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În româna de azi, termenul hansă (asociaţie comercială între mai multe oraşe
medievale din nordul Germaniei’) este un neologism considerat a proveni dintr-un termen
german preluat prin intermediere franceză1. Însă româna are şi un termen evident mai vechi,
anume hânsă (cu varianta hâns), dat în dicţionare cu etimologie „necunoscută” (sau
„nesigură”) şi cu sensuri surprinzător de diverse. Autorul acestei lucrări consideră că la cea
mai plauzibilă clarificare etimologică a familiei lexicale româneşti hânsă-hâns-hânsar se
poate ajunge pornindu-se de la termenul vechi germanic hansa, care a fost mai întâi atestat în
Biblia gotică a lui Wulfila (sec. IV), cu sensuri precum,ceată, trupă, mulţime’, după cum vom
vedea mai jos. Vom vedea de asemenea că, în conformitate cu părerile unor prestigioşi
înaintaşi, acelaşi hansa a fost foarte devreme împrumutat din gotică de slavii timpurii, însă
evoluţia fonetică şi semantică a respectivului termen în teren slav este atât de diferită de cea
din română, încât se poate deduce că avem de-a face cu o preluare independentă a acelui
termen germanic în proto-slavă, respectiv în proto-română (sau, posibil, în idiomuri care au
reprezentat substratul limbii române).
Abordări lexicografice şi etimologice româneşti
Să aruncăm mai întâi o privire asupra unei liste de cuvinte pe care le-am extras din
MDA-II (2002), în care ele apar în articole separate. La datele preluate din respectivul
dicţionar am făcut unele adaosuri, inclusiv cu unele semne de întrebare, care deschid drumul
către discuţia care va urma.
- hansă¹, pentru provenienţa căruia MDA indică (după Scriban) „fr. hanse, ger. Hansa”
[de fapt, forma din germana actuală este Hanse]; pentru acest hansă¹ MDA dă sensul
„asociaţie comercială occidentală în Evul Mediu”.
- hansă² v. hâns.
- hâns (pl. -uri), cu varianta hânz; „etimologie nesigură – cf. magh. homszék, honcsik”
[?]; sensuri: „(Reg.) 1. tufe dese de spini […]; 2. tufiş; 3. pământ lăsat în părăsire; 4.
hotar”.
- hânsar (atestat în cronica lui Moxa, 1600) < „v.slav. хасарь” [?]; sensuri: „(Înv.) 1.
(Mun.) haiduc; 2 (Mun.) tâlhar; 3. (Mun.) corsar; 4. (Mol.) ostaş călare fără leafă, care
era răsplătit din prada luată de la duşmani; 5. (Mol.) plugar”.
- hânsă¹, „etimologie necunoscută”; sens: „ploaie scurtă, la intervale dese”.
- hânsă², „etimologie nesigură – cf. magh. honn, acasă” [?]; sensuri: „(Reg.) 1. dor; 2.
nostalgie”.
* Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi / Institutul de Arheologie, Filiala Iaşi a Academiei Române;
aporuciuc@yahoo.com
1
În franceză, termenul hanse (împrumutat din medio-germană, cu sensul « association de marchands ») a fost
atestat din sec. XIII (cf. Baumgartner/ Ménard 1996, s.v. hanse).
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hânsă³, „etimologie necunoscută”; sens: „(Reg.) parte dintr-un întreg”.
Aşadar, dacă îl lăsăm deoparte pe hansă¹, care este un neologism de dată recentă în
română, ar rămâne de analizat şase termeni vechi româneşti. Dintre aceştia, conform
prezentării din MDA, doar doi ar părea să se lege cumva între ei, având în vedere că hansă²
(care contrariază, din punct de vedere fonetic, nearătând vechea schimbare an > ăn > ân,
specifică românei celei mai timpurii) este dat ca variantă a lui hâns. Din punct de vedere
etimologic, se vede că hâns, hânsă¹, hânsă² şi hânsă³ fie au rămas cu statut de cuvinte
obscure, fie au fost explicate, neplauzibil, prin trimiteri la termeni maghiari2. Iar un „vechi
slav хасарь”, dat ca origine pentru hânsar, nu este de găsit, cu forma respectivă, în
dicţionarele etimologice slave (în care este de găsit doar хусарь)3. De adăugat aici este că un
alt dicţionar românesc, DEX² (1996), îl dă doar pe hânsar, cu sensul‚ ostaş călare fără leafă
(în evul mediu în Moldova), care era răsplătit din prada luată de la duşmani’ şi cu indicaţia de
„etimologie necunoscută”.
Demne de reţinut, pentru clarificările de mai jos, sunt următoarele puncte în
susmenţionatele articole din dicţionarul MDA-II: 1. hansă² ca variantă a lui hâns; 2. pluralul
în -uri al lui hâns; 3. cele patru sensuri (care sigur au fost cândva legate între ele) ale aceluiaşi
hâns, cu varianta hânz; 4. diferenţele notabile între sensurile din Muntenia şi cele din
Moldova în cazul lui hânsar (sensurile din Muntenia fiind legate de noţiunea negativă de
„tâlhărie”, iar cele din Moldova de o instituţie militară funcţională în statul medieval
moldovenesc); 5. sensul lui hânsă³, care poate fi legat de sensurile agrare ale lui hâns, dar şi
de sensurile ne-militare ale termenului vechi germanic hansa; 6. în sfârşit, este de avut în
vedere posibilitatea ca sensurile termenilor hânsă¹ şi hânsă² să aibă legătură nu doar cu sensul
‚atac (prin surprindere)’ arătat de corespondentele slave ale celor două cuvinte româneşti, ci
chiar cu unele sensuri figurate ale cuvântului-sursă, vechiul germanic hansa, care a fost
preluat şi în slavă şi în română (vezi mai jos).
La rândul său, dicţionarul Ciorănescu 2001 (tradus din spaniolă) le include pe hîns,
hînsă şi hînsar (plasate însă greşit, printre cuvinte care încep cu han-, în respectivul
dicţionar). După cum voi arăta în continuare, Ciorănescu menţionează opiniile mai multor
înaintaşi cu privire la cele trei cuvinte, unele dintre acele opinii fiind acceptabile, altele nu.
Voi reda – cu unele prescurtări, dar şi cu adaosuri – conţinuturile celor trei articole din
varianta românească a dicţionarului Ciorănescu:
-

-

hîns (-se) – „Tufişuri, mărăciniş. Origine necunoscută; ar putea fi un cuvînt expresiv.
S-a propus [într-o revistă germană din 1919] o legătură cu sl. gąst ‚des’ […] sau cu
mag. homszék ‚pămînt dislocat’ (DAR). Cf. hînsă”.
hînsă (-se) – „1. (Trans.) Aversă, ploaie torenţială. – (Bucov.) Dor, nostalgie. –
(Trans. adv.) Fără încetare, în mod continuu. Origine necunoscută. Nu este sigur că
este vorba de un singur cuvânt. După Drăganu […] urmat de Scriban, de la un sl.
*hąsa [de fapt *xǫsa], din germ. Hanse (cf. hînsar), ipoteză puţin convingătoare”.
hînsar (-ri) – „Soldat de cavalerie. Apare în sec. XV ca un corp de călăreţi fără leafă,
care trăiau prin jefuirea regiunilor pe care le străbăteau (de unde o anume confuzie
între noţiunea de hînsar şi cea de ‚tîlhar’). În sec. XVII se organizează în Mold., ca
două corpuri sub conducerea a doi vornici. [Etimologie:] Sl. chąsarĭ [după Berneker,

2

Nu le-am găsit nici pe homszék, nici pe honcsik în dicţionarele maghiare consultate (Reinhart 2011 şi Zaicz
2006), iar MDA-II nu indică ce sensuri ar avea cele două cuvinte maghiare. După cum se menţionează în
dicţionarul Ciorănescu 2001 (s.v. hîns) acel magh. homszék ar avea sensul de ‚pământ dislocat’. (Dar oricum nu
se vede după ce legi fonetice s-a putut trece de la termenul maghiar la cel românesc.) În ce priveşte trimiterea lui
hânsă² la magh. honn, probabil s-a avut în vedere vreun „dor de casă”; însă, la fel, din punct de vedere fonetic nu
e plauzibilă o trecere de la secvenţa magh. on la rom. ân.
3
Vezi mai jos detalii privitoare la termenii slavi explicabili ca proveniţi din goticul hansa.
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DAR, Bogrea şi Capidan]. Originea cuvântului sl. nu este clară. Se consideră
(Berneker) că trebuie plecat de la sl *chąsa ‚hoţie’, din germ. Hanse [?], cf. sb.
*husiti,a fura’, sau, după Bogrea, din mgr. χουρσάρις ‚corsar’ [de fapt, cu κ, nu cu χ].
Este evidentă înrudirea acestui cuvînt cu mag. huszár ‚husar’, care la rîndul lui,
provine din mag. husz ‚douăzeci’ [de fapt húsz] dat fiind că în trecut se recruta un
husar la fiecare douăzeci de tineri din sat (după Miklosich […] şi Léger […], din
acelaşi mgr. χυυρσάριος [transcriere şi mai derutantă]). Din mag. provine rom. husar
[…], dublet al celui anterior, intrat în limbă în sec. XVIII, cu der. husăresc, adj. (de
husari); husăreşte, adv. (ca husarii; fără menajamente); husărime, s. f. (corp de husari)”.
Ca şi în cazul articolelor corespunzătoare din MDA-II, sunt de menţionat şi aici puncte
acceptabile şi puncte de pus la îndoială, din diverse motive. De exemplu, după cum va reieşi
din demonstraţia de mai jos, nu mai este acceptabilă eticheta de „origine necunoscută” pentru
hânsă şi hâns; nu sunt plauzibile nici sugestia de „cuvânt expresiv”, pentru hâns, nici cele
două „legături” etimologice propuse pentru acelaşi cuvânt. În cazul interpretării lui hânsă,
Ciorănescu şi-a demonstrat, ca şi în alte cazuri, reţinerea faţă de ipoteze care sugerau origini
vechi germanice pentru unele cuvinte româneşti4. Cât despre ipoteza Drăganu-Scriban
(prezentată ca neconvingătoare de către Ciorănescu), se pot spune următoarele: rom. hânsă nu
provine din, ci doar se înrudeşte cu un proto-slav. *xǫsa (păstrat în poloneză ca chąsa)5, iar
acesta, la rândul lui, nu provine din termenul german modern Hanse, ci (ca şi rom. hânsă) din
termenul vechi germanic atestat ca hansa în gotică (vezi Brückner mai jos). În ce îl priveşte
pe hînsar (lăsând la o parte derutantele transcrieri ale presupuselor cuvinte-sursă mediogreceşti), din nou trebuie acceptată corespondenţa cu *xǫsa, dar trebuie respinsă trimiterea
acelui termen proto-slav la Hanse din germana modernă şi nu la vechiul germanic hansa. În
sfârşit, este cu totul justificată propunerea privitoare la înrudirea dintre hînsar şi husar, însă
cu observaţia că cel din urmă a intrat în română cu multe secole după hînsar. Ar mai fi de
adăugat că magh. huszár este „victima” mai multor etimologii populare (incluzând-o şi pe cea
bazată pe magh. húsz ‚20’), care au intrat, cu prea mare uşurinţă, în dicţionare prestigioase6.
Ca o ultimă observaţie, nu se poate spune că a fost vorba de o „confuzie” în cazul sensului
‚tâlhar’ al lui hînsar, având în vedere nu doar sensul pe care acesta din urmă l-a avut în
Muntenia (vezi, imediat mai jos, DLRLV 1987), ci şi sensul pe care l-a căpătat vechiul
germanic hansa în limbile slave (aspect discutat, cu mai multe amănunte, spre finalul acestui
articol).
4

De exemplu, principalul motiv pentru respingerea unei origini vechi germanice propuse pentru rom. bordei
(ipoteză foarte plauzibilă, susţinută de Scriban) ar fi, după Ciorănescu (2001, s.v. bordei), „cunoscuta absenţă a
termenilor germanici vechi în română” (aşa-zisa „absenţă” fiind însă contrazisă de numeroase alte exemple de
vechi germanisme păstrate în limba română, analizate de reputaţi înaintaşi, precum Hasdeu, Puşcariu,
Gamillscheg, Giuglea, Mihăescu şi alţii).
5
Transcrierea *chąsa (mai precis, *xǫsa) pentru forma luată de germanicul hansa ca împrumut în proto-slavă,
indică transformarea consoanei germanice /h/ în /x/ din slavă (consoană similară celei scrise χ în greacă) şi
transformarea secvenţei /an/ într-o vocală particulară, care avea să se păstreze ca „o nazal” (similar celui din fr.
bon) în vechea slavonă bisericească, ca şi în polonă, unde se scrie ą (cf. Carlton 1990: 24, 56 şi 58). În celelalte
limbi slave respectiva vocală nazală a devenit /u/ – vezi mai jos corespondenţa etimologică dintre pol. chąsa şi
rus. khusa (хуса), ambele provenite, ca şi rom. hânsă, din vechiul germanic hansa.
6
După cum indică date relevante discutate mai jos, este cât se poate de clar (fonetic şi semantic) că maghiarii lau preluat pe huszár dintr-o limbă slavă, cel mai probabil din sârbă-croată (într-o perioadă în care mai vechiul „o
nazalizat” – cel din proto-slavul *xǫsa – deja devenise /u/, iar consoana iniţială /x/ devenise /h/). Şi totuşi, The
Concise Oxford Dictionary of English Etymology (ed. T. F. Hoad, 1993, s.v. hussar) indică o provenienţă a
magh. huszár dintr-un „vechi sârb. hu(r)sar”, care şi-ar avea originea în „italianul corsaro”. Pe aceeaşi direcţie,
Pfeifer 2004 (s.v. Husar) vede o filieră croato-maghiară, pe care a circulat un termen bazat pe un „medio-latin
cursarius”. Iar dicţionarul etimologic francez Baumgartner/ Ménard (1996), s.v. hussard, menţine vechea
etimologie (popular-academică) conform căreia magh. huszár (ajuns în franceză prin filieră germană) şi-ar fi
avut originea în magh. húsz ‚20’.
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În ce îl priveşte pe hînsar (cu o rarisimă variantă honsar), foarte interesante date sunt
de găsit în DLRLV (1987, s.v. hînsar), unde se dau şi citate ilustrative din texte româneşti
scrise în secolele XVII-XVIII:
HÎNSAR: „1. Tîlhar. […] Dară ce tîlhar eşti tu şi acei hînsari ai tăi, machidonenii
(Ţara Românească – Alexandria, 1717); Sosit-ai tu cu honsarii tăi şi cu tîlharii tăi
(Transilvania – Alexandria, sec. XVIII). 2. Luptător voluntar în trupe de ajutor. S-au
îndemnat cu hînsarii şi cu alţi cîţi au venit de bunăvoie de au mers după căzaci
(Moldova – Ureche, cf. Neculce). Etimologie: cf. sl. *hǫsarĭ.
În privinţa trimiterii etimologice pentru care au optat autoarele DLRLV, acel *hǫsarĭ
„slav” (proto-slav?) – care trebuie transcris, mai degrabă, ca *xǫsarʹ – s-ar prezenta ca un
derivat cu sufixul -arʹ (provenit, probabil indirect, din lat. -arius). Se mai ridică aici şi
întrebarea dacă varianta rom. honsar reprezintă vreo preluare datorată traducerii Alexandriei
dintr-o altă limbă, sau se bazează chiar pe vreo variantă dialectală românească (transilvană) a
lui hânsar, idee care (în opinia autorului de faţă) ar fi sprijinită doar de un nume de familie
Honţaru, pe care însă Iordan (1983, s.v. Honţaru) îl trimite la „honţ, din n. top. Gurahonţ
(Ardeal)” (precum şi la pol. Honczarenko şi la numele unui lac, Honţul), nu însă şi la numele
Hînsar şi Hînţaru, incluse de Iordan în acelaşi dicţionar onomastic al său (vezi mai jos).
În partea finală a acestui articol voi formulate soluţii etimologice bazate pe întregul
material lexical pe care l-am pus în discuţie. Mai înainte însă, voi prezenta o serie de dovezi
onomastice care atestă şi ele vechimea familiei lexicale reprezentate de hansă (hanţă) – hâns
(hânz) – hânsă – hânsar (hânţar), de la care s-au format, în terenul limbii române, numeroase
nume proprii.
Dovezi onomastice româneşti
Vechimea respectabilă a termenilor româneşti din susmenţionata familie lexicală este
indicată şi de nume proprii (antroponime şi toponime) consemnate încă din evul mediu, în
diverse regiuni locuite de români. Ca să începem cu date din dicţionarul onomastic
Constantinescu 1963, este de menţionat că, în Partea a II-a – Nume laice, apare un articol
HÎNSARI7, iar în Partea a III-a – Nume laice rar întîlnite, un articol HÎNS. Iată principalele
date incluse de Constantinescu în deschiderea primului din cele două articole: „HÎNSARI
subst., un fel de,haiduci liberi’, confundaţi de Dim. Cantemir cu husarii […]; după etimologie
< sl. хонсарь < хонса ‚cursă’, este vorba de,ostaşi în dobîndă’ din vechime”. În continuare,
Constantinescu menţionează antroponimele Hansarul şi Hănsărel (atestat în 1619), precum şi
oiconimul Hănsăreşti. Iar în încheierea articolului apare următoarea trimitere: „Cf. Husar <
subst. husar ‚călăraş’ < ung. huszár < fr. hussard”). Trimiterea este doar parţial valabilă,
având în vedere că numele românesc Husar cu siguranţă trebuie pus în legătură cu magh.
huszár (împrumutat şi în română), însă acesta în nici un caz nu provine din francezul hussard
(după indicaţia lui Constantinescu). Cât priveşte al doilea articol, în acesta este dat un singur
exemplu de transfer onomastic, cel de la apelativul hîns („subst. ‚desiş, tufiş’”) la
antroponimul Hînsea „paharnic, 1481 (Ţ. Rom.)”. Iar cât priveşte părerea lui Constantinescu
potrivit căreia Cantemir i-a „confundat” pe hânsari cu husarii, destule argumente din acest
articol demonstrează că husar se înrudeşte, de departe, cu hânsar, acesta din urmă având însă
o mult mai mare vechime în terenul limbii române.
În alt important dicţionar onomastic, anume Dicţionar al numelor de familie româneşti
al lui Iorgu Iordan (1983), sunt incluse următoarele nume româneşti (cu indicarea cuvintelor7

Deoarece hânsarii au avut o mult mai mare importanţă în Moldova, trebuie să observăm şi că, în dialectul
moldovenesc, substantivele derivate cu -ar (din lat. -arius) se pronunţă cu r final „muiat” (adică rʹ), care s-ar
scrie ri; astfel că forme moldoveneşti scrise ca olari şi hânsari sunt şi de singular şi de plural.
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sursă propuse de Iordan):
- Hansă: hansă, dor, nostalgie’.
- Hînsa: hînsă, tufiş.’
- Hînsar: hînsar ‘haiduc slobod’, cf. n. top. Hînsarul.
- Hînţaru: variantă, absentă în dicţionare, a lui hînsar.
- Hanţă: hanţă, haină de purtare, de lepădat’ [...] – cf n. top. Hanţa.
Este mai întâi de observat că Iordan vede numele Hansă ca provenit dintr-un apelativ
hansă, care nu poate fi decât o variantă a lui hânsă², cel dat în MDA-II tot cu sensurile ‚dor,
nostalgie’8. Absenţa – în hansă şi Hansă – a schimbării an > ăn > ân (specifică celei mai
timpurii faze de evoluţie a limbii române) merită discutată într-un articol separat9. (Aici voi
face doar presupunerea că apelativele şi numele proprii româneşti care arată a proveni din
vechea germanică, dar nu prezintă şi schimbarea fonetică în discuţie, trebuie să fi supravieţuit
mai îndelung în mediu „propriu”, adică în comunităţi vorbitoare de veche germanică rămase
şi după epoca marilor migraţii în sud-vestul Europei, asemenea comunităţi fiind în final
asimilate de autohtoni.) Despre al doilea nume din lista de mai sus, Hînsa, aş spune că (deşi
există şi un supranume românesc Tufiş, provenit din apelativul tufiş), este mai plauzibil să-i
vedem originea în apelativul din care a derivat şi hânsar, ca termen care are cea mai
transparentă legătură cu vechiul germanic hansa. Merită toată atenţia nu doar legătura,
indicată de Iordan între apelativul hînsar şi toponimul Hînsarul, ci şi observaţia, pe care o
face tot el, cu privire la numele Hînţaru, ca bazat pe o variantă a lui hînsar. (Vom vedea mai
jos şi alte exemple de variante cu ţ în loc de s.) Având la îndemână exemplul tocmai
menţionat, consider că ar fi mai plauzibil de interpretat şi ultimul antroponim din listă, anume
Hanţă (care a fost atestat şi ca toponim), ca bazat pe o variantă cu ţ a lui hansă, şi nu neapărat
pe apelativul hanţă, cel care, în MDA-II, este dat ca hanţă² ‚zdreanţă’ (acesta meritând şi el
atenţie, dintr-o altă perspectivă, după cum vom vedea mai jos). Pentru a avea o mai bună
perspectivă asupra distribuţiei geografice a antroponimelor din categoria discutată mai sus,
voi da o listă cu nume de familie (ale unor abonaţi, din diverse judeţe ale României), pe care
le-am extras din cărţi de telefon publicate în perioada 2005-2007: Hânsa (SB), Hânsă (SB,
CT), Hînsa (CJ), Hansa (TM), Hansu (IS), pe lângă acestea fiind de luat în consideraţie şi
Hanţă (CJ), Hanţiu (SB, BH), Hanza (BH, CJ) şi Hanzu (SB).
În ce priveşte numele de locuri, la cele câteva denumiri de vechi de sate româneşti –
de interes direct pentru această discuţie – care au fost menţionate în dicţionarele
Constantinescu 1963 (Hănsăreşti) şi Iordan 1983 (Hanţa, Hînsarul), trebuie adus în discuţie
şi un nume de sat bănăţean (demult dispărut), inclus în remarcabilul dicţionar al lui Suciu
(vol. II, 1968: 339a). Denumirea satului respectiv – bazată, foarte probabil, pe apelativul
hânsar (cu forma mai timpurie hănsar) – a fost de mai multe ori atestat în secolul XV, cu
forme precum Henserowa (1475), Henzerowa (1492) şi Hanzorova (1495). Alternanţa e/a
indică o ezitare (a grămăticilor de medio-latină) în transcrierea unui ă românesc, iar alternanţa
s/z este cea arătată şi de hâns/hânz (vezi mai sus).
Sunt apoi de luat în consideraţie aici unele nume de sate vechi moldoveneşti (atestate
în secolele XVIII-XIX), incluse în TTR 1991: Hanţa, 1838 (sat existent şi azi, cu denumirea
respectivă, în com. Podu Turcului, jud. Bacău); Hănţeştii¹, 1774 (com. Buciumeni, jud. Galaţi
– atestat şi ca Hînţeştii), Hănţeştii², 1772 (com. Adâncata, jud. Suceava). Ambele sate cu
denumirea Hănţeştii au supravieţuit (ca şi Hanţa), fiind incluse, cu numele scris Hănţeşti, întrun mai recent dicţionar al localităţilor din România (Ghinea/ Ghinea 2000). Tot în TTR 1991
8

Cu mai mulţi ani în urmă, am consemnat numele de familie Hânsă, purtat de primarul de atunci al oraşului
Cernavodă.
9
M-am referit deja la alternanţe de tipul hansă/hânsă în articolul Poruciuc 1999: 183-184, unde am abordat un
alt termen, de probabilă origine germanică, anume rancă (nume de peşte), cu varianta râncă.
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este inclusă şi denumirea unei „foste moşii” (din satul Tecucelu Sec, aflat tot în com.
Buciumeni, jud. Galaţi)10, anume Hănţescul, care reflectă un antroponim sufixat cu -escu. Iar
în legătură cu oiconimul moldovenesc Hănţeşti (care şi el îl reflectă pe -escu, la plural), mai
trebuie spus că un corespondent muntenesc al său, anume Hînţeşti este menţionat, ca denumire a
unui sat de „moşneni din Muntenia”, în dicţionarul Constantinescu 1963, s.v. *HENŢ11.
Aşadar, exemplele ilustrative date mai sus, sugerează că în română s-a păstrat o
familie de apelative, cu sensuri aparent divergente (care necesită explicaţii) şi cu alternanţe de
formă, precum hansă/hânsă (sau hînsă, după ortografierea mai veche) şi hâns/hânz, la care se
poate adăuga şi hanţă (având în vedere şi faptul că Iordan l-a considerat, justificat, pe Hînţaru
ca bazat pe o variantă a lui hînsar). De la aceste apelative au derivat antroponime precum
Hansa, Hansarul, Hansă, Hansu, Hanţă, Hanţiu, Hanza, Hanzu, Hănsărel, Hănţescu, Hânsa,
Hânsă, Hînsă şi Hînsea. Iar de la unele dintre acestea (sau, în unele cazuri, direct de la
apelativele-sursă) au derivat toponime precum Hănsăreşti, Hînsarul, Henserowa
(Hanzorova), Hanţa şi Hănţeşti.
Vorbind de toponime precum cele de mai sus (şi amintindu-ne şi de antroponimul
Hînţaru, cel provenit din varianta hînţar a lui hînsar), este de amintit aici că Iordan nu s-a
referit la satul denumit Hînsarul doar în dicţionarul său din 1983 (s.v. Hînsar), ci şi într-un
mai timpuriu volum al său (Toponimia românească, 1963: 2016), unde Hînsarul este
prezentat ca denumire a două sate româneşti (jud. Bacău, respectiv jud. Prahova). În legătură
cu respectiva denumire şi cu apelativul-sursă, Iordan dă următoarele amănunte semnificative:
Hînsarul: hînsar un fel de haiduc slobod; soldat dintr-o trupă de ajutor; (mai tîrziu, pe
vremea lui D. Cantemir),plugar’. [...] Nume dat unora dintre căpitanii care stăteau în
fruntea celor 13 căpitănii din care se compunea armata ţării în vechea Moldovă.
Pentru continuarea discuţiei de faţă, se cuvine reţinută ambivalenţa ‚soldat’/,plugar’ în
cazul lui hânsar (cel puţin în folosirea moldovenească a sa). Vom vedea imediat mai jos că o
anumită ambivalenţă semantică era evidentă şi în cazul termenului gotic hansa, folosit în
traducerea Noului Testament a lui Wulfila.
Preluarea şi perpetuarea lui hansa în slavă
Din mai multe puncte de vedere, preluarea şi evoluţia termenului vechi germanic
hansa par a fi mult mai „lămurite” în slavă decât în română. În primul rând, în timp ce
cuvintelor din destul de bogata familie lexicală a rom. hânsă încă li se aplică, în dicţionare,
eticheta „etimologie necunoscută” (sau „nesigură”), unii slavişti de seamă au căzut de acord
că limbile slave au preluat şi au perpetuat termenul gotic hansa (vezi mai jos). De asemenea,
în timp ce pentru rom. hânsă cea mai timpurie atestare de luat în seamă ar fi antroponimul
Hînsea (1481), un apelativ vechi bulgar, explicabil prin got. hansa, a fost atestat cu
10

Accesând materialul proiectului Romanian Names, lansat pe internet în 2012, de către Florin Lipan
(nume.ottomotor.ro/en), vom descoperi că, pe harta României (plus zone direct învecinate), apar doar două
„cercuri” (a câte 6 „gospodării”) marcate cu numele de familie scris HANTA: un cerc este pe graniţa dintre
judeţele Galaţi şi Vrancea, iar celălalt în colţul extrem sudic al Republicii Moldova. Din păcate, deoarece Lipan
a transcris toate numele fără semne diacritice, în cazul lui HANTA nu pot decide dacă e vorba de Hanţa, de
Hanţă sau de Hânţă. Oricum, respectivul antroponim sud-moldovenesc indicat de Lipan are, cu siguranţă,
legătură cu denumirile Hanţa, Hănţescul şi Hănţeşti atestate tot în sudul Moldovei.
11
Este greu de acceptat că oiconimul muntenesc Hînţeşti s-ar lega de acel *HENŢ pe care Constantinescu îl
prezintă ca „radical iranic” (propus de O. Densusianu). Mult mai plauzibil este să-l vedem pe Hînţeşti ca legat de
un antroponim precum Hănţescu, sau chiar de un derivat adjectival *hănţesc (comparabil, ca formaţie, cu
boieresc, sau cu răzeşesc), a cărui bază ar fi hanţă, adică o variantă cu ţ a apelativului hansă/hânsă. Problematice
rămân şi multiplele interpretări şi trimiteri ale lui Iordan (1983) din articolele privitoare la Hanţă (la care sunt
trimise numele Hănţescu, Hănţilă şi Hănţoiu), Hanzu (considerat a fi „‚masculinul’ lui Hamz(e)a”) şi Henţea
(trimis nu la Hanţă, ci la un Hanţu(l), pentru care se sugerează o serie întreagă de posibile origini).
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aproximativ cinci secole mai devreme (în a doua jumătate a secolului X). După cum vom
vedea mai jos, respectivul termen vechi bulgar a fost luat în consideraţie în interpretările
etimologice de găsit în două importante dicţionare.
Cel mai cunoscut dicţionar etimologic al limbii poloneze, cel publicat de Brückner în
12
1927 , îl include şi pe pol. chąsa, cu sensurile, jaf, tâlhărie’, acesta fiind prezentat drept
corespondent etimologic al unui termen vechi bulgar – transcris de Brückner ca chonsa –
inclus în lexiconul lui Suidas (vezi mai jos). Cu privire la originea cuvântului slav respectiv,
Brückner nu doar susţine provenienţa din got. hansa,ceată de războinici’, ci face şi
presupunerea că respectivul termen a fost preluat de slavi pe parcursul secolelor II-III (deci
chiar în perioada deplasării goţilor spre Dunărea de Jos şi Marea Neagră). De asemenea,
Brückner afirmă, cu justeţe, că got. hansa se înrudeşte cu termenii germani Hanse şi Husar.
Din punct de vedere semantic, este destul de clar că termenul slav a preluat sensul marţial al
germanicului hansa (care putea fi însă împrumutat şi de la germanici mai timpurii decât goţii,
precum cei care au intrat în componenţa culturii Pzeworsk)13. Iar din punctul de vedere al
fonologiei istorice, forma din poloneză reprezintă o fază intermediară (cu un ą care transcrie
un o nazalizat), între secvenţa an din germanică şi transformarea ei finală în u, pe care o
vedem în alte limbi slave, precum sârba-croata şi rusa.
În prestigiosul dicţionar al limbii ruse, pe care Vasmer la publicat mai întâi în germană
(la Heidelberg, în anii 50 ai secolului trecut)14, este inclus termenul khusa (хуса), dat cu
sensurile militare, ‚atac (prin surprindere), ambuscadă, cursă’. După Vasmer, termenul
respectiv a fost atestat în „vechea rusă”, cu un sens similar celui al susmenţionatului
corespondent vechi bulgar, cel consemnat în lexiconul lui Suidas (sec. X). Acolo apare, scris
cu litere greceşti, un χονσά, cu explicaţia „tâlhari, la bulgari” (şi aş adăuga că secvenţa ον din
χονσά ar reflecta percepţia grecească a unui o nazalizat, care se pronunţa în vechea bulgară
aşa cum se pronunţă şi azi în pol. chąsa). Alte atestări date de Vasmer, în legătură cu termenul
în discuţie, sunt „vechiul sârbocroat” хуса15, „vechiul polonez” chąsa, precum şi un xóŭsnik
‚hoţ’, din „slovino-caşubiană”. Vasmer le consideră pe toate acestea a fi bazate pe un *xǫca
(proto-slav), prezentat ca „probabilă preluare din got. hansa”. În finalul articolului respectiv,
Vasmer observă şi că termenii slavi susmenţionaţi se înrudesc cu „vechiul rusesc” хусарь
‚pirat’ şi cu „vechiul sârbocroat” хусарь („cel care a fost considerat a proveni din medio-lat.
cursarius, corsar’” – ipoteză improbabilă).
Contactul dintre slavii timpurii şi goţi a fost luat în consideraţie atât de lingvişti, cât şi
de istorici şi arheologi. V. I. Georgiev (citat în Birnbaum/ Merril 1985: 65) a tras concluzia
că, în „perioada mijlocie a slavei comune” (sec. VIII-VII î.Hr. – sec. IV-V d.Hr.),
caracteristică a fost „o puternică influenţă iranică şi gotică”. La rândul lui, Shevelov (1964:
155) face următoarele observaţii (cu privire la perioada în care au intrat în slavă „cele mai
timpurii împrumuturi din germanică, mai ales din gotică”):
Cel mai târziu, contactele slavo-gotice se pot presupune începând cu sec. I î.Hr. Goţii
au acţionat şi ca intermediari în transmiterea de cuvinte latine către slavi. Împrumuturile
lexicale din gotică s-au produs în special înainte de 375 î.Hr., când imperiul gotic a fost
distrus de huni.
Dintr-un alt enunţ al lui Shevelov (la aceeaşi pagină), rezultă că, tot prin intermediere
gotică, a ajuns în vechea slavă şi un sufix gotic -areis16, la rândul său provenit din lat. -arius,
12

Am folosit ediţia 1970.
Vezi Kokovski 1995: 48-49, unde sunt discutate descoperiri arheologice indicatoare de contacte şi contopiri
dintre germanici mai timpurii (de tip vandalo-suebic) şi goţii din perioada deplasării lor spre sud-est.
14
Am folosit vol. IV al traducerii în limba rusă a dicţionarului Vasmer (1986-1987).
15
După cum se vede, termenul din sârbă-croată (ca şi corespondentul din rusă) are acel u „definitiv”, care avea
să rămână vizibil şi în magh. huszár, ca evident împrumut din slavă.
16
A se pronunţa /ari:s/.
13
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după cum se vede în vechiul slavon bisericesc mytarjь ‚birar, vameş’, ca preluare a got.
motareis. La ce spune Shevelov acolo este de adăugat că nu doar sufixul -areis, ci şi tema
termenului got. motareis ‚vameş’ se poate explica ca provenită din latină, anume ca preluare a
unui lat. muta ‚vamă’ (cf. Köbler 1989, s.v. motareis)17. În gotică, sufixul -areis (din lat. arius) a devenit productiv, prin combinaţie cu termeni gotici, după cum se vede în got.
bokareis (‚scriitor, scrib’, de la got. bok ‚document, carte’), sau în got. ljuþareis (‚cântăreţ’, de
la got. liuþ ‚cântec de slavă’), ambele cuvinte fiind de găsit în dicţionarul Köbler 1989. Fac
aceste referiri la lat. -arius şi la preluarea lui în gotică, deoarece la acest punct se pot ridica
întrebările: (1) dacă un termen precum vechiul rus. xusarʹ reprezintă o derivare în teren slav
(*xǫsa + -arʹ); (2) dacă rom. hânsar (cu forma moldovenească hânsarʹ, cu r „muiat”) reflectă
o derivare în teren românesc, de la hânsă (plus rom. -ar, ca moştenire a lat. -arius), sau
reprezintă împrumutul unui termen gotic gata sufixat, adică de la un *hansareis (neatestat ca
atare). Consider că spaţiul acestui articol nu ar permite încercări de răspunsuri mai ample la
aceste întrebări.
Ca să revenim la problema mai generală, cea a contactelor slavo-gotice, este de
menţionat aici că asemenea contacte au avut loc şi după prăbuşirea aşa-zisului „imperiu gotic”
(mai precis, ostrogotic), după cum indică următorul pasaj dintr-o lucrare a unui istoricarheolog recent (Kazanski 2009: 158-159, trad. A. P.):
Se poate observa că siturile slave de tip Koločin şi Penʹkovka din epoca hunică sunt
răspândite în aceeaşi regiune ca cele ale fazei finale a culturii Černjakhov. Probabil
populaţia slavă şi cea gotică coabitau la începutul secolului V în acelaşi teritoriu,
controlat politic de către huni.
Aşadar, după datele lingvistice şi istorice de mai sus, se poate trage concluzia că
vechiul germanic hansa a putut fi preluat în proto-slavă („slava comună”) cam între secolele I
î.Hr. şi V d.Hr., posibil într-o perioadă chiar mai timpurie decât cea în care hansa a fost
folosit în Biblia lui Wulfila, de acea primă atestare fiind vorba imediat mai jos.
Dovezile din gotica wulfiliană
După argumentele de mai sus, se poate afirma că termenul vechi germanic hansa le
poate explica etimologic atât pe pol. chąsa şi pe rus xusa, cât şi pe rom hânsă, cu toată familia
sa lexicală, incluzându-le pe hâns şi hânsar. Voi lăsa, pentru partea finală a acestui articol,
explicarea detaliată a legăturilor dintre, pe de o parte, sensurile tuturor acelor termeni
româneşti şi, pe de altă parte, anumite sensuri care se pot reconstrui pentru vechiul germanic
hansa. Deocamdată, se cer vizate contextele concrete în care a fost atestat mai întâi hansa în
textul nou-testamentar gotic din secolul IV. Voi da, cu unele sublinieri (aldine), fragmente din
versete nou-testamentare gotice (după www.wulfila.be), urmate de fragmente româneşti
corespunzătoare (după Biblia publicată în 1975):
(1)
(2)
(3)
-

Luca 6,17
…hiuhma siponje is jah hansa mikila manageins af allamma Iudaias …
…mulţime multă de ucenici ai săi şi mulţime mare de popor din toată Iudeea…
Ioan 18, 3
…Iudas nam hansa jah þize gudjane jah Fareisaie andbahtans…
…Iuda luă o ceată de oşteni şi slujbaşi de-ai preoţilor şi de-ai fariseilor …
Ioan 18,12
…hansa jah sa þusundifaþs jah andbahtos Iudaie undgripun Iesu…

17

Pentru repere istorico-arheologice privitoare la perioada în care s-au exercitat influenţe romane asupra culturii
Černjakhov-Sântana de Mureş, vezi Ioniţă 1993.
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- …ostaşii şi căpetenia cea peste o mie şi slujitorii iudeilor au prins pe Iisus…
(4) Marcu 15, 16
- …gadrauhteis gatauhun ina innana gardis, þatei ist praitoriaun, jah gahaihaitun
alla hansa.
- …ostaşii l-au dus înăuntrul curţii, adică în pretoriu şi au adunat toată cohorta.
Acestea ar fi, atestările pe baza cărora, în dicţionarul gotic al lui Köbler (1989), au fost
redate – în germană, engleză, greacă şi latină – sensurile termenului hansa, după cum
urmează: germ. Schar, Manipel, Kohorte, Menge; eng. cohort, battalion, maniple, crowd,
troop; grec. σπεῖρα, πλῆθος; lat. cohors, multitudo. După cum vedem, ca traducere a grec.
σπεῖρα, termenul gotic hansa a fost folosit în referiri la unităţi militare romane menţionate în
respectivele pasaje nou-testamentare. Iar cu sensul civil, hansa l-a tradus pe grec. πλῆθος
‚mulţime’ (cel folosit în Luca 6, 17 din varianta grecească a Noului Testament). Cu privire la
sensul ne-militar în discuţie, se poate face o trimitere şi la termenul vechi englez hōs
(corespondentul etimologic al got. hansa), dat cu sensurile ‚company, band’ în dicţionarul
Bosworth 1983 (s.v. hōs). În articolul respectiv, Bosworth dă şi un exemplu ilustrativ în
vechea engleză: mid mægþa hōse, traductibil prin ‚cu o ceată de fete’. Dau acest exemplu şi
pentru că, semantic, hansa corespunde în mare măsură termenului românesc ‚ceată’, care are
şi el sens fie militar, fie civil.
Dacă ne-am baza doar pe exemplele din gotica wulfiliană, ne-am putea întreba dacă nu
cumva sensul militar i-a fost ataşat termenului hansa doar datorită acelor contexte în care se
făcea referire la grupuri de oşteni romani. Că nu este aşa şi că termenul hansa a fost de la
începuturile sale caracterizat de o ambivalenţă militară-civilă, reiese şi din cele mai vechi
sensuri atestate ale germ. Hanse. Vechea germana păstrase, din cele mai vechi timpuri, sensul
de,ceată de oşteni’ (Kriegerschar) pentru propriul termen hansa, cel care s-a păstrat ca Hanse,
cu sens civil-comercial, în germana modernă (vezi Pfeifer 2004, s.v. Hanse)18. Deşi a fost
atestat ca atare abia în secolul IX (după cum indică Pfeifer în respectivul articol), vechiul
german hansa, cu sens marţial, desigur nu era un împrumut din gotică, ci se păstrase din
proto-vest-germanica vorbită de anticii Elbgermanen (la care mă voi referi îndată mai jos). Iar
sensul civil al lui hansa (sens pe care l-aş traduce în română prin ‚întovărăşire, devălmăşie’)
trebuie să fi fost şi el foarte vechi.
Dacă, la origini, hansa probabil se referea chiar la comunităţi rurale devălmaşe ale
vechilor germanici (cei descrişi de Cesar şi de Tacitus – vezi imediat mai jos), în secolul XIV
medio-germanul hanse/ hense apărea deja cu un sens specializat, cu referire la asocierea
18

În discuţia de faţă – privitoare la germanicul hansa şi la preluarea sa în română şi slavă – nu ar fi neapărat
necesar să coborâm până la probabila origine proto-indo-europeană a respectivului termen germanic. Totuşi,
unele repere, de pe acea linie „de adâncime”, nu ar fi cu totul lipsite de interes. În primul rând, dicţionarele
etimologice germanice pe care le-am consultat îl prezintă pe hansa ca pe un cuvânt „neclar”, din punct de vedere
etimologic, în plan indo-european. Dar, în articolele de dicţionar pe care le am în vedere aici, sunt menţionate şi
ipoteze care merită menţionate. De exemplu, s-a presupus că, la origini, un termen precum hansa s-ar fi putut
referi la un tip de comunitate de tip Opfergemeinschft („comunitate de ofrandă”, adică „de cult”) şi, de
asemenea, că hansa ar avea la bază o rădăcină proto-indo-europeană *kens-, de care s-ar lega şi lat. cēnsēre ‚a
estima’ (cf. Pfeifer 2004, s.v. Hanse); sau, şi mai interesant, s-a presupus o provenienţă (a aceluiaşi hansa) dintro rădăcină extinsă, *kont-s-a, de care s-ar lega termeni celtici precum cant ‚ceată’ din galeză şi céte ‚adunare’
din medio-irlandeză (cf. Kluge/ Seebold 1995, s.v. Hanse). Această ultimă ipoteză ar sugera nu doar o foarte
probabilă înrudire între celticul cant şi germanicul hansa (având în vedere şi că un /k/ celtic sau latin corespunde,
„legic”, unui /h/ germanic), ci şi o posibilitate ca slavul četa (din care se presupune a proveni rom, ceată) să
corespundă etimologic cu lat. caterva, ‚ceată de războinici (barbari)’ şi cu irland. cethern ‚ceată, trupă’ (cf.
Vasmer, 1987, vol. IV, s.v. četa). De fapt este vorba aici de termeni arhaici referitori la ceea ce istoricii de limbă
germană denumesc Gefolgschaft (,suită, escortă, ceată de războinici ataşată unei căpetenii’). La vechii germanici,
precum cei înfăţişaţi de Caesar şi Tacitus, o asemenea „întovărăşire”, cu scop militar, trebuie să fi purtat
denumirea hansa cu mult înainte ca acest termen să se limiteze la sensul neguţătoresc păstrat de germ. Hanse.
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dintre oraşele hanseatice din nordul Germaniei. Merită făcută şi observaţia că termenul protogermanic (cu forma probabilă *hans(s)ō), care s-a păstrat ca hansa în gotică – şi în vechea
germană – şi ca hōs vechea engleză, nu are vreun corespondent în limbile scandinave. Astfel
încât se poate lansa ipoteza că termenul este de sorginte proto-vest-germanică şi că goţii (care
se considerau urmaşi ai unor strămoşi scandinavi, adică nord-germanici) l-au preluat pe hansa
de la urmaşi ai unor „germanici de pe Elba” (Elbgermanen)19. Este vorba de vest-germanici
care se deplasaseră, încă de la finele secolului III î.Hr., spre zona est-carpatică şi spre Dunărea
de Jos (unde apoi au fost menţionaţi cu denumiri precum Bastarnae, Skiri şi Peucini).
Respectivii germanici fie au migrat ulterior spre alte zone, fie au fost asimilaţi de populaţia
locală, sau de goţii care s-au impus în spaţiul carpato-danubiano-pontic cu aproape jumătate
de mileniu mai târziu. Vom vedea imediat că primele consemnări istorice mai detaliate
privitoare la cei desemnaţi ca Germani se refereau la vest-germanici de tip suebic.
Primele referiri relevante la comunităţi rurale vechi germanice
Se poate presupune, după cum am sugerat deja mai sus, că hansa îşi avea ambele
sensuri (marţial şi civil) dintr-o perioadă mult mai veche decât cea în care Wulfila a tradus
Noul Testament din greacă. În această privinţă, consider că anumite comentarii făcute de doi
romani de seamă, Caesar şi Tacitus, oferă semnificative amănunte privitoare la modul de trai
al germanicilor contemporani cu ei (sec. I î.Hr., respectiv sec. I d.Hr.).
În privinţa lui Caesar, este de observat că acesta nu a fost interesat doar de potenţialul
militar al suebilor, care, sub conducerea „regelui” Ariovistus, ameninţau să pătrundă în Gallia.
În Commentarii de Bello Gallico (BG), viitorul imperator s-a arătat destul de bine informat şi
cu privire la viaţa din aşezările rurale ale germanilor de peste Rin. Printre altele, Caesar ne
spune că, la cei pe care el îi denumeşte Germani, „niciunul nu deţine, ca avere a lui, vreo
bucată anume de pământ. Magistraţii şi căpeteniile lor le împart ogoarele, pe rudenii, în fiecare an
[…], iar în anul următor îi fac să se mute în altă parte”20. În alt pasaj (BG IV, 1, 3-6), Caesar
oferă o viziune mai amplă a structurii sociale şi a cutumelor germanice (marţiale şi civile):
Neamul suebilor (Sueborum gens) este pe departe cel mai numeros şi mai războinic
dintre toate neamurile germanilor. Se spune că are o sută de ţinuturi (centum pagos) şi
fiecare dintre ele dă câte o mie de bărbaţi înarmaţi pentru război peste hotare (milia
armatorum bellandi causa ex finibus). Cei care rămân acasă trebuie să se îngrijească
de hrana pentru cei plecaţi, ca şi de hrana lor proprie. Iar în anul următor e rândul lor
să plece la oaste (in armis), pe când ceilalţi stau acasă. Astfel, nu sunt întrerupte nici
lucrarea pământului, nici pregătirea şi treburile de război (Sic neque agri cultura nec
ratio atque usus belli intermittitur).21
La peste un secol după Caesar, traiul eminamente rustic al vechilor germani a fost
înfăţişat şi de Tacitus, după cum vedem, de exemplu, din următorul pasaj extras din scrierea
cunoscută în general ca Germania (mai precis, De origine et situ Germanorum liber), cap. XVI:
Nu prea se ştie de vreun popor de-al germanilor (Germanorum populis) care să
locuiască în oraşe (urbes habitari) sau în locuinţe legate între ele. Ei sălăşluiesc
despărţiţi şi răsfiraţi (colunt discreti et diversi), pe oriunde le place vreun izvor, sau
câmp, sau crâng. Satele (vicos) nu şi le aşează după obiceiul nostru, cu clădiri
19

Este vorba de populaţia care a reprezentat şi componenta germanică a culturii arheologice Poieneşti-Lukaševka (sec.
II-I î.Hr.), în general atribuită bastarnilor (cf. RGA-XXIII, 2003, s.v. Poieneşti-Lukaşevka-Kultur).
20
Am tradus aici după ediţia engleză a lui Handford (Caesar – The Conquest of Gaul, 1960: 36).
21
Pentru traducerea acestui pasaj, am folosit atât Handford 1960, cât şi textul original (de găsit pe
www.thelatinlibrary.com) din care am preluat frânturile date în paranteze.
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învecinate sau lipite unele de altele. […] Nu se folosesc nici de pietre cioplite
(caementorum), nici de cărămizi (tegularum), ci la toate cele întrebuinţează cherestea
grosolană […]. Mai au şi obiceiul de a-şi săpa locuinţe subpământene (subterraneos),
acoperindu-le cu un strat gros de bălegar (fimo). Astfel au un sălaş bun pentru iarnă,
precum şi un loc bun de păstrat bucatele, căci asemenea adăposturi mai îmblânzesc
asprimea gerurilor (rigorem frigorum).22
Însă un pasaj şi mai interesant, pentru discuţia de faţă, este cel în care Tacitus
(Germania, cap. XXVI), ca şi Caesar înaintea lui, descrie modalitatea arhaică prin care li se
distribuiau, anual, loturi de pământ membrilor comunităţilor devălmaşe germanice:
Pământurile (agri) se iau în folosinţă în devălmăşie (ab universis invicem occupantur),
după numărul lucrătorilor (pro numero cultorum), apoi sunt împărţite între ei după
cuviinţă (secundum dignationem). Câmpurile având mare întindere, împărţirea se face
cu uşurinţă. Ogoarele (arva) şi le mută an de an (per annos), şi încă prisoseşte pământ
(et superest ager).
Am tradus acest fragment după textul latin original (ed. Mauersberger 2009), ţinând
seama însă, în unele puncte, şi de traducerea lui Naum (1957). Pe acesta din urmă l-am
apreciat în special pentru folosirea termenului „devălmăşie”, care redă cu destulă precizie
caracterul tipului de comunitate rurală germanică la care s-a referit Tacitus. La alt punct însă,
în loc de „după cinstea fiecăruia”, cum a tradus Naum, am preferat „după cuviinţă”, ţinând
cont că dignatio, se leagă de „ceea ce se cuvine” (cf. Ernout/ Meillet 1985, s.v. decet). În acest
pasaj Tacitus nu pare să se refere neapărat la o structură socială strict ierarhizată, ci mai
degrabă la o categorisire a diverşilor membri ai comunităţilor rurale germanice pe criteriul
prestigiului în plan local23.
Ecouri (nu doar terminologice) ale unor instituţii vechi germanice
Este greu să precizăm acum în ce măsură germanicii, care au reprezentat, temporar,
elite dirigente în zone din Europa central-sud-estică, au influenţat structurile sociale specifice
autohtonilor (romanizaţi sau încă ne-romanizaţi). Istoricii au avut însă motive să considere că,
în zona noastră, invazia hunică din secolul IV a pus capăt stabilităţii asigurate tocmai de
factorul germanic, după cum vedem în citatul de mai jos (Ţiplic 2005: 48-49):
Invazia hunilor a distrus întregul sistem de organizare politică, militară şi economică
impus de goţi. Ca urmare, legăturile populaţiei din aria culturii Sîntana de Mureş cu
provinciile romane sud-dunărene au devenit dificile, fapt ce a generat apariţia unor
organizări la nivel microzonal, prin dispariţia liantului gotic, caracterizat de sedentarism şi
economie pastoral-agricolă, şi înlocuirea lui cu cel hunic de tradiţie nomadă.
Desigur, nu a fost vorba atunci de o „nomadizare” totală. Hunii şi i-au supus pe goţi şi
le-au valorificat potenţialul marţial (folosindu-i şi ca „birari” în cadrul uriaşului sistem tributal
hunic), dar hunii au avut, cu siguranţă, nevoie şi de producători, fie că aceştia erau goţi,
22

Am folosit ediţia bilingvă, latino-germană, Mauersberger 2009.
Nu trebuie să neglijăm, însă, că tot Tacitus, pe lângă referirile sale la „devălmăşia” germanică, ne oferă şi
indicii privitoare la existenţa unei anumite nobilitas, existenţa căreia se reflectă, de exemplu, în următorul enunţ
(din Germania, VII), referitor la două funcţii fundamentale în societatea veche germanică: „Regi îşi aleg dintre
cei de neam, căpetenii de oaste dintre cei viteji” (Reges ex nobilitate, duces ex virtute sumunt). Este, desigur,
vorba de vechii „regi-preoţi” germanici, respectiv de căpeteniile de oaste, aceştia din urmă ajungând să
reprezinte funcţia dominantă abia în perioada marilor migraţii.
23
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gepizi, romani(ci) sau de alte neamuri. Ne putem imagina că, în ceea ce fusese „aria culturii
Sîntana de Mureş”, au rămas nenumărate comunităţi care şi-au păstrat vechile instituţii şi
cutume pe parcursul perioadei hunice, ca şi după aceea. Aşa s-ar explica şi remarcabila
perpetuare, în limba română, a termenilor din familia hânsă.
Este evident că hânsarii moldoveni medievali au păstrat o denumire instituţională care
nu putea proveni decât din vechiul germanic hansa, iar în acest context, se cuvine să ne
amintim şi că succesele militare ale goţilor s-au datorat, în special, cavaleriei lor, care folosea
tactici preluate de la neamurile de călăreţi de stepă (în special, sarmaţi şi alani) cu care goţii
fuseseră în contact cu mult înaintea năvălirii hunilor. În privinţa respectivă, Wolfram face
următoarele observaţii (1995: 71, trad. A.P.):
Goţii şi vandalii, quazii suebici, gepizii şi longobarzii, nu doar preluaseră modelul
sarmatic-iranic-turcic, devenind ei înşişi călăreţi „scitici”, ci întăriseră şi armata
romană târzie şi bizantină, prin influenţa venită din direcţia respectivă.
Important de observat, în cadrul discuţiei de faţă, este că raidurile „hânsarilor”
germanici au avut ecouri negative în lumea slavilor timpurii, dovada clară fiind sensurile
cuvintelor slave explicabile etimologic prin trimitere la got. hansa: vezi mai sus pol. chąsa
‚jaf, tâlhărie’, rus. xusa ‚atac (prin surprindere), ambuscadă, cursă’, rus. xusarʹ ‚pirat’ etc. Spre
deosebire de slavă, în română asemenea sensuri apar ca mult atenuate, mai ales prin devieri
semantice. Este adevărat că (aşa cum se vede din familia lexicală a lui hânsă, dată mai sus) în
Muntenia hânsar a fost atestat cu sensul de ‚tâlhar’; nu însă şi în Moldova, unde hânsarii au
rămas (ca denumire şi ca instituţie) aproape de semnificaţia lor germanică iniţială, legată de
noţiunea de „întovărăşire” (fie în plugărit, fie în război). Iar în privinţa devierilor semantice,
putem considera că hânsă ‚ploaie scurtă, la intervale dese’ făcea, iniţial, o referire metaforică
la stilul de atac „hânsăresc” şi că hânsă ‚dor’ se referea la „atacuri” subite de nostalgie.
O diferenţă evidentă între slavă şi română este reprezentată şi de păstrarea în română a
unor sensuri agrare extrem de arhaice în cazul termenilor din familia hânsă. Acele sensuri nu
se văd în cazul lui hansa folosit de Wulfila, dar pot fi deduse şi din relatări mai timpurii,
precum cele datorate lui Caesar, respectiv lui Tacitus. În această privinţa, merită să acordăm o
atenţie deosebită următoarelor cuvinte şi sensuri româneşti, pe care le-am selectat din lista (cu
preluări din MDA-II) prezentată în prima parte a acestui articolul:
- hânsar 1. (Mun.) tâlhar; 2. (Mol.) ostaş călare fără leafă, care era răsplătit din
prada luată de la duşmani; 3. (Mol.) plugar [potrivit lui Cantemir].
- hâns/ hânz (pl. -uri) 1. tufe dese de spini; 2. pământ lăsat în părăsire; 4. hotar.
- hânsă³ parte dintr-un întreg.
Aşadar, în Moldova, hânsar a păstrat acea ambivalenţă militară-civilă, pe care Caesar
o observase în cazul suebilor din sec. I î.Hr. Cine era membru al unei „întovărăşiri” germanice
de tip hansa avea nu doar îndatoriri de oştean (cel puţin din doi în doi ani, după cum
menţionează Caesar), ci şi îndatoriri de producător („plugar”) în cadrul unei comunităţi agrare
devălmaşe, foarte asemănătoare cele specifice satelor româneşti de moşneni şi răzeşi (vezi
susmenţionatul sat Hînţeşti, „de moşneni din Muntenia”). Vom vedea îndată mai jos că, în
cazul termenilor hâns şi hânsă, anumite sensuri care, aparent, nu s-ar lega de cele ale
germanicului hansa, sunt lămurite prin dovezi incluse în opera capitală a lui H. H. Stahl
(1980), privitoare la satele devălmaşe româneşti, investigate prin prisma „arheologiei
sociologice” (cea promovată de şcoala Gusti).
Referindu-se la satele româneşti „arhaice”, Stahl (1980: 21) constată că toate vechile
documente, chiar şi cele din secolul XIV, susţin unanim că hotarele satelor există din vremuri
străvechi, „dacă nu chiar dintotdeauna”. Iar la pagina următore, acelaşi autor face următoarea
observaţie (trad. A.P.):
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Suntem transportaţi astfel înapoi la ceea ce documentele prezintă ca „cele mai vechi
timpuri”, adică cele care au precedat cu mult formarea statului. Sau, mai degrabă, la
vremurile tribale, în care legăturile de consangvinitate reprezentau baza coeziunii
sociale. Împărţirea pământurilor comunităţii a avut loc înaintea stabilirii organizării
teritoriale bazate pe „vecinătate”, mai degrabă decât pe înrudirea de sânge.
Stahl scoate în evidenţă extraordinara rezistenţă a satelor arhaice româneşti, în care
pădurile, imaşurile şi apele erau în folosinţă comună, iar pământul arabil (ţarina) era împărţit
în fâşii paralele, „astfel încât loturile să fie egale între ele, în suprafaţă şi calitate, iar ţăranii
preluau loturile prin tragere la sorţi” (1980: 57). Împărţirea ţarinei şi distribuirea ogoarelor de
folosinţă anuală sunt aspecte discutate la pagina următoare a aceluiaşi volum:
Ceea ce avem în acest caz este o bucată de pământ rectangulară, complet împrejmuită,
divizată în fâşii care formează un mănunchi de loturi paralele care poartă numele
transparent de delniţe (de la un substantiv slav care înseamnă „tras la sorţi”), sau, mai
lămurit, soarte (de la termenul latinesc sors). Sau, altfel, prin aluzie la forma lor, sunt
denumite curea, sfoară, blană etc.24
Mai frapant (prin asemănare cu descrierea distribuirii loturilor la vechii germani, după
Tacitus), este pasajul din jurnalul călătorului italian Nicolas Berni (1638), în care referirea
este la devălmăşie şi la modul de exploatare a ţarinei comune din satele româneşti (trad. A.P.,
după Stahl 1980: 124):
Nimeni […] nu poate zice: acesta este lotul meu, iar acela al tău. Căci doar la vremea
semănatului merg toţi locuitorii la câmp, iar şoltuzul [termen provenit din germanul
Schultheis] […] le arată loturile. După numărul membrilor fiecărei gospodării, se dă
un număr proporţional de ‚ogoare’. […] ‚Ogoarele’ sunt atât de numeroase, încât nu
pot fi niciodată lucrate toate; dar ei obişnuiesc să semene doi ani într-un loc, iar în
următorii doi ani în alt loc.25
Deşi procedurile descrise mai sus sunt mai mult decât similare celor germanice
(descrise de Tacitus), ar fi greu de decis dacă strămoşii românilor foloseau asemenea
proceduri şi înainte de a fi influenţaţi de germanici. Totuşi, din punct de vedere lingvistic,
trebuie să observăm că, între soarte (moştenit din latină) şi împrumutul slav delniţă,
„străromânii” au preluat din vechea germanică (probabil de la goţi, sau de la gepizi) termenul
hânsă, cel dat în MDA-II cu sensul ‚parte dintr-un întreg’, cu o variantă hâns, dat şi cu sensul
‚pământ lăsat în părăsire’ (de fapt fiind vorba de pârloagă, adică de pământ lăsat să se
„odihnească” un an, sau mai mulţi – ceea ce ne aduce aminte şi de pământul care, la
24

Loturile în formă de fâşii prelungi (redate de Stahl şi printr-o hartă cadastrală – 1980: 61, Fig. 9) ar putea
explica şi sensul de ‚zdreanţă’ a termenului hanţă (vezi şi numele proprii Hanţa şi Hanţă mai sus), pe care îl
presupun a fi o variantă a lui hansă/ hânsă.
25
Am preferat să traduc termenul lot (folosit de Stahl în engleză, în traducerea fragmentului de jurnal în discuţie)
chiar prin rom. lot, acesta având şi el o situaţie particulară în dicţionare: de exemplu, MDA-III îl prezintă pe rom.
lot¹ – cu sensuri precum ‚fiecare dintre porţiunile în care a fost împărţit un teren’ şi (figurativ),destin’ – ca
provenit din „fr. lot, ger. Lot”, chiar dacă timpuria sa atestare (1645) ridică dubii cu privire la o asemenea
etimologie. (De menţionat aici este şi că, în franceză, lot este considerat a fi o preluare din limba francilor
germanici – cf. Baumgartner/ Ménard, 1996, s.v. lot) . În ce îl priveşte pe rom. şoltuz, Stahl îl dă cu forma sa din
română şi îl explică, în paranteza pătrată, ca provenit din „germanul Schultheis” (de fapt ar fi vorba de mediogerm. schultheis, un compus interpretabil ca „ordonator de datorii” – cf. Pfeifer 2004, s.v. Schultheiß). Totuşi,
rom. şoltuz (atestat în 1458) nu provine direct din germană, ci a ajuns în română prin intermediere polonă sau
maghiară (după cum indică Ciorănescu 2001, s.v. şoltuz).
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germanici, rămânea anual „de prisos”, după Tacitus). Mai mult, acelaşi hâns a însemnat şi
‚hotar’, iar sensul respectiv îl clarifică şi pe cel de ‚tufe dese de spini’, dat (tot în MDA-II) în
dreptul aceluiaşi hâns. Deşi aş putea valorifica aici şi propria mărturie26, voi traduce tot din
Stahl (1980: 92), acesta oferind o imagine a hotarelor dintre ogoarelor ţăranilor români, după
aplicarea Legii din 1864 (cea conform căreia moşia unui sat era împărţită între boier, care lua
o treime, şi ţărani, cărora le rămâneau două treimi):
Partea de „două treimi” a ţăranilor era […] împărţită, într-o manieră haotică, în loturi
mici, separate unele de altele prin fâşii înguste de pământ pe care creştea o vegetaţie
rară, reprezentată de rugi de mure şi tufe mici.
În sfârşit, pentru că am citat deja mai sus din Kazanski, voi încheia cu un alt citat din
aceeaşi lucrare, în franceză, a autorului respectiv (2009: 125). În pasajul redat mai jos este
menţionat un sit care (inclusiv prin denumirea sa) are o importanţă deosebită pentru această
discuţie:
Enfin, la population černjahovienne reste au début de l’époque hunnique en
Transylvanie. […] Une boucle à long ardillon provient du territoire de la nécropole de
Sîntana-de-Mureş […]. Quelques tombes de la période D1 sont attestées dans la
nécropole d’Archiud-Hânsuri […].
Este de observat, mai întâi, că autorul se referă la descoperiri arheologice din aria
culturii Sântana de Mureş, deci a unei culturi care oglindeşte pătrunderea goţilor (de la est de
Carpaţi) în Transilvania. Iar localitatea Archiud (Bistriţa-Năsăud) este chiar în zona în care sau descoperit şi semnificative urme ale „unui grup gepid refugiat după înfrângerea suferită în
faţa avarilor în anul 567” (cf. Ţiplic 2005: 59) Mai mult, numele sitului de la Archiud poartă
denumirea de Hânsuri, care reflectă pluralul lui hâns (variantă a lui hânsă). Nu am vizitat
situl respectiv, dar presupun că el reprezintă un entopic referitor (în vremuri de demult) la
haturi sau loturi dintr-o ţarină a unor „hânsari”. Aceştia puteau fi vorbitori de germanică
veche (înainte de asimilare), sau puteau fi români timpurii care preluaseră deja termenul
germanic hansa. Acesta a devenit hânsă (cu varianta hâns) înainte de secolul VIII, secol după
care, în limba română timpurie, nu s-a mai produs schimbarea fonetică an > ăn > ân27.
Concluzii
Chiar dacă nu pentru toate aspectele abordate mai sus am putut găsi suficient de multe
argumente, consider că demonstraţia de faţă, ca abordare interdisciplinară, a putut ajunge şi la
unele certitudini. În primul rând, argumentele fonetice şi semantice prezentate mai sus
dovedesc faptul că legătura etimologică dintre termenul vechi germanic hansa şi familia
lexicală hânsă-hâns-hânsar din română este la fel de indubitabilă ca cea (demonstrată de
multă vreme) dintre respectivul termen vechi germanic (gotic) şi termeni slavi, precum pol.
chąsa ‚jaf, tâlhărie’ şi rus. xusa ‚atac (prin surprindere), ambuscadă, cursă’. Faţă de formele şi
sensurile (negative) din slavă, cele din română nu doar dovedesc o preluare foarte timpurie a
lui hansa (tocmai în perioada în care latina devenea treptat română în spaţiul carpato-danubian),
ci oglindesc şi relaţii de coabitare foarte complexe între vechii germanici şi autohtoni. Se pare
26

În copilărie, înaintea colectivizării agriculturii, am apucat să văd (în satul natal, Vladomira, com. Trifeşti, jud.
Iaşi) ogoare despărţite de haturi, adică de răzoare pe care creşteau tufe de cacadâri (măceşi), porumbari şi rugi de mure.
27
În limba română, ultimul împrumut important care a suferit schimbarea fonetică respectivă a fost denumirea
etnică frânc, referitoare tocmai la francii care au pus capăt dominaţiei avare în Europa central-sud-estică. În
cuvinte care, ulterior, au fost preluate în română din slavă, în epoca post-avară, secvenţa an a rămas nemodificată
(vezi, de exemplu, rom. hrană şi rană, ca împrumuturi timpurii din slavă).
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că germanicii au influenţat însăşi structura socială a comunităţilor locale, nu doar adăugândule (sau, măcar, perfecţionându-le) funcţia marţială, ci punându-şi amprenta, inclusiv din punct
de vedere terminologic, şi pe procedurile de exploatare a pământului folosit în devălmăşie.
Mai complicat ar fi de reconstituit modul în care germanicii, ca elite dirigente (sau, o vreme,
ca birari în serviciul hunilor), au impus autohtonilor un anumit sistem tributal, cu biruri mai
ales în natură. Acesta ar fi, însă, un subiect pentru alte lucrări.
The Evolution of the Gothic Term Hansa (‘Band, Troop, Crowd’) as a Loan in Romanian and Slavic
The Romanian (Rm.) term hansă (‘commercial association of several cities of northern Germany’)
appears as a German loan that entered Modern Romanian via French (which has hanse, from Middle High
German). But Romanian also has an obviously much older word, hânsă (with a variant hâns), which, while
remaining etymologically obscure, produced a whole range of Romanian proper names (Hânsă, Hînsea,
Hănsărel etc.). The form of Rm. hânsă shows a phonetic change (an > ăn, > ân) that is specific to the earliest
stage of Romanian as a distinct Romance language (see evolutions such as Lat. lana ‘wool’ > Rm. lână, or Lat.
manus ‘hand’ > Rm. mână). Also, hânsă and its variants (usually presented as separate words in dictionaries)
show divergent meanings, going from ‘thorny bush’ and ‘boundary’ to ‘part of a whole’, ‘tormenting desire’,
‘fallow field’ and ‘sudden shower of rain’. Worth mentioning is an obsolete derivative of Romanian hânsă,
namely hânsar (reflecting a combination of Old Germanic hansa + Latin suffix -arius). Rm. hânsar (a remote
relative of husar, which reflects a Slavic-Hungarian connection) originally designated ‘horsemen belonging to
auxiliary troops that would participate in battles only for booty’. Actually, if one takes into consideration certain
aspects of the socio-historical context specific to the period during which the Old Germanic term hansa was in
use, one may draw the conclusion that the above-mentioned seemingly disparate meanings of Rm. hânsă, hâns
and hânsar actually reflect the semantic sphere of what originally was a coherent lexical family. The author of
the present article considers that the most plausible etymological clarification of the family of Rm. hânsă is
through the Old Germanic hansa (reflecting an original civil/military ambivalence), which was first attested in
the fourth-century Gothic Bible, with the meanings ‘band, troop, crowd’. The same word was also borrowed into
Slavic, where it developed meanings that were quite different from the ones preserved by Rm. hânsă and its
family (see, for instance, Pol chąsa ‘plunder, robbery’, or Russ. xusa ‘attack (by surprise), ambush, trap’).
Therefore, one may deduce that the borrowing of hansa into Slavic and Romanian, respectively, was done
independently; or also that the relationships between, on the one hand, the Goths and the early Slavs and, on the
other hand, the Goths and the ancestors of today’s Romanians were rather different. In that respect, very
interesting is the fact that the derivative hânsar was recorded with the negative meaning of ‘robber’ only in one
Romanian province, namely Muntenia, whereas in Moldavia the hânsari represented a functional military
institution (of militarily trained free peasants) throughout the Middle Ages. And it is also in Moldavia where
hânsar was recorded with the meaning of ‘ploughman’, which recalls the double function (military and
productive) of the members of Old Germanic communities, as described by Caesar and Tacitus.
BIBLIOGRAFIE
Baumgartner, Emmanuèle/ Philippe Ménard, 1996. Dictionnaire étymologique et historique de la langue
française. Paris: Le Livre de Poche.
Biblia sau Sfînta Scriptură, 1975. Bucureşti: Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă al Bisericii
Ortodoxe Române.
Bosworth, Joseph, 1983 (1898). An Anglo-Saxon Dictionary, ed. T. Northcote Toller. Oxford University Press
Brückner, Aleksander, 1970. Słownik etymologiczny języka polskiego. Warszawa: Wiedza Powszechna.
Caesar, Gaius Iulius, v. Handford 1960.
Carlton, Terence R., 1990. Introduction to the Phonological History of the Slavic Languages. Columbus, Ohio:
Slavica Publishers.
Constantinescu, N. A., 1963, Dicţionar onomastic românesc. Bucureşti: Editura Academiei.
DLRLV 1987 – Costinescu, Marina/ Magdalena Georgescu/ Florentina Zgraon, 1987. Dicţionarul limbii române
literare vechi (1640-1780) – Termeni reginali. Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.
DEX² 1996 – Dicţionarul explicativ al limbii române, ed. I. Coteanu et al. Bucureşti: Univers Enciclopedic.
Ernout, Alfred/ Antoine Meillet, 1985 (1959). Dictionnaire étymologique de la langue latine. Paris: Klincksieck.
Ghinea, Eliza/ Dan Ghinea, 2000. Localităţile din România – Dicţionar. Bucureşti: Editura Enciclopedică.
Handford, S. A., 1960. The Conquest of Gaul, trad. S. A. Handford. Baltimore: Penguin.
Ioniţă, Ion, 1993. „Römische Einflüße im Verbreitungsgebiet der Sântana de Mureş-Černjachov-Kultur”.
Arheologia Moldovei, XVII, 109-116.

301

298
https://biblioteca-digitala.ro

Iordan, Iorgu, 1963. Toponimia românească. Bucureşti: Editura Academiei.
Iordan, Iorgu, 1983. Dicţionar al numelor de familie româneşti. Bucureşti: Editura Ştiinţifică.
Kazanski, Michel, 2009. Archéologie des peuples barbares, ed. V. Spinei. Bucureşti: Editura Academiei
Române/ Brăila: Editura Istros.
Kluge, Friedrich. 1995. Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, ed. E. Seebold. Berlin: Gruyter.
Kokowski, Andrzej et al. (ed.), 1995. Schätze der Ostgoten – Eine Ausstellung der Maria Curie-Skłodowska
Universität Lublin und des Landesmuseums Zamość. Stuttgart: Theiss.
Köbler, Gerhard, 1989. Etymologisches gotisches Wörterbuch. Leiden: Brill.
Lipan, Florin, 2012. Romanian Names, proiect (nume.ottomotor.ro/en).
Mauersberger, Arno (trad. şi comentarii), 2009. Tacitus – Germania – Zweisprachige Ausgabe, LateinischDeutsch. Köln: Anaconda.
MDA 2002 – Micul dicţionar academic, vol. II, ed. M. Sala et al. Bucureşti: Univers Enciclopedic.
Naum, Teodor (trad. şi note), 1957. Tacit – Despre originea şi ţara germanilor. Bucureşti: Editura Ştiinţifică.
Pfeifer, Wolfgang et al., 2004. Etymologisches Wörterbuch des Deutschen. München: Deutscher Taschenbuch
Verlag.
Poruciuc, Adrian, 1999. “The Significance of Old Germanic Elements Preserved in Romanian”, în vol.
Eurolinguistik – Ein Schritt in die Zukunft. Beiträge zum Symposion vom 24. Bis 27. März 1997 im
Jagdschloß Glienicke (bei Berlin) (175-189), ed. Norbert Reiter. Wiesbaden: Harrassowitz.
Poruciuc, Adrian, 2018. „Termenul gotic hlaiw (‚mormânt, movilă funerară, casă mortuară’) preluat în slavă şi
română”. Acta Musei Tutovensis – Istorie veche şi arheologie, XIV, 165-175.
RGA 2003 - Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, XXIII, ed. Johannes Hoops et al. Berlin/ New
York: Walter de Gruyter.
Reinhart, Erzsébet-Mária 2011. Dicţionar de buzunar maghiar-român / Zsebszótár román-magyar. Iaşi: Polirom.
Stahl, Henri H., Traditional Romanian Village Communities. Cambridge: Cambridge University Press.
Suciu, Coriolan 1968. Dicţionar istoric al localităţilor din Transilvania. Bucureşti: Editura Academiei.
Tacitus, Gaius (Publius) Cornelius, v. Naum 1957 şi Mauersberger 2009.
Ţiplic, Ioan Marian, 2005. Contribuţii la istoria spaţiului românesc în perioada migraţiilor şi evul mediu
timpuriu. Iaşi: Institutul European.
TTR 1991 – Tezaurul toponimic al României. Moldova, vol. I, partea 1, ed. D. Moldovanu et al. Bucureşti:
Editura Academiei.
Vasmer, Max, 1987. Etimologičeskij slovar' russkogo jazyka, IV, ed. O. N. Trubačev. Moskva: Progress.
Wolfam, Herwig, 1995. Die Germanen. München: C. H. Beck.
www.thelatinlibrary.com
www.wulfila.be
Zaicz, Gábor et al. (ed.) 2006. Magyar szavak és toldalékok eredete. Budapest: TINTA.

302

299
https://biblioteca-digitala.ro

