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Abstract: By indicating a connection between tradition and modernity, names 
offer a clear image of the past and the present. Names mirror the particularities of 
individuals’ lives, on the one hand, and the life of the communities, on the other.
The aim of this study is to analyse the way in which first names given by people in 
the Land of Chioar were influenced by multiculturalism, mostly associated with 
religion, ethnicity and the onomastic fashion at the time of naming. Therefore, a 
strong impact can be observed in the case of baptismal names (given during the 
ceremony of baptism) as a result of the phenomena that took place in the history 
of the Romanian language, especially after 1989, when the Romance influence was  
strongly felt in the Land of Chioar.
Using the first names recorded in the civil registries of the Land of Chioar (a 
multi-ethnic and multi-confessional region), this research is, in fact, a synchronic 
and diachronic analysis of first names, emphasizing the way in which name givers’ 
attitudes subscribe to the global trend.
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1. Consideraţii preliminare
Prezenta lucrare îşi propune să analizeze modalitatea în care prenumele atri-

buite de chioreni au fost influenţate de multiculturalitate, aceasta fiind asociată cu 
religia, etnia, moda onomastică de la un moment dat. Se observă puternicul impact 
survenit asupra numelor de botez ca urmare a fenomenelor petrecute în istoria limbii 
române, în special după 1989, când influenţa romanică este puternic resimţită şi în Ţara 
Chioarului.

Având ca material de studiu prenumele consemnate în Registrele Stării Civile 
aferente localităţilor Ţării Chioarului1 (zonă multietnică şi pluriconfesională), prezenta 
cercetare este, în fapt, o analiză sincronică şi diacronică a acestora, reliefând modul în 
care atitudinea nominatorului se înscrie sau nu în trendul actual.

1 Ţara Chioarului este situată în sud-vestul judeţului Maramureş, ţinutul fiind delimitat în 
vest de râul Someş, în est de dealurile Şatra şi Pietriş, care separă depresiunea Băii Mari de Ţara 
Lăpuşului, la nord de lanţul munţilor Oaş, Gutâi şi Ţibleş, iar la sud, de platforma someşeană.
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2. Consideraţii teoretice
Factor ordonator al vieţii şi activităţii omeneşti, numele defineşte identitatea2 

persoanei, individualizând-o în cadrul familiei sau al comunităţii din care face parte. 
Apărut ca o necesitate, actul denominativ este amintit încă de la începutul lumii când: 
„a pus Adam nume tuturor animalelor şi tuturor păsărilor cerului şi tuturor fiarelor săl-
batice” (Geneza 2: 20). De atunci şi până în prezent s-a observat că acest proces suferă 
o permanentă modificare, denominaţia înregistrând schimbări în funcţie de semnifica-
ţiile atribuite, dar şi de cultura în care apare.

Potrivit Daianei Felecan (2013: 761), „a da nume unei persoane implică o primă 
etapă a numirii, treapta clasificatoare, să-i spunem, individului fiindu-i recunoscută cali-
tatea de obiect al numirii: faptul de-a-fi-om. Deci întâia etapă spre numire încadrează 
obiectul de numit în genul proxim (uman). Acest prim proces denominativ – nedi-
ferenţiator la nivel individual – are loc, în taxonomia coşeriană, la nivelul universal al 
limbajului3, acolo unde lucrurile se cheamă într-un fel şi nu altfel, iar locutorii le cunosc 
intuitiv şi le acceptă denumirea printr-o convenţie general împărtăşită […]. Numirea 
se suprapune aici peste desemnare, iar concordanţa dintre lingvistic şi extralingvistic se 
evaluează în termeni de congruenţă”.

Cercetând istoria numelor de persoane, Domniţa Tomescu (2001: 16) distinge 
patru mari perioade ale dezvoltării sistemului onomastic, şi anume:

1. constituirea unui sistem de denominaţie personală prin romanizare şi creştinare;
2. împrumuturile unor nume de persoane prin contactul cu popoarele migratoare;
3. fixarea sistemului antroponimic românesc medieval sub influenţa dominantă a biseri-
cii ortodoxe;
4. modernizarea numelor de persoane.

Despre subiectul adoptării unor denominaţii străine şi, deci, a modernizării sis-
temului de nume proprii în România scrie şi Teodor Oancă (2001: 134). Acesta evi-
denţiază trei tendinţe principale care se manifestă în antroponimia românească actuală: 

1. negarea (într-o oarecare măsură) a antroponimelor româneşti tradiţionale – cu deose-
bire în mediile orăşeneşti – şi înlocuirea lor, tot mai evidentă, cu forme diminutivale şi 
hipocoristice; 

2 „The identity of an individual should be considered the result of the on-going interaction 
between the individual and his social environment […]. Social identity has a liminal function: 
it is distinguishes between different individuals and position them in respect of each other” 
(Boerrigter 2007: 55).

3 Coşeriu (1992–1993: 135–136) identifică „trei planuri ale structurii generale a limbaju-
lui: planul universal al vorbirii în general (independent de determinările istorice), planul istoric 
al limbilor şi planul individual al discursului (sau al «textului»), planuri ce se evidenţiază prin 
faptul că limbajul este o activitate umană universală care se realizează de către fiecare vorbitor 
în mod individual şi întotdeauna potrivit cu anumite tradiţii istorice (nu există vorbire în afara 
unei limbi)”.
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2. interesul manifestat pentru nume străine; 
3. înmulţirea cuvintelor care alcătuiesc numele personal, atât la acordarea numelui nou-
născutului, cât şi, ulterior, la cerere. 

În opinia noastră, atribuirea unui prenume nou-născutului a fost şi este un act 
cu o importanţă aparte, întrucât denominaţia nu este oferită la întâmplare, ci poartă 
o încărcătură afectivă, conţinut ideologic şi semnificaţie socială. Dacă în Antichitate, 
numele viitorului numit reflecta trăsăturile lui caracteristice, în societatea modernă, 
mereu supusă schimbărilor, prenumele defineşte o identitate, comunică un mesaj, 
oferă individului un rol în cadrul comunităţii din care face parte.

Întrucât „a învesti cu nume este, probabil, activitatea subiectivă şi conştientă de 
creaţie lingvistică cea mai angajantă din punctul de vedere al responsabilităţii agentului 
faţă de evoluţia pacientului la nivel nominal” (Felecan D. 2014: 493), oamenii au mani-
festat o atenţie sporită pentru denominaţia dată urmaşilor. Astfel, procesul numirii s-a 
fundamentat pe criteriul nomen est omen, căruia Iorgu Iordan (1979: 42) i-a găsit tra-
ducerea „de numele omului depinde soarta lui”. În acest fel, lingvistul scoate în evidenţă 
faptul că prenumele este, de fapt, o urare pentru cel care îl poartă: „de aceea se alegeau 
nume care exprimau în modul cel mai clar dorinţa părinţilor ca odrasla lor să fie perso-
nificarea a tot ce este bun, frumos, înălţător etc.” (Ibidem: 42). 

Numind, părinţii pot alege, într-un mod subiectiv, dacă identitatea descenden-
ţilor se va înscrie pe linia tradiţiei sau dacă va fi adaptată în trendul actual. Prenumele 
vechi vor fi concurate de cele moderne, fapt care va supune desemnarea unui proces de 
înnoire, numele fiind „domeniul cel mai penetrabil al antroponimiei, cel mai receptiv 
în materie de influenţe străine” (Vascenco 1969: 124).

3. Prenume multiculturale în Ţara Chioarului
Orice comunitate se diferenţiază în cadrul unor „arii înconjurătoare” (Ruxăndoiu/

Chiţoran, apud Felecan O. 2011: 396), definindu-se prin existenţa aceloraşi idei şi cre-
dinţe, dar şi prin utilizarea unui vocabular simplist, înţeles şi folosit de toţi vorbitorii. 
Conservarea limbajului îşi va pune amprenta şi asupra sistemului denominativ, prin 
folosirea unui inventar restrâns de prenume. Localităţile4 din Ţara Chioarului consti-
tuie o zonă geografică unitară, întrucât, pe de o parte, nu se remarcă graniţe notabile 
care ar putea limita contactul lingvistic din cadrul grupului social, fapt care asigură exis-
tenţa unui „idiom” omogen datorită particularităţilor lexicale care definesc acel grai. 
Pe de altă parte, caracterul închegat al locuitorilor din Chioar este dat şi de obiceiurile, 
tradiţiile şi portul popular specific, care evidenţiază întreaga comunitate chioreană, 
conferindu-i o notă aparte în cadrul colectivităţii maramureşene.

Dat fiind faptul că „socialul” este infiltrat în toate elementele comunicării şi, 
implicit, în actul denominativ, fapt dovedit de prezenţa „unui sistem semiotic unitar”, 

4 Potrivit antropologilor, „nu există colectivitate umană lipsită de interacţiuni cu alte 
colectivităţi umane, iar aceste contacte sunt definitorii pentru fiecare dintre aceste colectivităţi” 
(Mihăilescu 2007: 221).
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raportat în permanenţă la normele gramaticale în baza cărora a fost creat, „alegerea 
numelor de botez are două motivaţii, ambele subiective: pe de o parte, există un sub-
strat afectiv, dobândit pe parcursul experienţei individuale, iar, pe de altă parte, apare o 
influenţă externă, care se manifestă sincronic în funcţie de anumite evenimente colec-
tive sau de modă” (Felecan O. 2011: 397).

Startul „modei lingvistice”5 şi a noului în onomastică a fost dat de către reprezen-
tanţii Şcolii Ardelene şi a fost continuat, în celelalte provincii, de tinerii care au studiat 
în străinătate. Astfel, prenumele latineşti, franţuzeşti şi italieneşti s-au „aclimatizat” lim-
bii române, fiind preferate şi de nominatorii din Ţara Chioarului. Remarcabilă este şi 
influenţa engleză sau germană, care aduce, în prima jumătate a secolului XX, inovaţii 
notabile în epocă (v. Felecan O. 2009a: 93).

Înainte de 1989, mediul rural conserva o tradiţie a numelui prin antroponime 
ca Ana, Dumitru, Elena, Gheorghe, Grigore, Ion6, „care a fost şi este cel mai răspândit şi 
frecvent nume de persoană nu numai la români, ci la toate popoarele europene (bine-
înţeles, în forme specifice fiecărei limbi)” (Ionescu 2001: 224), Maria, Pavel, Ştefan, 
Timotei, Vasile etc., alese în baza unor criterii precum cel calendaristic sau cel al con-
tinuităţii în cadrul familiilor. Căsătoriile mixte cu persoane din alte zone geografice, 
de alte naţionalităţi sau confesiuni, dorinţa de schimbare apărută odată cu democraţia 
sau adoptarea unor prenume străine reprezintă principalii factori care conferă noutate 
procesului denominativ, favorizând apariţia unei discontinuităţi în tradiţia antropono-
mastică prin nume de botez ca: Alexia, Amaia, Anabel, Beatrice, Darius, Darrin, Denis, 
Evelyn, Fernando, Marisa, Medeea, Melisa, Nerea, Roberto, Vanesa etc. Procesul de înnoire 
al antroponimiei chiorene, în general şi al prenumelui, în particular, s-a desfăşurat de-a 
lungul timpului. Unele denominaţii au fost preluate şi împământenite cu succes atât în 
mediul urban, cât şi în cel rural (Antonio, Carla, Gianina, Melisa, Patricia, Vanesa etc.), 
pe când altele au fost consemnate ca apariţii rare, oamenii simţindu-le nepotrivite pen-
tru odraslele lor (Amaia, Electra, Hazel, Ilayda, Kiruna, Ramya etc.).

Mediul rural se dovedeşte mai conservator decât cel urban, astfel că, sătenii au, 
în continuare, o predilecţie pentru numele tradiţionale, „moda” punându-şi amprenta, 
cu precădere, în rândul orăşenilor. Acest lucru se explică şi prin repartiţia etnică şi 

5 S-a optat pentru moda lingvistică „prin analogie cu cea vestimentară, întrucât şi aici 
funcţionează acelaşi joc între imuabil şi efemer, între aventura novatoare şi cuminţenia 
tradiţionalistă, în aceeaşi atmosferă de mimetism frenetic, dar şi de contestare vehementă. Ca 
şi în vestimentaţie, nu tot ce se poartă la un moment dat este bun, corect şi frumos, dar nici 
nu trebuie automat respins orice iese din obişnuinţa noastră lingvistică sau contravine gustului 
personal” (Gruiţă 2006: 9).

6 Sextil Puşcariu (1976: 297–298) notează faptul că numele sfântului Ion este prenumele 
care a dezvoltat şi în slavă şi în limba română cele mai multe variante hipocoristice. Astfel, în 
limba română întâlnim numele Ionaş, Ionaşcu, Iuonea, Ioncel, Ionel, Ioaneş, Ionică, Ioniţă, Ioniţiu, 
Ionuţ, Ioana, Ioneasa; de la varianta Onu au apărut derivatele: Oana, Oancea, Oniciu, Oncică, 
Oncilă, Oncioiu, Onea, Onescu, Oniga; de la varianta Ene au apărut derivatele: Enescu, Ienciu, 
Ieneşel, Ioba, Ioban; de la varianta Ivan: Ivănel, Ivancu; de la Ioja este Jică, iar de la Iancu, Iancăş; de 
la Nelu, Nelucu, Liţa, Liţi, Nică, Nicu, Nişi, Niţică, Niţucu, Niţă, Niţică, Niţucă, Niţu, Niţescu, Nuţu.
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confesională a populaţiei7, întrucât, în cadrul oraşelor coexistă indivizi cu religii/con-
fesiuni (ortodoxă, greco-catolică, romano-catolică, penticostală, reformată etc.) şi naţi-
onalităţi diferite (germană, maghiară, rusă, turcă, ucrainiană). În acest sens, Cristian 
Ionescu (2001: 5) observă că „pe teritoriul României au trăit şi trăiesc, pe de o parte, 
comunităţi lingvistice distincte (cea mai importantă, în ordinea mărimii, fiind cea 
maghiară), care au libertatea uzului propriei limbi (deci şi a numelor de persoană spe-
cifice) şi se influenţează reciproc, iar, pe de altă parte, comunităţi religioase diferite (cea 
mai importantă numeric este cea ortodoxă), care, deşi creştine (excepţiile sunt foarte 
puţin numeroase), aparţin totuşi unor confesiuni diferite. Există deci în România 
importante diferenţe lingvistice şi religioase, cu repercusiuni directe asupra numelor 
de persoane”.

Multiculturalitatea regăsibilă la nivelul actului denominativ în Ţara Chioarului 
se explică şi prin faptul că după anul 1989, mulţi români au emigrat în Occident, pre-
luând de acolo prenume diferite faţă de cele autohtone (Alesia, Anabel, Betty, Carla, 
Dominique, Evelyne, Marissa, Miguele, Roberto, Sergio, Valentino etc.). În plus, mass-
media influenţează alegerea numelor de botez, întrucât apariţia unor posturi TV si 
radio private a constituit o importantă sursă de inspiraţie antroponomastică. Această 
influenţă s-a exercitat mai mult „asupra oamenilor cu vederi largi, liberale, avizi de nou, 
a celor cu o cultură medie şi submedie şi, în fine, a tinerilor” care se dezic de tradiţia 
răsăriteană (v. Felecan O. 2009b: 78).

În pofida modernizării, comunităţile chiorene, cu precădere cele din mediul 
rural, păstrează încă viu obiceiul de a oferi copiilor nume de sfinţi. Tradiţia8 se impune 
prin opţiunea pentru denominaţii sacre atribuite, pe de o parte, în virtutea faptului că 
cel botezat se află sub protecţia sfântului al cărui nume îl poartă, identitatea primită 
devenind un liant între el şi divinitate. Pe de altă parte, aproprierea prenumelor calen-
daristice/hagiografice oferă, în cadrul familiilor, o continuitate antroponimică. Deci, 
dacă bunicul se numeşte Dumitru, este necesar ca şi fiul şi nepotul să fie botezaţi astfel, 
marcând descendenţa paternă.

Drept urmare, „indiferent de epoca la care ne referim, sistemul antroponimic 
reflectă indubitabil transformări sau tendinţe care caracterizează societatea în general, 
ori grupurile sociale, în particular” (Oancă 1996: 7). Orice noutate apărută la nive-
lul numirii trebuie văzută ca un fenomen social, întrucât adoptarea unui nume nou 
de către mai mulţi membri ai unei colectivităţi devine, într-un interval de timp relativ 
scurt, o modă în cadrul comunităţii respective.

7 Datele recensământului din 2011 arată că în judeţul Maramureş coexistă numeroase etnii 
şi confesiuni religioase (v.  http://www.ecoduri.com/recensamantul-populatiei/Maramures.
php#etnie).

8 „Tradition refers to a broad spectrum of socially acquired behavioral restrictions or obli-
gations. Like temptation, tradition is both a qualitative and quantitative variable, encompassing 
both the contents and strength of a group’s practices” (Douglas 2010: 71). 
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3.1. Prenume religioase / hagiografice
Întrucât „le christinianisme est aussi une religion du nom” (Vaxelaire 2005: 411), 

numele este într-o strânsă legătură cu religia. Fundamentându-se pe principiile aces-
teia, nou-născutul primeşte „un statut” prin intermediul cadrului ritual al botezului9, 
un prenume ce va influenţa viaţa purtătorului. Prin atribuirea unei identităţi creştine, 
copilul devine fiinţă a lui Dumnezeu, capătă „chipul şi asemănarea” lui Hristos, deno-
minaţia înfăţişând legătura omului cu sacralitatea. „Sfântul este pildă a unirii personale 
cu Dumnezeu şi, prin aceasta, desăvârşeşte taina numelui. De aceea, creştinii poartă 
numele sfinţilor şi caută să urmeze în desăvârşire prietenilor Mirelui, primind ajutorul 
acestora prin mijlocirile lor către Dumnezeu” (Stăniloae 1978: 50).

Frecvenţa mare a prenumelor inspirate din Biblie se datorează faptului că părinţii 
proiectează caracteristicile referentului asupra copilului, „translocând o parte din cutu-
mele lor (psihologia, preferinţele, aspiraţiile, neîmplinirile) în fiinţa locuită de celălalt. 
Se produce un transplant de identitate, de extirpare a sinelui şi de mutare a lui în teri-
toriul stăpânit de alteritate” (Felecan D. 2014: 492). Astfel că, „în mentalitatea celor 
care optează pentru nume de sfinţi, odată cu transferul de nume are loc şi «o transfu-
zie» din personalitatea purtătorului ilustru, atributul care l-a con-sacrat, care i-a asigu-
rat notorietatea, care l-a scos din eterogenitatea nediferenţiată a profanului şi l-a aşezat 
pe direcţia spre sacru” (Felecan D. 2017: 28). Deci, prenumele ilustre încifrează unele 
caracteristici care devin particularităţile celor numiţi, direcţia acestei legături fiind „de 
la cauză la efect, de fapt, de la dorinţă la realizarea dorinţei” (Iordan 1979: 42).

Chiar dacă tot mai mulţi oameni aleg, cu precădere, nume moderne, factorul 
religios dictează şi astăzi opţiunea nominatorilor, mai ales când pruncul este născut 
în ziua celebrării unui sfânt. Din dorinţa de a respecta atât cutuma tradiţional-religi-
oasă10, cât şi moda, părinţii optează în favoarea prenumelor ce satisfac ambele doleanţe, 
ajungându-se la structuri nominative hibride: Alessia-Maria, Anais-Elena, Eric-Achim, 
Ilayda-Maria, Izamara-Maria, Jessica-Ionela, Kevin-Ştefan, Roberto-Ioan, Sedef-Sofia etc.

Alegerea prenumelor simple, duble sau triple rămâne la decizia strictă a denomi-
natorilor, însă cert este că, indiferent de opţiunea lor, sacrul este păstrat în antroponimie 
prin numărul mare de ocurenţe precum: Andrei, Anton/Antonie, Augustin, Constantin, 

9 „Botezul reprezintă taina preliminară (la toate celelalte taine individul poate avea acces 
doar în calitate de creştin) ce reface şi oficializează cel mai puternic legătura dintre sacru şi pro-
fan, prin scoaterea/«extragerea» fiinţei din anonimat/nediferenţiat şi predarea/încredinţarea 
ei în seama lui Dumnezeu. Responsabilii cu găsirea/atribuirea numelui de botez se asigură (în 
deplină conştiinţă creştină sau doar prin respectarea tradiţiei) de înregistrarea nou-numitului 
în nomenclatorul peren. Spunerea pe nume odată cu botezul înseamnă, cum afirmam anterior, 
validarea celui numit de către Dumnezeu şi începutul însoţirii cu El pe tot restul parcursului 
existenţial, după cum pomenirea (în taina morţii) pe numele dobândit la botez (şi numai pe 
acesta, indiferent de câte alte semne verbale identificatoare va fi avut parte de-a lungul vieţii 
pământeşti) îi asigură însoţirea cu Creatorul şi întru viaţa eternă” (Felecan D. 2017: 22–24).

10 „La place du nom dans les traditions juive et chrétienne este monumentale, et influ-
encera en conséquence des siècles de pensée. La Bible nous fournit par exemple un thème tou-
jours présent, celui de la présence organique du nom” (Vaxelaire 2005: 412). 
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Ciprian, Dumitru/Dimitrie, Daniel, David, Efrem, Ezra, Gheorghe, Grigore, Iacob, Ioan, 
Iosif, Ilie, Levi, Luca, Matei, Marcu, Nectarie, Nicolae, Pavel, Petru, Rei, Stelian, Ştefan, 
Toma, Valentin ş.a. – la băieţi; Alexandra, Ana, Cipriana, Daniela, Dumitra, Ecaterina, 
Elena, Elisabeta, Filofteia, Gabriela, Georgiana, Ioana, Irina, Maria, Magdalena, Mihaela, 
Nectaria, Paula, Petra, Rita, Sara, Sofia, Tatiana, Tereza, Veronica ş.a. – la fete.

În atribuirea prenumelor din Sfânta Scriptură importantă este şi confesiunea 
nominatorului, întrucât, în funcţie de aceasta, se va horărî viitoarea denominaţie. Dacă 
(neo)protestanţii aleg cu precădere nume de botez regăsite în Vechiul Testament, catoli-
cii şi ortodocşii optează pentru cele hagiografice.

Analizând registrele cu nume regăsite în zona cercetată, observăm că, în zilele 
noastre, prenumele biblice „la modă” sunt: Andrei, David, Luca, Marc/Marcu, Mihai, 
Ştefan – la băieţi. Aceste denominaţii sunt întregistrate fie simple, fie în combinaţii:

– Andrei: Andrei-Anton, Andrei-Casian, Andrei-Dimitrie, Andrei-George, 
Andrei-Ioan, Andrei-Matei, Andrei- Nectarie, Andrei-Ştefan, Andrei-Vasile;

– David: David-Andrei, David-Antoniu, David-Constantin, David-Dumitru, David-
Gheorghe, David-Ioan, David-Luca, David-Matei, David-Nicolae, David-Paul, David-
Stelian, David-Ştefan, David-Vasile;

– Luca: Luca-Alexandru, Luca-Beniamin, Luca-Dimitrie, Luca-Efrem, Luca-Ioan, 
Luca-Isaia, Luca-Matei, Luca-Natan, Luca-Paul, Luca-Samuel, Luca-Ştefan, Luca-Timotei;

– Marc(u): Marcu-Bartolomeu, Marc-Casian, Marcu-Efrem, Marc-George, Marcu-
Mihail, Marcu-Paul, Marcu-Ştefan, Marc-Vasile;

– Mihai: Mihai-Avraam, Mihai-Gavril, Mihai-Ioan, Mihai-Luca, Mihai-Matei, 
Mihai-Nicolae, Mihai-Petru, Mihai-Stelian, Mihai-Tobias; 

– Ştefan: Ştefan-Andrei, Ştefan-Casian, Ştefan-Dimitrie, Ştefan-Gavril, Ştefan-Ioan, 
Ştefan-Pavel, Ştefan-Teofan, Ştefan-Vasile. 

Chiorenii manifestă o preferinţă şi pentru anumite prenume biblice feminine ca: 
Ana, Anastasia, Antonia, Elena, Ilinca, Irina, Maria, Sofia. Aceste nume apar atât simple, 
cât şi duble, dintre care amintim:

– Ana: Ana-Andreea, Ana-Dumitriţa, Ana-Elena, Ana-Filoftea, Ana-Ioana, Ana-
Lucia, Ana-Maria, Ana-Nectaria, Ana-Paraschiva, Ana-Ştefana, Ana-Sofia, Ana-Veronica;

– Anastasia: Anastasia-Casiana, Anastasia-Dumitra, Anastasia-Elena, Anastasia-
Georgiana, Anastasia-Ionela, Anastasia-Maria, Anastasia-Paula, Anastasia-Ruth, 
Anastasia-Ştefania;

– Elena: Elena-Ana, Elena-Andreea, Elena-Eudochia, Elena-Georgiana, Elena-Ioana, 
Elena-Maria, Elena-Petra, Elena-Rita, Elena-Ştefania, Elena-Sofia;

– Ilinca: Ilinca-Anastasia, Ilinca-Dumitriţa, Ilinca-Eleonora, Ilinca-Gabriela, 
Ilinca-Ioana, Ilinca-Maria, Ilinca-Nectaria, Ilinca-Paula, Ilinca-Sofia;

– Irina: Irina-Andreea, Irina-Casiana, Irina-Elena, Irina-Gherghina, Irina-Ionela, 
Irina-Lidia, Irina-Maria, Irina-Nona, Irina-Paula, Irina-Sara, Irina-Sofia, Irina-Veronica;

– Maria: Maria-Ana, Maria-Ecaternia, Maria-Elena, Maria-Eva, Maria-Gabriela, 
Maria-Iustina, Maria-Lucia, Maria-Magdalena, Maria-Nicola, Maria-Petra, Maria-Rafila, 
Maria-Sara, Maria-Sofia, Maria-Ştefana, Maria-Teodora;



132  •  Maria-Mara Ignat

– Sofia: Sofia-Ana, Sofia-Anastasia, Sofia-Elena, Sofia-Estera, Sofia-Gabriela, 
Sofia-Ioana, Sofia-Ionela, Sofia-Maria, Sofia-Nicoleta, Sofia-Paula, Sofia-Teodora.

Dat fiind faptul că în comunităţile din Ţara Chioarului regăsim şi penticostali, 
baptişti, martori ai lui Iehova etc., în inventarul prenumelor întâlnim şi denominaţii 
vetero-testamentare ca: Abel, Abigel, Avram, Beniamin/Benjamin/Veniamin, Cadmiel, 
Cain11, Caleb, Elias, Ezekiel, Ezra, Ioil/Ioiel, Ionadab, Ionatan, Iov, Isaia, Joseph, Levi, 
Moise, Nathan, Nathanael, Rei, Ruben, Samuel, Saul, Tobias, Timotei ş.a. – la băieţi; iar 
Abigail, Damaris, Debora(h), Eklesia, Estera, Iaela, Lidia, Miriam, Persida, Priscila, Rahela, 
Ruhama, Rut(h), Sara(h), Semida / Simida, Seyra, Tabita ş.a. (v.  Bălan-Mihailovici 
2003) – la fete. Prenumele de faţă sunt acordate de nominatori care îşi aproprie atribu-
tele personajelor din Biblie: „lipsit de un inventar specific, protestantismul se caracteri-
zează prin refuzul numelor de sfinţi catolici sau ortodocşi şi acceptarea largă a numelor 
din Vechiul Testament” (Ionescu Pérez 2007: 226). În acest sens, Oliviu Felecan (2013: 
93–94) prezintă trei funcţii simbolice ale prenumelor, dintre care primele două pun 
în lumină modalităţile de acordare a nominaţiilor nou- şi veterotestamentare în cadrul 
unui grup social (neo)protestant:

– funcţia separatoare, care-i „individualizează pe cei ce poartă prenume neobişnu-
ite de restul oamenilor”;

– funcţia unificatoare, ce „reuneşte purtătorii unor nume de botez într-un grup 
(familia) sau într-o colectivitate (satul, de ex.)”;

– funcţia de prestigiu, care se bazează pe ideea de faimă, întrucât „cei clasaţi pe o 
poziţie inferioară în comunitate vor tânji spre imitarea modelelor, în timp ce persoa-
nele aflate în vârful ierarhiei sociale vor încerca să se diferenţieze (şi) antroponimic de 
mase” .

3.2. Influenţe multietnice reflectate în prenumele din Ţara Chioarului
De-a lungul timpului, românii au trăit în colectivitate cu populaţii de etnii dife-

rite, fapt care a determinat apariţia unor contacte lingvistice şi culturale. Cum poporul 
român a fost dintotdeauna deschis spre nou, oamenii şi-au apropriat cu uşurinţă ter-
meni din limbile conlocutorilor, plasând idiomul nostru în rândul „celor mai ospitali-
ere din Europa, ceea ce se traduce pe tărâm antroponimic printr-o deschidere majoră 
faţă de prenumele străine, indiferent de epoca istorică” (Felecan O. 2009c: 67).

Referindu-ne la Ţara Chioarului, constatăm că există localităţi (în special, 
Cătălina şi Coltău, dar şi Baia Mare, Baia Sprie, Cicârlău, Ciolt, Ilba, Remetea 
Chioarului, Şomcuta Mare, Tăuţii-Măgherăuş) unde nu se poate vorbi de unitate sau 
coerenţă antroponimică, întrucât cetăţenii acestora utilizează atât limba română, cât şi 
cea maghiară, punând, astfel, arealul cercetat în relaţie cu multiculturalitatea, regăsită, 
ca peste tot în lume, şi în Europa Centrală. Folosindu-se, cu precădere, cele două limbi, 

11 Precizăm că în acest caz numele nu are „forţă actanţională” (Freud 1991: 47), întrucât 
„nu tratează numitul ca o simplă reîncarnare a referentului iniţial, ci, dimpotrivă, copilul va da 
numelui sensuri noi (identitate), care vor înlocui treptat sensul dat de antepurtători” (Herzfeld 
1982: 289).
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dar şi engleza sau italiana, spaniola, franceza etc. atunci când chiorenii se întorc acasă 
de la muncă din străinătate, idiomurile se întrepătrund continuu, oamenii realizând un 
code-switching permanent. 

Dat fiind faptul că printre chioreni se numără, într-o mare proporţie, etnici 
maghiari12, constatăm că aceştia au o influenţă notabilă în onomasticonul zonei aflate 
în discuţie (v. şi O. Felecan 2010: 116–131). Astfel, regăsim prenume ca: Agota, Attila, 
Csaba, Csilla, Emese, Enikö, Erika, Ferencz, Gellert, Gizella, Gyongy, Hajnal, Ibolya, István, 
Kinga, Lászlo, Orsolya, Rajmond, Szabolcs, Szilard, Tamas, Tünde, Zoltan ş.a. Prezentele 
denominaţii apar foarte rar singure, nominatorii alegând, de cele mai multe ori, pre-
nume duble ca: Agota-Hajnal, Attila-Csaba, Blanka-Gizella, Beatrix-Erika, Delinke-
Ibolya, Ferencz-Zsolt, Gellert-Norbert, Hajnal-Ibolya, Jutka-Orsolya, Lázlo-Lorand, 
Norbert-Szabolcs, Rajmond-Géza, Szilard-Attila, Zoltan-Patrik ş.a. 

Prenumele duble sunt oferite de nominatorii de etnie maghiară şi atunci când 
aleg un nume de botez româno-maghiar, ca de exemplu: Attila-Ionuţ, Csilla-Andreea, 
Enikö-Maria, Gertrude-Miruna, Hajnalka-Denisa, Kinga-Maria, Patrik-David, Szilard-
Paul, Tamas-Mihai ş.a. 

Interesante sunt şi denominaţiile reieşite din combinaţii între prenumele 
maghiare şi cele străine, fapt care demonstrează că şi ungurii aleg nume de botez în tren-
dul actual. Exemplificăm, în acest sens: Arpad-Fernando, Beata-Emily, Csilla-Jennifer, 
Emese-Tiffany, Erika-Michaela, Ferencz-Lorenzo, Ibolya-Carla, Lázlo-Mario, Rajmond-
Antonio, Tamas-Leonardo ş.a. 

Nominatorii de etnie maghiară aleg şi prenumele triple, care, de regulă, au 
în componeţa lor nume ungureşti, româneşti şi străine: Alexandru-Lorenzo-Tamas, 
Bianca-Agota-Sophia, Csaba-Vladuţ-Szilard, Denis-Tamas-Marc, Erika-Maria-Francesca, 
Flavia-Noemi-Carla, Gizella-Maria-Anabell, Ioana-Mirabella-Agota, Lukas-Lucian-Louis, 
Michel-Ferencz-Paul, Norbert-Davide-Anton, Patrik-Tiberiu-Carlos, Szilvia-Alina-Eveline, 
Tibor-Ricardo-Marian, Vidor-Alex-Johny, Zsuzsi-Ioana-Anisia ş.a. 

În Maramureş locuiesc şi etnici ucrainieni, iar convieţuirea cu aceştia are reper-
cusiuni şi la nivelul antroponimiei „prin nume de persoane primite fie în forma iniţială 
(Dragomir, Vladimir, Seneslav), fie prin altele, atestate de cronici şi documente păstrate 
până în zilele noastre: Bogdan, Dragoş, Preda, Radu, Stan, Stroe, Vlad. Influenţa slavonă 
a adus numeroase nume de sfinţi şi de botez, în mare parte împrumutate, la rândul lor, 
din greacă: Alexandru, Andrei, Dan, Gheorghe, Ileana, Nicolae. Ele s-au împământenit pe 
întreg teritoriul românesc, adăugându-li-se o serie de derivate, fie create de români, fie 
împrumutate de la vecinii sârbi, bulgari, greci, ruşi etc.” (Felecan O. 2009d: 100). 

În zilele noastre observăm cum, comparativ cu locuitorii din Ţara 
Maramureşului, chiorenii aleg tot mai rar denominaţii de origine slavă, înregistrându-
se ocurenţe relativ puţine, ca de exemplu: Alexa, Eudochia, Fedor, Ivan, Ivona, Nataşa, 
Năstaca/Năstafa, Parasca, Svetlana. Aceste forme individuale simple ocupă din ce în 
ce mai puţin teren, optându-se, cel mai des, pentru prenume duble. Exemple de nume 

12 De exemplu, în Coltău, din totalul de 2557 de locuitori, 53.23% sunt maghiari (v. http://
www.ecoduri.com/recensamantul-populatiei/Maramures.php#etnie).
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de botez româno-ucrainiene pot fi: Alexandra-Oxana, Andreea-Parasca, Boris-Andrei, 
Fedor-Ioan, Ivan-Petru, Lenka-Maria, Liuba-Denisa, Mika-Mădălina, Nataşa-Ioana, 
Năstaca-Ioana ş.a.

Limbile romanice13 şi cele germanice (engleza şi germana) au, de asemenea, un 
aport însemnat în antroponimia Ţării Chioarului, observându-se, ca o tendinţă gene-
rală a perioadei actuale, o preferinţă aparte pentru numele străine în detrimentul celor 
tradiţionale/hagiografice româneşti. Astfel, regăsim:

– prenume de origine italiană: Alesia/Alessia, Alesandra/Alessandra, Alessandro, 
Angelo, Antonio, Beatrice, Claudio, Cristiano, Dario, Davide, Fabio, Geanina, Giovanni, 
Giulia, Giuliana, Giuseppe, Lorenzo, Luciano, Luisa, Marco, Mario, Matteo, Paolo, 
Roberto, Riccardo, Romina, Sergio, Stefano, Valentino;

– prenume de origine spaniolă: Alberto, Alicia/Alisia, Amaia, Carlos, Carmelo, 
Dario, Diego, Dolores, Ernesto, Miguel, Luis, Rosalinda, Soledad, T(h)alia;

– prenume de origine franceză: Alice, Bernadette, Celine, Denis, Dominique, 
Eveline, Ivone, Jasmin, Julien, Madelaine, Melanie, Michel, Nicole, Nicolas, Raphael, Susane, 
Vanessa, Viviane;

– prenume de origine engleză: Andy, Betty, Brenda, Christian, Edith, Edward, 
Elisabeth, Elvis, Evelyn, Kate, Kevin, Jack, Jessica, Jonathan, Patrik, Ryan, Wiliams;

– prenume de origine germană: Alfred, Dieter, Egmond, Emeric, Fred, Gerrard, 
Hans, Hilda, Hubert, Klaus.

Comparând influenţa limbilor romanice cu a celor germanice, observăm că, deşi 
nominatorii din Chioar manifestă o preferinţă pentru prenumele italieneşti, aleg tot 
mai des şi nume de botez englezeşti14, dovadă că anglicismele au un impact grăitor şi la 
nivel antroponomastic. Denominaţiile străine se împletesc în cazul prenumelor duble 
sau triple, înregistrându-se combinaţii între limbile:

– italiană-engleză/engleză-italiană: Antonio-Patrik, Luisa-Edith, Gianina-Brenda, 
Jessica-Beatrice, Wiliams-Lorenzo;

– italiană-franceză/franceză-italiană: Angelo-Nicolas, Dario-Michel, Dominique-
Leonardo, Giulia-Alice, Marco-Raphael;

13 „Contactul lingvistic româno-romanic din ultimii ani s-a reflectat nu doar la nivel lexical, 
ci şi la nivel antroponimic, întrucât cele două compartimente ale limbii reprezintă un seismo-
graf sensibil al prefacerilor vieţii sociale, politice, culturale, economice. În contextul schimbu-
rilor interculturale internaţionale, numele nu mai reprezintă expresia unei anumite identităţi 
culturale, cu o istorie unică şi precisă, dezvoltată într-un anumit context, ci devine un produs 
lingvistic dinamic, transnaţional. El trece cu extremă uşurinţă peste bariere lingvistice, sociale, 
religioase etc. Împrumutul sau creaţia de noi antroponime sunt mult mai libere şi mai active 
decât în domeniul numelor comune” (Felecan O. 2013: 68).

14 Picone apud Stoichiţoiu-Ichim (2002: 259) precizează că răspândirea englezei se 
datorează vehiculării ei în toată lumea: „They is an international cultural dynamics that accom-
panies all of this technology of integration. Hence, to explain English domination, one can point, 
in the firt instance, to a host of technological, economic and political factors. English, more than 
any other living language, exists in association with an archi-culture whose elements though 
often sourced in the Anglophone world, are being accepted and elaborated internationally”.
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– italiană-spaniolă/spaniolă-italiană: Esmeralda-Geanina, Fabio-Diego, Luis-Stefano;
– spaniolă-franceză/franceză-spaniolă: Dominique-Ernesto, Denise-Soledad, Eduardo-

Julien, Nicolas-Antonio;
– spaniolă-engleză/engleză-spaniolă: Brenda-Alisia, Carmelo-Christian, Dario- 

Patrik, Kevin-Luis, Patrik-Miguel.

3.3. Tradiţie şi modernitate
Dorind să îmbine autenticul cu tentaţiile vremii, nominatorii chioreni aleg pre-

nume duble sau triple, care, de cele mai multe ori, au în componenţa lor atât un nume 
biblic/hagiografic, cât şi unul modern, fapt care permite, datorită varietăţii lor, urmă-
toarea structură (v. Ionescu 2001):

– Nume calendaristic + nume calendaristic: Ana-Maria, Filofteia-Elena, Gavril-
Nicolae, Ilie-Luca, Ioan-Ştefan, Maria-Elena, Maria-Elisabeta, Maria-Magdalena, Petru-
Anton, Simion-Alexandru, Vasile-Simeon etc.;

– Nume calendaristic + nume de origine cultă: Andrei-Flaviu, Gabriel-Igor, Ioan-
Valeriu, Maria-Francisca etc.;

– Nume calendaristic + nume de origine occidentală: Ana-Iolanda, Florin-Nicolas, 
Maria-Genoveva, Matei-Roland, Pavel-Ludovic, Ştefan-Orlando etc.;

– Nume calendaristic + nume mitologic: Filofteia-Diana, Ştefan-Artemis, Vasile-
Ares etc.;

– Nume calendaristic + corespondentul feminin al numelui hagiografic mascu-
lin: Cristina-Mihaela, Marta-Constantina, Maria-Andreea, Maria-Mihaela etc.;

– Corespondentul feminin al numelui hagiografic masculin + coresponden-
tul feminin al numelui hagiografic masculin: Alexandrina-Ionela, Dumitriţa-Andreea, 
Gabriela-Mihaela, Ionela-Manuela, Mihaela-Antonela etc.

3.4. Mass-media şi moda onomastică
În Dicţionarul explicativ al limbii române moda este definită ca fiind „obicei, 

deprindere colectivă, specifică la un moment dat unui mediu social; gust, preferinţă 
generalizată la un moment dat pentru un anumit fel de a se îmbrăca”. Alături de expli-
caţia acestui substantiv, locuţiunea adjectivală la modă are înţeles de ceva „care cores-
punde gustului într-un anumit moment, care se foloseşte frecvent la un moment dat, 
modern, de actualitate, actual” (DEX s.v. modă).

Dorind să ţină pasul cu tendinţele unei perioade, nominatorii aleg prenumele 
unor referenţi cu o însemnătate aparte în momentul numirii. Fiind „în trend”, părinţii 
preferă aceste denominaţii translocând copiilor o parte dintre caracteristicile idolilor. 
Apariţia unor posturi de televiziune şi de radio mijloceşte cunoaşterea acestor nume de 
botez, facilitând, uneori, decizia desemnării. 

Influenţa mass-mediei15 dictează opţiunea denominatorilor şi, deci, moda ono-
15 Profesorul G. Gruiţă (2006: 9) consideră limbajul presei scrise şi audiovizuale „cel mai 

concludent, prin dinamica şi varietatea manifestărilor sale, prin marea sa receptivitate la inovaţia 
lingvistică, bună sau rea”.
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mastică de la un moment dat, întrucât aceştia învestesc nou-născutul cu prenumele 
unui personaj apreciat. În funcţie de raportarea părinţilor, amintim nume de:

– actori: Angelina, Arnold, Bruce, Hilary, Johnny Dip, Leonardo, Mel, Ilayda, 
Julia-Roberta;

– cântăreţi: Adele, Britney, Celine, Dalida, Elvis, Luciano, Mariah, Michael, Miley, 
Romina, Samanta, Steve;

– firme: Chanela, Nike, Sefora;
– formaţii muzicale: Abba, Iris;
– manechine ori top-modele: Janine, Naomi, Sapir, Zamir;
– personaje din filme: Alias, Boby, Brenda, Evan, Froddo, Isaura/Izaura, Jack, Leia, 

Pamela, Rose, Sandocan, Tarzan, Vandan, Vandana;
– personaje din telenovele (în special, după anul 1995): Alejandra, Alejandro, 

Antonio, Barbara, Carlo, Esmeralda, Fedora, Fernando, Jose-Miguel, Julio, Kassandra, 
Luisa-Fernanda, Maria-Mercedes, Marimar, Orlando, Rosalinda, Salome, Soledad;

– personalităţi din viaţa publică şi mondenă: Adrian-Năstase, Andy, Briana, 
Cabral, Daiana, Lisa, Voicu;

– sportivi: Bastian, Diego-Armando-Maradona, Ilie-Năstase, Nadal, Nadia, 
Ronaldo, Ronaldinio.

4. Consideraţii finale
Situată în nord-vestul României, o zonă din Europa Centrală, stăpânită în trecut 

de Imperiul Austro-Ungar, Ţara Chioarului este un spaţiu în care multiculturalitatea 
este regăsibilă în toate domeniile de activitate, întrucât convieţuiesc în armonie oameni 
de etnii diferite, cu religii şi tradiţii diverse. La nivel antroponomastic, acest fapt se 
traduce prin coexistenţa numelor de botez autohtone cu cele moderne, nominatorii 
putându-se inspira de pe întreg mapamodul. Îmbinarea tradiţiei cu opţiunea părinţi-
lor, fenomen care se materializează prin acordarea prenumelor duble sau triple, pare a 
reflecta o tranziţie între vechi şi nou, trecut şi prezent: Alessia-Fernanda, Matei-Santiago, 
Jennifer-Ioana-Isaura, Kitti-Sofia ş.a. Fiind un produs al contactului lingvistic şi cultural, 
modernitatea în desemnare conferă uniformitate antroponimiei, dând un aspect cos-
mopolit onomasticonului chiorean.

Oglindind legătura directă a omului cu lumea în ansamblul ei, observăm atât 
păstrarea unor denominaţii autentice, cât şi însuşirea altora din dorinţa de schimbare. 
Tradiţională sau modernă, numirea are o funcţie fundamentală: distinge şi separă per-
soanele. Astfel, a deţine informaţii referitoare la un popor, implică o cunoaştere a idi-
omului şi, implicit, a modalităţii de acordare a numelor, în general, şi a celui de botez, 
în particular. 
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