. [1,p. 11 (a. 1575);Câ/d/ori
slrâinidespre'j'(lrilcromâne,III,
Bucureşti,
1\)71,p. 679,680(engl..lVIullduu?}a,
a. 15(9);I-IUHM.
XI, p. 2Ml,253(a. 15\)2);
Papiullarian,op.ciI.,III, p. 25(3.15\)4)
; HURM.Xl, p. 427,436(a. 1504); VEHESS,
D. IV,
p. 79(a.1594);IonCiortan,
Stiridespre.Miblli
VileaZllI
Înhăl'{ile
epocii,
la HA,LII,1n75,p. 184,
a. 1.%16;
AnLonio
MaginL
llungariael Transiloania,
Veneţia,15(Je
(harUl)
; I-HJHM.
XII,p. 23,),
234(a.15\)6)
; Abraharn
Ortelins,
Il Theoll'O
del!\!loni/o,
Breseia.
1[,98,
p. 181; IHJI1M.
XI,p.301
(sfîrşitulsceol111ui
al XVIJca); MVCE,
I, p.f,79.59:1
(a.16(0); rOnGA,SOl).
XX,p. 459(a.1fi16);
C.C.Giurcscu,
Leuoyage
deNicco[âBarsiefilVloldaoic
(1633),I'aris--Bucureşti,
1925.Jl.24;
lOHGA,S.D.IV,p. 207(a. 1()38).
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liiuldaIIus, -a, -um, Jluldalli."GU,
muldaoienSls26", 111
ul.daoicensis=»,mulda/lICUS262,
Mnldaoan=", IHuldobloehia2'H,
care apar de timpuriu nu numai
in scrieri latineşti redactate de germani, dar şi în documentelecaucelariilor
străine (mai ales maghiara şi polonă) şi au o anumită frecvenţă în istoriografia,
memorialisticaşi cart.ogrufiaeuropeană din secolulal XVI-lea pînă la mijlocul
celui de-al XVIl-h:a2€0.Prestigiul tîrgului de pe Moldova, menţ.inut mult
timp după pierderea conditiei de capttalis (de care mai amintesc încă sigiliile
sale tîrzii), precum şi relaţiile comercialestrînse ale coloniştilorsaşi şi maghiari
de a ici CL!oraşele din Transilvania (îndeosebieu Bistrit.a) şi din Polonia, sau
rclat.iilede ordin confesionaleu Scaunul papal prin intermediul misionarilor
au permis extinderea pronunţiei săseşti în întreaga Europă. Ea nu se constată,
1n8[\,in actele latine ale cancelariei Ţăr-iiMoldovei.
Semnalind În variantele croniciilui Ureche forma Miihlm:«(eu derivatele mulduoenesc.mul.dunetii
], care "aeord,l () notă stranie limbi( Întregului
manuscris", LiviLIOnu incerca să-i explice fonetismIII prin intervent.ia unor
copişt.ide origine ucraineanăw",Dar aceste forme nu sînt singulare în cronica
citată, ci sînt atestate documentar de la finele veacului al XVI-lea pînă astăzi
În acelaşi fel: JVluld/Îu([267,
multhnnuv=, n. pers. Mrilduuuuiu=",uiulriuue2:'''Aventinus,
A.mwfes
Boiornm,
Bascl,15i\O,
p. 545(an.AurelianSnccrdoteanu,
Murea
inoaci
e t ălarăsi sud-estul
european,
Bucuresti.
HJ:l3.p. :39.nota24); Ff.UnM.
XLp. :101,:304
(sfîrşitul
secolului
al XVI-lea)
; LC. Giurcscu,
Leoruţcu;«,
p. 27.:\2(a. 16:33).
26(>
IHHlVl.13'p, 297(a. 1:387);
eHICAHIUL,
Xl. p. 18(a. J389);l{.Hosetti,Despre
11I1[1Uri,
p. 306(3.1420):Muld(wien[sisl;
IOHGA,
S.l).1- IT,p. 415(a. 1A52).
261G.Călinescu,
AltrcnottzicSilitnissi
onuricattolicine!PaesiRotneni,
în 1)1'1',
11.1\1:$0,
p. 347(a. 164:1).
262FranciscPall. Lecontrouersi
e Ira i Minoriconocntuali
e i Gesuiti
nellemissioni<li
Motâao!a
i Romtinl
aş,În D1T,IV,In:lU,p. 242(a. 165:3).
003MihailP. Dan,Ziarcehcontemporan
despre
bătăliadela Gorosţ
ăn,inAITl'\,IX,1\J4:3
l\JH, p. 418(a. Hi(1).
264WilhelmSchtuidt.Romano-catholici
per Moldaviam
Episcopatus
el rei I'Ol1laIlO('alholicae
resges/ac.
Budapesta,
1887,p. 40si nota2 (începutul
secolului
al XV-lea).
Corespondentulslavonefa3fMI\Iil
MSI\AOKl\dXYHCKd,
folositde Macaric
pe la 152()-1528(Damaschin
Mioe.DaleIloicupriuirela lVlacarie
lipograflll,în "Studii",XVL 1\)6:1,
p. 432).
2IJ5
CUtotulucddentalaparmaitîrziu,elecx.la rnisionarul
Gio.BaU,cleiMonte,care
8 activa!la Baia,dinHi7()si 1fJ71: Muldauia
(G.Călinescu,
111wni
missionari
cattoliei
italian;
neUaMoldavia
ne!secoli.\1'11e XVl11.în DIT,1,1921:1.
p. 105,108);Înlr-oscrierea geograrujulLeCoqde la 1687:,1lullauia
(L Tal1oviceanu,
D01/â
.Ipecimcnc
degeogrufie,
în "Arhiva",
1,188\l-·-1890,
p. 576); sauÎlJcatehismul
lui Silvestro
Ameliodint7t\): ,Huldauia,
muldmlO,
muldruw
(OvidDenSllSial1u,
Jlarmscri,wl
românesc
al lui Si/veslro
ilmelio,
în CrS.1,1923-1924,
p. 28\J,290.293.:3(0).Formelor
latinizatcli se ar!ml!;;ii.
fireşte.celefranceze:jl1n/dauic
(Al.
Cioriînescl1.
O iJro.,l1ti.l
coniclII{Joranâ bii/âlia la Obal in nI. XXIV,1938,p. 115,
a.15:31:
IVIHIID.
l. )).19'1.:1.1:1:1;)).
(iVfIlIlI).
Il,l).79,:,.1:,42)'
olandeze:
Muldcwien
(G.(61Inel'.T?olnânii.2f;).;Llf};{l)
').a.. Ud;1pt
•.tefiedlpillaLlni.TLe
dUJTt},
gerrnană.
2H6Liviu
()nu
lexlva!â ediiart(llii(:]'otu,rii
rornâ,TlE'
vechi,Bucureşti,1973.p.
324şi.uno.
'W'{)ocll1ncnle
si Însc1l1nâri
p. IDO
L.. n. 7:J(n. 160,i-16H\)
;
DlH.A.XVII- lT,p. 216(a.150U);
S. II, p. 4i,(a. !fim),v, p. 324(a. Hi76);
ITlJHM.
XV,p. 1516(a. 1707), IoanBiallu,H. Carnea"Calulo}ll!
IJIatlllscriplc/or
românesli.
n, BllE'llresti.
191:i.p. 2:i2(a. 1781 men\iulIdillI\:\t.hoi('nl
; Alexandru
Vasiliu.
CÎnlece llrâ/aride-alepoporului,
Bucu.rcsli.
lnO\l.p. ;,\)(Ti'!i,:iTuşi Bog;lta-13aia
(cu
gell.. l1u!dllzi)·
dup?iancbetanoastră Po(:olenÎ[Uid:]s('])i
«:0111
B:\rlc:lllll).
26kTOH(;.\.D.B.II, p. 6;')(a. J(iWi)
; Arlu)'
în
..Sez{ll.o:u·cn".
Il, 199:3.
p. j5;)i1\li\deiBorei].
jud. "-:eamţ)'Xi\!.!!· l()ld. Bucol!.
(l11s.),
pel:
;)7fl(Poian;lGrin(i(')uluiNeamt)si fl7iIBicaz-Chd, de "unptreni"):
Pocoleni--Huc]ăsen!
_!11,
-M2:l)[;;i;:;;:f:r\ITl.n
jT'rl!
ndli Blrgi\uJul-Bistriţ(t-1\ăS:l
ud (şi' .\iEl/lduva).
(rom.
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nesc:l70•
Acceptîndprincipiulanalitic stabilit de Ion Ghet.ie,după care lin fenomen fonetic explicabilîn egală măsură prin inLervenţ.iacopiştilorstrăini şi prin
raportarea la Ionet.ica graiurilor trebuie considerat românescw-, va trebui
să renunţăm la ipoteza lui Liviu Onu, eu atît mai mult eu cît varianta nu
poate fi constatată în graiurile ucrainene elin Bucovina şi nici în vreun
text vechi, cunoscut nouă, în această limbă sau în rUSrLAm putea-o explica
printr-o asimilare vocalică, plecînd de la forma Molduoa, numai că ariile nu
coincideu totul: Moldunacirculă în toată Trausilvania, în timp ce presupusa
asimilare se produce exclusivin nord-veatulMoldoveişi nord-estul Transilvaniei. (zona Bistritei). Este o zonă de inLerferenţăa influentei săseşti vechi
(care a impus varianta M'uldooa şi a celei vechi maghiare (care a dat naştere
variantei 1\lIolrhia),ceeace ne facesă credem cii 1HllldlllJf1
nu este altceva decît
produsul unei corrtaminaţ.iiv"-,
Din ea s-a dezvoltat apoi varianta secundară
Mulduha (care alternează euil/luldlWf1
În aceeaşizonă, a "munţilor Sucevei"}'?",
prin trecerea lui 11(u) la h, ca in măduhă <: mâduUâ (mlidulIrl)274.Nu putem
accepta explicaţia dată de 1. Ghetie şi AI. Mareş acestei forme, plecînd de la
varianta Moldua, în care Il ar fi fost ..introdus Între cele două vocale aflate
în hiat" 275.
Pentru varianta .Mllldlla271i
s-ar puLeapropune aceeaşi dublă explicatie
ca şi pentrulVlllldll/!(/: fie prin asimilare vocalică (de la J\Iohliia), fie prin
cont.aminareadintre Molduc şi Muldoua.Ea este at.estată documentar exclusiv
pe valea Moldovei(mai ales în zona CîmpulunguluiMdldovenesc),dar posedăm
şi două at.estări exterioare mai noi: prima este sintagma mere mulduoane in
Biharea ("mere moldoveneşt.i")'?",care pare a fi Însă o formă transmisă ele
producătorii moldoveni care le cornercializau în Ardealul Austro-Ungariei
(cum erau cei din zona Hădăşenilor), pentru că hihorcnii ziceau Moldua, nu
k!lIldua278;a doua e chiar kZu!dlla,Într-un cînt.ee popular transmis ele
A. Mureşanuv", care a circulat printre românii transilvăneni la începutul
veacului al XIX-lea: "De-ar fi Muldua la cruce / De trei ori în zipn-aş duce; I
Dar Muldua-imai departe,jNu pot mergefără car Le/ Şi Muldua-fpcst.emunţi,j
270BALAN
I).C.,p. liS(3.1804:Cirn
pnlu.n
qn;Mulilu.oencscs
, Ch.Cnrdas,Cîntece
rauemolâorcncs:',
Arad,1926,Il·116(BrnsleniSuceava);ALRTll. D.l!71(13oia11
"ŞezătoHea",
XX,1924,Il. il (BroşlcllÎ.Suceava).
- ,
271lon Gbeţ.ie,
Îoapufurilescrisului
in limburomânii.Contributii
/,i/%(lice
şi Iin[Juislicl'.
Bucureşti,U)71,p. 144.
272Contam.inatia
s-a produsla nivelulvorbilorilnreClllulliti'i\ih'r
catolicedin zon,L
pentrucă unguriii-audublatp" saşiîn uc\iunÎlede colonizare
din Moldova
ale acestora(el.
Constantin
C. Giurescll,
TîrguriSUII
oraşeşi cefâfimoldovene
dinsecolul
(IIX-Iu!pînă[asfirsi/ul
secollliui
al XVI-lea,Bucuresti,
1\JG7,
p. 84--88).
273l. Teod(}rescu,
() samilde clluini((dinlllllJlliiSI/anei),în ::>czid
ourca",1li. 18\1/j,
p. 82.
274]vlar;us
Sala,(;onlril!l//ii
la rOl/elicu
istorica(; limbiiromâne.Bucuresti,
j9iO,p. 24
2fi.Evoluţiabilahi,!1eÎ
li!la liesteobislWi
Iilsiîn graiurileruseşti(S.B.Bernstein,
op.cii.. p. 272).
275Ghelie-Mares,
0fJ'cii" p. l:l\l.
2i(;HOSETTI,
L., p. c15(a. J592):Tara Mu/dl/oei
(carepreSllpUlle
o pronuntareMuldZlua);GITlBANESCl
. S. XXI],p. 27(a. lun); IlI·HM.X\",p.l 4aG(cea1687).1 ,174(cca
17(10);ŞTEFANELLI.
p. 60 (a. J
'\lironPonmiIiu.
OI'.cii., 247(a. lil87).
2;8Ibidem.
279AndreiMuresanu.
lIe{'lexii.
Cluj-Napocn,
1077,p. ilG.O varianlăa [l('{'stni
CÎnt,·".
dillPiltrill\i,arepestetot formaMoldol!a
(el'."IonCl'e[lllgă".
1Il, J\)10, p. 249).

32

28

DRAGOŞ
MOLDOVAN1U

pot trece de molit.i".Mureşanus-a născut la Bistrrta si si-a făcut studiile
săsească, apoi la .liceIIIcălugărilor piarişti din localitate; este, deci,
ca să fi culespoezia de acolo (rnaiales că şi forma molii "molid"
tot prin influenta pronunţiei germ[lne)2O,ceea ce înseamnă că indată de noi variantei, prin contaminareapronunţiei săseşti cu cea
se poate menţine, Prima sa atestare Într-un document extern (Iaar fi fost din 1395 [terra nostra Mulduana), dar ea nu mai
o nouă publicare a documentului,"reeditat mai bine" : terra nosira
.il1ola'vanu"'CcaIaJUIatestare, din 1,106{iruiasoresde 1"luldwa)282,nu se poate
j ust.if'ica
printr-o influenţă reciprocă a pronunţiilor maghiară şi săsească,
constatată deja de noi cu referire];Jalte variante. Esteincontestabil că numele
TArii Moldoveinu s-a dezvoltat de la hidronim (cum se susţine adesea), ei
de la acela alrnărcii maghiare create în j urul oraşului săsesc Mulda; Of, dacă
pe la mijloculveacului al XIV-lea saşiiinşişl preluaseră numele apei, Moldova,
pentru
denumi colonia, în forma folosită de localnici (pe care o găsim în
documenteIatino-ruaghiare,din 1360şi 136:5),ulterior el s-a modificat
evoluţ.ietipic-gerrnană=",pe care cancelaria maghiară ar fi putut-o
adopta Intr-o vreme cînd nu acceptase Încă ideea independenţeinoului stat şi,
deci, nu avea motive să uzezede numele oficial al acestuia, Pe de altă parte,
este cert că saşii hilingvi au avut un rol important lUInumai în crearea, dar
şi în transmiterea în documente a formelor mixte.
Analizavariantelor româneşti ale numelui Moldovei,invocate de AL Roset.tipentru a susţine ipoteza originiisale gotice, dovedeştecă ele nu I-au precedat, ci sînt evoluţii tîrzii, sub inflll{nţtl maghiară şi săsească. Renuntind la
aceste dovezi,vom recunoaştetotuşi că de la un compusgotic eu determinantul
în genitiv(*Muldenali((1)a)sau în norninativ (*iVIuldah(l)a ) se putea aj unge
uşor la MoldooaÎn slava comună. Pierderea desinenţ.eigenitivului este destul
de obişnuită in evoluţia compuselorgermane, care, de altfel, se puteau crea
şi prin simpla alătura re a subst.antivelor+".Pentru exemplificare, vom cita
citeva formatii cu ah ('.l)a "apă curgătoare": Suhl (la 977: Snlaha ) < v.
germ. de sus sol, SliT-:m1âŞtină"285;
Wolfach(la 1084: Wolfhaclw)<Wolr
2.,0Iu ALBS01III, h, 623,moliiesteBotulla PoianaSibiullli-Sehes.Numelecăt.unulu
MolIdal satuluiVama-.Suceavaete notatmereuMolit.
în lucrărllcgermane
sauinllucntatc!
de Iimbagermană:.IosefBeer,Eisenbahri-Korte
der oestcrreichisch-unourlschen
Monurchie",
Vicna, 189:1:EduardFischer, Uebersi
cht.sundYerkchrskarie
der Hetzoţjll.utns
Bukouiina,
Cernăutt, ; idem,Topographisdw
BcsehreilJUng
der Siedlungen,
ln vo], DipBvIwwinG,
Cerniiuti,
ielem,DislocaUan
da 1('!(,Gcndarmerie
in del BlIiwwinG,
hartă,Cern{mti.
e.ca
1!)I)Il:
JnsUtut,BlIJwwina,
se, 1 : 75(JOO,
earculEimpo!i1llg
in
du
Vjena,1\J14; CornelKUZ:lk,
EcluardFiseher,Heimalskunde
derBIl!:owinG
.zum
GclH'WC!;'Schulpll
lwd Zlifn
Ce.rni'iuţi,
Hi()(),
p, 82;Em. Grigorovitza,
J)ic!io1iuJ'/I1 al Bucovinei,
Bucuresti, p, 30/1: Operal
liberdieiW8AnlassdesWaldwcr;baJm
hu.rliîms,din JD04,in ar11iva
Ocolului
SilvicFrasin-Suceava.
Asur,
7irf'H
COJlSUallCi
â poziţieJinală",sleUpic'germană,
WlJlUHM,12,p, :362,reluatîn XV!,p, ,1; în DJUJ,n, I, p, 147 preialeduf:.ldin
I-ilJHlVL
L2•
MIHALYI,
D" j), 143, DHH,D,I,p, 180,
VeziDmgo5
Molduvanu,
ap,cii.,p, 1;'6--151;'
284Cf,\Volfgang
Fleischer,
NamcnundlV1unâarf
im naumUOl!
DU8dcIl,
I, Berlin,1901,
p, 26g 271.
;;n5HudoU
Fiscl1er,
Ernsl Eichler,H6;!'stNHllInann,
Halls\Valther.Namend(;uischer
Sliidle,Berlin.,1963,p, 127--128,
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"lllp"26; +Aspa < *Aspaha"Pîriul Plopilor", Bare < *Beraha ,,Pîrîul Urşilor",
+Bebra <- "BUwraha"Pîrîul Cast.orilor",Berka (in secolul al IX-lea: Berehacha) < *Btrkaha "Pîrîul Mestecenilor",+Biese < *Besaha "Pîrîul Papurei",
+Ebra (la 1075: Everalw) < "Ebllraha "Pîrîul Mistreţului", Felda (la 786;
Cîmpului",Fischa"Pîriul Peştilor", +(;()lha(la775: Golhalw)<
v. saxon qota "Pîrîul .JgheabuJui",TAina (În secolul al IX-lea: Luiaha ) < v,
germ. de sus lin "Pîrhll Inului", Walse(la 1291: Waldesha),poate < v, germ.
de sus !DaM;,Pîrîul Pădurii", Weida (la 1122: Wiifwa) < 'ţVÎdaha "PîrÎul
Sălciilor", Wiesentlw< v. germ. de sus "Wisllntalw "Pîrîul Bizonilor"287.
Tema hidronimului"lvIuldah(u)a putea fi uşor asociată de către slavi
eu propria lor temă "mold-,ea .în atîtea alte cazuri ; oricum, grupul germanie
-ul-, devenit -{.-(lII-)În slava comună, evoluează în mod normal În slava de
est in -01-: got. dulgs > sl. com.*d1.z1g11
:::>v, sl, dliîgil, rus. doZg; germ.
"hulma- > sl: COm."hulmii ;» v. sl. hlzlln'l, rus. lwlm88.Pe de altă parte,
-ah (l)a (iz 'incepesă dispară în dialect.elegermane abia din perioada medie,
în i nrul lui 9(0)2R9
este acomodat de obiceila -aua În toponimia slavă de ()rigin
germanică, de cx. ceh. RO[G[)a
<: Roda290< *Rotaha;"Rodaha, cf. med. germ.
de sus roien, med. germ. de jos roden "a desţcleni"291;ceh. Motava (Iâ 872
I11araha) < v. germ. de sus 1\1aralw<iJir. (eelt. '2)ZVlanzs,
celL,pol. Opa/Ja
vandal. "Apahwa < ilit. *A1)[[, ceh. Ohla[)(J< genn,.*Angzllahlv(J292;
sorlh.
lV10Zdâwa
(a. 965) < germ. AIildu(a. 836) < *J1;Iildah(z)a2g3;
poate pol. ScilWIUY
(la 12fJ:l:Stinavia ) < germ.*Sleinahwa2!J<1
; slov. VipalJu< germ.*Upahma sau longob.*Wipaha295;
ceh. Litava < germ. I1lilahwa2i).Singura obieeţie
care se poate aduce este aceea eă numele astfel slavizat nu a suferit polno
286O.Heilig,DieOl'lsnamen
desGl'oJJ!wrzogi1illls
Bad!]lgemeinfa[llich
dargeslellt,
Karlsruhe,
1.a.,p. 12.
287Toatedupă HansWalther.Namenkuilldliche
Bej/riigeZlIl'SiedlungS[ff!schic!de
des
Saale-l!nd
Millelelbegebietesbis
.zwnelldedes9. ,JahrlIlZllderls,
Berlin,1971,p. 254i!259.Pentru
hidronimele
france;ze
şi helgiellC
formatecugerm.-aha,veziPaulLeheJ,Pril10ipes
elmetllOdes,
j)-2::\7
: 1,aimaha
"RîulArgiJos",Saarul
< *Suarzaha
"HiulNegru"ete.; idelil,Leslwms de
l'luiered'originegermaniqUe
en France,în voI.PremierCOJ1gres
Interna/ioJ1al
de Topon
ymie,
p. 71; AlbertCarnoy,
Origines.des
nomsdescomnl/mes
deBelgiqlle
y compris llomsdesriviel'es
el prillcipal1:c
hameanx,
1,Louyain,1948,Jl. 1, 8.
288A. Nleillct,
LeslavceomnWIl,
p. 69- 70.CJ.şi Stender-Pctersen,
O]).cii.,p. 498;dimpotrivă,un v. germ.ii al'fi dat In 81.un Il (ibidem,
p. 485).
_.- ..
289CLFriedriehIGugc,op.cii.,p. 1 ; AdolfBach,Deafsche
Namenlmnde,
II)' DiedClltsebenOdsJlamcn,lIcidelherg,
1'953,p.154-155;IlansWalther,op.cii.,p. 148.
290Vladim.irSmilauer,
l'schechisienmg
derdClllscl1en
Orlsllamen
auf -au,in v()l.Delltsch
lsc/Jechisclw
Bcziefl11ngellim
BaeiclzderSprachellltdR'.uliur
(voI.57 din "Ahhandh\llgen
det
s1iehsisel1en
Akadeniie
clervVissenschaftenzu
Leipzig,Philo1.·hisl.Kl&sse",
1965,nr.2),p. 140.
291Enus·Walther,op.cil.,)).·
257.
2[12
Ernst Scl1warz,
UeberalleFhzssnamcn
.indet!Sudeienliinderl!.1.
.OppallJ1dAupa,
InZON.F,
VI,1\)30,
p. 195;A.Briielmcl';i'I.fischllamell,p.
18218'1(cuobieeţii);I-Ios{lk-Sramek,
op.cit.,p.H:l; Hlldo!{Fiscl1er,
Probleme
derlVamenforschl1ng,
p. 2fi-27;Pentru1',;101'01)([
din
Podoiia esteedificatoare
formadela1 448:"inIluvioMorachwa"
(MihaIl
oHrusevs'ldi,Materyialy
doisloryliSlls{'no-polilicnylt
i e]wllomicnyh
lIidllosgn
zahidll'ofi
Ukraliny,
1,Lwow,H10G,
}J.53).
298HansWalther,op.cit.,p.238; ErnstEichler,SllldienZllrFriihgcschicllle
slawisclJ..r
lVlundaJ'len
zwiscllCll
Sccale
lzndlVeisse,
Berlin,1965,p. 117.
29,1
JanHozwadowski,
R:ilkaHwagdoprzedJzisloryczllycll
SIOSll11k6w,
p, 54. Tot asHe!
ruiiau acomodat
in ovo,-ovasufixulfinic-vadintr-oamplăseriede hidrouime
nordice(cI.
E.M.Mur>:aev,
Geofjrafija
1Jllazvanijah,
Moscova,
1979,p. 81).
295Vezidiscuţiala FrauceBezlaj,
Slouenska
vodnaimena,II, Ljllhljan&,
1961,p. 299.
296HosaI<
- Sramek,op.cit.,1,p. 540.
3 - Lingvistică208
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glasia (*Moldâuia'> *Molodauia]"
Molodouia]ca mai toate cuvintele din seria
(JfUP
ului sl. com. tolt:
,., 4.3. Deşi istoricii mai vechi (Hasdeu, Xcnopol, Iorga) t.indeau să
restringă cît mai mult rolul triburilor germaniceîn mozaicul etnic de pe teritoriul actual al ţării noastre, este incontestabil însă că stăpînirea lor, cel puţin
în Moldova,a fost efectivă şi de o certă durată. De la finele veacului al III-lea
î.e.n, se stabilesc aici bastarnii, veniţi dinspre nord, care preferau zonele deluroase şi păduroase ale provinciei, în care se menţin pînă în prima jumătate
a veacului întîi î.e.n, La Începutul celui de-al III-lea secol al e.n. îşi fac simţită
prezenţa în Moldovagoţii, veniţi din ţara Giumdintre Nipru şi Don. Cercetările
arheologicesemnalează o grupare distinctă În cadrul amestecului etnic got,
caracterizată prin necropole Lumulare, delimitate cronologic Între a doua
jumătate a secolului al III-lea şi prima jumătate a celui de-al IV-lea, a cărei
prezenţă se constată atît în zona centrală a bazinului rîului Moldova (între
Ozana şi Hişca}, cît şi În bazinul superior al Nistrului (între af'luenţ.iidrepţi
ai acestuia, Strr! şi Cecva)şi se atribuie seminţiilor hasdingiIorşi taifalilor297•
Zona de pe Moldovaera limitată sudic de o formaţie teritorială a dacilor liberi
şi reprezenta, probabil, punctul sudic al "Ţării Taifalilor" (cum o numea
Ammianus Marcellinus),În apropierea căreia, după o opinie reeentă298,ar fi
construit în grabă regele vizigot Athanaric, la 376, valul de apărare împotriva
hunilor. Populaţ.iîlegotice au rezistat pînă la venirea acestora, Într-o simbioză
(documentată atît arheologie,Cit şi antropologie)eu neamurile daeilor liberi,
sarmatilor şi, poate, ale dacilor romanizaţi, care se reflectă în cultura mixtă
numită Sîntana de Mureş -(;ern.iahov299.Deşi aşezările ei sînt lipsite de
fortificaţii (eeea ee pare să indice ,,0 Iocuirede scurtă d urată")300,se apreciază
totuşi că ea nu dispare odată cu invazia hunilor, care a distrus blocul got,
ci se continuă pînă În secolul al V-lea, cînd se integrează În cultura de tip
1poteşti31l1•
Acceptînd ipoteza originii gotice el hidronimului nostru, Istoriceşte
probabilă, nu se poate admite şiideea păstrăr-iilui de către o comunitate germanică pînă la venirea saşilor, pentru că ea nu se sprijină decît pe confuziaÎntre
geti şi goţi a lui Iordanesw-, Filiera scandinavă propusă de E. Lozovan este
şi ea un veritabil tur de forţă pe marginea istoriei, pentru că a acorda statut
297Ion Ionită,op. cii., p. 93·-98.
298Ibidem,p. 115.S.iH,F.Kaindlcredeacă ValeaGreuthungilor,
in preajmacareia
ar fi construitvalul,ar fi fostvaleaMoldovei.
iar castrelesalear fi fostla GuraHumorului
(Ji:leine
Sindien, Cernăuţi.1893,p- 20); numaică Ammianus
situaacest-centru
întăritlîngă
Nistrn("propeDanastimargines
ac Greuthungorum
vallemIongius"),
iar "cetăţuile"
de la
GuraHumorului
sintdinvremeaocupatiei
austriece!Pentruştirileistoriceprivindneamurile
germanice
dinDada,veziAlexandru
Philippide,
OJ!.cit.,J, p. 294,-321.
299N. Zaharia.M.Petrescu-Dimbovita,
Em.Zaharia.op.cii.,p. 85; IonIoniă. op.cit..
p. 107-113. CI.N. Iorga:"Oriceinvaziea barharilor
reprezintă
o confederatje
purtindnumele
naţiuniicareCOnduce"
(iipoque
el caractere
de ['C/ablissemen/
desSlavesdansla Pfminsnle
des
Balcuns,
în HHSE,VII, 19:30,
p. 9).
3001.Nestor,în IsloriaHom6niei,
1, p. 688;N. Zaharia,
M.Petreseu-Dîmboviţa.
Em.
Zaharia,op.cit.,p. 83- 84,
301Ion Ioniţă,OŢ).
cit.,p. 116--·117
; DumitruBereiu,Prolileme
privindformarea
poporuluiromlÎnÎn luminacercetărilor
arheologice
recent;:,
în "Studii",XXVIII,1975,p. 1 162.
302VasileArvinte,Raportnrile
linqrJistice
germano-române,
InALlI"XIX,1968,p. 1920. PentrueriLicalez(>,i
continuităţii
germanice
in Transilvania,
susţinutăeleGustavKisch,
vezişi IstvânKniezsa,UJlf/oms
Volkerschaj'len,
Jl. :355--356.
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de realitate broderieitîrzii a lui MironCostinşi Dimitrie Cantemirşi a presupune, plecînd de la comparaţii absolut nesemnificative,existenţa unei formaţiuni
politice de factură nordică în zona viitoarei "ţări a Şipenitului",în veacurile al
XI-lea - al XII-lea, depăşeşte condiţia unei "ipoteze temerare"303.Este
Însă foarte probabil că saşii aveau Încă acest cuvînt în graiul lor (alături de
omonimulsău mai nou ]l,lulde"albie" < lat. mulcira], pentru că el este atestat
(efi formele molde,molie,molt, mult et.c.)şi În germ. med. de sus şi este încă
viu În dialect.elegermane, atît În cel de sus, cît şi în cel de jos304.în această
situaţie, AI. Rosetti ar fi trebuit să vorbească nu de un "gotic mulda" pătruns
prin filieră săsească,ei pur şi simplu de un hidronim de originegermană medic.
Un*Mtildu (*]I,101da)
ar fi putut fi sufixat de către slavi"?",dar, cum spuneam,
ideea bilingvismuluislavo-săsescîn Moldovala mijlocul veacului al XIV-lea
nu are nici o consistenţă istorică, cu toate că dificultatea lingvistică (absenţa
polnoglasiei)s-ar elimina de la sine presupunînd că numele s-a creat tîrziu,
după ee fenomenul fonetic şi-a Încetat acţiunea. Venirea saşilor nu poate fi
anterioară deceniuluialo-lea al acestui secol, iar forma Moldaoaeste atestată
deja Ia 1360; or, nu se poate admite că maghiarii ar fi ignorat tocmai numele
iniţial al mărcii lor (,,*terraMoldana"),optînd pentru o creaţie hibridă care,
nefiind mai veche de 15 ani, ar fi avut o circulaţie locală foarte restrînsă.
La fel de puţin convingătoareeste şi încercarealui Al. Hosett.ide a explica
sufixarea formei .Moldaprin invocarea formelor latinizate Moldaoia, 1"101(/(1oiensis,pentru că în Ial.inănu a fuheţionat un sufix -aoia ;'toponimul Iat.inizat
este, indiscutabil, varianta oficializată Moltlaoa, eu obişnuitele sufixe -ia,
-iensis=»,după cum punct.ulde plecare al formei Moldouiaera numele (devenit
popular) Moldooa. Dimpotrivă, de la forma săsească pleacă în mod sigur
Moldania=", latinizare cu sufixul -tmia (specializat În denumirea unor ţări,
303Amarătatdeja(ari.cil.,p. 155)călegenda
descălecatulut,
pe careE. Loz.ovan
opreia
ad litteram,esteo creaţiecărturărească
tirzie,In caretradiţiasăseascăa înterneicrţi
tîrgului
Moldas-agrefatpe ceaautohtonăa descălccatului
dinMaramureş.
În această
..PcI's.pectivă,
şi
elementele
pe careE. Lozovan
le consideră
arhaicenu sîntaltcevadecîttmbcgătir+ul
lerioarc.
Aşa,de exemplu,,.sfatul"curtenilor
(care-Ialegdomnpc Dragoş)esteo institţ\tiecreatăîn
Moldova
in secolulal XV-lea(P.P.Panaitescu,
La grandeassemblee
dupoţjs,institulion
du rcgime[eodalcnMoldanie
elellYolaehie.
InNounetles
eludes
d'histoire,
III, Bucureşti,
1\)65,
p. 119),
iar nu unamoştenită
dela '" viklngi.Explicarea
numelui
delocalitatedela numeleanimalului
carei-acondus
peIntemeietori
nuareo mntlvatle
istoricăstrictasensu,eiesteunprocedeu
caracteristical mituriloretiologlc«,
pe careîl întîlnim,de pildă,la vechiigreci:Antinoe,fiicalui
Cepheus,
ar l'i intemeiatoraşulOfis(,.Şarpele")
mergînddupăun şarpe(Pallsllnias,
Câlălorie
in Grecia.VIlT.8. 3).
304.7.AndreasSchmeller,
BalJerische
WiJrfe/'bllcb,
IT,Stuttgart-Tlibingen,
1928,p.572·_·
57:1;MaUhias
Lexer,MitlclllOChdeu/schcs
Handworlerlmch,
II, Leipzig.1872,S.T}.
molie;Jakob
Grimm,Wilhelm
GrÎlnm,
Dwtsches
Worierb!!ch,
VI, Leipzig,1885,S.T}.
lVIolde.
05 Nenumiu'ate
exe.mple
de acestfel oferăVI.Smilauer,TschecbisieJ'l11lg,
p. 13!1-·17.
306VeziGiandomellico
Sena, Con/ribulo
(oJJol1omas!ico
alia teoriadeliacOJllinl1itâ
ne!
medioevo
dellec01l1wlitd
rumliromanee prCIoIIlane
dell'Ifaliasl1periorc,
Cluj,H):1.p. 2D!l;
AdamIIeinz,ZagadnicllÎa
del'ywacji
przymiolnik6w
odimronwlasl1ych,
In"OnomastÎca"(\Vroc}aw),
VIII.1!)6:3.
nr. 12, p. 37; el'.Hussia(= Ruşi),Ta/rusia(= Trotuş)la 1648(Omagi1I
pro[eor111ui
D.Gc1zdaTll.
Aliscellallca
dinstudiile
saleinedite
sel/1
rare,T,Freiburg
im Br.,1\)74.
p. 60)
ş.a.
307CI.MihailP. Dan,Cehi,slovaci
şi r01l1âni
În veacurile
XIII-XVI, Sibiu,1!l44,
p. 62:
Jacoblls
de Alo!demia
saudeiV/olda
la 1402si 1410(inforrnaţ.ie
slIspectată
pe nedreptd( către
VictorSpillCi,
2HoirlOlJa
în secolele
XI---XIV,Bucureşti,
1982,p. 53,nota149); HenrkusMartellllsGermanus,
Tabulamoderna
Germaniae,
JlllTl.[Jariae,
Boemiae
el F%niae, cea1480-1492
(reprodusă
deMarioBanfi,J FoesiRomcni
neimonllmcnli
cortografici
italianidelBinascimenio,
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"."'H:"11
sau localiLăţi)'1°",
căreia în latina moldoveneascăîi corespundel\1loldoua4. î nainte de a conchideasupra ipotezeigotice,trebuie să luăm in discuţie
două
similare date unor hidroriime din estul Europei, care, după
autorii
în
măsură Moldoveinoastre. Una este explicaţ.ia
dată de
ba('Cv
lliTolodl!J
care desemnează-unafluent al
Lornnie.adin bazinul superior al Nist'flilui.Acesta nu s-ar putea raport.a
ucr., rus. moloda"tîni'tră",ci ar fi un germanism,de la un *muldan"pilllIÎnl"
voda "apă" situatie asemănătoare cu cea a
afluent al Lomnicei, Peiroe,şi el de prlivenienţ\ străină (recte, rornăinspirat tot de o caracteristică a solului='".Judecînd după nomenclaacea zonă de obcină-a Carpat.ilorF'ădu roşi a fost locuită' în
Evul mediu de o populaţie ucraineariăşi românească(culmilecare încadrează
Moloda se numesc Arszyca
" şi Grota "Gro[u]":n,),iar pîrîul este prea
neînsemnatpentru ca numele său să păstreze amintirea vechilortriburi germanice.
deci, mai probahil ta hidroriimulsă se explice,la fel ca antonimul
Freiburj;
Im13r.,19.5li,pL
2); Ptholcmcn,
Tobulo
moderna
Surmolie
Eul'.sioeHunqori«,
Potonie,
Prussie el Walachie,
1490;FraneeseoH.osel1i,
[HartaEuropeicentrale,Florenta,cea
150fij, flanfi,op:cil., pL7; Nlcolaus
Cerruanus,
Tobutamoderna
Poionioc
r...], 1507(IaA.E.
Nordenskiolrl,
Facsimile-Allas
to thecariuhis/oJ'U
of',carlo(fraphy,
tuitlie
reprcduclions
ofIliemosi
important
mapsprinied:
in ilieXVnudXVIcenturics,
Stockholm.
l889,p.25); Ioan.Schottus,
Tubulamoderna
Sarmoli
e EuT'.[...], 151:1
(la D. Dcrn.Dimnncesco,
lHonwWldo
corlograpiliea
Moldatliac,
ValacMae
el
Transilpanioe,
Saa
Franeisco,
193,1-19:l5,
pl.
16);
Giovani
Vavassol'c,
TaolafinqualeJsecon/ien
TaGermania,
Ungaria)...], Veneţia,
!post1520](laAndrea
Banii,
op.cii.,p1.10);Georgius
n.eiehersdorf,
Afoldaviae
{iniiimarumqtle
regiol!um
IYP!Is,
Viena,1541
(laPapiuIladan,0,0.cii.,III, p. 134-135);Miinsler,
0,0.ciI.(a. 1550,155,,);FerandoBerteJi,
Gernwniae
omniwnr·..] nOuael exacladcscrip!io,
[hartă],Veneţia,1562;Dominicus
Custos,
iHoTdavia,
ValacMa
el Tar/arlaePa1'8,[hartă],Viena,1596;FnuslusHughesius,Buropa,
[Roma,1597](ln
NloI1l11nenia
Cariograf'tca
Vaficalla,
II, tav. XXIV).Tinindseamade această
răspîndire
a formei,estelimpedecă eaa fostpe nedreptsuspectată
decătreConst.C. Giurescu'
ca ()eroarede gravnrea lui -11la Heichersd?l'f
(1'ii'al1l'i,
p. 183,nota7). Deoarece
poziţiaîn
l!{u'iile
yeehiesteaproximativă
(eaa !UaituhtrorJocalitătilot),
s-aapreciatcănumele
ar desemna
fie Homanul
(H.P.Hasdeu,în "Archiva
istoricăa ROlllâ.niei",
Il' l86E>,
p. 172),fie Moldoviţa
(MarinPopcscu-Spincni,
România
în istoriacarfografiei
pînăla 1600,I; Bucureşti,
1938,p.\lE.,
102,12,1),
cînddeIaptemvorbadeBaia.Totdela Nlaldania
trebuieeXDlicat
derivatulJ1!{oldan"
wmsis ("Voyvoda
TcrrarumNlolelannens
[ÎllIn)")
din Cronicalui ŞIfal1cel Mare(uersianeâ
gernwnăa
lui Schedel),
1502,eel.[ouConst.Chiţirnia,
Bucureşti,
1942,p. 35,iarnuca o greşealJl
de scrierepentruA-lo1duvlerlsium,
elimcredeaedHornlromun
(p.24).,ca si eelpolO\lcz
(Olgierd
Go1'ka,
Cronica
e,oocei
l!IiStefancelMure,în HIH,IVi1934,p. 242).
gOB
Giandom.enÎeo
Serra,OfJ.cit.,p. 7H-81.
309
BOGDAN,
D.Ş.
lI, p. ,l41
(a. 1477).
Ofurmaţie
independentă
esteMoldouanija
din
dntecdepopulare
sîrheşti(Rjecnik
hrualskoga
iti
srpskoga
jezika,
VI,p. (12),
de la etnonimul
moldouan
eu sufixslav.
31(l
0.:\. Trubaccy,
op.cii.. p. 79· 80.Dela adjectivul
molodă
11cxplică.T.fl.
flunyckyj,
op. cii., 42 si Vladimir
Smilauer,
Hondbuch.
Jl. 123.
VeziSlielasHand-Alias,
GotlIa,19()f),
harta18,careul.1),14.
Grofanupoatefi expli('at
de
la
'rom.
groapâ,
eum
face
.T.B.
Hudl1yckyj
(op.
cii.,
p.
75),
pentru
căaJ?elativuI
rOm.ar
fi trehuitredatîn un. saupol.fieprinGropa,fieprinGrapa(ef.Stanislas
Lukasik,
POlognc
el
ROumol1ie.
,111x
confinsdesdCl1x
Jle!lJlles
el desdeaxlaI/gues,
Paris-Varşovia-Cracovia,
19;i8,
p. 2(9).Tinîndcontcăarticolulmasculin
rom.-Il(/)esteperceputInuel'.şi pol.î!U-a(veziLula
< lulu(/),Zawoja<zăvoiu(l),Rarpina< carpiJl1l(I),
Bradllla< bradulu,Spina<spinu(l),
Bac.ZC!
< baciu(l),Wa/'{tlyka
< văralicu(l)
ş.a.,ap. Lukasik,op.cit.,p. 282,284286,287,289,
292,'29:1),
vomconveni
că Grotilesteo acomodare
de aeestfel a rom.Gmrll(l),
Redareaprin
-a aTom·-u([)esteconstntată
şi denoila huţ.uliidinBucovina
(SCllrHşeta,
"Scuruşptlll",
Ştlla
"Şutu]- etc,).

E'D]MOLOGIA
HlltDRONIlWULUIMOLDOVA
său Neinoloâua.prmtr-un sens deosebit al apelativului slav' în graiurile
poloneze,de pildă,mloda modaînseamnă "apă vioaie (zglobie),piriu repede"m.
Deşi sensul nu l-am găsit atestat pentru eorespondentu!său ucrainean, aceasta
-nu înseamnă neapărat că-nu va fiexistlndşi în graiutile ucrainene carpatice.
Intru cîtva asemănătoare este explicaţia dată de G.:v. Sahler numelui
polonez al rtnluiVelikaj el (afluent al laculul Peipus - Cudskoe), A[nldouia,
a cărui bază ar fi germ. timpuriu "muldâ. Cuvîntul gennanic a pătruns şi
în estonă (muld] şi în fineză (multa) eu sensuI de "p[uuÎnt, praf", dar von
Sabler nu crede că s-ar putea pleca de la ele, ci de Ia german.îdl,unde ar Ii
avînd înţelesul de "mîl, nămol"313.Acest înţeles ar fi dovedit de vechile
atestări ale numelui(la 1501:IYloddaşi Moede,apreciată ca o corupţie pentru
Alolda), pentru că în prima transpare oland. med. modde"mlaştină, nămol",
identic eu germ. med. de jos modde,muâde "niimol"3J4.
Terminaţia hidronimului n-ar reprezenta snf'ixuladjectival slav -ou, ei ar fi apelatiVuI*awa de
oriiine germanic{t315•
ComentîndstudiulIuivou Subler, Max Vasmer este de părere că numele
trebuie să fi circulat în surse germauo-baILice,pentru că forma poloneză are
caracteristicileîmprumutului recent (-1-netrecut la _[..31(;).
El crede eli baza
germanicănu poate proba prezenţa efectivă a vechilorgermanipe acesl.elocuri,
deoarece a fost împrumutată şi de limhile baltice, iar în fineză sînt derivate
de la ee)cu elementul-ee,-uă "apă, rîu"31'. Sitnat!a se reflectă deci în toponimie;
în Rusia mai există un hidronim, NliJlduaz,compus'cu z.irianul/lOZ"brHţ de
rîu, aflucnt"!l18,
iar În Letonia un altul, JYluldllpe,format cu ape "apă curgătoare, rîu"319.
Argumentul lui von Sabler împotriva filierei baltice este lipsit de consistentă : nici în gotieă, nici în limbile germanice mai noi mulda nu are şi Înţelesul de ,.nlÎI,nămol" presupus de autor, spre deosebire de germ. med. de
jos mudde (modele):primul descindedin baza i.-e.*mel-, al doilea din *meu_320•
Ceva mai mult, atestările hidronimului, din secolul al XIV-Ie;pînă la finele
celui de-al XVIII-lea, nu ne permit să vedem în MoMao forIII.ă
Il primară (Fluss
312JanKarlowicz,
Slownik
gwar]Jolskicll,
III, Cracovia,
1903,p. 173(în zonaCracoviei
şi a PoznaimIni).
313G.v.Sahler,op.cii.,p. 833.
3I Ibidem,
p. 834.
315Ibidem,p. 8:{9-840.
316M.Vasmcr,Bei/rage
zurs/ooischen
Altertllmkunde
Xl,p. 42-43.
3l'!Ibidem,p, 4:3.eL AloldOll,
afluental Nemdezului,
în fostagubernieVjatka(Max
Vasmer,Worlerbuch
<leI'
russiscl!en
Gewiissernamen,
VIII,p. 29\)).Pentrufuncţiatoponimică
a ziri:mu]ui
-oa,vezişi "V.B.Schostakowitsch,
Die hislorisch-etnographische
Bedeu/ung
der
Benellllt111gen
sibirischen
Fliisse,în 1JJ,VI, 1926,p. 87-88; A.I. Sobole.vsldl,
Nazvanija
rek
i ozermsskogo
severa,In "Izvestijaotdelenija
russkogojazyka
i slovcsnosti
Akademii
Nauk
S.S.S.n.
", XXX]I, 1927,p. 12; E.M.Murzaev,
OeaMfO]Jollimiki,
Moscova,
1974,p. 83;idem,
Geografija,
p. 80.
3.18
MaxVasmer,ReilrăgeZUfhfslol'iscllcn
VOlkerlwnde
Osleuro!Jas.
IV. Dieellemalige
Au.sbreilllllg
derLappenund Permierin Nonlrzzss!and,
Berlin,1936,p. 55.
319J.Endzelin,op.cii.,p. 122.
320VeziAugustFiek, Vcrgleichendes
Worferbl1cll
der indogermanischen
Spracben,
111,
Giittingen,
1874,p.235; Signllllld
Feisl,Elymologisches
Worterlnzcbder
golfschen
$prache2,
I-Ialle(Saale),1923,s.v.JIJlz1da;
F. Holthansell,
Gofisclles
elymologisclles
Wlirler!mcll,
I-Ieide]terg, 19:H,p. 73; .Takob
GrÎrnm,
loc.cii.; JnliusPokorny,ofJ.cii.,I, p. 716-,,718;
\Valde-Pokorl'lY,
O]J.dt., TI,p. 250;FriedrichKluge,onocil.,p. 483.
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J"\io.de,
ad [LuoiuntModdu,der B'ke lJ/OA:fllddes,
{Zurr;enl\ilode,
'\iIOl.lde,
Modda)32.1,
ci o dl,'zvoltare tîrzie în medrul baltrc, rezultata, probbll, dmtro tracle
paronimică aapelativeI?l' U baza.. old-, tnuld-, ltuţa
.estUl hldr?l1lm
nu este, deci, În măsura sa ne edifice asupra mot.ivaţtei hZIeo-geograflCe
a
hidronimului nostru, cît timp etimonul său germanie este altul.
5.1. Chestiunea motivaţiei constituie, deci, unul din impedirnentele
principalepentru acceptarea originiigermanice a numeluiMoldovei.El ar putea
fi evitat, Însă, dacă s-ar porni nu de Ia sensul de "praf, pulbere" al bazei, ci
de Ia acela mai generalde "pămînt fărămicios,moale",care se mai păstrează încă
în cuvintele moli,molddin germana austriacă322sau În dan. tnuld "pămînt
slab"323şi care trebuie să fie foarte vechi, de vreme ce este implicit În însăşi
rădăcina Î.-e mel- "a zdrobi, a măcina ; pulbere, fraged, moale'i=",Sub această
rădăcină se grupează şi sued. malm "şes nisipos; minereu", anglo-sax,mealm
"nisip întărit (gresie), pămînt calcaros", v. germ. de sus melm "praf, nisip",
germ. de sus dialectal mulm "pamînt Iărămicios,praf, putregai", şvab. dialect.al
rujă!(L)«"un fel de pămînt nisipos"m. La un germanie*mulda.,pămînt moale"
apelează Albert Carnoypentru a explica o serie de toponimedin Belgia,precum
Moetn "idem", Millen (la 826: Muldelhetn}, Molerulaalşi Mollendaol "vale
cu pămînt mişcător, moale", l'vlulber(!"deal cu pămînt moale, nisipos"326.
"M uldati(ti }a ar fi, deci, antonimul lui *Sieinaha (azi Sieina)327 "Pîrîul
Pietros", indicînd nu o calitate a apei propriu-zise, ci a albiei cursului
de apă. Tot astfel, de Ia lat. mollis"moale",coradicalcu mulda, s-au dezvoltat
o serie de hidronimeşi oiconime din Franţa, precum La Mol«,Molles< molles
[terroe}, Molleoille< mollis uilla, i'ifolleges< mollis + -uliam + -ensern,
La Moutlle < mollia, Mouilleron< mollaria + -onem:28•
Semnificaţiaaceasta generală ar fi corespunsperfect cat'acterist.iciiesenţiale a albiei majore a rîului Moldova,în care argilele, mamele, gresiile, pietrişurile şi nisipurile reprezinta principalele componente geologice.în special
de la ieşirea din zona d'e orogen pînă la vărsarea în Sirep2D.Această structură
explică lipsa de stabilitate a albiei în aval de Gura Humorului, lărgimea ci
neobişnuită şi, pe de altă parte, frecvenţa cu totul deosebită a alunecărilor
de ten'n330.De observat că aceeasicaraeleristieăse reîntîlnesteîn zona 1\i/oldovei
Vechidin Banat (pînă la j\101doaNouă), unde se află un depozit neogen con321VeziScriplores
RemlllUlIollicarllIll.
Higa-Leipzig,
r. 1853.p.714.IT.p. 89si nota
14.93,459.
322JakobGrimm,loc.cii.
323Alexander
J6hannesson.
Islăndiscl1es
eiYlllologisches
Wijrlel'bucl1
.•Berna.1956,p. 674.
324.JuliusPOkOrllY,
loc.cit.
g25vYalde-Pokor;lY,
op,cii.,II, p.285--286.
326AlbcrtCarnoy,op.cit.. p. 464,465.467,471,484.
:327
lIans "\Yalţher,
op. cii., p. 258.
:.l2Dauzat-.Hostaing,
OfJ.cU.,S.li.
329VeziConstantin
1.Martiniuc.
Datenonigeomorf'olo(fice
asu.ora
regiuniiBaia- Succ.ava,
in "Hevisla
...geografică",
III. 1946,p. 175;InstituLuL
Geologie,.
RepUblica
Socialistă
România.
At!aslll
geologic:
hartabidrogeologic<1.
Bucureşti,
196); Elisl1beta
Nimigeanu.
YaleaMold()f)ei.
in "Terra",II, 1970.nr. 1, Il. 50; SemfimIonescu,
OJl.cit..p. 207;AurelSatahuall,Stlldiul
geomorfologic
si micropalconlologic
al sarma,liamlilli
dillirerîurileJloltlolJa
si,Bistrita(teză de
liccll(·ă).
Iaşi,1970,p. 3- 4.
3:l01. Ujvari.Of).cit.,p. 491.: Allasgeografi!:.
Repllblica
Socialistii
România,
Bucureşti,
19f;,
p.
'1C,
(harta
"Zonele
expuse
la
pornittlri
de
teren")
;
M.
Ieleni<:z,
Zonele
CI!
alunediri·de
lercndin!aronoasiră,în "Terra".II, 1970,nI'.1,j). 3'1.
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ţinînd nisipuri, pietrişuri, argile şi marne şi se constată în acelaşitimp "pornituri restrînse" de teren=", Se pune,'deciIntrebarea dacă asemănărilegeomorfologice reprezintă simple coincidenţe sau pot fi semnificative şi in plan etimologic.
5.2. Satul Moldova Veche este situat la vărsarea în Dunăre a rîului
Boşneag
(atestat
mai
la 1726
: Iq;jl,JJjl.
)m,apropierea
lung de 11Iocalitătilor
krn, în faţa ostrovului Moldova
Veche
.(laÎntîi
1776:
Molâaoa
)333,în
Moldova
Nouă (care s-a înfiinţat prin colonizare la începutul secolului al XVIII-lea:
a. 1717 Postieazi"Boşneagi"334,
ulterior Boşneat;- nume şi astăzi popular'?",
deşi concurentul său se impune oficial din ultimul sfert al veacului al XVII 1lea336)
şi AIoldovita(înfiinţat la 1773sub numele Steierdorţde cărbunari austrieei'l37_ de la care şi-a luat numele poiana şi muntele din vecinătate=" ulterior contopit cu Moldova Nouă). Judecînd după sufixul feminin -ooa,
numele nu putea fi dat iniţial nici satului şi nici insulei (în care cazuri ar fi
avut forma _OVO)339,
ci numai apei, după care a urmat un lanţ de polarizări
toponimiceÎn ordinea prezentării deja făcute. Cazurileîn care oiconirnulmenţine numele vechi al apei (substituit printr-un sinonim) nu sînt neobişnuite
în t.oponimie=v; s-a constatat şi faptul că denumirea veche se restrînge fie
în zona izvoarelor, fie în cea a punctului de confluenţă, unde rezistenţa ei
este Întotdeauna maximă31. Prima .atestare este din 1588, în forma Aludana,
331VlctorCOfvin
Papiu,Geologie
şi drtuneţie.
TraseeIn Carpatiiromâneşti,
Bucuresti,
1963,p. 100;Iluriatiulroocoloqică
; Atlasgeografic,
p. 4fi.
332Aloyslus
Ferd.Corn.Marsilius,
Danubius
Pannonico-Musicus,
obsernationibus
geoJ1raphicis,
astronomi
cis,luiâroqrapliicis,
liist.oricis,
plujstcis
perlusttalus,
11•Haga= Amsterdam
,
1726.harta45.
. 3')3FranciscusCrlsellni,'FabulaBanalusTetnesiensis,
Viena,1776(reprodusă
de N.
Iorga,Observatii
şi probleme
bănăţene),
334SDT..I, p. 40fi.Acestpluralconfirmă
ettrnolog!a
dela boşneag
,.boSlliac"
datăde L-A.
Candrea,Inlroâucere
în studiultoponitnici,
cu privirespcciatăasupratoponitniei
Olteniei
şi
Bănatului
, curslttogr.,Bucureşti,
1927--1928,
p. 171şi V. Bogrea
, Etimologii,
în DH.III,
1922-1\12:j.
p. 73'3.
.
335PronunţatBoşMIC.
ct. NALH-Banat,Daledesprelocalitătifşi
informatori,
Cluj,
1980,p. 20.
aseGriselini,
oţi.cit,: Neu.Moldooaer
; .J011.
Matth.Korahinszky',
AliasReqniHurujariue
ucrtalills,
Pressburg.
[cca1792J: Ne!!1Violdoua.
337LazărBotosăncanu,
stefanNegrea,Drllme!ind
prin rrmnfiiBana/ului,Bucureşti,
19(;8,p. 190.Numele
popularesteşi astăziŞ16.iO'll
Boşneagllllli(NAi'LH
- Banat,Dale,p, 23).
338BolosăncUllU·Negrea.loc.
cii. Vezişi .JosefHittervon Schedu,General-l\.arle
deI'
EUI'opaeischen
·TiirkeilIndR'.olligreiches
Griechenland,
Viena,1869::NIoldovica
Berg; K.K.
miUtar-geographiscl1es
Institut,Bumiinien,
.1884.sc. 1: :300000:Moldavica;
TO]Jographiscl1e
[{arie<lerBalkaJlsloaten
undLtinder(ed.Car1Flemming),
se. 1 : 000000,Berlin-Glogau.
[cea
18nOJ
: IUoldavica
G [ebil'geJ.
:l39Nurnele
slavede insulesînt masculine,
cuma observatPetarSkok(Lalinguistiqac
deFel'dillOl1cl
deSallssllre
ci la tOŢ)OIl
!Jmic,
In TI'OÎsii:me
Congres
InfcI'IIalional
de TOpoll!JIlIie
ci
(/',lnihl'0p0111JJl1Îe,.
ll, LO\lvain.
1951.p. 128).
3()C{.si MarcelBaudot,Elemenfs
de I'CCOJ1sli!lllioll
desh!Jdl'Oll
umesdisparucs,
In VI
InternationaleI'·
!(ongress
fiiI'lYamcnforschrmg.
Il, Miine.hen.
19(;1.,
p. 125;idem,Siroligraphie
hUdroJl!llniquc
dela Normandie,
în Pl'oceedings
ofIlieIlill/lzInternational
Congress
ofOnomastic
Scienccs.
Louvain,1969("Onoma4•
XIII- XIV),p.136; PaulLebel,Pl'inCÎpes,
p, 331.3fiO-·:'5it.La noise poatecita cazllloi(:onhnelor
Braloşlifa
din DoIj(E. Pelroviei,Toponime
slavR
în.*-isk-ica
pe teritoriulHomlÎniei.
În eL, XlII, 1908,p. 195),Bra$OlJllI
---careera şi numele
(;himbăşelului
deastăzi(1Jrasso
Reu,la J.G.Neuha\lser,
Map]Ja
Gcogf'(lfJllica
}\J(I(jllÎ
l'rincipa/1l8
Transilv(/J1io(
in llS1ll1l
Exactomlns
Cocs,Regiil'rovincialis
uniii.1788,Il1S.
Ia Biblioteca
Centrală C'lliv.c]inCluj-Napoca)
ele.
MIPaul Lehel.Pl'incipes,
JL :\:12,:\52.
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după care urmează Moldall (a. 1598), Motdouaţolua(a. 16(0),.J}Jadova(a.
Hi03), CaslelhtmMudouae,l'rl11duo
(a. 1(07). Moiâaoa (cca1710), MoldillJ(a.
l718), AIa/da (cea 1
JU()lava(sfîrşitul secolului al XVIII-Iea)"43pentru a nu cita decît. variantele. De observat că forma princeps a numelui
era în -aoa, şi ea s-a menţinut pînă astăzi în pr.onunţiapopulară locală ("11
ll-:
tiriw
sau în cea a zonelor apropiate (.111
udâva.)345;dimpotrivă, forma
AlâZdoll(l
este ulterioară şi se accentueazătematic 346.Dispariţia lui .ţ: se explică
în primul rînd printr-o influenţă a pronunţiei sîrbeşti, unde l ailahic a fost
vocalizat de prin secolulal XII-Iea"47,clarşi maghiara, care suportă greu grupurile oonsonanticemediane, poate motiva În parte această evoluţie34R•
Ambii
factoricxpl ică şi variantele numelui.Moldoveiestice din documentelelatino(lY[odl1a)au
sau maghiare (]\:lodova:lGO,
modonai'"!Nlodew352,
modllai"D3,
modnni=«,Alodwl1!Jcza3G5
),.dar i'n acest caz se mai adaugă şi influenţa pronunţiei din graiurile săseşti, unde -1- din grupul lt- (ld-) cade uneori=v: in die
Alodou"07(latinizat: NlodalJi(J)c:G8,
1Y!odtneJ·360•
Varianta Nlllclvaare Ionet.ism
maghiar. iar Moldau [Moldau),lilolcla sînt adaptări germane, ea şi Moldoa
de altfel, pentru că evoluţia grupului -ld- la -1(1) este obişnuită In această
"42CI.PestvFriuycs,
Krasso narmeque
tortenetc,II,Budapesta,
1884,
p.37-38;VEHESS,
n, VI,p. "115;SDT,T,p. 405:IOHGA,
A.F.T,
p.165; JohnSenex,A NewMaroţtheKinudom
of Hurujarţ;
and=o]
fileCouniries,
Probinces
etc.,LOndra
reca1710];GabrielBbden
ehr,Nava
el
((ccurla
fabula
Reonortun
su.p
.
el
in.î,
Hunqoriae
f
..
·],
Auushurg,
[1718J;
.Iohann
George
Schreibern,'
NeueKriegsKal'te
nonSiebenbiirgen,
Moldau,'rValachey
tind dem Temes
uiarcr
BaHnal,.Leipzig,
reca1719].
343.Ioh.Bapt.Homann.
Dtutubii
îluminis[...] parsinfima[...l. în Aliasmllpparum
geograpllicar1l1ll
i/cneralium
etspecialilllJl
1...] impcnsisHomanuianorum
Heredum,Niirnberg,
[sfirşitulsecolului
al XVTTI-lea).
34'1
E. PetroviCi,
Toponimice
slallcdin ValeaAlmăjullli
(Barrat)",
în DH,VIII,1934-1935,
p. 180;NALH..c-Banat,
Dale,p. 22;29.
345Nic.Densuşianll.
Vechicîntece
şi traditiipopularerOI1tâncşli.l'cxle
poeticedin răspunsurile
la "Chestlonaml
istoric"(1893-1897),
Bucureşti,
1975,p. 192: "Şidă pieleaîn doi
zloţijŞi-ibeala 1'vludaua
toti"(Tesluiu,
în fostaplasăOltulde Jos).CI.şin. fam.Mtzdaua
în
Oltenia(N.A.Constantinescu,
Dictionar
onomastic
românesc,
Bucureşti,
1963,p. 326).
3U_JL!;?leglllui CorneliuMorariu.
Vezişi AugustScriban,Etimologii,
îrî "Arhiva'"
XXVIII,1921.p. 2-'--"--"3,17
E. Petroviei,Toponimice
slalledU!ValeaAlmăjllltzi,
p. 180;lvanPO]Jovic,
Gescldchte
del'serbokroalischen
Sprache,\Viesbadert,
1960,J). 380.
348Cf.N. Drăganu,
Despre1> 11şi disparitiaacestllia
1nromâneşte,
ÎnvoI.Omagiu
lui
I.iBiWlll,
Bucureşti.
1927.p. 14:'>
(-1-la sfîrşitulsilabei,maialesdupăo,utmatdeo consoană,
drspared1alectal
Începînd
depe la 1500în ?,Oua
de sud-esta teritoriului
liinbiimaghiare).
349IOHGA,
S./). III,p. X (a_H:32).
350VERESS,
l). VIII.p.154(a. 1(\11),IX,p. 18,23(a. 16H).
:lStIbidem,
Vlll, p. 154(a. 1(111),
IX,p. 19.22(a. 1614),308(a. 16;30).
3.52
'Ibidem.
1,p. 85(a. 15;)2),
IX,p. 119.120(a. 1616).
353Ibidem,IX, ]J.167(a. H\18).
:354
Ibidem,Xl, p. 17,1(a. 1(\78).
3S!")
1IU.FfrvI.
XV,p. 709(a. 151).
356N. Drăganu.
Despre
1,p. 141(scaZI>zai,wo/lun WOll,
scolium>zon).
357N. Iorga,Socotelile
BraşovulUi
şi scrisoriromâneşti
cătreSfatÎn secollll
al XV1[-lea,
în AAl1(Tsl.),s" IT,t. XXI,1898-1899,p. 165(a. 162:"1).
358IOHGA,
S.D.XX,p. 7-8 (a.1614):VailJoda
die}j;Joda1!la.
CLşi it. il Moda1!o
Într-o
ştirepriruiH\
elinTransilvania
la 1600(Nicolae
Buta,1 PaesiHomeni
In llnasriedi "AlJuisi"dellafinede!Cinquecenlo,
In DIT, II, 1930,p. 124).
"60N. Iorga,Socolelile
Braşovlllui,
p. 176(3. 1629).

37
limbăa61;ultima variantă.:1 reîntîlnim în lucrări .germane(sau influentate
de germană) şi .cu aplicaţie la lYl.oldova
estică : Alo11avia:J.';2,
JJiolawa36:')der
Molner364,.
eui J1lOlnersc.h
Legqi365,
precumŞUIlsăs. actual J11o!iICJr
«moldner)3G6.
5.3. Temahi!ironimiCăMold- ar putea fi de origine germanică,.asociată
apoi în slava .f şudcu baza *m{d-şi urmînd evoluţia fOll;eticăde tip sîrbesc
(cf. /J!k::> IIOk).Premisele.istoricepelltru.o astfel de interpretare nu lipsesc:
,.dela Porţ.ilede Fierphlă la gura Dravei.Dunăreaera gepidă"3G7.
Ţinînd seama
de fnptu1că prima atestare este .relativ tîrzie şi că rîul nu este.prea mare, ar
fi mai uşor de crezul ca numelesă fi apărut în timpul scurtei .stăpîniri a cavalerilor teutoni dintre 1428 şi 143.5: în 1<1213
regele Sigismund anunţa că. va
ceda Leutonilori,certas arces in vicinitat.eDanuhii intel' Hungariam, Serviam
et Valachiam"36R,
pentru a crea o centură de apărare Împotriva tureilor; în
lA30magistrulordinului,Nicolausde Hadewitz,lua titlul de "Banus ZewrlnienSiS"3B9,
pecare-l păstra încă în 1434370"
S-a spus că "presenţa lui von Redwitz
arc numai un interes de euriositate"371,dar. nu este exclus ca el să fi fost cel
care a construit castelul 11101dau
amintit elela 1f)})8,iar acest fapt ar fi o justificare suficientă a apariţiei denumirii, pe .care sirbii, veniţi în număr mare
după supunerea ţării lor de către turci în 145J372,()puteauacomoda seriei de
nume în -uua din zona apropiată (Mlava,Morava,Nisava etc.), acţionîndtotodată asupra. eonJ'iguraţieifOllctke a bazei. Pe de altă parte, mentinerea temei
germane.Mold- era posibilă fie în .dialectul sîrbesc vecin, caraşovcan, unde
fenomenul vocalizării .Iui nu .se produee37:l,fie, madegrahă, în mediul
lingvistic românesc.
5.4. Prin urmare, atit Moldovadin estul ţ.ării cît şicea bănăţeană se pot
deriva de la Obază.gerrnanică,Iie.eagotică (prima),.fiegermană medie(a doua);
singurul impediment, careafectea.i:ă.:exclnsiv elucidarea primului hidronim,
este de ordin lingvistic(absenţa polnoglas.iei).S-a încercat subminarea ipotezei
361Cu apliealie la tOJJonimie,vezi
A. Briieknr.r,
;l;w'slaviscb-deulscben
]yamenkunde,
in ZSIPh,1II, 192f>,
p. 10--11;Beinhard
E. Fischcl',
DitOr[snamen
deTZCi11cile,
Weimar,
19(j7,
p. 151;Teodolius
vViLkowski,
DieOrlsnamen
desKreiscs
Siralsund,
Berlin,19f>5.
J/222; WolfgangFleischer.
NamenundIYJzmdarl,
1.p. 254;IIorstNaumal1n.
DieOrls-UndFlllmall1Cn
der
KreiseGrimma
tindWurzcn,
Berlin.19f>2,
]J.370.
;'
362ClaudioIsopeseu,
Notizie
in/ornoai I'omeJli,
p. 33 (a. 15f>1).
363Eigcnfliche
Vo/'slellu11!J
desso beriihmteJl
I(011Îg
ReichsUn!Jarn,
n;ebcnSibenbiigfll,
Ma/dau,Wallacbey,
Bosnier!
unda11derrcn
Lăndernmehrbis an KonsianmlOpel,
fhartă,cea
lf>87-1f>90).
364N. Iorga,Socotelile
Braşovului,
p. 121(a. lf>05),
I7fi(a. lf>29),
177(a. Ifi30).183(a.
lf>33);IORGA,S.l).1,p. 42--.47(a. lf\40-1f>53).
365Ibidem,
p. 221(a. 1f>79).
366FI'.KrauB,Treppcner
Worferbucb,
Marbl1l'g.
1970,p. f>71.
367.L.
Hauptlllann,
op.cit.,p. 145.
368HUH.M.
12,p. ,,)53.
369Ibidem,
p. 5f>4.
370Ibidem,
p. 591.Oprivirede ansamblu,
la Ion1.Nistor,TaraSever/ml/ui
şi Banatul
'I'Îmişan,
Îl1AAH(Ist.),s.. III, t. XXVII,1944-1945,
p. 33şipassim.
NuamInatîn consideraţie
şi stăpînirea
ioaniţilol'
dela 1247Intrucît ordinulospitalier
condusde maestrulHaimbaud
era
în marepartefral1cez,
iar aşezarea
lui parecă nu a fostniciodatăefectivă(N. Iorga,Isforia
românilor
şi a civilisaliei
/01',Bucureşti,
193{),
p. 58).
371N. .Iorga,Isloriaarmateiromânc.5li2,
I, Bucureşti,
1929,p. 22.
:;')2DimitrieOneiul,Scrieriistorice,
II, Bucureşti,
19fi8,p. 290;EmilPetrovici,Gmiul
cara.50oenilor.
Studiude dialeclologic
slavămeridională,
Bucureşti,1935,p. lf>--18; idem,
f)aco-s{aoa,
In DH,X, 1943,p. 2f>9.
373Ivan Popovic,op. cit.,p. 384.
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gotice a lui Hasdeu prin invocarea unui paralelism Intretmprumuturile t.oponimice şi cele lexicale propriu-zise."In limba noastră, susţinea N. Drăganu,
nu s-au păstrat elementea căror originegotică ar fi sigură. Ar fi greu de explicat
cum a putut să rămînă tocmai din limba gotică un nume derîuşi de ţară care
a avut şi are o însemnătate atît de mare în viaţa poporuluiromânescca MoldolH/"374.
Şi P. Skok se îndoia că gotii şi gepizii au avut vreun rol în crearea sau
transmiterea de toponime, pentru că "erau ostaşi instabili [...] Nici o urmă
lexicologicănu atestă prezenţa lor în ţările astăzi slave sau romăneştiv=".
Spre deosebire de C. Diculescu, după care aceste urme "sînt mai presus de
orice îndoiaIă"376,
cei mai mulţi lingvişti cred că "nici un elementvechi german,
afirmat de unii şi de alţii ca atare, nu-i sigur"377; doar pentru vreo 3 -- 4 cuvinte
româneşti poate fi presupusă această origine, iar lista lor "este În continuă
scădere=v=.Singureletoponime "gotice" cărora li s-a acordat credit mai multă
vreme, lVIuntele şi Pîrîul Goiuluivr, au ca punct de plecare, neîndoielnic,un
n. pers., fie bulg. Goto« Georqios,ca NUo < Nicola, Lato < Lazar, Dota <
Eudokija, cf. toponimul sîrbesc Goiiribor), fie nragh, Gol (scurtat din germ.
Gollhard,Gotiliebetc.), cum au arătat deja Istvăn Kniezsa şi Henrik Baric380•
Intre ponderea elementelorlexicale şi cea a elementeloronomasticecare
deţinesc un strat lingvisticsau () influenţă nu poate exista, Însă, un paralelism
obliqaioriu=v,Aşa, de pildă, nu poate fi dovedită păstrarea la noi a unor toponime latine, deşi limba noastră este o limbă romanică. Apoi, influenţa veche
turcică este la noi cu mult mai sensibilă în toponimie decît în lexic. Preluarea
de ioponitnestrăine nu presupuneo simbiozăetnică,şi de aceeafaza imptumuiului toponimieo precede,de obicei,pe ceaa imprumutuluilexicalin cadrulrelaţiilor
"de contocr'v»,fără a fi urmată in modnecesarde aceastadin urmă. Observaţia
lui E. Petrovici, după care maghiarismelecele mai frapante se Întîlnesc în
satele româneşti în care oamenii nu cunosc:maghiara, În timp ce la bilingvi
predominăcalcurilcşi traducerile=",se aplică de bună seamă şi aici. In al doilea
rînd, paralelismul în cauză nu intră în discuţie cit timp toponimul ne-a fost
transmis printr-o mediere slavă384.in sfîrşit, importanţa unui toponim nu
374Nicolae
Drăgann.
Dinvechea
noastrătoponimie,
în DH,I, 1920--1921,
p. 14:1,
nota1.
37-5
P. Skok,DunajelDutian,
în "Slavia",
VII,192\1,
p. 728-·-729.
Vezişi Sextil Puscnr!u,
Pe marginea
cărţilor,În DH,VTn,1\134--1935,
p. 279,293.
:176
C. Diculescu,
Altgerml111isdze
Bestandteile
im Rumiinisehen,
In ZHPh,XLI, 1921,
p.122.
377Alexandru
Philippide.
op,cit.;p. 350.Vezişi ()vidDensusianu
, Istorialimbiiromâne,
l. Bucureşti,
HHH,
p. 157: Al. Rosetti,Istorialimbiiromâne,
]J-24.2.
378V.Arvinte,op.cit.;p. 1';1;vezişi acelaşi,Diedeuischen
Entlelinunoer:
in dcnrumiinischcnMllluiarlen,
Berlin,1971,p. HJ·c-"
27.
37!J
PrintreceidinurmăcarcIllaieredcă elean la·hazăetnonirnul
golesteIvanPudic,
flll(ost}gernwnischc
Or[sllamen
in dC/1
Balkallspracllen,
in voI.Dit lÎll/turSiidoslC11ropas
ihre
Gcschichle
uudihre.Allsdmcksformcn,
W1eshadcn,
19611,
p. 2;35.
380Is!vanKniezsa,
ZZlp'\/i)ragc
dergepidiscl!-rllntii11ischcn
S!JmMose
in Sie6enbîirl/cn,
In
AECO,ITI,1937,p. 22fl-226(pleC'Îndde
la G, \Veigal1d,
cu exemple
din documente
vechi
lnregmc,5ti)
; HenrlkBaric,Linglris!ickc
sludije,Sarajevo,
1954.,
p. 82.
381Vezişiobservaţia
sÎ!llilară
a lui Gerhard
Rohlrs'privind
influenţa
vizigotă
InHomania
apuscan<l
(Sll1dien
Zllrroman
ischcnNamenJmnde,
Miinchell,
1956,p. 2526).
".<2
eL Th.Cnpidan,
Le. ]11)/llS
geographiquesdeHoumallie
el le Dictiolll1aire
Topon
ymiijllcR(mrnoin,
În "LangueHLitteratllTC",
IV, 1\148,
p. 157c-158.
'.18"
Ap.SextilPllşcariu,
op.cir, p' :350.
"iqEsteşiobsel'vaţiallli
MntU
•.iasFriedwagllcr,
lJberclicSprache
uneIHcimalder
flwniinen
ilucrFriihzeil,
in ZHPh,LIV,19:34,
p. 6fl4.
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poate fi judecată din perspectiva evoluţiei sale, ci exclusiv prin prisma condiţiilor istorice care i-au făcut posibilă apariţia.
Cu rezerva deja făcută, ipoteza originii gotice a hidronimuluiMoldova
poate fi considerată plauzibilă. Urmează să vedem în ce măsură alte ipoteze
pot conduce spre interpretări pe deplin satisîăcătoare=",
6. [1poieza originii slave] - S-a susţinut de multă vreme că Moldova
ar fi. un toponim slav, dar cei mai mulţi dintre istoricii sau lingviştii care au
făcut această afirmaţie (Robert Hi:isler386,
G. Panu387,Cihac=",Paul Hunîalvy="
R. F. Kaindl390,G. \Veigand39l,N. Iorga392,Const.C. Giurescuw-,P. P. Panaitescu=-, M. V. Sergijevskit=") au evitat explicaţiile concrete. După Emil
Petrovici, Moldovainclude o temă cu fonetism slav de est, molâ-,"etimologia
căreia .I1U
se ştie", în timp ce Moldovabănăţeană ar fi un "nume oficial creat
de vreun funcţionar austriac din forma mai veche *.1\!lldava"(devenită în
sîrbă i\:Illdava); corespondentulslav sudic al temei ar fi fost bulg. mă/d-, srb,
mld_396
(care însă ar fi dat măld-în româneşte, cî, ser. mlaia;> rom. mălată)397.
Un vechi apelativ slav "molds.presupun şi V. N. Toporov şi O. N. Trubacev
cu referire la uel'. Nemolodoo=»,
Sensul hidronimical bazei presupusă slavă este greu de precizat. După
August Scriban,sl. corn.*moldi1avea acelaşiînţeles ea dezvoltărilesale atestate,
v. sl. tnladii, rus molodi1"tînăr" ; după el, "Moldovaar Însemna «pădure tînără », cum va fi fost pe malul acestui rîu", iar etimologias-ar aplica în egală
măsură Moldovelordin Banat şi Boemiav=.Scribanrevine Însă asupra explicatiei proprii, presupunînd de această dată un radical sl. corn. *bilt (> rus.
boital' "a clătina", pol. belio»,uel'. boulaty, rom. heltiugă < beiiuqa}, care ar
fi avut şi variantele mili, mild, pili, nili, bit, beli,bolt,boul, pe care le documentează pe baza... variantelor lexicale româneşti posac -mosac, baştină - lioşiină - ooşiină,sau chiar hara-para şi tercliea-berchea.
El conchide că Moldova,
ea şi ceh. Vltavasau rus. Pollana, "trebuie să-şi fi luat numele de la calitatea
385Ne-ampropusă examinăm
numaiipotezele
careurczintăcît d1>,jcÎt
un interes
ştiinţific.
.)
386Robert;
Hosler,Romănische
Studien,
Unlersuchurufet;
ZIII'
allerenGţirehichlc
Bomiuiiens,
Leipzig,1871.p. 325.
:
387G.Pariu,Studiiasupraaiirnărcisauricallrn
ăreipolitice
a românilor
În deosebite
secule.
În "Convorbiri
literare",VI. 1872,p. iH9.
I
388A.deCihac,DicUollllaire
d'ef!Jmologic
c!aco-/'OlIWTH'.
II, Frankl'111't
a. 1\1.,
1879.p. 201.
389Paul Hunfalvy,DieRumaJleJl
HIlelihreAnspriic!te,
Viena-'I'csehcll.
1883.p. 4:3.
390H.F.Kailldl,Geschichle
clerBnlwl1lilla,
Il. Cernăut.i,
1895,p. ().într-oaltălucrare,
VieBuleneI!
ÎI!clerBnkowina.
r, Cernăuţi,
1889.p. 21.nota2. KaineIl
nu cxcludea
posihilitatea
ea numelesăfiedoarslavizarea
unultoponim
maivechi.
391.
Gustav\VeiganeI,
Ursprllng,
p. 84; idem,DicNamenderrWllănisclien
.J!ldete,
p. 173.
39Z
N. Iorga,Istoriapoporului
românesc.
1, Bucureşti,1922;p. 15(j;idcm,Ipoqlleel
caractere
de ['clablfssement
desSlaucs.
p. 1.5;idem,RisloiredesROllInafns,
II. p. 344;idem,
POjJorul
românesc
şi Marea,în fU, XXIV.19:18.
p. 107,
393Constantin
C. Ginrescl1.
Islorial'omânilor4,
I, p. 2:i5.392.
3\)4P.P.Panaitescu,
lnlerpre/âri
româneşti.
Siudiideistorie
economică
şi socialâ,
Bucureşti,
1947,p. 55.
395M.V.Sergijevskil.
op. cit.,p. 341.
396EmilPetroviei.'Toponimice
s!cwe
de est. 1,1}.59.
3:!7
Pctal'Skok,Elimologljski
rjer'lI
ik, Il, p. ·lAl.
398V.N.Toporov.
O.N.Trubacev,
LÎngvÎs!iceskii
anatirgidronimoj)
uerhncgo
T'odnepl'ovja,
Moscova,
1962,JJ.154.Numeleapareşi în rodnaNemolod!!a
(lVlax
Vasmer,IVorferbllch
der
mssischcn
GcwassetnamC11,
VIU, p. :390).
399AugustScriban,Elim%!fii,p, 239.
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ei de Mlgitată», ori <<vî.rtejoasă
», ori «răpede,)"400,
B,V Kohyljans'ky! crede
că tema "mold-ar fi avut, pe lîngă sensul.de "tinăr, proaspăt", şi pe acela de
"nou", ,.prima dată inkîlnit
cunoscut]": molcdariăka"rîu nou, descoperit", mnlod.«zemlja,.pămînt nou, descoperrt,proaspăt însuşit"Ol.
1).1. O primă difjeultate a ipotezeislave este absenta sensurilor compatihile eu utilizarea hidronimicăa temei, fapt care a condus la contestarea verosimilitătîi ei402•Cît timp tema Îneauză tUI aveasingură-lntelesnl de "pădure
tînără"" ei numai 111combinatii lexicale (cf'. pol. mlody las, rus. molodolles,
b111g.
mlada flora)sau in derivate (cf.pol.mlodnik, hulg. mladisce,ser. mlădil«,
rus., uel'. molodnjak,uel'. rno[ozGva,slov. mladina; ceh. mladii', miii:
11Use putea pleca direct de la ea, cum credea Scriban, Apoi, nonşalarrta eu
care el reduce la UIl.numitor COmunbaze complet diferite, confecţionate din
propria imaginaţie pentru a explicavtoponirnevcarenu+arr nici o legătură,
depăşeşte limitele impuse de ştiinţa limbii.îni;elesul de "non" presupus de
Kohyljans'kyYnu esteatestat rn slavaveche4u3,
ci reprezintă.Oevolutie sernarrtică mai tirzie ilustrată, între altele, de limba maternă a autorului, ucraineaua,()!1
; oricum, el era total nepotrivit pentru a desemnao apă, iar numeletării
nu intră. în discubie,fiind un produs tîrziu al polarizării toponimice.
Comparînd deseendenţiisIavi ai temei *mold-cu cei baltid înrudiţi4oD,
nh.''''.l'v?iril
că-sensul primordial era acela de "fraged,)înăr", aplicat aproape
exclusiv lumii animale .("mÎIlz" ,j nncă",,, pui(că)", "păsărică",. "peştişor",
"roi tînăr", "purcel", "copil",,,adolescent","rnirc" etc.) şi veget.ale("copi1eţi",
"tllfe","puiet", "ramură","vie tînără", "plant[tde apă" etc.) ; eaare.în subsidiar
sensul de "moale", păstrat îl).alte limbi .care ilustreazăradiealuli.-e.*mel-d-,
dar nu avem dovezi sigure.ale .meatineriilui ca.atareÎn sl.avacomună. Unele
sensuri alestate Îndicţ.ionare,cllm ar fi cel al ser. mladiti "polvero","polvera'1'e"'106,
"a face să devină moale,friabil".4o?,sau al v. sI. mlad'b,glosat de FI'.
Miklosiehprin "mollis", sînt influenţate de etimologie: primul se referă, de
fapt, la prăşitul viei, considerat mai mult ea o aeţiune de Întinerire a plante i
400Tdem,Etimologii,
1n,,Arhiva",
XXIX,1922,nr. 4, p. 476477; idem,Dic!ionoTU
limbiiromâneşti,
Iaşi,19:39,
p. 1 423.
401B.V.Kobyljans'kyl,
op.cit.,p. 156.
·102
L-A.Candrea.,
Probleme
detoponimie,
p. 38; VictorTufescu,
op.cit.,p. 17.
403VeziFr.Miklosich,Le:ţicon
poloeos/olJcnico-groeco-laiimzlll,
Viena,1862-1865,p.
372; I.e.ricoll
LiIlgllae
po[eoslouellicoe,
18, Praga,1969,s.u.mlod"b.
40 S. Hrahec,P. ZwoliflSki,
Slownik
lIleroirisko-polski,
Varşovia,
1957,p. 348(Illolodik).
05 Dintredicţionarele
etimologice,
veziin specialBerneker,
op. cii., II, p.70-· 72;
Vaclav Maehek,
Elymologick{j
sloonile
jazykoCeskel102,
Praga,1968,
p. :167
; Aleksander
Briiekner,
SlowIlik
eIU[l1ologicZJ1Ypo[skiego,
Varşovia,1970.,
J.l.340; Pelar Skok, EIiI1lologijski
rjecnik,II,p. 4384:19;Max\'asll\er,ElimologU'eskil
slplJw",
II,p. 6'1:1-644;
StefanMladenov,
lWmologiceski
i pravopisen
recnikbă/gal'skija
lmiZooen
e.zik,Sofia,1941,p. 300; ErnstMl1cke,
WtJrlerbuch
clernicdersorbisehen
$proche
!llU]
ihrerDia/elde,
II, Bautzcn,
HJ66,
p. 910,912·-913;
H. TralltmallIl,
Ballisch-'<;/a.uisches
Worlcrbllch.
Gottingcn,
192:3.,
pi 167; Ernst Fraenkel,
Lilmzisches
eIU[l1%gisc!Jes
Worlerbuc/l,
1. Ifeidelbe.rg,
1962.p. 4314;3:3.Dintredicţionarele
vechilor
limbislave,vezişi Jan Gebauer.
op.cit.,II, p. 373-:377;Slownik
siaropolski,
IV4,
WroelawVarşovJaCracovia,
1964,p. 291-295.
406VnkSteph.Karadsch1tsch,
Lc.ricOll
serbico-gernwnico-latiJ1um3,
Belgrad,
1898,p. :375;
FranzMiklosich,
F..f!lmologiscl!es
Wiirlerlmch
clerslavischcJl
Spracl/Cn,
Vieha,1886,s.u.mo/dă.
407Bernckcr.
op.cit.,lI, p. 72.Şimaimultestedeformată.
gIosil
lniVukdecătreJoseph'
Sehiitz:"a frămînta,a muia(desprepămîntlntos)",eL Diegeograpbische
Termin%gie
des
Serbokroatischen,
Berlin,1057,Jl. 78.
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decît de afînare.a pămlntuluiw", iar al doilea, din sintagma mlada iraua,
trebuia înţeles ca,,(iarbă) tînără, fragedă"409.
Singurasemnificaţieutilă410este
cea din sintagma pol. dial.mlodawoda "woda zywiaca, ozywcza krak': deja
menţionată de noi, care s-ar traduce prin "apă vioaie,zglobie,pîriu neastlmpărat, repede". Ea ar fi potrivită pentru a desemna Moldova,al cărei curs este
torenţial pe toată lungimea sa (în zona muntoasă patul are oinclinatie de 11111
pe krn)41
1;debilitatea albiei face ca surpările de teren şi schimbărilede matcă
să fie frecvente, iar documenteleînregistrează adesea acest lucru'1l2.
De la un *moldo(voda) se putea ajunge prin suîixare la l'vlo{dovi1
sufixul s.\avav- avea în apelative, de obicei, înţelesul
cu" ceea ce
desemneazăsubstantivulw", se ataşa totuşi şi unor baze adjectivale în hidronime: ceh. Cemewa< (;1'11"negrll"414,
srb, Bjeiaoa [)(1l'O
.,allf,/13izav([<:
<* br7)Z'b
"repede"416,
ucr. Cer11l1uf1,
alb. Ceravf1< si. corn. *?:brlz1:'"
"ncgtu"'l16,
ucr Rtisaoa < rusii "gălbui", buIg.. Krcsau«,pol: ]{ra;;awo<: krasa "frumos;
roşu"417s.a. Însăşi prefixarea numelui în Nemolodt«:(faţa. de perechea sa
!vlolodov(J)presupune înţelegerea sensului bazei negate, care' trebuie să
reflectat o calitate a apei418•
Dar caracterul figurat al sensului,p1'e61111
şi lipsa
ateatărilor sale în alte limbi slave, reprezintă un motiv seriospentru a ne îndoi
de existenta lui încă din slava comună.Alte posibilităţi de explicare(în limitele
ipotezei originii slave) nu găsim, pentru oă de la un n.vpers:*fflolrl(aua) (ef. v.
ceh. JJ11adl1/Jl1,
v. pol. J'vllorla/Ja)419
nu se poate pleca În denumirea unui curs
de apă important, iar o altă temă, cum ar fi -v, sl. '*m'brlbl(1{J'b
"incet, leneş"
(cf. v. sl. nYb.rll'b,
m'bdli/J'Oşit.oponimeleceh.. Mcâla, SOl'..l\![
odla, pol. JVladla,
408Vezi,în acestsens,explicaţia
dată in Hjcl;nik
hn)(1lskoga
ili srpsko!Ja
jezikâ,VI,p.
?i22.sintagmei
mladiiiuinorţŢ(l{!
: ,,3reînnoiviaaducînd
pămînt proaspătşipres;lrîndu-l
înjurul
buludlor".Doarla Vukaparesensul(probabil
greşitglosat)"aprăşi".
409Acestaeste inlelesulpăstratde bulg.mlaâulrcu(i,eL FJălgilr.,k[
iălkovenrel'niJc,
Sofia,HJ55,p. 389.
.
no în slrbămai existăun deriva\:feminÎIi,
pluralelanlum,mladine,
1:,i1tile
noucreateprinn:vărsarea
rîurilorsan a mării(Rjecnik,loc.cii.:
estevorba,Însă.deo specializare
tirziea sel1s111ui
(sie1tirziu)ele"l10U,
exclusivîn elerivalul
menţionat.
411Mareledictionargeografic
al României
siEl11.
Grigorovltza,
op.cii.,S./!.
La1623un
misionaritalia!}vorheadespre..1111
l'apidofiumeehimnalo:t101dava''
(e;. C\linescu,Alire
l1ofizie,
p. 827).
412Vezi,depiÎclă,
DlF\,A,XVII--I,p. (a.1H05):
UIUCAHIUL,
lII,p.138ia. 1(34).
Într-opoeziepopulară
culeasădeGl'aţiall
J,1eandinzenaCîmpulunguh.li
Moldo
vcnesc
sespune·
"Auzit-am
o minciună/Că
Molelova-i
apă bună"
413IIauslIolmBielfeldt,.AlI,/awisclU'
Grammalik,
HaDe(Saale),1\)61,p. 155.CL,ele
ex., bulg.CUka/Ja<
cuIca"eleal,
vîrf de munte",Tămauil
< tămil."înLunpric",
Târnav(I
< Irân
"spin,porumhrel"
etc. (L Duridanov,
ZUf(lII1'n
slavischen
TopoJ1
!JmieBulgar/ens,
în ZSlf.h,
XXIX,lI)()o,p. 100).
'114
Hos{tk-.-Sramek,
O]).cii., r, p. 160.
-H5DragomirVujic1c,
Jlidronimi(imenavoda)LIlijevomSliUll
Drine,SaTajevo,
1982,
p. 52, 78.
416Vlaelirn.ir
Georgiev,
Bălgar,ka
elflllologija
i oTlolIlaslika,
Sofia,H1HO,
p. 133(alteexemple
lol aici).
417Vladimir
Smilau
el',Handbllcb,
p. 155şi 100.
418Terlninaţia
-vaelinrusăPl'ovincdin vechiulslav zI, prezentîn formeea svekry,
s/Jekr7>/Je;
efo1tJo!wa
< sI.TllOk.r7>
(MaxVasmer.
TheAncienl
POJlu/a/ion
Siiua!ioll
ofRusia,p. 8).
19 Jan Gebaueri
op.cii.,p, :374:EmstEichler,Zl1rSfmkfllr
undGhrollologie
slawischer
Namenl!1peTl,
În Onomas!ic(i
SI(l1)()germanicCl,
II 1,19H7,
p. 17.
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germ. Mohdelpron, m():J2Q, nu ar satisface sub aspectul motivaţiei geografiee.
6.2. Este adevărat că, .din punct de vedere formal, Moldovanu are Ionetlsmul sud-slav specific, dar nu îl are nici pe cel est-slav, cum afirma Emil
Petrovici. în acest din urmă caz baza ar fi trebuit să fie *Molod-, cum am
văzut că o au numele de ape ucrainene citate, sau oiconimul1l1olodova421,
care)
desemneazăun sat pe Nistru, în fostul ţinut al Hctinului, încercările izolate
de acomodare fie la Ionetismul ucrainean [Cămpulunqul Molodooenescs=,
Ruska !V[olodowycia42a),
fie la cel polonez {Mlodaoia)424,indică limpede cum
ar fi trebuit să se înfăţişeze el În limba populaţiilor slave vecine. De la un
v. pol. >1;
Mlodauias-ar fi putut ajunge uşor la Moldauaprin metateză (cum s-a
ajuns, de altfel, în germană pentru mai multe numc cu această bază)425,dar
ipoteza ar fi completlipsită de temei istoric. Hidronimulnostru pare să menţină
aspectul temei din slava comună, iar sufixul -aoa cu funcţie hidronimică
aparţine şi el stratului numelor străvechi->. Acelaşi lucru se poate spune şi
despre Moldovabănăţeană, al cărei nume nu poate fi o deformare tîrzie "a
vreunui funcţionar austriac", cum credea Petrovici, de vreme ce este atestat
aproape concomitent cu Mudaua, ci reprezintă neîndoielnicprototipul de Ia
care a plecat varianta sîrbă, Absenţa pleofonieiÎn primul caz şi al metatezei
în cel de al doilea constituie Însă cel mai serios neajuns în explicarea topomelor prin slavă.
Într-adevăr, nu s-au constatat în limba noastră cuvinte care să ateste
în mod cert menţinerea grupurilor consonanticeslave dintr-o etapă anterioară
despărţirii în dialecte a slavei comune: baltiişi gard par să fie elementemoştenite, cum o dovedescseriile de corespondenteindo-europenesw.Iardaltă, pro420cr. :Miklosieh,
Lexieon,p, 385:Ernsl:Vlucke.
oţi.cii" TII,p. 161--162;WaltcrWeI!zel.DieOrtsnamen.
âerSeluneinitzer
Lanâes,Berlin.Hl64.p. 4\)-50(cuscriadeapelnt
ivecorespunzătoare
: SOI',
dejosmodlţj.
pol.mdllJ,ceh.mtilţ}"slab,fărăvlagă,leşinat").
421DIR,A,XVII-I, p. 169(a,1(04),IV,p, 219-220(a,1(18);URICAHIUL.
XXIV,
p. 414(a. 1(50).418(a. 1(58); Catalogul
documentelor
tuoldooenest.i
din ArhinaIstoricăCentrală
a Statului,IV,Bucureşti,
1\l70,p. :345(a. 1l;93),
416(a,1(96).
422ŞTEFAl'\ELLI,
p. 325(a. 1806),
423Slonmik
geograficzllY
Krolest
u)«polskieq»,
X, p, 29.
424în pecetealui Ştefan1(ei.Damian
P. Bogdan,
()străveche
matrice
depecete
românească,
in Studiişi materiale
deistoriemedie,I, Bucureşti,
1956,p. 253).
425Cf.germ.Moltouie
< pol.*Mlotoo,
germ.Maldetnin
(a.1284)
< pol.*Mlodatnin,
germ.
M'bldawicz
(a, 1328)< pol. *Mlodatnicz
(ReinholdTraut.mann,
DieElb-unâ oslseeslauisc1IPl1
()l'{sllamcn,
1,în "Abhandll1ngen
(I(:\]""('\eulscherţ,
Akademie
der Wissenschaftcn
zu Berlin,PIIilos.-hisLKlasse",1947,nI'.4. p. 32, 171; idcm,Zur Lallflehl'e
deroslseeslavischen
Orlw(1l11(,n,
în ZSIPh,XX,1950,p, 15: J';lchler-WaIther,
op.cil_,1,p. 207-,208),
Deobservatcăformele
poloneze
actuale
pleacă
intermediarll
german,
fapt care
explică
ahsenta
melatezei:
,JHoldawin<
Nlaldewin,
cadeşilaNloldl/IU
<lv[olditten
(Stanislaw
Hospond,
Slol1!nik
nazw
geograficz"11ych polskizachodniei
i p61nocnej,
r, Wrodaw:::
Varşovia,
1951,p. 1\)8-1'99).
426Aceasta
esteopinia}lli
Duridanov,
dupămenţinÎndu-şi
earc-a/laşi-aproductivitatea
Îneetatde timpuriu
în
sI\lV:lfunctia
hidronimică
(dupăIvan
secolul
al VIn-lea),
în alte
categoriide nume,maialesIn orouimc
(ZaselIJallclo
Ilaslal'janite
11DoinalIfizijai llemimonl
podanl1i1e
na toponimijata,
InvoI.Slavjanska
filologija,
XV,Sofia,1978,p, 359;idem,Zanjakoi
rel/leisloIJoobrazolJalelni
fipolJc
1Jbiilgarska(a
toponimija,
p. 24.')·-250).
427Vezisintezadiscuţiilor
la LI. Hussu,[{lnogeneza
românilor,
Fondulautohlon
l!'Oea·dac
şi componenta
latino-romaniCă,
Bucureşti,
1981.p. 258-260,,113-314
şila C.Poghirc,în Istoria
limbiiromâne,
TI.Bucureşti,
19(;9,
p. 328,:341,
DupăI. Fătrut(Sizulii
delimbaromânăşi siavÎstică,Clllj"
Napoca,1974,p, 105),baltăşigdrd sint Imprumuturi
din slavacomun:'l
în "latilla
dunăreană"
tirzie[c=fazăpl'ecollstitutivă
a limhiiromâne].
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babil slav, pare a fi mai degrabă o adaptare românească, dată fiind absenţa
grupului dl- iniţial în română (situaţie identică cu rr corespondentului său
albanez dalW)428.
Cît priveşte toponimia noastră de origine slavă, se pare că,
deşi veche, ea s-a acomodat formal în mod progresiv, urmînd direcţiile de
evoluţie ale foneticii slave, pînă la asimilarea populaţiei alogene, cînd firul
continuităţii lingvistice pe teren slava fost întrerupt-w.
Deşi sub aspect istoric etimologia slavă a Moldovei nu ridică nici un
fel de probleme, dificultăţile privind forma şi motivarea geograficăau impus
căutarea unor soluţii noi.
7. încă din 1862Franz AdolfWickenhausergăsea că Moldooa(Moldawa)
include apelativul molid, la care s-a adăugat terminaţia (Jwa avînd sensul
de "rîu" ; acelaşi apelativ ar sta la baza toponimelor germane în Moul- sau
Nluld330,în continuare, istoricul austriac făcea şi alte apropieri care astăzi
ni se par de-a dreptul fantastice, aflînd "înrudiri" între DOrHaşi Turinqia, între
Sotneşşi Meuse etc. Ideea reapare mult mai tîrziu, la Iorgu Iordan, care-i
conferă Însă o armătură stiintifică.
După Iorgu Iordan hidroimul s-a format de la baza româneascămolid
cu sufixul slav -oua: ,,(rîul)cu molizi" _. denominatieperfect motivată geografic pentru cursul superior al rîului, unde se află şi o localitate Molu!; ulterior,
ca şi În alte toponime cvadrisilabiceîn -ooa, accentul s-a deplasat pe sufix
(cf, Calitunia,Cocoroua, Ciucuroua], permiţînd sincoparea lui -i- (ca În toponimeleMoldişulşi A1.oldovişul
< molidiş,moluloiş)431,Nurneles-ar încadra în seria
toponimelorslave cu bază românească[Cireoşonul,Cocorooa,Cucoua), dovedind
"o simbioză slavo-rolI,1ână"
; autorul conchide că "obiecţiile care s-ar putea
ridica în calea ei (= etimologieisale] nu i se par serioasevs=.Ea s-ar aplica
în egală măsură J'\![oldoueZor
bănăţene (Veche,Nouă, 1\Ioldo/Jiţa
)433.
Etimologialui Iorgu Iordan a fost acceptată fără rezerve de către N. Drăganu (care apreciază însă greşit numele ca fiind format pe teren românesc,
reproşîndu-i totodată lui Hasdeu derivaţia hibridă, care "încă trebuie să ne
428EsLeopinialui OvidDensusianu
(Istorialimbiiromâne,1, p. 18:\)./1'.Skok (Des
rapporlslinoutstiquce
slano-routnains,
in ..Slavia",III. 1924.p. 115-116),I}.l'etrovici(1\'oIe
slcwo-J'omâne,
II, In DR,X, 1943.p. 350),A. HoseUi(MelanY's
de linguistiqw·
il dephiloloci
e,
Copeuhaga
vBucuresl
i, 1947.p. 312şi Istorialimbiiromâne,
p. ;\43,cu rezervela ]1.(15),Ch.
Boloca.n
(in
Imbii
rOlllâll,
II,din
:p.spnniola
374)..GrupnL",!!l:Jnil!al
nu există
ryiein:elelalte
limbi
rornaru
ce,
euIstoria
excepţia
unor
cuvinte
mexicană
ŞIunor
onomatopci
dinportughezii
(SandaReinhelmer
Hipeunu,Lesqrottpes
consonontiques
initioux btmembres
danslesLatutur«
romanes,
In \'01.EludesrOllll1ne.>,
Bucureşti,
1976,p. 24).Aceeaşiopiniepentru albanezăla
A.M.Scliscev
(Slaojanskoto
nasc/cnie
uAlbanija,Sofia,1981- reimprilJlore
-.. , p. :}l!)·321)
şi pentrucuvinteleruseştidin finlalldeză,
carepăstreazănumaiaparenl grupnriledin slava
comună,
la ,J.Kalima(ZurIferkunfl
derslavischen
Lelmworler
imOslseeflnniscl!w,
in ZSIPh,
V1.
1\)29,p. 1.Ii1·
..162),aprobatde MaxVasmer(J{ritiscJws
zmdAnlikrifisches
, p, 181-18fj)si V.
Kiparski(Chronoloflie
desrelalions
slQ1)()baltiqlles
d slavofilllloises,
în FES,XXIV,1948;p. 40-41).Ipotezaoriginiiautohtonea (uvintclor
românşi albanez,prezentatăde GrigoreBrâncllş
(Vocabularul
au/oNon
al limbiiromâne,Bucureşti,1983,p. 139),esteîncăne,;rgulllenlată.
429E. Petrovici,
Daco'slava,
p. 235;A. Rosetti,Melanges,
p, 33:-·-:1,)4.5iIslorialimbii
române,p. 616--617(undeaprohăideeaexprimatăde EmilPetl'oviei).
430FranzAdolf\Vickenhauser,
Moldawa
oderHei/rage
Zlletnan UrJwndenbllche
rur file
iWoldall
wld Bul,owina,
1, Viena,1862,p. 12.
4.1L Iordan,Nllmele
!\1oldovei,
in "ViataHomânească".,
XII, 1920,nI'.2, p. 274-275:
idern,Di/'longarea
lui e .i o accentzlOli
Î./1pOZitiile
ă, e. Inşi,1920,p. 244;idem.Toponimia
1'0mdneascâ,
p. 4:.17,
473·474,478.
432IorguIordan,Tuponimia
românească,
p. 47::\,478.
433Ibidem,p. 478.
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dea de gindil'Cl)434,Gustav Kisch4:Jo,Al.Hosetti43e,Const.C. Giurescu şi
Dinu C. Giurescu4:l7,
Ion Ghetie şi Al. Mareş438,ajnngîndu-sechiarsă se creadă
ci'!
numelui apei '"hil prezintă' nici o dificultate"43', "1n ultima
vreme ea a fost susţinută de G. Ivănescu, care insistă asuprafapbuluică numele
o simbioză române-slavă în Carpaţii moldoveneşti,pelasfirşitul
secoluluial VI-lea sau începutulsccoluTuiuIVII-Iea"Ho.Mai rezervaţi se arată
V. A. NikoIlOV'141
.şi CiceronePoghire44",care găsesc-posibilesatît explicaţia
lui
Iordan, cit şi pe eeadin germanieă.
dezacord eu această etimologiese declara G. Weigand443,care n reautorului ignorarea legăturii eu Moldovadin Boemia îşi exprima
COll\IIII(!{r!':a
că "rom. MOldolJaeste fărăJndoială de origine slavă". Afirmaţia
produsul unei concepţii 111veehiteprivindoriginea toponimelcr derivate,
care Weigand Je clasifica In f'unctie de provenienţa bazei,. iar nu după
cea a sufixului (care, neindoielnic, este cel ce fixează pecetea originii); dt
nrl",Qd'praportul cu cealaltă Moldovă,Iorgu Iordan avea dreptate să-I nege444•
Rosetti semnaleazătrei dif'icu!tiiţi de care se loveşte eUmologialuilorgu
Iordan, pe care anterior oacceptase : a) este puţin prohaliilă îmbinarea unui
cuvînt românesc cu un sufix slav; b) sufixul -OUII
nu este originar, pentru că
IlU apare "în izvoarele cele mai vechi de limbă vorbită" ; c) eliz.iunealui -leste, "nejuslifieată"445
.. Şi Victor Tuf'escuîi aduce urrelecbîectii : a) popular,
arborele se numeşte molifi,forma molid "intrînd în folosintă locală mai tîrziu,
odată cu exploatarea modernă.a pădurii" ; h) numelesatului 'Moliâulde lîngă
Vama este recent (sfîrşitul secolului al XIX--Iea); c)Moldova, VecIzeşi cea
Nouă sint nume m'ainoi, fără legătură genetică cu MoI4,C1va
estică446.în sfîrşit,
Adolf Arrnbruster apreciază că "etimologia este triplitară, deci. def'icientă
şi nesatisfăcătoare, atestărilor documentare tîrzii .ale tpponimicelorNlolid"447.
Urmeazăsă vedem în ee măsură acesl.e·o.bieeţii(sau altele care s-ar mai putea
face) suhminează soluţia propusă jde Iorgu.Jordan.
7.1. Un *Molidou«ar fi fost, desigur, potrivit pentru a denumi aîluent.ul
Siretuhii, care-de la izvoare pînă la satul Vama străbate o zonă de molidişuri
·i34NicolaeDl'ăgmm,
Din!lechea
/1oaslrâ
toponimie,
p. 112·-14i(dupăel,-ovaar fitm
..sufix
Ţ{,mi\nesc")
; idem,Hom<Î!liiln
/;ea('urile
IX- XIVpebaZatoponimiei
şT7:;iiomaslicei,
în:l;).p. Hî3.
GustavKisch,Das Banulim SpiltJ:ţg\'eLiler
Drlsnumcn,
In ,.Banater
DClltsc11e
Kulturherte", 1, 1n2H.nT.,I)p. 24.
1:1(;
/1.1.
Hoselti.Istorialim/JUromânt.
p, l29.
4:37
Constantin
C.Giurcseu.
DjDU
C,GiuresClr,
l"iMiuromânilor
dincelemaivechi
/impuri
pînâ(lsiâzi.Bucnre:,U.
HOLp, 221..
48Ghetje-,I\hH·e-ş.op,
-cit.p. 1:)t1.
,j3"JVlarin
Pctrişor,Originea
mmleluiDol!rogm,
În.1;13,
p. 4:;3.
484,nota1}.
440G. 1v;l.llescu.
IstorialimbiiTfim
âwc.J3şi,1982,p. 741
·lJ1\'.A. il(onovJI\r(1lkiiiO!Jonilni(:esk'if
'slovar'.'
D.
nI'.3. p. 47 şi 59
42 Ciccrone
Poghirc.1/lf1Jdrn!lmie
l'ot:mainc;
in i.B,
(originehrvă). Jl(j(originegotieă).
413G. Vfeigand,
recenzie
în ZONF.il 1,11)27,
Jl.15:].
444l. lo]'(hm,
En/gegnl1ng.
În ,,/\.1'111va",
XXXV,1928,n1'.2,p.129.
445Al.r:osdli,Istoriaclw/niclor,
în SCL.XXVI,1975,Jl.61..tTltimadhieeţie
o faceşi
E. LOZOV311.
ofJ·cit.,p. 73.
446\'idol'Tufescu,op.cii.,p, '16,20.
4<17
Acl()H
Armbruster,
Terminologia
P'o/il/co-geografică
şi ell1icăaţărilorromâne
În epoca
cOHslilllirilor
sia/ale,
in vo1.Conslitllirca
slatelorfeudaleromâneşti,
Bucureşti,
1980,p.252'.
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masivew''.Este adevărat că satul Molidulde lîngă Vama apare tîrziu449,dar
'aceasta nll Înseamnăcîtuşi de puţin că numele apei nu ar fi putut avea aceeaşi
temă, pentru că realitatea geograficăeste străveche, indiferent de reflectarea
ei tardivă în nume proprii. Situaţia din Banat este Însă complet diferită. Harta
(i2:3"molid" din ALR SN III indică pentru zona respectivă (pct. 2, 27, 29)
termenul brad. Confundareacelor două specii de coniferese explică prin faptul
că molidul nu creşte aici: ne aflăm în zona foioaselor(gorun, gîrniţă, fag)450.
Nici la munte lucrurile nu stau altfel: "molidullipseşte cu desăvîrşireÎn flora
spontană a Munţilor Banatului; acolo unde vom găsi molid, de pildă în Semenic, e vorba de plantaţ.ii"451.
Prin urmare, ori cele două Moldoveau aceeaşi
origine, dar în acest caz tema nu poate fi apelativul molid (sg. colectiv), ori
este vorha de nume omoîone,fiecare eu etimologia sa.
7.2. Exemplele de toponime slave de factură hibridă oferite de Iorgu
Iordan nu sînt' concludente. Cireaşouulputea fi creat în întregime de slavi,
fie de la un n. pers. (cf. bulg. Ctrjasa}, fie de la un apelativ: v , bulg. *(;ere.5ovu
(cf. bulg. eeresa, Cirda < rom. cireaşă)'152.Cocorouatrebuie raportat nu la
rom. cocor, ci la seria t.oponimelorbulgăreşti Kokorooo
; Kokor'ovo,Kokora,
Kokorenskidol, Kokornaetc. < bulg. kokor"earpen", "loc spinos"453
sau chiar
"loc abrupL"454.
Cucouase Încadrează şi el Într-o serie slavă, reprezentată de
bulg. Kukou dol, maced. Kukouo, grec. Kouxot(jŢ(x(*Kukooisce}, slav. Kukooo,ser. Kukaina ş.a.455•Totuşi, existenţa unor top0Itime slave create prin

448VeziD.A.SJmrlan
şi I.G.Tănăsache,
Harfaforestieră
a României,
Bucureşti.
1930;
P. Enculescu.
Hartazonelor
deoeqeiaţie
a României
în le{{ăfllră
CI1
solul,Berlin,19::18;
N. Donită,
V.Leandru,
E. Puşcaru-Soroceanu,
Horiaqeobotoi.ică
a R.l'.R.,Bucureşti,
1960;Atlasgeografic,
p. 51.
440L-amgăsitatestatmaiîntîila .IosefBeer,op,cii. (a, :1891).
450P. Enculescu,
op.tit.; Aliasgeografic,
p. 51.Afirmaţia
lui IorguIordan,dupăcare
"deosebirea
dintrediversele
speciide conifere
nue uşorde făcutşi de aceeaoameniio treccu
vederea"(Toponimia
românească,
p.478,nota4)esteo simplăimpresie.
În Bucovina
dlstlngerca
celordouăspeciise situeazăla nivelulcunostintelor
elementare,
pe careoamenilj
Ic dobîndesc
dinceamaifragedăvîrstă;confuzia
nu esteposibilădecîtîn zoneleÎn careunadinspeciinu
esteefectivprezentă,
Aceastatrebuiesă fieexplicaţia
valabilăpentrutoateglosări!«
IJ)fl!1!!ulJJL
prin"brad"înşiratedeAl.Borza(Dictionar
etnoboianic,
Bucureşti,
1968,p, 13('J)
saudeNorbert
.Ioklpentruromânăşi germană(Unguistisch-kultllrhislorische
Unlersuchurujen
ausdemBereiche
desAlbanischen,
Berlin--Leipzig,
1\)23,p. 197,,198).
'
45!Bntosăueanu-c-Negrea.
op, cii.;p. 20.
452EmilPetrovici,studii,p. '191şi nota126.
453CI'.JorclanZaimov,
Dil'Besiedhmg,
p. 1:l8.Altenumede plante'elela temaslavă.
la Berneker,op. cii., 1. p. 540.
454GcorgiHristov,Mesinile
{menaDNladaz,sko,
Sofia,1964.p. 220.Dc altfel,Însuşi
IorguIordanrecunoaşte
că "s-arputeadiscutaasupratemei"(Toponimia
româneascâ,
p. 475).
455Vladirnir
Smilauer,
IIandbuch,
p. 101\.Deşiciteazăunelederivateslavc,]orguIordan
c.rede,
fărămotivserios,căbaza"n-apututdanaştereunuiderivat1n::2.!g1S1ecît
prinintermediarstrăin"(To}Jonimia
românească,
p. 4li7).Dartemaslavănu estenumelepăsării(cumcrede
şi Smilauel'l,
ei ]wka"eui; vIrfascuţit": *kukoua
.,cnvîrfascuţit".Observăm
aicică elinlista
amplădederiva:te-t()ponimice
slavedela ltmlc'i:Oinâncşti
dalădeIorguIordan(op.cit.,p, 1\74'181)extremde puţinepoLfi considerate
adevăraLe
"Mischnamell",
restulfiindformatiipur
slave,Astfel,Coi/roui/a,
derivatădinC;odm
(p,475),este,defapt,o deformarepopulară
a unui
toponim
slavîri-:Ti1ri,"cum
o al'at claJ:"âtcstările
vechi(Clldral)enlila
1G1(;,
el/dTet/vin!i
la lG18,
ef.DIn,i\, xvTr':'Iv,p, 73,238),dela unn. pers,prove'i'iit,cliil
ncr,kudrLc\i"ijl;;i:'fel:"ondulat"
(B.D,Hrincenko,
Slovar'
llkrainskogo
jaz!Jka.
Berlin,1925);la CîrlJbiifnl"im
afluental ŢilJănlui
senumesteCodrcaYJJ
(DI'on.
: Co,ireâua,
gendlat.CodretO
şi arela rîndulluicaafluentDeCodre1JUaICl1d;'evda"""-hiel;'nim
forinaCin;"el
codru,(îirr{
credeaN.Pentru
Drăganu
(înDR,
lV,
f92'(:"
1926;
f)rOjlîY;
ei tot elela apelativul
uer.lacn"'seîi;;lll
de"şcqmit",
CillCI1l'OOa
elin
Dobrogea
4 Lingvis
ticâ 208
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adaptarea morfologică a unor toponirne româneşti nu poate fi negată456:
pe valea Moldoviţei,de pildă, s-au semnalat alternanţe ca huţ. Oueselova/rom.
Poiana Dvăsullll, huţ lHerlovajrom. Poiana1\1ârnlui, huţ. UrsulolJajrom
.
.Poiana Ursuluiv", Uneori denumirile primare au dispărut, rămînînd numai
formele slavizate, În care baza românească este transparentă: hidron. ucr.
Ptajoun; rom. plai, oron. Malauia(Malewa) < rom.mal, Kiczeratoa(Kiczerewa) rom. chiceră,oicov Procurauia (popular: Pelmreva)<: rom. păcurii458
oron. GruIÎ Piskouaiţţ], oicoh, Piskooa, hidron, Piskauia < rom. pisc,
oicon, 1\Junt6wka< rom. munte, Rupiauia < rom. rupi t ă ], aran. }\Jqndralouia< ram. lîIîndml, hidron. Lutouia< rom. lut, oicon. Dulczoinka«;
rom. Dulce, hidron. Silkliusa, Syh{owa[y< rom. sihlă, hidron. Stţmauia
< rom. slfnâ ş.a.4S9•De aceea obiecţia adusă ipotezei lui Iorgu Iordan
nu are consistenţă, deşi procedeul formativ, frecvent folosit în toponimia
personală, este mai puţin obişnuit în cea descriptivă, unde se preferă traducerea. Dar explicarea prin acelaşi hibrid a unor loponimediferite nu trezeşte
încredere: deşi posibili, hibrizii nu se consiiiuiede obicei în serii.
Este adevărat că româna oferă multe exemple pentru sincoparea lui
-1- neaccentuat, reflectată şi în toponimul Moldişul (nu Însă şi În Moldouişul,
care este o deformare artificială a unui popular Moliduiş1.11
)4fJO;chiar dacă
mutarea pe sufix a accent.uluiîn "'}Holid6IJ(J
este problematicăpentru perioada
veche,nu ar mai fi posihilănici o obiectieadrnitînd că forma primari'!a snfixului
a fost -oua. In unele documente slava-romaneşi chiar româneşti tema include
uneori literele 'h sau Il. ceea ce ar putea fi interpretat, la prima vedere, în
sensul păstrării unor rudimente ale vocalci -i-: ('oenoAdjl'R
3EMb.MJ
,"Oi\l'AO1{i\JXinCKN1,
hoiariul 2\1ol'hdoveei,
f'ocnoAdjJl,
3E,1li\H
M,i>i\'i'AdRb.CKOH
s.a.' 51.Dar
deja Ilie Bărbulescuconstatase că aceste litere, care redau uneori sunetele
el,Î, a.,e, 0, sînt adeseoriscrise ,.de prisos"'IG".
Singura obiecţie lirigvistieăee se poaLeaduce ipotezei lui Iorgu Iordan,
fundamentală însă, este aeeea eli forma molid nu exisLain româna veche:
încă Hasdeu observa că variantele aeLuHleale cuvîntului presupun un "protoestepreferabilă
etimologia
lui EnvcrMahmllt,
elinle. Cl1/mrlnova
"cîmpiacu gropi"(Înl.E,
XXVfl,1978,p.26:'3)
celei
(p.475)CL?;:'2!2.iîîîi··(leriv6
clela
..i.()c,cfoqE..ăJp.475)
ci trebuieapropiatde baza
reprezentată
în derivaleloponimice
slave;'·'c.urn
crede
şi JordanZaimov
(Dte
j). 1(3).
explical6
dela *uîrf'dor
(p. 481).trebuie
raporla!{tla
1111
slavsuclic*
Pell'Ovici
(SlwiiT:·p'.-220
.. 224);s.a.m.d.
AS)'Jedul
denumeroixte
oIrloIonică.
rielinprodusal atradUlorparonimice
saIIal elimo]ogiilor
populare.
456Cumo face,de nUdă.EmilPetrovic.i:"asemenea
formaţiihibridein toponim;"
rOJnâneascn
nu cunosc"(:)'fudii,
p, 221),
,j.57
IoanLobiuc,Inkreu.:!iuni
româno·!m!u!e
in [oJlunimia
văii!'ÎU/lii
lYloldouifa
(j1ldelul
Sllceana).
în vo1.1.11crărilc
silllJ!ozio!lu{ui
de toponimie
(iD'i':?),
BUc.nTe.sti
1\)75.p. 170, 172
(constatat"si de noiIn ancbde),
458StefanHl'abec,Nozwlj
georJi'u/'ieznc
huculszeZPZll!!,
Cl'ac()via, p. 8/\. 13'1-,132,
'20G.22fi--227.
450l..llka:.Jk,
on.('U.,p. 2fJ2.2G:-L
2fJJ)278,282,284---2Sf:i,
2Dfi.
460DragosMoldovanu.
op. cii.• p. 1f,!.
4J.)1
St. (r. Berechet,JnHJol'fan,la
Însen1nărflor
de pc roanuscrise!r
[)pchi.
în
voI.OlH(u/in
U!'o/'csomlui
flie llârbulcscu.
Iaşi,19:1Lp. ,1[,2(a. 15'\1), HOSETTl,
L., p. ci\)(3.
15(5); Th.IInl!!"n.Ac!e»otilice
sluPoJlc
din
fi/picior
]JCl,lru
lronulMoldovei
după,1Iexrmdru
celBun.,in FU,\:X. 1\134.
p. 2GO
(cea
"2 IlieBiîrlml>:scn,
POl!c!ica
ul['u/,c[u!ui
chir;iicIntextele
l'om<Îne
dinI'CG
eu1XVIşiXV[[
11IC(lâfll/'â
CIIIJwIHlllu:nlelc
{)Uleo·.
sÎrbo·.Imll/a/'u-.
1'1[:.0,
si f'Omâno
..slauc,Bucureşti,
lH04·.
p. '11\7.
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tip comun molulou",singurul prezent în limba vcche4G:>,
pc care Norbert Jokl
a Încercat să1 explice din alb. *mol'i?J(E),
eu redarea spirantei interdentale i)
din sufixul colect.iv-ih: prin d0464•
Pe teritoriu! actualului cătun Molulul al
satului Vama se menţiona, la 1756, Vadul Molidouluiv« bis. Grupul median
-dll- se menţine multă vreme în derivate precum Moluinel, numele unui piriu
din hotarul mănăstirilor Agapia şi Secu, sau Moluluiş, un topografie tot
aeolo'165.
După cunoştinta noastră, forma actuală molid apare În Moldova
ahia în secolul al XVIII-Iea4<l".
Prin urmare, hidronimul ar fi trebuit să sune
pînă tîrziu* Moîiduooa,deoarecegrupul median im pu nea şi mentinerea lui -1ModificareaIonetică nu se putea face nici pe teren slav, pentru că în vechea
slavă "înainte de /! toate consoauele se menţin" 467.
7.:1. în aceste condiţii, etimologia lui Iorgn Iordan nu ll1aipoate fi reţinută, iar proba pe care ar aduce-o pentru simhioza slavo-românăîncă din
primele secole ale convietuirii eu slavii se dovedeşte iluzorie. Cele mai
plauzibile explicaţii privind originea numelui rămîn cea prin germanică,
de la un *Nfuldah(w)a, şi, cu mai multe rezerve, cea prin slavă propusă de
noi, de la un sl, corn.'"Moldonia,Singura obiectiecare ii se poate aduce ambelor
este aceea că structura Ionetică nu a suportat fenomenul polnoglasiei,cum
ar fi Iost de aşteptat de la nişte toponimc presupuse aşa de vechi, Urmează
să vedem dacă. obiectia este cu adevărat hotărrtoare, impunînd respingerea
de plano a arnbelor etimologii.
It. [Încercate de interpretare diacroniel1J- Fonetismul arhaic al hidronimului Moldova ar putea fi motivat admiţînd cererea unui hiatus In CYOlutia sa lingvistică pe teren slav, rezultat al asimilării timpurii a slavilor În
zona geografică dată. În absenţa datelor istorice precise, ipoteza s-ar putea
susţine coroborîndo seriede informaţii parţiale oferite de gramatica istorică
a limbilor slave, cu cele de care dispune pînă în prezent arheologia şi istoria,
ne de o parte, dialectologiaşi fonctica istorică românească, pe de alta.
3.1. Prima chestiune este aceea a limitelor temporale In care ar trebui
situat hiatusul respectiv, Ele se pot fixa pe baza cronologiein;lative a fenomenelor fonetice slavo implicate, pentru că de o cronologieabsolută nu poate
,16:,B.P.Hasdeu.Glose
româncdinsecotu!
X"VI.
ln ,Colurrln;l
lui
. V"IIC
l.g'77plill. Alte"tehtlridinlVlolcio'iu:
rns.4:;dela B.A.n.,[,2K{i(Yec!linl
Teniatnc
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deIlosoj'-·
lei L1JGG\)-'i reluatîn Bibliadela lG88,[saia00,13),Dimilrie
Cautemi]',Isloriaiero(eel.P.F'.
L Bucureşti.
1HGf),
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hl RelE)L lt;rtf),
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1908p. 20.I)enuriade
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,,]J,1\l\J.Dimpotriv,l,
G.Giugiea
inelin,)rnaimultspreundimon
("U111\Ul
decll..
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l1wlEn/wic7,1ullyss!11f'en
in ,kr StmÎi'lur dakorllmiin[sc!w Sibiu,1\)4,1,
p. 28).NeCOllyigMoare
eslI.'îneerc'\rca
luiN. Laho\'ary
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prinlr-\l1J
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cuevolutiaa> o
sub'inrtnen1Jt
luagl1iar?i
S)Usud-slavă(CorrlJ'ibn!ion.
it.
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!Jafkano"'dcuulbienne
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elefa /(1J?(fUC
J'Olllnaine.
{,es(![en1Cnis
jlr!:·-Indn-l?urop(:cns,
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fi vorba"?",Considerîndcă hidronimular fi putut fi creat sau adaptat de către
slavi cel mai devremeîn a doua jumătate a veacului al VI-lea, cînd sînt constataţi arheologiclîngă Suceava=", termenul a quoal preluării lui de către români
îi dă vocala tematică -0-.
StudiindIenornenulde akanie (redareaprin a a lui o neaccentuat)în dialectul bulgărescdin satul Tihomir,VladimirGeorgievîl considerăun reflexîntîrziat
al vocalismului slavei comune, care nu poseda vocala 0, ci distingea doar un
ii scurt şi un ă lung; astfel s-ar explica de ee cuvintele slave care măi tîrziu vor
a vea un ..o- erau re date în greacă şi în latină cu _a_470•
Punctul (le vedere eateal lingvistului hulgar, susţinut mai înainte şi de alţi lingvişti străini de
iar la noi de către Ilie Bărhulescu-t-,a fost acceptat de către Emil
Petrovici-">, I. Pătrut=", Gh, Bolocanv-, Admrtînd că deosebirea dintre
o şi il în slava comună "era mai degrabă o deosebirede cantitate", A. Meillet
se arăta mai reticent; "nu trebuie să conchidemde aici că o siav fusese un a
înainte de epoca istorică. Dar slava nu distingea în maniera greacă t.imbreleo
şi (1"475.
Interpretarea sa a fost susţinută de T. Lehr-Sprawiriski(vocala slavă
ar IiIost un ti )476şi de S. B. Bernstein (un u cu "un grad redus de labializare,
adică se pronunţa ca o':")477,care explică redarea prin a în împrumuturi nu
prin inexistenta lui 0, ci prin pronunţarea particulară a acestei vocale în slava
comună. Ceea ce ne interesează pe noi nu este atît regimul fonetic al vocalei
în cauză, cît receptarea sa de către o populaţie romanică; or, sub acest aspect,
situaţia ar fi fost identică: vocala din grupul ieli (ă după Georgiev,il, o după
ceilalţi) putea fi percepută numai ca a. De aceea, cronologia apariţiei lui ()
468Datoritădesfăşurării
lentea evolutiei
foneticeîn ansamblul
uneilimbi,precumşi a
decalajelor
dintrelimbisubacestaspect,slavişLii
recunosc
faptulcă"intreaga
noastrăcronologie
absolutăestefoartearbitrarăşi faţl\deea trebuiesă fimfoartecircumspecti"
(S.B. Bernstetn,
O]).cit.,p. 100).
469Ion Nestor,Anlochtoncs
el Slanes,p. 31 (dalarca"după567"s-a făcutcu ajutorul
uneiIibulegepideaflateÎntr-unuldin morminte)
; Dan Gh.Teodor,Teritoriul
est-carpatic
în
neacurile
V-- Xl e.n. Contribuţii
arheologice
şi istoricela problema
formăriipoporului
român,
laşi,1978,p. 1:33.Deobservatcă prezentaslavilordinsecolele
al VI-lea--alVII-leaestedocumentată
arheologic
în aceeaşizonămedianăa bazfnuluiMoldovei
in carefuseseră
semnalate
asezărtle
germanlcitor
vechi:la Ttrpest.i
__
oPetricanl(MariaCornsa,
NODye
snedcnijo:
o tiasselenii
slaojatitia territoriiRNR,în HSl,IX, HHtl,p. 506).
470Vladimir
Georgtev,
Probletnes
ţrhonetnuliques
riuslaoecornrnrzn,
în nss, XLIV, 1965,
n- 7-12.
,
70bisPaul Kretschll1.r,
Vieslaulschc
Verlrelanlj
VOI1
inrlogerl11an.
o. în ASIPh,XXVII,
1905,p. 236.239-240, cu o bogatădocumentaţie
de numeslavecu -0-redateîn greacăşi in
latinănrin -a··.
471IlieBărhulescu.Les
plusancicns,1/emcnis
riuroumainen lmlgare,
in vot Recueil
des
COlllllllll1ications.
Section1, Unguistiqne,
Varşovia,
193'1,
p. 4-8.
472E. Petrovici,Lelalinorienlalpossedaif-il
rleselement"
slrwes
?, In "HevlJe
rournaine
de lilJguistique",
XI, 1966,nI'.4, p. :31<:14731.Pătruţ,Stllrliidelimbaromâni!,
p. 2:)'7-245(cLşi p. 107),
4HGh.Boloc'ln,
în Istorialimbiiromâne.II, j).373,--,374.
47,5
A. Meillet,Leslavecomrrmn,
p. 47. 4"16
ef. VladimirGcorgiev,
P!"obl,:mes
p!wnellwliques,
p. 7. Părereaaceasta,emlsacu
multinaintede către.]. Schmidt,
carecomparavocalaslavăeu sued.ci(Krelschmer,
op.cii..
p. 230-·231),
a fostinfirmat:l
dejade e,ltrePaulKretschmer,
careIl observatcă şi grecescul
o
(o,(,j)eraun sunetfoartedeschis,
aşaîndt ar fi fostfoartepotrivits{tredeaun o slavdeschis
dacăacestaar fi existatîn realitate(ibidem,
p.236).
4775.11.Bernstcin,
OJJ.
cit.. p. l:n. Şi PaulKretschmcr
admiteaposibilitatea
ca vocala
in cauzăsă fi avut"onuanţălabialăminimă«
(oŢJ.
cit.,p. 23(\).
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în slavă, realizată de partizanii preexistentei lui a, este de fapt o cronologie
a percepţiei sale ca atare În româna primitivă.
Ernst Schwarzconsidera,grossomodb,că a s-a menţinut În slava comună
pînă În secolul al IX-lea, cînd a fost substituit prin ()478
; Vladimir Georgiev
oferă o interpretare mai nuanţată: ă accentuat trece Ia ()Între secoleleal VIlea -- al IX-lea, iar il aton Între finele veacului al VIII-Iea- începutul celui
de-al 1X-lea în majoritatea limbilor slave (exceptînd rusa sudică şi centrală.
bielorusa, unele dialecte bulgăreşti şi sîrbocroate care au mentinut situaţia
veche În forma akaniei)479.
La raguzani se constată redarea prin a a lui o slavie
şi după ee slava şi-a constituit opoziţia [a: o], dar numai în cîteva nume de
persoană Împrumutate de timpuriu de către p atricieni şi menţinute ea atare
pînă În secolul al XIV-lea480•
Dacă românii vechi (sau rornanicii,după alţii)
ar fi preluat numele Moldoveidin veacul al VIII-lea, atunci el ar fi avut forma
Mol'dâna(.< slv, corn. 1'vrăldâwll);forma Moldâua denotă că a fost preluat
dupii mijlocul secoiului al IX-lea.
Termenul anle qnemîl dă celălalt fenomen fonetic implicat, polnoglasia.
Exempleizolate de modificarea [.;rupurilorconsonantice apar încă.din secolele
al VII-lea - al VIn-lea la slavii de
de unde fenomenul se extinde spre
nord-vest; în jurul anului noo mai cocxistan în această zonă formelemai veehi
cu cele noi, ea ,i in nord-estul t.erîtoriului slav481•Metateza lichidelor din
graiuriJe sudice a devansat cronologic:corespondentul său estic, polnoglasia,
care nu s-a realizat pe deplin înainte de secolul al X_lea'ls2- cel puţin În
grupul tali. care s-a modificat mai greu483.HesLuri
ale grupurilor slave comune
se păstrează încă mai multă vreme În diferite cuvinte din limbile slave şi ma i
ales în nume proprii (de persoană şi de loe)4R4,Asincroniile se pot justifica fie
prin caracterul mai conservator al numelor proprii, fie prin conservatorismul
unor arii laterale în raport cu centrele de inovatie slave=".în aet::)tecondiţ.ii,
a111
putea presupune că limita superioară a adoptării de către ronţnj a hidrnnimului slav se situează În jurul lui ,950,admiţînd totodată cii:duhla condiţie
,1'7ErnstSchwarz,
Zur Citronotoqie
nonasl,a> o. în ASIPh,XLI,,1.
U27,p. 136.
47U
VladimirGeorgiev,
Probl
imesphon.etiutt.i
qucs,p. 1.
480IrmgardMahnken,
Slanisch
ImeiHoman
ischtmmittelalt
erlichen
Dubrotmi
k, în "Zeitschriftfur Halkanologie",
J, 1',)(;2,
p. 63-66 şi nota10.
481Erns! Schwarz,
Znr Clironoloqic
det slavisclzen
LiguideJllllHstclll1J1g
in den dculschslwiisclien
Beriihmngsgebielcll,
în Z511'h
.. IV, IU27.1).367-369.Fixareade cătreSehwarza
limiteisuperioare
1]fenomenului
în primajumălale a secolului
al IX-leapentrurusă(op.cit.,
p. 367-3(8),acceptatăşi dealţilingvişti(Gr.Nandriş,Despre
melafeza
lichidelor
In elementele
slauedinlimbariJmdnă,
în ])H,VI,1929-1930.
p. i)5li),
s-afilcutpebazaunorcrilerIicaTen-au
fostadmise(cumeste.depildă,acelaal împrumuturilor
finezedinvechearusă.pe careautorul
le consideră
pc nedreptslavecomune;vezianle,nota428).
482Vondrâk,
op.cil.,p. 400;S.B.Bcrnstein,
op.cii.,p. 198.
483VladlmÎrCeorgiev,Praslavjanskala
(onemlla
sistemai liklJidllala
meloleza,
In voI.
Shwislicen
sbornik,Sofia,HJHil.
p. 31.Pentrurestulgrupurilor.
susţineautorul,melatezaS-8
efeduatnu maidevreme
de secolulal VIII-lea- sfirsit1l1
secolului
al IX-lea(ibidfln).
484./.M.Rozwadowsld,
WIlb6r
pism,1,p. 227;'VladimirRozov,Es('co j'ormll[al1
tort,
tolt,tert, telt,1nvo].Sbornik
prac!1 sjezdll
slolJanskych
fi/o/ngd
u Praze1929,II, Praga,1932,
p. li68--69. ; IvanPallkevic,
op.cit.,p. 15(,-1Oi)(exemple
din ucrainc8nă)
; O.G.Poro!lova,
O leksike
s ncpolno(/lasiem
i polnoglasfem
UI'usskih
narodn!J/l
govorah,
în ..IJinleJdnaja
leksika"
lU711
(Leningrad,
1982),p. 50-5\J(Îngraiurileruse).
4S5A.Lampreehl,
reluatde S.B.Bernstein.
op.cit"p. 204.
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a elernerrtului lingvistic (nume
sit.uat intr-o arie laterală slavă) ar fi
putul să-i
() persistenţă
urnăt.atede secol 'in vechea sa Iormă.
Este foarte greu de crezui
aspectului arhaic al hidroniIll111ui fi fost rezultatul
asimilării slavilor atît de devreme şi
într-o
în care rîndurile populaliei slave au
fi mereureînnoitedin
marele rezervor nordic48G•
Din veacul al VII-lea pînă in al IX··leaeste
arbeolîn
bazinul Moldovei cultura slavii de tip Luka Hajkoveckaja
Hlincea 1, care dispare i'n veaculurmător=r.'De aceea, ar fi mai lesne de
asimilarea printr-un aflux de populatie românească. Se
deci Întrebarea
dacă acest aflux poate fi j ustifieaLîn limitele
fixate si dacă nu
CUHnaexistă şi alte argumente
care să..l susţină.
3.2. Evenimentul care putea provoc;l dislocarea şi translaţia în
a unor mase de rornâni nu putea fi decît. invazia
, care a inffuerrtat
decisiv at.it jsl.oria românilor cit şi pc cea a slavilor, provccind o "mare per..
turb at.ie demografică"438.
Cronica Nol.aruluianonim al
Bela, compusă
probabil pe Ia 1270489,relatează amplu succesiunea operaţiilor de cucerire
şi efectele lor. Pe la 895....896490ungurii cuceresc Pa nonia, In care
o pop nlatie de slavi şi de ,.vlahi, adecă păstorii romanilor" {JjJ!J!:.hii
(1(,t()r::.: ...
H;;'l!JJ!J..!:!l!.!:jll),
care "au fost puşi pe fugă din Panonia" (el Rotiianos{ugatos
tsse de PCW!l!!.nlg
)4!)1.
La începutul veacului al X-lea (Anonyruusdă anul \1(3)
111fcirdCTc'T'lJÎ
Arpad cuceresccetăţile Ugocsaşi Borsova din nordul Transilva..
niej492,apoi atad voievodatul lui Menumorout din Crişaria.Prima luptă este
dezastruoasă pentru locuitorii ţării, dintre care () parte se supun, alta fuge
cuprinsă de o spaimă cumplită (nam tunebaieos[ere omnesqentes)4"3.Cetatea
Byhor a lui Menumorout este cucerită eu puţin timp inaintea morţii lui Arpad
(anul ml7)494,
iar cercetările arheologiceîntreprinse aici confirmă că asediul
a avut Ioc la începutul secolului al X-lea4"".Între cele două.faze ale cuceririi
Crişanoi se inserează cucerirea de către TuhutUI11
a Ultrastloanieivoievndului
roruân (quidam !iLf!..LlJ::h.Jlll..J.;
.._BJ.U1:.!JD!JJIJ
Gclou, catcdolnnea'p12ste "vlahii şi
slavii" d'iillnlnsilvClnia intracarpaticăw«.Ordinea de citare a populaţiilor
18';eL VietorSpinci.op. cit.Jl. 64: "Jienomennl
asimilării
slavilo]'
în masaromanlea
a duratîn lVloldova
()perioadămaiîndelungat:'î
deeltÎn celelalte
provineii
românesti".
487yrn
rillChişvasi
·Cornş
a, Slouiiderdsăritpeieri/oriul
R.P.TI.şi pâiT'lllldereo
elementului
romanÎe
In i1.Joldovo
pe bazadalelorarheulugice,
În serv, IX,H15S,
p. 7:-\-84.
·18A
ŞteranOlteflll11.,
RealifâJi
rlcmogrufiec
pc lerituriulTransilvan
iciÎn secolele
V111_..X,
1n "Sllldii".XXViiI,1975,p. 18:ln.
48"J(arssiGezaa deseifraL
textulstersal pa1imp,estuJui,
în careLnmelecompleta]
magisLruJui
eslePavsa,i.gentifieabil
prin ['Dsa,episcopde Bosniaşi notaral regeluiBelaIV.
ce LudovicDem1'liY:-O"conlribulic
va!oroc'1ru'cLI
privirela iden/if'icarea
lui Anollunms,
In HA,
XII, l!lli9,Ilr. 1, p. :)H;-3J7.
490ŞtefanPaseu,VDicvodalul
TnlTi.silvuniei2,
1,Cluj.1972,p. 109.
·101
Anonyrni
GeslalIull[lUl'orwn,
p. :12/k1
'ii 6:3/117.
,102
Ibidem,p. 36/85-·
..86.
4"'-'Ibidem,p. 41--.42/112.
494Ibidem,
p. 6:3-65/117119.
4[15
SiipllturiJe
arheologice
alidalla ivealăoptmOl'lninte
deluptătoridinprimajumătate
secolului
al X·lea,care..pot:fiatribuitecu certitudine
ungurilor",
poatecelor"căzu\iîn lUpUl
pentrucllcerirea
cetăţii"(MirceaHllSU,
Con/ri/mjii
arheologice
la istoricul
celilliiBilIarea,
În
..AnuarulInsLll.utulilj
de IstoriedinCluj",IU, 1\)(iO,
p. 9).Vezişi IstoriaRomâniei,
1,p. 772;
]{. Horedt, Contributii
la istoriaTrllllsiinuniei
În secolele
1V XIU,Bucureşti.HW,S,
p. \15;
ştefanOlteanu.al" cit.•p. 1 8'10-1841şi fJassim.
19r,Anol1ymus,
OjJ.cii.. p. 44-46/ll4·
..·16.
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este SI aICI,c" în atîtea alte cazuri, senmif.icativă: ea ne arată că "în secolul
al X-lea, cind au loc aceleîntîmplări, românii constituiau populatia majoritară
il Transilvaniei"497•
unei parIi a populaţiei româneşti esle uşor de justificat dată fiind
cruzimea ieşiEi din comun a năvălit.orilor,care se mîndreau corisiderîndu-se
vredniciai lui Att ila :
pc acea vreme, observa Anonyrnus,
ungurii în mintea lor nu doreau nimic altceva decit să ocupe ţări, să subjuge
oare şi să se îndeletnicească cu fapte războinice, Fiindcă ungurii in timp ul
aşa de mult se bucurau de a
singele omenesc, ea şi lipitoarea"4>B.
Această fugii este semnalată şi de alte
cum ar fi cronica rusă zisă a lui
Nestor : "Venind din răsărit, ei l= ungurii] mergeau grăhiţi prin munţii cei
înalţi, cari s-au numit ungurest.işi începură SE!se lupte eu volohii şi eu slavii
cari t.răiau acolo r = in Pannnia]. Căci acolo erau stahiliţimai înainte slavii,
iar volohii supuseră ţara slavilor. In urmă însă ungurii goni!'ă pe volohi şi
luară în stăpînire această ţarfl"HJ9,
scriere de la U08, un dominican
f'rancez menţionează şi el alungarea vul»hilor, care s-ar fi îndreptat apoi spre
BaIeClniDOO,
Retragerea in Peninsula Balcanică el românilor panonici a fost
argllrncntată mai Întîi de Hasdeu, care colationcază ştirile deja menţionate
cu un pasaj din istoricul bizantin Kekaumenosi:OI.
Combătînd supozit.ia lui
.r.Ylelieh,după care rornaniciidin Panonia ar fi fost retorornanie=,N. Drăganu
admitea mai multe direcţii de emigrare a lor: spre Balcani, în Germania şi
spre nord, in Moraviaw".Dimpotrivă, Ştefan Pascu 'crede că ci "S--tlU
aşezat
dincoace de Tisa, în Bihor sau i'n Podişul TransiJvaniei"co4.
Noi credem că o
parte dintre aceşti români nordici, fie cei elin Pa nonia, fie mai degrabă cei
din Crişana şi Transilvania lui Gelnu, se puteau îndrepta şi spre Moldova,
deschizîndseria ernigrărilorcare vor continua ncinLrerupt În aceasta direcţie
pînă în pragul veacului al XIX-lea.
4[J7
stefanPuseu,op.cil.,p. D1.
408Anonvrnus,
op,ciI"p. 111,Desprecruzimea
ungurilorraţiide prJ7,bn;erii
,.crestini
si păgîni"din Panonia,pe careîi ucideausau îi făceausclavi.vorbeştesi Simonde Keza,
Cllrol/icon
IJungaricum
(textşi trac!.G.Popa-Lisseanu),
Bucureşti,
1935.Pi 64/11:-3-114,
precumşi fragmentul
DesandoregeLadislao
dincronicaungaro-polonfl
: "OUrIl
paganialrocissimi
el crudelissimi
Ierocissimique
flle)",'"
(Z\dolllllnwla
Poloniae
hts/oricC/,
I. Lw6w,186,:1,
p_190).
Elogiulcruzimilor
ncomeneşti
ale.,noilor
huni"seface'inmaitoateeronidljo
IT13ghiare
medievale
I.nversllri,
adunatede ,Joh,Christian
Engcl(iVZollumenfa
UngriNI.
Viena,1809,p, 4- 51),
4;)\1
Cronicalui Nes/o!'
(trad, G, POJla-Lisseanu).
Bucureşti.1935,.P,46---47,Pasajul
este dintre ceh,lllai controversate
din întreagaistoriografie
medievală,Istoriciimaghiari
credcă prin "o/iiM
In rusavechese înţelegeau
Traneiidinvremealui CarolcelMare(Mathias
Cy6ni,LesVo!orhs
desAnnales
primifiues
de Elco.in "EtudesslaveseL1'011111aiI1C8",
II. 194\l,
p. 82; Gy,Gyiirf[y,
Formation
d'{"tuls
au IX"sii:cle
suivrwl
les.,Gesta
flul1garOJ'llln"
da No/alte
A_l1on
!Jme,In voI,Nozwelles
ellldes
his[ol'iql.1cs,
1. Budapesta,
1965,p, :l:3)
; dar maiprobabilă
esteeehivalarea
numelui
cu ,.romanîi"
Imperiului
derlsi'trit(Ton1.Nistor,Bmanciparea
politică
il daco/'omunz'ior
din Transdalllwia,
In AAH(1s1.),
s, III. LXXIV,1941--HlI2,
j), 5:34),
50()
AnonYllli
Gcographi
Desctiplio
EuropacOrf<,rdalis
(textşi traei.G. Popa-Lisscallu),
Bucuresti,19:34,
p, 17/42.
501ilEM,ITI,p. XXXI-XXXIV,
502, Drăganll.Românii.p. :1:11(;9;vezisi Ernst Gamil1seheg.
machiac pasloTcs
RomollOrl1ll1,
în Omagiu
llli 10anLi.lpaş.
Bucureşti.
1943.]),2,10-276.Dllj)[\N, Iorga.carea
prelual:multedinopticadeformanLă
a istoriografiei
maghiare,
pC/s{o!'es
RonlOllorum
ar fi fost
fie "ofiţeriiImperiului
Romanal lui Carolcel;l;la1'0".
fie,.elcl1lel;te
ladine"(L'e:cfr<'Ine
frontiere
del'eI,!menf
r01In:aln.
în HHSE.X, 1U:l:1.
IL ·142··--[1:3),
<>0']
N. Dr;lff,anu,
Homânii.
]J-:U,
504Şl,efr111
Pascu,uJJ.cit. p. 50.
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Emigrarea timpurie in nordul Moldoveia românilor ardeleni sub presiunea cnceririlor arpadiene este admisă de unii arheologi,istoriei şi lingvişti,
care plasează însă mai tîrziu momentul iniţial al transferului de populaţie.
După C. Daicoviciu,din a douajumătate a secoluluial X-I(a ..se extind masele
de români din acest spaţiu central şi asupra acelorţirurturi ale Romaniei care
nLIau fost niciodată rornanizate sau din care rornanizarea dispăruse între
timp">". St. StdăncscuDo6,
MariaComşa"?",V. Arvinte-= si Gh. Ivănescu'v"
fixează inceputurile ernigrării în secolul al XI-lea, iar D. Onciul în secolul
al XII-leaGH'.Pînă la ora actuală, cercetările arheologicedin bazinul Moldovei
nu sint de naturii să contribuiela precizareaacesteiperioade.Descoperireaunei
necropolela Vornicenii Mari, pe valea ŞornuzuluiMare, datată eu aproximaţie
în secolele al XI-lea - al XII--Ieaşi atribuită populatiei româneşti de către
MirceaD. Mateişi Emil 1. Emand'i'?', nu este edificatoaredatorită materialului
ar-heologicredus. Singurelereperecontinuă să fie furnizate de progresele cuceri[ii maghiareîn Transilvania; sub acest aspect, este .mai probabil să plasăm
începutul mişcărilor de populaţie în prima fază a invaziei - de acord cu
iuîorrnat.iileistorice -, cînd şoculprodus de năvălitori a avut o forţă maximă,
decît mai tîrziu, cînd ungurii incep să-şi organizezeteritoriul cucerit, iar expcdiţ.iile de jaf, robire şi distrugere a populaţiei băştinaşe devin războaie de
anexrune teritorială, urmărind exclusiv subordonarea socială şi politică a
acest.ei populaţii.
H.:l. Ipoteza noastră parc destul de fragilă atît în privinţa directiei de
deplasare a populaţiei româneşti, spre nord-vestul Moldovei,cît şi în privinţa
epocii cînd are loc presupusa deplasare. La rezolvarea acestei ecuaţii cu două
necunoscutene poate ajuta istoria limbii române. Stabilind cronologiarelativă
a fenomenelorfonetice şi corelind-ocu repart.itia lor în ansamblul dialectelor
şi graiurilor româneşti, AlexandruPhilippide a aj uns la cîteva concluziide mare
importanţă etnogenetică. După el, "Moldova,Bucovina şi Basarabia aparţin
genetic (ramură) şi istoric la teritoriul banato-transcarpatin" ; răspîndirea
fenomenelorlingvistice s-a făcut în "valuri" de la vest spre est; coezinnea
acestui grup (Moldova,Banatul, Transilvania)s-a rupt Într-o anumită perioadă,
"iar scisiuncaa trebuit să fie mai mare (ori mai veche)Între Moldova- Bucovina -- Basarabia de o parte şi teritoriul transcarpatin de altă parte decit
Între teritoriul tr-anscarpatin şi Banat"; "faptul că Bucovina are limbă mai
puţin progresistiidecit Moldovase explicăprin aceea că.Bucovinaa fost ocupatăde dacoromâniînainte de a fi fost ocupată Moldova,că valul banat.o-transcarpat.in Il-a trecut (exceptînd doar micişivoaie) în Moldovaprin trecătorile
Carpaţilor estici, ci prin văile de nord ale Transil'vanieişi peste Bucovina"
5U5
C. Daicoviclu,
Originea
popornlni=ronuui
dllpâcelemainoicercetări,
in voI.Unitateşi continuitate
in istoriapoporului
român,p. 9i).
506St. Ştefănescu,
Mişcăridemograf'tce
în Ţărileromânepînăîn secolul
al XVII-leaşi
şi rolullorîn unilaleapoporului
român,ibidem,
p. 190.
507MariaChisvasl-Comşa,
Slaviiderăsărit,p. 84.
508VasileArvinte,Formarea
limbiişi poporului
românÎn luminacercetărilor
recente,
inALIL,XVII,19()(),
p. 29: "probabil
prinjurulanului1000".
509Gheorghe
Ivănescu,Problemele
capi/ale
alevechiiromâneliterare,Iaşi,1947,p. 174.
510DimitrieOnciul,Operecomplete,
1, Bucureşti,194(),p. 288--289.
511MirceaD. Matci,EmilI. Emandi,Habitatul
medieval
ruraldinualea1\.foldooei
si din
bazinulSOlllllZllIlli
2\.fal'e
(serolele
XIXl'JI), Bucureşti,
1982,p. 121-125.
.
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în sfîrşit, "la începutul secoluluial XIII-lea tot teritoriul ocupat actualmente
dc români era implut de dînşii"512.
1 s-a obiectat lui Philippide faptul că şi-a întemeiat concluziileşi pe
fenomenemai tîrziiG13,
dar constatările sale par să se confirmeprin cercetarea
graiurilor bucovinene (în special a celui cîmpulungean) întreprinsă recent
de Adrian Turculeţ, care constată aici prezenţa unor caracteristici arhaice,
reprezentîndtotodată concordanţe eli graiurile din Crişana,din părţile nordică,
centrală şi sud-vestică ale Transilvaniei,precum şi cu cele bănătene : palatalizarea labiodentalei lJ la y, lipsa velarizăril fui ( < -ea ) În pozitie moale,
aclo, [ănină, z(spi, plnieie, genitiv-dativul -li al articolului hotărît masculin
(caţnili, omuli), prepoziţia clipi cu sens final sau local (echivalentă Cu dipă
din Crişana) ş.a.514•Autorul observă că "deşi ariile ardeleneşti ale acestor
fonetisme şi forme gramaticale, trasate pe baza ALH, nu se suprapun, ele
se apropie sau chiar se întîlnesc în sudul Crişanei, sud-vestul Transilvaniei,
nord-vestulBanatului", dar crede că aceste con'cordanţenu s-ar explicaprintr-o
migraţie, ei 'ar reprezenta reflexele tardive ale graiului dacoromân nordic,
care ar fi fost odinioară unitarG15•
Dacă ar fi fost vorba de fenomene arhaice
dispuse în manieră difuză în ansamblul "subdialect.uluinordic", sau dacă ar
exista În graiurile hncovinene arhaisme specifice, care să le individualizeze
în acest ansamblu, atunci am putea accepta explicaţia lui Adrian Turculet .
dar dacă toate aceste particularităţi trintit la o zonă precisă din vest, ocolind
Maramuresul în pofida legăturilor istorice constante ale celor două regium.
atunci coincidenţa devine semnificativă şi se clarif'ică pe deplin apelînd la
teoria lui Philippid«. In acest sens s-au orientat şi analizelede ,.geologielingvistică .. ale lui Ernst Gamillscheg,care a văzut în Crişana "regiunea mat.că,
centrul de expansiune al rornânimii din cadrul regiunii dialectale el,' nordvest "51{)
Cei mai vechi emigranţi trebuie să fi venit în Bucovina din zona sudică
a Crişanei,iar plecarea lor nu poate fi cu mult mai tîrzie decît cucerirea voievodatului lui Menumorout. Migraţiileromânilor din Transilvania ŞjlUdesfăşurat succesiv pe măsura Înaintării maghiare, prima fiind în mod .necesar cea
a românilor vestici, iar ultima a românilor maramureşeni,care >1'
dus la constituirea statului moldovean. Aceastămigratie nu putea auea loc nwi tirziu, în
secolulal XI-lea, din interiorulstatului ,caqhiarşi pe directia
i armate&12
Alexandru
Philippide,
op,cit.;II, p. ,18(\-407.
Nune prouunţăm
aiciîn chestiunea
existenţei
saunuîn Moldova,
Inainteasecolului
al X-lea,a uneipopulaţiiromanice.
la careunii
arhcologi
răspundafirmativ(deex. TonNesLor.op,cit.p. :13;EugenIaZaharia.Donnefs
sur
l'archeologie
desIvc··-Xlesiec/es
surle lerriloire
dela ROlJnwnie.
LaCI111ure
BrateielInmlluN
Dridu,în "Dacia",XV,1971,p. 285-286;sauDanGh.Teoelor,
op. cii.,p. 140).împotriva
tezeisusţinutede Philippide,
C. Daicovieiu
si MariaC0111şa.
Dupănoi,amprentalingvistică
particnlarăa graiuril()f
din Moldova
nordicănu reJ)1"ezintă
o simplăcoincidenlii
deevoluţie
cu graiurilede tip ardelenesc,
ei a fostprodusul1l1ultisecular
al infiltraţiiJor
de romtlni
transilvăneni,nu numaielinsecolulal XIV-lea,
de dnd elesînt documentabile
istoriceste,
ci si mai
dinainte.Ideeaunuisubelialeel
nordkunitar,carear fi cuprinsTransilvania
şinordlJI
Moldovei,
nu poatefi înţeleasăîn termeniiistoriei;coneordanţcle
nu reprezintă
un punctde plecare,ci
sIntrezultantaunuiproces.Subacestaspect,corelaţiile
stabiliteelePhilippide
jsi păstrează
Încăvalabilitatea.
513G. Ivăncscu,
Istoi'ialimbiiromâne,
p. 2\l6-2H7.
514AdrianTurculeţ.,
Graiuldin zonaCîmplllllnqllini
.Moldovenesc,
p. 1\)-20; idem,
Strnclura
dialcclală
a grafurilor
româneşti
dinBllcovina,
În"AL
IL,XXVI,1H77-·
J978,p. 103-115.
5lSAdrianTurculet:,
SlrncluTa
dialeclală,
p. 111.

eIeetîv cea mai veche,prima carea rupt coeziuneahlocuPhilippide, Amintirea acestei "vetre" transilvăncnc
Ulai
în cronica moldo-rusă, unde se
cu bună voie" pe romanii vechi" şi "le-a
rîurile Muresşi Tisa, locuinumit Criş, Şi aici
de către romani a ludroriimuluiMoldova
nu mai pilITirnposibiiă, chiar dacii.nu se p ot.invocaşi alte
structurâ. .La IirmaurrneIor, spuue.âPhilippide repronternu('Iewt'lltclol'slavc vechi diu română. un singul'exemnru
Dunăpe cineva l)(
uri"GIS,iar acest exemplu est.ede
De ;HJeL
"istoric,·.care au impus osiîicări formale
cea mai cunoscutăfiind situatia t.oponimieislave din Grecia,
"'Dn1-,n
..,1aspectulslav cornun ea urmare a asimilăriislavilorîn secolele
al VIII-lea. Şi mai interesanti] pentru noi este
toponiIl ,·Iorf{tdimetateza lichidelordin Illvricum : l\i[arlini.sr'ica
(Dalmatia), Varcar
Porcani (Serbia), Ma!Ca (;;Alaflia, la nord ee Ni.ii)
, Baltaberilouica
(Sfrhin răsărit.eană) etc., menţinute pînii tîrziu de români; "exemplelede
tl{ gen, spune Miiivoje Pavlovic, indică regiunileunde asimilarea valahilor
" f"it post.erioarăacţ.iuniilegiimeLalezei·'519.
Între slavizarea oraşelorDalmaţrei
l
" ltatun-eio: a existat UDdecalaj temporal, iar "mehrteza lichidelor
IWdovedeste că asimilarea se opera într-o manieră heteroeronft""20,
9. [Concluzii]. După examinarea soluţiilor etimologicepropuse pentru
hidronimul 11101do/lo,
ni se parc limpede că Biei una nu se impune spiritului
critic cu forţa evidenţei. Această situaţie este, de altfel, obişnuită în cazul
hidroriirnelorzise majore, a e,1rOI'etimologie poate fi considerată cel mult
plauzibilă. Important este C"Iea sa ofere un indice convenabilde verosimilitate
(sociogeografică),de posibilitate (lingvistică) şi de prohahilitate (istorică).
IrC'azul de faţ.ă,această conditie o îndeplineşte, după părerea noastrf!,ipoteza
originii vechi germanice.
Daforitiî eonformaţiei geologieecaracteristice a albiei sale, rîul a fost
lwrnit, prohabil, *Mulduh(u}o "rîul eu maluri moi" (antonimul lui Steinaha
pietros") de cMre Lriburilede Laifali aşezat.epe cursul său mijlociu in
51"I':rnslGamillscheg,
(;bcrdie[ferkun(t
deTRumâr:cn,
extrasdin "Jahrbuc.h
derl'reuD.
Ak'iJklllic
derWissenschanfn
ZllBerlin", 19-1(),
D· 1:3.
517Cconirilc
slauo-române
din sec. X\7 XVI,pnbIicalede Ioa)}Bogdan(ed. 1'.1'.
f's,mdteseu).
Bucureşti.
1959,p. 15ti/15\1.
'Inlegătnr{\
cu aceastăcronică,D. Onciulapreciacii
"m\!.':cul
istoric"31mituluiestetocmaiCoc-caslă
emigrare
ardelenească
în Moldova
(Oj;cre
compiele,
p. 7:2).Istoriciicareau comentat
pasajulan văwl.aicio referireexcIusivilla
Maramureş.
Aşa,
Ioa" BIH(dun
: ,.regele
le ridelocde şezutîn Maramureş,
Ia Criş"(Ver:hi/e
cronir:e
moldouene.5li
UrcCÎw,
Buureşti,J891,D.GG)
: smlGheorghe
1.Brătianu: .SiaşeazilîntreMure.s,
'fisa
!..ris,în Y{nrnmurcs"
(Tradf(!a
islo/'icil
despreintemeierea
statelor
româneşti,
Bueuresti,
1\145.
151).1JarMal'amurcsul
nu sc,aflăintreac:cste
riuri,deundeconduizia
că esle'ImLadedouă
J) în A1aramurcş
si 2) .".Iocul
cese ciliam{l
Cris",ÎntreMuressi 'Iisa,deciCrişana.Dacă
ref,'<reas-arfi fi'icutexclusiv
la Vfanl!llUrCS,
3lnănnnteie
geograîice
următoare
nn şj'arfi avul
},(}8ttd
: defapt.ele1ncearcă
s:JeirCU1l1scrie
()zonă(arenu'aveanunle,darse.nsul
precizării
S-H
pfff'rJul
înlmcîtvaprin copiere.
518AleXCllldni
Phi1ippidc,
Of!.cil.,L p. !l06.
i>!!1
J\lilivojc
Pavlovic,
Les.mbsf['ais
del'Jl1uricwn,
Învol.DieRU/IUT
SiidoslWtOpGs,
p. HJ1.
5?()ibidem,p. Hl1-192. Prezenţa..valabilor"'
se reflect.ă
I)iin răspîndirea
numelorde
fii.Fir-în -ul(Radulouic
elc.)exclusiv
ÎnZOlla
ruralăa IJalmaţiei
(ibidem).
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secoleleal IU-Iea -..- al IV-lea. Apoi hidronimul a fost preluat de către slavi,
care l-au adaptat formal în Moldaoa. In secolul 11X-lea s-a produs o discontinuitate In evoluţia numelui pe teren slav .- fapt explicat de noi prin asimilarea probabilă a populaţiei slave de către românii plecaţi din vestul Transilvaniei din eauza invazioimaghiare, În acest fel tem a hidroniInului şi-a merrtiBut aspectul slav vechi, iar alternanta de sufixe Moldana j!/fâldolJ{{
s-a transat
pc teren românesc într-o Formă hibridă, Moldoi.«.Devenit nume al coloniei
maghiare-săseştide la Baia, iar apoi al statului feudal nou
hidronimul a suferit o serie de adaptări noi pe teren
(JIoldua) şi german
11,J\1Mofdu,
I\lulda), care
s-au contaminat
conditiile hilingvismuluidin zone ale Moldoveinord-vestice Transilvaniei, fie Între ele (JUvlduo). fie cu Iormelc rornâ
j\;luhloua,
JUIi/duua,iVlulduha).
Cit priveşte Moldooodin
explicaţia nu
fi
Numele
este atestat prea tîrziu (în veacul al X'Vl-Iea] şi a desemnat (init.ial) un curs
de apă prea mie pentru ca să putem crede că este anterior secoluluial. X-lea,
Dacăel ar fi fost de origineslavă,
;\1(ă) 1-ar fi trcbu iLsă se păstreze; este
deci mai prohahil un compus de
germană medie (de
de la aceeaşi
bază Mold- şs.s.ouuie"api, rîu, insulă" Preluat de către
refugiati aici
după cucerireaţării lor de către turei, numele a fost acomodat la seria hidronimelnr în -âua /-'-.0110
din zona apropiată. Forma il,11Ulâu(J
(AludâUIl)se explică
prin inrJuenta pronuntiei sîrheşt.i, în care -1- silahîc se vocalizase, pe cînd
Alâlclovupare să se fi păstrat de către vorbitorii unui dialect de tip caraşovean,
în care această consoană este mentinută ; ambele forme au fost preluate mai
apoi de către români. Chiar dacă româna llll operează cu cele două sufixe, nu
poate fi exclusă nici posibilitatea ca hidronimnl german să se ri transmis şi
direct populaţiei româneşti, deoarece acornodareafiualei nu implică folosirea
efectivă aUlluÎ sufix -oua.
.
MoldolJarămîne un nume greu de explicat, dar dificultăţ.ilenu ţin atît
de Inţ.elegereasemnificaţieisale lexicale, cît de justificarea m(''tţinerii formei
arhaicevAceast.ărezistenţă particulară a formei ascunde în sinc un moment
cu totul deosebit al istoriei neamului din această parte aţ.1irii, pentru care,
tel putin deocamdată, ne lipsesc inîormatiile suficiente pentru a-l lumina
şi a-l circumscrie.
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L'ETYMOLOGIE
DU HYDHOKYME
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11
Resume
Pouret.reconvaincante,
il faut quel'etvmologte
desnornsde Ileu rempltssetroisconditions:etre nraisembloble
sousl'aspectde la motlvatton
(socio-)geographigue,
Jinguisttquementpossible
et htstorlunement
probable.
Plusrl'uneIoislestroisperspectives
ne sontpasconjugueespourla dcterrninatlon
desCtymons
- d'oula capaclt
e probantesensiblement
af'Iaibl!e
desarguments,
Pouretre ettlcace,la verlricatton
desresultals doitpuursuivre
egalernen
t ee
trlplechernin.
Cet.temethodeest utiltseeparI'auteuren cxaminaut
quatrehypotheses
concernantl'origillC
du hydronyme
lVlolclova
: cellede I'ortgineccltlque,cellede l'orlgineirantenne,
ccllcdeI'ortgine
anclcnne
germanique,
et celledel'origineslave(purement
slave,ouimpliquant
deselements
heterogenes).
SelonI'nutenr,seulerncn
t la trolsieme
hypothese
fait faceaux exigcncesd'ordremethodologiquc.
A causedela conrormatton
geologique
toutepartteuliere
desonlit, la l'îvierea elenommee,probahlcment,
*Mllldah(u)a
"Vallce:lUXrivesmolles"(l'anlollyme
de Steillaha,.Vallle
auxrivespierreuses")
parleslrilmsdeTuifales
quiseSOl1t
Hab1isursoncoiJl's
moyenauxIIIe_"""
IV·siee!es.
Ensuite,l'hydronymc
a et" l'C9U
par les Slaves
(atLesU\s
parlesfOllilles
archeologiquesSUI'
la placedesanciensgcrmaniques
jusqu'auIX· siecle),quiPontadaptedu pointde
vuedela forme:Moldewa.
AuX"siecle,il s'estproduiL
unediscontinuite
dansl'evolution
du
]10lTI
en contexteslave- fait cxplique
par1'assimilation
probahledesSlavespal'lesHoumains
qai sontal'rivesici cnpartantde ia Transylvanie
Onestii C3use
de l'invasion
desOugriens.De
ceUcfa<;ol1
s'expliquera
tontenueseriedeparticnlarites
3fchaiqucs
quiunissentlespatoisde
Hncovine
aveecenxdeCrişana,el elem(\me
le faitquela racinehydronymique
a pu maintel1ir
son aspectvieuxslave.
Touteautreestla situationdela Moldoua
de Banat.Atlesteâ peineau XVIesi!clc.et
designallt
tout d'abordnuepetiteriviere,BonBOlTI
est probab1ement
el'origine
lTIoyennc
allcmande,de la memebaseTvIoldavec-Ollwe
"eau,riviere;îJe".-.On
peut supposer(ju'ila ete
donneparlesTeutonspendantleul'courtsejourau rlli1ieu
du XV·siede.

