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ABSTRACT - German Toponymy in Bârsa Land. Abstract. 
Starting with the 12th century, Germans were colonized in Bârsa 
Land, the western part of Braşov Basin. Their toponymy is partly 
their own and partly taken over and adapted from the other national 
groups (Romanians and Hungarians). In this paper, we analysed the 
place names of settlements, streams and landforms of Bârsa Land, 
mainly from a semantic point of view, drawing a parallel between 
the Romanian and German toponyms. Based on these toponyms, one 
can infer the areas of settlement of the national groups throughout 
the centuries. 

 
Keywords: Bârsa Land, Romanian and German place names of 
settlements, streams and landforms. 

 
 

1. Introducere 
 Studiul toponimelor dintr-un spaţiu interetnic, cum este cel al Ţării 
Bârsei, se poate realiza doar cunoscând limbile etniilor, pentru că numai ast-
fel se poate pătrunde în semantica oronimelor, hidronimelor, oiconimelor 
etc.  
 În studiul de faţă ne referim la Ţara Bârsei senso stricto, deci la 
compartimentul vestic al Depresiunii Braşovului, drenată de râul Bârsa şi 
afluenţii ei, şi apoi de Olt. De asemenea, insistăm pe toponimele de limba 
română şi germană, comparându-le, unde este cazul. Acest procedeu este 
necesar acum, pentru că, odată cu emigrarea accentuată a etnicilor germani, 
toponimele germane se uită sau nu mai pot fi interpretate în mod corect, ris-
când astfel, ca într-un viitor apropiat să se piardă. 
 În sfârşit, analizând repartiţia geografică a toponimelor de diferite 
limbi, putem să ne dăm seama de repartiţia geografică a etniilor dintr-un 
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spaţiu analizat în decursul timpului. În acest sens sunt foarte interesante hăr-
ţile topografice, cele tematice – şi în primul rând cele turistice – precum şi 
alte surse elaborate de-a lungul timpului. În cele ce urmează vom insista mai 
ales asupra semanticii toponimelor în limba germană. 
 

2. Oiconime 
Numele localităţilor existente în limba germană se referă, în primul 

rând, la aşezările locuite de saşi în comunităţi compacte. Acestea sunt 
Kronstadt (Braşov), Rosenau (Râşnov), Neustadt (Cristian), Wolkendorf 
(Vulcan), Zeiden (Codlea), Weidenbach (Ghimbav), Heldsdorf (Hălchiu), 
Marienburg (Feldioara), Rotbach (Rotbav), Nussbach (Măieruş), Brenndorf 
(Bod), Petersberg (Sânpetru), Honigberg (Hărman) şi Tartlau (Prejmer). In 
acest sens trebuie interpretată stema oraşului Braşov, conform legendei: o 
coroană aşezată pe un triunchi de copac cu 13 rădăcini (Braşovul cu cele 13 
sate – localităţile Râşnov şi Codlea au fost declarate oraşe abia după 1960 – 
săseşti din jurul lui). Dintre celelalte localităţi, doar câteva au şi denumiri 
germane: Agestendorf (Augustin), Arendorf (Araci), Geist (Apaţa),  
Holbach (Holbav), Irmesch (Ormeniş), Krebsbach (Crizbav), Neudorf (Satu 
Nou), Törzburg (Bran) şi Zernen (Zărneşti), dar mai frecvent se foloseşte 
acum doar oiconimul german de Törzburg, iar Geist a rămas prin oronimul 
Geisterwald, sinonim cu Perschaner Gebirge (Munţii Perşani). 

Doar în câteva situaţii oiconimele româneşti şi cele germane se 
apropie: Rosenau – Râşnov, Wolkendorf – Vulcan, Heldsdorf – Hălchiu, 
Rotbach – Rotbav, Petersberg – Sânpetru şi Krebsbach – Crizbav, însă o le-
gătură directă există doar în cazul ultimelor trei. Considerăm că uneori 
oiconimul german a fost preluat şi adaptat de către români (Rotbav, 
Sânpetru, Crizbav) sau, invers, în limba germană au fost preluate şi adaptate 
oiconimele româneşti (în cazul localităţii Satu Nou), unele de provenienţă 
din limba slavă (Vulcan, Râşnov, Zărneşti) (Pop, 2009). 

Există însă posibilitatea ca imigranţii germani să fi aduşi cu ei unele 
dintre oiconimele din regiunile, de unde au venit. De altfel, multe dintre 
oiconime cuprind apelative foarte răspândite: Au(e) înseamnă luncă, Bach – 
pârâu, Berg – deal, Burg – cetate, Dorf – sat etc. Astfel, în traducere directă 
Rosenau semnifică Lunca Trandafirilor, Neustadt – Oraşul Nou, 
Wolkendorf – Satul Norilor, Weidenbach – Pârâul Sălciilor, Heldsdorf, satul 
aşezat în aporpierea cetăţii Heldenburg (Cetatea Eroilor), Marienburg – Ce-



GEOGRAPHIA
 N

APOCENSIS A
N. IV

, n
r. 2

 / 2
01

0 

ge
og

rap
hia

na
po

cen
sis

.ac
ad

-cl
uj.

ro

Wilfried SCHREIBER 

 76 

tatea Măriei, Rotbach – Pârâul Roşu, Nussbach – Pârâul Nucilor, Petersberg 
– Dealul lui Petru, Honigberg – Dealul cu Miere şi Tartlau – Lunca pârâului 
Tartel. 
 Denumirea germană a oraşului Braşov, Kronstadt, vine de la Corona, 
oiconim care apare în prima atestare documetare a oraşului, din 1235. Con-
form legendei, un rege a aşezat coroana sa pe un triunchi de copac, ca să nu 
fie recunoscut în luptă de duşmanii săi. Din acest cuvând a derivat 
oiconimul Kronen, folosit şi astăzi în dialectul săsesc, şi apoi Kronstadt – 
Oraşul Coroanei (Nussbächer, 2010). Oiconimele românsc şi maghiar, Bra-
şov resp. Brassó au o origine încă insuficient clarificată. Apare, puţin timp 
după „Corona”, începând din secolul XIII sub diferite forme: Barasu, 
Brassu, Brasso (Pop. 2009), Braşaw, Braşev (Nussbächer, 2010), fiind pro-
babil de origine slavă. 
 

3. Oronime şi hidronime 
Câteva râuri drenează Ţara Bârsei senso stricto: Bârsa, Ghimbăşelul 

şi Vulcăniţa în partea sudică şi centrală, iar Oltul în nord. 
Bârsa poartă numele german de Burzen. Ambele hidronime sunt de 

origine neclară, tracă sau slavă (Pop, 2009). Ghimbăşelul se numeşte 
Weidenbach (identic cu oiconimul), iar Vulcăniţa Neugraben, adică Vale 
Nouă, ţinând seama că este o derivaţie artificială a Bârsei, deci un canal. Ol-
tul, în germană Alt, îşi are originea în latinul Aluta. Izvoarele Bârsei nu po-
sedă hidronime germane, folosindu-se cele româneşti: Bârsa Groşetului, 
Bârsa Tămaşului, Bârsa lui Bucur, Bârsa Fierului etc. 

Cu excepţia Oltului râurile menţionate izvoresc din munţii care în-
conjoară Ţara Bârsei. Prin Burzenländer Berge, adică Munţii Bârsei, germa-
nii înţeleg o arie muntoasă mai întinsă, care cuprinde Postăvarul, Piatra Ma-
re, Bucegiul şi Piatra Craiului, în timp ce în limba română Munţii Bârsei 
includ doar Postăvarul (Cristianul Mare) şi Piatra Mare. În atenţia noastră 
vor intra, de asemenea, Munţii Perşani şi Munţii Baraolt. 
 Cele mai multe oronime germane le întâlnim în Munţii Postăvaru  
(1799 m). Oronimul german, Schuler, derivă din Schulberg, desemnând 
muntele unde făceau excursii elevii gimnaziului german din Braşov 
(Wachner, 1934). Acest fapt, precum şi apropierea oraşului Braşov, în trecut 
cu o populaţie germană însemnată numeric, dar şi importantă din punct de 
vedere social, determină interesul pentru acest masiv. Economic a fost valo-
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rificat de către ciobanii români, iar turistic de către germani şi români. Ger-
manii din Braşov au înfiinţat încă în 1873 „Asociaţia Alpină Transilvană” 
(Siebenbürgischer Alpenverein), continuată apoi, din 1880 de „Asociaţia 
Carpatină Transilvană” (Siebenbürgischer Karpatenverein) (Heltmann şi 
Roth, 1990). Spre sfârşitul secolului al XIX-lea au luat naştere şi primele 
asociaţii carpatine româneşti. 
 Ca în toate toponimele regiunii întâlnim o serie de concordanţe to-
ponimice. Dintre acestea amintim: Coama Lungă – Langer Rücken, Piatra 
Corbului – Rabenspitze, Poiana Trei Fetiţe – Dreimädelwiese (botezată ast-
fel de Emil v. Bömches după naşterea celei de a treia fiice), Valea Sticlăriei 
– Glasergraben, Valea Dracului – Teufelsgraben, Prăpastia Lupului  – 
Wolfsschlucht, Bisericuţa Păgânului – Götzentempel etc. Un caz de preluare 
din limba germană este drumul „Familiar”, toponim adaptat după 
„Familienabfahrt” (coborâre pentru familie, adică un drum – iarnă şi pentru 
coborâre cu schiuri – mai uşor, practicabil de o întreagă familie, cu copii). 
 Evident, sunt cam tot atâtea toponime divergente. Muchia Cheii se 
numeşte Ödwegfelsen (Stânci Golaşe), Valea Sulinar – Telefonschlucht, Va-
lea Cheii – Henschelgraben, Stejerişul Mare şi Mic – Großer und Kleiner 
Hangestein (Piatră Surplombată) ş.a.  
 Prelungirile Munţilor Bârsei spre Depresiunea Braşovului au, uneori, 
denumiri concordante: Dealul Melcilor – Schneckenberg, Dealul Cetăţii – 
Schlossberg, Dealul Morii – Mühlberg, dar şi toponime cu semantică diferi-
tă: Tâmpa – Zinne. Un oronim intersant este Dealul Şpreng (în cartierul Bar-
tolomeu), care vine de la Sprengberg (Dealul  cu explozii, adică dealul din 
care s-a exploatat calcarul pentru cuptoarele de var, aflate la poalele dealu-
lui, dispărute abia la sfârşitul anilor 50) ai secolului 20, deal din care n-a mai 
rămas decât un rest). 
 În Piatra Mare (1842 m) întâlnim mult mai puţine toponime ger-
mane. A fost muntele în care fluxul turistic a fost asigurat mai cu seamă de 
către etnicii maghiari. Toponimele germane aici sunt în deplină concordanţă 
cu cele româneşti: Piatra Mare – Hohenstein (Piatra Înaltă), Prăpastia Ursu-
lui – Bärenschlucht, Şapte Scări – Die Sieben Leitern, Piatra Scrisă – 
Geschriebener Stein, Peştera cu Gheaţă – Eishöhle. Lângă Prăpastia Tamina 
se găseşte o stâncă numită Huttenfels. 
 Pentru Munţii Bucegi nu există oronime germane. Numele munte-
lui, de origine slavă, se scrie în varianta germană Butschetsch. Toponimele 
româneşti sunt cuplate cu apelative  germane, de ex. Mălăieşter Tal (Valea 
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Mălăieşti), Ţigăneşter Kamm (Creasta Ţigăneşti) sau Guţan-Rücken (Cul-
mea Guţanului). 
 În Piatra Craiului există, de asemenea, puţine toponime germane, 
parţial traduse din limba română, parţial introduse de către turiştii germani. 
Printre concordanţele toponimice se găseşte atât numele masivului, 
Königstein, care înseamnă Piatra Regelui (sau, mai degrabă, Piatra Regală), 
cât şi vârful cel mai înalt, Hirtenspitze, adică Piscul Baciului (2238 m). Alte 
oronime concordante sunt Pfaffenschlucht pentru Padina Popii (aici Pfaffe 
este o expresie peiorativă pentru popă) şi Lanzenschlucht pentru Padina 
Lăncii. Vârful cel mai nordic de pe creasta Pietrii Mari, Nordturm, vine cu o 
completare (de punct cardinal) pentru oronimul românesc Vf. Turnu. 
 Celelate oronime germane diferă de cele româneşti. Padina Hotarelor 
se numeşte Nordschlucht, adică Padina Nordică, indicând expoziţia ei, Pa-
dina Şindrileriei se numeşte Leiternschlucht (Padina cu Scară), oronim ce 
provine de la scara din lemn cu care, cu decenii în urmă, s-a trecut peste să-
ritoarea de la intrare, iar Padina Închisă se numeşte Quellenschlucht (Padina 
cu Izvor) din cauza izvorului aşezat în peretele sudic din sectorul superior. 
Traseul La Lanţuri se numeşte Friedrich Deubel-Weg (Drumul Fr. Deubel) 
după alpnistul sas, care l-a identificat. 
 Celelalte oronime sunt folosite în limba română, uneori cu apelative 
germane (Prăpastie, Crăpătură, Vlăduşca, Cerdacul Stanciului, Brâul Roşu, 
Umerii Pietrii Craiului etc.) cu toate că majoritatea dintre ele sunt traductibi-
le. Se constată că în Piatra Craiuilui toponimele germane se rezumă la câte-
va trasee turistice marcate de pe versantul nordic şi vestic. 
 În masivele montane din rama nordică a Ţării Bârsei se întâlnesc pu-
ţine oronime germane. Munţii Perşani sunt cunoscuţi ca Perschaner 
Gebirge. Partea aşezată la nord de Pasul Vlădeni este denumită şi 
Geisterwald, (după oiconimul Geist (=Apaţa). La sud de Pasul Vlădeni se 
înalţă Măgura Codlei (1294 m), numită de germani, în mod sinonim, 
Zeidner Berg. Tranziţia spre Munţii Făgăraş (Fogarascher Gebirge)  este 
realizată prin masivul Ciuma, care a aparţinut în evul mediu locuitorilor din 
Vulcan, care l-au numit  Hohe Koppe. 
 Pe dreapta Oltului se întind Munţii Baraolt (Baraolter Berge), care 
la sud de Olt, între Hărman şi Bod, se continuă cu un masiv insular, numit 
de germanii locului Leimpesch. 
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4. Concluzii 
Răspândirea toponimelor germane arată clar aria locuită de imigran-

ţii saşi începând cu secolul al XII-lea. Frecvenţa mare a toponimelor s-a 
perpetuat dealungul timpului. Ele în parte au fost preluate şi adaptate de la 
celelalte etnii conlocuitoare, în parte sunt creaţii proprii. În afara regiunii 
colonizate predomină şi sunt folosite şi de către germani toponimele româ-
neşti şi maghiare, cele germane fiind rare şi accidenale.  

Evident, în Ţara Bârsei toponimele germane sunt mult mai numeroa-
se şi aici ne-am limitat la cele mai importante. O inventariere rapidă a altora, 
dar şi a celor din alte regiuni geografice ale Transilvaniei, mai ales a celor 
din mediul rural, se impune cu necesitate, pentru că datorită evoluţiei demo-
grafice din perioada postrevoluţionară a minorităţii germane, cunoscătoare a 
lor, aceasta este pe calea de dispariţie.  
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