
 

 

 

Originea cuvintelor “oraş”, “sat”, “cӑtun” 
                                                                                           De Prof.Vasile Duma 

 

 

        Printre cuvintele a cӑror etimologie este discutabilӑ se numӑrӑ şi cele care denumesc 

aşezӑri umane: oraş, sat, cӑtun. Trei cuvinte diferite, cu trei etimologii diferite: “oraş” ar 

proveni din maghiarul “város”, “sat” l-am moştenit de la romani-“fossatum”, iar 

“cӑtun” e zestrea primitӑ de la daci. Dicţionarul explicativ al limbii române, la 

cuvântul “oraş” , adaugӑ forma învechitӑ “uraş”, deci cu “ur-“ în loc de“or-“, ceea ce ne 

duce cu gândul la termenii latini “urbi et orbi” (oraş şi orӑşeni, într-o traducere actualӑ). 

Oare şi romanii au suferit influenţa maghiarilor înainte ca aceştia sӑ fi apӑrut în istorie?  

 

 Rӑspunsul trebuie cӑutat în altӑ parte, şi anume la identificarea sensului 

rӑdӑcinii”ur-“. Putem face acest lucru transcriind câteva dintre cuvintele existente în 

limba noastrӑ care încep cu “ur-“: urs, uriaş, a urla, a urca, urgie, urdie(gloatӑ, 

mulţime),a urni, urluialӑ, uragan, urangutan, etc. Toate cuvintele au în comun ideea de 

“mare”.  

 Sӑ vedem acum antonimele cӑtorva dintre cuvintele enumerate mai sus: 

 -uriaş (cicӑ ar proveni tot din maghiarӑ) / scund; 

 -a urca(când are sensul de deplasare) / a scoborî; 

 -a urca (când are sensul de a creşte) / a scӑdea; 

 -a urca (soarele urcӑ/rӑsare) / a scӑpӑta ( a apune); 

 -a urla / a scheuna, a scânci; 

 -a urni ( adicӑ a se mişca greu) / a scӑpӑra (“încep a fugi de-mi scӑpӑrau 

picioarele”-I.Creangӑ). 

  

 Observӑm cӑ toate antonimele notate încep cu rӑdӑcina “sc-“, iar ideea comunӑ a 

acestora este “mic” sau acţiunea de a micşora, de a scoate o parte/bucӑţi dintr-un întreg, 

aşa cum se poate deduce şi din alte cuvinte care încep cu “sc-”: scamӑ, a scӑrmӑna, 

schijӑ, schismӑ, schit, scindare, a sclipi, a scoate, a scormoni, a scurta, scânteie, etc. 

 

 Având în vedere cele de mai sus, putem deduce urmӑtoarele: dacӑ “ur-“ 

înseamnӑ “mare” şi “sc” însemnӑ“mic”, atunci “uraş/oraş” nu poate fi decât o “aşezare 

mare”, “s(c)at” o “aşezare micӑ”, iar “(s)cӑtun” ( diminutiv de la  s(c)at ) o “aşezare şi 

mai micӑ”. Aceste trei cuvinte sunt foarte vechi, nu au fost împrumutate de la nimeni, 

sunt forme create de vorbitorii care au trӑit pe un spaţiu geografic întins, cu ramificaţii în 

Mesopotamia, unde (cum se ştie) au existat  mari aşezari umane numite Ur, Uruk. Se va 

zice poate cӑ pe teritoriul dacic nu au existat astfel de aşezӑri, dar ultimele descoperiri 

arheologice (cum este cea din zona Aradului) scot la ivealӑ adevӑrate metropole din 

epoca bronzului, vechi de 3-4000 de ani, mai mari decât Troia lui Homer.  

  

 Deoarece în limba românӑ sufixul”-aş” este un sufix diminutival, cuvântul 

“uraş/oraş” ar putea fi un diminutiv de la “Ur”, ceea ce presupune existenţa unor 



contacte comerciale care au permis schimburi culturale între vechile civilizaţii antice şi 

restul lumii cunoscute atunci, ale cӑror urme se pot identifica şi astӑzi, mai ales sub raport 

lexical. Cât priveşte cuvântul “sat”, forma sa arhaicӑ “s(c)at” este mult mai apropiatӑ de 

termenul albanez (la care ne raportӑm adesea când vorbim de fondul lexical autohton) 

“fshat”, decât cuvântul latin “fossatum”(şanţ). 

 

    


