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 Cuvântul polisemantic “a ţipa” este menţionat în DEX cu etimologie 
necunoscutӑ, poate şi fiindcӑ s-a trecut cu vederea sensul sӑu de bazӑ, acela de 
“a arunca”, folosit încӑ de locuitorii satelor ardelene, mai ales sub forma “a 
ţâpa”.Spre deosebire de “a ţipa” folosit doar cu sensul de “a striga”, verbul “a 
ţâpa” are mai multe sensuri, pe care voi încerca sӑ le evidenţiez în exemplele 
urmӑtoare:  
 -a arunca- Fӑrӑ nicio ruşine, ţâpӑ gunoiul pe unde apucӑ.  

 -a scoate- S-a sӑturat de problemele pe care i le-a fӑcut şi l-a ţâpat afarӑ 
din casӑ 
 -a se dezbrӑca- Deodatӑ începe sӑ-şi ţâpe hainele de pe el. 
 -a se nӑpusti- S-a ţâpat la gâtul lui, gata-gata sӑ-l omoare. 
 -a abandona- Dupӑ ce s-a folosit de el, l-a ţâpat în mijlocul drumului. 
 
 Deoarece dicţionarele româneşti nu oferӑ un rӑspuns privind etimologia 
acestui cuvânt, am cӑutat în Vocabulario Treccani (italian) şi am gӑsit o posibilӑ 
explicaţie la cuvântul “emancipare”, a cӑrui structurӑ este urmӑtoarea:”e-“ 
+”manus” + “cipare=capere”. Înţelesul cuvântului”emancipare” fiind acela de 
“eliberare dintr-o situaţie” sau (respectând structura ) “a scӑpa din mânӑ”, cred 
cӑ verbul”a ţâpa” are aceeaşi origine cu cel latin “cipare”. Am în vedere şi faptul 
cӑ acţiunea exprimatӑ de verbul “a ţâpa” implicӑ de cele mai multe ori mâna, 

pentru a se finaliza.  
 Cum nicio altӑ limbӑ romanicӑ nu are cuvântul “a ţâpa”, probabil cӑ nici 
limba românӑ nu l-a moştenit din latinӑ, ci îl are din ceea ce numim “substrat”, 
acel fond lexical indo-european, comun limbilor din vechea Europӑ, deci şi celei 
latine. Faptul cӑ limba românӑ a pӑstrat acest cuvânt îmbogӑţindu-i sensurile 
aratӑ vechimea, dar şi capacitatea ecesteia de a se  îmbogӑţi prin mijloace 
proprii. Dacӑ de la verbul “a ţipa” avem ca derivat substantivul “ţipӑt”, de la “a 
ţâpa” nu avem un astfel de derivat substantival (eventual “ţâpare” ), ceea ce mӑ 
face sӑ cred cӑ cele douӑ cuvinte sunt mai degrabӑ omonime şi nu unul şi 
acelaşi cuvânt. 


