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Abstract: This paper aims to identify and classify the nicknames from three villages 
(Sat-Şugatag, Giuleşti, Berbeşti), which are situated along the Mara river. The 
corpus consists of approximately two hundred nicknames which were registered 
during field research in the aforementioned settlements. The study will analyse 
the endurance of the nicknames across generations, as well as the reason behind 
their appearance. It must be noted that a considerable number of nicknames 
pertain to Roma ethnics, which make up an extended community in Sat-Şugatag, 
or to the Jewish people, very numerous in Berbesti, where they left a mark on 
the local population. These names will be grouped into different categories, such 
as nicknames derived from animal names: Hulpea (‘the fox’), Ursu (‘the bear’); 
nicknames based on the bearers’ craft: Stolnicul (‘the high steward’) or connected 
with some physical incapacity: Orbul (‘the blind man’), Schiopul (‘the lame man’).
Keywords: multiculturalism, anthroponyms, onomastics, nicknames, toponyms.

1. Scopul lucrării şi metoda de lucru 
Lucrarea de faţă îşi propune să înregistreze şi să clasifice o parte dintre poreclele 

existente în localităţile: Sat-Şugatag, Giuleşti şi Berbeşti.
Metoda folosită în culegerea materialului s-a bazat pe anchete şi cercetări de teren 

în perioada 3 iunie–3 iulie 2019. În demersurile noastre, am folosit chestionarul elabo-
rat de Oliviu Felecan în studiul Socio- and psycholinguistics aspects reflected in the making 
of an anthroponymic investigation, publicat în Onomasticon. Studii despre nume şi numire 
I (2010a: 121–144).

Informatorii au fost selectaţi din toate categoriile sociale pentru a avea un paletar 
cultural vast (ţăranii născuţi în perioada ’40–’50, cu studii primare, profesorii şi învă-
ţătorii Şcolii Gimnaziale „Dr. Ilie Lazăr” din Giuleşti, precum şi tinerii din localităţile 
investigate). Persoanele participante au vârsta cuprinsă între 12 şi 80 de ani. Diversitatea 
socială a permis centralizarea mai multor puncte de vedere referitoare la acelaşi subiect, 
dar tratat din unghiuri diferite şi după experienţe sociale şi culturale deosebite.

2. Observaţii asupra materialului înregistrat
În urma anchetei şi a analizării materialului, am observat că doar trei învăţătoare 

de la Şcoala Gimnazială „Dr. Ilie Lazăr” şi câţiva absolvenţi cu studii superioare din 
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localitatea Berbeşti delimitează supranumele de poreclă. Ceilalţi informatori fie includ 
supranumele în categoria poreclei, fie nu-i cunosc sensul. Astfel, putem afirma că există 
trei categorii de indivizi: cei care diferenţiază supranumele de poreclă şi oferă exemple 
pentru ambele forme de numire; a doua clasă o reprezintă cei care izolează porecla de 
supranume, dar care nu ştiu să-l definească pe cel din urmă, înlocuind termenul prin 
sintagma „mi se spune în sat”. Ultima categorie îi cuprinde pe cei pentru care porecla 
are acelaşi rol cu supranumele.

Este important să precizăm că în două dintre localităţile vizate convieţuiesc mai 
multe etnii (români, maghiari şi ţigani în Sat-Şugatag, români şi maghiari în Giuleşti), 
iar mobilitatea populaţiei a avut un rol semnificativ în actul de numire. Mulţi dintre 
locuitori lucrează în ţări ca Italia, Franţa, Germania, iar când revin în România, din 
dorinţa de a ieşi în evidenţă sau de a sublinia faptul că ei fac parte dintr-o altă clasă soci-
ală, atribuie porecle, folosind inclusiv cuvinte de origine străină. Această deschidere 
spre nume străine este prezentă şi în cazul numelor oficiale1.

3. Poreclirea şi actul de numire2

Numirea prin poreclă este un act inovator, anonim şi laic. În absenţa unei autori-
tăţi care să îl valideze, „noul nume” se naşte şi se cristalizează difuz, dar având un funda-
ment semantic exact: „Porecla implică o desemantizare şi o resemantizare a identităţii 
nominale a celui care o poartă” (Felecan D. 2010: 187).

Antroponimele neconvenţionale (pentru clarificarea sintagmei, vezi Felecan 
D.  2014a) au apărut din nevoia de a identifica, în anumite contexte situaţionale, un 
individ sau pentru a marca acele substitute nominale care circulă în variantă orală sau 
în mediul online.

Numele neoficiale transmit, prin forma şi sensul lor, informaţii despre subiectul 
individualizat, deoarece «les AN n’agissent pas seulement comme désignateurs rigides» 
(Felecan D. 2014b: 498), ci marchează dinamica societăţii «puisqu’ils sont des créa-
tions subjectives transparentes et motivées, qui assument, outre l’identification, une 
fonction qualificative et évaluative» (Stoichiţoiu Ichim 2015: 341).

O altă deosebire între numirea convenţională şi cea neconvenţională este dată 
de contextul discursiv în care sunt aplicate antroponimele. Prenumele şi numele de 
familie sunt folosite ori de câte ori este nevoie pentru a individualiza pe cineva, atât în 
absenţa, cât şi în prezenţa persoanei numite. În cazul antroponimelor neconvenţionale, 
situaţia este diferită. Sfera lor de utilizare este mai restrânsă, fiind aplicate la nivel verbal 
şi în cercuri restrânse, în varianta neliterară a limbii. Indiferent de statutul lor, antro-
ponimele nu se exclud şi nici nu-şi anulează rolul denominativ. Locutorul se ghidează 
în funcţie de coordonatele pragmalingvistice ale interacţiunii verbale şi „optează, în 

1 Pentru exemple şi analiză, vezi Felecan O. (2010b).
2 „Act de numire este un termen ambiguu şi va fi înţeles atât ca (1) act de atribuire a unui 

nume (cum ar fi botezarea, poreclirea, actul de numire oficială), cât şi ca (2) act de utilizare a unui 
nume preatribuit” (Golopenţia 2021: 374).
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vederea realizării intenţiei lor comunicative, pentru unul sau altul dintre semnele nomi-
nale cu funcţie de identificare interindividuală” (Felecan D. 2018: 176).

Existenţa a două sisteme de numire este consemnată atât în literatura de speciali-
tate română3, cât şi în cea străină4, ca urmare a productivităţii antroponimelor neofici-
ale la nivelul social şi psihologic.

Candrea (1895: 8), în lucrarea Poreclele la români, defineşte poreclele drept 
cuvinte prin care poporul loveşte năravul sau defectul cuiva. Din punctul de vedere al auto-
rului doar comportamentele negative au drept consecinţă inventarea unei porecle, în 
timp ce supranumele5 generalizează porecla dată incidental unui individ datorită pre-
luării şi repetării ei de către toţi membrii comunităţii respective. Porecla se transformă 
într-un element auxiliar al numelui persoanei căreia i-a fost atribuită, are sens peiorativ, 
deoarece vizează defectele fizice sau morale, pe când supranumele nu are această tră-
sătură, dar poate fi privit ca un adjuvant în individualizare. De asemenea, lingvistul 
notează caracterul metaforic al poreclelor. 

Ştefan Paşca (1936: 44), în Nume de persoane şi nume de animale în Ţara Oltului, 
face precizarea că utilizarea termenului de supranume este dictată de funcţia exclusiv 
antroponomastică, pe când porecla are funcţie semantică şi este atribuită ca o batjocură 
individului. Supranumele, născut din poreclă şi calificativ, este legat de numele indivi-
zilor, devenind ereditar.

Alexandru Graur (1965: 70–72) admite că poreclele pot servi la identificare, fără 
ca aceasta să fie funcţia lor principală. Drept argument stau exemplele de porecle care 
au persistat în absenţa oricărei condiţionări.

Porecla este o formă de numire oferită cu intenţia de a ironiza un subiect, după 
o trăsătură definitorie a acestuia. Acest tip de nume neoficial este folosit ocazional şi 
pentru o perioadă de timp determinată. Antroponimul neconvenţional poate să accen-
tueze o calitate sau un defect, dar în cele mai multe situaţii, „insult is reported as the 
most typical function of nicknames” (Tsepkova 2015: 400).

Porecla poate fi analizată ca „rezultat al codificării printr-un nume comun al unei 
particularităţi fizice, psihice, morale sau de comportament care caracterizează o per-
soană, căreia i se atribuie acest nume” (Oancă 2016: 549).

Daiana Felecan (2010: 179–201), în Porecla – reflectare a polifoniei, analizează 
dintr-o nouă perspectivă actul poreclirii. Acesta presupune o succesiune de acţiuni 
(selectarea, atribuirea, propagarea, utilizarea) şi mai multe instanţe: pacientul sau 

3 Cu privire la cercetările de onomastică din România, vezi Candrea (1895), Paşca (1936), 
Al. Graur (1965), Golopenţia (2021), Dincă (2002), Zafiu (2002), Miron-Fulea (2005), 
Munteanu (2006), Munteanu Siserman (2015), Ionescu Pérez (2007), Felecan D. (2010, 2011, 
2012a, 2012b, 2013, 2014a, 2014b, 2018), Felecan N. (2010, 2020), Felecan O. (2011, 2012, 
2013, 2014, 2015, 2016), Felecan D. şi Bugheşiu (2013).

4 Vezi Charaudeau (1992), Martin (2012, 2015), Tsepkova (2015) şi Farkas (2015).
5 DSL (2005: 523) defineşte supranumele drept „poreclă repetată, generalizată, spre 

deosebire de simplele porecle, folosite ocazional”. Supranumele a fost introdus pentru a evita 
confuziile cu acelaşi nume şi prenume, situaţie în care se foloseşte şi porecla.
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poreclitul trebuie să fie cunoscut, fiind cel care oferă spre judecată trăsături care susţin 
formarea punctului de vedere iniţial; agentul sau poreclitorul este cel care selectează, 
singur sau în colaborare, şi apoi atribuie o poreclă; utilizatorii sunt cei care folosesc în 
mod curent porecla, conştienţi sau nu de semnificaţia acesteia, iar colportorul contri-
buie la răspândirea ei.

După cum subliniază autoarea sus-numită, „actul de numire oficială, pentru a fi 
recunoscut la nivelul întregii comunităţi, se desfăşoară în respectul unui algoritm ling-
vistic (nou-născutul primeşte un nume) şi extralingvistic (identitatea nominală este 
atribuită, printr-un ritual, de către preot şi recunoscută/confirmată într-un nomencla-
tor de către ofiţerul Stării Civile). Produsele actului mai sus descris se numesc nume 
oficiale” (Felecan D. 2012a: 80). Aşadar, în cazul atribuirii rituale de nume vom avea 
următoarele instanţe: nominatorul este reprezentat de părinţii care aleg numele copi-
lului şi care, după cum notează Ionescu Pérez (2007: 220), decid structura generală a 
formulei antroponimice, numărul şi caracteristicile componenţilor funcţionali; valida-
torul – preotul, ca reprezentant al Bisericii, şi ofiţerul Stării Civile, delegatul statului, ce 
înregistrează numele în nomenclator. Persoana căreia i se atribuie numele este definită 
cu termenul numit.

Poreclirea, în schimb, este un act verbal ilicit, deoarece se produce în afara ritu-
alurilor reglementate prin legi scrise (la Starea Civilă) sau nescrise (în Biserică); sub-
versiv, pentru că într-o societate obişnuită, porecla nu este propulsată din subteranele 
limbajului colocvial în discursul public, ci cunoaşte un rulaj limitat de graniţele regis-
trului comunicării. Aceasta se naşte difuz şi se transmite pe cale orală, instalându-se în 
memoria colectivă (v. Felecan D. 2018: 179).

O abordare mai amplă asupra necesităţii de a deosebi porecla de supranume întâl-
nim la Nicolae Felecan (2010: 104–109). În Categoriile antroponimice: nume, supra-
nume, poreclă, autorul realizează o clasificare a poreclelor în funcţie de aspectul fizic, 
culoarea părului, a tenului sau un defect specific al ochilor, nasului, urechilor, gurii. 
Poreclele sunt bazate pe intuirea globală a fizionomiei sau a caracterului celui poreclit, 
după particularităţi lingvistice, după un hobby, după ocupaţii sau meserii.

În mediul rural, porecla s-a impus ca o necesitate, deoarece funcţia sa denomi-
nativă a jucat un rol important. Nucleul social este de mici dimensiuni, iar indivizii 
sunt interconectaţi prin relaţii directe. Consătenii îşi cunosc viciile, tabieturile, defec-
tele. Fiecare membru al comunităţii apare în două ipostaze: cea de observator şi cea 
de observat, iar în momentul în care are loc o deviere comportamentală, observatul va 
fi etichetat printr-o expresie verbală ofensatoare: porecla. Aceste formule antroponi-
mice neoficiale pot fi „simple (un singur constituent funcţional, simplu sau compus) 
sau complexe (doi constituenţi simpli sau compuşi), numeric limitate şi cu relativă sta-
bilitate, asigurată de repetabilitatea lor în interiorul comunităţii lingvistice. Structura 
lor, mai puţin previzibilă, este idiomatică, determinată de sistemul fiecărei limbi, dar 
şi de factori extralingvistici, componentele ei fiind selectate şi organizate în funcţie 
de «informaţia» care reprezintă mesajul comunicării şi de circumstanţele acesteia” 
(Ionescu Pérez 2007: 221–222).
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Porecla realizează funcţia de identificare a poreclitului prin calificativul său dis-
tinctiv, prin referirea la unul dintre obiceiurile sau evenimentele importante din viaţa 
sa „The surname coming from nicknames refer to physical and mental characteristics of 
their bearers or to important events in their life” (Rotenstein 2018: 50).

Prin urmare, „porecla se caracterizează printr-un set de trăsături proprii, diferite 
de ale supranumelui:

a) funcţie semantică;
b) accentuat caracter afectiv, metaforic;
c) reprezintă punctul vulnerabil al celui poreclit;
d) este utilizată într-un cerc mai restrâns de persoane;
e) mobilitate, se creează necontenit, ocazional;
f) pluralitate, adesea o persoană poate avea una, două sau mai multe porecle” 

(Felecan N. 2010: 116–117).
Porecla interferează cu supranumele, pentru că ambele există independent de 

formulele antroponimice oficiale.

4. Tipologia poreclei
După modelul oferit de Nicolae Felecan (2020: 124–125), propunem o clasifi-

care a poreclelor înregistrate în grupurile-ţintă. Din prima categorie fac parte poreclele 
care vizează aspectul fizic şi singularizează individul după fizionomie. Notăm trei sub-
clase: metafore, metonimii şi apelative. În subcategoria metafore, includem poreclele care 
trimit la lucruri concrete, printre care:

– obiecte şi unelte din jurul gospodăriei, redate în general prin regionalisme sau 
forme populare: brici, cârlig, păpuc;

– resturi de obiecte, în special de lemn: butuc, ciolban;
– plante şi cereale, unele cu forme regionale: ciucală, morcov, porodic;
– maşini: tanc, accelerat, tractor;
– nume de animale, fiinţe fantastice, personaje literare: Tanda, Dracu, Păcală;
– ocupaţii sau funcţii sociale: împărat, dascăl, preot. 
O caracteristică a acestor porecle este dată de faptul că ele se autentifică de îndată ce 

persoana poreclită este reperată: metafora se dezvăluie, iar apelativul îşi justifică alegerea.
În categoria a doua, am inclus poreclele care se referă la coloritul părului, al tenu-

lui, la un defect specific al ochilor, nasului, urechilor, gurii şi cuprinde termenii cores-
punzători, în special adjective: alb, cârn, ciul, ciuflic, surd.

Grupa a treia, privitoare la intuirea globală a fizionomiei şi a caracterului celui 
poreclit, se diversifică în apelative şi nume de animale, păsări şi insecte. Apelativele se 
referă la noţiuni privitoare la:

– mâncare şi băutură: sătul, băutoarea;
– inteligenţă/prostie: căpos, inteligent, ştiuta;
– vicii sau felul de comportament: blând, căscat, dohan, găzdac, nemneş;
– derivate cu sufixele -ălă şi -ău, care, prin valoarea lor augmentativă, depreciativă 

sugerează defecte: mătălău, boncalău;
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– cuvinte cu sens negativ: beş, bezmetic, şcleampă.
Poreclele care se referă la nume de animale, păsări sau insecte constituie o sub-

clasă relativ constantă, dar care se definesc prin faptul că, odată alese, prefigurează 
caracterul poreclitului şi influenţează interpretarea oricărei opţiuni a acestuia, deoarece 
relaţia persoană/animal se poate raporta în două moduri: poreclitul arată ca animalul 
respectiv sau se comportă ca el.

Poreclele din categoria a patra se referă la particularităţi lingvistice, divizate, la 
rândul lor, în alte patru subgrupe: ticuri verbale, deformări ori articulări greşite ale unor 
cuvinte, după felul în care părinţii se adresau copilului, după o replică sau ca urmare a 
unei întâmplări aparte.

Acelaşi lucru se poate spune şi despre poreclele provenite dintr-un hobby, care 
impun şi ele, pentru a fi înţelese, nu numai prezenţa celui poreclit, ci şi situaţia de 
manifestare.

Multe dintre cuvinte sunt regionale, învechite sau populare ori conţin sensuri în 
general negative, legate de fiinţa umană: butuc – om prost şi necioplit, ciul – bărbat cu 
urechi mici.

Unele porecle se regăsesc şi în subcategoria numelor de familie: Crăciun, Ciocan, 
Cucu, Micuţu.

Din punct de vedere gramatical, poreclele oferă date importante, printre care 
„anularea diferenţelor de gen” (Felecan O.  2015: 285). Transferul de la apelativ la 
poreclă nu mai respectă strict genul gramatical. Există cuvinte cu formă masculină care 
denumesc persoane de sex feminin: Păpuc, Sanălă şi invers: Lotra, Păpuşă, Femeia. 

În privinţa articulării, observăm că poreclele sunt fixate şi în forme articulate, cu 
articolul hotărât -ul pentru masculin şi -a pentru feminin: Orbul, Chiforul, Mândra.

Poreclele analitice ilustrează observarea la „distanţă socială” a singularităţii celui 
poreclit şi pot fi privite din mai multe perspective: a fizicului (individul este prea mare 
sau prea mic, are o parte a corpului prea mare sau prea mică, are un format cu defici-
enţe): Ureche; a coloritului (poreclitul este prea deschis sau prea închis la culoare): 
Alba; altele se bazează pe „perceperea la distanţă personală sau intimă a celui poreclit” 
(Golopenţia 2021: 388): format, colorit, defect al ochilor, nasului, urechilor, gurii, 
părului: Bot de iepure şi porecle analitice, care ilustrează hobby-ul individului numit: 
Pescarul.

Poreclele sintetice exemplifică intuirea fizionomiei globale a celui poreclit şi sunt: 
porecle alcătuite din adjective calificative: Bănos sau porecle formate din metafore: 
Irod, Stalin, Nea Nicu6, atribuite în funcţie de caracter.

Porecla anecdotă descrie o întâmplare aparte din viaţa poreclitului: Buldozer – 
Viorel Hotea, 50 de ani (SG), în timp ce mergea în pădure pentru a tăia lemne, a căzut 
de pe buldozer, rupându-şi ambele picioare.

6 Nicolae Ceauşescu.
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5. Exemple de porecle
5.1. Porecle date în funcţie de aspectul fizic:
Baba – Ioana M., 25 de ani. Tânără din localitatea Giuleşti, care are piele foarte 

uscată. Din această cauză arată ca o femeie bătrână.
Bizonu – Vasile Codrea, 55 de ani (B). Are capul mare, iar când intră în conflict cu 

cineva, acţionează violent şi îşi loveşte victima.
Bunica albă – Maria Oniţa, 62 de ani (G) – poreclă primită de la nepoţi. Bunica 

a devenit căruntă de la o vârstă fragedă, imediat după moartea soţului, şi a refuzat să se 
vopsească.

Buturuga – femeie fără forme.
Campălă7 – Vasile Hotea, 80 de ani (G). În tinereţe era atât de înalt, încât putea 

să ia lampa de la grinda casei.
Cap de cal – Ioan Hotea, 40 de ani (B). Are capul lunguieţ şi dinţii proeminenţi.
Căpută – Grigore Pop, 52 de ani (G). Este un bărbat foarte încăpăţânat, care are 

capul mare. Acesta nu a ştiut să ne spună dacă a fost poreclit după aspectul fizic sau 
după caracter. Atitudinea lui faţă de porecla primită este una pozitivă, deoarece acesta 
este conştient de defectele lui şi a mărturisit că „se putea şi mai rău”.

Cârna – Vasile Cărăian, 30 de ani (SG). Are nasul mare şi strâmb.
Cheşu8– Ioan Hotea, 27 de ani (SG). Are pistrui.
Ciulu – Petru Baltă, 40 de ani (SG). Bărbatul este scund, are urechile mici şi roşii.
Ciumara – Vasile Ţiplea, 70 de ani (G). Colegii de la muncă l-au poreclit astfel, 

deoarece mustaţa lui este la fel ca a fostului Ministru de Finanţe, Victor Ciumara9.
Doja – Ştefan Pop, 70 de ani (G), poreclit după asemănarea dintre acesta şi 

Gheorghe Doja10.
Harbuz (G) – bărbat gras şi cu capul mare.
Limbă neagră – Ioan Hotea, 60 de ani (G). Poreclă atribuită de tinerii din loca-

litate după ce poreclitul le-a tot spus că el este de viţă nobilă şi că e „albastru-n ceru’ 
gurii”.

Lungu lui Ciozilă – Ioan Hotea, 94 de ani (G). Este poreclit astfel din cauza înăl-
ţimii sale, fiind cel mai înalt om din sat. „Ciozilă” este supranumele moştenit de la stră-
bunic, dar pentru care purtătorul nu a ştiut să ne ofere o explicaţie. Regăsim, astfel, 
o situaţie des întâlnită în universul maramureşean, când o persoană este identificată 
simultan cu două forme de numire neconvenţionale.

Măieran – Vasile Boloha, 55 de ani (SG). Este un bărbat foarte frumos, 

7 Cuvântul a suferit anumite modificări şi are forma de bază clămpău, „individ greoi” 
(https://dexonline.ro/definitie/clămpău).

8 Cheş „pestriţ, bălţat” (https://dexonline.ro/definitie/cheş).
9 „A nickname sets a particular element apart from a series of items that are singularised 

exclusively from an onomastic perspective and foregrounds that element’s specific difference 
through the function of characterization” (Felecan D., Felecan O. 2016: 205).

10 Nobil secui din Transilvania, care a condus răscoala ţărănească contra marilor proprietari 
(magnaţi) unguri de pământ din anul 1514 (https://ro.wikipedia.org/wiki/Gheorghe_Doja).



172  •  Gabriela-Sînziana Ioaneş

poreclit de o iubită din tinereţe, care îl compara cu o plantă ale cărei flori albe şi 
roşii miros foarte bine.

Moş Caihă sau Bogâş – Vasile Pop, 80 de ani (G). I se spune aşa, pentru că este 
mic şi gras, la fel ca o sobă din fontă. „Caiha” este o denumire a sobei din tablă, fără plită 
şi fără alte accesorii.

Moş Vegeta (G) – poreclitul seamănă cu bărbatul de pe pachetul cu vegeta, marca 
Podravka11.

Nasometru – Ioan Marcu, 50 de ani (SG). Are nasul mare.
Păsăroi – Gheorghe Trufan, 28 de ani (G). Băiat foarte înalt, care este ospătar la 

un restaurant local. A primit această poreclă de la un client.
Piciorag – Gheorghe Michnea, 82 de ani (B). Are picioarele inegale, diferenţa 

fiind atât de mare, încât îi afectează mersul.
Plămâna – Petru Şteţi, 60 de ani (G). În loc de un plămân, are un aparat.
Pupu (SG) – părinţii erau mici de statură (pupci12).
Sămătíşă – Ghiţă Costin, 35 de ani (SG). Este un individ cu tenul foarte deschis 

şi care se mişcă foarte încet. De multe ori, oamenii spun despre el că este moale precum 
sămătişa13. În această situaţie, porecla este atribuită în funcţie de două caracteristici: 
aspectul fizic şi caracterul persoanei vizate.

Şcleampa14 – Vasile Bozai, 88 de ani (SG). Este bătrân şi slab.
Tamango – Vasile Bedeoan, 47 de ani (G). Seamănă cu lăutarul Tamango.
Tancu – Irina Ţiplea, 50 de ani (G). Este obeză.
Ţâgăneală – Daniel Rednic, 38 de ani (G). Individul are tenul foarte închis.
Ţâţă neagră – Mariţa Varga, 40 de ani (SG). Are pielea mereu bronzată şi se 

îmbracă sumar.
Ureche – Nicoară Mesaroş, 52 de ani (SG). Are urechile inegale.
Vanilie – Vasile Bledea, 30 de ani (SG). Are tenul deschis la culoare, asemănător 

cu nuanţa vaniliei.

5.2. Porecla date în funcţie de caracter:
Acceleratu – Petru Ioaneş (SG) – merge tot timpul repede.
Activity – Ştefan Avram, 20 de ani (SG). Este energic şi mereu se implică în activităţi.
Baba – Maria Hotea, 77 de ani (B). Este rea cu toţi copiii.
Baba Cloanţa – Maria Hotea15, 77 de ani (B). Mănâncă dulciurile nepoţilor.

11 Ambalajul vegetei Podravka poate fi consultat accesând linkul următor: https://
www.emag.ro/baza-pentru-mancare-podravka-vegeta–375-g–3850104236082/pd/
DPBBQXMBM/.

12 Pup – „Pâine coaptă în spuză”, „grămadă mică de gunoi” (https://dexonline.ro/definitie/
pup).

13 Sămătíşă – „Lapte prins, care rămâne după ce se culege smântâna” (https://dexonline.
ro/definitie/sămătişă).

14 Şcleámpă – „persoană bătrână, ramolită” (https://dexonline.ro/definitie/şcleampă).
15 Maria Hotea are cel puţin două porecle. Exemplul este ilustrativ pentru a sublinia plu-

ralitatea poreclei.
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Bucurosu – Vasile Vraja, 81 de ani (G). Este mereu vesel când vorbeşte cu cineva, 
chiar şi atunci când spune lucruri serioase. Băiatul său, Ioan Vraja, este poreclit Vesălu’, 
deoarece râde mereu. Este profesor de matematică, iar elevii învaţă cu drag datorită 
atitudinii sale şi energiei pe care o transmite.

Buiacu (50 de ani, G) – Mereu zâmbeşte şi este binedispus, deşi are foarte multe 
probleme în familie.

Cacamache – Măriuţa Bledea, 24 de ani (SG). Vorbeşte pe toată lumea de rău şi îi 
place să răspândească zvonuri.

Căposu (G) – Este consilier în comuna Giuleşti. Crede că are mereu dreptate şi 
nu acceptă sfaturile şi sugestiile celorlalţi.

Creştina (B) – Avea o atitudine sfidătoare, se credea superioară şi adopta uneori 
statutul de victimă, de fată inocentă, pentru a-i manipula pe ceilalţi.

Duracell16 – Darius Oanţă, 14 ani (B). Este un copil foarte agitat, aleargă mereu şi 
nu oboseşte niciodată.

Guţă – Gheorghe Bledea, 30 de ani (SG). Artistul său preferat este Nicolae Guţă.
Lina (SG) – poreclită de socru, pentru că nu munceşte suficient.
Lotra (SG) – Vasile Hotea, 28 de ani (SG). Nu este inteligent deloc, dar trăieşte 

cu această impresie.
Matiaş17 (SG) – vorbeşte foarte mult.
Mândra (SG) – de la „mândrie”, este un bărbat foarte înfumurat.
Păcală (B) – este isteţ şi amuzant. 
Păpuşa (G) – bărbat foarte preocupat de modul în care arată.
Pocăitu18 (SG) – este baptist.
PROTV (B) – ştie tot ce se întâmplă în sat. Toată ziua se plimbă de la o casă la alta 

şi răspândeşte informaţii.
Savarina – este simpatică şi face prăjituri pentru bătrâni.
Săgeată (SG) – femeie care merge foarte repede.
Sânătosu (SG) – Ioan Bozai, 65 de ani (SG). Nu a fost niciodată la spital.
Sfânta – nu are prieteni şi locuieşte departe de sat, într-un loc izolat.
Spânu – este rău şi le provoacă oamenilor necazuri.
Şuvei19 (SG) – bărbat foarte harnic.
Taina (G) – Individul acţionează mereu pe ascuns. Este foarte discret.
Tauru – „Se spune că are mulţi copii din flori” (Informator).
Tololoapa – Maria Şteţi, 72 de ani (G). „I se spune aşa, deoarece toată ziua umblă 

de colo-colo cu vorba” (Informator).
Toporela – „zâmbitoare şi senină ca un toporaş” (Informator).
Vampirul – profită de cei din jur şi nu-şi face prieteni decât din interes.

16 Marcă de baterii care funcţionează mult timp.
17 „Gaiţă (Garrulus glandarius)” (MDA2 2010).
18 Persoanele care au altă religie în afară de ortodoxism sau catolicism sunt numite „pocăite”.
19 Suveică – „piesă de lemn la războiul de ţesut, de formă lunguiaţă, care serveşte la introdu-

cerea firului de bătătură în rostul urzelii” (https://dexonline.ro/intrare/suveic%C4%83/55597).
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Wi-Fi – „zice că îşi controlează soţia prin Wi-Fi” (Informator).
Zâmbirici – este vesel mereu.

5.3. Porecle care provin dintr-o întâmplare notabilă:
Bombonica (B) – Înainte să-şi găsească jumătatea, un tânăr le spunea tuturor că 

mireasa lui va fi frumoasă ca o bombonică. După ce şi-a găsit o iubită, iar mai târziu 
aceasta a devenit soţia lui, toţi consătenii o numeau „Bombonica” şi ea nu ştia de ce.

Calu maiorului sau Colonelu – Petru Rednic, 79 de ani (G). I se spune aşa, deoa-
rece, după venirea din armată, numai despre calul maiorului a vorbit. Susţine că are 
gradul de colonel.

Creşte dealul ori slăbeşte măgarul? – văzând că tatăl lui nu mai merge cu aceeaşi 
viteză, i-a adresat o întrebare nepotrivită.

Cuza – Ioan Bedeoan, 93 de ani (G). Le spunea tuturor că a făcut parte din garda 
lui Alexandru Ioan Cuza.

Duc o lampă la muzeu (G) – În cadrul unei serbări şcolare, singura replică a pore-
clitului a fost: „Duc o lampă la muzeu”. Modul în care a rostit-o a atras atenţia publicului 
care i-a atribuit imediat o poreclă.

Jârebdea20(G) – Bărbatul îşi ajuta soţia la pusul războiului, o activitate conside-
rată nedemnă pentru capul familiei, fapt ce a stârnit exclamaţia prietenului său: „Măi, 
jârebde!”.

Lepedeu21 (G) – Poreclitul a refuzat să „dea în strungă22”, pentru că avea obdelele23 
de lepedeu foarte curate şi nu a vrut să le murdărească.

Lipsă-o-doagă (G) – Dogarul satului a reparat bărbânţa24 în care se spălau hai-
nele cu cenuşă. Când a ajuns femeia acasă şi a pus hainele la clătit, a observat că apa 
se scurge. Întorcându-se la dogar să-i spună cele întâmplate, el a constatat „că-i lipsă-o 
doagă” pe care a uitat-o.

5.4. Porecle anecdotă:
Clopău – În timp ce era însărcinată, mama poreclitului purta un clop peste 

năframă, lucru cu totul neobişnuit pentru o femeie. Când s-a născut, copilul a fost pore-
clit Clopău25.

Duluţu26 – Gheorghe Bledea, 65 de ani (SG). Bărbat foarte activ care aleargă repede.
20 Jirébie –„grup de treizeci de fire de tort, formând o unitate de măsură la urzit, la depănat” 

(https://dexonline.ro/intrare/jirebie/235013).
21 Lepedeu – „cearşaf ” (https://dexonline.ro/definitie/lepedeu).
22 Strungă – „deschizătură, portiţă îngustă făcută în acest loc, prin care trec oile una câte una 

la muls” (https://dexonline.ro/definitie/strung%C4%83). 
23 Obdeală – „bucată de material textil cu care se înfăşoară picioarele înainte de a încălţa 

opincile; cârpă” (https://dexonline.ro/definitie/obdeală).
24 Bărbânţa – „vas de lemn făcut din doage, în care se păstrează mai ales lapte şi brânzeturi” 

(https://dexonline.ro/definitie/b%C4%83rb%C3%A2n%C8%9B%C4%83).
25 Clopul este o pălărie tradiţională de paie sau de fetru, purtată de bărbaţi vara şi toamna.
26 Dulúţă – „a alerga foarte repede” (https://dexonline.ro/definitie/duluţă).
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Femeia – Ion Hotea, 36 de ani (B). S-a dus la biserică îmbrăcat în haine femeieşti.
Frizura – de câte ori îşi dă pălăria jos, se piaptănă.
Fulgu – Ştefan Oros, 60 de ani (G). Când bea prea mult, spune că este uşor ca un 

fulg de nea.
Iepuru – Gheorghe Hotea (decedat) SG. În ziua de Paşti, când venea acasă de la 

Biserică, ajungea tot timpul primul. Se mişca atât de repede, încât oamenii l-au asemă-
nat cu un iepure. Este important să legăm această atitudine de o credinţă populară încă 
prezentă în localitate. Persoana care soseşte prima acasă va termina repede muncile 
agricole. Porecla a devenit ulterior supranume, astăzi utilizată de cea de-a cincea gene-
raţie de purtători şi transmisă atât băieţilor, cât şi fetelor.

Laba gâştii – Petru Hotea, 70 de ani (G), merge ca o raţă.
Mâncăruşă27– Vasile Bedeoan, 90 de ani (G), s-a lăudat că unchiul său, în timpul 

războiului, făcea omletă din o sută de ouă.
Noe – Vasile Pop, 67 de ani (G). Când lucra în echipă, încerca să fie mai rapid decât 

ceilalţi, fără să-l intereseze calitatea muncii depuse, spunând „După mine, potopul!”.
Popa Tanda28 – Manuel Crainic, 37 de ani (SG). Este un preot gospodar, la fel ca 

personajul principal din nuvela cu acelaşi nume.

5.5. Porecle date în funcţie de activitatea sau meseria celui poreclit:
Bombonele (B) – cei din comunitate susţin că face trafic de droguri şi de ţigări.
Bumbu (SG) – coase nasturi de metal pe cojoacele tradiţionale.
Bunu oi – Ion Pârja, 98 de ani, cel mai bătrân locuitor din Sat-Şugatag. Este gazdă 

de stână de la vârsta de 14 ani şi încă merge la munte cu oile.
Calu (B) – persoană care se ocupă de comerţul cu cai.
Caprău (B) – individ care are fermă de capre.
Cealoi29 (B) – nu este demn de încredere.
Ceteraşu (SG) – când era tânăr, cânta la evenimente.
Crâsnicu (SG) – este paracliser.
Croitoru (G) – confecţionează haine din lână. Este printre puţinii meşteşugari în 

viaţă.
Curatorul (SG) – curatorul este consilier în parohia din care face parte.
Dăscăliţa – Maria Ţiplea, 60 de ani (B), este învăţătoare în localitatea natală de 

când a absolvit.
Diacu (SG) – este vorba despre interpretul de muzică populară Ionuţ Bledea, 

poreclit aşa în urma activităţii pe care o presta la biserica din localitatea natală.
Fântâneriu – Grigore Hotea, 40 de ani (G). A săpat manual majoritatea fântânilor 

din localitate.
Găboreanu (B) – de la „gabor30”; este poliţist.

27 „Produs gastronomic specific păcurăresc” (Ştef 2021: 241).
28 Popa Tanda este denumirea unei nuvele scrise de Ioan Slavici.
29 Cealắu – „amăgitor, înşelător” (https://dexonline.ro/definitie/ceal%C4%83u).
30 Vezi https://dexonline.ro/intrare/gabur/83935.
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Păduchiosu – Gheorghe Şerban, 70 de ani (G). A lucrat la deratizări.
Pescarul – Ion Boloha, 28 de ani (B). La fiecare final de săptămână merge la pes-

cuit, dar nu prinde niciodată nimic. 
Poştariu (SG) – între anii 2000–2009, a fost poştaşul localităţii.
Triopinci (B) – făcea opinci31.

5.6. Porecle date după localitatea de provenienţă a individului sau după o ţară în care 
a călătorit:

Bănăţeanu (SG) – venit în Sat-Şugatag din zona Banatului;
Berbeşteanu (SG) – stabilit în Sat-Şugatag din Berbeşti;
Brebanu (SG) – venit în Sat-Şugatag din Breb;
Deseşteanu (SG) – stabilit în Sat-Şugatag din Deseşti;
Fereşteanu (B) – căsătorit în Berbeşti, născut în Fereşti;
Neamţu (SG) – născut în Germania;
Pătrovanu (B) – venit în Berbeşti din Petrova;
Rusulică (SG) – mergea des în Ucraina32;
Şugătanu (G) – în prezent locuieşte în Giuleşti, din Sat-Şugatag;
Turcu (B) – călătorea mult în Turcia.

5.7. Porecle date în funcţie de locul în care trăieşte individul:
Adi din curbă – Adrian Bococi, 20 de ani (SG). Locuieşte în cea mai periculoasă 

curbă din localitate. Anual reface gardul din cauza accidentelor.
Ionuc de la gară – Ioan Ţiplea, 42 de ani (G). Locuieşte în zona în care a fost gara 

CFR.
Mutu-din-ajag – Vasile Boloha, 45 de ani (SG). 
Plopu’ – Ioan Rednic, 53 de ani (G). Are mulţi plopi în curte.
Vasalie de la pod – Vasile Bîrlea, 35 de ani (B). Locuieşte lângă podul dintre satele 

Fereşti şi Berbeşti.

5.8. Porecle date în funcţie de un defect al vorbirii:
Ciuciu – Ionuc Ţiplea, 15 ani (G), nu poate pronunţa „ce” şi „ci”.
Coiac – Ioan Vraja, 56 de ani (G). Când vrea să pronunţe „cozonac”, din grabă şi 

neatenţie, spune „coiac (cu mac)”.
Primăvavă – Petru Rednic (G). Când era mic, nu putea pronunţa „primăvară”, iar 

copii au început să-l numească aşa. La fel îl identifică şi azi.
Tampău – Ioan Rednic, 62 de ani (G). Bărbatul este peltic33 şi nu poate pronunţa 

„hamfău” (lemn de care se leagă funiile hamurilor), pronunţând „tampău”.

31 Opinca – „încălţăminte ţărănească făcută dintr-o bucată dreptunghiulară de piele sau de 
cauciuc, strânsă pe laba piciorului” (https://dexonline.ro/definitie/opinc%C4%83). 

32 Maramureşenii îi numesc pe cetăţenii Ucrainei „ruşi”.
33 „Persoană care rosteşte defectuos anumite consoane” (https://dexonline.ro/definitie/

peltic).
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5.9. Porecle date ţiganilor din localitatea Sat-Şugatag34:
Alba – Isaura Varga (SG) are pielea foarte deschisă, spre deosebire de membrii 

familiei ei, şi este mereu curată.
Bale – Marcel Barani (SG) vorbeşte împrăştiind salivă.
Caroi35 – Vasile Barani, a lucrat la un maghiar din Ocna-Şugatag.
Ceauca36 – are nasul mic şi curbat.
Cioara – are tenul foarte închis.
Fileş37 – nu are dinţi.
Francisc38 – a fost adus să lucreze de către un ungur.
Grăunţ – este mic şi harnic.
Gusti – când ia masa, gustă din toate preparatele.
Mandra39 – era cea mai frumoasă romă. La 14 ani a fost furată de un ţigan din 

Baia Sprie.
Pancova – era foarte grasă.
Raţă – a furat o raţă şi a fript-o în curte. A împărţit-o apoi cu vecinii.
Romeo – s-a îndrăgostit de o româncă şi au fugit împreună în Italia.
Savu – a lucrat la un bărbat pe care-l chema Savu40.
Sâtă – are pete mici pe faţă.
Tarzan – îşi câştigă existenţa muncind în pădure41.
Tătăluţ – la fiecare cuvânt pronunţat adaugă silaba „tă”.

5.10. Porecle date evreilor42: 
Froim, Haie, Iosâlă, Iţâc-Ştrul43, Jmir, Piţulă, Rifcă şi Zalmân44.

34 Pentru unele dintre porecle nu a fost posibil să identificăm numele din două consider-
ente: fie informatorul nu şi le-a amintit, fie poreclitul a decedat. Comunitatea de romi din Sat-
Şugatag constituie un nucleu autonom, iar ceilalţi locuitori îi cunosc şi-i identifică cu ajutorul 
poreclelor, şi nu prin intermediul numelor oficiale.

35 Caroi < Carol – nume popular la poporul maghiar (vezi Ionescu 2001).
36 „Specie de cioară mică” (Ştef 2021: 89).
37 De la „fildeş”= „fiecare dintre colţii unui elefant” (https://dexonline.ro/intrare/

filde%C8%99/20823).
38 Pentru detalii, vezi Ionescu (2001).
39 De la „mândru” = „Frumos, arătos, falnic” (Ştef 2021: 241).
40 De la Sabin/Sabina. Vezi Ionescu (2001).
41 La fel ca prenumele, şi poreclele „pot furniza cel mai bine informaţii importante privi-

toare la comportamentul onomastic al ţiganilor, la interacţiunile lor cu diverse culturi, branduri, 
evenimente, anumite tare psihologice” (Felecan O. 2011: 60).

42 Poreclele identificate sunt doar o mărturie a existenţei evreilor în localitatea Berbeşti. 
Conform recensământului din 2011, în Maramureş s-au declarat doar 46 de evrei, niciunul în 
comuna Giuleşti.

43 Prenume frecvente la evrei. Vezi Ionescu (2001).
44 De la „salman” = carte de joc – este dependent de jocurile de noroc.



178  •  Gabriela-Sînziana Ioaneş

6. Concluzii
Poreclele înregistrate constituie un material bogat în semnificaţii, deoarece pre-

zintă preocupările oamenilor, ocupaţiile pe care le aveau şi activităţile în care se impli-
cau. Remarcăm o serie de porecle care fac parte din categoria regionalismelor (Hamfău) 
sau arhaismelor (Ceuca), fapt observat şi de Oliviu Felecan: „în general, poreclele din 
mediul rural conţin multe cuvinte regionale, învechite sau populare” (2015: 276). 
Altele sunt cuvinte împrumutate din alte limbi (Activity, Wi-Fi).

Din discuţiile pe care le-am avut cu porecliţii, am descoperit că, cel puţin o dată, 
aceştia au fost şi poreclitori. Cooperarea, seriozitatea şi sinceritatea de care au dat 
dovadă subiecţii intervievaţi, pe tot parcursul anchetei, ne-au permis să avem o imagine 
mai clară asupra modului în care este percepută porecla. Prin poreclire, nominatorul 
intenţionează, în primul rând, să-l definească pe seamănul său, să îndrepte acea deviere 
comportamentală, iar apoi să provoace râsul, bazându-se pe tendinţa societăţii de a iro-
niza defectele omeneşti.

Cel mai frecvent reper în alegerea şi atribuirea unei porecle este aspectul fizic. 
Caracterul, ocupaţia, viciile, comportamentul şi activităţile sau întâmplările care pro-
duc haz constituie, de asemenea, surse de inspiraţie.

Trebuie să menţionăm că nu toţi oamenii au o poreclă. Aceasta este acordată în 
funcţie de popularitatea individului, de statutul lui la nivelul comunităţii. Nu toţi sunt 
„vrednici” de a primi şi de „a purta” o poreclă, dar toţi au poreclit sau au contribuit la 
răspândirea unei porecle.

Ţiganii au fost porecliţi, de cele mai multe ori, în funcţie de aspectul fizic sau după 
o întâmplare deosebită la care au participat. Aşadar, perspectiva a fost una de la distanţă, 
din exterior. Acest detaliu surprinde neomogenitatea celor două colectivităţi etnice 
(români şi ţigani) care, deşi trăiesc în aceeaşi localitate (Sat-Şugatag), nu interacţionează.

Poreclele evreilor care au locuit în Berbeşti, înaintea celui de-Al Doilea Război 
Mondial, le-am aflat de la un bătrân din localitate, Vasile Ţiplea, născut în 1940. De la 
evreii din Berbeşti, pe lângă casele construite în stil evreiesc şi clădirea ce a servit drept 
şcoală (Yeshiva), a mai rămas hidronimul Valea Rabinului, care poate fi observată în 
aceeaşi localitate, aproape de centrul satului.

Din punct de vedere semantic, putem nota că majoritatea poreclelor au fost atri-
buite, în primul rând, după aspectul fizic (Măieran) şi apoi după caracterul (Dracu) 
sau comportamentul individului (Creştina). Cei vizaţi sunt cu preponderenţă bărbaţii, 
adolescenţii timizi sau cei care fac parte dintr-o familie înstărită sau dintr-un neam mare 
şi reprezintă o ţintă uşoară, pentru că exercită o anumită influenţă la nivelul comunităţii 
căreia îi aparţin. Femeile sunt mai rar poreclite, dar îşi îndeplinesc cu demnitate rolul 
de poreclitor.

Prin însuşi caracterul ei, porecla oferă un mediu maleabil şi deschis spre inovaţie, 
deoarece actul denominativ îi revine pe deplin poreclitorului, care nu trebuie să res-
pecte normele oficiale, iar în unele situaţii, nici pe cele morale. Schimbările survenite 
în societate, precum şi dinamica limbii se reflectă atât la nivelul formei, cât şi la nivelul 
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semantic al antroponimului neconvenţional. În acord cu Golopenţia (2021: 386), con-
siderăm poreclirea tipul primordial de deviere de la actul normal de atribuire de nume 
unei persoane.
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