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Inv. A 38.689 

NUMELE PROPRII CU SUFIXUL -ȘA 

De derivatele slave cu sufixul -i3a s'a ocupat mai întâiu 
Fr. _Miklosich în Die Bildung der slavischen Personen- und 

"Orisnamen (,„Denbkschriften der Wiener Akademie der Wis- 
senschajten”, Phil. -hist. Klasse, X — 1860, p. 215—330, 
[Manulneudruck, Heidelberg, 1927, p. 1—16]) şi în Verglei- 
chende Grammatik der slavischen Sprachen, II, Stamm- 
bildungslehre, Wien 1875, p. 340—341. 
"EI le consideră de niște variante cu -a ale derivatelor cu 

sufixul -3/, care se prezintă în deosebite forme (-o5a, -asa, 
-15a, -uSa, -jusa, -i3a sau -3a). 

Dintre derivatele slave cu forma de sufix -3a, pe care le 
dă Miklosich, unele se găsesc și în românește, astfel: Bali3a 
(srb.), Bogisa, Bok3a (rus.), Borse (ceh.), Borsza (pol.), 
Drak3a (stb.), Jou3a (srb.), Luk3a (srb.), Mik3a (srb.), Niksa 
(srb.) şi Noksa (bg.), iar bg. NeFăul are chiar articolul post- 
pus al românescului Neacșul. 

În cursul lucrării sale Miklosich încearcă să explice din 
punct de vedere etimologic: și radicalele celor mai multe 
din aceste nume. De cele mai multe ori izbuteşte. 

Are însă și etimologii greșite. 
Lămuriri importante cu privire la derivarea cu sufixul -34 

(<-s2 <*-ch4o, uneori <-s40) în limbile slavice găsim şi la 
W. Vondrâk, S/avische Grainmatik, 1. Band, ed. II, Gâttin- 
gen, 1024, p. 633—634. 

De numele derivate cu sufixul -34 în limba bulgară se 
ocupă G. Weigand în lucrarea sa Die bulgarischen Ruj- 
namen, ihre Herkunjt, K- drzungen und Neubildungen (XAVI— 
XXIX. Jahresbericht, p. 104—192), arătând că forma -3a 
a trebuit să se ivească încă în vechea slavă din formele -45, 
-î5 şi că derivă mai ales în rusă și sârbă, dar şi în bulgară. 
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În cursul lucrării Weigand aşată şi care sânt radicalele mul- 

tora din derivatele bulgare cu -ăa, fiind folositor din acest 

punct de vedere pentru limba. română, când ea se potrivește 

„cu cea bulgară. 

Derivate cu-34 (scris: -sa) găsim şi în limba ungurească. 

“De ele s'a ocupat I. Melich în Magyar Nyeb, III—1907, 

p. 160—176 (în cadrele unui articol ceva mai lung, cu ti- 

tiul Az Arpâdhori becz626 kereszimevek egy csoporijârdl, ibid., 

p. 165—176). EI constată că aceste nume sânt foarte nume- 

roase în limba ungurească, mai ales în sec. XI-XIII. Mai 

târziu se împuţinează. La origine ele sânt nume de botez 

şi nu sânt creaţiuni ale limbei ungurești, ci au venit din alte 

limbi : cele mai multe direct din limbile slave, unde se gă- 

sesc întocmai, unele prin Izmaeliţi și poate chiar prin Ro- 

mâni. La explicarea lor nu este permis să pornim dela limba 

maghiară, ci în fiecare caz trebue să căutăm corespondentul 

slav, explicându-l. Şi nu trebue să uităm că, la diminuti- 

varea numelor proprii, o procedură obişnuită este scurtarea 

bruscă a numelui respectiv și atașarea sufixului la radicalul 

alcătuit astfel. Altădată, de ex. la porecle, sufixul se ata- 

şează la radicalele obișnuite. 

Călăuzit de aceste principii rectifică o samă de etimolo- 

gii greşite date mai nainte pentru unele din numele un- 

gureşti derivate cu sufixul -sa şi adaogă câteva explicări 

pentru altele încă nestudiate (Jozsa sau Josa, M aksa, Miksa, 

Basa, Majsa sau Moysa, etc.). 

Cu timpul sufixul slav -3a a prins rădăcini în limba ungu- 

rească, începând să derive în aceasta și din radicale ungu- 

reşti (Pehersa < Feher). 

Arătând că alături de Fehârsa (Regestrum de Vdrad, Ş 169) 

se găseşte ceva mai târziu și forma Fejârcsa, apoi Fejărcse, 

D. Pais în articolul Szint jelentă melleknevek lappangă kicsi- 

nyităi, apărut în Magyar Nyeb, VILI—I912, p. 300—308, 

mai adaogă la această formă pe Quexa 1) — Kâksa, apoi 

PI a e ui 

3) Szamota—Zolnai, MORISz, s. v. Avpăs.



Kekse şi pe Torsa, Tarsa 1), care are mai târziu forma Tarcsa 

și pe care-l derivă din ung. Zar „virgulatus, virgultus” 
(ef. tara). | 

În timpul din urmă Melich a devenit mai maghiarizant. 
O urmare firească a acestei atitudini este părerea pe care 

a exprimat-o în Magyar Nyelv, X — 1914, p. 194—195 în 
privinţa, originii lui -sa în cele trei nume âmintite mai nainte. 

Deși nici acum nu poate tăgădui că între numele de persoană 

ungurești sânt unele forme hipocoristice de origine slavă, 

totuşi crede că sufixul -sa din Peh&sa, Keksa şi Torsa, Tarsa 

„este original unguresc şi numai din întâmplare sună la 
fel cu slavul isa”. „,Din sufixul unguresc vechiu -sa, -se, 

sa desvoltat mai târziu -csa = cse” (cf. Torsa, Tarsa > 

Tarcsa ; Fehârsa > Fejtrcsa = Feşârcse ; Kâksa > K&kcse). „Su- 
fixul -csa = cse din apelative (cf. oroszldâncsa, tolvaţesa, etc., 

TMNy, 549) şi din numele de botez Borcsa, Marcsa, Julcsa, 

Teresa este forma desvoltată mai departe a vechiului ung. 
-sa, respectiv -sa, -se”. 

Cum trebue privită această schimbare în felul de a judeca 
al lui Melich, ne lămureşte E. Juhâsz, Magyar Nyel, XXV— 

1929, p. 271: „I-a fost greu [lui Melich] să forțeze asupra 
unui mare număr de cuvinte de origine ungurească sufixul 
slav -3a. Dacă citim cu băgare de samă articolul lui Pais, 
observăm că el a simţit ceea ce a stabilit mai târziu Melich 
(Magyar Nyelv, X, 195) : au fost în limba maghiară cuvinte 
derivate cu sufixul slav -sa, dar a fost și un diminutiv -sa 
de origine ungurească“. 

Dar, dacă cercetăm numele românești asemănătoare, 

trebue să credem că cea dintâiu părere a lui Melich este cea 

adevărată. Sufixul slav -3a, după ce a ajuns să pătrundă în 

limba ungurească şi să fie popular, a putut să derive dimi- 

nutive și din radicale ungurești, precum și să se desvolte 

după firea limbii ungurești în -csa, -cse, deși m'ar trebui să 
se uite că în limbile slave se găsește și un diminutiv -ce (cf. 

Miklosich, Vergi. Gramm. der slav. Sprachen, II, p. 190— 

1) Regestrum de Vărad Ş 317, a. 121.



192, precum și W. Vondrâk, Vergi. sia”. Gramm., p. 605— 

627) şi că pe acest -f2 > -cea îl avem alături de -84, la 

aceleaşi nume atât în limbile slave, cât și în cea românească. 

Sufixul românesc -șa a fost studiat de către cercetătorii 

noștri mai mult incidental. 
Astfel Hasdeu, în E/. Magn., col.. 2392—2395, ocupân- 

du-se de istoria numelui de familie Balş, a cărui formă 
-mai veche este Balșe şi Balșa (derivat Băișești), constată 

că el nu poate avea nici o legătură cu ung. Balassa ori 

cu „ilustra familie provențală de Baulx, din care o ramură 

se stabilise în secolul XIV pe teritoriul iliric și este cuno- 
scută în istoria serbă sub formele Balăa şi Bao3a” şi îl de- 
rivă din vechiul nume foarte răspândit Bală sau Bale prin 

același sufix onomastic -șa [a cărui origine nu încearcă .să 

o stabilească], ca şi în numile proprie „Liipşa” din „Lup”, 

„Popşa” din „Popă”, „Capşa” din „Cap”, „„Comşa” din 

„Coman”, etc. şi adaogă : „Între Moţii din Ardeal există până 

astăzi numele de familie Balșa (Frâncu—Candrea, Munţii 

apuseni, p. 117), care n'are a face cu Bâlșeștii din Moldova. 

fot așa n'are a face cu dânșii satul Balș din Romanați” 

(col. 2394). 
A. Philippide, Prejudiţii, în Viaţa Românească din 1916, 

p. 65—68, combatând părerea lui N. Iorga, exprimată în 

Bulletin de Institut pour l'âtude de Europe sud-orientale, 

1014, p. 231, după care numele de familie românesc Balș 

nu stă nici într'o legătură cu numele dinastiei Başa din 

Dalmația și „de fait |românescul] Baloș, Balș, Balşe, Balşea 

signifie Blaise et le nom provient probablement de la forme 

hongroise Balăzs”, socoate sufixul -şa din numele dinastiei 

Balşa de origine sârbească (cf. Drak-şa, Jak-şa, Mrk-şa, 

Nik-şa, Plav-şa, Sim-şa, Stoj-şa, Vuk-şa). 
În același timp G. Pascu, Sufizele româneşti, Bucureşti, 

1016, p. 278, derivă corect sufixul românesc -șa din slav -sa, 
dar explică bine numai radicalul din Tomșa < Toma, pe 

toate celelalte greşit : Capşa < cap, Comşa < coamă, 

Focşa < foc, Lupşa < lup, iar pentru Bocșa trimite la 

Boca.



În lucrarea sa Linguistisch-hulturhistorische Untersuchun- 
gen aus dem Bereiche des Albanischen, Berlin u. Leipzig, 
1923, p. 23—25 şi 312, N. Jokl a arătat că și în limba al- 
baneză se găsește un sufix -3, -se (lem-S „ghem <lat. -pop. 
Fglemus + -5, vogl-ă „„micuţ”, bră-s „pepene mic”, Fută „ul- 
cică” < ku9-5, vase „fată” < Yvar-3e, etc.). Având în vedere 

acest fapt S. Pușcariu în darea de samă ce o face despre 
cartea lui Jokl în Dacoromania, III, p. 821—2, crede pe -ș 
din Balş de origine albaneză, pe -șa născut din acest -ș--ea 
(cf. ea din Florea, Costea, Secărea, etc., de care se ocupă în 
Zur Rekonstrubtion des Urrumânischen p. 31); iar deosebi- 
tele radicale le explică astfel: Apşa < apă, Capşa < cap, 
Cupşa < cupă, Focșa < foc, Lupşa < Imp, Micşa < mic. 
“Mai târziu, în Studii istroromâne, II, Bucureşti, 1926, 

p. 311, $ 273, Puşcariu şi-a modificat această părere în mă- 
sură destul de însemnată. 

Găsind la Mareti€, O narodnim imenima i prezimenima 
u Hrvata î Srba, în „„Rad jugoslavenske Akademie znanosti 
i umjenosti”, LXXXI-—1886, p. 8r—r40 şi LXXXII — 
1887, p. 64—154, multe nume de Vlahi formate cu sufixul -ș, 
-şa (Beh-3-ut, Brajsa, Drag-3-ic, Goj3a, Grub3a, pentru care 
trimite la dr. Gropşanu, Imrisa, Kraţăa, Milsa, Moj3a, 
Prăj3a, Pribsa, Raja, Stroj3a, Vojsa şi Puljsa, pe care-l 
crede derivat din rom. ful) 1), apoi că şi la Istroromâni 
avem formele -3e şi -3u în: Bârse, Cor3o, Luk3g, scrie : 

„Deşi sulixul acesta se găseşte şi la Slavi (-n34) şi e răspân- 
dit şi la Ruși, Poloni şi Cehi (Miklosich, Die Bildung der 
slawschen  Personennamen, in ,Denkschriften der Wiener 
Akademie”, Phil.-hist. Klasse, X—r860, p. [218], 232), 
totuşi el nu e la noi ?) numai de origine slavă, ci ne-a vesit 
şi dela Albanezi (Dacoromamia, III, 82x). Din exemplele 
citate de Mikl. 232, Mar. 151—r52 şi Weigand [Die bulgari- 

1) CE. şi srb., sau tot rom. Pulșa, pe care-l Qă Bogrea, (Dacoromania, 
IV, 863 din doc. lui Şt. Dușan (Arp. Isi, III, 185). - 

:) Apşa, Balș, Bocșa, Capşa, Comșa, Cupș:, Donşa, Focșa, Iapşa, 
Micşa, Neacșu, Necșa, Tomşa, etc. (cf. Hasdeu, Fiym. Magn. Rom., 

2394).



schen Rufnamen, ihre Herkunjt, Kiirzungen und Neubiidun- 

gen, în „XXVI.—XĂIĂ. Jahresbericht”, p. X04—192, 

în special p. 113] dăm la acest loc numai pe cele care se gă- 

sesc și la Dacoromâni: Borse (&h., cf. n. loc. Borşa), Boka 
(sârb.), Dom3a (sârb), Nieksa (sârb., în bulg. NăkSa şi N&ksul 

< Neg), Tomsa (sârb.) şi înainte de toate numele sârbesc 

care 'are și tulpină românească Draksa (< drac; ar putea 

fi şi drag + 5a)." 
De numele formate cu sufixul -șa s'a ocupat şi regretatul 

V. Bogrea în Dacoromania, IV, p. 863—864, în legătură 

cu numele Comşa, despre care crede că mai curând ar putea 
corespunde sârbescului fomsa „Nachbar” (Filipovi€) 1), ori 

rusescului komsa „,Rautbold” (Arch. f. si. Ph. XXXIV, 

359) decât ar fi un derivat din coamă prin suf. -șa (Pascu, 

Sufixele româneşti, 278). 
Fără a se pronunța asupra originii sufixului, care ar putea 

fi, după el, sârbesc, cum crede Philippide, 1. c.2), „sau, 

mai de grabă, un aspect particular al suf. diminutival al- 

banez -3”, cum susține S$. Pușcariu în Dacoromania, III p. 
821, completează la 40 numărul exemplelor cunoscute mai 

nainte. 
„Unele din numele înşirate de Bogrea însă nu sâat sigure 

(cf: Ommşu ; apoi Ocşeni, pe care nu l-am găsit în dicționarele 

geografice româneşti cunoscute şi care ar putea derivă din 

ung. okos „cuminte”, ori dintr'un hipocoristic * Ocu, * 0gu). 
Altele sânt de altă natură : Magoșa derivă din Magoş = 

Mogoş < ung. magas „înalt” + suf. -a; Vierșa(ni) din 

Gorj, împreună cu Vieroşul din Argeş şi Muscel, poate co- 
respunde ungurescului veres, vâr6s „roş” + suf. -a, cu sin- 

coparea vocalei atone (cf. Nemşa <“Nemeşa < ung. Nemeș 

= nemes „nobil'). Tepşea (cf. şi Tepşinari, în Argeș) poate 

fi din Stepan, dar şi teapşă postverbalul lui tepși (ca şi tapșă 

al lui tăpşi < ung. tapos-) + suf. -ea, iar Stropșa al lui stropși. 
  

1) Cf. şi comșie „„vecin””, la Românii din Serbia, după Giuglea — Vâlsan, 

p. 390. 

) La exemplele sârbești date de Philippide adaogă în notă: Milșa, 

Piibş +, Pulșa, din doc. lui Şt. Duşan (Arch. Isi. III, 185).



În cele ce urmează mă voiu ocupa numai de numele 
proprii derivate cu -șa din dialectul dacoromân. Numărul 
lor, cum se va vedea, este mult mai mare decât sa ştiut 
până acum şi, prin cercetări de documente (de care eu n'am 
putut urmări decât prea puţine), precum și prin culegere 
din sat în sat, el va mai putea fi sporit. 

De cele din celelalte dialecte mă voiu ocupa numai întru- 
cât voiu avea nevoie de ele la explicarea celor dacoromâ- 
neşti. Nume proprii derivate cu sufixul -șa avem adecă Şi 
în celelalte dialecte românești. Am văzut lista celor istroro- 
mâne alcătuită de Pușcariu. Iată și câteva aromâne scoase 
din Ioan Caragiani, Studii asupra Românilor din Peninsula 
Balcanică, Bucureşti 1929 : Liuşia alături de Liuşiu din Tu- 
Hiuşia, care însă nu este diminutivul lui Tuliu sau Tulea 
(p. 35), ci a lui Toli = Apostol, Apostoli (cf. Th. Capidan 
Dacoromamia, II, 491) ori este din Beliușia sau Biluşia = 
Belu, Beliu (p. 44 şi 30); Tuşia alături de Tușiu din Mă: 
tuștu = Mitruşiu, Dimu, Dima, Dzimă, Mitru, Mitri, Biti, 
Pitu, Mitu, Metu, Mătu (p. 25, 27), Dimulea, Dimcea, 
Duma, Dumar (p. 44); Guşia alături de Guşiu, care „este 
diminutiv lui Tegu sau Tega; iar Teguw este prescurtarea 
lui Sferghiu” (p. 26); Tegu, Tegea mai are și forma Teşa 
alături de Teșio (p. 100, Ior); Mişiu alături de Mişa = 
Mihu, Mihail (p. 43, 91, 92, 93, etc.); Caleșea (p. 39) ală- 
turi de Caleșiu=Galeșiu (p. 46, 168); Buşia alături de Buşiu 
(p. 38, 43, 167); Gaşia alături de Gașiu (p. 103); Balașia 
alături de Balașiu, Balaţu şi Balu (p. 101); Pişea = Lămbetu, 
Lâmbeh, Lâmbelu (p. 45) ori Piso, Pisu, Pisa, Pişca (p. 101), etc. 

Pentru a puteă ajunge la concluzii satisfăcătoare, va tre- 
bui să studiem pe rând toate numele dacoromânești în -șa 
pe care le cunoaștem. Aceste concluzii vor fi indicate de 
felul cum se va prezenta majoritatea cazurilor, căci, sânt 
şi cazuri care vor rămânea deocamdată fără explicare, ori 
au alte explicări 1), ori explicări nesigure, din pricinile pe 
care le vom vedea mai încolo. 

  

1) Uneori derivatele cu -șa arată o caiitate ori locul unde se află o colec-



Am spus că Miklosich arată că sufixul slav -i3a > -3a este 

o formă secundară a lui -i5i > -% născută prin atașarea ul- 

terioară a lui -a. 
În acelaşi chip s'ar îi putut naşte sufixul românesc -șa şi 

din albanezul -$ și -3g, cum crede Pușcariu. Dar vom putea ad- 

mite această origine numai în cazul că am putea explică 

sigur, şi cu excluderea posibilităţii altor explicări, dintr'un 

radical albanez vreunul din numele românești pe care le cu- 

noaştem şi am putea arăta cum ar îi pătruns un sufix de 
origine albaneză în ungurește. 

În_ general nur numele dacoromâne_derivate_ cu sulixul -șa au 
un caracter arhaic, întocmai ca şi cele ungurești,. cu care în 

mare “parte sânt identice, ŞI au fost primite, ca şi i acestea, 

din limbile slave, unde s 'au format, cu sufixul -șa, din nume 
de persoane, nai ales de botez, dar și de familie şi din porecle, 

scurtate brusc. Scurtarea a putut să se facă atât prin pă- 
strarea părţii întâi a numelui (cf. Boga, Boksa dintr'un 

nume compus cu subst. slav bogi „deus”, Jahsa < Jakov, 

Tomsa < Toma, etc.), cât şi prin a celei a doua, când e vorba 

de hipocoristicul vreunui nume de persoană (cf. Gopșa < 

Agopşa „„lacobaş” < Iacob, Iacov). Foarte adeseori se în- 
tâlnește alături de forma derivată cu sufixul -șa şi forma 

scurtă. Cf. Boca alături de Bocşa; Trifa, Trip(ul) alături de 
Tripşa; Topa alături de Topșa; Tupa alături de Tupşa; 

Tecu, Teca alături de Tecşa, etc.). Deasă este deriva- 

rea cu suf. -șa din numele terminate în -a (cf. Toma > Tomşa, 

Luca > Lucşa, etc.). | 
Deşi la origine au fost nume de persoană, unele dintre ele 

nu se mai întrebuințează astăzi în această funcțiune, ci s'au 
păstrat numai ca numiri topice, date după posesori, ori ca 

nume de familie. 

La aceleaşi nume formele româneşti prezintă uneori fo- 

netism mai vechiu decât cele ungurești, dovadă că le avem 

tivitate de animale, plante, etc., ca. şi cele cu -uș, -0ș, -eș, -iș + -a, din 

care s'au putut naşte prin sincopare (cf. Nemșa < * Nem'sa ung. nemes 

„nobil””),
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direct din paleoslavă ori din vre-o limbă slavă nouă ; altă 
- dată, prin fonetismul lor, arată că au fost luate din ungu- 
reşte. 

Acelaşi radical poate rezulta din scurtarea bruscă a mai 
multor nume, şi atunci e greu de ales pe cel adevărat (ef. 
Micşa din Mika = Marijha = Marija, ori chiar din ceh. 
Mihula3). 

În orice caz la explicare trebue să pornim mai întâiu dela 
radicale din limba din care am luat sufixul, şi numai foarte 
arareori, și în cazuri” cu totul evidente, trebue să punem 
la contribuţie și elemente de altă origine (cf. cazul ungure- 
ştilor Feh&rsa, Keksa ori ă românescului Lupşa ori Pulţ3a). 

Călăuzindu-ne de aceste principii, putem face importante 
rectificări la explicările date până acum unora din numele 
despre care e vorba, precum și să aducem câteva contribuții 
NOUĂ. . 

1. Apşa, n. top. (Afșa-de-jos, ung. Alsdapsa ; Apşa-de- 
miţloc ung. Kâzepapsa; Apşa-de-sus; ung. Felsoapsa ; Ap- 
şita, ung. Apsicza în Maramureș) 1) nu este *apşa „apă mică”, 
„apşoară” (Pușcariu), ci ne-a venit din ungureşte, unde, 
cum a arătat Dr. M. Wertner, Magyar Nyel, I — 1905, 
p. 232, este o scurtare a numelui biblic Absolon sau Absalom 
(din evr. Av-sulaum, un fiu al regelui David), care era foarte 
iubit de Unguri încă din timpuri străvechi Şi prin urmare 
foarte des întrebuințat ca nume de persoană. 

În com. Zala se găsesc în 1314 fiii comitelui Absolon, Ab- 
solon şi Alexandru, pe care însă în 1313 îi numesc fiii comi- 
telui Apsolon, Apsolou şi Alexandru 2). 'Tot în acest comitat 
se găseşte și o localitate cu numele Apsa sau Absa 3 

1) Atsstată mai întâiu astfel: Felsewapsa (a. 1390), Alsowapsa, Also- 
absa (a. 1387), Kezepse-Apsa, Apsa mediocv., Absa Super., Apsa înfer. et 
tercia Apsa (a. 1407), Alsoapsa, Koz'Pseapsa, Absa (a. 1492), deci de două 
or. cu d. (D. Csânki, Magyarorszdg tărttnelmi foldrajza a Hunyadiah 
hordban, Budapest, 1890, L, p. 446). 

2) Anjou-tori O: mânytăr, I, 292, 370. 

3) Atestată în formele: Apsa (a. 1279); Absa, Apsa (a. 1400), Absa- 
„jewlde (a. 1437), Absatelehe (a. 1458), la Csâuki, o. c., III 29).
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În com. Heves se găseşte în 1337 o localitate cu numele 

Apsalumylese (= „„Absalomiilese””) 1). 
Rostirea ungurescului Absolon sau Absalon era posibilă, 

deci atât cu b, cât şi cu Ș.. 

La fel s'a întâmplat şi cu diminutivul acestuia, Absa. Şi 

este firesc ca numele localităţilor Apsa, Absa să fie scrise în 
documente cu aceeaşi grafie, cum am putut să ne convingem 

mai sus. 
Numele de bărbat Absa îl întâlnim încă din 1203 şi 1227 2). 

Subt numele de Apsa sânt cunoscuţi domnii Nadbrâd-ului 
din Sătmar dela 1274 3). Un Asa de Tin6d este pomenit 
în 1487 4). Acest nume este scris dela 1188, 1225 şi 1228 în- 

coace și Obşa şi Opsa 5). 
2. Babşa (ung. Babsa), n. top. în Timiș, cred că nu trebue 

despărțit de slavul baba „vetula”, „ava” (>> rom. bată, 

ung. Pâba), din care avem şi alte nume de persoană (cf. Baba, 
Babici, etc.), ori topice (cf. Baba, lac, lângă Akkerman, Babușa, 

lac în Izmail, Babina în Hotin ; Baba ung. Bâba, în Someș, 

Băbeni, ung. Aranymeză, în Someş; Băbâșeșii, ung. Be- 

vencze, în Sătmar ; Babiu < “Babin > ung. Bdbony, în 

Cluj; Babţa, ung. Bâbeza, în Sălagiu; Băbuț, ung. Babucz, 
în Cluj, s. -cr: Batâa, în Zagreb, etc. ; cf. şi Miklosich, Denk- 

schr., X, 129 [13], Nr. 1, unde se dau diferite nume de per- 

soană slave derivate din bab-). Totuşi observ că forma mai 
veche pare a fi cu -p- (cf. Felsew-Bapsa, Also Bapsa, Kew- 

zepsew Bapsa, a. 1488, la Csânki, o. c. II, 1488), iar acest 

fapt ne-ar puteă îndreptăți să ne gândim şi la numele de 

persoană Baptist. 

3. După cele arătate.mai sus, este sigur că numele fami- 
liilor moldovene Balșa, Balșe, Balș și Başa (I. Bogdan, Doc. 

- :) Anjou-kori Ohmdnytde, XII, 321. 

:2) Fejer, Cod. dipl. Hung., VI, 2, 362; Wenzel, Cod. dipl. Arp. cont.,VI, 18, 

2) Wenzel, o. c., XII, 124. 

) Csânki, o. c., III, 359. 

*) Fejer, o. c., II, 149; III, 2, 120; Wenzel, o.c., XI, 190. În Gom- 

bocz—Melich, ME:Sz, 116, se adaogă că ar puteă fiv orba și de Abrâhdn, dar 

cu mai puţină probabilitate (cf. şi M. Nyelvâr, XLIII, 269, şi XLVI, 19.



  

1i 

dui Ştefan cel Mare, LI, 194), ca şi numele topic dispărut 
Başa = Băşenii, j. Iaşi (ibid., II, ro4, I95, a. 1402) 9), 
numele de familie la Moţi Başa (Frâncu-Candrea, Munţi 
apuseni, 117; Al. Viciu, Nume de famihe la Românii din 
Ungaria, Blaş 1902, p. 5) și Bașa (G. Moldovân, Alsofeh&r 
vdrmegye român nâpe, Nagyenyed, 1899, p. 755), numele to- 
pic Balşa, (Hunedoara) 2), ungurescul Basa, poate chiar şi 
Balassa, care sa putut naşte din Balsa prin svarabhakti 
sau epeuteza caracteristică limbii ungurești, și sârbescul 
Baia sânt în fond acelaşi nume : un diminutiv cu sufixul -$a. 
Acest fapt nici n'a stârnit nici o discuţie, ci a fost unanim 
admis de cercetători. 

Discuţii a stârnit numai radicalul la care a putut să se 
ataşeze sufixul -șa. 

Am văzut că Hasdeu credea că acest radical ar fi româ- 
nescul bală, bale, pe care-l mai găsea în Balea, Balin, Ba- 
iosin, Balotă, Balomir,. Balc, Balică, Balcean, Paliţă, Bă- 
leanu, Bălecanu, Bălcescu., etc; 

EI n'ar fi slav, deși ,,mir” și „sin“ din Balomir şi Balosin 
arată proveniență slavă şi cu toate că Bale, Balin şi Bahţă 
se află mai rar la Sârbi, Bulgari şi Moravi, ci cumanic, și 
ar fi identic cu djagataicul dala „puiu” din verbul bala- 
Jamak „a avea pui” (Vâmbâry, Cagar. Sprachst., 243) şi cu 
diminutivul cumanic balazuc „pulastrum” (Kuun, Codex 
Cumanicus, p. 130). | 

Nu este nevoie să insist asupra neprobabilității etimolo- 
giei propuse de Hasdeu : derivatul dintr'un radical cumanic-t 
sui. -șa ar fi hibrid şi n'ar putea explica în același timp pe un- 
gurescul şi sârbul Bala. 

Per. Papahagi, Dunărea, II—1925, p. 20 —32, în fond 
este de acord cu Hasdeu, cu excepția radicalului, și socoate 

  

1) Pentru -/- > -u- şi dispariţia lui în românește cf. cele ce arh scris în 
„Omagiu hui 1. Bianu”, Bucureşti, 1927, p. 137—134. . 

*) Balsa a. 1407, Balssa a. işi, la Csâuki, o. c., V, p. 72; cf. și Bal- 
sesth a. 1491, id, ibid.; în com. Szaboles: Balsa, a. 1372, 14382, id., 
ibid. 1, 5io; apoi Belsa (a. 1262), Belse (a. 1372) etc. în com. Abatij., la 
Csânki, o. c, 1, 203.



12 

că Balșa şi Balş, care mai are şi forma Balciu, „derivă dela 

cuvântul Balu sau Bală plus sufixul deminutival cea sau ciu, 

care se anină la numele proprii, ca de pildă : Oancea, Onciu, 

dela (Ioan şi (1)on şi care sufix, uneori, după numele 

proprii terminate în labiala -m sau lichida -l se aude -șa, 

-ş (4): Tomşa, arom.Tomciu, Tomcea, dela Tom(a), Comşa, 

dela Coma; Balş dela Bală (vezi şi Hasdeu, Etym. Magnum, 

coloana 2394, cuv. Bal)”. Radicalul dal din Balșa, Balş, 

după părerea lui Papahagi, nu poate îi slav (cf. Bala-Maci, 

Bala- Moti, Bala-Ţolu, Bala-Dima ; Balu-Mir — pomenit de 

I. Caragiani —, Balu-Costa, Balu-lani, etc.), nu poate îi 

nici cuman (cf. Hasdeu, o. c., col. 2381, şi Anal. Dobrogei, III, 

251), ci „avem a face cu bală (din lat. bava) la origine, termen 

injurios, cu care se poreclesc copiii între ei”. 

Este de prisos să mai spun că obiecția ridicată în privința 

hibridităţii derivației persistă și în cazul că am admite ipo- 

“teza propusă de Papahagi, iar analogia compuselor relevate 

de el n'au nici o valoare în privinţa ei, Bala şi Balu din ele 

neputând corespunde românescului ba(ld), plur. bale < 

lat. bava, pe care-l crede Papagahi ca radical al lui Balşa, 

Balş. 

Formele Belu, Bălu, Bălaş, Bălașa, Belușiu, Beluşia, etc. 

ne arată că este greșită şi derivarea din Bala = Beala, fem. 

lui bel, bă] < slav. bălă „alb”, pe care o dă Skok în „„Memo- 

riile Acad. Sud-slave”, 1920, p .117, şi o admite: Bogrea, 

Dacoromania, Î, 211 şi 554. 

Întinderea geografică a lui BalSa, existența lui Ba/sa, 

Basa și în ungureşte alături de Baldzs (= lat „Blasius”), 

precum și faptul că acest din urmă a dat în româneşte 

Blaj (< * Bâlaj), înlătură derivarea din, ung. Baldzs propusă 

de N. Iorga în Bulletin de P'Institut pour Vătude de VEurope 

sud-orientale, IQI4, p. 231. 

Al. Philippide, Prejudiţii, în Viaţa Româneastă, 1919, 

pp. 65—67, combătând această părere şi rectiticând o altă 

afirmaţie a aceluiaşi autor privitoare la dinastia BalSa din 

Dalmația (Bulletin de PInstitut pour Vâude de IEurope. 

sud-orientale, 1913, p. 119), a cărei istorie o urmăreşte amă-
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nunţit 1) citează părerea lui C. Jirecek,, Geschichte der Serben, 

I, 424, după care numele Bal3a „„măcar că are sufix slav: 
nu-i de origine slavă și se găsește pomenit încă de demult 
la Românii din Serbia” (,„,mai întâiu se pomenește un Bar- 

bat Balsi€ în satul românesc Gjurasevci ori Sremljane pe la 
1330, întrun document dela Decani”), şi adaogă: „După. 
cum numele Balşa nu-i sârbesc, tot aşa nu-i nici românesc. 

Din punct de vedere sârbesc, este sârb măcar sufixul -șa. 
Din punct de vedere românesc, nu-i român nici măcar sufixul. 

Balşa este o formaţiune sârbească prin sufixul slav -şa dela 

Bal, ca nenumărate alte asemenea formațiuni sârbești : 
Drak-şa, Jak-şa, Mrk-şa, Nik-şa, Plav-şa, Sim-şa, Stoi-șa, 

Vuk-şa. Bal însuși, a cărui naționalitate sârbească o tăgă- 

dueşte cu drept cuvânt Jiretek, este albanezul nume de bo- 

tez şi azi întrebuințat Bala, care trebue pus în legătură cu 

albanezele bal, bala, frunte, şi a cărui naționalitate iliră 

este sigură” 2). 
A te numi Balș, Balşa nu înseamnă a îi Român. „Acelaşi 

nume Balșa îl avea şi o familie nobilă dalmată din Spalato, 

cunoscută între anii 1353 şi 1553: Balce, Balcius, Baltius, 
Balsce, Balse, Balcii, Balcis, Balc 3). 

Dacă voim să facem din stăpânitorii de pe coasta Dal- 

maţiei Balşa nişte Romani, în loc de Sârbi, după cum au 

fost considerați până acum, apoi să-i facem Dalmaţi, pen- 

trucă Balşa au stăpânit pe teritoriul dalmat, unde populația 

romană băștinașă era dalmată, iar nu românească”. 

Cum vedem, Philippide nu are în vedere faptul că ar fi 
posibilă şi explicarea radicalului ba/ din slavoneşte, lucru 

care se știa, cum vom vedea mai încolo, încă dela Miklosich, 
şi recurge la un radical albanezo-iliric, pentru a presupune 

astfel o derivație hibridă. 

1) Asupra acesteia cf. acum și Jiretek, în Talioczy, Illyrisch-albanische 

Foyschungen, 1, Mănchen u. Leipzig, 1916, p. 77. 

2) Vezi Franz Baron Nopesa în Wissenschafihiche Mitteilungen aus Bos- 

nien und der Herzegowina, XII, pag. 230 sqq., şi în Anthropos, anul 1913, 

pag. 139. 

3) C. Jirecek, Die Romanen în den Stădien Dalmatiens, III, 4.
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Dacă radicalul ar fi albanez, ar trebui, să admitem, cu 

Jokl și Puşcariu, că şi sufixul este de origine albaneză, ca 
derivarea să fie ferită de orice obiecţie. Totuşi complexul 

numelor derivate cu -șa, care în majoritatea lor absolută 

ne-au venit, așa “cum sânt, din slavoneşte, faptul că nici un 

alt nume de acesta n'are origine albaneză și întinderea geo- 
grafică a sufixului, care a străbătut și în ungurește, se opun 

acestei explicări. Pe Balşa trebue să-l incadrăm deci între 

celelalte derivate cu -șa, pe carele avem în număr destul de 
mare, și să-i căutăm o explicare asemănătoare cu a acestora. 

Pentru aceleași pricini nu se poate admite nici explicarea 

din celt. balg, bolch „maiestos, superb, cutezător”, dată de 

A. Viciu, o. c., p. 5; nici cea din ung. bal,,laevus, sinister” 

a topicului ung. Balsa (com. Szaboles, jud. Hunedoara, 
Csânki, o. c.,I, 5I0,; V,72), pe care o dă Gombocz—Melich, 

MEISz, 248, trimițând la ungurescul mai vechiu din Sza- 
boles Bolsa, care poate fi o simplă variantă grafică, şi la o 

formă românească Bolșa în Hunedoara, care nu există. 
De asemenea este problematică apropierea lui Balk şi 

Balkfalva de ung. balog „,laevus, sinister”, chiar şi dacă 

acesta e scris uneori în limba veche „Baluc”. 

" Explicarea adevărată, peste care s'a trecut prea ușor până 

acum, cred că este cea dată de Miklosich, Denkschr., X, 31 

[245], nr. x, și 129 [13], nr. 3, care-l derivă pe Balșa din radi- 
calul slav ba-, *bal-, (balovati) „„magicas artes exercere”” „cu- 

rare + suf. -3a (cf. bg. Balha, Balomir, srb. Bal, Bala, 

Bahca, Bahja. Baleta, Baloze, Balosin, Baloslav ; rom. Bal, 

Balc, Bahca, Balița, Baloie, Baloş, Balea, Balotă, Balo- 

mâr ; top. Bahca în Bacău; Bahia în Olt, Balomir, Ba- 

lomireasa, passim, Balota, passim; Balea în Vâlcea; Baloş 

în Botoşani, Balosin în Mehedinţi şi Buzău; Baloșani în 

Dolj ; Baloşeni în Bacău; Balosina, în Vaslui; Balosinul, 

în Buzău şi Teleorman, etc.). 
4. Este sigur că n. pers. Boeşa 1) ca şi toponimicele Bocșa, 

1) 1. Popovici, Rum. Dialehte, I. Die Dialekte der Munteni und Pădureni 

im Hunyuder Komitai, Halle a. S., 1905, 33 c.; îl cunosc şi din jud. Năsăud,
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ung. Boksa (Hunedoara), Bocşiţa, ung. Magyarbaksa (Să- 
lagiu) 1), Bogşa-montană, ung. Nâmetbogsân sau Bogsânbânya 

(Caraș-Severin), Bogșa-română, ung. Românbogsân (Caraş- 
Severin) 2), la care mai putem adăoga derivatul cu suf. inf 
Bocşinţ (Hunedoara), corespund slavului Bogisa, Bokuisa 

< bogu „dumnezeu” ca elementul întâiu al unui nume pro- 
priu compus (Miklosich, Melich, Weigand; cf. Bogdan, Bo- 

gumil, Boguslav, Bogoljub, etc.). 
| Dicţionarul Academiei, I, p. 670, crede că bucșan (şi n. pers. 
Bucşan) nu este decât o formă alterată a lui bocșan, bocșănesc 

< Bocşa. În acest caz Bueşa (Bucșe, Bucşeşti) s'ar fi putut 
naşte prin reconstrucție din bucșan şi ar fi identic cu Bogșa. 

Totuşi în cazul lui Bucșa ne-am putea gândi (ca în cazul lui 
Roată, etc.) şi la apelativul bucșă sau bocşă — „,buceă” 1. 

„boite (du moyen)”, „frette, virole”, pentru care cf., afară 

de buced < lat. buccella, -am, „guriță”, şi pol. buks, buksa 

„boite du moyeu de la roue”, rut. buks şi germ. Biichse (Dicţ. 
Acad., 1, 666), precum şi la un derivat al lui bucşi 1. „a lovi 

cu putere”, 2. „a umpleă”, „a îndesă”, care pare a fi o con- 

taminare între bucs) sau bâcsi, bucni = bufui şi buşi (cf. 
Dicţ. Acad., I, 670). Dar mai curând e vorba de un derivat 

al lui Buca, atestat ca nume de bărbat la 1225 (cf. Fejer, 

Cod. dipl. Hung, INI, 2, 69), care poate fi scurtat dintr'un nume 

ca Bucov (rom. Bucoveanu), derivat din slav. buky „tagus, 

ete.” (cf. însă și rom. bucă, Bucur < bucură, etc.). 

şi Someş. În documentele ungurești este atestat încă dela începutul seco- 

lului XIII: Boza a. 1211, 1244, 1240, Bocsa a. 1312, 1400 etc.. la Szamota- 

Zolnai, MOklSz, 44; ct. şi Gombocz-Melich, ME/Sz, 246. 

1) Ci. Baza, Bakcha, Also-Baxa a. 1450, 1456, 1475, 1488 în Solnocul- 

de-mijloc (Crasna), la Csânki, o. c,, 1, 5sI. 

2) Cf. Baksa în com. Abauj a. 1262, 1427, 1488, la Csânki, o. c., I, 203; 

Baranya a. 1332, 1364, ib., ibid. II, 470; Gomâr; Nogrâd a. 1450, id., 

ibid., |, s12; Săros a. 1415, 1416, 1427, id.,ibid., I, zgo; Zala a. 1482. id, 

ibid., III, 32; Boksa în com. Zemplen (Baksa în a. 1453, la Csânki, o. c,, 

I, 367); Baksafalva în com. Vas (Bozfalva în a. 1428, la Csânki, o.c., Il, 

735) şi Zala (a. 1427, 1428, ete.; Bozafalva a. 1341, 1360, la Csânki, o.c., 

III, 32), Baksavăgdsa în com. Zemplen, la Csânki, o. c., E, 341 (Boksavdgdsa 

a. 1390, id., ibid., 1, 343), etc.
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Interesant este că, alături de numeroase sate cu numele 

unguresc Bogdan (Bagdan, Bogdâny) ), găsim şi torma 
Bogdăsa 2).; cf. şi rom. Bogdan, Bogdana, Bogdăniţa, etc. 

5.. Borşa (ung. Borsa), n. pers. şi top. (Cluj, Maramureş, Iaşi ; 

> „Borşan) 5), este corespondentul slavului Borăa < bor 

„pugna” (Miklosich, Melich; cf. Boris Borivoj; Borislav, 
etc.) 4). Alături de Borșa găsim și forma Borcea, n. tam. 

(pentru limba ungurească cf. Borcsa în Torontal și Somogy 

și numele voevodului ardelean, de origine românească, Bar- 
csai < Barcsa = Borcea) 5). 

6. Cipșa — Chipșa este numele unei familii din Șanț sau 
Rodna-nouă (v. P. Grapini, Monografia comumi Rodna- 

nouă, Bistriţa 1903, p. I5I, 135, 157, 158) şi trebue pus 

în legătură fie cu Chiprian, tie, cum este şi mai probabil, 

cu Chifa, Chifor < Nichifor, care ar fi dat *Chifşa > Chipşa, 

1) Com. Baranya a. 1328 (Csânki, o. c., II, 487), Abatja. 1416, 1440 (iă;, 

ibid. I., 204), Solnocul-de-mijloc (Crasna) — Bogddnd a. 1475 (id,, ibid., 

I, 552), Veszprem a. 1288, 1332, ete. (id.,ibid., III, 223), Pilis = Duna- 

Bogdâny (id., ibid., 1, 12); Bogdânfalva a. 1329, 1337, etc. în com. Valk6 

(id., ibid., II, 290). 
2) Csănki, o. c., II, 474. 

3) Nume de seminţie din nume de persoană, Regestrum de Vărad, Ş 142, 

247, 323 : „de genere Borsa”; nume topic din nume de persoană: Borsa 

(Cluj), Regestrum de Vârad, S 244; Borsa (Bors, a. 1743, Borsa a. 1365, Ma- 

ramureș, unde este şi nume de apă, Iipszky, Rep. s. v. etc.), Csânki, o. c., 

I, 447), Borșia (a. 1602 — 1617, Maramureş, Doc. Hurm., XV, 800, ur. 

1636); Villa Borsa (a. 1263, Valk6), Csânki, o. c., ÎI, 297; apoi în com. 

Bâkes (și Barsa, Csânki, o. c., I, 648), Pozsony, Szolnok-Doboka (j. Someș); 

Bovsova (Borsua a. 1415, com. Szaboles), Csânki, o. c., 1, 512, ete. 

) Altă părere: < ung. Bors < bors „,Pieffer” sau < turc. în Gombocz- 

Melich, ME/Sz, 492—493, unde se indică și colecţiile de documente 

în care se poate întâlni acest nume mai întâiu. 

3) Cea din Borcea, Cupcea, Tomcea, etc., alături de Borșa, Cupşa, Tomşa, 

etc., pare a fi, cum am amintit, din slav.-ce (cf. G. Pascu, Sufizele românești, 

374—375, unde se dau numeroase exemple slave după Miklosich, Vergl. 

Gramm. dev slav. Spr., Il, p. 190—r92; vezi şi Per. Papahagi, Dunărea, 

I—1923, pp. 31—34, unde se vorbește de derivarea cu sufixul -cea a nu- 

elor Tulcea, Isaccea şi Vrancea alături de (I)oancea, (Mihalcea, Dimcea, 

Niculcea). Dar cf. şi uug. -sa = se > -csa “ cse, despre care a fost vorba 

mai sus.



rostit dialectal Cifşa, ori chiar cu Chiva, Cheva din Para- 
schiva, Parascheva, care ar explică mai bine şi pe Chepşa 
atestat de Bogrea, dacă cumva acesta, fiind scos din vreun 
document, nu trebue citit Chipşa. 

Trecerea lui f, chiar și a lui /, 4 şi v sau w în p în anumite 
poziţii este veche și obișnuită în limba română (cf. lat. coxa 
> *cohsa > coafsă > coapsă; lat. *cautare < caulus > dr. 
căuta, băn. câptă, î.-rom. capta şi cavlg, ar. căftare; apoi 
laută > laptă; căucel, caucel, căuceă > chepcel, căpceă, în 
Banat şi Haţeg (cf. I.-A. Candrea, Grai și suflet, I, p. 186 
şi Dicţ. Acad., T. 1, P. II, p. 221). 

7. Clepşa, n. fam. (Zagra, j. Năsăud), nu poate fi despărțit 
de radicalul slav flepati „,klopfen, stoBen, austoBen” şi 

pare a fi o poreclă (cf. rom. clăpăug, la Năsăud :+tăpălagă> 
tăplâug, < slav. klepo-uchy „schlaff-,- lappohrig”, etc.) 1). 

8. Am amintit că Bogrea (Dacoromania, IV, p. 863) derivă 
pe Comşa 2), n. fam. şi top.) din srb. komăa „Nachbar” 
(Filipovi€) ori din rus. komăa „Raufbold” (Arch. f. sl. Pă., 
XXXIV, 359). E o explicare, fără îndoială acceptabilă, 
cum nu este cea a lui Pascu, Sufixele româneşti, p. 278, 
care-l derivă din coamă + suf: -șa. Dacă socotim adecă pe 
Comşa între derivatele cu suf. -șa, pentru a-l incadră la loc, 
trebue să-l derivăm ori din Avacom, ori din Coman (Hasdeu 
EM, 2394), care se întrebuințează atât ca nume de botez, 
cât şi de familie (Hasdeu), este cunoscut și în limbile slave 
(ci. Miklosich, Denâschr., X, 272 [x9o], nr. 282, şi 69 [283], 
nr. 185) şi sa putut desvoltă ca şi Romşa < Roman; 
Tripșa < Tnpa, Tripţul), Trifu, Trifon, Trifan 4). 

  

1) Klp3e pl. se găseşte în Iugoslavia, în apropiere de Sisek şi Lonja, 

(v. harta militară austriacă), 

?) Pușcariu, Studii istrovomâne, II, p. 284, relevă după Rjeznik numele 

unui Vlah şi al unei ape Koma în districtul Pozarevac, precum și numele 
unui sat FKomsit în Bosnia. 

3) Cf. Komsa tetd, „, Gomsa tetă” în Gurghiu, la G. Opreanu, Coxtr.bufiuri 
la loponimia din ţinutul Săcuiloy, Cluj, 1926, p. ir. 

) Arom. Coma, din care-l derivă Per. Papahagi, Dunărea, Il—1925, 

p. 30, nu t-am găsit atestat în Nordul Dunării, cel puţin unde l-am putut 

urmări, deci nu-l pot aveă în considerare la derivareă d.-românului Comşa. 

Nicolae Drăganu, Numele proprii cu sufixul-șa . 2
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9. Pentru Cuca, pe care-l atestă Bogrea, fără a indică dacă 

este vorba de un nume de persoamă ori topic, cf. srb. Kuk5a, 

nume de localitate în Iugoslavia, lângă Pozarevac şi Kuk- 
ic (Rjecnik, V, 762), pentru care, ca şi pentru Kukov, Ku- 

kovac, ne putem gândi tot atât la rad. slav. kuka „Haken” 

(cf. şi rom. Cuca, Cucova, etc.), cât şi la rom. cuc, cum crede 

Pușcariu, Studii îstroromâne, II, p. 285, din care poate fi 

şi n. pers. Kukol, cum arată forma articulată (cf. daco- 

rom. Cucu și Kukul, n. top. în Galiţia).!). 
10. Recensând nişte artitole mai vechi ale lui G. Kisch, 

în care susținea că numele satului Dipşa, ung. Dipse, săs. 

Diirbach din j. Năsăud (Dipse, Dypse a. 15260, Hurm. XV, 

288; a. 1555, ibid. 514; a. 1556, ibid. 519; a. 1558, ibid., 

532; a. 1605, ibid., 825; a. 1606, ibid. 829; a. 1633, ibid. a, 

1633; a. 1650, ibid. 12go; ete.) derivă din gr. 3ibia?), 
în Dacoromama, III, 939, spuneam : 

„„Dacă numele Celţilor în forma : Gallatae, în cazul că sar 

puteă dovedi că au fost numeroși Celţi de aceștia printre 

Români pe timpul formării poporului nostru, ar fi putut 

da numele de localități Gălaţi, nu putem spune cu siguranță 

şi despre gr. 8ibia „arida” că ar fi putut da rom. Difșa 

(săs. Dirbach = „Diărrbach”, ung. Dipse), chiar dacă Gă- 

laţii ar fi vorbit grecește, cum presupune K. În cazul că 

acest cuvânt ne-ar fi venit adecă în cea mai veche epocă 

de formare a limbii noastre, iar ș ar fi fost lung, Gia ar fi 

putut da * Zipşă, căci trecerea lui d în 2 şi a lui s în ș înainte 
de î s'a întâmplat în acelaşi timp; dacă ș ar îi fost scurt, 
sar fi desvoltat în Deapşă; în sfârșit, dacă ne-ar fi venit: 

mai târziu, trebuia să rămână Dipsie. De altfel -șa din Dipșa 

1) Cf. şi Coza (alături de Coca) a. 1384 (Fejer, Cod. diplom. Hune., XS, 

3, 17) şi Koza a. 1366 (id., ib., XI, 3, 692). 

2) Această părere a susținut-o mai întâiu Hunfalvy, Budapesti Szemle, 

XLIX — 1887, p. 30, după el Fr. Pesty, Magyarorszdg helynevei, p. 83; 

G. Kisch, Nordsiebenbtirgisches Namenbuch, Sibiiu, 1907, p. 30, şi Vel. 

Worterbuch, p. 62; 

A combătut-o O. Asbâth în Nyeltudomâny, III, p. 104—105, şi IV, 

p. 48—52. şi Gomboez-Melich MEISz, 1362.
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pare a fi sufixul -șa din Apşa, Lupșa, Capşa, Cupşa,. Focşa 

(> Focşani), Micșa, Domşa, Tomşa, etc., despre care v. 
DR. III, 8211). Originea lui deci trebue căutată în altă 
direcție”. 

Totuşi Kisch mai continuă să creadă în posibilitatea 
derivării din gr. Sta a lui Dipșă (Das Banat îm Spiegel 
seiner Orisnamen, Banater Deutsche Kulturhefie, TI. Jahr- 

gang, Heft 3, Temesvâr, 1928, p. 10,şi Srebenbiirgen im Lichte 

der Sprache, Ein Beitrag zur Kulturgeschichte der Karpa- 
thenlânder, Archiv des Vereins fir siebenbiirgische Lan- 

deskunde, Neue Folge, LIV. Band, 1. und2. Heft, Hermann- 

stadt, 1929, pp. 182, 234). Cred şi acum că e greşit. I-a scăpat 
adecă din vedere că un sat Dipăa se găseşte în Slavonia, 
lângă Vukovar, cf. A magyar horona orszdgainak helysâg- 

ntvtăra, Budapest, 1888, p. 784, unde e scris Gyipsa, şi Riec- 

mik-ul sârbesc, III, 8, unde se adaugă că, în graiul dela 

Vukovar, acest Dip3a =— Divăa, mănăstire în Fruska Gora. 

Deci Dip3a < Divăa trebue derivat fie din forma cak. diva 

a sârbului deva (v.-bg. dâa) „Jungfrau” (pentru Nord 
cf. rut. dvd, idem) 2), fie din slav. div „Wunder” (cf. r. 

divo, rut. dyvo, ceh. div, p. dziw ,Wunder”, s.-cr. dîvan, 

bg. diven „wunderbar”) sau- diuiti „schauen”, diviti se „sich 

wundern” 3), fie chiar din slav. div „„„Riese” (cf. bg. diva, 

samo-diva „bâsartige Fee”, s.-cr. div-,,Riese” 4), rus. diva 

„Unheil verkindender Vogel?”, p. Diw ,„,Dămon”), - deşi 

acesta, fiind de origine din osm. div „bâser Geist” < pers. 

div ,„„Dămon, 'Teufel” (Berneker, SEW, 202), pare mai 

puţin probabil. (Din v.-bg. diviți > srb. dial. divii, divți, 

1) & vorba de receusia pe care o face Pușcariu cărţii lui Jokl. 

2) CE. Fata (Năsăud, Olt); Feiele-mari, culme (Putna) ; Fetelea (lac, Ia- 

lomița), Fetița (părău, Botoşani), Fecioaya = Panaghia (pisc de munte, 

Neamţu), ete., ap. N. Drăganu, Toponimie şi istorie, Cluj, 1928, p. 132. 

3) Cf. Frumosul, Frumoasa (Câmpulung, Bucovina, Bacău), Frumușica 

(Botoșani, Neamţ), Frumușiţa (Covurlui), Frumuşeni (Orhei); Mândra 

(Alba, Făgăraș), Mândriloc (Arad) ; etc. , 

3) CE. Jidovi „Riesen” la I. Iordan, Rumânische Toponomastik, Bonn u. 

leipzig, 1924—1926, p. roz; etc.
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rut. dywyf, etc., am aşteptă mai curând * Diveşa sau * Di- 
vișa). 

Pentru trecerea lu 2 > f > p în româneşte vezi cele ce am. 

spus despre Cipşa ; apoi Nopcea < Novcea < Novac, etc, 
II. Domşa, n. fam. se crede în general că este diminutivut 

lui Dămian (cf. bg. Damsa, Dam3a < Damţan la Weigand, 
|. c., p. 119; srb. Domsa!); rom. Demșe, scris Dempse <. 

Demian). Aş adăugă numai că fonetismul ne trimite la ung. 
Doma = Domân, Damjâu, (cf. Gombocz-Melich, ME:Sz,; 

1384) şi că mai sânt și alte nume de persoane dela care 

ar fi posibilă derivarea acestui diminutiv (cf. Dominic. = 
lat. Dominicus > ung. Domokos — chiar şi Domos —> rom. 
Dămăcuş şi Dămăncuş ; Domide, Domede, Dometie). 

Este interesant că, întocmai cum am găsit forma ung. 
Bogddsa alături de Bogdân şi Boksa, Baksa, tot așa găsim 

(Nagy)-Domasa alături de Domân, Domân (a. 1331, 
ete., com. Szepes, Csânki, o. c., I, 257), Doman, Domâny 

(a. 1370, etc. Caraș-Severin), Domânhaza (a. 1482, etc., com. 

Heves, Csânki, o. c., I, 60), Domânhida (Sătmar), etc. 

12. Dumșa, n. fam., poate fi derivat din slavul Dumitriş, 

întocmai ca și slavul Dimsa, alături de Dimea, din Dimitnij 

(cf. Duma alături de Dima, etc.). Dar poate fi şi o formă 

secundară a lui Domşa (cf. Bocșa—Bucșa, Copşa—Cupşa, 

„Topşa—Tupşa ; ung. Domân alături de srb. Duman, etc.). 

13. Dacorom. Doșa, n. fam. (Viciu, o. c. p., 17) şitop. (ung. 

Dozsa, Bihor şi Jâsz-N.-K.-Szolnok), ne-a venit prin ung. 
Dosa, Dozsa, care nu are la temelia sa nici pe Dossfej, nici 

vreun nume slav care începe cu dobri „bun”, cum crede 

Melich, 1. c. 2), ci, cum arată formele mai vechi, Dausa, 

este diminutivul lui Dâuid (v. Gombocz-Melich, ME?Sz, 

1396). 

1) $. Dragomir, Vlahii și Movlacii. Studiu din Istoria Românismului 

balcanic, Cluj, 1924, p. 16. Atestat mai întâiu la 12rI în Pannonia, cf. 

Wenzel, o. c., Î, 111, apoi la 1230, ibid., VII, go. 

2) Așa este Dapsa (Dobsa a. 1313, etc., Dabsa a. 1404, com. Szercr, 

Csânki, o. c., II, 243; Dapsa a. 1427, com. G&măr, Csânki, o. c. „I, 133).



  

  

14. Dragşa (ung. Draksa), n. top. (Timiş, com. Valk6 şi 
Baranya), care ne-a dat pe Dragșina, ung. Dragsina (Limiş) 1), * 

Drăgşineşti, ung. ' Dragsinyest (Caraş-Severin) 2), Drăgşani, 

Drăgşenei, Drăgşenelul (Teleorman), Drăcşemi (Vaslui)?), etc., 
i.-rom. Dragăic,chiar şi dacă se rostește Dracşa (cf. Neagșa 
> Neacşa), nu poate fi derivat din rom. drac (Puşcariu), ci, 

cum dovedeşte srb. Drakăa, Dragy3a, Dragi3, Dragos, Dră- 
gus, etc., este diminutivul unui nume slav care începe cu 

dragi „carus”, cum sânt Dragomir, Dragomil, Dragoslav, 

etc. (Miklosich, Denkschr., X, 271-272 [57—58], ar. 118). 

15. Foeșa, Focşea, n. pers. (Gaster, Chrest. rom., IL, 103), 

din care sânt n. top. Focşani (Putna), Focșenești (Putna), 

Focşanca (Vaslui) şi Focşari (Râmnicul-Sărat), după toată 
probabilitatea, nu este derivat din apelativul foc (> * focșu 

„focşor” > Focşa ; cf. Pascu şi. Puşcariu), ci din m. pers. 
Foca. E 

I6. Tot aşa Lupșa, n. fam.€) şi top. (Făgăraș, Turda, Putnas) ; 
poate ung. Lopsa, com. Gămâr, Vas) > Lupşani, nu este 

1) Cf. Draxafalva a. 1442, la Csânki, II, o. c., 35; apoi Draza a. 131, 

Draksajalva, Draxafalva a. 1425, com. Valkâ, la Csânki, II, o. c., 306; 

Dragsarewe = Dragsartve a. 1506, 1507, com. Baranya, la Csânki, o. c,, 

XI, 481. 

2) CE. Drazinjalwa a. 1454 la Pesty, Krass6-Szâreny m., LII, 397, şi la 

Csânki, o. c., I, 99. | 

3: Un Vlah Drag3an este atestat la 1222—1228, Wenzel, o. c., I, 309. 

1) Cf. Lupsa, n. fam., a. 1507 şi 1496 în Hunedoara, la Csânki, o. c., V, 

202—204 şi 227, etc. 

5) Pentru Lupșa din jud. Turda cf. Lwpsa a. 1366, 1370, 1437; Naghlupsa 

et Kyslwpsa a. 1441, etc., la Csânki, o. c., V, 719—720. 

.%) CE. Lopsa, munte în Carpaţii Orientali pe harta lui Lipszky din 1806, 

Ja Opreanu, o. c., p. 22, Lopsa = Lapsaa. 1427 (Com. Gâmâr), Csânki, o. c., 

I, 139; Lapsa: a) a. 1217, 1224 şi 1243—1253;b) a. 1238 şi 1456; c) Lapsa- 

Szecsă; d) = Egyhdzas- Teresztydn, Molna- şi Nemet- Szecsdd (com. Vas), 

Csânki, o c., II, 705; 4ls6- şi Felsd-Laps, plasa Magura (com. Szepes), poate 

tot Lupșa, cu trecerea fonetică obişnuită în ungureşte (4 > o > a) dusă 

în aceste regiuni de Românii din Carpaţii nordici care au dus acolo, cum 

am arătat în altă parte, şi: Magura în com. Ung, Bereg, Sâros, Szepes, 

Lipt6, 'Turâc, Arva, Trencsân, Magurka în com. ârva, Iâpt6, Zâlyom (|. 

Melich, A honfoglaldshori Magi arorszdg, Budapest, 1925, p. 5); Zsiny 

(4ls6- şi Fels6-Zsuny) = „Juni” (Swn, Soon a. 1423, 1455, 1461, com.
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un :derivat al lui Jup (> * lupşu „lupşor” > Lupșa; cf. 
Pascu şi Pușcariu), ci al numelui de pers. Lupu (cf. şi Lupea ; 
apoi srb. Vlksa, Vuksa < v.-bg. vilă „lupus”, Vukdrag, 
Vukomir şi Vikmir, Vukoslav şi Vlhkoslav, ete. rom. Vucșan, 

n. fam.1); ung. Farkas, germ. Wolfeang) 2), deși şi radi- 

calele slave Jupiti „detrahere” şi Jupati „„klopfen” pot fi 

luate în considerare (cf. n. top. Lupogiav în Iugoslavia). 
17. Dacă Loeşa, pe care-l atestă Bogrea, este nume de 

persoană și este cules din vre-un document, poate fi cetit 
Lucşa (cf. istrorom. Luk3a) şi derivat din Luca (cf. şi slav.” 
Lukăa) 5). Un derivat al românescului Joc nu poate fi acest 
Locşa nici din punct de vedere al derivaţiei, nici al înțelesului. 

18. Armenescul Franeșea este diminutivul lui Francisc 
sau Frank. 

18 Galşa, n. top. (Zărand sau Arad 4), com. Zala, Nâgrâd 5) 

poate fi adus în legătură atât cu gali „sordidus, impurus”, 

  

Nâgrâd, Csânki, o. c., I, 111); Mencsely (Mencsel) =,,Muncel” (a. 1269, 
1284, 1290, 1312, 13:3, azi Menishely, com. Veszprem, Csânki, o. c., 190 
242); Szăt = „„Sat” (Zath a. 1344, Zach a. 1369, Zaac, a. 1371, Sach a. 1403. 
Zaath a. 1413—23,'com Bodrog, Csânki, o. c., II, 209); Szecsel (Szecse, Szecsa 
Szecsely) = „„Săcel” (Zeche a. 1320, Zychee a. 1330, Zeche, Zeeche a. 1344 
1424, 1460, Zechee a. 1416, Zeche a. 1448, Sechel u. 1466, com. Bodrog, Csânki” 
o. c. II 208), ete. Un praedium Lapsa se găsește în com. Vas la 1217 
1224, 1228, etc. (cf. Wenzel, o.c., VI, 384, 425, VII, 62, 151, IX, 227, X, 54 
SI, 612). Totuși Lopsa ar puteă fi și o formă cu suf. -a a lui Lăpuş < slav! 
lopuhii „„Klette” ; ci. și Lobsa a. 1455, 1454, 1494, în com. Pozsega ; Lob-' 
sicza = Lobsycha a. 1322—1424, 1329, Lubsycha a. 1407, etc., ibid. (Csânki, 

c., II, 416). 

1) Cf. Lupsânfalwa (Lubsanfalva a. 1439 = Fodor lupsa falva a. 1464, 

com. Zărand, Csânki, o. c., I, 739). 

*) Wobsafalwa a. 1455, com. Valkă (Csânki, o. c., II, 363) este, evident, 

satul lui Vukăa, iar Walsefolva a. 1365, com. Vas (Csânki, o c., II, 8o7), 

poate fi cel al lui Vui/kăa. 

5) Un Luza udvornicus de villa Pechel este atestat încă la 1275 (cf. 

Wenzel, o. c., IX, 09). 

4) Galsa a. 1332—7, 1444, 1470, Zărand, sau Arad, Csânki, o. c,, I, 732 
şi 763. 

%) Golsa a. 1293, Galsa 1384, 1380—1390, 1458, com. Zala, Csânki, o. c., 
III, 54; Castrum Galsa a. 1469, etc., com. Nogrâd, Csânki, o. c., I, 9o 
și 98.



  

  

la origine „,niger'”',.din care avem pe Galiţă şi Hakhţă!) < 

slav. (cf. srb., bg. rus) galica, rut. halica „,Dohle”, „Corvus 

cornix”, cât şi cu galii 1. „exilire”, 2. „„wohlgefăllig be- 

trachten”, „,Verlangen, Sehnsucht haben nach etw., sich 

bemiihen um etw.'”, „zărtlich pilegen”, „,verthătscheln”, 

din. care s'au format câteva nume de persoană în limbile. 

slave (vezi Miklosich, Denkschr., X, 47 [261], nr. 6o și I4r 

25, nr. 63, care între altele, dă şi pe bg. Gales, pe care-l 

avem și noi, atât ca n. pers, cât și topic; cf. şi adj. galeș, 
galiş, bg..haleă, gales, în Dicţ. Acad., TI. II. p. 216, precum 

şi Weigand, o.c., p.151). Dar poate fi, cu mai puţină proba- 

bilitate, şi diminutivul lui Galaction, apropiat prin etimo- 
logie populară de unul din cuvintele amintite mai înainte. 
Pentru ipoteza întâia se pare că vorbeşte Kalsa (a. 1388, 

1427, I49I, com. Abaiij, Fejâr, Cod. dipi. Hung., X, 1499; 

Csânki, o. c., 209) şi Kâlosa (Kalosa, Kalasa a. 1427, 

Kalosa a. 1477, Also-Kalosa a. 1458, Felsew-Kalosa a. 1477, 

com. Gâmâr, Kalusa în com. Ung, Csânki, o. c., I, 138), 

care at putea fi apropiat de bg. ales, dacă nu cumva, este 

un derivat al slavului kai „,Kot”. 

2p re-Ghişa şi Goșa, n. fam. sânt diminutivele lui Georgios 
„Gheorghe şi se găsesc întocmai ca nume de botez şi în 

bulgăreşte (cf. Weigand, o. c.). 

A7 29 lo7a, n. pers. (Banat, Haţeg), ca şi ung. Jozsa şi Josa 

(vechiu /ousa, Jovsa), este identic cu srb. Țovsa și derivă din 

Jovand = „loani” (cf. Miklosich, Melich), nu din Iosif, cum, 

Sa crezut şi se mai crede (cf. ung. Jozsi < Jozsef) 2). 
3,4 2x—Nuniele aprodului lurşa (I. Bogdan, Doc. lui Ştefan 

cel Mare, I, 303; II, 33, 96, 1or, dela sfârșitul secolului 

XV) este, evident, diminutivul lui Iarg, Iurga (cf. Iorgu, 

Iorga, Iorgovici, Iurgici, etc.) = Georgios „„Gheorghe”, ca şi 

Iucşa, luyșa (> Jucşeni) a lui Iuga 5). 

1) Cf. părăul Hafsa, în Oituz, la Opreanu, o. c., p. 17. . 

*) Ca nume topic se găsește în com. Bodrog (Josa a. 1448, 1470, Csânki, 

o. €., II, 219), Hajdu (Als6- şi Fels6-]ozsa), ete. 

2) Din Jaroslav poate fi 17sa (ville Jarsa, Jorsa a. 1265, Jerse a. 1271, Jarsa 

a. 1334, 1426, Insa a. 1424, Jersa a. 1431, Alsoyrsa, Felsewyrsa a. 1436 =
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22. Xzimşa, Izemşa, Ezemşa, n. top. (Mehedinţi): pot 

spune că este luat întocmai din sârbeşte, cum este și ex- 
plicabil în regiunea în care se găsește, deși nu pot arătă 

care-i este radicalul (cf. zim „eximere”, rus. Izjaslav la 

Miklosich, Denkschr., X, 64 [278], nr. 151); n. top. s.-cr. 
Izinje, în Zagreb, A magyar korona orszăgainak helysâg- 

n&utdva, Budapest, 188, 707, şi Eze, Ezen nume de bărbat 

şi pământ, Wenzel, o. c., a. 1278, IX, 469; c. 1202, X, 107; 

a. 1270, VIII, 261; a. 1275, IX, 136). 
23. Mieşa, n. pers., nu este un derivat al românescului 

mic (Puşcariu), ci împreună cu ung. Miksa, este împrumutat 

de-a-dreptul din slavul Mika, care iarăși nu derivă dintr'un 
radical slav 7msk- cu sensul neprecizat (Miklosich, Denkschr., 

X, 287 [73], nr. 219), nici nu este corespondentul lui Maxi- 
milian, cum am văzut că s'a afirmat din partea unora, ci ori 

din Mika = Marijka, diminutivul Marie ; ori din Mika, 

Miko, diminutivul lui Mihail; ori chiar din cehul Mikulas = 

„Nicolae” (Melich, Weigand) 1). 

24. Bogrea, |. c., a arătat că armenescul Agopșa > Gopşa, 

n. pers., împreună cu Gopcea, n. fam. (ung. Gopcsa), şi alături 

de slav. Jak3a, este diminutivul lui Iacob, Iacov. 

25. La cea dintâiu vedere tot un astfel de diminutiv pare a 

fi și Copşa (ung. Kapus, săs. Kopisch), n. top. (Târnava- 

mare). "Totuşi, cum arată forma ungurească și săsească 
(cea din urmă, Kopisch sau Kopis, cit. Kops5, fiind cuno- 

Isa puszia, com, Zâla, Csânki, o. c., LI, 63; dar Gorsa e din Grigor, Gligor în 

com. Csanâd (Bodgorsaya poss. a. 1331, apoi Gorsa, Csânki, o.c., I, 696) alături 

de Gorcea < Grigorcea ; Horsa < Hrihor în Timiş (Horsa a. 1444, Csânkzi, 

o. c., II, 41); Gelse, probabil nu este din Gergely, ci dintr'un nume Gel (cf. 

Predium Gely a. 1217, Gely a. 1248, etc., în com. Vas, Csânki, o. c., II, 752) 

şi Gelemâr în com. Veszpr&m, care trebue derivat din slav gel „gelb” (vezi 

Berneker, SEW, 1, 300). Gelse se găsește în formele : Guelse a. 1280, Golse 

a. 1320, 1332, etc. Gelse, Egyhazasg:lse a. 1336, în com. Szaboles (Csânki, 

o. c., I, 515). 

1) În Treiscaune se găsește Maksa, n. top. născut din n. pers., care 

este diminutivul lui Maximilianus (Bod, Melich). Mika ca n. pers. şi top. 

este atestat mai întâiu în a. 1225 și 1237 (cf. Fejer, Cod.: Dipl. Hung. II, 

2, p. 63; IV, 1, p. 79).
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scută şi ca nume de familie) 1), precum şi cele documentare 

(Kopus, Kaps, Kapus, Kobs, Kopsch, etc., Zimmermann- 

Werner, Urkundenbuch, 1, IL şi III, s. v.), nu este ex- 

clus să avem a face cu ung. kafus „janitor”, „portarius”, 

care ne-a dat Câpuşul-mare şi mic (ung. Nagy-Kapus şi 

Ris-Kapus, Cluj) 2, Căpuşul de câmpie (ung. Mezokapus, 

'Turda), etc. 3), apropiat de derivatele cu -șa 4. 

26. Mai curând este un astfel de derivat Cupșa, Cupşe, 

n. pers. (> Cupşem, ung. Kupsalaha, n. top. în Someş, 

şi Cwpsor = „Cupşor” 5), alături de care găsim pe Cupcea ?). 

Împotriva derivărei din rom. cupă (> *cubşu > Cupşa, 

Puşcariu ; cf. Cupariu, Cuparencu, etc.) este, afară de analo- 

gia numelor studiate până aci, și împrejurarea că-l găsim 

și în ținuturi foarte depărtate de Români 7. . 

Dar în locul lui Jacob, Iacov, care are, ce e drept, şi forma 

Iacub, trebue să presupunem ca radical mai curând un hi- 

pocoristic * kup născut din Prekup, Prikub = „„Prikob”, 

„Prokop”, „„Prokopie” < gr. Prokopios. 

  

») G. Kisch, Vergleichendes W &rtevbuch, etc., în Archiv fiiv siebb. Landes- 

kunde, Neue Folge, XXXIII. Band, 1. Hett, p. 132 — 133, su poate da o 

explicare mulțumitoare pentru săs. Kopisch, pe care-l pune în legătură 

cu n. top. lux. Hops, Kopes. 

2) Villa Kopus a. 1282, Kapus, Kapous a. 1332—1337, Kapus, Magiar- 

kapus, Olahkapus, Kishapus a. 1439, 1441, Oldhhapus a. 1469, Kapus, 1471, 

etc., Csânki, o. c., V, 365—6. 

3 Kapus a. 1377, Kapus a. 1439, Kapus a. 1439, etc. Csânki, o. c., V, 

712—713. 

- 4) CE. şi Fapus a. 1412 (com. Sâros), Csânki, I, 298; Hapos, Copus, 

KRopus a. 1332—71, Kapus a. 1364, ete. (com. Ungvâr), Csânki, o. c., I, 386; 

Kapusa, Kaposa a. 1457 (coma. Fejer), Csânki, o. c., XII, 334. 

5) Cf. Puşcariu, Studii istroromâne, II, p. 285; greşit Skok, Arch. za 

arban. star., IL, 334, unde-l identifică cu căpșor, şi Glasnik, XXX, 316, 

unde îl socoate un derivat al lui coapsă. 

* Un Kupsa vinitor de Szamară (Veszprem) este atestat ia 1082 (ef. 

Wenzel, o. c., VI, 2, p. 357. şi |, p. 456). 

"Un Kupsa sau Kupsa de Ozrbova, este la 1315 proprietar în com, 

pozsega, Csânki, o. c., II, 444; un alt Kupsa este atestat la Wenzel, o. c , 

XII, 669. 

Un uume de localitate fupcsa se găsește în com. Bars.
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Despărțirea lui Precup, Prikup în Pre- şi Pri-kup s'a putut 
face și în urma intervenţiei etimologiei populare care l-a 
putut compară cu slavul pri-kupi „npayparela, îuropia” 

<kupiti „kaufen”. 

Slavul Prokop mai are și diminutivele Proka (cf. rom. 
Proca), Prokoă şi Proksa (Melich), pe care Miklosich le derivă 

greșit din froku „reliquus” (Denkschr., X, 302 [88], nr. 301). 

27. Un diminutiv al lui Zacobus, de astădată venit prin 
ung. Jakab, ar puteă fi însă Capşa, n. fam;, alături de care 

găsim şi forma Capcea, căci o legătură dintre acesta și româ- 

nescul cap (Hasdeu, Pascu, Pușcariu) pare a fi exclusă. 
Întradevăr ung. Jakabsa ar fi putut da româneşte Capşa 

şi Copșa (cf. canceu < ung. kancs6 alături de colop < ung. 
kalap, etc.). 

Dar ne-am putea gândi și la un radical slav care începe 
cu kap- (cf. Capotă). Nenorocirea este însă că aceste radicale 

sânt multe şi nu știm pe care să-l alegem. După cele ce am vă- 

zut până aici, ar urmă să alegem din cele care formează sau pot 
formă nume de persoană. Dacă ar fi vorba de o poreclă, 

aşa ar putea fi kapa „Kappe”, care are o mulțime de deri- 
vate (cf. Cuşmă n. pers. şi top. etc.), ori kapati, kap'o, kapl'o 

„trOpieln, triefen”, kdplţa „Tropten, SchlagguB”, pe care-l 

avem în cdpie „boală de oi”, capiu, căpia, Caplea, etc. 

Tot așa, ar putea fi și kava „,cornix monedula”, întrebuin- 
țat ca nume de persoană în formele cehe Kava, Kavka, 

Kawka, Kaf/ha, etc. (cf. Miklosich, Denkschr., X, 63 [279], 
nr. 157), care ar fi putut da * Kaovsa > * Kafăa > Capşa 

(cf. Cipșa, Dipșa, etc.). Aceasta cu atât mai mult că acest 

cuvânt l-am primit şi altfel în limbă, și anume prin limba 
ruteană în forma caua cu sensul de „ființă imaginară cu care 

se sperie copiii” (cf. Dicţ. Acad., T. I, P. II, p. 221). Ş'apoi 

mai avem și alte numiri de acest fel: Ceuca n. pers. (Salva, 

3. Năsăud) < slav. &avika „Dohle”; Cioaia n. pers. şi top. 

(Alba, Sălagiu, Turda) < &ola (cf. Meyer-Liibke, REW, 

p. 104, nr. 2449, şi Th. Capidan, Dacoromamia II, 481); 
Corbul n. pers. < corvus,- um, şi Corbi, Corbeşti, etc., n. top.; 
Voronca n. pers. şi top. < rus. vorona „corb”; Gaia şi
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Haliţa n. pers. şi top. < slav (cf. srb., bg., rus.) galica, rut. 

halica „Corvus cornix”, etc. La acelaşi rezultat s'ar fi putut 

ajunge de altfel și din ung. Raba 1. „uliu”, 2. „poreclă pentru 

un om cu nasul coroiat” (cf. ung. Kaba, rom. Cada, etc.). 

În sfârşit poate fi vorba și de rut. fapsa = Rabza 

(capsa) „Geldbeutel)”, cf. şi kapăik, kapSyk „Beutel aus 

Leder od. Blase”, Zelechowschi, I, 334), deși acesta în ce- 

lelalte limbi slave are forma kapsa (cf. Berneker, SEW, 1). 

Acest cuvânt a pătruns şi în limba ungurească în forma 

hâpsa şi hkapsza „traistă (de pâne), hdpsdl- „a prinde, 

a înhăța (Secuime), 2. „a cerși (ibid., Szinnyei, MTsz, 

I, 1047))). 
28. Moiş, Moişe şi Moişa, n. pers. şi top. (ef. Moiș Filosoful 

la I. Bogdan, Doc. lui Ştefan cel Mare, 1, 65, 66, nume de 

familie în Someş şi Maramureş; Moişa, două cătune și un 

părău în jud. Suceava, tot la I. Bogdan, Doc. lui Ștefan cel 

Mare, II, 81; Moişa, ung. Mezâmajos, în Turda; Moişești, 

Moişinţi în Neamţ) 2) pe care-l găsim alături de Moise, Moi- 

seiu, Moiseni, etc., cum a arătat Melich, poate îi atât dimi- 

nutivul unui nume slav compus cu moj „meus” (cf. n. pers. 

rus. Mojmir, Mojslav, srb. Mojaă, etc., la Miklosich, Denk- 

schr., X, 77 [297], nr. 225, precum şi numele topic Mojgrad)?), 

cât şi o formă mai veche a ungurescului Mozes „„Moise” €). 

1) Amintesc aici că Ciangăii de la Braşov au forma kapsa = kapsin < 

rom. câpșune (Sziunyei, MTsz, I, 1047; Magyar Nyeb, LV, 32; Magyar 

Nyeluâr, XXXVII, 377), care ar puteă fi avută în vedere și ea pentru 

Capşa, ce e drept, cu mai puţină probabilitate. 

2) Moys a. 1256, 1323, apoi Moyus, Maius, Mayus, Mayos, Mayus, 

Maios, Csânki, o. c., V, 720; cf. şi III, 337 şi 440, precum şi II, 50, unde se 

aminteşte o Maysa în Timiş la a. 1438. Moisa, Maisa, Maios, Maius se 

mai găsește în com. Baranya (a. 1325, 1333, 1334, ete., Cs. mki, o. c., II, 

504), Gămăr (a. 1334, id. ibid., I, 141), Tolna (a. 1274, etc., id. ib., II, 

440), etc. 

2) Magyar Nyeb, III, 1907, l c. 

) Magyar Nyelv, X—1914, p. 106 şi 194—195. Ca nume de persoană. 

este atestat Moişa mai întâiu la începutul secolului XIII: Moyse a. 1238 

(Wenzel, o. c., VII, 63), a. 1245 (ibid. VII, 199), a. 1280 (ibid, IX, 286); 

Moysa a. 1284 (ibid., IX, 416), Moischa (Fejer, o. c., V, 3, p. 308), etc.



29. Neaeşa, Neagșa, Neagșe, Necşa 1), ca și Neacșul (> Nec- 

șeşti), n. pers., împreună cu bg. Neksa, Nek$ul, derivă, cum 
a arătat Miklosich (Denkschr., X, 82 [296], nr.. 236), din 
slav nă&ga (cf. Neagul, Neaga, Neagoe; bg., srb. Năg, bg. 

Nega, bg. Negol, Negul, Njagul, Năgoţe, apoi compusele 

srb. Negomir, Negoslav, p. Nigoslav, etc., etc. 2). 
30. Nieşa n. pers. (> Ncșana, în Gorj, Nicșani, în Boto- 

şani) n'are a face nici cu Nichita (Nechita), nici cu Nichifor 

şi Nicodim, ci este diminutivul slavului Nikolai, Nikola, 

etc., cum este şi Nika (cf. bg. Nika, Nico, Niăo la Weigand, 

l. €)%. | 

31. Oprişa, n. fam, și top. %, ca şi Opriş, cu toate derivatele 
lor, 5) sânt fără îndoială diminutivele lui Oprea (cf. bg. 

Opria, Oprjo, Oprăten, Oprenko), care după toată probabili- 

tatea are același radical cu verbul opri < v.-bg. oprehi „auf- 

halten, verzâgern” (cf. Weigand, o. c. p. 147). 

32. Păușa, n. top. (Sălagiu), Păușe (Bihor), cum arată 
fonetismul, ne-a venit prin ung. Pâsa din slav. Pavăa < 

Pavel (cf. srb. Pa3a). Pentru fonetism cf. Doșa. Pousa, Posa, 

Pous, Pows se întâlneşte des ca nume de persoană în docu- 

mente începând cu anul 1222 (v. Zimmermann-Werner, 

I, II şi III, s. v.). Tot așa și în toponimie în formele Posa, 

1) Un Neza (Nexe) este atestat ca posesor în jud. Braşovului la 1400 

şi 1482 (Csânki, o. c., II, 26, s. v. B4), iar Nexafji (Nexefi) la 1369 în 

Timiș (Csânki, o. c., II, 86). 

*) Forma cu -cea, -ce se găsește în toponimie: Nekche, fluv. a. 1228, 

Poss. Necha a. 1310, Nekche a. 1311, ete. în com. Baranya (Csânki, o. c,, 
II, 463), etc. 

5) Cf. -Mikhsi (com. Nâgrad), Miksofalva sau Mikăova (com. Trenes&n) 

alături de Mikola (Sătmar), etc. Miklds; ung. Mikola = rom. Nicula 

(Someș), etc..; apoi n. pers. Nilvan < Miluan < Milovan alături de Mi- 

man, ung. Milvdn (Arad) şi Milova, ung. Milova (Arad), precum şi de 

Milașul-mare (ung. Nagynyulas) şi Milăşel (ung. Kisnyulas), care w'are 

a face cu ung. nyul „iepure”, cum s'ar părea din traducerea ungurească, 

ci cu slavul mil (cf. s.-cr. Milazi, Milazevac, etc.). O „poss Nyksa” este 

atestată mai întâiu la 1267 (Wenzel, o. c., XI, 567). 

*) CE. Oprissa falva a. 1400, în Caraș-Severin (Csânki, o. e., II, 105). 

5) Oprişul (Gorj), Oprişeni (Suceava, Iași), Oprișești ('Tecuciu), Opri- 
șia (Vaslui), Oprișorul (Dolj).
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Posafalua, Posafalva (3. Bihor, Sălagiu; com. Valk6, Zala, 

Zemplen, etc.), Csânki, o. c., I, 378, 620; II, 344 „etc.)1). 

33. Popşa, ca şi Popşor, n. fam. şi top. (cf. Papsa în-Csik- 

Menasâg, la Opreanu, o. c., p. 14), mai curând poate fi di- 
minutivul numelor Pop, Popovici, Popov, etc. < slav. popi 
„Priester”, decât al apelativului românesc popă „popă 

mic” (Hasdeu, Pușcariu; cf. popuță, popoiac). Ba nu este 
exclus chiar să fie identic cu ung. Pogsa (P6sa) care prin 

formele Powşa > * Pofşa ne-ar fiputut da Popșa (cf. cele 
spuse la Cipşa şi Difşa), mai ales dacă admitem influența 

lui popă, Pop, etc. Din Popșa e Popșești > Pocșeşti. 

34. Pentru Purşa (Purja), n. fam., cf. slav. privij „primus” 
(> rom. Pârvul, Pârvan), în: special compusul Prvoslav şi 

diminutivele rusești Pervu3a, Per3a (Miklosich, Denkschr., 

X, 88 [302], nr. 306), din care poate derivă și n. top. Perșa 
(Năsăud) 2), Perșani (Făgăraș) și Perse (Nâgrâd), pe care 
altădată (Topominie şi istorie, Cluj, 1928, p. 79, nota) le-am 

pus în legătură cu rad. slav. perch- „flattern, nieseln, regnen, 

stieben” (cf. ut. perchnyly „moderig werden”, perchaty 

„flattern”, rus. porchalu „flattern“, n.-sl. prhahi „flattern”, 

prăeti „nieseln”, ceh. prăeti „stieben, fallen, regnen”, pol. 

perzchna€, pierszye „stieben”, etc., ap. Miklosich, EWS, 241— 

242) %; dar și ung. Purzsa „oaie românească, cu coarnele 

sucite şi părul alb” (Magyar Nyelv, VIII—1912 p. 1397). 

34. Rapşa, n. top. (Vaslui), ar puteă îi diminutivul unui 
hipocoristic format din Rafail (cf. alb. Rafa, Rafo, Rapus-), 

Raveca ori din Basarab, în sfârșit diminutivul lui rabă „ro- 

1) Forma cu -cea, -ce o avem în Polcsa, Polcse : Polche, Pulche, Poche, 

Polcze, Polthe a. 1399, 1426, 1428, 1439, 1446 (com. Baranya), Csânki, 

o. c., II, 518; şi în Povcse: Powchye, Piowchye a. 1506, 1507, id., ibid. 

Pousa, n. pers, este atestat însă dela a. 1208 (Fejer, o. c., III, 1, p. 368) 

şi se întâlneşte foarte des în documente după această dată. 

2) Ca nume de pers. Perse este atestat la 1299 (cf. Wenzel, o. c., V, 226, 

229, 231). 

3) Pentru fonetism cf. Turda < slav. tuivdi „hart”, fest” „Stark (vezi 

N, Drăganu, Toponimi și istorie, Cluj, 1928, p. 146—I49 şi 173—175, 

şi Otto Iiebiart, Die Orfsnamen des Sehlergebietes în Siebenbiirgen, în 

Palhan-Avchiv, III, p. 74—76, Nr. 420).
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bul lui Dumnezeu)” ; cf. Raba, subdivizie a comunei Bobul 
(Gorj). 

35. Romşa, n. pers. alături de Romcea, trebue să fie di- 
minutivul lui Roman (cf. Comşa < Coman şi Tripșa < 
Trifu, Trifan). 

36. Numele lui (Ion) Sacșa (ibid., 1, p. 385, 386) pare a 
fi Isac, scurtat Sac + suf.-șa (la scurtare a putut să influen- 
ţeze și apelativul slav sah, rom. sac). Cf. alături n. top. 
Isaccea 1). 

37. Semșa, ca și srb. Sima, cum ar puteă fi citit în docu- 
ment, este diminutivul lui Simion (cf. Simu, Sima, etc.), 
care în limbile slave dialectal are şi forme cu e- (cf. bg. 
Sema, Semko, Semio, etc.) 2). 

38. Alături de Teeşa, n. pers. care ne-a dât în toponinie 
pe Tecşeşti (Alba) 3), găsim în documentele cele mai vechi 
(a. 1211, Wenzel, o. c., I, 108, 113, II9, 121, etc.) şi formele 
Thek, Tek, Thehu, Theka, Theke, Thekus, T, hehche, ceea ce 
ne arată, că putem să-l punem în legătură tot atât cu 
arom. Teşa < Tegu, Tegea=—,,Stergiu”, cât şi cu n. pers. 
slav. Thekla (rom. Tecla şi Teclu). 

39. Tomșa, ca şi Tomcea şi Tomeş, este un vechiu Şi des 
nume românesc (au fost şi Domni cu acest nume) şi este cu 
siguranță diminutivul slav Tomsa al lui Toma (Thomas). 

40. Nu pot spune cu siguranță care este etimologia lui 
Topşa 4), n. pers. şi top., care se găsește alături de Topa și 

  

1) Vezi pentru acestea cele ce scrie Per. Papahagi, Dunărea, I, p. 36. 
3) ŞI ungurescul Simon îşi are corespondentul său, cf. Semse (Zemse, 

Zemze a. 1332-—7, Zempse s. XIV, Scemse, Semse, Scempse a. 1427), în 
com. Abarij (Csânki, o. c., 1, 217). Un Scemsca, vinitor, este atestat la 
1086 în Pannonia (Wenzel, o. Cc. I, 35), Sempse, în a. 1420 (Fejer, Cod. 
dipl. Hung., X, 6, 293), Semse a. 1397 (ibid., VII, 299), Zempse a. 1434 
ibid., X, 7, 614). Formele cu z=sz, fireşte, nu pot fi ungurești, 

2) CE. Teksefalva, în com. Valk& (Csânki, o. c., II, 356); Tekse, în com. 
Vas (id., ibid., II, 803); Zeh(c)se: Tekche a. 1453, 1487, Thexe a. 1487, în 
com. Fejer (id., ibid. III, 353), Zekse-Szaloa, lângă Eger, a. 1298 (Fejer, 
Cod. dipl. Hung., IV, 2, p. 26). i 

*) Cf. Zopsa a. 1211 (Wenzel, o. c. IL, IX0), a. 1225 (ibid., VI, 430); Topşa 
a. 1415, An. Inst. de Ist, naţ. din Cluj, IV, Bucureşti, 1928, p. 42%; Da-
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Topcea, cu toate că el ar putea fi explicat ca diminutivul 

lui Tofan — Teophanes. “Lot aşa sânt nedumerit în privința 

lui Tupşa 1), pe care-l găsesc alături de Tupa şi ar puteă 

fi o formă secundară sau o grafie a lui Topşa (cf. Bocşa- 

Bucşa ;. Copşa-Cupşa; Domşa-Dumşa, etc.), rezultată. din 

apropierea prin etimologia populară de alte cuvinte (cf. 

tupihi, etc.). 

4. Toşa, n. fam. (Cluj, etc.), este diminutivul lui Teodor, 

Todor şi se găsește întocmai în limba bulgară (cf. Weigand, o. 

c.). Din Toka (< Todka= Todor) e Tocșa (doc. Taxa, Toak a). 

- 42. Tripşa, n. pers., care se întâlnește alături de Trip, 

Tripul, Tripa, Tripcea, pare a îi diminutivul lui 77zpon = 

Trifon, Trifan, Trifu. 

43. Vieşa(ni), n. top. (Botoşani), Dorohoi, este diminu- 

tivul lui Viko, Vika, care poate fi din Vichentie ori din Ro- 

dovwica (mai nou ar puteă fi din Victor). 

44. Fără a puteă spune care este numele dela care tre- 

bue să pornim, diminutivele unor hipocoristice trebue să 

fie şi Feacşa şi Ţieşa, date de Bogrea, Î. c., în cazul că sânt 

nume de persoane. Pentru cel dintâiu, dacă e vorba de nu- 

mele vreunui Ungur, Secuiu sau Ciangău (românizat), ne 

putem gândi la un derivat de felul lui Fehersa < feher „alb” 

şi Keksa < k& „albastru” din ung. fekete „negrul”, cf. 

n. pers. Fekete, Feke, etc.?). Pentru cel din urmă cf. Țicăul, 

Țicna în 'Tecuciu, dar cred că n'avem de ce aminti pe fică 

< puţică sau băeţică, vorbă cu care ne adresăm copiilor 3). 

  

vid Topșe din Zârneşti (jurnalele din 1929); Thopsafalwa a. 1478, în 

Timiş (Csânki, o. c., II, go; Pesty, Krass6-Szărîny m. tări., t. II, 2, 253). 

1) Tupsa, Tupza a. 1215 (Wenzel, o. c., VII, 377). 

2) Cf. Fexed, nume de bărbat, în regiunea Balatonului, unde găsim și 

pe Kâksa a. x211 (Wenzel, o. c. I, 122). | 

5 Au putut fi întrebuințate de Români unele din numeroasele nume 

derivate cu sufixul -șa care se întâlnesc în documentele arpadiene, dar 

n'am putinţa să dovedesc acest lucru. | 

Iată câtevă despre care n'a fost vorba până aici : Avse, Belse, Bensa, 

Bersa, Bogaisa, Bogaxa, Buusa, Bursa, Dedsa (cf. Ded), Dobrisa, Doxa, 

Doksa, Ehsa, Exa, Exe (cf. EA, Ehch), Empsa, Emsa, Gabsa, Gapsa, Ga- 

vabsa, Garse, Gerse, Gnepse, Ibsa, Teza, Kalsa, Kolse, Kunse, Marsa, Marse,
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45. Dilşa, Delşa, Delia, sat în Hunedoara (cf. Ign. Lenk, 
Siebenbiirgens geographisch-, topographisch-, slatistisch-, hy- 
drographisch- und orographisches Lexikon, Wien 1839, I, 258) 
probabil trebue adusă în legătură cu rus. dios sau scr. 
dijel < p. sl. dăls „Teil” (> rom. deal), ştiut find că în 
Hunedoara avem şi alte numiri de origine rusească ori 
sârbească ; cf. însă şi srb. D'ela, D'elasica, D'eliborei, ete. 

Unele dintre numele de localități derivate cu sufixul 
-șa arată, ca şi cele derivate cu -UȘ, -0Ş, -eş---a, cu care de 
altfel sânt înrudite, o calitate ori locul unde se află o colec- 
tivitate de animale, plante, etc. Uneori -șa într'adevăr nu 
este decât rezultatul sincopării vocalei atone din unul din 
cele trei sufixe înrudite amintite. 

Dintre numele tratate până aici, aşa pot fi, cum am văzut, 
Capşa, Clepşa, Cucşa, Dipşa şi Galșa, şi aşa sânt următoarele : 

46. Grubşa, n. pers., ca și istrorom. Grubăa, este din srb.. 
Grubi3a, pe care Miklosich, Denkschr., X, 53 [267], nr. 94, 
îl derivă din srb. grâb, gruba, grubo „dick, grob, hăBlich” 
<v. -bg. grobi „rugosus, plebejus” (cf. și srb. Grubiă, Gru- 
besa, Grubisa, Grubea, etc.). 

47. Gropşanu însă, la care trimite SȘ. Pușcariu, Sfudii 
istroromâne, 1, p. 311, 273, pentru istrorom. Grubăa, dacă 
nu poate fi un derivat din rom. groapă, trebue să fie din 
ung. grof „„conte”, întocmai cum este Gerepse, în com. Zem- 
plen (Gerebse a. 1332—7, Gerepse a. 1432, Csânki, o. c., I, 
348) și în Solnocul-de-mijloc şi exterior (Gerebse a. 1368, 
Csânki, o. c., I, 555) din gereb „villicus”. - 

47. dapsea, n. top. (Brăila, Buzău) sau Japșa se găseşte şi 
ca apelativ, însemnând „baltă (cu iezere, privale, grin- 
duri, stufării şi Păpuriș)”, „„lăcuşor”, „groapă cu apă ră- 

  

Mevse, Mersa, Minsa, Mirsa, Mirse, Mocsa, Moxa (cf. Mokche, Mokcha, 
Mokcsa), Muthsa, Namsa, Numsa, N. stursa, Paxa, Pexe, Pounsa ( > ung. 
Pânsa, Pdnzsa; ct. rom. fun < pavo, -onem, din care este slavui 
Paun), Pesa, Poisa, Pompsa, Puxa, Roza (cf. Raza), Sa apsa, Sapsa, 
Sebsa, Stipsa, Sioysa, Supse, Sve:sa, Teyse, Too (< Toka=Todka 
=—— Todor), Tunsa, Usa, Vapsa, Vuisa, Vraxa, Zelsa, Zlopsa, Zousa, 
etc.
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masă de înnec”, „depresiune în terenurile proaspăt inun- 
date”, „viroagă”, şi probabil trebue pus în legătură cu slav. 
Zaba broască” (cf. și jabiu, jâbie „„muşchiu”, „,Polytrichuim 
perigoniale” şi „Polytrichum commune” < slav. Zahij 
„Frosch -"; apoi Jabenița), din care s'a putut deriva un 
colectiv de felul lui Racșa, etc. Este interesant de reţinut 
că o astfel de „japșa” se numește Racotă (Brăila, la N. E. 
de com. Ciacârul, Marele Dicţ. Geogr., V, 151). 

48, 49. Despre apele Lepşa și Lepşuleţul (amândouă în 
Putna), „„vielleicht auch Lipşea (Bacău)” 1), 1. Iordan, Ru- 
mânische Toponomastik, p. 37, crede că pot fi puse în legă- 
tură cu v. -bg. lăpx „pulcher, aptus” (cf. compar. rut. 
lipăy] „„besser”, srb. Ijepăi și ljiepăati „verschânern” ; slov. 
compar. lepăi și lepăati „schmiicke, zieren” ; ceb. compar. 
lepăi şi lepăiti „bessern”, pol. lepszic „„bessern”, etc. la Ber- 
neckes, SEW, 711, 712). Dar poate fi vorba şi de un nume 
de persoană : Lepa este cunoscut ca nume de familie şi la 
noi (cî. ceh. Lăpa, srb. Lyepavica, Lepitin, Ljeposava, etc: 
la Miklosich, Denbschr., X, 285 [1], nr. 206; bg. Lăpa., Lă& 
poja la Weigand, o. c., p. 151). Şi mai sânt posibile şi alte 
explicări. Astfel: din v.-bg. l&pi (bg. srb. lijep, ceh, pol. 
lep, ut bip, etc., „Leim”, „Lehm”, ct. şi lipi, lepi < v. -bg. 
lăpili), apoi n.-pers. ung. Lepes < ung. ip „cleiu”, etc.; 
chiar şi din v.-bg. lăvi „sinister” (cf. srb. L&v, rus, Leva, 
pol. Lăvic, etc., la Miklosich, Denkschr., X, 285 [71] nr. 
204), ca să nu mai pomenim românescul onomatopoetic 
mai nou lepşi „a bate, a face liap ! cu o palmă” (cf. leapşă =" 
„palmă”). | 

Pentru Lpșa se mai pot avea în vedere derivatele din lipa: 
„tilia” (cf. Lipa sau Lippa, Lipiia, Lipicul, Lipnița, Lipova, 

1) Lipse havas în Oituz, Rish-Lipse, ibid., Lipse, pe părâul Putna, la 
Opreanu, o. c., p. 17 şi 19; Lipsefala = Lepsen(y)falva : 'Lybsefahwa a. 
1398—9, Lepsynjalwa a. 1481, com. Valk6 (Csânki, o. c., II, 329) ; Lipcse : 
Lybche a. 1449, în Maramureș (Csânki, o. c., I, 450) ; Lipcse (Lipsa) ibia. 
(A magyar korona orszăgainak helystgntutdva, Budapest, 1888, 474); Lipse 
(Lipcse) : Lypse, Lipse a. 1415, 1417, 1425, Lybche a. 1416, în com. Zala 
(Csânki, o. c., III, 79). 

Nicolae Drăganu, Numele proprii cu sufixul “şa 3



34 

etc. la Iordan, o. c., p. 33. şi numeroase exemple slave la 
Miktosich, Denkschr., X, 193—r96 [277—278], nr. 307), 
dar şi ljubi (cf. srb. Ljubisa, ceh. Libuse, srb. Liubo- 
mir, ceh. Libomir, etc., la Miklosich, Denkschr. X, 285 [71], 
nr. 208). | 

50. Racşa, n. pers. şi top.) (ung. Rdksa, Raksa, Sătmar ; 
cî. Raksa şi în com. Tirâcz) după toată probabilitatea derivă 
din slav. rahi „Krebs” (>rom. rac, ung. răâk), din care avem 
atât nume de persoane (cf. Racoviță, Racoţea, ung. Rdkoczi, 
etc.), cât și topice (Racova = ung. Rdkosterebes, Sătmar ; 
Racovița = ung. Oltrdkovicza, Sibiiu; =— ung. Rdkowicza, 
Timiș; Racâș sau Rachiş = ung. Râkos, Sălagiu; Rachiş= 
ung. Aranyosrăkos, "Turda ; Răchișel = ung. Oldhrdkos, Alba ; 
Rachişul-vomân = ung. Oldhrdkos, Turda; Racoş = ung. 
Csikrdkos, Ciuc; Racoșul-de-jos = ung. Alsârdkos, 'Târnava- 
mare; Racoșul-de-sus = ung. Falsârdkos, Odorheiu 3; Râcăş- 
dia = ung. Rakasdia, Caraşseverin ; Răcăştia=ung. Rdhkosd, 
Hunedoara 2), Racul, Dâmboviţa, Vâlcea ; Raci, Gorj; Ra- 
cotă, Brăila, Racoți, Gorj; Racova, Vaslui, Racovița, Muscel, 
Buzău, Romanați, Vâlcea, Argeș, Dolj, Râmnicul-Sărat, ete. ; 
cf. ceh., rut. Rakoc, srb. Rakova, ceh., Rakhăice, Ra&ice, 
srb. Rafesi€, etc. la Miklosich, Denkschr., X, 170 [54], nr. 
251). Într'adevăr forma documentară cea mai veche este 
Rdkos (ct. Csânki, o. c,, I, p. 438; Szirmay, Szatmdr %., 
t. II, 337). 

Totuși cf. şi rus. rut. rakia „Racke”, „Blauracke”, „Man- 
delkrâhe”. 

5I, 52, 53. Intenţionat n'am amintit forme ca Nedveşa 
(Maramureş), Noapteşa (Mehedinţi) sau Pâelişa, ung. Poklos 
(Alba), Pâchșa ung. Pokkisa (Hunedoara), Pigleșa, ung. Po- 
hlostelke (Someş), etc., care sânt ori femininile, ori derivatele 

  

1) Ca nume de persoană atestat mai întâiu la 1280 (cf. Fejer, Cod. dipl, 
Hung., V, 3, 72). , 

2) Este interesant de observat că Răcășdia < ung. Rdhosd (ca şi Racoș < 
hug. Rdkos) a fost reprimit în ungureşte în Caraș-Severin ca Rakosdia 
şi a fost modificat în Răcăștie în Hunedoara, subt influenţa rostirii Ger- 
inanilor, ca şi Orăștie < Vâyasd.
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cu sufixul topic -a ale adjectivelor nedveș < ung. nedves 
„umed”, noapleș < noapte şi pâcleș < pâclă 1. „Ptuhl”, 
2. „Schwiille bei bedecktem Himmel” < v.-bg. pukhi „„Pech”, 
„Hâhle” (cf. şi ung. poâlos „„râios, răpănos, bubos” şi 
Bokol „iad” < v.-bg. pikli), deşi acest din urmă, de ex., 
este deosebit de interesant pentru felul cum a trecut dintro 
limbă într'alta. 

54. Tot așa este, cum am amintit, poate și Nemşa, ung. 
Nemes, săs. Nimesch (Târnava-mare), care, după sincoparea 
lui -e aton, a fost atras spre derivatele în -șal). 

54. Cele scrise mai sus despre derivatele cu sufixul -șa 
pot să arunce lumină şi asupra originii numelui Braşovului, 
ung. Brass6. Formele documentare cele mai vechi le-am 
dat în Românii în veacurile IX—XIV pe baza toponimie şi 
a onomasticei, Bucureşti, 1933, p. 567—569, c. 261. Nu- 
mele latinesc îi este la început Brass6 (adj. bras(s)oviensis), 
mai târziu (dela 1342 încoace) Corona, probabil după germ. 
Kronstadt ; apoi Armizegetusa, Samozagetusa, Stephanopoks, 
Tiasum, Brassovia; cel german Kronstadt (modificat în 
Cragenstadt, Magyar Nyelvâr, XLII, 166, iar cel săsesc Krf- 
nen, Krânen (A. Schullerus, Nyelotudomâny, I, 92) 2). 

Numele românesc vechiu este Brașov şi ne-a venit 
din slavonește (nu din ungureşte, cum susține Gombocz- 
Melich, ME:Sz, 533—534); forma Braşeu este mai nouă 
şi derivă din ung. Brass. Forma Brasov se întâlneşte de 

” altfel în documentele slavo-române dela înc. sec. XV, îier 
Braşev încă din 1282. 

Un Braşeu, ung. Brass6 se găsește și în jud. Hunedoara 
(atestat la Lipszky, Rep., II, 22, după care forma româ- 
nească a acestuia este Brassa = „„Braşșa”, cea germană 

1) Cf. şi Nemsova (cit. Nem3ova), în com. Trenesen. 
?) Istoria numelui Brașovului până la 1900 se poate ceti la A. Horger, 

Brass6 îs Kronstadt, în Anuarul şcoalei reale superioare de stat din Brașov 
pe 1899—-190o;cf şi I. Melich, Magyar Nyelvoy, XXXI, p. 5xi—5r2, şi 
Gombocz-Melich, ME:Sz, 533-533. Date și mai complete ne dă în timpul 
din urmă în privinţa numelui Brașovului Râsonyi Nagy L., A Brassd tu 
evedete, în Magyar Nyel, XXIV, 311-318; XXV, 1-27.
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Braschen, iar cea ung. Brass6). Alt Brass6 se găseşte. în 
com. Hajdu. Un al treilea Brass6 a existat în secolul al 
XV-lea în Timiș (cf. Csânki, o. c., II, 26, 30); Braşovana- 
mare, pădure şi părăiaș, se găseşte în Neamţu ; Braşowmța 
sat, vale, în Izvorul, Poiana-Braşovului, etc. în Buzău; 
Brașlowiţa, în Ialomița; Braşouii = Brășămţi a. I4I1 în- 
Neamţ (M. Costăchescu, Doc. imold., 1, 80). 

Evident, formele slave ale Brașovului, nu se pot despărți 
de srb. Braăevo, pe care Fr. Miklosich, Die Bildung der Orts- 
namen aus  Personennamen îm Slawischen, Denkschr, X, 
p. 134 [18],.nr. 26,îl derivă dintr'un nume de persoană format 
din rad. brah-, fără a puteă atestă acest nume. "Totuși numele 
de pers. slav. B74ă există, cum se poate vedeă din Morokin, 
Slavjanshij imenoslov, 26 (ct. Melich, |. c., p. '512), şi există 
şi Braăa (ci. şi srb. Braţisa >i.- rom. Brajăa alături de 
Bratesa, Bratisa la Miklosich, Denkschr,. X, 36—37, [250— 
251] nr. 18) şi Brasic — „Bratoslav”, Brakul — „Bratot'ub” 
la Maretic, Rad, LXXXII—1886, pp. 110 şi 128, dar a- 
cesta, cum a arătat Weigand, o. c., p. 113, $6, nu derivă 
din radicalul bra/, cum credeă Miklosich, ci din bratțe] (cf. 
Brate, Bvatoslav, Bratislav ; toma. Bratul], etc.). Brasa, Bra3 
sânt după Weigand destul de vechi, „wobhl schon in 
die altslavische Zeit zuriickreichen”, ca să le putem pune la 
temelia slavelor Brasina, Braăevlo] şi Bra3ov[o] > rom. 
Braşov > ung. Bass > rom. Braşău sau Braşeu, ceea ce 
şi face în o. c., p. 1612). | 

  

1) Forma Brass6falva din Someș, pe care i-a comunicat-o B. Jancs6 
lui Melich (cf. 1. c., p. 512) probabil este identică cu rom. Braş/aliu = uug. 
Baldzsjalua din jud. Năsăud. 

) Alte păreri mai vechi se pot vedea la Horger, o. c., 13—39, şi la Râsonyi, 
Nagy, Mazyar Nyeh, XXIV, 313—316. Dintre cele mai nouă relev: 
I...Melich : < slav. broă = brosti „Rubia tinctorum”, Magyar  Nyelu- 
âv, XXIX, 51u—512, combătută de O. Asbâth, ibid, XXX, p. 70—73; 
C. Fiok: < boros-i6 „Valea borcutului” sau „,borvizului”, Magyar 
Nyelwâr, XXX, 20-—23, combătută de A. Horger, ibid. 95, şi admisă 
de. Le. Trenesenyi, ibid. 143; G. Kisch: < Brădiş-du < Bradişov < 
brădiş + sut. -ov < brad „/Tanne” (Siebenbiirgen :im Lichte der Sprache,
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În rezumat putem spune că sufixul -șa, care nu este -ș-+ 

articolul feminin -a (Puşcariu), ci slavul -3a (identic la origine 
cu -j%/, din care s'a născut prin atașarea lui -a, ca și -eăa, “5a, 

-05a, -uăa, -a3a, -juăa (cf. Brasa alături de Bratesa, Bratisa 

şi Brateș), nu este sau, mai bine, nu mai este viu în limba 

română pentru a derivă nume de persoane. Cele pe care 

le avem, au fost luate de noi, aşa cum sânt, din limbile slave 

şi din cea ungurească, “Lot aşa ne-au venit și câte-va nume 
topice care arată o calitate sau o colectivitate de animale, etc. 

După timpul şi limba din care au fost luate, ele au întă- 

țişarea deosebită (cf. Bogșa sau Bocșa, Toşa alături de 

Ioza, etc.). 

Sutixul -șa a putut fi simțit însă ca fiind viu în limba 

noastră veche, cum pare a ne arăta Lupșa, care derivă din 

n. pers. Lufu, Lupea şi este, alături de rom. apus. Kukăa, 

Pulj3a şi Pounsa, poate singurul dintre cele discutate mai 

sus despre care putem spune aproape cu siguranță că 

este românesc (cf. însă şi srb. Lupoglav din slav. lupii). 

Dar, odată cu încetarea influenții slavone, puterea lui de 

viață a scăzut pentru a dispare apoi cu totul. 

p. 131—132), neprobabilă din pricină că rom. brad ne-a venit din alb. bre, 

iar derivarea din acesta + suf. -îș a lui brădiș este relativ nouă, totuși 

la această formă nouă ar trebui să presupunem că s'a ataşat vechea formă 

a sufixului slav -o (ar fi o derivare hibridă greu de admis); G. Giuglea: 

dintr'o bază indoeuropeană bharos, bhars-inom „zur Gerste gehârig”, prin 

filiație slavă, ct. v.-bu. brasino, s.-cr. bra3no „Mehl”, etc. (Dacororania, 

ITI, 771). Cu totul greşită este explicarea lui Râsonyi Nagy din studiul, 

altiel toarte bogat, citat mai sus: < bulgaro-tureul borsuy „cau claire” 

(Magyar Nyeb, XXV, 17—27).


