DIN TOPONIMIA SATULUI

BOCŞA

O altă •localitate anchetată pentru Atlasul lingvistic român a fost
satul Bocşa. Moigradul a fosit oeroetat de Sever Pop pentru ALR I (2160
de întrebări), Bocşa a int.rat în reţeaua de [ocaolităţi pe care ie-a studiat
EJmU Petrovici pentru ALR II (4800 de întrebări)1. Di:n nota introductivă
redactată de cel care a făcut ancheta reiese că localitatea i-a fost sugerată de profesorul Leontin Ghergariu. Argumentele fiind mai multe:
sat cu populaţie românească 1000/o; localnicii folosind graiul local fără
mari influenţe deşi erau aproape de calea ferată şi şosea, locul de naş
tere al lui Simion Bărnuţiu, personalitate marcantă a culturii româneşti.
Bocşa este atestată în documente pentru prima da:tă în 1349 „vi'Lla
Boxa" 2 • O perioadă a ;purtat numele Bocşa Română, formă sub care a
fost notat uneori şi în documente (În 1808, Johannes de Szedlicsna Lipsky,
în al său Repertorium ... îl menţionează Bocşa Rumunyaska). Determinativu'!: îl avea pentru a o deosebi de Bocşa Ungurească, azi Bocşiţa (sat
cu populaţie românească şi m~ghiară) din cadrul comunei Hereclean.
Vecinii satului pe care-l discutăm sînt: Sălăjeni (Curitău) Cîmpia
(Husmezeu), Bădădn, Sici, Borla, Valea Pomilor (Mockla) 3 .
Emil Petrovici în ancheta efectuată în vara anului 1930, notează pe
baza datelor fumfaate de informatori, 17 toponime, ele constituie răs
punsul la întrebările: 1) [Indicaţi] oîteva numiri topice din hotarul]_ satului
(dealuri, văi, izlazmi etc.); 2) [Indicaţi] părţile saitului (nume•le străzilor).
Din cele 17 toponime, 15 ie-am atestat şi no~, am indkat aceasta oa şi
în materialele publicate anterior, (după explicaţiile date toponimelor
din ~losar 1am notat în paranteză iniţialele E. P.). Două toponime: „Deallll
Piclaului" şi „La Biserică" în cele două anchete efectuate de noi în
1978 şi în 1983 nu ne-au fosit menţionate. Ana'lizînd cele 97 de t0rpornime
atestate prin cele două anchete constatăm oă ele se :încadrează în speci1 Localiităţile din judeţul Sălaj anchetate pentru ALR I, ALR II şi NALR
leam menţionat in articolul Din toponimia satelor Merşid, Firminiş, Popeni în
ActaMP, 9, 1985, p. 745-750.
2 Coriolan Su~iu, Dicţionar istoric al localităţilor din TransiLvania, Bucureşti,

I, p. 86.
3 ln paranteză unde a fost cazul am menţionat numele vechi,
de 1948, a satului, nume care are circulaţie în vorbirea localnicilor.
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ficul toponimiei româm•şti fiind generale, unele .î.ntîlnindu-le în majoritatea satelor (punctelor de anchetă), ca de exemplu: Buna, Băltoci (pluralul de la Băltac), Cioara, Copăcel, Culmea, Dealu, Golişel, Măgura,
Pădurea, Păduriţă).

Ca în majoritatea satelor din Sălaj, şi am putea ex•tinde aria la întreaga Transilvanie, au notat şi Duleu, Făgădău, IPrt:lş, Legheleu, Rît.
Tog, evident cuvinte de origiiw maghiar·ă pătrunse
graiurile româneşti
şi supuse legilor fonetice din aceste graiuri. Unele au intrat în concurenţă cu termeni literari: legheleu/păşune, Of'l literar impunîndu-se to't
mai mult, altele fiind folosite tot mai rar: tog, făgi'.idău.
Un alt grup de toponimie: Călăcean, Didoaca, Grădina lui Balint
Peter, Iertaşu lui Morcuş, Iertaşu Picului, Păduriţa Crăciunului, Podu
lui Toderaş, Rîtu Lichii, Sub Ograda Curtului, Tabia lui Forogău, Tăneiu
lui Forogău, Togu lui Forogău po:t fi explicate cu ajutorul· antroponimiei.)n corpul toponimului intrînd: nume de familil', porecle din satul
Bo,cşâ. sau din satele vecipe. Aceste sînt tqponimele care dispar cel mai
repede, .eI·e nu mai aco.perînd astăzi o reallitate socială, folosindu-le doail:
oameni mai în vfrstă, adică de peste 60 de ani.
'
.
·
Cîteva nume de locuri sînt mai rare: D;1,mGarc (atestat de A. Pop în
satul Sici sub forma de Dîmbarc}, Dumbrăniţă, Şerbea. La explicw·ea
lor ne aju:tăm de date•le da~e de subiecţii nnchetaţi.
Locul numit. „Dîmburile", a atras atenţia arheologilor şi care îo.tradevăr au o formă aparte. Conclµzi.ilc lingvist~ce, istorice,. etnografice se
vor putea :trage oda1{i cu extinderea anchetelor pe o rază tot ma.\ mare.

în

GLOSARUL NUMELOR DE LOClJHI
1. Alomu Nou . pămînt împărţit oamenilor. în 1918. A fost pădure ar·um P 'teren
arabi!R.
2. Alomu Vechi „pămînt dat oamenilor în 1918. A fost împărţit mai repedr,
'oamenilor".
3. Bălt6ci „loc de fînaţ apărtos".
4. Bătic „teren agricol, e, un loc de şes".
5. Branişte „Loc pe care a fost pădure, acum e teren agricol". (E. P.).
6. Buleasca „vie a fost a unei femei poreclite aşa".
7. Bl'.ma „pădun• pe unde C'urge un pîrîu C'U apă bună''.
8. Caţău „deal pe care e vie". (E.P.).
9. (la) Ciilăceă.n ,,locul omului pe care-l cLeamă Călăcean".
10. Cioara „terenJ9gricol lingă pădure".
11. (la) Cioclaie „vie pe deal, este a unui om poreclit aşa".
12. Ciutruci „terl'll arabil p'e un fost loc de pădure".
13. Clăi „loc drept,· folosit ca şi finat".
14. Cociorva „pă~une pe deal în formă de cociorvă ( = un fel de lopată cu care
se scoate pîinea din cuptor)".
15. Copăcel „teren agricol mic pe care este o fintînă".
16. Corpădia „teren de şes pe un deal mic". (E.P.).
17. Creaca „drum prin sat şi parte din sat" (E.P.).
18. ·Culmea „păşune pe un loc de deal". (E.P.).
HJ. Culmea 'Bocşi „pădure de cer pc vîrful dealului".
:w. Dealu Măgurii „i se mai spune şi Măgura".
21. Didoaca „loc agricol a fost a unei femei poreclite Didoăca".
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22. Dîmburile „movile de pămînt care par făcute de oameni'·.
23. Dumbarc „teren care s-a rupt; se poate cultiva pc el". (E.P.).
24. Dl'.1mbrăniţă „suprafaţă mare pe care se cultiYă griu". (E.P.).
25. Duleu „drum de llOltar în afara satului".
26. Făgădău „loc unde a fost crîşmă. Este la marginea satului".
27. Fîntînele „teren de şes care înainte a fost ml:.iştină".
28. Fîntîna Fl'.mdului „fîntînă cu apă bună pe locul numit Gnima".
29. Fîntîna Moşului „fîntînă cu apă bună, a locuit un om bătrîn pe aproape".
30. Fîntîna Racului „fîntînă cu apă bună pe locul numit Piclauă".
31. Fîntîna din Ţălărişte „fîrutînă cu apă de pe Joci.Îl numit Tălărişte'".
32. Glcidurile „un loc de pantă pe care creşte ·trifoi". (E.P.).
:J:l. Golişel „pantă de deal golaşe pe Măgura".
:l4. Grei.ma „deal pe care e păşun~". (E.P.).
:J5. Grama la Cruce ',',teren arabil în pantă lingă locul numit Grama".
36.. Grădina lui Balinit Peter „grădina unui om din satul B6rla".
:17, Grădina Luchii „grădina 'în sat a unui om numit Luca··.
3B. Grădina Notăr<i.şului „locu de grădina a unui fost notar".
:l9. Gropile „teren de fînaţ cu rupturi".
40. Groapa Tăieturii „păşl'.me pe un loc în formă ci.e covată".
41. Iertaşu lui Curta „teren arabil a unui om cu acest nume".
42. Jertaşu lui Morcuş „fîneţ a unui om poreclit Morcuş".
43. Iertaşu Picului „a fost o pădure acum e \'ie. Porecla proprietarului . e Picu".
44. Intre Poduri „parte de sat lingă pădure".
45. Intre Văi „locu unde se uneşte Valea Zălaului cu Valea Siciului".
46. Larga „uliţă largă în sat".
47. Legheleu cel Mare „a fost păşune acum e vie, loc pe deal".
48. Legheleu cel Mic „păşune pe deal".
49. Lunca „teren arabil, Joc abrupt". (E.P.).
50. Lunca B6cşii „hotar lingă Valea Siciului şi Valea Zălaului.
51. Măgura „deal înconjurat de şes, pe el cresc salcîmii".
52. Măgura ţiganilor , 1c~l mai înalt 1 p~nct ,Qe M~gură". .
,
53. Miţa „loc de păşune de pe care s..a luat piatră albă pentru fundaţie de casă".
54. (la) Moară „locul unde a fost moara satului".
55. Ograda Notăraşului „grădina celui care a fost notar".
56 .. Pădurea Bocşii „pădure de cer, pe aici se merge la Sici şi Bădăcin".
57.. Păduriţa Cioroiului „o pădure mică unde este un izvor".
58. Păduriţa Crăciunului „o pădure care a fost a unui om poreclit Crăciun".
59„Pă18nte „gardul car.e desparte viile de restul pămîntului".
60. Părău Carpenilor „părău care desparte păşunea în două. Izvoreşte din CociCirva
şi se varsă în Valea Zălaului. Au fost carpeni unde izvoreşrte".
Gl. Părău Goronaşului „pîrîu care izvoreşte din Valea Siciului, sînt goroni pe margine·'.
fi2. Părău Poienii „pîrîu cu apă care izvoreşte dintr-o poiană··.
63. Perii Siciului „deal pe care sînt peri pădureţi, locul a fost a Siciului".
f14. Petrişu „loc pietros, se cultivă legume şi sfedă".
65. Piciocaş „loc de şes pe care cresc cartofi pentru porci".
Go. Picioru Măgurii „partea de pantă a Măgurii''.
li7. Piclauă „loc în pantă folosit ca păşune". (E.P.).
GB. Pivniţă „loc de deal pe care e vie".
69. Podu lu Toderaş „pod lingă crîşma care a fost a lui Toderaş, e aproape de
Cîmpia".
70. Pusta-Haz „teren arabil pe o pantă de deal".
71. Ristoş „teren arabil a unui om ciufulit Ristoş''.
72. Ritu Lichii „teren bun care a fost a lui Lică".
73. Rîtu Mare „şes şi teren arabil".
74. Rîtu Popii „loc agricol care a aparţinut preotului".
75. Rogoaze „teren pe care au fost rogoaze".
76. Ruata ,,loc unde Valea Zălâului face o coti-tură".
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Slatina „loc mlăştinos transformat în flnaţ" (E.P.).
Sub Fîntînele „loc drept sub un deal unde slnt izvoare".
Sub Ogrăzi „·teren de şes, lingă grădinile satului".
Sub Pădure „loc drept, deasupra pe deal e pădure".
Sub Ograda Ct1rtului „loc sub grădini".
Serbea „o păşune lingă un loc mocirlos".
Şesu B6rli „teren drept lingă satul B6rla".
Tabla lui Forogău „fosta proprietate a lui F6roio, loc drept".
Tăneiu lui Forogău „teren africol, a fost a lui F6rogo".
T6gu lui Forogău „locul a fost a boierului F6rogo, acum deal mic".
Tălărişte „loc mlăştinos transformat în grădină".
Ţigăni „păşune pe care poposeau ţiganii".
Uliţa Coltăului „i se zice şi Coltău. Pe uliţă este o fîntînă" (E.P.).
Uliţa Larga „uliţa în sait", Emil Petrovici are notat un ,toponim Oliţa Largi
( = uliţa lărgi) care poate proveni de la un nume de familie Larga (neatestat) sau de la o poreclă Larga, avind în vedere că avem o formă de
genitiv.
Uliţa Lobonţului „o uliţă mai mkă".
Uliţa Mare „strada cea mai mare în sat" (E.P.).
Valea Siciului „valea cu apă care seacă şi trece şi prin Sici".
Valea Zălaului „apa mare care vine din Meseş si se varsă în Crasna".
Viile Bătrîne „vii vechi, in hotar cu Mocirla".
Vile Pălante „vii noi pe deal".
Via de pe Şerbe „vie pe locul mai ridicat din Şerbe".
Ziria (notat şi Zire) „loc pe un deal, de aici porneşte o pantă mare".
GABRIEI:. VASILIU

DE LA TOPONYMIE DU VILLAGE

BOCŞA

(Resume)
L'article preserute une enquete effeotuee en deux ~tappes en 1978 et 1983
pour le „Tresor toponymique de Roumanie". En 1930 le village a ete enquete aussi
par Emil Petrovici pour l'Atlas linguistique roumain (ALR II).
Un examen attentif, dans une enquete complexe, prouve que !'element toponymique roumain est preponderant. Le materiel connu jusqu' ici est employe
dans Ies etudes de Iangue et dans celles d'histoire.
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