PRIMELE A TESTĂRI DOCUMENTARE ALE LOCALlTĂ ŢILOR DE PE VALEA
CUGIRULUI, ETIMOLOGII ŞI CONTROVERSE ISTORIOGRAFICE

«Şi Între intelectuali, de o bucată de
vreme, se desface un interes tot mai puternic
al unora pentru cultura celorlalţi şi se
găseşte dese ori, supt deosebirea limbilor,
acelaşi sujle!»
N. Iorga

Cele dintâi atestări documentare ale aşezărilor închegate pe valea Cugirului în zorii evului
mediu, precum şi etimologiile denumirilor sub care sunt ele consemnate de izvoarele scrise au captat
mai puţin atenţia spec i aliştilor, fie că este vorba de istorici sau de lingvi�ti.
O primă şi singulară abordare, de pe poziţii critice, a problemei de faţă o datorăm Malvinei

PătruI, care a dedicat un studiu special unei categorii aparte din toponimieele de pe valea Cugirului,

mai exact numelor de localităţi ce mărginesc această apă. Autoarea subliniază, de la bun început,

originea comună a denumirii localităţilor Cugir, Şibot �i Vinerea, care în primele menţionări

documentare apar sub forme foarte apropiate', Alte opinii, cu referire specială la localitatea Cugir, pot

fi regăsite Într-o lucrare recentă semnată de Simion Schiau2 sau în monografia dedicată istoriei
Întreprinderi i mecanice din Cugir3 Punctele de vedere exprimate, îndeosebi în cele din urmă două
lucrări au acreditat ideea atestării Cugirului, pentru prima oară în documente medievale la anul 1493.
Mălturie în acest sens stă şi serbările aniversare desfăşurate În anul 1993, când s-a apreciat Împlinirea
a 500 de ani de la momentul celei dintâi atestări documentare a localităţii aflate în discuţie.

Aşezările medi evale sunt numite frecvent, pentru perioada de Început a feudalismului, cu

termenii de terrae sau vii/a. Este şi cazul zonei noastre, unde putem pomeni menţionări le de la 1310 -

terra Felkuner, 1340

-

vii/a Alkunir4 sau 1493

-

villa Kudzyr.

Referitor la problema denumirii asemănătoare a localităţi lor Şibot şi Vinerea, diferenţierea

constând doar În fapiul că cea dintâi se numea de Jos iar cea din urmă de Sus (Felkul1er, respectiv
Alkunir), în funcţie de poziţia satului în aval sau în amonte de râul Cugir, trebuie avut În vedere un
eventual proces de roire. Ne referim aici, desigur, la posibilitatea desprinderi i unei părţi din populaţia

unei aşezări mai vech i şi roirea acesteia în alt spaţiu, mai mult sau mai puţin Învecinats. Acest lucru
implica Însă existenţa. În acel sat-matcă a unui potenţial demografic important6 . Nu avem astăzi, din

păcate, la Îndemână datele necesare pentru a putea, măcar, presupune care a fost acel prim sat. Doar

atât suntem în măsur[\ să precizăm, la 1310 când În documente este pomenită acea terra Felkuner,
separarea din aşezarea matcă deja s-a produs.

Astfel, localitatea Vinerea, prima aşezare atestată documentar din cele patru, câte se înşiră de

a lungul văii Cugirului , apare iniţial, după cum am arătat, la 1310, când sunt pomenite pământurile
Felkuner (terra Felkuner), cu ocazia unei danii.'. Puţin mai târziu, va fi amintită, În aval, o altă
aşezare. Pentru a se face distincţia Între cele două localităţi, care aveau, se pare, de la Început, aceeaşi
rădăcină comună «Kener, după M. Pătruţ, < Kuner, după opinia noastră), vor fi uzitate În izvoarele

I

M, Pătrul.

2

S. Schiau, !lleslQrea documentară a localităţii Cl/gir şi evoluţia evo/II/ia sa până lajumătatea sec. al XVIII-lea, în

Topol1imice din valea ClIgirului, în Cercetări de lingvistică. anul V, 1-2, lan-dec., 1960, p. 111-114.

C"gir-500 (1493-/993), S,biu, 1993, p. 29.
3 ***

Îm reprindcrea mecanică el/gir la 175-0 aniversare 1799-1974. Sibiu, 1974, p. 13 (in continuare

q

Şt. Pasc li.

I�oicv()dalul Transilvaniei, val. II, C1uj-Napaca, 1979, p. 65 (în continuare Voievodotul).

'i

ŞI. Pascu,

Voievodatul, L Cluj-Napaca, 1971, p. 157,225; idem, Voievodatlll, II, p. 56.

6

Şt. Pascu,

Jloievodallll, 1, p. 157.

7 ***.

179.

/lvlC).

Doclllnenre p,.ivind istoria României, veacul XIV C Transilvania . voI. 1, (1301-1320), Bucureşti, 1953, p.
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vremii formele A/kenyer (Kenyerul de Jos), pentru v iitorul Şibot şi Felkuner ("Ierra Felkuner")
'
(Kenyeru/ de Sus) pentru v i i toarea aşezare Vinerea .
'
Persistă Însă, În continuare, problema etimologiei numelui purtat de cele două localităţi,
Vinerea şi Şibotul, care este destul de obscură şi destul de lapidar analizată.
În cazul Şibotului, M. Pătruţ este de părere că forma sub care apare localitatea Într-un

document de la 1330, şi anume Kunyrthu (Kenyert6), derivă din poziţia geografică a satului. Potrivit

observaţi ilor autoarei, term inaţia - tii, provenind din vechiul - thu (- tu), are În limba maghiară şi
sensul de "gura unui râu "0, Dacă luăm în considerare faptul că, în evul mediu tim puriu, vatra satului se
găsea in partea nordică a actualei localităţi Şibot, deci În apropierea locului de v ărsare a râu lui Cugir În
'o
Mureş , opinia exprimată mai sus pare a fi extrem de pertinentă.

Denum irea târzie de Şibot, cunoscută doar Începând cu anul 1733, sub forma Sibeth, derivă,

potrivit unora, dintr-un antroponim. Semnalarea, la 1349, a unui "comes Syboldus de Koyngir",

�

sugerează o eventuală conexiune Între antroponimul Syboldus (de origine ermană) şi numele de mai
"
târziu Şibot. Etimologia propusă de M. Pătruţ , preluată şi de H. Fabini 2 , este tentantă, dar nu ne
explicăm Încetăţenirea atât de târzie În documente a formei Sibeth, distanţa de 400 de ani fiind prea
mare. Fil iaţia dată de G. Kisch denumirii Şibotului, ca derivând din cuvântul şipot « sI. şipoi
izvor),
tl
contestată de M. Pătruţ , credem, la rândul nostru, că nu poate fi acceptată În cazul de faţă. Faptul este
=

susţinut şi de forma sub care este şi astăzi cunoscut în l i m bajul popular Şibotu l, atât de locuitorii
acestuia, cât şi de cei din împrejuri m i, anume cea de JibăI, Jibot (de aici luând naştere antrop9nimele,
des întâlnite, de Jibolean şi, foarte rar, Şibolean). De altfel, începând cu secolul al XVIlI-lea, numele
localităţii apare şi sub forme precum .lubăt ( 1750), Jibel ( 1766) sau Jibol (1854) (vezi anexa 1).
Interesant, credem, de semnalat estc şi forma sub care 1. Budai-Deleanu redă, la începutul sec. al XIX
lea, denumirea pentru Câmpul Pâinii şi cea pentru Şibot. Dacă prima dintre acestea are forma
maghiară latinizată Campo Kenyer
cea de-a doua preia forma română - Zib ol h 1 4 .
-

-,

A. Amlacher, un erudit pioner al preocupărilor ce au vizat Îndeosebi istoria scaunului Orăştie a
cuprins în stud i i le sale numeroase informaţii cu privire la localităţile de pe valea Cugirului. Trecând în
revistă atestările docum entare ale acestor aşezări, întâlnim la Amlacher următoarele identificări:
Balomir (1517 Balam)r, 1599 Ba/amer), Cugir (1493 Kudzyr, 1567 Kwczyer, 16 17 Kulser, 1673

Kucsir), Şibot (1320 Cogner, 1330 Kunyrlhu, 1332-1338 Kunertu, 1349 Koyngir, 1515 Alsokenyr),
'5
Astfel, după cum
Vinerea (1330 villa Wolkani, 1332-1338 villa Vilkani, 1577 Felsă Kenyer etc.)

vom vedea, covârşitoarea m ajoritate a specialiştilor s-au raportat la identificările lui A. Amlacher, fie
că a fost vorba de editorii seriei de documente pentru Transilvania, fie de C. Suciu, autor al unui
"
excelent instrument de lucru În problema de faţă , cu toate că respectivele denum iri ridicau, la o
privire atentă, serioase semne de Întrebare.
Pentru localitatea Vinerea, am văzut că geneza formei Kenyer este comună cu a v iitoarei
aşezări Şibot. Forma târzie, păstrată până în zilele noastre - cea de Vinerea -, este destul de dificil de

8

mai este

C. Suciu. Dicţionar istoric al localităţilor din Transilvania, voI. 1, Bucureşti, 1967, p. 250. Componenta kenyer

întâlnită

şi in cazul aşezării Kukener (K6kenyer), amintită in documente la anul 1256 (Vezi Zs. Jako. Erde/y

oknuinyrar. Oklevelek, lel'elek es mas irâSO:i emtekek Erdely t6rtelletehez. 1. (1023-/300), l3udapest. 1997. p. 198).
9

M.

10

!'[Uru!.

up. df. . p. 112.

Vestigii arheologice atribuite fcudalismului timpuriu au fost semnalate deja in vatra nordică a satului. aproape de

Murcş (Repertoriul arheologic a/Judeţullli Alba, Alba Iulia, 1995, 181), rămăşiţe ale unei posibile vetre mai vechi.
II

Ibidem.

12 H. Fabini, AlIas de,. siebenbiirghisch-săchsischell. Kirchenbll/"gen und Dorfkirchell, Band 1, 1998. p. 769.
13

Apud M.

Pătru!,

op. ciI.. Un loc numit

Şibot ("râwrile Şibol') întâlnim Însă la 1664 În zona Zlatnci

Prodan, Răscoala lui Horea, voI. 1, Bucureşti, 1979. p. 89).
14

(er.

D.

1. Budai-Deleanu, De originiblls populorllm 7i-ansylvaniae. Despre originile popoarelor din Transilvania, val. I

II, Bucureşti, 1991. p. 119-120.
15

A. Amlacht::r, Urkundenbuch Il/r Geschichte der Stadt llnd des Sil/hies Broos bis zum Uebergang Siebenbiirgen

unter Erbfiirslen alls

dem

I-Ial/se

Oeslerreich

IIcrmannstadt, 15, Hen 1. 1880, p. 162-228, p. 163.

16 C. Sudu. op. cii..

(1690).

in Archiv

des

Vereines fi;r siebenbiirgische Landeskunde.
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precizat exact cărei conjucturi se datorează. Fiind un nume românesc, el se pare că derivă totuşi de la
l'.

ziua de târg, ce se tinea, cu probabilitate, În ziua de vineri În această localitate

Alături de părerile exprimate mai sus, credem că ar putea fi luate În consideraţie şi alte
posibile căi de urmat, lepădându-ne, cu curaj şi obiectivitate de haina strâmtă şi neproductivă a unui

fals "patriotism", chiar fie el şi local. Dacă lingvista M. Pătruţ a pus accent Îndeosebi pe terminaţia
numelui localităţilor pom en ite, în cele ce urmează dorim să atragem atenţia şi asupra semnificaţiei

rădăcinii acestora,. asupra căreia Încă nu s-a stăruit. Reamintim că, la 1310, localitatea Vinerea este
denominată prin Felkuner, În transcriere KU/Jerul de Sus, iar la 1330 Şibotu l apare sub forma de

Kunyrthu. Ambele nume conţin, aşadar, rădăcina Kun -, Încă de la primele menţiuni documentare şi nu

pe cea de Kenyer, aşa cum consideră autoarea citată, formă atestată doar mai târziu, Începând cu
's
sfârşitul sec. al XV-Iea
După cum bine se cunoaşte, În m aghiara veche, kU/J reprezenta un etnonim
l'.
Spre exemplu, la A/Jonymus,
prin care erau desemnaţi cumanii, dar şi alte populaţii tiircice de stepă
20
etonimul desemnează fie pe cumani, fie pe cabari sau pe peeenegi . Date fiind realităţile etno-politice
din sudul

Transilvaniei

În secolele ce marchează faza timpurie a feudalismului, Întrevedem

posibilitatea derivării numelui celor două localităţi din etnonimul kun, ce poate fi asociat, eventual,

unor grupe de populaţie tUrcă, pecenego-cumană, stabilită posibil, la un moment dat, pe valea

Cugirului. Astfel s-ar explica formele cunoscute din documentele Începutului de secol XIV: Felkuller,

"superior Kunertus , KUller Superior, Felkunir (Vinerea) şi KUllyrthu, KUllerlu, Olkullir (Şibot) şi,
21
eventual, cea considerată o transcriere greşită, Superiori Kuminu • Cercetările arheologice de teren ar
"
putea susţine ace stă ipoteză prin prezenţa, atât in vatra nordică a Şibotului , cât şi În aşezarea de la
"

Şibot Cânep işte a cunoscutelor căldări de lut, pătrunse in spaţiul intracarpatic odată cu venirea
-

pecenegilor, însă după se apreciază, în general, atribuirea etnică a acestui tip de vase este relativă.

Denumirile celor două localităţi se vor modifica în cursul secolelor XV-XVl . Astfel, Vinerea
devine la 1486 Felkenyer, pentru ca Şibotul, la 1515, să apară sub forma Alsokenyr. Aşadar, rădăcina

kun - este Înlocuită cu rădăcina ken -, iar, prin urmare, semnificaţia iniţială a primelor menţiuni

documentare se p ierde. Acum sensul se transformă, legându-se de fertilitatea solului regiunii. Câmpul
2l
bogat În grâne de la Vinerea şi Şibot va fi sugestiv numit Câmpul Pâinii (în m aghiară Kenyermezo).
M. Pătruţ, acceptând supoziţia de faţă, atrage atenţia asupra formei corecte Încetăţenite de saşi, ce
'"
Brodjdd şi nu Erolfeld, cum apare în documetele editate În limba germană ,

trebuie să fi fost

reprezentând, În fapt, traducerea pentru toponimul Câmpul Pâinii. Părerea noastră este că doar

ulterior, În urma evenimentelor memorabile petrecute În toamna anului 1479, ce vor da o notă de
"celebritate" zonei, aici având loc sângereoasa luptă Între oştile creştini conduse de 1. Bathory şi Pavel

Chinezul şi armata turcească a lui Mihaloglu Ali, se va încetăţeni forma Kenyer, formă lipsită oarecum
de sens, ce dezvăluie, după noi, coruptela din vechiul Kuner.

Luând ea ob iect de discuţie localitatea Cugir, cea mai izolată dintre aşezări le aflate pe valea

Cugirului, se susţine, de către majoritatea celor care s-au ocupat de acest subiect, că, dată fiind poziţia

sa mai retrasă, era firesc să fie menţionată documentar şi cel mai târziu. Anul vehiculat, În genere, este
25
cel de 1493, moment În care apare în documente villa Kudzyr . Doar in două cazuri Întâlnim poziţii
17

Ve'zi

18

Alestarca Şlbotului la 1 281 sub forma Kener nu este astăzi acceptată, dovadă necuprinderea ei în repertorieri!e

M. Pătruţ.

op. cit., 113.

recente, cu excepţia celei lui L. Fcrene (L. Ferenc, Alegeszentelt k6vek. A kdzepkori erdelyi piisp6kseg templomai, II, Alba
Iulia, 2000, p. 59)
19 N. Drăganu. Homânii În veacurile IX-XIV pe baza toponimiei şi a ol1omasticii, Bucureşti, 1933, p. 282: A.
Ritthaler, Die KII/Jlancl1. În Sicbcnbiirghische Semesterbfâlter, 2, 1988, p. 129; V. Spinei. Migraţia ungurilor În spaţiul

carpato�dllnâreal'l şi confocrele /01' românii in secolele IX�X, in Arheologia Moldovei. XIII, 1990, p. 129�130; Idcm, Marile

migrarii din estul şi sud�es{lI/ Europei În secolele IX�XI!!, Iaşi , 1999, p. 202-203.

20 v. Spll1eL op ci!., 129-130.
2 1 *H,

Documente privind istoria României, veacul XIV, C. Transilvania, voI. 111 (1331-1340), Bucureşti, 1954, p.

182.
221nf. amabilc

M_ Blajan.

z:; M. Părruţ, op.

cit., p.

2� Ibidem.
2:'

S Schiau, op. cit., 29.
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diferite de abordare. Prima dintre ele ar fi identificarea dată de Şt. Pascu acelei localităţi Koyngir de la
26
1349 cu actuala localitate Cugir . Cea de a doua poziţie o regăsim în monografia Uzinei m ecanice din
Cugir, unde se arată că villa Kunentul11, de la 1330, devine în anul 1493 villa Kudzyr, deşi puţin mai
jos se precizează că documentul din 1493 "reprezintă prima atestare scrisă în m od absolut clar despre

,,27
existenţa localităţii Cugir, în acea vreme
În privinţa explicării etimologiei numelui Cugir, atât lingvista Kniezsa Istvan cât şi Malvina
Pătru! propun derivarea nu din forma Kenyb', ci dintr-una mai veche, tot m aghiară, anume din Kugyer.
Denumirea Cugirului din limbajul popular de astăzi, în speţă Cu)ir, Cujer, Cu)ier, ar demonstra, într

adevăr, filiaţia dintr-o formă maghiară veche ce încorpora şi grupul - gye _28. Aici credem ca ar trebui
luată în vedere şi forma Koyngir, ce apare în documentul pomenit de la 1349 şi considerată îndeobşte
29
ca desemnând localitatea Şibot şi chiar forma mai veche Cogner (Coguer?) din anul 1320 sub care se
30
Excluzând menţionările de la 1320 şi 1349,
consideră că se ascunde, de asemenea, aşezarea Şibot

cele mai timpuri i forme sub care apare în documente localitatea Cugir (1493 villa Kudzyr; 1566 KwCzjir, 1577 - Kuchier, Kuchyer, Kuchjier; 1599 - Kuchir) oarecum diferită de cea considerată
3l
prim itivă, de Kugyer s-ar datora rostirii româneşti din acele timpuri a denum irii respectivei localităţi .
Însă numele localităţii Koyngir, amintită în sec. al XIV-lea, se apropie frapant de mult de numele sub
-

care apare astăzi În limbajul popular Cugirul.

Date fiind consideraţiile de m ai sus opinăm că asimilarea Koyngir32-ului cu localitatea Şibot

trebuie evitată. Pledează pentru aceasta atât rădăcina, cât şi terminaţia toponi m ului, ambele d i ferite de
cele cunoscute pentru localităţile Vinerea sau Şibot. În schimb, terminaţia -gir din Koyngir se apropie
foarte mult de terminaţiile cunoscute din menţiuni ale Cugirului cunoscute în sec . XV-XVI: Kudzyr

(1493), Kwczjir (1566), Kwczyer (1567) cât şi de cea actuală.

O altă opinie, mai puţin temeinică şi susţinută ştiinţific asupra originii denumirii Cugirului

aparţine lui A. Berian, autor al unei monografii a Cugirului. Acesta, l a 1932, era de părere că

denumirea localităţii ar putea fi pusă în legătură cu nişte călugari rătăciţi În această zonă, motivându-şi

afirmaţia prin faptul că în limba arabă cuvântul kuds înseamnă Ierusalim, iar sufixul - il' ar însemna
,,33
. Pe lângă etim ologia "exotică" propusă,

"către", de unde ar rezulta traducerea "către Ierusalim

trebuie subliniat faptul că denum irea Kudsir, de la care pleacă A. Berian, este o formă relativ târzie,

apărută e adevărat într-o variantă apropiată la 1493 (Kudzyr), ea Încetăţenindu-se În documente Însă
abia la începutul sec. al XIX-lea. Prin urmare o atare etimologie, care am considerat totuşi necesară a o
expune, nu poate fi luată în considerare.
Dând cuvântul şi tradiţiei populare, se spune că denumirea Cugirului ar deriva de la cotul "cu
3'.
)ir", cândva în vatra localităţii existând bogate păduri de fagi, exploatate pentru jir Explicaţia, deşi
se poate sprijini atât pe toponim ie (existenţa toponimului Făgeţel, aflat astăzi într-o zonă agricolă) cât
şi pe date actuale, este una mult prea simplă, însă nu de neglijat în totalitate, ea apropiindu-se de
primele forme sub care Cugirul apare în documente (Coguer, Koyngir, Kudzyr).
Părerea noastră este aceea că menţiunea documentară a aşezării Cogner (Coguer?) şi, puţin
mai târziu a acelui comite Syboldus de Koyngir fac referire la actuala localitate Cugir şi nu la Şibotul
de azi, aşa cum s-a admis îndeobşte. Menţionăm aici faptul că ŞI. Pascu făcea aceeaşi identificare, în
cazul din urmă, fiind de părere că acel personaj Syboldus pomenit la 1349, era din Cugir, punând, deci,
26

"

Şt. Pascu, Voie vodatll / Transilvaniei. voI. IV, Cluj�Napoca, 1 989, p. 80.
/MC. 13-14.
op. cit., p. 113. Variantă contestată recent de S. Schiau (S. Schia u , op. cit., p. 29).

2&

M. Pătruţ,

2')

Singurul autor care identifică localitatea Koyngir cu actualul C ugi r este Şt. Pascu (ef. Şt. Pascu, Voievodatu/, IV,

30

C. SlH.:iu, op. cit.

p.80).

31 M. Pălruţ, op. ci!., p. 113.

32 Sau

Kongir la Fr. Zimmcrmann. C. Werncr, G. M Oll er, Urkundenbuch iur Geschichte der Delllschen in

Siebenbiirgen, voi. II, Hermanstadt (Sibiu). 1897, p. 60, nota 8.

33 A. l3erian, Monografia ClIgirull/i, 1932, mss; vezi şi N. Florea, Aspecte cliiturale, în Cl/gir-5aa (I493�/993),
Sib,u, 1993, p. 164.
. ,4Vezi

�i S. Schiau, op- cil., p. 29.
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semnul de egalitate Între cele două localităţi, fără însă a proceda şi la explicarea opţiunii sale3S. Prin
urmare, prima menţionare documentare a Cugirului, la 1320, ar fi În legătură cu acţiunea lui Rufinus
de Civinio, trimis al Papei Ioan al XXII-lea de a strânge jumătate din roadele beneficiilor libere din
regatul Ungariei. Între aceste beneficii rămase libere din dieceza Transilvaniei se afla, la acea vreme,
şi parohia Cogner (Coguer?), a cărei roade totale erau de 12 mărciJ"
Concluzionând, credem că nu greşim dacă afirmăm că etimologia pentru numele localităţii
Cugir trebuie discutată separat de cea a localităţilor Vinerea, respectiv Şibot. Însă, în ambele cazuri,
transpare o destul de clară origine tUrcă, ce poate fi pusă pe seama dom inaţiei pecenego-cumane
asupra regiunilor de care ne ocupăm. Pe de altă parte, considerăm că pentru localităţile Cugir, Vinerea
şi Şibot ne află în fata unei etimologii populare, populaţia locală încercând să dea o explicaţie unei
denum iri a cărui sens mai vechi nu avea un înţeles pentru aceasta. Fenomenul în sine implică o
modificare treptată atât a compoziţiei etnice cât şi lingvistice, ceea ce a impus eliminarea sensului
arhaic.
Compoziţia ctnică a satelor de pe valea Cugirului în feudalismul timpuriu nu poate fi
cunoscută, ci doar presupusă, Întrucât menţiunile documentare lipsesc cu desăvârşire. Descoperirile
arheologice, prin posibilităţile limitate de interpretare pe care le oferă, nu pot decât să indice locuirea
acestui spaţiu în intervalul secolelor XI-XIII, în toate cele patru localităţi analizateJ'. Cu sec. XI-XII
sinteza culturii materiale medievale se realizase deja, astfel încât este foarte greu de departajat din
aceasta elementele specifice românilor sau a altor populaţiiJ'. Sub rap0l1 etnic, K. Horedt era de părere
că năvălirea tătară de la 1241 a constituit evenimentul ce a marcat o simplificare şi o nivelare a
compoziţiei etnice din Transilvania, paralel cu dispariţia de pe scena istoriei a unor populaţii cu o
rezistenţă etnică slăbită, precum pecenegii, brodnicii sau vechii slavi". Th. Năgler, pe de altă parte,
consideră că la venirea saşilor, slavii din Transilvania erau deja asimilaţi de populaţia românească40.
O altă necunoscută este legată de denumirea sub care apare localitatea Vinerea În perioada
cuprinsă Între anii 1330 şi 1431. Astfel, la 1330 - vii/a Wolkani, viila Volkany; 1332-1338 - viI/a
Vilkani, 1334 - viI/a Wigani, superiori Kuminu
superiori Kunerlu 1335 viI/a Velkani, 1431
viI/a Walkani. în paralel, documentele folosesc şi o altă denumire, precum la 1336 Kuner Superior şi
1340 - Felkllnir41. A. Amlacher şi cei care i-au urmat În studierea primelor menţiuni documentare din
zona văii Cugirului, au pus semnul de egalitate între cele două denumiri". Nu putem aspira astăzi la o
soluţie plauzibilă În direcţia enunţată, Întrucât diferenţa Între cele două forme este flagrantă. O posibilă
explicaţie ar fi utilizarea în paralel a unei denumiri tUrce cu una românească (?) (Wolkani, Volkani,
Vilkani, Wigani, Velkani, Walkani), deşi o relaţie cu actualul românesc Vulcan nu este deloc sigură,
Întrucât chiar aceasta din urmă ar putea fi şi ea o moştenire tiircică. Frapează, de la Început,
incosecvenţa sub care este consemnată rădăcina acestor atestări documentare, niciodată identice la date
diferite, astfel că, În afara faptului că putem presupune, În aceste cazuri, trecerea pe hârtie a unei
denumiri mai puţin Încetăţenite� nu putem spicui altceva. În schimb, trebuie avută În vedere terminaţia
·comună, cu o singură excepţie (ltVigani), a numelui localităţii: - kani, kany, care trădează şi ea o
origine tUrcă, posibil coniună cu cele discutate anterior pentru aceiaşi localitate, ori pentru localitatea
"=
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-

-

-
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Vezi P. lambor. op. cit., p. 502·503.

)9

K. Horcdt. Contribuţii la istoria Transilvaniei in sec. IV-XlII, Bucureşti, 1958, p. 158.

40 Th. Nagler. Aşe=:area saşilor în Transilvania, Bucureşti, 1992, p. 109. 111.
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Şibot. Cuvântul Kan, Khan este contras din Kaghan (cu sensul de căpetenie tliurcă), fiind redat În
textele latine prin forma kan- sau can_'u.
O altă posibilă explicaţie ar fi În sensul acceptării existenţei pe valea Cugirului a unei localităţi
de sine stătătoare, distincte, astăzi dispărută. În acest sens, remarcăm faptul că prof. C. Suciu includea
(curios!) localitatea Wolkesdorf, atestată la 1488 şi 1508, În rândul 10caiităţilor dispărute din
Transilvania, precizând plasarea sa undeva pe lângă actuala Vinerea44. Ne Întrebăm atunci de ce nu ar
putea fi incluse alături de cele ultime două menţiuni documentare şi calupul de menţiuni din perioada
1330- 1431, care fac, cu siguranţă, corp comun denumirii târzii de WolkesdOlf
Pentru a Înţelege mai bine originea denumirilor 10caiităţilor de pe valea Cugirului, ne-am
Îndreptat atenţia asupra zonei fostului comitat Cenad, din Banat, care ne-ar putea da, eventual, un
răspuns la problema de faţă. Aici Întâlnim O localitate Beşenova, care face trimitere clară la populaţia
pecenegă, dar şi localitaţi precum Va/cani (1256, actualul Vălcani) Kokenyer (1247, dispărut, pe locul
actualului sat Cheglevici) ori Kucsegyhtiz (dispărut, azi pustă Între Beba Veche şi Dudeştii Vechi).
Ultimele trei localitaţi menţionate, situate În actuala Câmpie a Arăncăi, erau concentrate pe o arie ceva
mai mare decât cea reprezentată de valea Cugirului, Însă toate erau direct Învecinate, asemeni cazului
nostru. Frapează numirile foarte apropiate cu atestările Cugirului, Vinerii şi Şibotului În evul mediu,
anume Wo/kani, Vo/kal/Y (1330), Walkalli (1431) pentru Vinerea, Felkel/yer şi Alkel/yer (1486)
pentru Vinerea, respectiv Şibot) şi Kuscflyr (1539), Kucsir (1673) sau Kucser (1733) pentru
localitatea Cugir.
Respectiva zonă din Banat a fost stăpânită În cursul evului mediu de nobilii din neamul Cenad,
Încă din sec. al XII-lea. Spre deosebire de zona văii Cugirului, documentele, deşi multe din ele
pierdute, ne Iasă totuşi unele informaţii utile privitoare la structura etnică a populaţiei aflată pe
teritoriul comitatului bănăţean. Aflăm astfel că În partea de sus a comitatului se aflau păşuni Întinse
unde puteau fi găsite sălaşuri În mişcare ale cumanilor, pe locul unor mai vechi sălaşuri ale
pecenegilor'5 Chiar mai mult, un număr ridicat de membrii ai familiei de Cenad purtau în secolul al
Xlii-lea nume pe care P. l ambar le cataloghează drept "cel puţin curioase, dacă nu "păgâne", de veche
tradiţie turanică", precum Chanadin, Be"!nig, Chumur, Mako, Kecsele, Weche etc46
Comparând astfel situaţia surprinsă în valea Cugirului cu realităţile etno-politice din Câmpia
Arancăi, unde documentele ne specifică cu claritate locuirea zonei de populaţii pecenege, şi apoi
cumane, ipoteza noastră enunţată mai sus, cu privire la originea tUrcă a primelor menţiuni
documentare a Cugirului, Vinerii şi Şibotului, credem noi că este Întărită. Dacă aceste toponime
amintite şi analizate mai sus sunt de origine pecenegă sau, mult mai probabil, cumană este mai greu de
precizat cu exactitate, Însă lucrul acesta nu poate constitui o piedică decât în sensul precizării vechimii
lor, întrucât, din câte se cunoaşte, Anna Comnena, contemporană cu cele două popoare, face
precizarea că acestea vorbeau aceeaşi limbă".
De un real folos, credem noi, În studiul de faţă este şi forma sub care apare atestată o moşie,
"
de pe teritoriul actual al Ungariei, la 1336, anume Wlkwnya (VelkenyeJ . Această formă ne arată·
practic posibilitatea ca şi terminaţia cuprinsă În Volkoni, Walkani, Vilkani să derive din acelaşi
etnonim kUI1 (>kwl1ya)
cuman, soluţie pe care o considerăm acceptabilă.
Mai amintim doar că o serie de toponime din zona sud-vest transilvăneană dezvăluie
interesante origini pecenego-cumane. N. Drăganu considera că rădăcina toponimului Hunedoara, Hun
,,
,este echivalentă cu Kun, care Înseamnă "cuman 49, De asemenea, acelaşi autor, preciza numele topice
care amintesc de cumani, cum ar fi Klr unsak ori Kuhsakh'o, ambele cu aceeaşi rădăcină ca şi cazul
=
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(1997), 1998, p. 29-36, p. 30.
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celor două KUl1er. Altc localităţi transilvănene sau din Banat poartă şi ele denumiri formate din
"
Kund ( 1332) , Kundel1ch ( 1370) (a. Denta, în Banat)". Despre actuala localitate

rădăcina Kun-:

Cunţa (jud. Alba) nu putem spune că se încadrează aici întrucât despre aceasta avem doar o atestare de
la 13 13 sub forma Kohl1a53 . O altă localitate dispărută, plasată în Banat, a fost Wlkan ( 1387, 139 1),
54
Wolkanfalwa ( 1472), Wakanfalwa ( 1473), Walkanfalwe ( 1484) , în comitatul CI·asna, actualul

"

Valcăul de Sus (1249 - Walko; Welko etc.) . Deasemeni, mai pot fi invocate localităţile Vulcan (jud.

Hunedoara) ( 1462 - Wolkan), Vulcan (jud. Braşov) ( 1369 - villa Wolkendorj, 1377 - Wolkan) sau

56

Vulcan (jud. Mureş) (1369 - Wolkendorj, 1393 - Wolkan) , iar pe teritoriul actual al Ungariei, moşia
57
Wlkwnya (Velkenye), pomenită la 1336
La 1374 cunoaştem chiar un antroponim Wlkani, anume

58
Wlkani de villa Kere'lien[ava .

Relativ greu este de atribuit antroponimia de rezonanţă tUrcă din zonă unei populaţii

pecenego-cumane, deşi, ea exprimă totuşi anumite realităţi etnice". Relaţiile populaţiei autohtone cu

pecenegii şi cumanii trebuie să fi fost multiple, convieţuirea de durată, ce s-a sfârşit către mijlocul
secolului al XIII-lea conducând, cel puţin teoretic, spre o simbioză româno-tUrcă, în special pentru

zona sudică a Transilvaniei60 Astăzi, mai trebuie spus, populaţia maghiară foloseşte încă, pentru a

desemna localitatea Cugir, forma de Kuzsir, iar pentru localităţile Vinerea şi Şibot, formele Felkenyer
şi Alkenyer.

Cea de-a patra localitate ce mărgineşte valea Cugirului, Balomiru de Câmp, este cea mai târziu

atestată în documente, prima sa menţionare, la 1479, fiind sub forma de Balamer. Etimologia

toponimului Balamer, derivă dintr-un antroponim cu o formă similară, cu radicalul Bal-, de origine

slavă (bulgară Bal-o; sârbo-croată Bal-a). Numele de persoană Balomir a fost frecvent folosit de slavii

vechi, prin preluare el intrând în rândul numelor de persoane româneşti de origine slavă, sub forma

nesufixată". Dat fiind faptul că, începând cu secolul al XIV-lea antroponimele şi toponimele de

provenienţă slavă nu mai au nici o semnificaţie etnică, se poate spune că el este o creaţie

românească"'. În această abordare, satul nu trebuia neapărat locuit pe vremuri de slavi, ci doar stăpânit
de aceştia, cei care îl populau putând fi românii63. La începutul sec. al XV-lea sunt pomenite în
Transilvania trei sate Balomir. Religia locuitorilor acestora, ortodoxă, a determinat catalogarea lor

drept sate slave, în fapt fiind vorba de aşezări cu populaţie româneascăM

51 C. Sucîu. op

("1/"

p. 183.

�2 Ibidem, p 197
S3 Ibidem, p. 184.
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5� C. Suciu, op. ci!., p. 224; E. Musca, Repertoriul localităţilor din Săla) [n secolul al XIII-lea, in ActaMP, XI,
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Sălaşului (sec XII'-X Vll) . în AIIA Cluj, XXV, 1982, p. 64, nota 52.
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Credem că problematica ridicată de cazul Balomirului trebui e discutate şi în funcţie de acel

Arcus saxonicalis (Archişul Săsesc), amintit într-un document la

1310, aşezare dispărută în cursul

evului mediu şi a cărui hotar ştim că era Învecinat, la acel moment, cu al Vinerii , precum reiese din
textul în care se pomeneşte despre " . . . un pămănt numit Archişul Românesc, ajlător Între pământuriie

Vinerea, Archi}ul Săsesc şi Pian . . . " . Dacă avem în vedere că Archişul Românesc era situat l a est de
"

V inerea, iar Pianul se găsea dincolo de acesta, tot spre est, ar rămâne ca posibilă şi pertinentă variantă
existenţa acelui Archiş Săsesc undeva la sud-est de localitatea Vinerea, spre nord-est fiind pădur i le

aparţinătoare Cugirului. Judecând astfel lucrurile, se întrevede posibilitatea ca fostul Archiş Săsesc să

fi existat undeva în hotarul nord-estic al actualul sat Balomirul de Câmp, unde, de altfel, Întâlnim o

veche vatră de sat, num ită de localnici Săteşti şi unde, În cercetările noastre de teren, au fost găsite o
serie de materiale ceram ice care aparţin secolelor X!1-XIl I . Să fi fost aici aşezarea cu pricina sau

aceasta să fie doar o veche vatră a Balom irului? E o Întrebare la care ne este greu totuşi să răspundem

pe baza datelor sărace care le avem la dispoziţie66

Compoziţia etnică a satelor de pe valea Cugirului În feudalismul timpuriu poate fi cu greu

presupusă, Întrucât menţiunile documentare lipsesc cu desăvârşire. Descoperirile arheologice, prin
posibilităţile Iim itate de interpretare pe care le oferă, nu pot decât să indice locuirea acestui spaţiu în
i ntervalul de timp discutat. Cu sec. Xl-XII sinteza culturii materiale medievale se realizase deja, astfel

Încât este foarte greu de depat1ajat din aceasta elementele specifice românilor sau a altor populaţii " .

Sub rapOJ1 etnic, K . . Horedt era de părere c ă năvălirea tătară din a n u l 1 241 a consti tuit evenimentul ce

a marcat o simp l i ficare şi o nivelare a compoziţiei etnice din Transilvania, paralel cu dispariţia de pe

scena istoriei a unor populaţii cu o rezistenţă etnică slăbită, precum pecenegii, brodnic i i sau vechi i

slavi"'. Th. Năgler, p e d e altă parte, consideră că l a venirea saşilor, slavii din Transilvania erau deja
asi m i laţi de populaţia românească(/).

Aparent contrastantă este, În virtutea concluziilor ce am Încercat să le sugerăm, lipsa oricărei

alte date documentare în favoarea susţinerii prezenţei unor populaţii tUrce În bazi nul văii Cugirului .
Onomastica ş i toponim i a zonei reţin însă destul de numeroase rămăşiţe d e origine turanică 70.

Antroponimele extrase din primele documente cunoscute pentru valea Cugirului ne arată cu claritate

faptul că, pentru perioada anilor 1 3 1 0- 143 1, localităţile Cugir şi Vinerea erau l ocuite de saşi. Aceste
localităţi au fost locuite, probabil, încă din evul mediu t impuriu de populaţia germană, care ar fi putut
fi colonizată alături de băştinaşi.

După elim se cunoaşte, urmare a necesităţii consolidării graniţei sudice a Transilvaniei,

regalitatea maghiară demarează un proces constant şi de durată de colonizare cu populaţie originară
din zonele Flandrei, văii Mosella, Luxemburgului şi Saxoniei. Cea dintâi ştire privitoare la prezenţa

coloniştilor saşi În zona Învecinată o avem din Diploma andreană, act emis la 1224, dar consemnând

evenimente petrecute În anul 1206, În care este pomenită localitatea Romos (Rul11s). Menţiunea apare
71
într-un context în care sunt amintiţi "primi hospites regni . . . Ultransilvanis ,, . Th. Năgler nu exclude

chiar posibilitatea ca, alături de Romos, şi alte localităţi Învecinate acestuia să fi fost colonizate În acel

72 Într-o a doua fază,

prim val, pe care cercetătorul amintit ÎI p lasează în jurul anilor 1100-1150
65 * * *'
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179
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O teorie a suprapunerii vetrei satului Arcuş cu a Balomirului o întâlnim la L. Ferenc, care este de părere că

8alomirul era locuit de saşi catolici (L [-'ercne, op. cit" p. 67).
67
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X/V-XVI, în AIIA, XXXI I, 1993, P 19.
72

Th. Năgler, op. cit., p. 1 31. Colonizarea timpurie din împrejurimile Orăştiei este susţinută şi de analiza graiului

din acest seaun (Ibidem, p. 13 1).

Primele atestări documentare ale localităţilOf de pe valea Cugirului

55

desfăşurată între mij locul sec. al X l l şi sec. a l XlII-lea, colonizarea ia amploare sub o formă mult mai
".
Transpare caracterul militar ale acestui prim val de colonizare cu populaţie săsească,

bine organizată

cu evidentul rol de a apărare a liniei Carpaţilor Meridionali, care prin zona ocupată trădează faptul că
74
aceştia preluaseră un teritori u protejat anterior de secui . La venirea saşilor, după cum o spun
75
documentele, în sudul Transi lvaniei se găseau grupuri de populaţie românească şi pecenegă
Acceptarea unor localităţi cu populaţie exclusiv săsească pe valea C ugirului, În interval u l
secolelor XIII-XV, credem că nu poate avea nici u n fel d e susţinere. Rol u l jucat d e aceştia trebuie să fi

fost Însă hotărâtor în evoluţia u l terioară a respectivelor aşezări. Astfel, la 1349 este pomenit acel

comite Syboldus de Koyngir - momentul coincizând şi cu prima menţiune asupra scaunului Orăştie -,
comite ce paliicipă la judecarea unor litigii din partea scaunului pc care ÎI reprezenta şi despre care

ştim că făcea palie din cadrul populaţiei săseşti. Prin urmare, la mij l ocul sec. al XIV, Cugirul era
locuit de saşi 7 6 sau şi de saşi, cum pare mult mai probabil. Tot de origine germană trebuie să fi fost ş i

prelatul Herbordlus din Vinerea, amintit î n documente Î n anii 1330 şi 1335, l a fel ca şi u n alt preot,
Lihardus, ce îl găsim într-un document datat

1332-1338. Un alt comite de origine săsească pe care îl

cunoaştem este Hees din Vinerea, ce apare într-un document de la 1 431. iar sfârşitul aşezăr i i saşilor de
77
aici credem că trebuie legat, efectiv, de evenimentul militar de la 1 479 de pe Câmpul Pâinii , când
ştim că toate satele din preajmă, şi nu numai, au avut de suferit.

Cătunele de munte aflate în zona de munte a Cugirului apar târziu În documente, abia l a
,, 78
Începutul seco l u l u i al XX-lea, p r i n pomenirea locuitorilor "mărgineni
. Totuşi, pe baza onomastici i
satului Răchita (com . Săsciori) aflăm, încă l a 1772 p e Ion Călian, Nistor Călian şi p e Marina l u i Dan

Călian, apoi la 1777 pe Dan Căl ian, N i stor Călian şi Soare l u i Lupu Călian, la 1848, pe un Ion Călian,

9

la 1886 pe Lazăr Că lean, iar mai târziu pe Moş Vasile Călean, zis "Lupu Bătrânu" ( 1 839- 1938)7 , toţi

originari, după nume, d i n Că lene, cătun de munte al Cugirului. De altfel, la 1776 avem atestat
80
documentar, însă nu ca localitate, Gyalu Kelienilor . Respectivele antropon ime ne indică provenienţa
unora dintre locu itori i Răchitei din cătunul Călene, situaţie uşor de i nterpretat, date fiind legăturile

acestei u ltime aşezări cu zona v ă i i Sebeşul u i . Totuşi nu poate fi omisă nici posibilitatea ca procesul să
se fi petrecut în sens invers, prin dezvoltarea pe acel deal al Kelienilor a unui cătun ce le va purta
numele. Căutarea et imologiei pentru Călene ridică interesante probleme, ea putând fi, la fel cu cea

pentru localităţi l e KlIner, una tUrcă. Spre exemplu, Într-o zonă cu o prezenţă pecenego-cumană bine

atestată documentar, pe valea Bârzavei, în sec. xrrl-xv este atestată localitatea Kalanteluk, astăzi
8
dispărută 1 . De o etimo logie sim ilară se pare că nu este străină nici denum irea localităţii Cucuiş, aflată
82
În vecinătatea v ă i i Cugiru l u i , spre vest .
Alte două cătune de munte aparţinând de Cugir, Mugeşti (IVJuszesty) şi Goasele (Goszeny) sunt

menţionate documentar în anul 1807, cu prilejul împotrivirii locuitorilor de aici de a trece la unirea cu
B

Ibidem, p. 72.

74 Şt. Paseu, Voievodalul, \, p. 120; Th. Nagler, op. cit., p. 1 1 8; idem, Românii şi saşii până la /848, Sibiu, 1997, p.
40-4 1 , 54-55.

?� Şe
76

Paseu, Voicvodatul, IV, p. 7 1 .

Ferene 2000. 83.

77 Invazia turcească ar fi dus,

după unii, la uciderea in masă a populaţiei din Vinerea actuală (Ferenc 2000, 83).

78 J . Pleşa, Constituirea şi activitatea Consiliului Naţional Român din eugir in perioada noiembrie /9/ 8-martie

1919, în Ap n/n m, XVI, 1 978, p. 473.

79 N.

David, File din (recutul satului Răchifa, mss. dactilo, 1 968, 3 1 , 4 1 , 56, 76. Numele de Ilie Călian apare, apoi,

la 1 9 1 8 (lbid.m, p. 36).
so

N, Florea, V. Ionaş, Conscripţia satului grăniceresc Cllgir din anul 1 766, în Apl/lwn, XXV, 1 988, p. 344, 348.

81

C. Suciu, op. âL 1, p. 3 4 7 .

82

La C. Suciu. localitatea Cucuiş apare ca menţionată abia [a 1 9 1 3 (Kukuis) (ibidem, p. 1 82). Totuşi, Cucuişul

apare menţionat documentar încă de la 1699

(E.

Dorner, Scaunul, p. 233). De asemenea, în primii ani ai secolului al XIX·[ea,

ştim că aici s-au refugiat o parte din locuitorii Cugirului, în intervalul cuprins Între 1 799-1804 (IMC, p. 20). M I-Iomorodean
înclina să îi atribuie toponimului o origine maghiară, sau, eventual, să reprezinte "o traducere
vechi" ( M . H.omorodean. Vechea vatră

CI

a

unui nume românesc mai

Sarmizegetusei [n lumina toponimiei, C!uj-Napoca, 1 980, p. 68-69). O cetate

C/lIIcclIest, este pomenită în sec. XIV in Banat, aflată lângă localitatea Călina ( 1 ) (vezi mai sus Călene, n. a.), într-un spaţiu

cu o prezenţă pecenego-cumană bine documentată Ce. Suciu, op. cit., 1, p. 3 1 1 ).
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"
B iserica Romei , iar m a i târziu cătunele Bocşitură, Bucuru şi Feţe. Toate aceste cătune au luat naştere
prin roi rea de populaţie din localitatea Cugir, începând cu secolul al XVIII-lea, îndeosebi cu prilejul
84
.

"spargerii" satului odată cu înfii nţarea companiei a IV-a de grăniceri

Menţiunile târzii În documente a aşezări lor de pe valea Cugirului trebuie privită şi prin prisma
faptului că scaunul Orăştie deţine cel mai scăzut procentaj În ceea ce priveşte localităţile pomenite
Înainte de anul 1 3 5 0 (doar

36%)". Faptul se poate datora reliefului Înalt ce formează mare parte din

acest scaun, unde procesul de l'eudalizare s-a produs mai lent, obşt i l e săteşti fiind mai pUlernice

"

.
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ANEXA I
Alestările documentare ale localităţilor de pe valea Cugirului pâ nă la 1 900.

BALOMIRU DE CÂMP
[ 1 45 1 - Balomir); 1 479 - Balamer [BallendOljJ; 1 48 8
Balamir; 1 5 I 7 - Balamjr; 1 577 - Balamer,
Balomer; 1 5 87- 1 5 89 - Balamyr; 1 599 - Balamer; 1 656
Balamer; 1 673 - Balamer; 1 73 3
Beilomir; 1 747 Balamer; 1 750 - Balomir; 1 75 2 - Balomir; 1 760-1 762 - Balomir; 1 766 - Balomir; 1 767
Balomir; 1 802 Balomir; 1 804 Balomir; 1 805 - Balomir; 1 8 1 0 Balomir; 1 8 I 3 - Balomir; 1 8 1 8 - Balomir; 1 83 5 Balomir;
Balomir; 1 85 0 - Balomir; 1 85 4 - Balomir. BallendOlf, 1 8 57 - Balomir; 1 8 59
Balomir; 1 878 1 840
Ba/omiru; 1 8 86 - Ba/omir.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

CUGIR

1 3 20 Cogner (Coguer?) ; 1 349 - Koyngir; 1 493 - villa Kudzyr; 1 5 39 - Kuschyr; 1 566 - Kwezjir; 1 5 67
- Kwczyer; 1 5 77 Kuehier. Kllehyer, Klleh;;er; 1 599 - Kuehir; 1 6 1 7 - Kurser; 1 656 Kuehjir. Kllehier; 1 673 Kuesir; 1 698 Cuger. Klldzer; 1 703- 1 705 - euger; 1 703 Cujer; 1 720 - Kudser; 1 73 3 Kueser, Kuser; 1 750 Kudzser, Cujer; 1 760- 1 762 - Kllezer, Kuszer; 1 76 1 - Kwsir sive Kudser; 1 766 - Kutser; Kudser; KIIser; 1 778 Kujer; 1 784- I 785 - Kudsir; 1 79 1 - Kujer; 1 805
Kudsir; 1 80 9 - Kudsir; 1 8 1 0
Kuzsir, Kudsir; 1 823 Cugeriu, Kuzer; 1 83 5 - Kudsir; 1 83 7 - Kudsehir; 1 83 8 - Kudsir; 1 850 - Kusir. Kudser; 1 854 - Kuesir, Kusehir,
Cugir, Cujir; 1 85 5 - Kudzer; 1 85 7 - Kudsir; 1 86 1 Cujiru; 1 863 - Kudzer; 1 865- Cuger; 1 873 Kudzer.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ş I BOT
[ 1 2 8 1 - Kener); 1 3 3 0

Kunyrthu, Hunerfu; 1 33 2 - Kunertll <plebanus de Kimortu> ; 1 3 3 3 - Kunertu;
A lkenyer, Kynyer Inferior; 1 5 1 5
Alsokenyr; 1 545 - Alkjinjier; Alkynyer; 1 55 0 Kenier; 1 5 70 Kener; 1 577 - A iso Kenjier; 1 5 87- 1 5 8 9 lIIraque
Kinyr; 1699
Kenier; 1 704 AII kenyernel, Alkenyernel, Alkenyeriek; 1 73 3 - Siberh; 1 7 50 Alkenyer, Jubăt;
1 758 - Jibă; 1 760- 1 762 - A I Kenyer; 1 766 - Jiber; 1 784- 1 785 - Siboth, Siboti. Siboter, Sibar, Sibod; 1 804
Zsiboth; 1 8 05 AI Kenyer; 1 8 1 0 A lkenyer, Sibboth; 1 8 1 0- 1 820 (?) Ziboth; 1 8 1 4 - Siboth; 1 828 - Jibăr; 1 83 5
Alkenyer (Sibboth) ; 1 8 39 - Alsa Kenye,', Zsibot, Zsibold; 1 8 50 Şibot. Alkenyer; mijl. sec. X I X - Siboth; 1 8 54
- Alkenyer. Unter-Brodsdar[ Jibot; 1 857 Alkenyer, Siboth; 1 865 - ribalu; 1 872 - Şibar; 1 890 - Şibot.
-

1 3 34 - Kunertu; 1 33 6 - Kurnerlu <Kuniertu>; 1 340 - O/kunir; 1 48 6
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

VINEREA
1 3 1 0 - terra Felkuner; 1 3 30 - vi/Ia Wolkani, villa Volcany; 1 3 3 2
vii/a Vilkani; vi/Ja Wlkoni: 1 3 3 3 villa Velkani; 1 3 34 . vi/la /-Vigani; Superiori Kuminu <= superiori Kunertu>; 1 3 3 5
vii/a Velkani; 1 3 36 Kuner Superior; 1 3 40
Felkunir; 1 43 1 - viI/a Wallwni; 1 48 6 - Felkenyer; 1 488
Kynyer Superior; 1 500 Kynyer Superior; 1 5 39 - Fel Kynnyer; 1 577
Felseo Kenyer; 1 5 87- 1 5 89 - utraque Kinyr; 1 6 1 7 - Felseij
Kenier; 1 704 - Fel Kenyer; 1 73 3 - Vinerje; 1 750 Felkenyer, Vineri; 1 760- 1 762 Fellenger (=Felkenyer); 1 766
- Fell Kenyer, Vinerea; 1 784- 1 78 5 - Felkenyeren, Fel-kenyeren; 1795
Vinerja; 1 805 - Fel Kenyer; 1 8 1 0 Felkenyer; 1 83 0 - Vinerea; 1 83 5
Felkenyer; 1 84 1
Vinerea, Felkenjier; 1 843 - Felkenjier; 1 85 0 - Vinyere.
Felkenyer; 1 854
Felkenyer, Ober-BrodsdOlf, Vinerea; 1 8 57
Felkenyer, Vinerea; 1 865
Vinerea; 1 866
Vinerea; 1 873 - Vinerea, Vineria.
-

..

-

-

-

-

-

-

-

-

-

83

-

-

Arhivele Naţionale Deva. fond Protopopiatu! greco-catolic Orăştie, dos. 1/1 807, f.

-

-

2.

84 C. Goltncr, I?egimentele grănicereşlÎ din Transilvania / 764-/85 1 , Bucureşti, 1973 . p. 56; lMC. p. 1 7; K.
H itchins, 1. Beju, Sfatistica români/or ortodocşi din Transilvania din anul ' 766, în Mitropolia Ardealuiui, 7-9. 1977, p. 509.

cit., II, p. 34, tabel.

85

Şt. Pascu,

86

Ibidem, p. 36, 40.

op.

Primele atestări docum entare ale localităţilor de pe valea Cugirului
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cu Vinerea?
villa Wolkani, villa Volkany; 1 3 32 - villa Vilkani; villa Wlkani; 1 3 3 3 - villa Velkani; 1 33 4 villa Wi ani; 1 3 3 5
villa Velkal7i; 1 4 3 1 - villa Walkani; [ 1 48 8 - Wolkesdorf, 1 508 - Wolkel7sdorj - pc lângă
f,
WALKANI - sat d ispărut sau acelaşi

1330

-

_.

Vinerea ') .

ANEXA 2
Surse utilizate
SchematislJlZlS venerabilis cleri graeci ritus catholicorum dioeceseos Fogarasiensis in Transilvania,
pro anno a Christo nota MDCCCXXXV, Blaj, 1 83 5 , p. 1 78; A . Amlacher, Urklll7denbllch zur Geschichte der
Stand und des Sluhles Broos zum Uebergang Siebenbiirgens unler Erbfiirsten aus dem Hause Oeslerreich
(/690), În A VSL, 1 5 , Hen I I , 1 879, p . 256-259, 2 8 1 -282, 284-285; A . Amlacher, Urkllndenbllch zur Geschiche
der Stand 1I11d des Stuhles Broos zllIn Uebergang Siebenbiirgens unter Erb/iirslen aus dem Hal/se Oesterreich
(/690), În A VSL, 1 5 , Hei! 1 , 1 880, p. 1 63 - 1 64, 1 73 - 1 77, 179, 1 87, 203-203; A . Amlacher, Urkundenbuch zur
Geschiche der Stand und des Stuhles Broos IUIn Uebergang Siebenbiirgem' unler Erb/iirsten aus dem Hause
Gesterreich (/ 690), În A VSL, 1 5 , I-Icfi 1 1 1 , 1 8 80, p . 43 3-434, 4 3 8-440, 442, 4 52-4 54, 47 1 -472, 490, 525-526,
538; V. Ciobanu, Statistica românilor ardeleni din anii 1 760-1 762, în Anuarl/l lnslitlltului de Istorie Naţională,
I I I , ( 1 924-1 925), 1 926_ p. 698; " ' , Documente privind istoria României, veacul XIV C Transilvania, val I I I
( 1 3 3 1 - 1 340), Bucureşti, 1 954, p . 1 28, 1 4 1 , 1 82, 1 84, 1 86 - 1 87, 208, 2 1 8-2 1 9, 529; A I . Neamţu, Situaţia ş i lupta
minerilor din Ţj"ansi/l'onia În prima jumătate a sec. XIX, în A l/e, IV, 1 96 1 , p . 1 74 (anexa XX), 1 76 (anexa
XXI), 1 78 (anexa X X I I) ; C. Suciu, Dicţionar istoric al localităţilor din Transilvania), val. 1 - 1 1 , Bucureşti, 1 967,
p . 54, 1 7 1 , 1 8 3 , 250, 425; * * * , Călc1torÎ străini despre ţările române, voI. 1, (coord. M. Holban, M. M .
A lexandrescu-Dcrsca Bu lgaru, P. Cernovodeanu), Bucureşti, 1 968, p. 222; Ş. Polverejan, Contribuţii statistice
privind şcolile româneşti din Transilvania in a dOlta jumâtate a secolului al XIX-lea, în Cumidava, I I , 1 968, p.
1 6 1 -207; M. Andrîţoiu , M. Cerghedean, Sigilii să/eşti În comitatele Hunedoara şi Zarand, în Revista Arhivelor,
X X X I I II I , 1 97 1 , p. 1 6 : K. Hitchins, I . Beju, Statistica români/or ol'1odocşi din Transilvania din anul 1 766, În
!vlilropolia Ardealului, 7-9, 1 977, p. 550; E. Mârza, Patru manuscrise româneşti vechi din ,\'ecolul al XVIlI-lea,
În Apulllll1, XVI, 1 978, p . 293-295; 1 . Dordea, Aspecte ale transportului sării pe MUleş În veacul al XVlII-lea, În
Sargetia, XV, 1 98 1 , p . 1 8 8- 1 9 1 - anexa; N . Ed ra i u , L Bozac, L . Gyem ant, V. Wollmann, A I . Neamţu, C.
Feneşan, Izvoarele râscoa/ei lui Horea, seria B . Izvoare narative, voI. 1. 1 773· 1 785 (sub red . ŞI. Pascu),
Bucu r eşti, 1 9 83. p. 4 1 . 84, 1 26, 1 52, 333·334; AI. Neamţu, C. Feneşan, er. Feneşan, Izvoarele răscoalei lui
Horea, seria A. Diplom ataria, voI. I I ( 1 784), Bucureşti, 1 983, p. 49; N. Florea, V. lonaş, Conscripţia salului
grliniceresc ('ligiI' din {Inul 1 766, În Apulum, XXV, 1 98 8 , p. 336-349; A. Rădu ţiu. Conscripţia lui Pelru Pavel
Aron din anul / 750. Dale noi, În Anuarul lnslilUllilui de Istorie şi Arheologie C/uj-Napoca, X X V I I I , 1 9 87- 1 98 8,
p. 487; E. Mârza, D. Dreghiciu, Cartea românească veche in judeţul Alba. Secolele XVI-XVII. Catalog, Alba
Iul ia, 1 989, p . 1 76 ; M. Cerghedean, L . Gycmânt, V. Ionaş, V. VânătofU, Izvoarele răscoalei lui Horea, seria A .
Dip lomataria, val. V (sub redaCţia ŞI. Pascu), Bucureşti, 1 990, p . 76, 26 1 ; A . E. D ă rner, Începuturile mişcării
râkocziene În valea A1ureşului. Căderea Orăştiei În lumina unor izvoare inedite (decembrie I ?03-martie 1 704),
În Crisia, X X I , 1 99 1 , p . 2 1 7, 222, 229; 1. Budai-Deleanu, De originiblls populorum Transylvaniae. Despre
originile popoarelor din Transilvania, B u cureş t i , 1 99 1 , p . 1 1 9- 1 20; N. Josan, G h . F lcşer, A . Dumitrean, Oameni
şi/apte din trecutllijudeţului Alha În memoria urmaşilor, Alba Iulia, 1 996, p. 3 1 , 77, 1 04, 1 09, 1 22, 140, I S I ,
2 1 5 , 227, 244, 266; A. E . DomeI', Contribuţii la istoria ciumei din anii 1 71 8- / 720 injlldeţul Alba, În Apulum,
XXXI I 1, 1 996, p. I 1 ; (după A . Domer, Contribuţii la istoria ciumei din anii 1 718- 1 720 in Cugir, În Transilvania
Între medieval şi modern, Cluj-Napoca, 1 996, p. 38); Z. Bena, Cântece şi hore culese din gura poporului1865,
Alba Iulia, 1 996, p. 1 40 ; V . Rus, Syllogimaeorllll1 Transylvanae Ecc/esiae Libri Septem de Rudolph Bzenszky (1),
În ACIGMN, 33111, ( 1 996), 1 997, p. 428; Fr. Pal i , lochentie Micu-Klein. Exilul la Roma (/ 745-1 768), val. 1 1/ 1 ,
Cluj-Napoca, 1 997, p . 2 1 2, 400; H . Fabini, Atlas der sienbenbiirgisch-siichsischen. Kirchenbllrgen IInd
Dorfkirchen, Sibiu, 1 998, p _ 40, 4 1 4-4 I 5 , 539, 768-769; L. Ferenc, Megeszente/t k6vek. A kozepkori erdelyi
piisp6kseg templomai, I I , Alba Iulia, 2000, p. 59-60, 67, 8 3 ; Însemnări pc cărli din sec. XVII-XIX; documente
inedite păstrate În Arh ivele Statului - Deva. Fond Protopopiatul ortodox Orăştie; Fond Protopopiar greco
catolic Orăştie ş i Arh ivele Statu lui Alba I u l ia. Registre parohiale).
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Ibidem, p. 425.
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THE FIRST OOCUMENTARY ATTESTATION
OF THE LOCALITIES FROM THE CUGIR VALLEY.
HISTORIOGRAPHIC ETYMOLOGIES ANO CONTROVERSJES

SUMMARY
The study approaches the problematic of the first documentary a!testation of the localities from the
Cugir Valley, with the help of melhods specific to history and linguislics. The author Ihinks thal Ihe firsl
mentioning of the villages Şibot and Vinerea are of Turanic origin, from the root Kun-, this origin being
proposed for Cugir toc. Same alder identifications are also revised and, as a result, a new " chronology" is
proposed for Ihe faur localities as follows: Cugir
Vinerea (terra Felkul7er), 8alomiru de Câmp

-

-

1 3 20

1479

(Cogner, Coguer?); Şibot
(Balamer).

-

1 3 30 (Kunyrthu, Hunertu),

