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Abstract: This paper mainly aims to identify the psychological, affective and 
sociolinguistic motivations that determine the change of the basic form of an 
anthroponym, in our case the evolution towards a diminutive form. The research is 
based on a comparative analysis between the multicultural elements that influence 
the process of turning proper names specific to Romanian and European areas into 
diminutives. To illustrate the goals of our research, we will begin by classifying 
the anthroponyms into two main categories − conventional (official) names and 
unconventional names (hypocoristics). There is a certain degree of relativity 
regarding the use of diminutive forms of proper names in European space, as they 
have a twofold character in the process of naming: on the one hand, they denote 
feelings of affection and, on the other, a certain degree of irony. 
The methodology employed consists of methods and concepts specific to 
onomastics, psycholinguistics and sociolinguistics. The body of the paper 
will illustrate and analyse pieces of information and results obtained through 
sociolinguistic inquiry and surveys and will also introduce examples taken from 
online sources.
Keywords: anthroponyms, diminutives, multiculturalism, psycholinguistics, 
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1. Consideraţii preliminare
Prezenta lucrare îşi propune să identifice motivaţiile psihoafective şi sociolingvis-

tice care determină schimbarea formei de bază a unui antroponim, în cazul nostru tre-
cerea la un diminutiv. Cercetarea se bazează pe o analiză comparativă între elementele 
multiculturale care influenţează diminutivarea numelor proprii (am ales pentru analiză 
prenumele şi hipocoristicele) în spaţiul românesc şi cel european (în principalele limbi 
romanice, germanice şi slave). 

Suportul teoretic îl constituie cadrul onomasticii, acesta apelând şi la preceptele 
pragmaticii şi ale semioticii. De asemenea, studiul are în vedere metodele şi principiile 
teoretice ale psiholingvisticii şi sociolingvisticii, evidenţiindu-se relativitatea diminuti-
vării numelor proprii în arealul european. Diminutivele au un caracter bivalent în actul 
denominativ, indicând, pe de o parte, afectivitatea în numire, iar pe de altă parte, ironia, 
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deprecierea. Corpusul este constituit prin intermediul anchetei sociolingvistice şi din 
exemple extrase din internet. 

2. Premise teoretice
2.1. Antroponimele
2.1.1. Antroponimele convenţionale
Numele de persoană sunt considerate de Domniţa Tomescu (2001a: 15) ca fiind 

„parte integrantă a limbii unui popor”. Numele proprii sunt dovada progresului comu-
nităţii, ţării, societăţii, deoarece înglobează în conţinutul lor aspecte lingvistice, seman-
tice şi stilistice, dar şi fapte sociale, geografice sau istorice. Totodată, prin intermediul 
acestora sunt dezvăluite configuraţii de ordin psihologic, sociolingvistic, cultural şi 
religios.

Numele1 este dobândit, potrivit Daianei Felecan (2013: 309), „în cadrul actului 
de botez, realizat într-un cadru instituţional, validat la nivelul macrosocietăţii: adică, 
prin satisfacerea (eventual a) componentei religioase (botezul) şi a componentei soci-
ale, intracomunitare (consemnarea numelui în Registru Civil)”. În prezentarea actului 
denominativ2 (în mod particular, a prenumelor diminutivale) din spaţiul românesc/
european, plecăm de la premisa propusă de Margareta Manu Magda (2011: 504), 
potrivit căreia, „numele purtat de către individ este determinat de factorii psihologici 
implicaţi în actul numirii (configuraţia psihologică a celor care atribuie numele), pre-
cum şi de apartenenţa individului (prin atribuitorii de nume) la un anumit cadru isto-
ric/zonă geografică/la o anumită clasă socială/confesiune etc”.

Între prenumele diminutivat şi referentul său există o motivaţie semantică şi prag-
matică, creându-se o „armonie” între cele două forme şi conţinutul exprimat. Bagajul 
informaţional al diminutivatului este acelaşi cu al cuvântului bază, caracterizându-se 
prin unicitate şi monovalenţă şi are „aceeaşi semnificaţie atâta timp cât convenţia soci-
ală o promovează”, iar „sensul numelui propriu prezintă diferenţieri de nuanţă subiec-
tivă care se manifestă de la un grup de vorbitori la altul” (Roşianu 1972: 300). 

Primind în actul botezului un cod nominal personal (vezi Felecan D. 2014: 18), 
fiecare individ poate fi identificat3 în interiorul comunităţii şi stabileşte cu numele 
dobândit o relaţie referenţială. Totodată, denominaţia determină o covariaţie organi-
zată între constituenţii sociali, lingvistici şi psihologici care se completează reciproc 
datorită conţinutului4 semantic al acesteia.

1 „Numele de persoană, în general, pot fi indicate, în virtutea funcţiei lor, de la caz la caz, 
prin fiecare dintre termenii nume de botez, prenume, nume de familie, supranume, poreclă” 
(Tomescu 2001a: 9–10).

2 „Termenul denominaţie se referă la actul denumirii, al atribuirii unui nume propriu” 
(Ibidem: 11).

3 „Dans un énoncé, un Np n’identifie pas par lui-même un référent, mais donne simple-
ment une instruction d’identification qui ne peut être appliquée par le destinataire que si ce 
dernier connaît déjà la relation référentielle établie par le Np” (Gary-Prieur 2009: 2).

4 „Conţinutul fiecărui nume rămâne un conţinut unic” (Roşianu 1972: 305).
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Numele oficial oferă date onomastice şi culturale ale unui popor, denotând 
un registru tradiţional, menit să traseze convenţionalitatea lui, care „se raportează la 
modalitatea (oficială) prin care a înscris purtătorul în ordinea realităţii sociale. Aşadar, 
semnificatul numelui propriu are motivaţie extralingvistică (alegerea numelui nu 
este aleatorie, ci este, în fiecare caz de numire, expresia verbală a istoriei personale (a 
experienţei estetice, a marcării descendenţei paterne vs. materne, a subscrierii la moda 
denominativă în vigoare la un moment dat etc.) a atribuitorului de nume)” (Felecan 
D. 2013: 309–310). 

În actul denominativ, nominatorul îi transmite referentului toate „proprietăţile” 
numelui, regăsibile ulterior în actualizările5 circumstanţiale ale acestuia, în funcţie de 
conjunctura discursivă în care este folosit. Antroponimul (în cazul de faţă, prenumele) 
este un semn lingvistic, dar care, prin conţinut, „trece dincolo de graniţele limbii, vizi-
unea pragmatică fiind cea în măsură să interpreteze realizarea contextuală a sensului” 
(Dincă 2002: 35).

2.1.2. Antroponimele neconvenţionale 
Antroponimele neconvenţionale apar, potrivit Daianei Felecan (2014: 128), „ca 

urmare a acţiunii unor factori afectivi şi expresivi asupra comportamentului psihoso-
cial deopotrivă al persoanei care numeşte şi al celei numite”. Autoarea identifică mai 
multe categorii de antroponime neconvenţionale6, însă cercetarea noastră se limitează 
asupra hipocoristicelor. Conferirea acestora de către nominator se realizează în mod 
neoficial (nu sunt recunoscute / trecute în nomenclatorul oficial al Stării Civile), dar 
însumează, la fel ca numele oficiale, proprietăţi de identificare la nivelul comunităţii. 
Hipocoristicele devin prenume „motivate semantic şi sugerează anumite caracteristici 
psihice, pe care agenţii numirii le menesc purtătorilor” (Felecan O. 2011: 61). 

Conform opiniei noastre, factorii care determină nominatorul să „abandoneze” 
registrul convenţional al numirii şi să treacă la cel neconvenţional sunt:

1. nevoia expresivă de numire7;
2. dorinţa de unicitate;
3. nevoia de individualizare suplimentară (de a distinge persoanele care au acelaşi 

prenume);
4. dorinţa de inovaţie.
Cercetarea noastră este îndreptată asupra hipocoristicelor formate prin sufixare 

5 „Actul verbal de numire, performat de locutor în discurs direct (adresare) sau în discurs 
raportat (referinţă), are drept consecinţă, asemeni oricărui tip de act de limbaj, instituirea unei 
modificări în realitatea alocutorului, provocată de actualizarea expresiei nominale respective” 
(Felecan D. 2014: 57).

6 Categoriile de antroponime neconvenţionale identificate sunt: „porecla, supranumele, 
nickame-ul, pseudonimul, hipocoristicul, numele individual şi de grup în curs de antroponimi-
zare” (Ibidem: 19).

7 „Vorbitorii au tendinţa să repudieze acest signum sociale rigid în schimbul unei mărci nom-
inale expresive” (Felecan D. 2014: 128).
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diminutivală. Potrivit Domniţei Tomescu (2001b: 254), „adjoncţiunea sufixelor se 
face la tema primară/iniţială: Ştefănel, Ştefăniţă, Ştefănuş sau la tema redusă/hipocoris-
tică a numelui: Fănel, Făniţă, Fănuş”. În acord cu Marica Pietreanu (1993: 232), hipoco-
risticele pot fi formate de la diminutive: Nelu < Ionel, Nuţu < Ionuţ, şi invers, diminutive 
de la hipocoristice8: Nelucu, Neluţu < Nelu. 

Totodată, se pot identifica şi următoarele mijloace de alcătuire ale hipocoristice-
lor (vezi Grecu D. 1964: 113):

a) prin derivare diminutivală („hipocoristice diminutivale”): Anicuţa, Costică, 
Dochiţa, Dorel, Dumitriţa, Genica, Georgel, Lenuţa, Mitică, Onorica, Săndica, Sănducu, 
Vetuţa;

b) prin trunchiere:
– afereză (de la derivatele cu sufixe diminutivale ale numelor primare): (E)

miluţa, (Io)nică, (Le)nuţa, (Mari)cica, (Sănd)ucu, (Virgin)ica;
– sincopare: Aur(el)ica, M(ar)ioara, V(eron)icuţa;
– reduplicare: Luluş < Corneluş, Nunuca < Ilenuca.

2.2. Diminutivarea antroponimelor − conotaţii pragmatice 
şi semantice în limbile din arealul european
Pornind de la premisa propusă de Rodica Zafiu (2010: 291), potrivit căreia 

„raportul dintre tendinţele structurale ale unei limbi şi variaţiile evaluării lor culturale 
poate fi observat destul de bine în cazul derivării cu sufixe diminutivale”, investigăm 
mijloacele prin care se formează structurile diminutivale în principalele limbi roma-
nice, slave şi germanice şi prezentăm diminutivarea antroponimelor (prenume, hipo-
coristice) din perspectivă multiculturală. 

Conform lui Oliviu Felecan (2011: 63), „onomasticonul contemporan trece mai 
mult ca oricând printr-un proces de internaţionalizare, înţeles, pe de o parte, ca acţiune 
de împrumutare/preluare a unor prenume dintr-o limbă în alta, iar pe de altă parte, 
ca pierdere a unor particularităţi antroponimice naţionale, prin influenţa unor factori 
nivelatori ai diferenţelor etnice”. La scară interlingvistică, diminutivele sunt cuvinte for-
mate în urma procesului derivaţional şi sunt asociate cu sensul general de „mic”, la care 
i se adaugă o evaluare pozitivă/negativă. În plus, în aproape toate limbile există o gamă 
largă de semnificaţii ale construcţiilor diminutivale, cum ar fi: descendenţă, nesemnifi-
cativ, parte a unui întreg, afecţiune, admiraţie, dispreţ, ironie, zeflemea. 

Potrivit Aureliei Stan (1964: 108), „formele diminutivale ale prenumelor sunt 
proprii limbajului familiar, în special vorbirii adulţilor cu copiii” şi prezintă, fără îndo-
ială, „un conţinut afectiv”. Din punct de vedere translingvistic, antroponimele dimi-
nutivate au următoarele funcţii pragmatice: semnalează apropierea emoţională faţă de 
conlocutor, afecţiunea, informalitatea, intimitatea. 

Valorile pragmatice ale diminutivelor sunt investigate într-o varietate de contexte 
locuţionare. În funcţie de semnificaţiile culturale fundamentale ale fiecărei societăţi, se 

8 Autoarea le numeşte „hipocoristice diminutivale expresive”.
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pot dezvălui accepţiuni diferite ale construcţiilor diminutivale: o preferinţă pentru for-
malitate şi distanţă sau o tendinţă spre informalitate şi familiaritate. În opinia noastră, 
diminutivarea este un mecanism cognitiv folosit de vorbitori pentru a „umple” anumite 
lacune, pornind de la domeniul dimensiunilor şi ajungând la alte compartimente sca-
lare, cum ar fi cel al semanticii.

Alegerea prenumelor9 diminutivale în actul de numire înfăţişează capacitatea 
locutorului de a crea în mintea interlocutorului o iconografie a numelui încărcat cu 
atribute specifice. Este de remarcat faptul că aceeaşi structură diminutivală poate avea 
atât înţeles pozitiv, cât şi peiorativ, în funcţie de circumstanţele comunicaţionale şi de 
intenţiile vorbitorului, generând un efect perlocuţionar favorabil/defavorabil pentru 
persoana numită.

Factorii relevanţi în utilizarea diminutivelor devin motivaţii structurale care 
interacţionează cu alţi „agenţi” suplimentari, cum ar fi: transparenţa semantică (rolul 
acesteia ca principiu cognitiv este de a reglementa transferul morfemelor în sistemele 
lingvistice, diminutivele prezentând transparenţe semantice, formale şi funcţionale), 
trăsăturile tipologice ale diminutivelor în fiecare limbă, diferenţele de comportament 
lingvistic, social şi psihologic al locutorilor.

3. Diminutivarea în spaţiul european: distincţii şi intersecţii
3.1. Diminutivarea antroponimelor în limbile romanice
În urma derivării diminutivale apar noi cuvinte care devin în actul de vorbire 

motive stilistice sau necesităţi expresive. Sufixele diminutivale atestate în principalele 
limbi romanice sunt consecinţele unei căi evolutive, de la latină la fiecare limbă în parte, 
cu particularităţi specifice, divergente sau convergente. Derivarea sufixală este conside-
rată de Dębowiak (2011: 90) „la plus productive dans les langues romanes”.

3.1.1. Limba franceză
Conform lui Bibaud (2012: 52), din punct de vedere cantitativ, „la vitalité de la 

suffixation diminutive française est quasi nulle par rapport à l’espagnol, au portugais ou 
à l’italien”. În cazul prenumelor franceze, „cele mai frecvente sufixe diminutivale sunt -et 
/ -ette, -ot / -otte, -in / -ine” (Goicu‑Cealmof 2005: 281):

– -et / -ette: Annette < Anne, Antoinette < Antoine, Claudette < Claude, Clémentet < 
Clément, Daviet < David, Jeannette < Jeanne, Laurrette < Laure, Odette < Odile;

– -ot / -otte: Daniellot < Daniel, Demongeot < Demonge, Étiennot < Étienne, Jeannot 
< Jean, Pierrot < Pierre;

– -in / -ine: Catin < Catherine, Claudine < Claude, Gérardin < Girard, Jacqueline < 
Jacque, Janin < Jean, Titine < Ernestine, Simonin < Simon.

9 „Prenumele alese de părinţi pot fi «îmbrăcate într-o atmosferă afectivă», ceea ce dezvăluie 
atitudinea subiectivă a rudelor faţă de copii, pe de o parte, şi faţă de numele de botez preferate, 
pe de altă parte” (Felecan O. 2011: 61).



156  •  Silvia Iluţ

3.1.2. Limba italiană
În limba italiană cele mai productive sufixe, în ceea ce priveşte diminutivarea 

prenumelor, sunt -etto(a), -ina, -ino, -ucci, -uccio: Angelino < Angelo, Bertolino < Berto, 
Carlina/Carlino < Carla, Chiarina < Chiara, Claretta < Clara, Concettina < Concetta, 
Giannino < Giovanni, Giulietta < Giulia, Guiduccio < Guido, Lauretta < Laura, Luigino 
< Luigi, Marcellino < Marcello, Michelucci < Michele, Nicolina < Nicola, Orietta < Oria, 
Paoletta < Paola, Richetto < Enrico, Rosina < Rosa. 

3.1.3. Limbile portugheză şi spaniolă 
Limbile portugheză10 şi spaniolă11 fac parte din „fondul antroponimic iberic 

comun”, iar „foarte multe prenume portugheze sunt comune cu cele spaniole în ceea ce 
priveşte grafia, chiar dacă pronunţia diferă” (Felecan O. 2010: 12), motiv pentru care 
le prezentăm împreună.

Cele mai frecvente sufixe diminutivale, în cazul prenumelor/hipocoristicelor sunt 
-ita şi -ito: Angelito < Ángel, Carlito < Carlos, Carmelita < Carmel, Carmencita < Carmen, 
Conchita < Concha (<  Concepción), Consuelita < Consuelo, Cruzita < Cruz, Elenita < 
Elena, Encarnita < Encarnación, Juanito < Juan, Lolita < Lola, Lupita < Guadalupe, 
Manolito < Manuel, Panchita < Francisca, Paquito < Francisco, Pepito < Joseph, Rodolfito 
< Rodolfo, Rosita < Rosa.

3.1.4. Limba română
Diminutivarea antroponimelor prezintă în spaţiul românesc particularităţi speci-

fice. Identificăm două modalităţi de formare a prenumelor diminutivate:
– derivare cu sufixe diminutivale: Adeluţa, Angelica, Anişoara, Anuţa, Antonela, 

Anuţa, Argentica, Cosminel, Frăsânuca, Ionică, Lucica, Maricica, Marinela, Măriuca, 
Romică, Ştefănuţ, Todorica, Trăienel, Valerica; 

– hipocoristice: Angica < Angelica, Anica < Anicuţa, Deuţa < Andreuţa, Ica < 
Aurelica, Lenuşa < Ilenuşa, Liţa < Corneliţa, Lizi < Lizuca, Miţi < Mihăiţă, Năstuca < 
Năstăcuţa, Nuţa < Anuţa, Nuţi < Lenuţa.

3.2. Diminutivarea antroponimelor în limbile germanice
3.2.1. Limba engleză
Limba engleză are o varietate de diminutive adoptate din alte idiomuri, 

10 Limba portugheză este foarte bogată în sufixe diminutivale. „Les résultats qu’il a obtenus 
démontrent d’une manière univoque que parmi les langues romanes, c’est le roumain qui se 
sert le plus souvent de ce type de dérivation, le deuxième rang étant occupé par le portugais. 
L’espagnol et l’italien se sont placés ex aequo sur la troisième place, le français fermant le classe-
ment” (Dębowiak 2011: 94).

11 În limba spaniolă, funcţia expresivă a diminutivării depăşeşte conceptul clasic care trans-
mite ideea de mărime şi include, potrivit lui Mendoza (2011: 137), „meanings of approximation 
and attenuation, intensification, exactness, resemblance or imitation, relatedness, and polite-
ness, among others, as well as participating in derivation (new word formation)”.
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majoritatea fiind sintetice12. Cele mai productive sufixe diminutivale folosite pentru 
numele proprii sunt -ie/-y, la care se adaugă procedeele fonetice de scurtare (afereză, 
sincopă şi apocopă): Abie < Abigail, Ali < Alison, Andy < Andrew, Ben/Benny < Benjamin, 
Beth < Elizabeth, Brad < Bradly, Charlie < Charlotte, Debbie < Deborah, Eddie < Edward, 
Emy < Emily, Fred < Alfred, Jon < Jonathan, Josh < Joshua, Kate < Kathryn, Maggie < 
Margaret, Mandy < Amanda, Mick < Michael, Nick < Nicholas, Pam < Pamela, Pippa < 
Phillippa, Phil < Philip, Rae < Rachel, Rick < Richard, Ron < Ronald, Sandy < Alexander, 
Sal < Salvatore/Sally, Sam < Samuel, Steve < Steven, Tom < Thomas, Tim < Timothy, Willy 
< William.

3.2.2. Limba germană
Potrivit lui Akhmad Bukhori (2019: 27), din punct de vedere semantic, în limba 

germană, la fel ca în cele prezentate mai sus, sufixele diminutivale au înţelesul de „small 
or diminution or little, and endearment or affection because of the close or intimate 
relationship between two people who love each other or friends in a close family 
environment”. 

În cazul prenumelor/hipocoristicelor, aceste sufixe indică afecţiunea, apropie-
rea nominatorului faţă de numit (vezi şi Behind the Name): Alida < Adelaide, Anelie 
< Anneliese, Anika < Ana, Anina < Anna, Arne < Arnold, Bärbel < Barbara, Bettina < 
Elisabeth, Fritzi < Friederike, Gitta < Brigitta, Gretchen < Margareta, Gretel < Grete, Heida 
< Adelheid, Heike < Henrike, Jockel < Jörg , Lutz < Ludwing, Mariele / Mitzi < Maria, 
Poldi < Leopold, Rudi < Rudolf, Seppel < Joseph. 

3.3. Diminutivarea antroponimelor în limbile slave
Limbile slave prezintă o mare bogăţie de formaţiuni diminutivale. „In slavic and 

mediterranean cultures, the prevailing sociolinguistic and pragmatic values deter-
mine the use of diminutive markers to denote warmth, affection, and love towards the 
addressee” (Hadjistassou 2006: 7).

3.3.1. Limba rusă
Conform lui Alexei Mikheev (2014), „most russian names (with a rare excep-

tion, like Maxim, Nikita, Vera, or Nina) have a diminutive. As a rule, it is formed by 
adding the ending -sha to the initial syllable of a name”: Dasha < Darya, Masha < Maria, 
Misha < Mikhail, Pasha < Pavel.

Pe lângă acest procedeu, există şi alte variante pentru a reprezenta diminutive/
hipocoristice, cum ar fi: Dima < Dmitri, Lyuba < Lyubov, Nadya < Nadezhda, Petya < 
Pyotr, Shura < Alexander, Tanya < Tatiana, Vova < Vladimir. 

12 „Forming diminutive words by means of diminutive suffixes, i.e. synthetically, is also pos-
sible in English, but not very common. The most usual diminutive suffixes in English are mainly 
from French and Germanic origin (e.g. -let, -ette, -kin, -ie, -ling), the most productive of which is 
-ie/-y, used to derive not only diminutive common nouns, but also diminutive proper nouns (e.g. 
Charlie, Betty, Tommy)” (Schneider 2003: 87–88).
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Majoritatea prenumelor diminutivate pot avea mai multe variante, utilizate în 
funcţie de atitudinea locutorului faţă de interlocutorul său. De exemplu, forma Masha 
provine de la Maria şi este utilizată în relaţiile curente, spre deosebire de Mashenka 
care redă afecţiunea faţă de persoana în cauză. Mashunechka derivă tot de la Maria şi 
exprimă intimitatea între vorbitori, iar Mashka descrie impoliteţea, deprecierea faţă de 
conlocutor.

4. Multiculturalitatea diminutivării
În opinia noastră, fiecare comunitate deţine un set de norme sociolingvistice care 

dau naştere anumitor comportamente sociale şi onomastice. Moda denominaţiei are 
la bază o resursă lingvistică, şi anume, limba. Prin intermediul acesteia, fiinţele umane 
comunică, iar participanţii la actul locuţionar13 sunt „interpreţi” sociali. Antroponimele 
diminutivate sunt unităţi referenţiale interactive cu efect psihologic, în sens restrâns, 
asupra individului şi, în sens mai larg, asupra societăţii în care se utilizează, înţelegând 
prin multiculturalism „the recognition of group differences within public spheres 
such as law, policy, democratic discourse, shared citizenship and national identity” 
(Bevelander şi Taras 2013: 4).

Multiculturalismul în antroponimie denotă diversitatea culturală, lingvistică 
şi onomastică a numelor din diferite limbi. „In its cross-cultural diachronic context, 
diminutivization has been framed as an integral part of child-rearing practices; hence 
enclosing a semantic connotation related to smallness, child/offspring, small-type 
objects, approximation, intensity or precision, female gender, and individuation or 
partitive ( Jurafsky 1996: 536). Multiculturalitatea serveşte drept unealtă a identităţii 
naţionale, a diferenţelor lingvistice, a varietăţii diminutivelor în societăţile prezentate 
din arealul european. 

Limbile evoluează atât sub influenţa factorilor interni, cât şi sub a celor externi14. 
Schimbările lingvistice survenite într-un idiom, de-a lungul evoluţiei sale, îşi pun 
amprenta asupra diferitelor variante ale limbajului. Fiecare persoană alege în funcţie de 
contextul locuţionar versiunea potrivită pentru intenţiile comunicaţionale. În opinia 
noastră, diminutivele sunt în toate limbile prezentate:

– un mod de comunicare a intenţiilor pragmatice ale locutorului;
– o expresie a culturii unui popor;
– un mijloc de dezvoltare cognitivă şi conceptuală.
În ceea ce priveşte motivarea semantică a diminutivării antroponimelor în are-

alul european cercetat, putem constata că în majoritatea cazurilor intervine factorul 

13 „The speech act cannot be catalogued as a simple request because of the social distance 
imposed by the positions of the two participants: the employee knows that it is his job to assist 
his / her superiors, and the superior knows that he/she will provide support when necessary” 
(Sorea 2012: 146).

14 „Actualitatea îşi asumă, cu emfază, revelaţia unor adevăruri axiomatice asupra evoluţiei 
comunităţii şi civilizaţiei umane, între care cel al destinului naţiunilor în perspectivele globalizării 
devine un rol fundamental” (Grecu 2009: 19).
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emoţional. Evoluţiile semasiologice ale structurilor diminutivale converg în direc-
ţii diferite, subsumându-se realităţii în care locutorul este ancorat, iar semnificaţia 
lor reflectă în mod direct progresul lumii, a mentalităţii indivizilor. Pentru a înţelege 
procedeul derivaţional în limbile date este necesar să cunoaştem cum „funcţionează” 
civilizaţiile respective, să comparăm diferenţele sociale şi onomastice şi să dezvăluim 
considerentele care determină vorbitorul să folosească diminutive în actul de numire. 
Multitudinea universurilor culturale este o premisă în perceperea discursurilor, inter-
acţiunilor, oferind o imagine transversală asupra modurilor de diminutivare ale antro-
ponimelor în diferite spaţii lingvistice.

Efectul utilizării pragmatice al diminutivelor în diverse societăţi este dat de consi-
derentele interculturale şi de modul în care limbajul este înţeles într-un anumit context 
sociocultural. „În virtutea cutumelor sociale, indivizii interacţionează în conformitate 
cu anumite strategii comunicative, fundamentate pe modelele culturale specifice fiecă-
rei societăţi” (Felecan D. 2014: 101).

Variabilele lingvistice şi culturale dictează valoarea semantico-pragmatică a dimi-
nutivelor. Conceptualizarea acestora se bazează pe parametri semantici şi pragmatici, 
la care li se adaugă tendinţele diferite ale limbajului, în funcţie de ceea ce doreşte locu-
torul să exprime. Interpretările actuale ale diminutivelor converg înspre recunoaşterea 
acestora ca fiind cuvinte întrebuinţate atât de către copii/ în relaţiile cu copiii, cât şi de 
către femei15, încadrându-le în categoria termenilor care exprimă afectivitate, emoţie, 
apropiere faţă de conlocutor.

Multiculturalitatea utilizării diminutivelor în antroponimie constă în oferirea 
unei mărturii asupra modei onomastice din spaţiile vizate, a aspectului sociocultural, 
etnic, dar şi a diferitelor interpretări semantice (convergente sau divergente) ale acestor 
structuri16. Complexitatea fenomenului diminutivării are o valoare remarcabilă pentru 
fiecare comunitate discursivă. Examinarea pragmatică şi interculturală a construcţiilor 
diminutivale se reflectă în tiparele culturale ale limbilor, având roluri identice/dife-
rite. „Apart from their main function of denoting small sizes or young animals, largely 
dependent on context, diminutives provide, most commonly, the way of establishing 
rapport, solidarity or friendliness. They make one’s production emotional, expressive, 
and most of all subjective” (Bagasheva-Koleva 2013: 102).

În cazul antroponimelor, diminutivarea are rolul de a indica:
a) afecţiune, tandreţe;

15 Potrivit lui Hadjistassou (2006: 12–13), „the function of diminutives is much broader 
and in most cases culturally and linguistically idiosyncratic, most of the studies discussed above 
maintain that, cross-culturally, females are heavier users of diminutives and argumentative 
forms than males”.

16 „Research on diminutives should not ignore gender stereotypes and cultural norms that 
influence the pragmatic use of diminutives or have a rather narrow focus on dichotomous ste-
reotypes, thus ignoring important linguistic elements and cultural values. In addition, research 
on diminutives needs to be more extensive and, in many cases, culture-specific, to examine dif-
ferent linguistic variables and cultural constructs within each community of practice at different 
time periods since language is constantly evolving and changing” (Ibidem: 14).
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b) o relaţie de prietenie, amiciţie între locutori, politeţe, solidaritate;
c) ironia, deprecierea, lipsa de respect;
d) intenţia de manipulare.
Noţiunea de diminutiv prezintă asemănări şi deosebiri, în funcţie de conotaţi-

ile avute în fiecare idiom, de la cele afective până la cele ironice, peiorative, sarcastice. 
Specificul construcţiilor diminutivale diferă de la o limbă la alta, dar atestă, totodată, 
productivitatea lor în mintea umană, vorbitorii dovedind o preferinţă pentru acestea 
datorită faptului că au o încărcătură emoţională ridicată. În interacţiunea socială, lim-
bajul „umplut” cu diminutive devine mai informal, mai familiar, mai intim, facilitând 
eufemismul sau denotând politeţe în efectuarea unei solicitări.

În toate limbile europene de mai sus, diminutivele înfăţişează următoarele grade 
de interpretare:

a) semnificaţii general valabile;
b) semnificaţii morfosemantice;
c) semnificaţii pragmatice (în funcţie de situaţia comunicaţională, determinarea 

nuanţei adecvate trebuie realizată în afara aspectului morfologic).
Cu ajutorul diminutivelor sunt surprinse particularităţile relaţiilor umane, con-

textul social reliefând aspecte relevante în interpretarea acestor construcţii. În aproape 
toate comunităţile discursive, forma diminutivală devine modalitatea prin care vorbi-
torii desemnează ceva familiar, apropiat spaţiului proxim; individul este „catalogat de 
societate şi după numele pe care îl poartă, fiind identificat cu trăsăturile naţiei căreia 
îi aparţine” (Zăbavă 2013: 481). „Cauzele” care determină locutorii să utilizeze dimi-
nutive diferă de la o societate la alta, dar traduc în toate limbile intenţia pragmatică a 
actanţilor situaţi într-un anumit cadru comunicaţional, starea de spirit pe care doresc 
să şi-o exprime în raport cu interlocutorul. 

Motivaţiile interlingvistice care impulsionează folosirea diminutivelor depind de 
modul în care psihicul influenţează raţiunea şi variază intercultural, la nivelul grupului 
şi la nivel individual. Experienţele umane diferite, credinţele unei comunităţi lingvis-
tice contribuie la generarea de semnificaţii proprii17 pentru antroponimele diminuti-
vate, specifice fiecărui idiom în parte.

Productivitatea structurilor diminutivale variază de la o limbă la alta, deoarece 
acestea, în complexitatea lor, au sisteme morfologice, lingvistice distincte. Exprimarea 
dimensiunii cu ajutorul lor este o constantă universală în spaţiile vizate, spre deose-
bire de conţinutul lor semantic şi proprietăţile comunicativ-pragmatice care variază, în 
funcţie de contextul comunicaţional, social şi cultural. În cazul antroponimelor, deri-
vatele diminutivale tind spre polarizarea expresivă a sentimentelor faţă de conlocutor.

Multifuncţionalitatea diminutivelor nu depinde doar de planul lingvistic (caz în 
care denotă dimensiunea), ci şi de cel social, întrucât aceste construcţii exprimă o gamă 

17 „Their primary role is not the creation of new words but the expression of semantic 
nuances, and that is why they cannot be considered typical suffixes. Their formation, their 
appearance is rooted in the attitudes of the speakers, in the linguistic ambition to avoid plain-
ness in phrasing” (Zsemlyei 2018: 179).
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largă de funcţii pragmatice în interacţiunea cotidiană. Astfel, factorii care influenţează 
utilizarea structurilor diminutivale în antroponimie sunt:

a) macrosociali − nivelul intelectual al locutorilor, comunitatea din care fac parte;
b) microsociali − relaţia de apropiere/depărtare dintre vorbitori;
c) situaţionali − depind de contextul comunicaţional.
Diminutivarea antroponimelor, din punct de vedere multicultural, este exercitată 

în virtutea universalităţii principiului morfologic, dar dezvoltă semnificaţii variate, în 
funcţie de moda onomastică din spaţiul vizat. Multiculturalismul diminutivării prenu-
melor presupune admiterea unui cadru comun, specific tuturor limbilor (aici se înca-
drează criteriul morfologic, dimensiunea acestuia fiind stereotipă) şi dezvoltarea unor 
jurisdicţii distincte pentru fiecare idiom în parte (criteriul semantic şi pragmatic), recu-
noscute şi acceptate de celelalte comunităţi lingvistice18. Astfel, se menţine diversitatea 
culturală, iar indivizii sunt integraţi unui grup, unei societăţi. Interacţiunea şi comuni-
carea19 între culturi diferite permite un schimb de valori etnice, religioase şi onomas-
tice. Prin contact, aceştia fac „cunoştinţă cu elementele unui nou sistem lingvistic, cu 
modalităţile acestuia de a funcţiona, cu regulile care îl guvernează, cu mentalităţile pe 
care le vehiculează, promovează şi plăsmuieşte” (Gafton 2010: 79). Numele diminu-
tivate au implicaţii culturale, deoarece sunt reflectoare ale limbii, ale sistemului deno-
minativ. Multiculturalitatea prenumelor diminutivate/hipocoristicelor are la bază civi-
lizaţii şi mentalităţi particulare, deosebite prin ceea ce le înconjoară şi caracterizează.

5. Concluzii
Prenumele diminutivale şi hipocoristicele sunt indicatoare ale subiectivităţii 

locutorului, ale viziunii sale în raport cu interlocutorul, având rolul de a consolida 
imaginea pozitivă ori negativă a acestuia. În cazul antroponimelor, diminutivele indică 
apropierea între conlocutori, iar actul de vorbire capătă un caracter expresiv. 

Multiculturalitatea diminutivării antroponimelor poate fi definită ca o interac-
ţiune firească în procesul coexistenţei şi dezvoltării sociale. Astfel, multiculturalismul 
devine forma prin care se defineşte identitatea limbii şi implică însumarea modei ono-
mastice din spaţiile vizate. 

Se poate considera că semnificaţia numelor în discuţie este determinată de pro-
prietăţile lingvistice, semantice, pragmatice, onomastice ale fiecărei limbi şi dezvăluie 
aspecte ale civilizaţiei şi mentalităţii indivizilor în ceea ce priveşte actul denominativ. 

18 „At the individual level, the broader the range of experiences and intercultural knowl-
edge a person has acquired, the greater the likelihood of tolerance of different behaviors. At the 
societal level, the greater the cultural diversity, the broader the range of behaviors which can 
occur within that society without being experienced as marked” (Murray 2017: 191).

19 „Deschiderea graniţelor, libertatea de a călători şi de a munci în afară, influenţa mass-
media ş.a. contribuie din plin la apropierea dintre comunităţi lingvistice” (Felecan O.  2007: 
149).
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