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IOAN-NICOLAE POPA, Un dascăl de „românie” în Ţara 

Moţilor: profesorul Emil Popa, Cluj-Napoca, Editura 
Curs, 2020, 444 p. 

 
Recenta lucrare semnată de Ioan-Nicolae Popa, Un dascăl de „românie” în Ţara Moţilor: 

Profesorul Emil Popa, este, în egală măsură, o evocare a profesorului de limba şi literatura română 
Emil Popa şi un omagiu adus de autor fratelui mai mare. Astfel, după cum mărturiseşte autorul, cartea 
a luat naştere dintr-un „sentiment de neîmplinire”, din datoria de „a nu condamna la pierzare [...] 
mărturiile adunate în timp despre trecutul oamenilor şi al teritoriului, aşa cum se desprinde el din 
toponimele specifice unei întregi zone” (p. 110), culese şi glosate de profesorul Emil Popa.  

Lucrarea este structurată în două părţi, Partea I. Comentarii, evocări, note (p. 11–146) şi Partea a 
II-a. Emil Popa – Studii de etimologie (p. 147–444), precedate de Lista instituţiilor şi a persoanelor care 
au sprijinit editarea cărţii, în calitate de prenumeranţi (p. 7–10). Partea I, alcătuită de Ioan-Nicolae 
Popa, se deschide cu o introducere semnată de Domnia Sa şi numită, nu prea potrivit, În loc de 
precuvântare, urmată de evocările omului şi profesorului Emil Popa făcute de membrii familiei şi de 
foşti elevi. Născut în satul Muşca, Emil Popa a absolvit în 1956 Facultatea de Filologie a Universităţii 
„Victor Babeş” din Cluj;în acelaşi an şi-a început cariera didactică, cu un mic popas la Bistra, apoi la 
Luduş, stabilindu-se în 1957 la Liceul din Abrud, unde a predat până la sfârşitul vieţii, în 1999. Ne reţine 
atenţia textul lui Ioan-Nicolae Popa care aşterne în faţa cititorului drumul spre satul de munte, în care 
dascălul a copilărit şi s-a format, deschizându-i, apoi, poarta spre casa părintească şi purtându-l pe 
valurile tumultoase ale trecutului, anticipând astfel materialul semnat de însuşi Emil Popa. 

A doua parte, Studii de etimologie (după părerea noastră ar fi fost mai potrivit „Studii de 
toponimie”), reuneşte patru lucrări de toponimie ale profesorului Emil Popa, trei dintre ele publicate 
anterior în volume colective (Toponime din ţara Abrudului. Semnificaţii istorice, p. 372–396; Note în 
legătură cu termenul baie – „mină”, p. 397–402; Toponime din bazinul Abrudului referitoare la 
minerit, p. 403–444) şi unul amplu, rămas până acum în manuscris (Glosarul numelor topice din 
bazinul Abrudului, p. 148–371). Întocmit „cu intenţia de a oferi institutelor de specialitate interesate 
în studierea toponimiei româneşti vastul material toponimic pe care l-am cules în cursul anilor, alături 
de informaţiile lexicale de care dispun ca localnic şi de cele pe care le-am dobândit în cadrul 
cercetărilor de teren” (p. 148), Glosarul cuprinde 1951 de nume topice, culese, în mod direct sau prin 
intermediul elevilor, din aria Abrudului şi din comunele Bucium, Ciuruleasa şi Roşia Montană.  

Importanţa cercetării făcute de Emil Popa constă, îndeosebi, în înregistrarea şi glosarea cores-
punzătoare a unui important număr de nume topice, în descrierile, de cele mai multe ori, minuţioase 
ale obiectelor geografice denumite, în explicaţiile detaliate consemnate. Astfel, bogatul material topo-
nimic oferă specialistului posibilitatea unor comparaţii sau dovada atestării unui nume de loc, cu atât 
mai mult cu cât autorul semnalează prezenţa sau uzul unor apelative în zonă (Feredeu < feredeu, 
Fufuieze < fufuiază, Herenoasa < herenoásă, var. a lui hrenoásă). 

În ce priveşte glosarea numelor topice, remarcăm faptul că unele toponime au fost literarizate, 
autorul notând uneori între paranteze transcrierea fonetică (Chiceră [ŉičăra], Goaga [g▲ga], Jigoru 
„pronunţat Jâgoru”). Totuşi, în alte nume topice nu toate fenomenele fonetice au fost literarizate (vezi 
Abrudel, Citeră, Zănogi, Săcătura, Ştedeaş.a.). 

Autorul mărturiseşte că şi-a exprimat „şi câteva opinii în legătură cu etimologiile unor nume, 
de locuri şi de oameni”, ele fiind „încercări de amator” (p. 149). Sigur, etimologiile propuse de autor 
lasă, în unele cazuri, loc interpretărilor, dar contribuţia materialului la studiul toponimiei Munţilor 
Apuseni este substanţială. Cu toate acestea, se impun câteva observaţii. În explicarea hidronimului 
Arieş, Emil Popa menţionează etimonul maghiararanyos stabilit corect de N. Drăganu, însă, pornind 
de la existenţa unor nume topice omonime sau similare în Transilvania, consideră că „este posibil ca 
Arieşul din Apuseni să aibă la bază substantivul arină = „nisip” [...], căci este singura apă din zonă 
care depune nisip, şi încă nisip aurifer” (p. 158), astfel încât „în momentul pătrunderii maghiarilor în 
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Transilvania, numele Arieş, probabil cu formele mai vechi Arenieş, Arineş era deja creat şi el a fost 
preluat/tradus de către aceştia sub forma Aranyos, prin etimologie populară”. Trebuie precizat că 
numele Arieş nu apare în vorbirea curentă a localnicilor, aceştia denumind cursul apei prin termenul 
generic Râu. De asemenea, denumirile locurilor iau naştere ca urmare a interacţiunii directe dintre om 
şi mediu, prin numirea aspectelor care atrag atenţia. E greu de crezut că privirea denominatorului a 
fost atrasă de nisip şi nu de aurul din acesta. 

Pentru Comandă, deşi precizează că pe platoul de pe dealul Pietriceaua „a existat un reper 
fixat cu ocazia unor măsurători topografice” (p. 214), autorul trimite la comandă�stână de vaci�, 
subliniind însă că acest sens nu mai este cunoscut în zonă. Considerăm că explicaţiile date de Emil 
Popa sunt îndoielnice, în contextul în care nu se atestă prezenţa, în zonă, a apelativului comandă cu 
sensul indicat de autor. 

Autorul este de părere că, în cazul determinantului Bal(u) din Dealu Balului, „ar trebui avut în 
vedere un element autohton din aceeaşi familie cu albanezul bal”. Deoarece în Transilvania există 
numeroase locuri denumite astfel, iar numele Bal, Balu este înregistrat în judeţul Alba (vezi Dicţio-
narul de frecvenţă al numelor de familie din România, vol. I, A–B), credem că raportarea la antropo-
nim ar trebui să primeze.  

De asemenea, nu excludem categoric etimologia stabilită de autor pentru Urzâşte „coastă cu 
fânaţ şi pâlcuri de fagi” < „urzicişte (formă pe care nu am găsit-o utilizată), prin haplologie” (p. 355), 
însă ni se pare mai probabilă raportarea la apelativul orzişte, cu închiderea lui o la u. Toponimul 
Orzişte se regăseşte şi în alte localităţi de pe Valea Arieşului. 

În unele situaţii, chiar dacă indică posibilă şi o origine antroponimică, autorul optează pentru 
un alt etimon. De exemplu, pentru Borza se trimite la borz ‘zbârlit, zborşit’ şi la femininul boarză 
‘fiinţă imaginară care sperie copiii’. Dat fiind faptul că, după cum notează E. Popa, antroponimul 
Borza este consemnat în localitate şi că o mare parte din toponimia zonei conservă nume de persoane, 
trebuie avută în vedere în primul rând originea antroponimică a numelui topic în discuţie. O problemă 
similară ridică toponimul Botăş, în care Emil Popa identifică un derivat, cu sufixul -eş, de la bot „care 
se poate referi la proeminenţele desprinse din masiv, comparabile cu botul” (p. 180), precizând că, 
deşi numele de familie Botoş există în zonă, nu consideră valabilă originea antroponimică a numelui 
de loc. În opinia noastră, toponimul Botăş provine din numele de familie maghiar Botos. Sufixului 
maghiar -os îi corespunde în limba română -ăş, -uş, -eş şi, în multe cazuri, -iş, -îş (vezi şi Emil 
Petrovici, Studii de dialectologie şi toponimie, Bucureşti, Editura Academiei RSR, 1970, p. 171; 
Dumitru Loşonţi, Observaţii în legătură cu cercetarea numelor de familie româneşti, cu referire 
specială la numele din Maramureş, în Simion Iuga (coord.), Cultură şi civilizaţie românească în 
Maramureş, vol. V, Simpozionul Naţional de la Săliştea de Sus, august 2014, Cluj-Napoca, 
EdituraRisoprint, 2015, p. 140). 

În scurta introducere a studiului, Emil Popa precizează că a exclus din Glosar „acele nume de 
păraie, de păduri şi de drumuri formate cu determinanţi nume de persoană şi de locuri care apar şi în 
alte structuri toponimice, pentru a evita o repetare inutilă” (p. 148). Considerăm că, în această situaţie, 
nu se poate vorbi de o „repetare inutilă”, deoarece în toponimie este cunoscut fenomenul transferului, 
acelaşi nume trecând asupra altor obiecte geografice învecinate. De asemenea, se ştie că obiectele 
geografice de pe moşia/teritoriul unui individ (deal, fânaţ, stâncă, izvor, fântână) au fost identificate, 
adeseori, cu nume proprietarului. Eliminarea unor nume topice nu este, astfel, justificată, iar glosarea 
acestora ar fi fost benefică cercetării toponimiei din zonă. 

Se cuvine a menţiona că studiile lui Emil Popa reprezintă o bună sursă de documentare antro-
ponimică. Numele topice înregistrate în Glosar, dar şi în celelalte articole reunite în carte, cuprind, 
într-un număr ridicat, în structura lor un antroponim, autorul precizând dacă respectivul antroponim 
este „o poreclă” existentă sau dispărută din localitate, ori un nume de familie prezent în zonă (de 
exemplu, antroponimele Ghinea (Coasta Ghineştilor), Melentea (Lunca Melentii) sunt conservate 
doar în toponimie). Astfel, se conturează o imagine a dinamicii numelor de persoană din arealul cer-
cetat, cu atât mai mult cu cât mişcarea populaţiei (din 1986, anul trecut pe studiul lui Emil Popa, şi 
până în prezent) a dus la dispariţia unor nume, porecle şi supranume din localităţile investigate. 
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Demne de amintit sunt şi articolele Toponime din Ţara Abrudului. Semnificaţii istorice şi 
Toponime din bazinul Abrudului referitoare la minerit care conţin, în special cel din urmă, nume topice 
neînregistrate în Glosar (Baia Julii sau Juliţa � „n. fam. Jula, dispărut” – p. 405) şi care au meritul de a 
consemna, pentru un studiu ulterior, numiri care se pierd ca urmare a dispariţiei mineritului. 

Toate observaţiile făcute pe marginea Glosarului numelor topice alcătuit de Emil Popa nu 
scad cu nimic valoarea cărţii. Lucrarea semnată de Ioan-Nicolae Popa, Un dascăl de „românie” în 
Ţara Moţilor, îşi merită cu prisosinţă locul în bibliografia de specialitate, atât prin evocarea profeso-
rului din Abrud, cât, mai ales, prin aducerea în prim-plan a studiilor de toponimie întreprinse din 
pasiune de Emil Popa, o contribuţie meritorie la cercetarea onomasticii din zona Munţilor Apuseni. 
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„PHILOLOGIA”, XXIX, 2019, nr. 1‒2. Homenaje al Profesor 
Coman Lupu, 232 p. (Časopis Ústavu filologických 
štúdií, Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v 
Bratislave) 

 
Cu un număr special însumând o serie de studii comparate, revista „Philologia” şi Institutul de 

Studii Filologice de la Universitatea Comenius din Bratislava îl celebrează pe profesorul Coman Lupu 
care, pe 29 ianuarie 2019, a împlinit vârsta de 70 de ani, pentru contribuţia sa decisivă la consolidarea 
romanisticii nu doar în cadrul facultăţii bratislăvene, ci şi în cel al Universităţii Comenius şi al 
arealului internaţional. 

Volumul debutează cu omagiul coordonatoarelor, RadanaŠtrbáková şi RenátaBojničanová, 
Homenaje al Profesor Coman Lupu (p. 5‒8), care aduc în prim-plan personalitatea omului şi profeso-
rului Coman Lupu. Cadru didactic la Departamentul de limbi şi literaturi romanice de la Universitatea 
Comenius, începând cu anul 2009, şi la Departamentul de limbi şi literaturi romanice, clasice şi 
neogreacă de la Facultatea de Limbi şi literaturi străine a Universităţii din Bucureşti, din 1972, 
Coman Lupu şi-a dedicat întreaga existenţă predării şi cercetării limbilor romanice. Cu o carieră 
profesională prestigioasă zidită pe o educaţie solidă însuşită în cadrul Universităţii din Bucureşti 
graţie studiilor aprofundate de limbi şi literaturi romanice, profesorul C. Lupu are un parcurs acade-
mic complet, încununat atât de susţinerea tezei de doctorat, în 1999, Iordache Golescu – Condica 
limbii rumâneşti şi lexicografia românească din secolele XVIII–XIX (1750‒1860) în procesul de occi-
dentalizare romanică a românei moderne, cât şi de recunoaşterea comunităţii academice prin decer-
narea, în 1991, a premiului Timotei Cipariu al Academiei Române pentru lucrarea colectivă coordo-
nată de Marius Sala, Enciclopedia limbilor romanice. Cunoştinţele temeinice acumulate pe parcursul 
celor aproximativ 50 de ani de activitate didactică şi de cercetare le va împărtăşi cu generozitate 
zecilor de generaţii de studenţi, masteranzi şi doctoranzi atât ai Universităţii bucureştene, cât şi ai 
celei din Bratislava. Formaţia intelectuală exemplară este dublată în manieră indiscutabilă de calitatea 
umană a profesorului, acesta fiind perceput în mediul academic bratislăvean ca „un om care crede în 
bunătatea celorlalţi, în sinceritatea oamenilor şi în bunele lor intenţii”, trăsături de caracter care i-au 
permis lui C. Lupu „să-şi urmeze calea şi să depăşească fără încrâncenare multe împrejurări, care nu 
au fost întotdeauna favorabile, fără a-şi pierde optimismul şi speranţa” [p. 5; trad. n. – M.A.]. 

Omagiul este însoţit de o bibliografie selectivă a lucrărilor profesorului, Bibliografía selecta 
del profesor Coman Lupu (p. 9‒13), care dau, de altfel, dreapta măsură a deschiderii sale ştiinţifice şi 


