
Deslușiri toponimice maramureșene medievale 
 
 

 Scopul acestui articol este clarificarea semnificației și originii unor toponime cuprinse în 
Diplomele maramureșene medievale colectate de Ioan Mihaly de Apșa și alte câteva documente 
medievale. Multe dintre aceste toponime au mai fost analizate de alți cercetători, dar în unele 
cazuri soluțiile oferite sunt deficitare după cum se va demonstra în cele ce urmează. Unele 
etimologii propuse în acest articol sunt inedite, după cunoștiințele actuale ale autorului. 
 
Laithraskw 
 
 În diploma de la 10 Iun. 1456 (1) privind hotarele posesiunilor rom. Apșa de jos și Apșa de mijloc 
se menționează un munte având următoarele hotare: 
‘Et a tercia alpe eundo ad quandam planiciem seu campum iterum Peleske vocatum et ad ipso 
Peleske perveniendo ab quemdam locum laithraskw vocatum et a loco Laitraskw eundo inter 
quasdam duas montes per bonum spacium, et perveniendo ad alium Laithraskw, quos pro metis 
reliquissent, et ab hinc eundo usque rivulum Tizapathaka adhuc eadem plaga meridionali servata 
vadit et ascendit ad verticem cuiusdam montis et de ipso monte descendendo et parveniendo ad 
quartum campum iterum Peleske nominatum.’ în traducere aproximativă ‘Un al treilea munte, la 
fel o suprafață plană sau câmp numită tot Peleske, și la acea Peleske ajungând de la loc numit 
Laithraskw care loc Laithraskw la fel este între anumiți doi munți o distanță bună și ajungând la 
alt Laithraskw unde părăsește semnele și de aici la fel până la pârâul Tisa, de unde merge tot 
spre miazăzi urcă până în vârful unui anumit munte și din acel munte coboară și ajunge la un al 
patrulea câmp numit tot Peleske.’  
  Este interesant că nici un autor nu a remarcat până acum că acest toponim ciudat Laithraskw 
pare să fie compus din apelativele hu. ‘lajtorja, létra’,’scară’ în formă adjectivală ‘lajtorjas, 
lajtras’,’cu scară’ și ‘kó’,’piatră’ adică echivalent semantic cu rom. Piatra Scării.  
 Un element important al demonstrației toponimice este observația că utilizarea apelativului 
‘scară’ în sens topografic în sud-estul Europei este limitată la toponimia românească, albaneză 
și grecească (inclusiv la aromâni) dar practic lipsește din toponimia sud-slavică, est-slavică și 
maghiară. În ceea ce privește semnificația acestor toponime cel mai probabil este vorba de 
drumuri de creastă abrupte sau pietroase pe care se urcă cu dificultate, ca pe o scară, în contrast 
cu plaiurile care reprezintă tipic căi de comunicații relativ ușoare, mai domoale. Pentru frecvența 
și vechimea top. ‘Scara’ în toponimia rom. pledează zecile sau poate chiar sutele de top. ‘Scara, 
Scărișoara, Scărița, Scăriga’  răspândite pe toată suprafața muntoasă a teritoriul românesc, unele 
cu  o vechime respectabilă (Scărișoara la Cozia în Țara Românească menționată la 1515-6)(5).  
 În ceea ce priveșe posibilitatea existenței unor top. maghiare ‘lajtorja’ autentice, autorul deși a 
studiat o multitudine de surse disponibile (6-14 și altele), nu a reușit să identifice decât următorii 
candidați: top. Lajtorjas la Herghelia Mureş atestat după unii autori în sec. XVI-XVII și piciorul de 
munte Lajtorjas în Munții Ciucului între pârâul Ciobănuș și afluentul Lovaszó la 1869-87. Primul 
top. poate fi excepția care confirmă regula, cu observația că fiind localizat într-o zonă non-
montană, cel mai probabil derivă de la sensul concret al apelativului, nu de la cel topografic. Cel 
de-al doilea pare a fi în mod evident o calchiere a unui top. rom., fiind vorba de o culme abruptă, 
topografic similară altor ‘Scărișoare’ rom., aflată într-o zonă care a fost în dispută între 
Transilvania și Moldova în sec. XVII-XVIII și care pare să reprezinte o ‘continuare naturală’ a 
numeroaselor top. rom. de acest tip din jud. Bacău (Pârâul Scărișoara la Cotumba, La Scară și 
Plaiul Scărișoara la Asău ca să amintesc doar câteva top. similare din vecinătate).  
 În concluzia posibilitatea ca top. medieval Laithraskw să reprezinte o calchiere a unui top. 
românesc se conturează destul de clar. 
 Există însă și alte argumente care să întărească această concluzie, astfel hărțile austro-ungare 
din sec. al XIX-lea indică mai multe top. derivate din rom. ‘scară’ în sudul masivului Svidoveț, 



teritoriu aflată în mare măsură în posesiunea Apșelor în perioada medievală. Este vorba de 
următoarele top.: Szkericsora la N de satul Apșița la 1806-69 (16) și 1869-87 (17), Szkereszora 
picior de munte la E de pârâul Kosovska afluent Tisa la 1869-87 (17), Polonina Steresora munte 
între vf. Bliznița (cel mai înalt al masivului Svidoveț) și râul Tisa la 1859, 1806-69 (16), 1869-87 
(17).          
 

 
Alpe Steresora pe harta de la 1806-69 

 
 Faptul că și localnicii ruteni folosesc formele de mai sus ale toponimelor (7), derivate din rom., e 
un argument suplimentar privind autenticitatea și vechimea lor și sprijină ideea calchierii top. rom. 
în diploma de la 1456. 
 Voi încerca în cele ce urmează identificarea top. medievale în raport cu cele din sec. al XIX-lea. 
Diploma de la 1456 pare să delimiteze mai mulți munți în sudul masivului Svidoveț înșirându-i de 
la vest spre est, astfel pot fi identificate următoarele top. Kermetzhege (dealul Cremenița între 
Apșa de jos și de mijloc), fluvium Swprwtz (pârâul Sopurka afluent al Tisei la E de Apșe), Oprissa 
havasa (vârful Oprișa 1480 m între Mala Sopurka și Seredna reka la E de Apșe). Menținând 
aceași direcție de la vest spre est (‘plaga orientalem’ din diplomă) este posibil a plasa începutul 
hotarului celui de-al treilea munte în bazinul pârâului Kosova (actual Kosiv) de unde urcând pe 
culme prin primul Laithraskw (posibilă identificare cu Szkereszora de la 1869-87) se ajunge la 
locul plat Peleske (probabil culmea dintre Kosova și Tisa cu vârfurile Dumen și Stare) apoi se 
ajunge la al doilea Laithraskw (posibilă identificare cu Polonina Steresora) de unde se coboară la 
Pârâul Tisa (probabil Tisa Neagră în apropiere de obârșie), apoi în aval pe Tisa și peste culme 



închizând hotarul pe Kosova. Numeroasele top. Peleske (Pleșca/Pleașa) care identifică zone 
defrișate sunt greu de identificat actualmente în teren deoarece astfel de defrișări pot să apară și 
să dispară cu ușurință în decurs de câteva secole. 
 Ce ar mai fi de amintit în legătură cu Laithraskw este că în lucrarea lui Bélay Vilmos (2) privind 
Maramureșul aceste top. sunt reproduse drept Laythaskw (care se pretează la o interpretare 
Piatra Înclinată de la hu. ‘lejtő’,’înclinat, abrupt’). Deși autorul citează lucrarea lui Mihaly pentru 
aceste informații, rămâne inexplicabilă (dar nu unică) această deformare față de original.  
 
Terhouasa și Nedele 
 
 O altă diplomă cu interesante informații toponimice este cea de la 11 Aug. 1373 (1) privind 
împărțirea posesiunii Cuhea între Blac, Drag și Ioan fii lui Sas voievod unde aflăm informații 
despre următoarele toponime: ‘...ascendit supra ad montem Zepleshauasa. Inde versus orientem 
servando ad alium montem Kenezhauasa, inde at tercium montem Stolhauasa. Inde at quartum 
montem Terhouasa, a quo postmodum dirigitur versus septentrionem ad montem Ignothauasa, 
deinde ad alium montem Wegsaghauasa alio nomine nedele nominatum et ibi iungitur cum prima 
meta Magzemberch vocata unde inceptum erat.’.  
 Mulți autori, dornici de victorii rapide, au identificat doar pe baza unei asemănări fonetice 
superficiale muntele Terhouasa cu vârful Toroioaga de 1930m altitudine din Munții Maramuresului 
iar Nedele a fost considerat identic cu Cornul Nedeii, vârf de 1770m între bazinele Vișeului și 
Bistriței aurii. După cum voi demonstra în cele ce urmează ambele aceste identificări sunt 
eronate, identificarea corectă fiind foarte facilă în cazul în care lectura diplomei se face corect din 
punct de vedere geografic. Astfel interpretarea corectă a diplomei este următoarea: de la 
Zepleshauasa (muntele Țibleș, unicitatea acestui toponim permite identificarea cu certitudine a 
primului reper topografic) spre est până la Muntele Cneazului (neidentificat, în Țibleș sau în 
Rodna), apoi la al treilea munte Stolhauasa (muntele Știol în estul masivului Rodna, cu observația 
că la 1782-5 (15) toponimul avea o extindere mai mare decât în prezent denumind și vârful 
Gărgălău 2159m nu doar vârful actual de 1611m), apoi la al patrulea munte Terhouasa 
(indentificarea în paragraful următor), și în același fel se îndreaptă spre nord spre muntele 
Ignothauasa (vârful Ignăteasa 1762m între bazinele Ceremușului și Vaserului) de unde la alt 
munte Wegsaghauasa numit și Nedele (indentificarea în paragraful următor), și ajungând aici la 
primul semn de hotar Magzemberch (vârful Maximului 1220m între Ruscova și Vișeu). 
 Punând cap la cap reperele clar identificabile (Țibleș, Știol, Ignăteasa, Maxim) rezultă 
următoarele: Terhouasa este localizat între vârfurile Gărgălău-Știol și Ignăteasa, adică pe 
interfluviul dintre Bistrița aurie și Vișeu, iar de la Terhouasa hotarul se îndreapta spre nord până 
la Ignăteasa. În aceste condiții identificare Terhouasa cu Toroioaga este imposibilă (acest din 
urmă vârf este semnificativ mai la vest) în schimb putem identifica toponimul medieval cu vârful 
Șesului pe interfluviul dintre Bistrița aurie și Vișeu (hărțile actuale menționează de regulă doar 
Piciorul Șesului care coboar din interfluviu spre Bistrița aurie, dar hărțile de la 1782-5 (15) și 1806-
69 (16) încă consemnau un vârf Șesul chiar pe interfluviu). Deasemenea diploma de la 20 iun. 
1450 (1) privind hotarele Borșei sprijină acestă identificare: un Theerhavasa la sud de 
Balashavasa (Bălăsineasa fiind numele medieval al vârfului Jupania 1853m). Chiar și din punct 
de vedere semantic hu. ‘ter’,’spațiu, piață’, cu numeroase derivate cu sensul de ‘larg, spațios’, 
corespunde destul de bine cu conotațiile implicite ale rom. ‘șes’, ceea ce este un argument 
suplimentar pentru identificare Terhouasa (Muntele larg) cu Vârful Șesului. 
 În ceea ce privește Nedele, localizarea lui între Ignăteasa și Maxim exclude identificarea 
toponimului cu Cornul Nedeii (acest din urmă vârf fiind localizat semnificativ mai la est). În 
concluzie Nedele trebuie să fie un toponim nelocalizat sau dispărut pe interfluviu, relativ plan și 
neted, dintre Vaser respectiv Ceremuș sau Ruscova. Semnificația particulară a oronimelor rom. 
‘nedeie’,’sărbătoare câmpenească, loc plan pe munte, unde se țin astfel de evenimente’ exclude 
proveniența top. dintr-o limbă slavică unde sensul e doar cel generic de ‘duminică, sărbătoare’. 



Pe lângă toponimele ‘Nedeia’ cunoscute și în prezent în Maramureș aș mai aminti Nedey, vârf în 
Cernahora la est de Yasinia (în prezent în Ucraina) la 1782-5 (15) și 1864 (9), dispărut din sursele 
cartografice actuale, semn că Nedeile rom. –atât sărbătorile cât și toponimele - au fost mult mai 
numeroase în Maramureșul medieval decât în prezent.     
 
Sanap și Seneper 
 
 Este vorba de niște toponime interesante și semnificative, din câte știu nesemnalate sau 
discutate de nici un specialist până acuma. 
 Prima diplomă de care vom vorbi este cea de la 2 Apr. 1402 (1) privind întărirea posesiunilor fiilor 
lui Blac, Drag și Ioan printre care se numărau și munții  ‘… Alpine Sanap, Keveslygeth, Mochyar, 
Kanch, Krazna, Zydo, Apsahavasa, Fekethehavasa, Kechkoso, Moysel havasa, Stolhavasa, 
Petrooz, Keveshavasa, Vysohavasa, Formoz alio nomine Zephavasa’. Identificarea certă a 
acestor top. nu este întotdeauna posibilă sau e uneori ambiguă, oricum este evident că printre 
ele se numără și top. derivate cert din rom. (Apsahavasa, Moysel, Petrooz, Formoz). La acesta 
doresc să adaug Sanap care pare să reprezinte rom. ‘jneap, jneapăn’,’ienupăr sau specie de pin 
sub-alpin’, fie direct forma rom. ‘jneap’ fie o deformare prin intermediul unei alte limbi. Inserarea 
vocalei ‘a’: Snap → Sanap este caracteristică limbii maghiare care nu permite grupurile 
consonantice inițiale. După cum se cunoaște rom. ‘jneapăn, jireapăn’ a fost preluat în dialectele 
ukr. carpatice în forma ‘zenepin, zenepir, zerep’ iar unul dintre candidații credibili la identificarea 
cu medievalul Sanap este toponimul Zserapin (Serapin, Czeriapen), vârf în NV masivului Svidoveț 
atest. la 1782-5 (15), 1864 (9) și 1869-87 (17). Din punct de vedere geografic Zserapin este în 
apropiere de unele toponime similare celor menționate la 1402 (Krazna, Kanch, Apsahavasa), 
fără ca identificarea să fie însă certă.  
 A doua diplomă este cea de la 6 Apr. 1456 (1) privind întărirea hotarelor orașului Cîmpulung la 
Tisa. Textul în cauză este următorul ‘..ipsum fluvium Thyciae pertranseundo ... deinde plaga 
meridionala servata directe ad montem Zyphegh ascendendo in cuius vertice signum de terra 
fecissent, abinde ad aciem fluvii Zarvazopathaka eundo et ab inde directe ad montem Kewhath 
unde iterum ascendendo at montem Laposkeo dictum et ab eodem monte Dombos Nyarlo 
exeundo ad plagam Senepernyarlo ubi dicat civitas Hozzumezew commetatur cum civitate 
Zigeth deinde directe plagam illa ascendit ab Maramarusfew et ab inde ad occidente per 
longitudinem viae Southa vocatae descendit et abinde exeundo ab campun Ravaza ubi de terra 
signum fecerunt deinde descendendo ad septentrionem et eundo ad plagam Rosdaffew et ab 
inde per longitudinem fluvii Zapponca transcendendo..’. Interesantul toponim Senepernyarlo 
poate fi interpretat drept o combinare a rom. ‘jneapăr’ (cea mai veche formă a lui ‘jneapăn’, cea 
mai apropiată de lat. ‘juniperus’) cu hu. ‘nyarló’,’văratec, loc de pășune’ adică Văratecul 
Jneapănului. Și în acest caz identificarea în teren a top. este posibilă făcând apel la informațiile 
geografice ale documentului. Astfel, fără a intra prea mult în amănunte putem identifica: aciem 
fluvii Zarvazopathaka (marginea pârâului Sarasău), montem Kewhath (adică Spinarea de piatră, 
Culmea Pietrei fiind denumirea sub care e cunoscut platoul montan de până la 1220m altitudine 
aflat la S de Sighetul Marmației), montem Laposkeo (adică Piatra plată, posibil în legătură cu 
numele poienii Lespezi de pe culmea Pietrei), montem Dombos Nyarlo (adică Văratecul deluros, 
sursele cartografice identifică mai multe ’Văratice’ pe culmea Pietrei fără ca identificarea să fie 
concludentă), Senepernyarlo (cu informația că aici hotarul Câmpulungului la Tisa se învecinează 
cu cel al orașului Sighet), ascendit ab Maramarusfew (urcă la obârșia Maramureșului, se 
cunoaște că în documentele medievale râul Mara de astăzi era denumit Maramureș), ab 
occidente .. viae Southa (spre vest de-a lungul drumului Sării), campum Ravaza (Râoasa sau 
Roasa top. între Valea Rea din Oaș și Săpânța), Rosdaffew (adică Obârșia Ruginoasei, aceasta 
fiind un pârâu afluent al Săpânței). În paranteză să poate aminti că această posesiune a 
Câmpulungului, practic asupra întregului bazin hidrografic al Săpânței, pare neverosimilă și din 
câte știu nu este susținută de alte documente și de tradiția populară săpânțană. Probabil acest 



document a reprezentat doar un episod dintr-o îndelungată luptă dintre Câmpulung, Săpânța și 
Sarasău pentru stăpânirea acestui vast teritoriu montan. În ceea ce ne privește, documentul oferă 
informații importante pentru identificarea lui Senepernyarlo. Top. este localizat în vecinătatea 
Culmii Pietrei, aproape de obârșia râului Mara (partea din amonte denumită în prezent Valea 
Brazilor) chiar înainte ca interfluviul Săpânței cu alte bazine (pe care textul diplomei îl urmează 
destul de fidel) să se îndrepte spre vest. O privire aruncată asupra hărților moderne pricinuiește 
o adevărată revelație: Poiana Brazilor aflată aproape de obârșia Văii Brazilor (adica Mara în aval) 
este locul în care jneapănul apare la cea mai joasă altitudine din România (circa 970m). Având 
în vedere că această prezență a fost considerată de specialiști un relict glaciar, este evident că 
jnepenii nu puteau lipsi de aici în sec. al XV-lea, iar o prezență atât de nelalocul ei nu putea să 
scape atenției localnicilor și pe cale de consecință rezultând și  consemnarea ei toponimică. 
 Similar vf. Faraoane din masivul Suhard se numea Jireapănul în sec. XVI-XVIII deoarece în 
prezent, și probabil și în trecut, reprezenta singura insulă de jnepeni din Suhardul sudic. 
Elementele unice sau foarte rare topo-geografice sunt foarte utile și din punct de vedere 
toponimic, unicitatea sau raritatea garantând lipsa de ambiguitate a toponimelor creat pe seama 
lor. 
 Aceste atestări indirecte, pe cale toponimică, ale apelativelor ‘jneap, jneapăr’ reprezintă, din 
cunoștiințele mele, cele mai vechi consemnări ale acestor cuvinte emblemă pentru civilizația 
montană rom., fiind concurate doar de top. muntele Jneapănul din Făgăraș, menționat într-un 
hrisov de la 1441 (4), cu mențiunea că în acest caz documentul este păstrat doar într-o traducere 
din sec. al XVIII-lea, deci nu avem certitudinea că toponimul era identic în documentul medieval.     
 

 
Rezervația Poiana Brazilor (jnepenii, împreună cu brazi formează o insulă în centrul acestei 

poieni) 
 
 
 
 
 



 
Kakoraz 
 
 Toponimul ‘meta Kakoraz’, apare în descrierea de la 1482 a hotarelor Ronei de jos, care în acea 
vreme cuprindea malul stâng al Tisei superioare până la granița Galiției (2). Ulterior acest vast 
teritoriu montan a fost pierdut în favoarea reprezentatului regelui, cămărașul de la Coștiui, pe la 
1547 (2). Toponimul Kakaracza reapare pe hărțile de la 1782-5 (15) la E de vf. Petros din 
Cernahora, apoi la 1869-87 (17) în forma Kikerasa la NV de vf. Petros iar în prezent hărțile 
turistice ukr. (3,7) identifică un vf. Kakaraza 1558m în masivul Cernahora, având o localizare 
similară top. de la 1869-87. Remarcabilă longevitate a unui caracteristic toponim românesc.  
 Semnificația acestui top. poate fi antroponimică (un nume similar - Giurgea Căcărează - apare 
într-un document din Moldova de la 1487)(6), descriptiv-depreciativă (denumiri similare cu 
caracter scabros abundă în arealul lingvistic rom. – Căcâcea, Cacaina, Cufuritul etc.) sau poate 
topografică (posibilă deformare de la ‘cucuruz’ – idee dezvoltată în paragrafele următoare). 
  Multe limbi est-europene (turca, bulgara, sârba, maghiara, ruteană, poloneza, germană) cunosc 
etimonul ‘cucuruz’ dar numai cu sensul de ‘porumb, Zea mays’, semnificație care nu poate fi mai 
veche de sfârșitul sec. al XVII-lea -  începutul răspândirii culturii porumbului, pe filieră turcească, 
în această zonă a Europei. În schimb rom. cunoaște și un sens independent de acest exotism 
botanic și anume ‘con de brad’, care poate sta chiar la originea semnificației ‘cucuruz’,‘Zea mays’, 
prin analogia dintre conul de brad și știuletele de porumb.  
 Mai mult, numeroși autori au remarcat existența unor apelative ‘mediteraneene’ similare, 
‘cocoruzzo, cucuruzzo’ având semnificații din aria semantică ‘obiect ascuțit, grămadă de pietre, 
vârf de munte’ cărora li se datorează toponime identice răspândite din sudul Italiei până în Pirinei. 
Foarte probabil și în cazul top. ‘meta Kakoraz’ putem presupune o semnificație inițială similară 
‘cucuruz’,’vârf ascuțit, grămadă de pietre’ ulterior asimilat semantic și fonetic la rom. ‘căcărează’, 
mai familiar vorbitorilor. Semnificația lat. ‘meta’,’semn de hotar’ oferă un indiciu semantic 
suplimentar în această direcție. 
 Deși nu este întotdeauna ușor de separat semnificația botanică binecunoscută, există și alte top. 
care sprijină o interpretare topografică a rom. ‘cucuruz’ dintre care aș aminti: Piatra Kukuruzului 
la S de vf. Bohodei în Munții Bihorului la 1819-69, Poiana kukuruzului în Munții Vâlcan la 1875 la 
N de vf. Coarnele (cca. 1000m altitudine, puțin probabilă cultura porumbului pe acele locuri), vf. 
Koukouruzos 1785m lângă Floro (Flamburari) sat arom. în Zagori Grecia, vf. Kukurudzos 
(Kukurundzos) 1723m la N de Agrafa în Grecia centrală. Similar pentru rom.  ‘căcărează’ avem:  
Piatra Căcăreaza (Gangarandza, Gagaradza, lectura din sursele grecești este variabilă și 
ambiguă) vârf de 2045m la NV de satul arom. Samarina în Pind, Dâmbu Căcărazii la Vidra Arad, 
dealu Căcăreaza jud. Bacău la 1898-1902. Apariția top. și în arealul balcanic este un argument 
suplimentar pentru vechimea etimonului ‘cucuruz’ în limba română și sprijină interpretarea 
topografică de mai sus.  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Toponimul Căcăreaza pe harta austriacă de la 1782-5 
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