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Abstract: This paper is a sociolinguistic analysis of anthroponyms from Borşa, 
Maramureş county, Romania, in the context of migration. The research illustrates 
the dynamic of anthroponyms, the frequency of foreign names and bilingual 
nominal structures, as well as the sociocultural factors underlying the choice of 
names. The corpus of the article consists of first names of newborns, extracted from 
civil and parish registers of Borşa and verified, in part, through a questionnaire filled 
in by the parents. The time interval proposed for the analysis spans 18 years (2000–
2018), including the period in which migratory flows multiply and many migrants 
return. Thus, the onomastic material subjected to research is representative of 
anthroponymic multiculturalism in Romania.
Keywords: anthroponym, sociocultural, dynamic, anthroponymic innovation.

1. Denominaţia personală realizată prin subsistemul prenumelor, al numelor 
de botez este supusă inovaţiei, schimbării, fapt determinat, în egală măsură, de factori 
sociali, psihologici, lingvistici şi chiar politici. Prenumele se caracterizează prin mobi-
litate, respectiv instabilitate denominativă, fiind supuse „modei vremii” şi preferinţe-
lor subiective ale denominatorului (vezi şi Oancă 1995, 2001; Tomescu 2001, 2017; 
Zăbavă 2009).

Numirea are ca scop identificarea denominatului şi individualizarea lui, însă ale-
gerea numelui nu aparţine purtătorului, el fiind atribuit, în primul rând, de părinţi la 
naştere, sau, mai târziu, de familie (în cazul diminutivelor şi al hipocoristicelor) sau 
de societate (dacă vorbim de porecle, supranume ori de un nume diferit sub care este 
cunoscut denominatul în anumite cercuri). Daiana Felecan consideră că, în acest con-
text, numele dezvoltă

un sens clasificator: nominatorul învesteşte numele ales cu anumite valenţe, încadrând 
individul în seria purtătorilor anteriori ai numelui respectiv, cu credinţa că predarea/
preluarea/continuarea numelui – care deja este (re)cunoscut – va fi de bun augur. Sensul 
clasificator, în ciuda faptului că se referă la numele ce reunesc persoanele denumite identic, 
nu formează o clasă şi nu reprezintă un cumul de proprietăţi comune categoriei, deoarece, 
în interiorul acesteia, fiecare particular îşi are propria identitate (Felecan D. 2017: 28).
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În alegerea numelui, părinţii sunt ghidaţi de factori extralingvistici: mişcarea 
populaţiei, statutul unei limbi în cadrul unei comunităţi, politici denominative la 
nivel macrosocial, gradul de cultură, de emancipare al denominatorilor, preferinţe 
antroponimice, modă, impactul numelui asupra societăţii, căutând, de cele mai multe 
ori, un nume nou, modern, creativ, unic, astfel încât copilul să se diferenţieze la nivel 
antroponimic de cei din comunitatea în care locuieşte şi/sau din care provine (vezi şi 
Fernández Juncal 2018: 85–86, Troplini 2015: 377) sau „intenţia de a depozita – la 
nivelul unui nume ales prin reiterare – proprietăţile (exemplare) ale unui alt referent” 
(Felecan D. 2017: 28). Aşadar, acţiunea de numire implică o serie de alegeri care tri-
mit la valori sociale, la poziţie socială, la un anumit grup cu care se doreşte a fi asociat 
(Aldrin 2014: 395): prenumele îi individualiză pe purtători, îi separă pe cei care poartă 
nume „neobişnuite” de restul oamenilor, îi reuneşte pe „purtătorii unor nume de botez 
într-un grup (familia) sau într-o colectivitate (satul, de ex.)” şi, în egală măsură, oferă 
prestigiu, deoarece „cei clasaţi pe o poziţie inferioară în comunitate vor tânji spre imi-
tarea modelelor, în timp ce persoanele aflate în vârful ierarhiei sociale vor încerca să se 
diferenţieze (şi) antroponimic de mase” (Felecan O. 2013: 93–94). De altfel, cea mai 
bună modalitate de propagare a unor nume noi este imitaţia.

Deschiderea spre un repertoriu antroponimic modern este diferit percepută de 
fiecare grup social: anumiţi membri ai colectivităţii consideră numele moderne, occi-
dentale drept o abatere de la tradiţie, pe când alţii sunt de părere că ele răspund unui 
deziderat al societăţii contemporane: inovaţie şi diferenţiere. Pe de-o parte, mediul 
urban sau rural manifestă o atitudine reticentă în faţa mobilităţii antroponimelor, 
adeseori, în anumite sate, preotul influenţând decizia părinţilor cu privire la numele 
copilului spre conservarea antroponimelor calendaristice româneşti. Pe de altă parte, 
comunităţile în care fenomenul migraţiei este intens au o mai mare disponibilitate pen-
tru însuşirea unor nume străine. Deşi preferinţele antroponimice diferă de la o ţară la 
alta şi de la o comunitate la alta, în interiorul unei ţări, ele sunt reunite de o tendinţă 
comună: satisfacerea gustului momentului în materie de nume (vezi şi Troplini 2015: 
383). În acest context, studiul diacronic al antroponimiei unei comunităţi oferă infor-
maţii legate atât de tendinţele „la modă” în actul de numire pentru fiecare perioadă isto-
rică (preferinţa pentru un anumit prenume sau pentru nume străine, folosirea numelor 
tradiţionale ca marcă a identităţii, optarea pentru variante ortografice diferite), cât şi 
modul în care denominaţii, respectiv societatea se raportează la acestea.

1.1. Lucrarea noastră este o analiză sociolingvistică a numelor de persoană din 
localitatea Borşa, jud. Maramureş, România, din perioada 2000–2018. Intervalul supus 
analizei cuprinde atât intensificarea fluxului migrator, iniţial după anul 2000, apoi după 
2007, odată cu intrarea României în UE, dar şi revenirea unui număr relativ mare de 
emigranţi în ţară sau migrarea lor spre alte ţări europene, datorită problemelor econo-
mice din Italia, ţara „adoptivă”. Corpusul lucrării este alcătuit din numele nou-născu-
ţilor, atât ale celor din străinătate, cât şi din ţară, extrase din registrele de stare civilă1 

1 Cetăţenii români emigraţi sunt obligaţi ca, în termen de şase luni de la naşterea copilului, 



Oliviu Felecan, Alina Bugheşiu (eds.), PROCEEDINGS OF ICONN 5 (2019)  •  199

şi verificate, în parte, printr-un chestionar aplicat părinţilor. Documentele conţin, pe 
lângă datele copilului, şi numele părinţilor, astfel încât se poate contura o imagine a 
dinamicii antroponimice din localitate.

1.2. Localitatea Borşa este situată în depresiunea intracarpatică, în partea de est 
a judeţului Maramureş, pe valea râului Vişeu, fiind atestată din 1365. La recensămân-
tului din 2011, Borşa avea o populaţie de 27.611 locuitori, dintre care 91,26% români 
şi 1,29% maghiari. Pentru 6,78% din populaţie, apartenenţa etnică nu este cunoscută2.

Fostă localitate monoindustrială, axată în perioada comunismului, în principal, 
pe minerit, Borşa a fost afectată, după 1997, odată cu lichidarea mineritul, de o accentu-
are a sărăciei, acest fapt conducând la dezvoltarea migraţiei externe, iniţial spre Austria, 
Germania, fosta Iugoslavie, apoi spre Italia, în special spre regiunea Milano. Datorită 
climatului social şi economic din ultimii ani din Italia, o parte dintre emigranţii borşeni 
s-au întors în localitatea natală ori s-au reorientat spre alte ţări europene, precum Anglia 
şi Belgia. Pe site-ul Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică – CNIPT3 
se menţionează că peste 60% din populaţia oraşului lucrează în străinătate.

Analizând fenomenul migraţiei din Borşa, Maramureş, Remus Anghel (2008: 
5–7) precizează că „economia locală este dependentă de remiterile migranţilor, orien-
tându-se mai mult către comerţ şi construcţii, care sunt asociate cu consumul în cadrul 
familiilor migranţilor”, ca urmare a investiţiilor făcute de aceştia, fapt ce a determinat 
„restructurarea societăţii locale în migranţi şi non-migranţi”. De asemenea, consumul 
este diferit: migranţii, numiţi de populaţia rămasă acasă italieni, au reuşit să îşi modifice 
relativ repede nivelul social, au construit case mari, şi-au achiziţionat maşini scumpe. În 
acest context, non-migranţii condamnă comportamentul lor adeseori ostentativ, acu-
zându-i că şi-au pierdut identitatea de neam, limba şi rădăcinile borşene. Pe de cealaltă 
parte, migranţii italieni sunt conştienţi că ei au susţinut economic oraşului, criticând 
din ce în ce mai des autorităţile române şi stabilind noi relaţii cu puterea. Totuşi, ine-
galitatea socială determinată de nivelul de viaţă duce la un comportament mimetic al 
celor rămaşi acasă, aceştia încercând, în mod conştient sau nu, să preia modelul social 
oferit de migranţi, aspect identificabil şi la nivel onomastic.

2. În urma cercetării efectuate, am obţinut 2410 nume ale copiilor născuţi în peri-
oada 2000–2018. Pentru o mai bună operare a materialului onomastic, am delimitat 
perioada de studiu în funcţie de fluxul migrator: 2000–2007, respectiv 2008–2018, 
anul 2007 marcând intrarea României în UE şi intensificarea migraţiei. Pentru primul 
interval, am înregistrat 520 de nume (simple sau compuse), respectiv 1890 de pre-
nume pentru cel de-al doilea interval.

Repertoriul de prenume feminine cuprinde, între anii 2000–2007, 153 de antro-
ponime, respectiv 272 pentru 2008–2018, pe când cel masculin este format din 141 
de prenume (2000–2007), respectiv 275 (2008–2018), multe fiind forme grafice 

să ceară transcrierea certificatului de naştere la primăria unde îşi are domiciliul unul dintre 
părinţi.

2 Datele au fost preluate de pe site-ul http://www.recensamantromania.ro/rezultate–2/.
3 Vezi http://www.infoborsa.ro/index.php/ro/despre-borsa.
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diferite/variante ale aceluiaşi nume (de exemplu, Alesia4 – Alessia, Andrea – Andreea 
– Andreia; Florin – Flurin; Gavril – Gavrilă – Găvrilă5) sau traduceri/împrumuturi occi-
dentale neadaptate limbii române (de exemplu, rom. Elisabeta – engl./fr. Elisabeth – it. 
Elisabetta; rom. Flavius/Flaviu – it. Flavio).

2.1. Dacă în perioada 1990–2000, în Borşa, numele moderne sunt relativ puţine, 
părinţii recurgând, de regulă, la hagionime româneşti (Ilie; Ioan/Ion – cu dim. Ionuţ, 
Ionel; Pantelimon; Nicolae – cu formele hipocoristice şi diminutivale Nicu, Nicuşor, 
Nicoraş; Petre/Petrea6; Vasile; Ileana; Ioana; Magdalena; Maria) sau la prenume de sor-
ginte latină, împrumuturi vechi (Aurelian, Claudiu, Silviu, Valentin; Aurelia, Claudia)7, 
după 2000, denominaţia trece printr-un proces de modernizare, părinţii optând pen-
tru nume străine, adaptate sau nu limbii române (Denis, Robert; Alesia, Denisa, Giulia, 
Iasmina/Jasmina/Yasmina) şi renunţând treptat la cele frecvente înainte de 2000, prin-
tre care şi Cosmin, Firuţ, Sânzian, Sorin; Călina, Doca, Sava. Acest proces se remarcă la 
nivelul întregului judeţ. Analizând antroponimia maramureşeană din perioada 1987–
2007, Oliviu Felecan consideră că deschiderea graniţelor după 1990, dezvoltarea mass-
mediei şi migraţia au dus „la o adevărată explozie a numelor de botez de factură roma-
nică, după 2006. Ele se întâlnesc deopotrivă în mediul urban şi în cel rural” (2010: 9).

La o analiză diacronică (vezi Tabelul 1), se remarcă creşterea treptată a prenume-
lor cu două ocurenţe, respectiv cu o singură menţionare, fapt ce duce la includerea în 
registrul onomastic a unor nume noi, unele creaţii spontane, care atrag atenţia celor-
lalţi membri ai colectivităţii şi, astfel, vor fi propagate în societate. Contrar tendinţelor 
antroponimice din România, în Borşa, modernizarea antroponimiei este mai evidentă 
la nivelul prenumelor masculine: o varietate mai mare de nume faţă de cele feminine 
(322 vs. 305, pentru întreaga perioadă) şi o serie la mare de nume cu o singură ocurenţă 
(158 vs. 127, pentru 2000–2018). Acest fapt se explică pe de-o parte prin gama largă 
de prenume italiene masculine (aproximativ 61) şi englezeşti (aproximativ 40) la care 
recurg, în special emigranţii din Italia, dar şi non-migranţii şi, pe de altă parte, prin pre-
ferinţa părinţilor pentru nume feminine considerate paneuropene, care se pot integra 
cu uşurinţă în onomasticonul ţărilor occidentale, fără să trădeze etnia purtătorului.

4 Precizăm că am păstrat grafia cu care sunt înregistrate numele în documentele consultate 
de noi.

5 Pentru cele două variante ale numelui Gavril, vezi ALR II SN V, h. 1533.
6 Pentru variantele numelui Petru, vezi ALR II SN V, h. 1515. În Borşa (pct. 362) este înreg-

istrat numele Petre, însă în pct. 365, Ciocăneşti, Moldova, regiune cu care Borşa se învecinează, 
figurează varianta Petrea.

7 De altfel, aceste categorii de prenume se regăsesc în răspunsurile la Chestionarul IV. Nume 
de loc şi nume de persoană (1930) din Chestionarele Muzeului Limbii Române, alături de alte nume 
căzute astăzi în desuetudine (vezi, în acest sens, Colciar şi Mihali 2021). Conform răspunsurilor 
din Chestionarul IV, ţăranii preferă să îşi boteze copiii cu nume de sfinţi ori calendaristice, pe 
când prenumele de sorginte latină se regăsesc în familiile de intelectuali, de unde au fost prelu-
ate, prin imitaţie, de ceilalţi membri ai colectivităţii.
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Tabelul 1. Statistica prenumelor analizate

Frecvenţă

Fete Băieţi
2000–
2007

2008–
2018

2000–
2018

2000–
2007

2008–
2018

2000–
2018

153
de nume

272
de nume

305
de nume

141
de nume

275
de nume

322
de nume

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼
≥ 100 de ocurenţe - 1 1 - - -
80–99 de ocurenţe - - - - - 2
60–79 de ocurenţe - - - - 3 4
40–59 de ocurenţe - - 4 - 5 3
20–39 de ocurenţe 1 12 14 1 9 15
10–19 ocurenţe 3 21 28 12 24 26
7–9 ocurenţe 6 21 21 2 14 20
5–6 ocurenţe 9 21 24 11 15 15
3–4 ocurenţe 16 36 43 19 42 38
2 ocurenţe 26 37 43 15 31 41
1 ocurenţă 92 123 127 81 132 158

De asemenea, 103 prenume feminine, respectiv 85 masculine sunt comune celor 
două perioade analizate (vezi Tabelul 2). Cu frecvenţă peste 30 sunt, în general, pre-
nume feminine cu tradiţie în onomasticonul românesc, cu două excepţii – nume de 
sorginte italiană (Giulia, Alessia), preferate după 2008 (vezi şi infra, Tabelul 3): (în 
ordinea frecvenţei) Maria, Ioana, Giulia, Andreea, Elena, Gabriela, Alessia, Ana. În cazul 
băieţilor, cu cel puţin 30 de ocurenţe, sunt înregistrate, cu precădere, hagionime româ-
neşti sau prenume regăsite în trecut în registrul antroponimic al localităţii anchetate: 
(în ordinea frecvenţei) Gabriel, Andrei, Ioan, David, Vasile, Cristian, Daniel, Alexandru, 
Ionuţ, Luca, Robert. Ultimul reprezintă o „modă” în prima perioadă analizată, pe când 
David şi Luca sunt preferate după 2008 (vezi şi infra, Tabelul 4).

Tabelul 2. Frecvenţa numelor comune în cele două perioade analizate
Frecvenţă Fete Băieţi

≥ 50 1 8
40–49 3 1
30–39 4 2
20–29 7 11
10–19 23 20

5–9 24 20
3–4 25 13
= 2 16 10

2.2. În rândul preferinţelor borşenilor, migranţi sau non-migranţi, stau nume reli-
gioase, aspect valabil pe întreg teritoriul românesc (vezi şi Tomescu 2017: 305; Felecan 
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N. 2011: 50). Redăm în tabele de mai jos, antroponimele feminine (vezi Tabelul 3), 
respectiv masculine (vezi Tabelul 4) care ocupă, în perioada analizată, primele 10 pozi-
ţii, în funcţie de frecvenţă, precum şi defalcat în funcţie de fluxul migraţiei. Pentru o 
imagine cât mai clară a dinamicii antroponimiei din Borşa, sub fiecare prenume aferent 
poziţiei respective în ordinea frecvenţei sunt notate variantele, hipocoristicele/dimi-
nutivele, precum şi corespondentele din alte limbi întâlnite de noi în corpusul supus 
analizei, pentru care este precizat numărul de ocurenţe.

Tabelul 3. Cele mai frecvente prenume feminine
2000–2007 2008–2018 2000–2018

1. Maria – 35 Maria – 218 Maria – 353
2. Andreea – 11

Andrea – 1
Andreia – 1
Mariana – 11

Alexandra – 38
Alessandra – 7
Alecsandra – 3
Sandra – 1
Sandrine – 1

Alexandra – 48
Alessandra – 9
Alecsandra – 3
Sandra – 1
Sandrine – 1

3. Alexandra – 10
Alessandra – 2

Ioana – 38
Johanna – 1
Sofia – 38 
Sophia – 3

Ioana – 45
Johanna – 1
Giovanna – 1

4. Gabriela – 9
Gabriella – 1 

Elena – 34
Ileana – 3
Lenuţa – 3

Andreea – 40 
Andrea – 7
Andreia – 4
Giulia – 40
Iuliana – 5
Iulia – 3

5. Denisa – 8
Denisia – 3
Denissa – 1
Denise – 1
Giulia – 8
Iulia – 1
Iuliana – 1
Nicoleta – 8

Alessia – 33
Alesia – 12 

Elena – 38
Ileana – 8
Lenuţa – 9
Sofia – 38
Sophia – 3 

6. Ioana – 7
Giovanna – 1
Larisa – 7
Larissa – 2

Giulia – 32
Iulia – 2
Iuliana – 4 

Alessia – 34
Alesia – 13
Gabriela – 34
Gabriella – 3

7. Alina; Claudia; Ionela – 6
Lenuţa – 6
Ileana – 5
Elena – 4 

Andreea – 29
Andrea – 6
Andreia – 3

Ana – 33
Anna – 7
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2000–2007 2008–2018 2000–2018
8. Ana – 5

Anna – 1
Daniela; Mădălina; 
Roxana – 5

Ana – 28
Anna – 6

Antonia – 28

9. Bianca; Daiana – 4
Georgiana – 4
Giorgiana – 3

Antonia – 26 Larisa – 27
Larissa – 8

10. Amalia – 3
Amelia – 1
Călina – 3
Elisabeta – 3
Isabel – 1
Florentina; Jessica; 
Raluca; Romina; Sorina 
– 3
Ştefania – 3
Stefania – 1
Valentina – 3

Gabriela – 25
Gabriella – 2

Denisa – 26
Denissa – 1
Denise – 3
Denisia – 4 

Tabelul 4. Cele mai frecvente prenume masculine
2000–2007 2008–2018 2000–2018

1. Vasile – 25 David – 74
Davide – 11 

Gabriel – 89
Gabriele – 11
Gavrilă – 6
Gavril – 3 
Găvrilă – 2
Gabrielle – 2

2. Ioan – 18
Ionuţ – 13
Ion – 4
Ionel – 4
Giovanni – 1

Gabriel – 72
Gabriele – 11
Gavrilă – 4
Gavril – 3 
Găvrilă – 1

Andrei – 82
Andreas – 3
Andrea – 2
Andres – 1
Andreaş – 1

3. Gabriel – 17
Gabrielle (!) – 2
Gavrilă – 2
Găvrilă – 1 

Andrei – 67
Andreas – 3
Andrea – 1 
Andres – 1 

Ioan – 77
Ionuc – 52 
Ionuţ – 49
Ionel – 9
Ion – 7
Giovanni – 1
Johan – 1 

4. Cristian – 16
Cristiano – 1 

Ioan – 59
Ionuţ – 36
Ionel – 5
Ion – 3
Ionuc – 3
Johan – 1 

David – 75
Davide – 16
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2000–2007 2008–2018 2000–2018
5. Daniel – 16

Daniele – 1
Cristian – 16
Cristi – 1

Vasile – 69

6. Andrei – 15
Andrea – 1
Andreaş – 1 

Vasile – 44 Cristian – 67
Cristiano – 1
Cristi – 1 

7. Alexandru – 13
Alex – 4
Alessandro – 3
Sandu – 1
Ionuţ – 13

Alexandru – 43
Alex – 17
Alessandro – 11
Sandu – 3
Alecsandru – 1
Alexander – 1
Alexandre – 1
Alexandros – 1

Alexandru – 58
Alex – 21
Alessandro – 14
Sandu – 4
Alecsandru – 1
Alexander – 1
Alexandre – 1
Alexandros – 1

8. Robert – 12
Roberto – 11

Daniel – 42
Daniele – 4

Daniel – 58
Daniele – 5

9. Dumitru; Florin; Roberto 
– 11

Ionuţ – 36 Ionuc – 52

10. Denis – 10
Dennis – 1 

Luca – 33 Ionuţ – 49

Privit diacronic, subsistemul prenumelor feminine din Borşa din ultimii 18 ani 
(vezi Tabelul 3) se remarcă prin stabilitatea unor nume calendaristice (Alexandra, Ana, 
Ioana, Gabriela, Maria), care sunt frecvente, atât înainte, cât şi după 2007, pe poziţii 
diferite, însă. De asemenea, hip. Lenuţa sau rom. Ileana sunt înlocuite după 2008 cu 
varianta cultă, Elena, pe care am înregistrat-o până în 2007 doar de 4 ori, iar după 2008, 
de 34 de ori. În top 10 prenume feminine din Borşa din perioada 2000–2018 intră trei 
prenume de sorginte italiană „la modă”, Giulia, Alessia şi Antonia, primul înlocuind rom. 
Iulia, pe când cel de-al doilea fiind frecvent în varianta grafică italiană. O situaţie simi-
lară se întâlneşte în cazul antroponimelor masculine (vezi Tabelul 4). Sunt constante 
prenumele religioase, Alexandru, Andrei, Cristian, Daniel, Gabriel, Ioan şi Vasile, vari-
ind ca frecvenţă în timp. În perioada cercetată, cel mai des întâlnit nume este Gabriel, 
care până în 2007 ocupa a treia poziţie ca frecvenţă, după Vasile şi Ioan. Se remarcă 
renunţarea treptată, după 2008, la Denis şi Robert/Roberto (considerate „la modă” după 
anul 2000) şi înlocuirea lor cu nume biblice, David, Luca, din ce în ce mai căutate de 
părinţi. Preferinţa părinţilor pentru diminutive rămâne constantă, în top 10 al prenu-
melor masculine din Borşa întâlnindu-se două diminutive ale numelui Ioan, Ionuc şi 
Ionuţ (vezi şi Mihali 2021b).

2.3. Nu putem vorbi de dinamica antroponimiei româneşti după 2000 fără a ne 
referi la tendinţele onomastice impuse de migranţii români şi propagate, prin imitaţie, 
în rândul non-migranţilor8. Repertoriul onomastic din Borşa se remarcă printr-un pro-

8 Pentru tendinţele antroponimice din România, influenţate de migraţie, vezi şi Mihali 
(2021c), Semeniuc (2013), Zăbavă (2009). Pentru o imagine a antroponimiei, în cadrul 
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cent mare de prenume italiene (vezi Figura 1), aspect datorat preferinţelor românilor 
stabiliţi, definitiv sau provizoriu, în Italia şi care au ales să îşi boteze copiii cu nume 
adaptate limbii ţării adoptive sau specifice acesteia (vezi, în acest sens, Mihali 2021a). 
Cel mai des argument invocat cu privire la alegerea unui nume italian ţine de integrarea 
socială în ţara de reşedinţă:

Numele copiilor le-am ales cu mult timp înainte de a se naşte. Îmi doream un băiat 
Darius şi-o fetiţă Mara. Băiatului a trebuit să-i adaptez numele după ţara în care mă aflam, 
aşa a devenit Dario. Iar Mara a fost norocoasă: exista şi-n Italia acest nume (Cristina, 
emigrantă din 2002, soţul, din 1998).

Nu de puţine ori, părinţii se gândesc la un nume românesc, pe care, însă, îl traduc 
în italiană, deoarece cred că astfel viitorul copiilor în Italia va fi unul profitabil, fiind 
consideraţi italieni (de altfel, cei mai mulţi copii purtători de antroponime italiene sunt 
născuţi în Italia).
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Figura 1. Repartiţia prenumelor italiene pe ani

Procentul redus al numelor italiene de după 2015 nu înseamnă o revenire la 
prenumele româneşti, ci o exploatare a antroponimelor occidentale „la modă”: Kevin, 
Nicolas, Thomas; Denise, Jessica, Nicole.

Astfel, în mediile bilingve, în comunităţile de emigranţi, numele devine un cod 
lingvistic. Alegerea numelui pentru nou-născut primeşte o valoare simbolică într-un 
anumit context, devenind un mijloc de a atinge diferite obiective sociale (Aldrin 2009: 
86; Szabó T. 2018: 17), deoarece părinţii pot opta, pentru copilul lor, pentru un nume 
pe care îl consideră valoros pentru devenirea ulterioară a acestuia, astfel încât efectele 
numirii se văd în viitor (vezi şi Semeniuc 2013, Zăbavă 2013). Acest aspect poate duce 
la construcţia unor identităţi etnice variate pentru copil (Aldrin 2009: 88). Indivizii 

migraţiei internaţionale, vezi şi Fernández Juncal (2018), Jordà et al. (2016), pentru Spania; 
Eskola şi Hämäläinen (2019), pentru Finlanda; Arai et al. (2015), Grange (2016), pentru 
Franţa; Szabó T.  (2018), pentru Ungaria; Griķe (2019), pentru Letonia; Alhaug şi Saarelma 
(2017), pentru Norvegia; Troplini (2015), pentru Albania; Aldrin (2009), pentru Suedia şi 
Abubakari (2020), Dechief (2009), Sabet şi Zhang (2020), Tonda şi Rossebastiano (2014), 
pentru comunităţi noneuropene.
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îşi pot renegocia identitatea lor şi cu ea sensul numelor lor atât în cadrul familiei şi al 
comunităţii din care fac parte, cât şi la nivel mondial. Copilul îşi poate asuma iden-
titatea impusă de numele dat de părinţi sau îşi poate crea o altă identitate, în funcţie 
de mediul de viaţă, cultură, relaţii sociale etc. Astfel, numele trebuie interpretat şi din 
prisma relaţiei cu sinele şi cu ceilalţi (vezi şi Aldrin 2014, 2017; Watzlawik et al. 2016). 
În acest context, studiul dinamicii antroponimiei unei ţări furnizează informaţii impor-
tante despre modul în care cetăţenii se percep ca popor, ca familie, ca indivizi şi reflectă 
modul în care oamenii folosesc limbajul pentru a-şi exprima cultura, religia, percepţia 
mediului (Abubakari 2020: 23). Cel mai ilustrativ exemplu este rom. Ion, Ioan care 
devine, în cadrul migraţiei, Giovanni, nume asumat de purtător nu doar în ţara adop-
tivă, ci şi în România. Chiar dacă în acte prenumele românesc este păstrat, în societate 
denominatul se recomandă cu varianta italiană a numelui său, fapt ce reflectă o anumită 
percepţie a propriei identităţi, autoidentificare cu un grup social, dorinţa de diferenţi-
erea de cei din mediul natal, mergând chiar spre tendinţa de epatare. În mod curios, 
societatea acceptă şi promovează numele italian, fie ca o formă de obişnuinţă, datorată 
unei repetiţii excesive a prenumelui de către purtător, fie ca o formă de recunoaştere 
a „statutului social superior” pe care denominatul îl afişează, de cele mai multe ori, şi 
la nivel comportamental. Uneori, însă, numele românesc, cu variantele diminutivale 
Ionuţ, Ionuc, este folosit în cadrul familiei, în special de bunicii/rudele rămaşi/rămase 
în România.

2.4. Diversificarea registrului onomastic din Borşa, datorată şi occidentalizării 
antroponimiei, tendinţă remarcată pe întreg teritoriul României, se evidenţiază, în ora-
şul maramureşean, mai mult în clasa prenumelor masculine. Pentru anii 2000–2018, 
din cele 322 de prenume masculine, circa 119 sunt împrumuturi moderne occidentale, 
majoritatea neadaptate fonetic, comparativ cu cele 305 de nume feminine, din care 
doar circa 83 sunt împrumuturi moderne occidentale.

Numărul mare de împrumuturi din limbi diferite, cu un impact mare pe plan 
internaţional, se datorează, în egală măsură, influenţei mass-mediei şi migraţiei. Părinţii 
aleg să îşi boteze copiii cu numele unor vedete, în funcţie de preferinţele personale, sau 
adaptate limbii ţărilor în care au emigrat. Astfel, onomasticonul din Borşa s-a îmbogăţit 
cu nume precum Chanel, Elvis, Justin, Kelly, Kevin, Natalia, Nicole (cu diverse forme 
grafice: Nicol, Nikoll, Nikolle), Rihanna (scris şi Riana sau Rianna), Vanessa.

Aproximativ 40% din totalul numelor înregistrate de noi cuprind cel puţin un 
nume modern, împrumut occidental, adaptat sau nu limbii române (vezi Figura 2). 
Concluzia la care ajunge Oliviu Felecan, în urma analizei antroponimiei maramureşene 
din perioada 1987–20079, se dovedeşte a fi valabilă în Borşa şi după anul 2007, prin 
ponderea mare a prenumelor italiene însuşite de borşeni, fie în forma ortografică 

9 „Întotdeauna a existat o luptă între vechi şi nou, chiar în antroponimie, iar în zilele noastre 
se reflectă prin concurenţa dintre prenumele occidentale, romanice îndeosebi, şi cele autohtone, 
cu o vechime multiseculară. [...] Aşa cum limba se găseşte într-un proces evolutiv perpetuu, la fel 
sistemul antroponimic românesc este într-o continuă transformare, iar influenţa romanică pare 
cea mai potrivită din punct de vedere genealogic” (Felecan O. 2010: 18).
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specifică ţării de adopţie (pentru migranţi), fie într-o variantă grafică modificată (în 
funcţie de gradul de cultură al denominatorilor) sau adaptată limbii române. Totuşi, 
influenţa exercitată de onomastica germanică, americană ori scandinavă câştigă teren 
în ultimii ani, din ce în ce mai multe nume englezeşti/americane sau scandinave fiind 
preferate de părinţii români, emigranţi sau non-migranţi.
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un nume gemanic

un nume francez

un nume italian

un nume spaniol
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Figura 2. Procentul împrumuturilor occidentale

Astfel, repertoriul onomastic din Borşa, s-a îmbogăţit cu nume de origine10:
– italiană: Alessio/Alesio, Andrea, Angelo, Antonio, Bernardo, Carlo, Cinario, 

Dario, Fabio, Federico, Francesco, Giacomo, Giorgio, Giuseppe, Leonardo, Lorenzo, Luigi, 
Raffaele, Riccardo, pentru băieţi; Alessia/Alesia, Antonia, Arianna/Ariana, Chiara, 
Federica, Francesca, Gianina/Janina, Ginevra, Gioia, Giorgia, Isabella, Martina, Melissa/
Melisa, Patrizia/Patricia, pentru fete;

– franceză: Claude, Denis/Dennis, Henri, Julien, Pier, Luis, pentru băieţi; Celine, 
Chantal, Denisa/ Denise/Denisia/Denissa, Jasmina/Jasmine, Matilde, Melania/Melanie/
Mélanie, pentru fete;

– engleză: Arthur, Ashton, Blake, Brian/Brayan/Bryan, Edan, Morgan, Patrick/
Patric/Patrik, Ryan/ Rayan, Evans, Jonathan, Justin, Kevin, Lennart, Lloyd, William, 
Wilton, pentru băieţi; Elisabeth, Greace, Jessica, Kelly, Kylie, Nataly, pentru fete;

– germanică: Adelin (< Adelina), Alexander, Frantz, Johan, pentru băieţi; Adela, 
Adelina, Carola, Carolina, Greta, Ingrid, Johanna, Karla, pentru fete;

10 Originea numelor este dată după Ionescu (1975, 2001). Dat fiind faptul că unele pre-
nume se regăsesc în aceeaşi formă grafică (sau într-o variantă ortografică apropiată de cea notată 
în documente) şi în alte limbi, iar nivelul de cultură al părinţilor diferă, ortografierea numelui nu 
este concludentă pentru intenţiile denominatorului. Astfel, deoarece nu în toate situaţiile am 
obţinut date clare referitoare la contextul în care numele a fost ales, am avut în vedere limba în 
care numele figurează cu varianta grafică sub care a fost înregistrat de noi şi cu care comunitatea, 
prin prisma migraţiei, a intrat în contact.
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– spaniolă: Carlos, Diego, Fernando, pentru băieţi; Fernanda, Ines, pentru fete.
La acestea se adaugă o serie de nume biblice, religioase „reactualizate”: Benjamin, 

Emanuel, Jonathan, Jeremias; Estera, Emanuela, Miriam, Noemi, Sara(h).
Unele antroponime figurează în onomasticonul localităţii Borşa, din intervalul 

supus analizei, în diferite limbi: Albert – it. Alberto; Alexandru – it. Alessandro, germ. 
Alexander, fr. Alexandre, gr. Alexandros (!); Anton – it. Antonio, engl. Anthony/Antony; 
Claudiu – it. Claudio, fr. Claude; Constantin – it. Constantino; Darius – it. Dario; David 
– it. Davide; Eduard – it. Eduardo, sp. Edoardo, engl. Edward, Eddy; Grigore/ Grigorie11 – 
it. Gregorio, engl. Gregory; Marc/Marcu – it. Marco, engl. Mark, magh. Markus; Matei/
Maftei – it. Matteo/Mateo, Mattia/Matia, fr. Mathias, germ. Matthias, engl. Matthew, 
magh. Matyas (ortografiat însă Matias); Adela – fr. Adele; Adelina – fr. Adeline; Irina – it. 
Irene; Mihaela – germ. Michaela, fr. Michelle, it. Michele.

3. Din punct de vedere structural, ponderea cea mai mare o au numele duble 
sau triple, ca urmare a influenţei occidentale. Variantele combinatorii sunt diversificate, 
inedite, reunind atât nume româneşti, cât şi împrumuturi moderne.

3.1. Prenumele duble monolingve frecvente sunt cele româneşti, la care se adaugă 
structurile denominative alcătuite din:

– două nume italiene: Antonio Claudio, Alessandro Giorgio, Bernardo Rikardo 
(!), Claudio Eduardo, Francesco Massy, Giacomo Dario, Luigi Rosario, Riccardo Mattia, 
Roberto Andrea, Tomasi Leonardo; Anna Martina, Gabriella Beatrice, Giulia Miriana, 
Giulia Nicoletta, Giulia Roberta, Michela Raffaela;

– două nume englezeşti/americane: Ashton Lloyd, Brian Blake, Dominic Wilton, 
Edan Anthony, Kevin Antony;

– două nume franceze: Nicolas Claude.
3.2. Structurile bilingve, specifice atât migranţilor, cât şi non-migranţilor, cuprind:
– nume românesc + nume italian, fie pe prima poziţie, fie pe ultima: Alin Antonio, 

Chifor Fabio, Florin Alessandro, Ionuţ Alberto, Petrică Roberto; Giordano Vasile, Jacopo 
Vasile, Leonardo Gabriel, Luigi Ionel, Riccardo Toader; Lenuţa Federica; Giulia Gabriela, 
Martina Ioana;

– nume românesc + nume englezesc/american/scandinav: Ioan Arthur; Bryan 
George, Edward Gabriel, Edward Mihail, Kevin Alexandru, Kevin Damian, Kevin Dumitru, 
Morgan Anton, Patrick Andrei; Maria Jessica, Jessica Elena, Jessica Lia, Kelly Andrea (!), 
Nataly Petruţa;

– nume românesc + nume francez: Alin Denis, Denis Nicolae, Pier (!) Ştefan; Irina 
Celine, Maria Nadine; Chantal Elena, Denise Oana;

– nume românesc + nume spaniol: Nicoară Raul, Diego Grigore; Ines Elisabeta;
– nume românesc + nume germanic: Tudor Alexander, Lukas Daniel, Mathias 

Flurin (!); Lavinia Karla, Ingrid Maria;
– nume germanic + nume american: Frantz Patrick;

11 Pentru Grigorie, vezi ALR II SN V, h. 1539/362. Cifra de după bară indică punctul de 
anchetă corespunzător localităţii Borşa.
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– nume englez/american + nume italian: Eduardo Patrick, Evans Lorenzo, Kevin 
Riccardo, Ruben Alesio; Jessica Giorgia;

– nume italian + nume francez: Roberto Denis; Anais Giulia, Francesca Nicole;
– nume italian + nume german: Rebecca Greta;
– nume spaniol + nume italian: Fernando Gabriele.
Folosirea în aceeaşi structură a unui nume străin alături de un hagionim româ-

nesc se poate explica, în cazul copiilor născuţi în afara ţării sau cu părinţi emigranţi, 
prin statutul dual al migranţilor: locuitori într-o ţară străină, dornici de integrare, şi 
români prin sânge, cultură, tradiţie. Numele străine reflectă dorinţa de integrare, de 
schimbare culturală, pe când prenumele tradiţionale româneşti indică o încercare de 
a proteja identitatea culturală (v. Sabet şi Zhang 2020: 3). În cazul copiilor cu părinţi 
care locuiesc în România, numele străin se datorează preferinţelor personale ale deno-
minatorilor, pe când cel calendaristic continuă, de cele mai multe ori, numele unei rude 
apropiate (părinte, bunic/bunică) ori are rol protector, părinţii considerând important 
ca nou-născutul să poarte numele unui sfânt.

3.3. Structurile multiple alcătuite din trei sau patru prenume sunt relativ puţine, 
dar în creştere numerică după 2008. În perioada 2000–2007, am înregistrat două pre-
nume triple, iar între anii 2008–2019, 11 prenume triple şi unul cvadruplu (Anastacia 
Viorica Alina Patricia). Numele de botez multiple cuprind în structura lor:

– doar nume româneşti: David Vasilică Dumitru, Florin Laurenţiu Călin, Marc 
Andi Bogdan, Sânzian Ioan Daniel, Vasile Petruţ Ionuţ;

– un nume românesc şi două prenume occidentale/împrumuturi: Alexandre 
Gabriel Henri, Johan Marcel Dimitri; Nuţica Izabela Maria, Rebeca Roberta Maria;

– două nume româneşti şi un prenume occidental: Irinel Gheorghe Erik, Valentin 
Axel Gabriel; Eloise Victoria Sandrine;

– doar nume occidentale: Antony Tibie Julien.
4. În contextul migraţiei, antroponimia localităţii Borşa reflectă modul în care 

indivizii îşi construiesc identitatea personală şi relaţia eu-alţii. De asemenea, se remarcă 
un anumit tipar antroponimic, specific fiecărei etape temporale, precum şi dinamica 
numelor de persoană care dispar cu uşurinţă, dar se pot împrumuta şi adapta la fel de 
repede. Privit diacronic, registrul antroponimic din Borşa se caracterizează prin trei 
tendinţe: 

– una conservatoare, de păstrare a numelor calendaristice sau a prenumelor 
româneşti, inclusiv a celor moderne intrate de mult timp în uz. Numele calendaristice 
rămân, totuşi, o constantă în antroponimia arealului cercetat, chiar dacă figurează în 
structuri denominative duble bilingve;

– una modernă, de înnoire a sistemului antroponimic, prin alegerea numelor 
străine, adaptate limbii române. Precizăm că această tendinţă are la bază dorinţa de 
inovaţie, prenumele noi propagându-se în mediul familial/social prin imitaţie;

– una occidentală, legată de migraţie şi de statutul social al emigrantului, prin care 
se încearcă crearea unei imagini sociale mai bune prin utilizarea prenumelor specifice 
ţării unde îşi au reşedinţa sau prin traducerea numelor calendaristice în limba vorbită 
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acolo. De altfel, odată cu tendinţa spre globalizare, şi antroponimia este supusă unui 
proces de occidentalizare. Astfel, se remarcă faptul că inclusiv emigranţii borşeni din 
Italia renunţă, în ultimii ani, la numele italiene sau româneşti, apelând la nume ameri-
cane, englezeşti, germane frecvente la nivel internaţional, ghidându-se, într-o oarecare 
măsură, după practicile onomastice din celelalte ţări europene.

În concluzie, antroponimia localităţii Borşa, de după anul 2000, este influenţată 
în mare măsură de migraţie, ilustrând, deopotrivă, statutul emigrantului şi comporta-
mentul mimetic, la nivel lingvistic, al indivizilor dintr-un anumit grup social.

Abrevieri
dim. – diminutiv 
engl. – englez
fr. – francez
germ. – german
hip. – hipocoristic

it. – italian
jud. – judeţ
magh. – maghiar 
rom. – românesc
sp. – spaniol 
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