
SATE REBOTEZATE
In perioada comunista, denumirile satelor sibiene au suferit de pe urma "ideologiei de partid". Toate
numele cu rezonante nemtesti au fost modificate in unele cu rezonante neaose.
  Azi stai in Fraua, maine te trezesti ca stai in Axente Sever. Asa s-a intamplat cu locuitorii satului sibian,
in anul 1960, cand mai-marii judetului s-au simtit ofensati de numele cu radacini germane al satului, asa
ca l-au schimbat fara preget. Dar acesta nu este singurul caz. Acolo unde numele li se parea prea lung,
prea urat, ca nu exprima traditia satului sau ca nu e romanesc, cumunistii taiau cu pixul si scriau alt
nume. In perioada comunista, 7 localitati si-au pierdut vechea denumire, pe motiv de ideologie de partid
si de lupta anti-fascista.
  
  Comuna doamnelor
  Cati dintre locuitorii actuali ai comunei Axente Sever cunosc faptul ca, in urma cu 300 de ani, ar fi trait,
de fapt, in Frauendorf ("Comuna doamnelor")? Adaptat in timp, numele acesta s-a mentinut ca Fraua,
pana in anul 1960, cand a fost adoptat numele luptatorului pasoptist care se nascuse pe aceste meleaguri.
"Tatal meu imi pomenea despre vechea denumire a localitatii in care se nascuse el si care intre timp
ajunsese Axente Sever", spune Dan Timar, functionar al Directiei Administratiei Publice din cadrul
Consiliului Judetean Sibiu. 
  
  Gainile turcului
  Localitatea Bradeni se numea, inainte de anul 1964, Henndorf. Denumirea noua a fost adoptata si
ratificata prin legea nr.2/1968, privind organizarea administrativa a teritoriului. Legenda spune ca
denumirea de Henndorf, datand din anii 1400, a fost atribuita in timpul invaziei turcilor, care, in drum
spre Sighisoara, s-au oprit pe dealul Hula si au trmis unitati de recunoastere in zona. Un turc a zarit un
grup de pasari si a intrebat un localnic, prin semne, cum se numesc acestea. Acesta i-a raspuns "henn".
Apoi, turcul a inceput sa arate casele din apropiere si a vrut sa afle cum se numeste comunitatea. Sasul i-a
raspuns "dorf". In momentul acela, se spune ca turcul a inceput sa strige ca un nebun "Henndorf".
Localnicul a povestit intamplarea semenilor sai si, cum satul nu avea un nume, s-au hotarat sa ii spuna
Henndorf. 
  
  Satele lui Cartan
  Om al satului, badea Gheorghe Cartan, care a trait intre anii 1849-1911, este cel care a adus multa faima
localitatilor Carta si Cartisoara de astazi. El a ajuns, cu desaga pe umar, imbracat in portul sau popular, in
cancelariile vest-europene, vizitand Budapesta, Berlinul, Parisul, Roma, dar si Ierusalimul. Inainte de
1968, comuna era impartita in 3: Streza Cartisoara, Oprea Cartisoara si Arpasu de Sus. Intre anii
1930-1950, cele trei asezari au avut primarii separate. Dupa reorganizare, Arpasu de Sus a trecut in
componenta comunei Arpasu de Jos, iar Streza si Oprea Cartisoara au fost unificate. In anul 1968,
comuna Carta avea denumirea de Carta saseasca, ulterior renuntandu-se la o parte din nume.
  
  Porcestenii de peste ocean
  Un nume de-a dreptul hilar, provenit de la sasescul Porckendorff, devenit mai apoi Porcesd, nu le-a adus
locuitorilor comunei Porcesti decat bine. La inceputul anilor 1900, in jur de o suta de porcesteni au
emigrat in SUA si doar 30 s-au mai intors. Comunitatea din America a ramas foarte atasata de satul natal.
In anul 1919, emigrantii au facut o colecta in valoare de 20.000 de dolari, pe care au trimis-o acasa, ca sa
ajute satenii ramasi sa construiasca un camin cultural. Numele actual, Turnu Rosu, i-a fost dat localitatii
in anul 1964.
  
  Botezate si rebotezate
  Astazi - La 1913
  Buzd - Szaszbuzd
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  Apos - Szaszapatfalva
  Curciu - Kukullokoros
  Raul Sadului - Codpatak
  Sedinca - Szedinkatanya
  
  Valea Viilor a primit actualul nume in anul 1964, anterior fiind cunoscuta drept Vurmloc. Bendorf - un
alt nume de provenienta germana, schimbat dupa instalarea administratiei comuniste in Benesti.
Localitatea Retis, astazi inglobata comunei Bradeni, a aparut pentru prima data in documente, in anul
1862, sub denumirea de "Retezatul", pana atunci numindu-se Rettisdorf. Toponimul Mihaileni dateaza de
la 1919, cand, la cererea locuitorilor, a fost adoptat acesta in locul vechiului Saldorf. Petitia a fost
motivata prin presupusele terenuri detinute aici de Mihai Viteazul, in secolul XVI-lea si prin frecventa
mare a numelui Mihai.
  
  Prosti sau Prostea Mare?
  Stejarisul, sat apartinator comunei iacobenilor, este atestat la 1854 sub numele de Prosti, de la sasescul
Prostdorf. Anterior anului 1965, satul se numea Prostea. 
  Tarnava avea, la 1850, un nume cat se poate de amuzant: Prosda mare, iar la 1854 toponimul romanesc
era Prostea Mare. Denumirea actuala dateaza din 1964.
  
  Explicatii toponimice
  Jina - sat infiintat de o femeie - capitan cu numele Zana, care s-a asezat in locul numit Gruiul Zanii,
existent si astazi
  Rosia - numele provine de la culoarea rosie a straturilor de argila care apar in Coasta Rosiei
  Casolt - de la denumirea germana Kastenholtz - Kaste - biserica din lemn, Holtz - padure, poate reiesi
prin asocierea celor doua semnificatii, ca fiind "satul din padurea de stejar"
  Cornatel - de la aspectul vetrei satului - in forma de corn
  Nucet - localitate care nu a avut locuitori de nationalitate germana. Toponimul desemneaza livezile de
nuci ale asezarii
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