SEC
CŢIUNEA 44. Proiectarrea şi testa
area
baze
ei de date online pen
ntru topon
nime
O preocupare speciaală pentru toponimie înntr‐un proiecct care, pe fond,
f
este unnul de „arhe
eologie a
peisajulu
ui”, este maii degrabă neobişnuită. Siituaţia se datorează unor particularittăţi a zonei nordice
n
a
traseului (la nord dee Urlueni) ca
are sunt gre u explicabile
e dacă ar fi judecate
j
duppă peisajul de
d astăzi,
d
asupraa vegetaţiei (deci la o
sau dupăă cel reconsttituibil după hărţi vechi; cele mai vecchi hărţi cu detalii
scară maai bună de 1:50.000) nu
u depăşesc îînsă 1790 (h
harta Spechtt), adică în pplină epocă modernă
(după crriterii occidentale, dar din ce în ce m
mai acceptate
e şi aici). La sfârşitul
s
veaccului al XVIII‐lea însă,
Câmpia Română treecuse deja prin
p 4‐5 veaccuri de colonizare şi agrricultură, altterând astfel peisajul
originar..
Ideea unui studiu detaliat al toponimiei
t
– ca adjuvaant al studiului cartogrrafic – se datorează
d
constatăării simple că
c numele sunt mai vvechi decât atestarea lor (pe un document scris sau
cartograafic). Atunci când
c
toponim
mele nu invoocă persoane
e, ele evocă elemente naaturale care pot fi un
substitutt al descrierilor de geografie fizică aabsente. De exemplu, au
u fost găsite,, doar în ace
est stadiu
incipientt, zeci de den
numiri care sugerează
s
păăduri, în zone
e în care nu există
e
pădurri documenta
ate.

Fig
gura 4.1. Form
mularul prin cipal al bazeei de date pentru toponim
mie.
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Conform planificării, a fost proiectată o bază de date pentru toponime, folosind suportul oferit de
Microsoft SQL, un limbaj care permite utilizarea datelor şi în aplicaţii de tip MS Access, dar şi în
interfeţe web. Cel mai important, încă din această fază de execuţie, este că partenerii îşi pot urmări
progresele, baza de date fiind accesabilă via net.
S‐a optat pentru o structură de date simplă şi elastică. Ea cuprinde (v. fig. 4.1.) următoarele:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

numele
clasificarea primară a toponimelor
unitatea administrativă superioară
codul SIRUTA
bazinul hidrografic
coordonate în Stereo70 (proiecţia oficială în România)
coordonate geografice (utile nespecialiştilor, de pildă în Google Earth)
data documentului
semnătura
data completării
proiectul de cercetare (în acest caz Limes Transalutanus)

Despre câmpurile de mai sus ar fi de dat câteva explicaţii:
‐

‐

‐
‐

‐

1

numele se transcrie cât mai aproape de ortografia originară a documentului, dar este dublat
de o transcriere în fonetica actuală (de ex. „Ciochesci /= Cioceşti/”), pentru a uşura găsirea
tuturor denumirilor (sau variaţiilor ortografice) ale unui loc;
clasificarea toponimelor are, la acest moment, următoarea structură:
‐ confluenţe1;
‐ hidronime (nu se referă doar la cursuri de apă, ci la orice element care invocă apa,
precum fântânile sau bălţile);
‐ localităţi – care, la acest moment, sunt toate instanţele de locuire, precum mănăstiri sau
ospătării (hanuri);
‐ măguri (include movile, datorită unei particularităţi de limbă în regiune);
‐ oronime (= forme de relief);
‐ păduri (cu toate nuanţele, până la tufişuri);
‐ toponime (care nu pot fi incluse în nici una dintre clasele de mai sus)
‐ în fine, la lista de mai sus vor fi asociate patronimice explicite, de pildă numele de
persoane menţionate în documentele medievale; motivul este că suntem în căutarea
localizării unor familii, domenii, proprietăţi, sperând ca lista de toponime şi lista de
patronime va găsi termeni comuni
unitatea administrativă superioară se referă la judeţ, dar cu adaptarea la situaţia din fiecare
moment, cu condiţia, desigur, a cunoaşterii organizării adiministrative a momentului;
codul SIRUTA este codul unic de identificare al unei localităţi sau entităţi administrative
(comună sau judeţ), urmând a fi folosit pentru a grupa toate tipurile de toponime aflate în
perimetrul actual al unei entităţi;
‐ ideal ar fi ca să putem folosi codul localităţilor, care sunt unităţile teritoriale cele mai
stabile (în ciuda frecventelor schimbări de nume); din păcate, delimitarea pământurilor
diverselor sate, în interiorul comunelor, nu este actualmente o resursă publică;
‐ în această situaţie, vor fi folosite codurile SIRUTA ale comunelor, în ciuda frecventelor
modificări ale compoziţiei acestora;
bazinul hidrografic este un principiu de segmentare a teritoriului pe criterii de conectivitate,
de gravitaţie în jurul unor resurse de viaţă vitale (aici: apa); au fost selectate ca „bazin

În baza observaţiei că cele mai multe localităţi (mai ales cele mari) nu se află doar „pe un curs de apă”, ci la
confluenţa unor ape curgătoare, oferind deci comunităţii mai multe surse de apă, poziţionate în mai multe
zone ale teritoriului folosit obişnuit (pentru agricultură sau creşterea animalelor).
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‐

‐
‐
‐
‐

h
hidrografic” cursurile de apă şi confl uenţii lor în care există, actual, un ggrup de minim
m 6 sate;
b
bazinele hidrrografice au fost obţinutte prin proce
eduri semi‐au
utomate, resspectiv prin obţinerea
o
aautomată a fundurilor de vale dinntr‐un SRTM
M, graniţa fiind trasată pe cumpăna
a apelor,
ffuncţie de prrezenţa unui anume num
măr de sate;
‐ au fost definite
d
24 bazine
b
hidroggrafice, de laa vest spre est:
e Olt, Dârj ov, Iminog, Dunărea,
Călmăţui, Călmăţuiu
ul Sec, Urlui,, Bratcov, Dorofei,
D
Plap
pcea, Negrişooara, Vedea
a, Vediţa,
na, Tecuci, Burdea,
B
Tinooasa, Pârâul Câinelui, Te
eleorman, Baascov, Argeşş, Albota,
Cotmean
Dâmbovvnic, Neajlov;;
‐ există şi limite terito
oriale ale cerrcetării pentrru proiectul Limes Transaalutanus, care se află
la aproxximativ 20 de
d km vest şi est de vechea
v
fronttieră umanăă, aşa încât bazinele
hidrograafice amintitte mai sus sunt analizaate numai în
î măsura îîn care se suprapun
s
limitelorr de interes;
‐ bazinele hidrografice mici au dde la 66 km2 (precum Negrişoara)
N
la 166 km2 (precum
2
Dârjov), în timp ce bazinele bari, precum Ved
dea, urcă sprre 400 km (ddeşi incomplet);
ccoordonatele – fie ele Stereo70
S
sauu WGS84 – au
a fost transscrise din prooprietăţile punctului,
p
aaşa cum sunt afişate în fişieru GIS (veezi mai jos); ele nu sunt destinate
d
dooar a facilita regăsirea
u
unui toponim
m, dar şi să permită
p
calcuule de distanţă şi direcţie
e între două ppuncte anum
me;
d
data documentului se re
eferă fie la data publicăării unei hărţţi (sau foi d e hartă), sau la data
eemiterii unui document (medieval,
(
d e pildă);
ssemnătura (p
prin acronim
m) a persoaneei care furnizzează datele);
d
data – este completată
c
automat
a
de bbaza de date
e;
p
proiectul dee cercetare – câmp introodus pentru
u eventualita
ate că la ba za de date ar putea
ccontribui şi alţi voluntarri, sau grupuuri de cercettători, pentru alte arealee decât cele
e definite
p
pentru Limess Trasnalutanus2.

Figu
ura 4.2. Funccţia de căuta
are a analogiiilor.
Baza de date conţinee o serie de facilităţi, preecum căutarea unui num
me, plecând dde la o locaţiie anume
narea cursorrului în form
mularul de toponime),
t
indicând
i
toaate numele similare,
(funcţie de poziţion
2

Nu a fo
ost deloc o ideee teoretică, ci
c s‐a întâmpllat la solicitarea lui Bogdan
n Şandric, de la Institutul Naţional
N
al
niului, care doreşte să extindă limitele te ritoriale propuse prin preze
entul proiect.
Patrimon

LIMES
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direcţia şi distanţa la care se află aceste a nalogii (fig. 4.2). Este aceasta, de ffapt, o aplicaţie care
n stăpânescc utilizarea unnui soft‐ware GIS.
simuleazză o capabilittate GIS, aplicabilă aici şii celor care nu
Bazei dee date toponimice îi este ataşată, de asemenea, un
u dicţionar de cuvinte cconexe toponimiei, în
care se transcriu deefiniţiile uno
or cuvinte ieeşite din uzul curent al limbii rom
mâne (fig. 4.3
3). Într‐o
estimaree grosieră, cel puţin jumătate dinn fondul de
e cuvinte uzat
u
de topponimie pro
ovine din
regionalisme sau cuvinte deprecciate, care nnu sunt cuno
oscute de vo
orbitorul meddiu al limbii române.
Înţelegerea semnificcaţiei reale ale unor cu vinte mai puţin transpa
arente este parte a efo
ortului de
reconstrrucţie a med
diului ambie
ent, pentru ffâşia de territoriu unde romanii şi‐aau aşezat grraniţa, în
prima jumătate a veacului III.

Figura
F
4.3. D
Dicţionarul dee cuvinte rare
e.
Complem
mentar form
mularului „Terminologie” (sau Dicţion
nar), există un formular ssuplimentar,, destinat
comentaariilor pur etimologice.
O altă fu
uncţiune aju
utătoare a ba
azei de datee toponimice
e este baza de date biblliografică; acceasta va
putea fii folosită peentru oricare
e altă necessitate legatăă de docum
mentarea preezentului prroiect de
cercetarre. Baza de date
d
bibliografică, de uzz toponimic, nu este no
ouă, având ddeja peste 27400
2
de
înregistrrări.
Fiecare d
dintre comp
ponentele ba
azei de date este comple
etată cu câte
e un fişier ti p „help”, fişşiere care
pot fi acccesate directt din panoul principal de comandă al aplicaţiei.
Baza de date topon
nimică va fi accesibilă înn curând (în cursul iernii 2014‐20155) marelui public,
p
cu
drepturi de citire; drepturile de scriere sau modificcare sunt re
ezervate meembrilor proiectului,
incluzând aici volutaarii înregistra
aţi. Dorim nuu doar să întoarcem societăţii care nne subvenţionează un
beneficiu
u al muncii noastre, darr dorim şi săă ne folosim de experien
nţa lingvisticcă a cititorilo
or noştri,
care – dee ce nu? – ne‐ar putea explica
e
cuvin te pe care noi nu le‐am găsit în dicţiionare. Vor exista,
e
pe
site‐ul dee proiect, ad
drese email la
a care cititorri noştri vor putea
p
să‐şi trrimită feed‐bback‐ul la pro
oblemele
ridicate de noi. Dintrre aceştia, vom alege şi vvoluntarii caare vor primii drept de sccriere în baza
a de date
toponim
mică.
Nu ar fi poate inutil să amintim că aceasta vva fi prima bază
b
de date
e toponimicăă accesibilă publicului
p
din Rom
mânia, care, chiar
c
dacă re
edusă la aprooximativ 500
00 km2 (aproximativ dimeensiunea unui judeţ),
va avea beneficiul de
d a arăta dinamica istoorică a nume
elor. Baza de
e date va fi completată cu toate
toponim
mele întâlnitee în hărţile militare
m
de d iverse epocii, de la cele mai recentee (harta din anii
a 80 ai
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nă la cele mai
m vechi (prrecum hartaa Specht, din
n 1791)3. Nuu ne îndoim că mulţi
veacului trecut), pân
bri ai proiect ului – vor găăsi aici o surrsă de inspiraaţie în activitatea lor
specialişşti – care nu sunt memb
profesională, fie că sunt
s
istorici sau
s lingvişti.
oponime se vva face pe mai
m multe paliere de exteensie: teritoriul actual
Analiza sstatistică a seeturilor de to
al comun
nelor; bazinee hidrografice; judeţele aactuale (cam o treime fie
ecare). Scopuul analizelor este de a
sesiza p
particularităţi locale/ reggionale, în speranţa căă vom putea
a evidenţia trăsăturile cele mai
caracteristice ale meediului ambia
ant.

Fig. 4.4. Ilusstrare a uneii ferestre de lucru în Glob
bal Mapper.
Liniile roşii
r
punctate reprezintă lim
mita teritorială
ă de lucru în cadrul
c
acestui proiect.

Baza de date descriisă pe scurt mai sus estte replica un
nui fişier GIS
S, care conţţine aceleaşii date, în
formatul specific (figg. 4.4). Mottivul pentru care a fost necesară şi o bază de date este că nu toţi
membri proiectului pot mânui un GIS, dar n ici toţi viitorrii beneficiari ai muncii nnoastre. Baza
a de date
3

În poziţiii intermediarre se află Planurile Director de Tragere (rrealizate între 1916 şi 1966 ), a Treia Ridiccare
Austriacăă (colectată du
upă 1868, dar publicată în 11910), şi aşa‐n
numita hartă Szathmári,
S
cu date colectatte între
1855‐58, publicată în 1864.
1
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permite, aşa cum am arătat, şi dezvoltarea unei interfeţe lingvistice, prin care să se încerce
dezlegarea unor nume nu totdeauna transparente, aspect mult mai greu de soluţionat într‐un mediu
GIS.
Organziarea fişierului GIS este cea obişnuită, lucrând cu fişiere raster (toate hărţile istorice de pe care
se recoltează datele, dar şi fişierele SRTM4, care au rolul de a permite reprezentări în trei dimensiuni
a teritorului), sau cu elemente de tip vectorial, fie importate (de ex. limitele comunale), fie produse
local (straturile de date pentru toponimie).
Datele produse în fişierul GIS sunt exportabile în biblioteci de date care pot, cu uşurinţă, să devină
bunuri publice, prin intermediul unor formate populare, de tip Google Earth.

4

Acronim pentru Shuttle Radar Topographical Mission, SUA, 2000.

