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Originea numelor ierarhilor de pe scaunul 
mitropolitan de la Blaj: o perspectivă etimologică
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Origin of the names of bishops from the metropolitan 
see of Blaj: an etymological perspective

Abstract: This article identifies the etymology of the names of bishops from the 
metropolitan see of Blaj, from the origin of the Romanian Church United with 
Rome (Greek-Catholic Church) until nowadays, while considering the onomastic 
influence of Latin on the bishops’ names. The analysis starts from an etymological 
study (Hebrew, Greek and Latin names) which is interwoven with aspects 
concerning the structure of the Romanian language, the interaction with Catholic 
tradition and other onomastic influences on the names in question.
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În prezentul articol se propune identificarea originii numelor ierarhilor de pe 
scaunul mitropolitan de la Blaj, de la începutul Bisericii Unite cu Roma şi până în pre-
zent şi observarea influenţei onomasticii de sorginte latină în numele ierarhilor. Analiza 
porneşte de la studiul etimologic (nume ebraice, greceşti şi latine) care se împleteşte 
cu aspecte ce vizează formarea limbii române, interferența cu tradiția catolică şi alte 
influențe onomastice asupra numelor aduse în discuție.

Odată cu Marea Schismă din anul 1054, Biserica Creştină s-a divizat, iar Roma şi 
Constantinopolul au devenit două centre de influenţă religioasă. O încercare de unire 
a fost prin Conciliul ecumenic de la Ferrara-Florenţa dintre anii 1438–1445, însă fără 
sorţi de izbândă. Peste un secol şi jumătate, au apărut comunităţi religioase din răsăritul 
Europei, care au dorit unirea în credinţă cu Cetatea Romei.

În secolul al XVI-lea, au intrat în Transilvania prin Ţara Românească, îndeosebi 
prin filieră religioasă, nume de origine grecească. Cele mai frecvente, după numărul 
martirilor care au purtat numele respective, sunt Teodor, Alexandru, Grigorie, Ştefan, 
Teofil, Macarie şi Atanasie (vezi Tomescu 2001: 36). „In addition to religious names in 
particular, inspired by the church calendar and borrowed from Hebrew and Greek, the 
first records also mention, since as early as the eighteenth century, the first Romanian 
and Romance given names influenced by Latin literature and the Catholic calendar” 
(Felecan D., Felecan N. 2021: 394).

Din unirea comunităţii româneşti din Transilvania, în anul 1700, cu Biserica 
Romei, a rezultat Biserica Română-Unită cu Roma, Greco-Catolică cu centrul la Alba 
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Iulia, pe urmă la Făgăraş, iar ulterior, în anul 1737, în timpul păstoririi episcopului Ioan 
Inocenţiu Micu Klein, centrul scaunului mitropolitan a ajuns la Blaj.

Se observă în lista numelor ierarhilor de pe scaunul mitropolitan de la Blaj o 
schimbare odată cu apariţia influenţei limbii latine în spaţiul ecleziastic transilvănean. 
Dacă la începutul acestei biserici, nume precum Teofil şi Atanasie erau des întâlnite 
în registrul onomastic al episcopilor, odată cu jumătatea secolului al XVIII-lea, apar 
nume din registrul onomastic latin, influenţa aceasta fiind una puternică, unii ierarhi 
cu numele Alexandru (în cazul fericitului martir Alexandru Rusu) semnându-se chiar 
Alexander, direct în limba latină.

Această deschidere evidentă la nivel onomastic din numele ierarhilor blăjeni 
reliefează o disponibilitate spre modernitate şi europenism a Bisericii Greco-Catolice 
(vezi Bădiliţă şi Stanciu 2019: 13). De pomenit este şi faptul că, în tradiţia bizantină, 
odată cu alegerea unui episcop, numele acestuia de botez, de regulă, nu se schimbă, pre-
cum se întâmplă în cazul alegerii unui pontif, de pildă. Şi, de asemenea, tot în tradiţia 
bizantină, alegerea unui episcop se face, de regulă, din rândul călugărilor, care, odată cu 
primirea lor în cinul monastic, primesc un alt nume, diferit de cel de botez. Odată cu 
întoarcerea la comuniunea cu Biserica Romei, Biserica Unită cu Roma, Greco-Catolică 
a ales episcopi din rândul preoţilor celibatari, şi mai puţin din rândul călugărilor. Acest 
fapt arată că preoţilor, odată cu hirotonirea întru preoţie, nu li se schimba numele, ci 
îl păstrau pe cel de la botez, iar, odată aleşi în demnitatea de episcop, numele de botez 
rămânea neschimbat1. Mai lămurit, se arată influenţa onomastică din familiile de pro-
venienţă ale ierarhilor, care nu îşi schimbau numele de botez odată cu hirotonirea întru 
episcopat, aşa cum s-a pomenit anterior.

Prin urmare, şirul ierarhilor de pe scaunul mitropolitan la Blaj este următorul: 
Atanasie Anghel (1697–1713); Ioan Giurgiu Patachi (1715–1727); Ioan Inocenţiu 
Micu Klein (1728–1751); Petru Pavel Aron (1752–1764); Atanasie Rednic (1765–
1772); Grigore Maior (1772–1782); Ioan Bob (1783–1830); Ioan Lemeni (1832–
1850); Alexandru Şterca Şuluţiu (1850–1868); Ioan Vancea (1868–1892); Victor 
Mihaly de Apşa (1893–1918); Vasile Suciu (1920–1936); Alexandru Nicolescu 
(1936–1941); Valeriu Traian Frenţiu (1941–1946); Ioan Suciu (1946–1948); 
Alexandru Todea (1989–1993); George Guţiu (1993–1994); Lucian Mureşan 
(1994-prezent).

Pentru o analiză mai potrivită, se vor cerceta numele ierarhilor în funcţie de frec-
venţa lor în şirul prezentat anterior.

1. Episcopi cu numele Ioan
Nume teoforic, îşi găseşte originea în limba ebraică, şi anume în idiomul 

Yehohanan, introdus ulterior şi în calendarul creştin (Petrache 2000: 60). Numele este 
compus din forma scurtă a substantivului propriu Yahve – Io- (< Yahve) şi hanan „a avea 

1 „After the Second Vatican Council, the individual has been given the right to choose 
between keeping his/her baptismal name and taking a monastic one” (Felecan O. 2010: 197).



Oliviu Felecan, Alina Bugheşiu (eds.), PROCEEDINGS OF ICONN 5 (2019)  •  227

milă”, semnificaţia numelui fiind „Dumnezeu a avut milă” sau „Yahve s-a miluit” (Bălan 
Mihailovici 2003: 276). Forma grecească este Ioánnes, iar cea latinească Iohánnes. A 
intrat în uzul comun pe filieră religioasă, numele fiind purtat de foarte mulţi sfinţi, 
cel mai de seamă fiind Ioan Botezătorul. Acesta este celebrat în calendarul creştin pe 
data de 24 iunie, data naşterii sale, sărbătoare cunoscută şi sub numele de Sânziene sau 
Sânzienii, nume provenind din sintagma latină Sanctus Dies Iohannis „ziua sfântului 
Ioan” (vezi Cosniceanu 2006: 72).

În cazul episcopului Ioan Inocenţiu Micu Klein, istoria numelor sale are un par-
curs aparte. Numele de mirean i-a fost Ioan Micu, însă din pricina influenţei latineşti, 
odată cu intrarea sa în ordinul Sfântului Vasile cel Mare, cunoscut şi ca Ordinul bazi-
lian, şi-a luat numele de Inocenţiu, care provine de la substantivul comun latin innocens 
„nevinovat, neprihănit” – purtat de mai mulţi papi de-a lungul istoriei, de pildă papa 
Inocenţiu al III-lea, cel care a convocat conciliul din Lateran din 1215. Micu Klein a 
luptat pentru drepturile românilor din Transilvania şi, de asemenea, a fost reprezentant 
în Dieta Transilvaniei, odată cu primirea titlului de baron şi a numelui Klein, traducerea 
germană a lui Micu.

2. Episcopi cu numele Alexandru
Alexandru îşi are originea în numele grecesc Aléksandros (fem. Aleksándra), fiind 

o formă latinizantă a acestuia. Provine de la verbul alèxo „a apăra, a proteja” şi substan-
tivul comun andrós „bărbat, om”, aşadar numele înseamnă „cel care-i apără pe oameni” 
(vezi Cosniceanu 2006: 10) sau „protector şi apărător al oamenilor”.

Întâlnirea frecventă a acestui nume în spaţiul european, şi evident şi în cel 
românesc, se datorează renumitului comandant militar Alexandru cel Mare. În ono-
mastica românească, numele de Alexandru a ajuns pe filieră slavonă, în documentele 
moldoveneşti apar formele ucrainene Olecsandro, Oleşca, Alexandro. În Transilvania, 
odată cu dezvoltarea mişcării literar-culturale Şcoala Ardeleană, şi-a făcut apariţia 
crezul latinist pe calapodul evocării identităţii româneşti. Astfel, în acea perioadă, 
odată cu începuturile acestei mişcări transilvănene, s-a schimbat grafia chirilică cu 
cea latină (vezi Felecan D., Felecan N. 2021: 391–394), iar multe nume au luat formă 
latinească: Alexander, în cazul semnăturii episcopului Alexandru Rusu (mitropolit al 
Blajului din 1946).

3. Episcopi cu numele Atanasie
Nume are origine grecească (< Athanásios) şi este format prin ataşarea prefixului 

negativ a- la substantivul grecesc thánatos „moarte”. Aşadar, numele înseamnă „nemu-
ritor”. Numele Atanasie a fost mai des întâlnit în perioada influenţei greceşti în Ţara 
Românească, intrând pe filieră religioasă şi în alte regiuni româneşti (vezi Ionescu 
1993: 50–51).

Substantivul propriu Atanasie este întâlnit mai frecvent după 383, an în care a 
trecut la cele veşnice patriarhul Constantinopolului, Atanasie cel Mare, luptător pentru 
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credinţa creştină, fiind cel care a formulat sintagma consubstanţialităţii Tatălui cu Fiul 
de la Sinodul I Ecumenic.

Forme care au circulat în spaţiul românesc: Atănase, Tănase, Atănasie, Antanasie, 
Afănasie, Afanasie; de asemenea, se întâlnesc forme ale acestui nume la genul feminin: 
Atanasia, Tanasia şi Nasie. Este, de altfel, un nume calendaristic creştin (vezi Petrache 
2000: 26). Câteva forme diminutivale întâlnite ale numelui Atanasie: Tănăsică, Tăsică, 
Tănăsucă, Tănăsuc (vezi Pătruţ 2005: 102).

4. Episcop cu numele Petru Pavel
Numele Petru îşi găseşte originea în substantivul grecesc pétros şi are înţelesul 

de „piatră sau stâncă”. Cuvântul grecesc petros este o traducere a termenului siriac kefa, 
latinizat sub forma lui Pétrus, cu acelaşi înţeles de „piatră” (vezi Bălan Mihailovici 2003: 
444). Numele a devenit cunoscut şi folosit adesea în onomasticonul creştin îndeosebi 
pentru faptul că a fost purtat de Sfântul Apostol Petru şi, de-a lungul istoriei, de papa 
Ioan al XIV-lea (983–984), născut cu numele de Pietro Canepanova.

Numele Pavel, pe de altă parte, provine din limba latină, Paulus, cu semnificaţia 
„mic” sau „umil”. Intră în onomastica românească pe filieră greco-slavă (gr. Pavlos), iar 
prin influenţa catolică cu forma de Paul (vezi Cosniceanu 2006: 102). De-a lungul tim-
pului, numele a fost purtat de mai mulţi sfinţi şi de şase pontifi romani.

5. Episcop cu numele Grigore
Originea numelui provine de la forma latinească Gregorius, însă a fost preluat 

din limba greacă de la Gregórios, care, la rândul său, este derivat din adjectivul grecesc 
gregoros „vigilent, atent” (vezi Petrache 2000: 55). O etimologie populară autohtonă 
asociază numele Grigore cu substantivul latinesc grex, -gregis „turmă”. Această legătură 
a numelui cu universul pastoral, şi anume a unui cioban conducându-şi turma, a avut 
ulterior rezonanţă în zona ecleziastică, antroponimul fiind purtat de mai mulţi călugări, 
preoţi şi episcopi, chiar pontifi romani (în număr de 16). Cel mai cunoscut papă cu 
acest nume a fost Sfântul Grigore I, cunoscut şi ca papa Grigore cel Mare, suveranul 
pontif care a scris Liturghia darurilor mai înainte sfinţite, celebrată în ritul bizantin în 
Postul Paştelui.

6. Episcop cu numele Victor
Nume de origine latină, are la bază adjectivul victor, -oris „victorios, biruitor”. 

Apare pe filieră greco-slavă şi se întâlneşte mai adesea în zonele de influenţă cultă occi-
dentală (vezi Cosniceanu 2006: 124). De asemenea, numele pătrunde în onomastica 
românească datorită influenţei catolice în Transilvania (Petrache 2000: 94). Totodată, 
numele Victor aduce o mărturie directă a influenţei limbii latine asupra onomasticii 
româneşti.
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7. Episcop cu numele Vasile
Provine din limba greacă, mai exact din adjectivul grecesc basíleios „regal”, un 

derivat de la termenul basileus „rege, conducător”; este strâns legat de grecescul basiliké 
şi de forma latinească basilica; a fost utilizat în domeniul arhitecturii greco-romane, 
desemnând construcţiile săvârşite prin contribuţie regală (vezi Cosniceanu 2006: 
122); este, de asemenea, nume redat în limba latină prin Basilius (vezi Bălan Mihailovici 
2003: 603). Devine, de altfel, un nume popular în zona de influenţă bizantină datorită 
Sfântului Vasile cel Mare, arhiepiscop de Cezarea.

Cu toate că provenienţa numelui Vasile ar conduce spre limba greacă, apariţia 
acestui nume în limba română se datorează filierei slavone (prin forma slavă de Vasilii), 
fiind un prenume des întâlnit la popoarele slave.

8. Episcop cu numele Valeriu Traian
Numele Valeriu provine de la numele gentilic Valerius şi apare în onomastica 

românească pe cale cultă din istoria romană (vezi Petrache 2000: 93), adjectivul însem-
nând „cel care face parte din ginta Valéria”; numele a fost purtat de împăratul roman 
Gaius Galerius Valerius Maximilianus.

Numele Traian are o etimologie obscură, însă a intrat în onomastica din 
Transilvania pe cale cultă, reiterând personalitatea împăratului roman Marcus Ulpius 
Traianus, cel care a cucerit Dacia şi a introdus limba latină în noua provincie romană.

9. Episcop cu numele George
Cu toate că originea lui Gheorghe trebuie căutată la substantivul grecesc georgos 

„lucrător al pământului”, George reprezintă un împrumut neologic recent intrat în limba 
română, pe filieră apuseană. Este, de asemenea, întâlnit ca fiind un nume regal în Marea 
Britanie. Prezenţa sa în diferite forme în onomastica românească se datorează, după 
unele păreri, Sfântului Gheorghe, cunoscut mai ales în Orientul creştin, însă, după 
perioada cruciadelor, apare tot mai des şi în Occident, iar ulterior a devenit un nume 
internaţional întâlnit în diferite forme.

10. Episcop cu numele Lucian
Este recunoscut ca fiind un nume augural, având o semnificaţie aparte în ono-

mastica creştină. Numele provine de la verbul latinesc luceo, lucere „a face lumină” şi 
substantivul lux, lucis „lumină”. Variantele Lucia, Lucian, Luciana au apărut în perioada 
interbelică în onomastica românească (vezi Petrache 2000: 66). Acest nume este un 
împrumut latinesc, care întăreşte şirul antroponimelor preluate din limba latină şi 
introduse în onomasticonul românesc. Astfel de nume sunt „based on fixed religious 
and secular anthroponymic forms that, through extensive use, have constituted the 
form part of the onomastic system until present times” (Felecan O. 2021: 154).
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Concluzie
Din expunerea etimologiilor numelor ierarhilor de pe scaunul mitropolitan de la 

Blaj reiese faptul că, la începuturile acestei Biserici, influenţele principale asupra ono-
masticii erau cu precădere cele de sorginte greacă şi slavonă. Ulterior, odată cu intrarea 
curentului iluminist în Transilvania şi naşterea mişcării socioculturale Şcoala Ardeleană, 
numele ierarhilor încep să fie influenţate de registrul onomastic latin, aspect înţeles din 
pricina influenţei limbii latine în zona intracarpatică, limbă folosită îndeosebi în zona 
ecleziastică. Acest proces este şi mai lămurit mai ales din momentul apariţiei curentului 
latinizant al limbii române, promovat îndeosebi de Timotei Cipariu la mijlocul secolu-
lui al XIX-lea. 

Prin urmare, curentul latinizant de sorginte cipariană, coroborat cu dorinţa de 
emancipare a poporului român din Transilvania, începând încă din secolul al XVIII-lea, 
se reflectă vădit în parcursul progresiv din multiculturalismul onomastic al numelor 
mitropoliţilor de la Blaj.
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