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Abstract: There is a great interest in the study of anthroponyms in the Roma 
community in Romania, because they are defined by a less common type of 
semantic richness. The act of naming bears the imprint of their preferences, their 
connection with different cultures, their attitude towards religion, brands and 
events. Thus, one can notice the coexistence of old, traditional names and names 
influenced by onomastic fashion, of original, atypical first names and names with 
religious origins. Therefore, the Roma are among the few people with unique 
names, which is why they can be unequivocally identified in society.
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1. Preliminarii
Municipiul Baia Mare este un spaţiu multicultural, unde se regăsesc mai multe 

etnii, cu religii şi tradiţii diferite, influenţând modul de viaţă al oamenilor, limbajul şi 
antroponimia locului. Mediile cercetate au reprezentat şcolile băimărene care înglo-
bează cei mai mulţi copii de etnie romă, putându-se analiza sistemul denominativ din 
perspective multiple.

Ţiganii pot fi găsiţi în aproape toată lumea, iar partea de est a Europei nu face excep-
ţie, implicit România şi partea de nord-vest a ţării. Cu toate că nu au reuşit să îşi creeze 
un stat de sine stătător, ei nu şi-au pierdut particularităţile care îi caracterizează ca etnie, 
nici graiul, deşi majoritatea ţiganilor vorbesc şi limba oficială a ţării în care s-au stabilit.

Încă din Evul Mediu, ţiganii au avut un tip de habitat şi o organizare socială pro-
prii, foarte diferite de cele ale populaţiei majoritare. De la primele atestări, ei sunt menţi-
onaţi ca trăind în sălaşe, fiind numiţi, din această cauză, ţigani de cort (Cigani tentoriati).

Chiar în urmă cu câteva secole, ţiganii erau atipici prin numele pe care le purtau, 
căci „ele sună cu totul curios şi nu se găsesc la ceilalţi locuitori ai ţării” (Potra 1939: 
136). Dintre numele ţigăneşti cunoscute în secolele XV–XVI, Niculae Crişan menţi-
onează Bolbora, Carapace, Chicior, Coţofană, Giopa, Gobliţa, Kiţa, Korunga, Lepădat, 
Palabul, Pâhul, Piţug, Râcea, Ţigănuş – pentru bărbaţi –, iar femeilor le erau sortite nume 
precum Bordia, Iarmianca, Moma, Slomia, Varsama, Vişa (v. 1999: 38). De asemenea, 
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specifice secolului XX sunt prenume precum Curcă, Lepădat, Leuştean, Lupa, Şoşoi. Mai 
mult de atât, dintre diminutivele apreciate în mare măsură de ţigani sunt demne de 
precizat Duduleţ, Fetiţa, Mărinel, Lupulică, Praluţa (v. Potra 1939: 136).

În prezent, ţiganii sunt printre puţinii oameni care cutează să le ofere copiilor 
nume unice – uneori cu liber consimţământ, alteori involuntar, inconştient. Chiar dacă 
unele nume singulare nu au mereu şansa de a se impune sau de a crea premisele unei 
noi mode onomastice, ele nu trec neobservate, prin prisma diversităţii şi a bogăţiei 
semantice atipice.

După cum observă Oliviu Felecan, „etnia ce face notă discordantă cu cetăţenii 
de celelalte naţionalităţi e cea ţigănească. Aceasta, pe lângă numele specifice moştenite 
din moşi-strămoşi [...], adoptă altele noi, sub proaspăta impresie a unor filme artistice, 
telenovele, melodii în vogă” (2009: 87). În acest sens, comunitatea romă nu este omo-
genă, astfel că în cadrul ei se distinge o parte conservatoare, preferând numele vechi, cu 
tradiţie în familie, în amintirea unor străbuni, venerând personalităţi biblice sau nume 
identice cu cele ale părinţilor, iar pe de altă parte, se impun cei care aduc inovaţii în sfera 
antroponimiei, prin prenume unice, inedite sau unele hilare.

Onomasticonul ţigănesc cuprinde o largă paletă de nume, constituindu-se într-un 
sistem eterogen de denominaţie: nume tradiţionale, specifice etniei, nume împrumu-
tate de la etniile cu care vin în contact (indiferent dacă este vorba despre o perioadă mai 
lungă sau mai scurtă de timp), antroponime culte şi, nu în ultimul rând, cele originale, 
incluse adesea într-o sferă a ridiculităţii.

2. Antroponime convenţionale
Antroponimia, în cazul ţiganilor, este supusă unui proces permanent de înnoire, 

concretizat în tendinţa de modernizare, în special, a prenumelor. Sistemul denominativ 
este cel care permite romilor să îşi manifeste creativitatea, capacitatea de inovaţie şi 
să aducă schimbări în domeniul de faţă. În această ordine de idei, specialiştii sunt de 
părere că ţiganii îmbogăţesc onomastica din ultimii zeci de ani.

Există o parte a ţiganilor care îşi păstrează cu sfinţenie numele moştenit din tată 
în fiu, purtându-l cu mândrie şi aducând cinstea cuvenită comunităţii rome. Pe de altă 
parte, se diferenţiază ţiganii care vor să iasă din tipare, care doresc să îşi depăşească 
condiţia sau să se afilieze altor etnii, iar antroponimele reprezintă instrumente pe care 
le pot folosi în acest scop.

2.1. În ceea ce priveşte numele de familie (fr. nom de famille, it. cognome, sp. 
apellido, pg. apelido), componentul esenţial al sistemului antroponimic şi cheia indi-
vidualizării unei persoane, se evidenţiază fenomenul de fidelitate în raport cu tradiţiile 
etniei sau, din contră, dorinţa de evadare din tiparul sistemului tradiţional.

O contribuţie deosebit de importantă în formarea şi definitivarea termenilor care 
constituie categoria numelor de familie au avut-o numele de meserii sau de situaţii 
sociale. Astfel, într-o perioadă în care numele de familie nu erau stabile şi meseriaşii 
erau destul de rari, la numele de botez se adăuga numele meseriei, pentru a putea fi 
identificaţi de restul populaţiei. În acest sens, o parte din numele de familie întâlnite în 
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comunitatea romă se referă la ocupaţia strămoşilor: Covaci/Kovacs („fierar”), Gomboş 
(„vânzător de nasturi”), Lăcătuş/Lakatos, Lingurar (< lingură + suf. -ar), Rostaş (format 
din numele a două unelte), Szücs („cojocar”), Teglaş („cărămidar”), Varga („cizmar”). 
Chiar dacă „în general meseria nu se moşteneşte, totuşi, cu timpul, în multe cazuri, 
numele de meserie s-a moştenit ca nume de familie” (Graur 1965: 94). Alte nume se 
identifică cu diverse porecle/supranume: Grebănar (<greab „capul familiei la ţigani”), 
Prodan (în slavă înseamnă „vândut”) sau fac referire la trăsături fizice sau de caracter – 
Cioc, Coteţ, Măruntu.

Nume de familie precum Călăuz, Căldărar, Ciucur, Drăgan, Grebănar, Jecan, 
Kocze, Lakatos, Lăcătuş, Leleţi, Lingurar, Martocean/Martocian, Motocian, Rostaş, 
Ruja, Szücs, Teglaş, Varga se bucură de recunoaştere şi integrare socială. Aceste nume 
îşi îndeplinesc funcţia socială în vederea căreia au fost create, şi anume, de identificare 
şi de individualizare a persoanelor din arealul căruia îi sunt circumscrise. Aşa cum 
observă Oliviu Felecan, „în cazul numelor de familie, primează moştenirea onomas-
tică, de vreme ce, mai ales în trecut, unele porecle şi supranume au fost legalizate 
prin instituţionalizare. Oficializarea numelor de familie are la bază funcţia ereditară a 
supranumelor şi, câteodată, a poreclelor, care au fixat, uneori, forme populare, dele-
xicale” (2012: 93).

Se remarcă cele mai întrebuinţate nume de familie în comunitatea vizată. 
Acestea, în ordinea descrescătoare a frecvenţei, sunt: Martocean sau Martocian, Varga, 
Drăgan, Rostaş, Szücs, Lacatoş/Lakatoş, Motocian, Călăuz, Cardoş, Lingurar, Leleţi, Jiga, 
Grebănar.

Figura 1. Nume de familie predominante în şcolile băimărene cu majoritatea copiilor ţigani

Fiind unanim cunoscută coexistenţa romilor cu alte naţionalităţi, numele de 
familie nu indică întotdeauna concret provenienţa individului sau istoricul familiei, 
astfel că în rândul ţiganilor se întâlnesc frecvent nume de familie româneşti: Cosma, 
Dana, Moldovan, Murza, Oana, Oprea, Puşcaş, Raţiu, Şerban sau Csok, Erdei, Fatiol, 
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Gerebeneş, Herţa, Jiga, Kocze, Kovacs, Kroiczar, Racz, Rezmuveş, Stenczel, Szabo, Szűcs, 
Varadi – venite pe filieră maghiară.

Printre numele de familie mai puţin frecvente în comunitatea romă cercetată se 
numără: Andrei, Balog , Bandula, Bogdan, Budai, Chereji, Cosma, Csok, David, Fatiol, 
Herţa, Horja, Jecan, Marcovici, Meti, Miti, Orgovan, Poţon, Tomiţă, Varadi, Voivod. 
Acestea se datorează transformării unor nume de botez în nume de familie ori influ-
enţelor suferite de-a lungul timpului şi amalgamării diferitelor culturi, constituirii unor 
familii eterogene.

2.2. Prenumele întâlnite la romi se înscriu adesea în categoria prenumelor vechi, 
specifice etniei: Dafina, Dafinel, Pardalian, Sultănel, Sultănica, Suraj, Trandafir, eviden-
ţiindu-se astfel fenomenul de fidelitate lingvistică. Însă, cum în majoritatea cazurilor 
sunt percepuţi negativ şi pentru a evita o primă impresie nefavorabilă a conlocutorului 
sau a societăţii în care trăiesc, determinată de acest tip de prenume, se observă reduce-
rea frecvenţei lor şi înlocuirea cu unele moderne sau de factură cultă.

În unele familii de romi, se întâlneşte vechiul obicei ca băiatul să preia prenumele 
tatălui, iar fata – pe cel al mamei – (Grebănar) Liviu, iar băiatul (Grebănar) Liviu Samir, 
respectiv (Drăgan) Liliana Minerva, având fata numită (Drăgan) Alesia Liliana. În unele 
cazuri, atât numele, cât şi prenumele coincid, fără altă distincţie: Jiga Suraj, Lingurar 
Alexandru, Leleţi Daniela, Martocian Marius, Varga Julieta. Părinţii, pentru a respecta o 
tradiţie sau pentru a-şi manifesta sentimentul de admiraţie faţă de un membru mai în 
vârstă, aleg să îşi boteze copilul cu prenumele unei persoane din familie. 

Sunt frecvente antroponimele biblice, îndeosebi cele vetero-testamentare: 
Beniamin, David, Iosefina, Iosif, Iosua, Moise, Naomi, Natanael, Ruben, Samuel, Sara, 
Solomon, Tabita. Se conturează, astfel, un microgrup aparţinând cultului penticostal, 
în cadrul căruia se evidenţiază prenume religioase cu o vechime semnificativă pe teren 
românesc. În aceste familii, copiii nu pot fi botezaţi până ce nu ajung să se convingă 
singuri că Isus este Mântuitorul lor personal, astfel că părinţii, prin intermediul pre-
numelui, creează premisele necesare integrării optime şi ale apropierii de sacralitate a 
noilor exponenţi ai acestei lumi.

Se reliefează şi o serie de prenume creştine sau hagiografice: Alexandru, Andrei, 
Florin, Gabriel, Ilie, Ştefan, Vasile pentru băieţi, iar pentru fete: Alexandra, Andreea, 
Cristina, Florina, Maria, Nicoleta. Dacă prenumele atribuit este un nume de sfânt sau un 
nume care îl invocă pe Dumnezeu, atunci purtătorul va avea o relaţie mai profundă cu 
divinitatea, legătură caracterizată prin subiectivitate sau chiar superficialitate, în cazul 
multor ţigani.

Apoi, iese în evidenţă o categorie a prenumelor care se remarcă prin creativi-
tate: Alen, Argentina, Baran, Baroniţa, Bobi, Delon, Deniro, Domniţa, Durac, Fernando, 
Gălăţean, Guţă, Jerju, Lămâia/Lămâie, Luia, Mareta, Mărjina, Mândra, Mercedesa, 
Mura, Narcita, Oresia, Pamela, Paris, Sanjiro, Sorica, Speranţa, Sultana, Sunita, Terezia, 
Vandame, Zoro/Zorro. Prenumele menţionate se întâlnesc în rândul copiilor şi tinerilor 
de până la 16 ani. Pentru generaţia adultă sunt reprezentative următoarele: Anghelus, 
Banita, Bridica, Isidor, Izodor, Luia, Simeria, Violin, Vişinel. Unele dintre aceste „inovaţii” 
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nu au succes, astfel încât nu au determinat o nouă modă onomastică, rămânând singu-
lare şi vremelnice. După cum se poate observa, „ţiganii au propriul repertoriu onomas-
tic, conotat prin trăsături esenţiale, ca «expresivitate» şi «extravaganţă»” (Felecan 
O. 2011: 60).

Prenumele neologice precum Alen, Delon, Fernando, Isaura, Luia, Pamela, 
Ronaldo, Rosalinda sunt inspirate de numele unor vedete – cu precădere cântăreţi, 
sportivi, actori sau personaje din telenovele, cele mai multe fiind de origine străină. În 
multe cazuri, fie părinţii nu cunosc etimologia prenumelui, fie copiii nu sunt informaţi 
cu privire la semnificaţia acestuia, dar alegerea unor antroponime atipice coincide, în 
viziunea ţiganilor, cu eliberarea din sfera rigidă a numelor de botez clasice, religioase 
sau laice sau cu depăşirea condiţiei actuale şi accederea la o treaptă socială superioară.

Creativitatea romilor manifestată în antroponimie este favorizată de mass-media, 
de succesul unor persoane publice, de călătoriile sau şederea, chiar şi de scurtă durată, 
în ţările occidentale. Multe dintre prenumele generate de sursele externe sunt efemere, 
apunând odată cu victoria sau mirajul evenimentelor care le-au determinat.

Numărul mare de emigrări, specific etniei, se reflectă, în unele cazuri, în prenu-
mele copiilor, corespunzătoare ţărilor în care s-au perindat: Antonia, Elisa, Giovani, 
Istvan, Jessica, Lucas, Mario, Patrick. Botezarea copiilor cu un nume de circulaţie inter-
naţională se face în speranţa de a le putea oferi un viitor mai bun şi de a nu avea neşansa 
marginalizării – din perspectiva unor studii sau chiar stabilirea domiciliului într-o ţară 
străină. Mai mult de atât, Oliviu Felecan constată faptul că „adoptarea prenumelor stră-
ine poate echivala cu abandonarea unor mentalităţi, cutume şi rutine comportamen-
tale vechi” (2013: 69).

O influenţă a modei onomastice se observă şi în comunitatea romă. Dacă între 
anii 2016–2019, pentru nou-născuţii români au fost alese cu precădere prenume pre-
cum David, Kevin, Luca/Lucas, Mara, Raisa, Sofia etc., printre ţigani sunt tot mai des 
întâlnite prenumele Alesia/Alisia, Anais, Casandra, David, Elias, Elisa, Elisei, Sara. Mulţi 
adulţi se află în situaţia de a-şi boteza copiii urmărind plăcerea sonoră a unor prenume 
auzite recent sau frecvent în comunitate.

În cazuri izolate, se observă prenume tradiţionale, vechi: Cătălin, Dalida, Damian, 
Daniel/Daniela, Doiniţa, Graţian, Ioan, Iosefina, Maria, Mihai, Petre, Ştefan, Vasile, 
Zamfira. Părinţii, dorind să se elibereze din conservatorismul care le îngrădeşte liber-
tatea, se orientează către cele considerate moderne; alte prenume singulare le satisfac 
nevoile afective în raport cu cei mici (Bogdănel, Lenuţa); sporadic se ivesc prenume care 
nu par a fi în pas cu moda onomastică a vremii (Carmen, Carolina, Claudia, Codruţa, 
Cristina, Damaris, Doiniţa, Kristina/Kristiana, Lavinia, Linda, Magda, Monica, Nicolas, 
Raul, Răzvan, Romeo, Romina, Sebastian, Serafina, Sidonia); prin intermediul prenume-
lor se doreşte evidenţierea afinităţii lingvistice, unele fiind maghiarofone (Erika, Imre, 
Istvan, Patrik, Renata) şi, de aceea, se regăsesc la puţini copii.

Apar câteva prenume motivate, inspirate în special din regnul vegetal: Codruţa, 
Florin, Lămâia/Lămâie/Lămâiţa, Rozalia, Trandafir, Violeta. Acestea pot ascunde 
„sensuri adesea nebănuite şi reflectă concepţia despre lumea înconjurătoare a celor 
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care le-au creat sau atribuit” (Vişovan 2007: 106). În acest sens, este cunoscută legă-
tura profundă a ţiganilor cu natura, istoria evidenţiind existenţa în mijlocul acesteia, 
preferând corturile şi traiul sub cerul liber, în defavoarea unui acoperiş şi a unei locu-
inţe stabile.

Se evidenţiază şi o serie de prenume aparent greşite: Alen, Elina, Esmeranda, Jina, 
Narcita, Sorica, Şachira, dar acesta e un aspect nesemnificativ pentru ţigani, deoarece 
este mai important efectul inovator sau evitarea banalului. În plus, se adaugă faptul că 
majoritatea au o educaţie precară, iar greşeala se poate strecura la consemnarea prenu-
melor la înregistrare: pronunţare/scriere.

Sunt demne de analizat prenumele care conferă un statut superior celui care îl 
poartă şi induc dorinţa de a depăşi condiţia socială: Baroniţa, Reghina/Regina, Sultana, 
Sultănel. „Oamenii primitivi cred în forţa magică a numelui, închipuindu-şi că stabilesc 
destinul viitor al copilului” (Dan 2006: 110), astfel că prin pasiunea ţiganilor pentru 
vrăjitorie se explică unele alegeri şi credinţa că pot influenţa destinul copiilor prin pre-
numele pe care îl aleg. În aceeaşi ordine de idei, Christian Ionescu este de părere că a 
rămas de domeniul trecutului credinţa că numele copilului poate influenţa divinitatea 
sau că numele-mesaj adresat unei forţe superioare omului poate atrage beneficiile aces-
teia, dar această mentalitate se poate regăsi, sub alte forme decât cele iniţiale, dar cu 
acelaşi substrat primitiv, la membrii comunităţii rome, chiar şi în zilele noastre.

Majoritatea ţiganilor sunt bilingvi sau chiar multilingvi. „În comunităţile mixte, 
bilingvismul nu e reciproc, deoarece populaţiile conlocuitoare refuză să vorbească limba 
romani şi să preia obiceiuri sau tradiţii specifice” (Felecan O. 2011: 58). Interferenţa 
lingvistică se reflectă în prenumele lor – foarte multe fiind alese din sistemul antroponi-
mic specific românilor: Alexandra, Alexandru/Alex, Alin, Andrei, Claudiu, Daria, Denisa, 
Florin, Emanuela, Ligia, Loredana, Marius, Mihai, Nicoleta, Olimpia, Răzvan, Rebeca, 
Ştefania, Violeta sau maghiarilor: Csaba, Eniko, Erika, Ernos, Imre, Istvan, Patrik, Renata.

În cea mai mare parte, ţiganii au prenume duble – în proporţie de 80% din 
situaţiile avute în vedere. Apoi, se diferenţiază o mică categorie care a ales un singur 
prenume pentru copiii lor (15%). Probabil fără a ţine seamă de afirmaţiile unor ling-
vişti care consideră că al doilea prenume reprezintă un surplus sau că acesta induce 
purtătorul în starea de neidentificare personală, conducând la o împărţire între două 
unităţi valorice diferite, ţiganii au considerat că este suficient un singur prenume, mai 
ales că în multe situaţii părinţii nici nu izbutesc să îşi recunoască copilul după antropo-
nimele convenţionale: Cardoş Alexandra, Horvat Andrei, Jiga Gabriel, Lacatoş Andreea, 
Martocean Baran, Motocian Florin, Şerban Vlăduţ, Varga Emanuela etc. Nu în ultimul 
rând, se evidenţiază nominatorii romi care aleg prenumele multiplu (Andrei Trandafir 
Claudiu Marius, Leleţi Reghina Daniela Sara, Prodan Ilie Marin Răzvan), considerând, 
probabil, că în felul acesta vor creşte şansele ca unul dintre prenumele primite să îi fie 
prielnic purtătorului. 

În diferitele tipuri de familii rome, se remarcă toate cele trei funcţii ale prenu-
melui, şi anume funcţia separatoare (în cazul copiilor ai căror părinţi au spirit liber, 
inovator şi doresc individualizarea prin intermediul unui prenume atipic, inedit), cea 
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unificatoare (mai ales pentru ţiganii penticostali, care folosesc prenume biblice pentru 
a-şi demonstra apartenenţa la grupul creştin) şi cea de prestigiu (fie în familiile repu-
tate, care se folosesc de valorile materiale sau spirituale – mai puţin – de care dispun, şi 
propun, pentru a ieşi în evidenţă prenume noi, cu influenţă străină ori caracter modern, 
pentru a deveni sursă de inspiraţie pentru ceilalţi, fie în familiile cu trai rudimentar, în 
cazul cărora această funcţie acţionează în sens invers, şi anume de imitaţie, cu scopul de 
a intra în rând cu indivizii luaţi drept model).

3. Antroponime neconvenţionale
Daiana Felecan distinge categoria antroponimelor neconvenţionale, cuprinzând 

porecla1, supranumele, nickname-ul, pseudonimul2, hipocoristicul, numele individual 
şi de grup în curs de antroponimizare – acestea fiind „nume proprii care nu sunt atribu-
ite/întrebuinţate în conformitate cu regulile şi reglementările oficiale ale unei comuni-
tăţi” (2014: 19).

3.1. După cum observă Olimpius Bompa, „porecla este mult mai întrebuinţată în 
mediul rural, la sate, printre copii şi ţigani” (2004: 17). Multe dintre porecle, în cazul 
ţiganilor, s-au îndepărtat de scopul principal – cel de individualizare, prin evidenţierea 

1 În ce priveşte porecla, aceeaşi autoare dezvoltă o adevărată teorie a modului în care acest 
tip de nume neconvenţional ia naştere şi se răspândeşte: „Poreclirea este un tip de deviere de la 
actul standard de atribuire de nume unei persoane şi ea se explică prin nevoia dublării nume-
lui de către cei din microcolectivitatea sătească. Această nevoie se motivează prin consider-
area numelui instituţional drept neadecvat sau insuficient adaptat fondului (fonetico-)lexical al 
comunităţii respective. Reflexul spontan este fie înlăturarea (prin evitarea) elementului resimţit 
străin din uzul curent al locutorilor, fie «ameliorarea» (uneori prin hipercorectitudine) a formei 
oficiale, prin aducerea ei la standarde lexico-semantice (şi ortoepice) recunoscute şi (implicit) 
acceptate de tradiţie. Unei astfel de legi nescrise sunt supuse şi numele convertite în porecle” 
(Felecan D. 2011: 139).

2 În ce priveşte pseudonimele virtuale, Daiana Felecan (2018: 154–155) remarcă 
următoarele: „Intrarea sub acoperire în spaţiul virtual echivalează cu însuşirea unui rol în care 
individul nu simte vreo îngrădire în surogatul existenţial nou creat. Probabil că motivul cel mai 
pertinent pentru operarea substituţiei îşi are resorturile în felul în care titularul înţelege să-şi 
exercite libertatea de expresie. Astfel, persoana reală, renunţând la numele propriu-zis (nomen 
verum), este protejată de anonimatul pe care i-l conferă noua identitate (nomen falsum). Numele 
de utilizator sunt foste nume reale sau creaţii lexicale inedite convertite în nume false. 

Între justificările de ordin psihologic care determină individul să se dezică de identitatea reală 
în virtutea alteia, fabricate se înscriu:

– insatisfacţia estetică în ce priveşte numele real;
– lipsa curajului de a-şi asuma veridicitatea actelor de limbaj formulate;
– lipsa încrederii în sine;
– dorinţa de a reduce distanţa socială dintre sine şi alţi locutori cu identitate reală sau fictivă;
– starea de anonimat creează iluzia căderii oricăror bariere sociolingvistice (lipsa (auto)cen-

zurii şi încălcarea principiilor – cooperativ şi al politeţii – dialogului civilizat, fără consecinţe în 
planul deontologiei schimburilor conversaţionale);

– dorinţa de dedublare (alt eu decât cel contingent).”
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unor caracteristici proprii – şi joacă rolul simplist de înlocuire a antroponimelor con-
venţionale, de jignire sau marginalizare (însă doar din exterior, deoarece pentru majo-
ritatea nu reprezintă un act injurios, fiind foarte toleranţi cu semenii lor). Se remarcă 
cu precădere poreclele calificative, în timp ce porecla mataforă „modelatoare”, porecla 
anecdotă sau cea versificată sunt foarte rar întâlnite.

În sens larg, cuvintele care stau la baza poreclelor sunt cele din fondul uzual al 
vocabularului graiului respectiv, dar în comunitatea romă acestea reflectă fără echivoc 
lipsa educaţiei, nivelul inferior al culturii ori bagajul informaţional sărac, din moment 
ce, în marea lor majoritate, poreclele fac referire la defecte fizice şi, mai puţin, la acti-
vităţi, pasiuni (plăcerea de a fuma), statut (lipsa libertăţii, importanţă în comunitate).

În încercarea de a reda cât mai fidel poreclele auzite între membrii comunităţii 
vizate, acestea vor fi redate pe categorii:

– Porecle care vizează aspectul fizic: Bilă („băiat gras”), Buză („cu buze mari”), 
Cheliosu’ („care are chelie”), Ciung („cu braţul infirm”), Conci („care se uită cruciş”), 
Dinte („cu o dantură atipică”), Gogoaşă („om mic şi rotund”), Lungană („persoană 
înaltă”), Macaroană („individ slab”), Năsosu’ („cu nasul proeminent”), Ochi de dia-
mant („cu intervenţie la nivelul ochiului în urma unui accident”), Ochiorbuş („defect 
de vedere”), Pistruiatu’ („cu faţa pistruiată”), Pitic („om mic de statură”), Piţi („om 
mărunţel”), Porodic („roşu la faţă”), Pufarină („fată grăsuţă”), Roşcovan („având părul 
roşcat”), Schelet („persoană slabă”), Scobitoare („individ uscăţiv”), Slăbănog („foarte 
slab la trup”), Slăninoasa („persoană corpolentă”), Scheciu’ şi Şchiopu’ („om şchiop”), 
Veveriţa („părul bogat”).

– Porecle care vizează particularităţi psihice şi de comportament: Bâlbâitu’ („om 
care nu vorbeşte bine”), Dudaş („om vorbăreţ”), Mută („femeie tăcută”), Mutulică 
(„om ursuz”), Pămpălău’ („prostuţ”), Purceluşa Pepa („fată dezordonată”), Spiriduş 
(„rapid, iute”).

– Porecle care au la bază o întâmplare sau un obicei: Bangău („individ fumător”), 
Bece („fost puşcăriaş”), Beţivu’ („om care bea mult”), Chibrit („persoană care posedă 
mereu chibrituri”), Chiştoc („care fumează mult”), Paraziţii („fiind evidentă pediculoza 
capului”), Pateu („care mănâncă mult pateu”), Păduchioasă („având păduchi”), Pipaş 
(„care fumează cu pipă”), Radio Şanţ („cel care răspândeşte veştile”). 

– Porecle provenite din nume de ocupaţii sau meserii: Ciotărnar („individ care 
montează jgheaburi şi burlane”), Lăutaru’ („om care obişnuia să cânte la petreceri”), 
Rechinu’ („ocupându-se cu transportul ilegal de persoane”), Zidaru’ („persoană care 
lucrează în construcţii”).

– Porecle provenite din nume de personalităţi sau personaje celebre: Cruella 
(„femeie rea”), Emiluţ („băiat gras”), Mr. Been („stângaci, prostuţ”).

– Porecle care vizează starea socială: Barosanu’ („persoană avută”), Bogătanu’ 
(„om bogat”), Bossu’ („liderul unui grup mai restrâns”), Mondialu’ („foarte popular 
şi respectat”), Sărăntocu’ („individ sărac”), Scena („privilegiat prin starea materială 
superioară”).

– Porecle provenite din nume de animale – indicând asemănarea fizică sau 



Oliviu Felecan, Alina Bugheşiu (eds.), PROCEEDINGS OF ICONN 5 (2019)  •  221

psihică cu animale: Broscoiu’, Bursuc, Cioară, Cucu, Curcan, Găină, Hipo, Maimuţă, 
Pasăre, Pisoi, Poneiaş, Raţă.

– Porecle care s-au îndepărtat de sensul iniţial, astfel că sunt utilizate fără a le 
cunoaşte originea: Cheche, Gogonel, Măcău, Misi, Scoică, Spanac, Şchetiu, Tri Păstăi, 
Ucuman, Uzzi, Vişu.

3.2. Dintre procedeele de formare a hipocoristicelor, specifice sunt – la nivel 
fonetic – apocopa (Alex < Alexandru, Lili < Liliana) la nivel lexical – sufixarea, mai ales 
diminutivarea prin -el, -iţa, -uţ, -uţa, dar şi combinarea procedeelor.

Se remarcă folosirea, cu precădere, a diminutivelor în antroponimele convenţio-
nale: Ancuţa (Anca + suf. -uţa), Bogdănel (Bogdan + suf. -el), Codruţa (subs. com. codru 
+ suf. -uţa), Dafinel (subst. com. dafin + suf. -el), Dănuţ (Dan + suf. -uţ), Lămâiţa (subs. 
com. lămâie + suf. -iţa), Marinel (Marin + suf. -el), Sorinel (Sorin + suf. -el), Sultănel 
(subst. com. sultan + suf. -el), Vlăduţ (Vlad + suf. -uţ). Acestea trădează afectivitatea 
adulţilor în raport cu nou-născuţii şi ascund sensibilitatea celor dintâi, fiind cunoscută 
atracţia ţiganilor pentru aceste forme onomastice secundare. 

Apar, în multe cazuri, nume de botez derivate cu sufixe ataşate la forma hipoco-
ristică a prenumelui: Fănel (Ştefan > Fane + suf. -el), Lenuţa (Elena > Lena + suf. -uţa), 
Neluţu (Ion > Ionel > Nelu + suf. -uţu). 

3.3. Scrierea funcţională, e-mailul, de exemplu, este doar o cerinţă formulată în 
programa şcolară, întrucât elevii îşi însuşesc cunoştinţele privitoare la aceasta, dar nu 
ajung să le aplice la nivel practic. Astfel, adresele de e-mail sunt create doar pentru a 
permite accesul la reţelele de socializare. Acestea din urmă conturează un tablou variat 
al numelor de utilizatori, alese voluntar şi motivate de principii personale, fiind în 
măsură să oglindească educaţia, nivelul de cultură şi interesele internauţilor de etnie 
romă. Celebra aplicaţie Facebook permite vizualizarea unor nume de utilizatori, împăr-
ţite, în cele ce urmează, în câteva categorii:

– cu greşeli de scriere: Cristi Gajicaru, Mi Kiuen Florica, Minaur Vtm Rundunika, 
Speranţa Te Înşeală, Valentina Drâgâlaşa;

– care vor să transmită un mesaj: Alex Zis Njr, David Dulce Distruje, Înger Trist, 
Speranţa Te Înşeală;

– care evidenţiază a aparentă calitate: Băiat Finut Paul, Beni De Vis, Dana Daniela 
Brunetik, Ivan Belgianul, Malyn Bossu, Scena Oficialul; 

– conţinând prescurtări: Adrian Kng, Dana AD, Drx Ioana Denisa, Florin Drx 
Drx, Flory Dlk, Iasmina Vtm Dani, Matei Jrr, Narcisa MI Lavi, Nicoleta NC, Rmy Romeo;

– cu grafie nemotivată: AleXx A.  DariuSs, Crystina Crystina, Danyel Calauz, 
Franceska Kocze, Kassya Nattallya, Lenuta Kalauz, Lorena Yoana, Maya Ady Dary, 
Monika Lacatush, Myruna Alyna, Roberto M. HitaNo, Yonut Gombos; 

– repetiţii: Angela Angela, Crystina Crystina, Diamant Diamant, Dochita Florin 
Dochita Florin, Dorel Dorel, Faramita Faramita Covaci, Ioel Ioel, Ma Ma, Marian Marian, 
Moise Moise, Nelutu Serban Nelutuserban, Samy Sami. 

Înregistrarea datelor la momentul creării conturilor pare să se facă în mare grabă 
sau trădează, pe lângă analfabetismul recunoscut la nivel global, indolenţa faţă de limba 
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literară, aducându-i numeroase prejudicii. Lipsa diacriticelor este un exemplu elocvent 
în acest sens, întrucât nu se regăsesc în cele mai multe dintre numele de utilizatori, 
demonstrând dificultatea ţiganilor de a scrie îngrijit şi corect, chiar în interes personal. 
În schimb, imaginea de sine este optimizată, în viziunea lor, prin înlocuirea literei i cu y 
nu doar la sfârşitul cuvintelor, ci şi la începutul sau la mijlocul acestora, precum şi prin 
folosirea literei k, în detrimentul lui c sau dublarea consoanelor l, r, s, x.

4. Consideraţii finale
În comunitatea supusă studiului se remarcă un procentaj modic în ceea ce pri-

veşte modificarea sistemului antroponimic, evidenţiindu-se un microgrup aparţi-
nând cultului penticostal, care preferă prenumele vetero-testamentare. Apoi, cele mai 
frecvente, în ordine descrescătoare, din arealul cercetat sunt prenumele hagiografice, 
urmate de cele laice şi, în final, cele inovatoare. Chiar dacă sunt în număr redus, în com-
paraţie cu celelalte categorii sau cu alte regiuni ale ţării, prenumele inedite merită să fie 
menţionate ca sursă de îmbogăţire a onomasticonului românesc.

Din dorinţa de a ieşi din banalitate, de a conferi un statut aparte, o distincţie, de 
a masca/ascunde agramatismul caracteristic sau de a induce impresia apartenenţei la 
o altă cultură, ţiganii apelează la prenume inedite, moderne, speficice românilor sau 
maghiarilor. Prenumele ţiganilor nu sunt întotdeauna un rezultat al hazardului, ci au o 
semnificaţie, dar care nu poate fi întotdeauna descifrată.

În comunitatea investigată se observă îndepărtarea de vechea credinţă că numele 
joacă rolul cel mai important în buna creştere şi dezvoltare a copilului. Chiar dacă 
mulţi oameni sunt conştienţi de faptul că un nume potrivit, în acord cu personalitatea 
şi mediul de viaţă al celui care îl poartă, este unul dintre cele mai valoroase daruri pe 
care părinţii le pot face urmaşilor, buna intenţie este constrânsă de lipsa informaţiilor 
de bază privitoare la categoriile de prenume şi la existenţa unor reguli în actul numirii, 
de atitudinea superficială înnăscută, de dorinţa unor ţigani de a-şi asigura integrarea 
socială – în raport cu românii sau maghiarii – sau, din contră, năzuinţa spre autonomie 
a colectivităţii rome şi, implicit, folosirea unor prenume tradiţionale, specifice etniei 
sau a unora noi, inovatoare, care, de asemenea, indică apartenenţa socială, întrucât doar 
în cazul romilor se întâlnesc prenume care denumesc ţări, oraşe, firme, maşini, produse 
cosmetice ori obiecte casnice.

Multe dintre prenumele ţigăneşti trimit la piste false în stabilirea etimologiei, 
întrucât părinţii nu cunosc adevărata sursă. Modul lor superficial de a vedea lucrurile 
se reflectă şi în sistemul antroponimic. Ei pot prelua sau îşi pot însuşi atât lucruri mate-
riale, cât şi aspecte spirituale care le stârnesc interesul, iar prenumele nu fac excepţie.

În ceea ce priveşte semnificaţia prenumelor alese, părinţii nu sunt preocupaţi să 
cunoască acest aspect al actului numirii. Excepţii sunt familiile cu adevărat creştine, caz 
în care prenumele relevă cunoştinţele biblice şi devotamentul părinţilor sau al bunici-
lor. De asemenea, credibile sunt situaţiile în care prenumele fac parte din tradiţia fami-
liei, chiar dacă nu se mai cunoaşte primul posesor al prenumelui în cauză. 

Prenumele oglindesc mentalitatea părinţilor, în timp ce poreclele lămuresc cu 
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privire la caracterul purtătorului. Acestea din urmă, în cazul ţiganilor, se referă în spe-
cial la aspectul fizic, uneori la pasiuni ori vicii şi mai puţin la defecte morale sau aproape 
deloc la meseria practicată sau afaceri dezvoltate. Adesea, poreclele fie sunt reproduse 
fără a se cunoaşte originea lor, fie sunt temporare, căci sunt înlocuite rapid, prin prisma 
sentimentelor sau trăirilor momentane ale locutorilor.

Peste 60% din poreclele uzitate sunt expresia trăsăturilor fizice. Informaţia per-
cepută este tratată superficial, fără a fi trecută prin alte procese psihice, iar copiii spun, 
în mod direct şi fără ezitare, ceea ce văd, iar cum, firesc, ei tind să perceapă aspectele 
negative, porecla capătă caracter batjocoritor.

Nickname-ul, ca parte integrantă a antroponimelor neconvenţionale, permite 
alegerea voluntară a numelui de utilizator în mediul online, trădând mentalitatea, edu-
caţia şi nivelul de cultură al ţiganilor, la fel cum se întâmplă cu onomaturgii în cazul 
prenumelor. Chiar dacă miza este mai mare, fiind viciată imaginea în comunitate, inte-
resul nu este direct proporţional cu aceasta, deoarece şi nickname-urile se caracteri-
zează prin numeroase erori, abateri de la normele gramaticale, prin aspectul caraghios, 
uneori nostim.

În ceea ce priveşte opoziţia vechi/nou în sistemul antroponimic ţigănesc, se 
remarcă un oarecare echilibru, căci prenumele vechi, cu iz arhaic nu sunt uitate în tota-
litate, iar cele noi îşi fac simţită prezenţa în inventarul de sute de prenume uzitate în 
comunitatea vizată. Ceea ce induce dezarmonia este alăturarea celor două tipuri de 
prenume la aceeaşi persoană, rezultând, de cele mai multe ori, situaţii dezagreabile, 
care duc la contrarierea persoanelor cu care ţiganii interacţionează.
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