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Abstract: In this study, the author aims to develop the analysis begun on the 
occasion of ICONN 4. The present article is focused on anthroponyms whose 
origin is different from Romanian, in view of illustrating the multiculturalism 
of Haţeg. Therefore, a sequential depiction of old Romanian anthroponymy is 
proposed, to complete the descriptions made over the years for other parts of the 
Romanian lands. The multiethnic anthroponymic picture remains evocative of one 
of the most dynamic towns of the olden days, situated at a crossroads. 
The interpretation of anthroponyms in Haţeg is carried out from various 
perspectives, but the predominant approach pertains to onomastics. This can be 
accounted for through the content or the particularities of the Haţeg registry book, 
which contains a significant number of personal names (first and last names). Due 
to the publication of the documents outside Romania, in Latin, Hungarian or 
German, the description of certain anthroponyms is difficult to achieve.
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„Izvorul scris medieval rămâne unul dintre cele mai generoase şi mai limpezi  
fundamente de reconstrucţie a trecutului haţegan” (Rusu et al. 1989: 5).

0. Introducere
În ultimii ani, în ceea ce priveşte studiile de onomastică, au avut loc unele 

mutaţii importante, specialiştii prioritizând, în analizele lor, perspectiva diacronică 
(Tomescu 2001; Turcuş 2011; Dincă 2012), care poate furniza informaţii deosebite 
privitoare la constituirea tezaurului antroponomic românesc, dar nu numai. O aseme-
nea schimbare se explică prin faptul că, la finele veacului XX şi la începutul celui de-al 
XXI-lea, au fost publicate într-o manieră susţinută felurite documente ce conţin un 

1 Notă: Publicarea acestei contribuţii ştiinţifice a fost posibilă şi datorită implicării în 
cadrul proiectului PN-III-P1–1.2.PCCDI–2017-0326 (Enciclopedia imaginariilor din România. 
Patrimoniu lingvistic şi identităţi cultural lingvistice, derulat la Universitatea „Babeş-Bolyai” din 
Cluj-Napoca, cu susţinerea financiară a programului PCCDI 2017.
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număr important de nume de persoană. Această orientare i-a determinat, de aseme-
nea, pe cercetători să reviziteze cu acelaşi scop şi scrieri anterior editate, pentru a releva 
anumite particularităţi ale sistemelor antroponomastice şi influenţele reciproce ce au 
avut loc în cadrul acestora.

1. Premise investigative
Prin această nouă contribuţie la cunoaşterea fondului antroponimic documen-

tar, ne propunem să continuăm un demers iniţiat în urmă cu doi ani (Chircu 2017), 
în ale cărui pagini inventariam şi analizam numele de persoană româneşti prezente în 
filele Condicii Haţegului, oglindă-martor a unor fapte şi a unor întâmplări petrecute cu 
aproape 300 de ani în urmă.

Editarea acestui catastif administrativ (1941) o datorăm lui Nicolae Iorga care, 
dintru început, menţionează că „printr-o întâmplare fericită, s-a păstrat Condica 
Oraşului Haţeg, care, de mai multă vreme, a intrat, printr-o donaţie, în mâinile mele” 
(CH 1941: 3) şi a cărei publicare i se părea marelui savant, în momentele de atunci, 
„de cel mai mare folos” (CH 1941: 3). În acest sens, nu lipsită de interes este menţiu-
nea de pe versoul paginii de titlu, şi anume că „s-a dat «Bun de imprimat», fără ultima 
revizie a autorului (15.XII. 1940)” (CH 1941: 2), precizare care trebuie relaţionată cu 
asasinarea lui Nicolae Iorga pe vremea în care era implicat politic (27 noiembrie 1940). 

Prin urmare, în acest studiu, dorim să aducem în discuţie noi fapte de limbă, cu 
scopul de a completa analiza anterioară prin descrierea antroponimelor de alte ori-
gini decât cea românească, spre a ilustra diversitatea etnică şi antroponimică din Ţara 
Haţegului.

2. Cadrul geografic şi contextul istoric
Pentru o mai bună înţelegere a faptelor ce urmează a fi descrise, socotim că este 

bine-venită oferirea unor informaţii privitoare la Ţara Haţegului. Situată în partea de 
sud-vest a Transilvaniei, între dealuri şi munţi, şi brăzdată de apele unor râuri de munte 
(Strei, Râul Mare şi Galbena), depresiunea Haţegului a reprezentat dintotdeauna un 
loc priincios pentru traiul zilnic şi pentru felurite alte activităţi cotidiene, dintre care 
amintim comerţul, agricultura ori ocupaţiile administrative (Pop et al. 2008: 22).

În aceste locuri încărcate de istorie, aflate la răscrucea drumurilor înspre Valea 
Mureşului, înspre Banat ori spre Oltenia, au vieţuit, mai întâi, dacii, apoi au venit roma-
nii, iar, din amestecul acestor populaţii, s-au născut românii, pentru ca, peste veacuri, 
acestora să li se alăture alte etnii, cu care au trăit în deplină armonie. Tot aici s-a format, 
după cum susţine Nicolae Iorga, 

şi sub raportul religios, prin catolicismul, apoi calvinismul de împrumut, al nobililor, şi 
sub raportul cultural, legat, fireşte, de forma religioasă, şi supt cel militar, legat de vechile 
„judeţe româneşti”, o singură unitate, o ţară mai mare peste „ţările” mai mici, sub singura 
ocrotire a Voievodatului, de origine românească şi el, al Ardealului (CH 1941: 2). 
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3. Corpusul investigat 
3.1. Inventarul antroponimic a fost întocmit prin excerptarea unui număr semnifi-

cativ de nume de persoană de alte origini decât româneşti (Chircu 2017) din documen-
tele administrative conţinute în Condica Haţegului şi redactate în limbile folosite de către 
autorităţi ori de către diverşi localnici, respectiv în română, maghiară, germană şi latină 
şi sunt eterogene tematic (atestate, consemnări de procese, contracte, declaraţii, dovezi, 
hotărâri, împăciuri, înţelegeri, învoieli, jurăminte, mărturii, pasuri (de trecere), pâre, 
plângeri, sentinţe, socoteli, tabele nominale, table pentru preţuri etc.), nemaifiind discu-
tate de către lingvişti, ci doar de istorici (CH 1941: 3–15; Badiu 2014: 201–205), însă 
dintr-o cu totul altă perspectivă2. Cei din urmă au reperat numeroase informaţii legate de 
relaţiile sociale sau de administraţia locală din veacurile al XVIII-lea şi al XIX-lea. 

3.2. Având în vedere toate aceste prime repere, vom încerca să ilustrăm cât mai 
obiectiv diversitatea antroponimică din ţinutul Haţegului, explicabilă prin aportul dife-
ritelor etnii care s-au perindat ori au coabitat în bună înţelegere în aceste locuri încăr-
cate de istorie. 

Astfel, după cum am precizat, ne propunem să întregim perspectiva asupra antro-
ponimiei haţegane, relevând caracteristicile antroponimelor neromâneşti, care sunt 
diverse şi care poartă amprenta sistemelor de denominaţie străine, care, pe alocuri, 
cum este şi firesc, prezintă trăsături similare. Avem în vedere, în acest sens, apariţia şi 
dezvoltarea numelui dublu, care începe să se răspândească în întreaga Europă şi care are 
un rol de individualizare mai pregnant decât prenumele şi care s-a generalizat în timp. 

3.3. Trebuie să semnalăm faptul că majoritatea documentelor cuprinse în Condica 
Haţegului conţin, pe lângă numele româneşti, şi nume aparţinând altor naţionalităţi 
care au vieţuit în acest colţ de ţară, această particularitate explicându-se prin viaţa soci-
ală intensă din oraş, prin schimburile comerciale, prin specificul ocupaţiilor sau prin 
implicarea în viaţa administrativă3. Însă, în epocă, populaţia din mediul rural continuă 
să fie una eminamente românească, prezentă în „sate cu forme proprii de organizare 
socială, culturală şi politic-administrativă” (Popa 1988: 5).

3.4. Parcurgerea cu atenţie a documentelor administrative incluse în filele catas-
tifului, neunitare în ceea ce priveşte conţinutul şi de dimensiuni variabile, a permis rea-
lizarea unui inventar antroponimic destul de eterogen, din care au fost excluse numele 
româneşti, întrucât acestea au fost anterior cercetate (Chircu 2017). 

4. Dificultăţile şi limitele interpretării
4.1. În realizarea inventarului antroponimic pe care ne-am propus să-l întocmim, 

am întâmpinat o serie de dificultăţi, întrucât nu întotdeauna apartenenţa etnică a unei 

2 În ceea ce priveşte minorităţile menţionate în Condicii Haţegului, I. Badiu (2014) adoptă 
aceeaşi perspectivă constatativ-descriptivă folosită şi de N.  Iorga în prefaţă, fără însă a insista 
asupra unor aspecte ce ţin de antroponimie.

3 Pentru o perspectivă de ansamblu a grupurilor etnice din Transilvania, a se consulta Pop 
et al. (2008: 53).
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persoane a fost transparentă. Această stare de fapt se datorează redactării unui număr 
însemnat de documente în limba maghiară, iar traducerea acestora în limba română de 
către colaboratoarea lui Nicolae Iorga, Viola Papp, n-a fost întotdeauna benefică pentru 
studiul nostru, din cauză că unele antroponime (mai ales prenume) au fost redate în 
limba română (Lodingos István e transcris Lodingos Ştefan, iar Sebeşi Ştefan e, în fapt, 
Sebesi István). Aceeaşi particularitate poate fi remarcată şi în cazul în care textele au fost 
redactate în limba germană, aspect care a îngreunat uneori decelarea unor caracteristici 
antroponimice. 

4.2. În ciuda acestui neajuns redacţional, Nicolae Iorga a constatat, la rându-i, 
diversitatea etnică ce transpare din filele catastifului chiar de la început şi care s-ar 
datora, cel puţin în cazul funcţionarilor administrativi (destul de numeroşi), faptului că 
membrii consiliului trebuiau „luaţi, după datină, din cele trei religii: catolicii, oamenii 
Împăratului, întâi, apoi reformaţii şi credincioşii religiei «valahe»” (CH 1941: 4).

4.3. În paginile condicii, am identificat şi nume mixte (cu prenume sau nume 
româneşti sau cu prenume ori nume străine), ceea ce sugerează că putem vorbi şi des-
pre un firesc amestec etnic, explicabil nu numai prin căsătoriile mixte, ci şi prin dorinţa 
de a accede la diferite titluri nobiliare, prin preschimbarea prenumelui sau a numelui, 
în special în ceea ce priveşte familiile româneşti mai înstărite. 

4.4. Spre deosebire de numele româneşti unde dominant în poziţie primă este 
prenumele (Chircu 2017: 55), la unele dintre etnii (maghiară ori germană) cel dintâi 
loc este ocupat de nume, urmat de prenume, însă nu este o constanţă a microtextelor 
(avem, în acelaşi document, atât Uifalúsi Ştefan, cât şi Ştefan Uifalúsi). Numele unic este 
rar, în schimb se poate observa generalizarea numelui dublu, supranumele ilustrând 
înrudirea şi descendenţa.

5. Diversitate şi unitate antroponimică haţegană
5.1. În afara numelor de persoană româneşti, descrise într-un studiu anterior 

(Chircu 2017) şi destul de numeroase în economia Condicii Haţegului4, am identificat 
şi antroponime de alte origini pe care ne-am propus să le analizăm, întregind astfel 
cercetarea onomastică propusă. 

La o primă parcurgere sumară a corpusului, am putut constata că ne aflăm în 
prezenţa unei diversităţi etnice de netăgăduit, care s-a perpetuat până în zilele noastre, 
când, probabil, conştiinţa apartenenţei la o anumită etnie s-a mai atenuat, locuitorii 
putând fi denumiţi prin termenul generic de haţegani. 

Consultând registrul administrativ în chestiune, am putut observa că multe din-
tre antroponime sunt însoţite fie de precizarea ocupaţiei, fie de menţionarea funcţiei 
juridice ori administrative a persoanei implicate în astfel de activităţi (Chircu 2019).

5.2. De asemenea, de un real folos în reperarea antroponimelor neromâneşti, 
ne-au fost menţiunile etnice din rândurile documentelor (ungur, neamţ, grec, ţigan 

4 R.  Popa menţionează că, în secolul al XVIII-lea, „românii constituiau peste 90% din 
populaţie” (1988: 26).
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etc.), însă, în cele mai mai multe cazuri, a trebuit să facem cercetări complementare 
spre a integra cât mai bine un antroponim într-o anumită categorie. Am întâlnit şi situ-
aţii neclare sau dificil de încadrat, dată fiind larga răspândire a unui anumit antroponim 
de provenienţă maghiară sau austriacă (germană), la multe dintre naţiunile din partea 
centrală a Europei, care au făcut progresiv parte din Imperiul Hasburgic şi, ulterior, 
din cel Austriac (Transilvania a fost atât principat autonom, cât şi mare principat) 
(Cernovodeanu şi Edroiu 2012: 517–584).

5.3. După antroponimele româneşti, cele mai numeroase sunt cele de origine 
maghiară, care evidenţiază implicarea acestei comunităţi în mod constant în viaţa soci-
ală şi administrativă din acest colţ al Transilvaniei. 

5.3.1. În ceea ce priveşte prenumele, acestea aparţin, în principal, fondului antro-
ponimic religios maghiar, însă, ca număr de ocurenţe, de departe cele mai răspândite 
sunt János şi István (sau variante hipocoristice ale acestuia (Istok), redate de către edi-
tor fie în ortografie maghiară ori germană, fie în traducere românească prin echiva-
lare (Ferenz, Francisc, Ferenţ). Acestea sunt urmate la o distanţă considerabilă de alte 
prenume de factură religioasă (cel mai adesea) sau laică (mai rar): Francisc, Martin, 
Peter, Paul, Miklos, Ladislau, Iosif, Samuel, Boldiser, Imbre, Isac, András, Lajos, Benedek, 
Sigismund, Balint). 

5.3.2. Privitor la prenumele feminine, menţionăm faptul că numărul acestora, 
ca în cazul altor etnii, este redus, dată fiind implicarea ocazională în societatea medie-
vală a femeii, a cărei activitate era limitată, în bună măsură, la viaţa familială (Cătălina, 
Cristina, Maria, Sarolta, Susannae).

5.3.3. O diversitate semnificativă poate fi observată în cazul supranumelor, care 
permit urmărirea îndeaproape a unor particularităţi privitoare la constituirea fondului 
antroponimic maghiar de-a lungul veacurilor5. 

5.3.3.1. Dintre acestea, se detaşează numele de familie ce conţin în structura 
lor sufixul apartenenţei sau al originii -i (ortografiat şi -y), care ar putea permite iden-
tificarea locurilor din care ar proveni unii dintre maghiarii care s-au aşezat în Haţeg 
(Fodor 2013: 523): Vinczi Paul (IV) (Vinţu de Jos/Sus, magh. Alvinc, germ. Winz, 
Winzendorf)6, Mohai Sigismund (IV) (Moha, Ungaria), Sebeşi Ştefan (VI) (Sebeş, 
magh. Szászsebes/Sebes, germ. Mühlbach)7, Francisc Peszti (VI) (Pesta, magh. Pest), 
Pozsoni Mihail (VIII) (magh. Pozsony, Bratislava), Andrei Dévai (VIII) (Deva)8/Devay 

5 Pentru mai multe detalii privitoare la numele de familie maghiare, a se consulta şi Farkas 
(2009). 

6 În dicţionarul lui Coriolan Suciu, sunt reţinute următoarele denumiri: 1248 teutonici in 
Wynch, Winch, 1289 Wynch inferior, 1290 Winc, Vinch, 1300 comes de Vinch inferiori, Vinz, 
1469 Wÿncz Wyntz, Olwincz, Allwyncz, 1553 Vincz, 1564 Vinz, 1574 Vyncz, 1639 Aluincz, 
1850 Vinczu de Zsosz (II 1968: 250–251).

7 Dintre atestările inventariate de către Coriolan Suciu, amintim: 1300 plebanus de Sebus, 
1309 Sebz, decanus de Zebus, 1345 civitas Sebus, 1402 oppidum Sebes, 1520 Szaszebes, 1603 
Sassebes, 1611 Zaz Sebes etc. (II 1968: 112).

8 La Suciu, sunt înregistrate, printre altele, atestări precum: 1269 castrum Dewa, 1334 cas-
tellanus de Deva, 1449 oppidum Dewa, 1733 Déva (I 1967: 198).
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Demeter (CCLV) (Deva), Uifalúsi Ştefan (VIII)9, Csulai Iosif (XI) (Ciula, lângă Haţeg, 
magh. Nagycsula)10, Kassai Samuel (XII) (Košice în Slovacia, magh. Kassa), Ştefan 
Nánasi (XII) (probabil Hajdúnánás, Ungaria), Csernatony Benedek Francisc (XXV) 
(Cernatul de Jos/de Sus, magh. Csernáton, jud. Covasna)11, Iosa Kaszony (LVII) 
(Plăieşii de Jos, Harghita, magh. Kaszon)12, Szetseli (CLXIX) (Săcel, lângă Haţeg, 
magh. Szacsal)13, Macecsdi Roska Janos (CLXXIV) (Măţeşti, azi Zăvoi, lângă Pui, magh. 
Macecsd)14, Szárhegyi Iosif (CXIII) (Lăzarea, în Harghita, magh. Szárhegy)15, Nalacsy 
Iosif (XII)/Nalaszi Iosif (XV) (Nălaţvad, lângă Haţeg, magh. Nalácvád/Nalacz)16, 
Bojesdi Francisc (CXII)/Bajesdy Francisc (CXIII) (Băieşti, în Ţara Haţegului, magh. 
Bajesd)17, Nagy Bartsai Ladislau (CLXIX) (Bartsa, Ungaria, sau Bârcea Mare, lângă 
Simeria, Bârcea Mică, lângă Deva, magh. Bartsa)18, Szilagyi Dani (CXCIII) (Sălaj, 
magh. Szilágy)19. 

5.3.3.2. De asemenea, prin intermediul supranumelor, poate fi identificată zona 
ori locul din care sunt originare anumite familii maghiare: Isac Fogaras (LXXXIII) 
(Făgăraş), Csik Emeric (CCCLXXXXVIII) (Ciuc), Filip Szeben (CXCIII) (Sibiu), 
Kelimen Janos (CCI) (Căliman). 

5.3.3.3. Faţă de alte documente de aceeaşi factură, sunt mult mai puţin numeroase 
supranumele etnonimice maghiare recent inventariate (Farkas 2013: 504–517), însă 
cele câteva prezente se numără printre primele zece supranume cele mai uzuale: Toth 
(„Slav, Slovac”) Tott Ianoş (CIX); Horváth („Croat”) Horváth Sárolta (XXIII), Horváth 

9 Probabil Neudorf (jud. Arad), însă sunt şi multe alte localităţi pe teritoriul Transilvaniei 
a căror denumire în limba maghiară este Újfalu „Satu Nou”, mai mult sau mai puţin apropiate de 
Ţara Haţegului. 

10 Atestări la Suciu: 1426 Chwla, 1475 Chula, 1733 Nagij Csula, 1750 Csula Mare (I 1967: 
153).

11 La Suciu, avem următoarele atestări (selectiv): Cernatul de Jos (1539 Czernathon, Alsó 
Csernáton, 1733 Csernáton), Cernatul de Sus (1602 Felsö-Csernáton, 1607 Felchyernaton) (I 
1967: 133).

12 Probabil Kászonfeltiz, în ţinutul Ciucului (Suciu II 1968: 46).
13 La Suciu, sunt denumiri denumiri ale localităţii precum 1475 Sechel, 1733 Szetsel, 1750 

Szecel (II 1968: 102).
14 Coriolan Suciu menţionează următoarele atestări: 1446 Moczesd, 1447 Maczesd, 1591 

Macesd, 1762 Matzesd (II 1968: 272).
15 Acelaşi autor consemnează: 1566 Zarhegij, 1576 Szárhegy, 1738 Szaárhegy (Suciu I 

1967: 354). 
16 Dintre atestările lui Suciu, am reţinut: 1444 Wad, 1451 Nalacz, 1453 Wad, 1453 Nalaacz, 

1733 Nalátz, 1760–1762 Nalácz Vad (I 1967: 420).
17 În aceeaşi lucrare, sunt inventariate următoarele atestări documentare: 1447 Boyesd, 

poss. Bayesd, 1453 Bayosd, 1506 Bayezth, villa Bayesth, 1733 Bajesti, 1760–1762 Bajesd (Suciu 
I 1967: 60).

18 Atestări ale localităţii Bârcea Mare: 1295 Barcha, 1446 Barcza, 1733 Nagy Bartsa, 1750 
Barcsa (Suciu I 1967: 82); Bârcea Mică: 1510 Kysbarcha alio nomine Aprodpalfalwa, 1733 Kis-
Bartsa (Suciu I 1967: 82)

19 Din ţinutul Sălajului.
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Ioan (XXXIV); Lengyel („Polon, Leş”) Paul Lengyel (CCCLXXVI). În corpusul reali-
zat, am putut remarca şi unele nume patronimice care evidenţiază anumite trăsături 
fizice (Farkas 2013: 130) Nagy Bartsai Ladislau (CLXIX), Szöke Ioan (CXXXVI), 
Csucs Istvan (LII) sau care sugerează că, iniţial, a fost vorba despre o poreclă animali-
eră: Sollymos Isac (X), Farkas Balint (XXII), Janos Farkas (CLXXVI). 

5.3.4. În aceeaşi linie a răspândirii unora dintre numele de familie maghiare, 
se înscriu şi antroponimele care, la origine, au fost supranume ocupaţionale şi care 
reprezină „the most characteristic type of the Hungarian family name system: 10 of 
the 20 most frequent family names of the current name stock are members of this 
category” (Slíz 2013: 329–338; Farkas 2015: 130). Dintre acestea amintim: Asztalos 
„Tâmplar”Asztálos Ladislau (IV), Szabó „Croitor” Szabó Ioan (XXXV), Bonyhay Szabó 
(CXCIII); Szűcs „Cojocar” Szöcs Iosif (IV), Csibian Modra Szuts (CXCIII); Takács 
„Ţesător” Ion Tokats (L), Siván Takách (XXXVI); Kovács „Fierar” Marton Kovats 
(CLV); Pap/Papp „Popă, Preot” Pap Ioan (XXXV).20 

5.3.5. O serie de antroponime atestă maghiarizarea treptată a unora dintre 
nobilii români din Ţara Haţegului, care dobândesc anumite privilegii şi titluri nobi-
liare maghiare (Rusu et al. 1989: 8–10): Kendeffy (Cândea), Nopcsa Ianos (Nopcea) 
(CCXXIX), Nopcsa Isak (CLXXV). 

5.3.6. Pe lângă aceste tipuri şi subtipuri, am identificat şi alte supranume/nume de 
familie ce caracterizează antroponimia maghiară medievală haţegană, precum: Lodingos 
Ştefan (VI), Paul Györfi (VIII)21, Borsos Ladislau (X)22, Miklos Borra (LI), Istvan 
Wassy (XCVI), Imbre Nemes (L), Ferenz Bay Sava (CLXX), Para Sigmond (CLXXV), 
Sprodi András (CXCIII), Mokra Janos (CCXXXIX), Mihaly Ellak (CCVIII), Kando 
Istok (CCXVI).

5.4. Din perspectiva numărului de ocurenţe, antroponimele maghiare sunt 
urmate de cele germane/austriece, sensibil mai numeroase, prezenţa lor explicându-se 
cel mai adesea prin contextul istoric al epocii.

5.4.1. Şi în cazul prenumelor de sorginte germanică, dominante rămân cele reli-
gioase, mai puţin cele laice. Astfel, am întâlnit atât prenume masculine precum: Carol/

20 Se pare că diferitele variante grafice ale numelor maghiare erau frecvente în epocă 
(Farkas 2016: 55–64). 

21 Acelaşi lingvist maghiar, consideră că antroponimul, cu multiple variante grafice (Györfy, 
Győrfi, Győrfy, Györffi, Győrffi, Győrffy, Gyürefi), ar trebui raportat la gr. γεωργóς „agricultor”/
Georgos/Giorgos > magh. Györ- ~ Gyür- + afixul -fy „fiul lui…” (Hajdú 2010: 139). Vezi mai sus 
§ 5.3.5. Kendeffy (Cândea) „fiul lui…”.

22 În lucrarea sa, Hajdú consideră că trebuie avute în vedere două piste etimologice în cazul 
acestui supranume. De altfel, bazele primare trebuie să fi fost condimentul bors (rom. „piper”), 
respectiv borsó (rom. „mazăre”). Prin urmare, poate fi vorba despre două nume comune: borsos1 
„cel care se ocupă cu piperul” (cu bors) – „cel care macină piperul sau cel care face comerţ/
vinde (cu) piperul” sau borsos2 „cultivator de mazăre” (borsó), mai rar – „cel care vinde mazăre”, 
„cel căruia îi place mazărea”, care au devenit ulterior antroponime (Borsos, cu variantele Borsós, 
Borsoss, Bórsos) (2010: 67). 
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Karl, Philip(p), Franz, Allexander, Leopold, Johan, Michael, Georg, ultimul cu cele mai 
multe ocurenţe, cât şi feminine: Sara. 

5.4.2. Privitor la numele de familie/supranumele de origine germană, parcurge-
rea corpusului a permis identificarea următoarelor antroponime23, mai mult sau mai 
puţin omogene din punctul de vedere al semnificaţiei lor iniţiale (nume de ocupaţie 
sau supranume apreciativ/depreciativ/calitativ). 

Mulţi dintre germanii/austriecii consemnaţi în condică au atribuţii militare sau 
grănicereşti (Pop et al. 2008: 21): Von Streng (VIII), Von Pfeiffer (LI), Carol Romwalter 
(LI), Kelber (LIII), Riszta Oller (LXII), Kurio Gallesko (LXI), Werner (LXV), Iosephus 
Teker (LXXII), Tescher (LXXII), Sara Demer (LXXVIII), Philipp Popp (LXXXVI), 
Franz Byg (CI), Andrei Brenetz (CVI), Allexander Pau (CXXII), Lebbe (CXXV), Weiss-
Körher Ivask (CXXVII), Frau Hamerlin (CXXXII), Benedict Leopold (CXXXVI), Ioan 
«Derr» (CLXI), Petantz Philip (CLXXX), Georg Czitz (CLXXXIV)/Georg Czicz 
(CCLVI), Johann Kasseker (CLXXXVIII), Johan Hamerle (CLXXXVIII)/Johann 
Hamerl (CCCXLIV), Franz Strall (CXCIII), Anton Doboll (CCXX), Frantz Frischholz 
(CCXXX), Schmit Georg (CCLVI), Georg Seler (CCCXLVIII), Michael Wachter 
(CCCLIII), Gross Karl (CCCLIII), Magderburgy Cristofor (CCCLXII), Löke Jovan 
(CCCLXXVII), Franz Tirichshaber (CCCLXXIX). 

În lista numelor de ocupaţii, pot fi integrate antroponime precum Hamerlin/
Hamerle „Fierar”, Pfeiffer „Pipaş”, Schmit „Faur, Făurar, Fierar”, Teker „Dulgher”, Wachter 
„Paznic, Gardian”, iar, în cea a supranumelor ce au la origine porecle, trebuie grupate 
nume de familie ca Frischholz „Lemn proaspăt, verde”, Gross „Mare, Bine-făcut”, Lebbe 
„Ficat”, Streng „Strict, Dur, Sever”. La aceste două subtipuri, se adaugă şi un nume de 
persoană care trădează provenienţa Magdebury (Magdeburg, Germania).

Un număr însemnat de germani/austrieci consemnaţi în Condica Haţegului tre-
buie să fi ajuns mai târziu în zonă, după cum lasă să se întrevadă Nicolae Iorga, care 
afirmă că, în părţile Haţegului, românii şi ungurii trăiau în bună înţelegere „fără saşi 
sau alţi nemţi, care n-aveau ce căuta aici decât numai, cum era de aşteptat, în epoca 
iosefină” (CH 1941: 14).

5.5. Relativ bine reprezentate în documentele din Condica Haţegului sunt şi 
antroponimele care trădează o origine greacă, atât în ceea ce priveşte prenumele, cât 
şi numele de familie/supranumele. Nicolae Iorga observă că numărul grecilor e unul 
redus şi avem de-a face cu „elemente risipite, aşezarea lor fiind în oraşele mari în legă-
tură cu vechea lor Companie privilegiată” (CH 1941: 10). 

5.5.1. Spre deosebire de maghiari ori de germani, cu fonduri antroponimice mai 
apropiate datorate religiei catolice ori reformate, în cazul grecilor avem prenume speci-
fice ortodoxiei, însă pot fi identificate şi alte antroponime individualizatoare specifice 
acestora: Ieremia, Costin, Alecu, Costa, Manole, Kosztandin, Panaiodot («Panajododt»), 
Stamatji, Dumitrachi, Antenassie, Zacharias ori Pantazi. 

5.5.2. Acelaşi fond autohton grecesc poate fi reperat şi în cadrul numelor de 
23 În vederea unei interpretări apropriate a numelor germanice, am consultat şi DFD, 

accesibil la linkul http://www.namenforschung.net. 
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familie: Iorga Ieremia (XVII), Alecu Costa (XXXIV), Manole (XXXVII), Stama Manolya 
(XLIII), Kosztandin Focka (XLVII), Szemak (XLVII)24, Panaiodot («Panajododt») 
(XLVII), Dumitriadi (LV), Ileana Manole (LXI), Antenassie Thodose (LXXVII), 
Dumitrachi Apostol (CXLI), Ianoş Costa (CLVI), Costa Petrovits (CLXXXII), Henna 
Manole (CCL), Pantazi Czividi (CCCLXI).25

5.6. Diversitatea etnonimică a Haţegului de odinioară este dată şi de prezenţa 
altor comunităţi mai reduse ca număr precum cea sârbească sau cea poloneză. Cea 
dintâi se justifică prin vecinătatea cu Banatul, unde este o puternică minoritate 
sârbă, iar cealaltă prin stabilirea unor etnici polonezi în această zonă în căutarea 
unor oportunităţi de afaceri sau prin deplasarea lor în interiorul Imperiului din raţi-
uni administrative. 

Apartenenţa la cele două comunităţi este sugerată fie de prenume, fie de supranume 
sau chiar de ambele tipuri de antroponime: Brosdosski Martin (XVIII), Petri Drosdovszki 
(XLII), Janku et Sandru Protjics (LXVII), Poszniak (LXXII), Peter Kamentzky (CL), 
Adam Novak (CLXVI), Stanislav (CLXXXIX), Isăilă Milotin (CLXXXIX), Alexandru 
Pernici (CXCIII), Bubic Sava (CCXXIII), Thodor Stanislav (CCLIV), Constandin 
Jankovits (CCCXXIX), Jovan Nicolaovics Szewian (CCCXXXIX). 

5.7. Chiar dacă sunt reduse cantitativ, în filele condicii, am reperat şi câteva 
antroponime specifice unor comunităţi mai mici, ale căror nume vin în sprijinul nos-
tru de relevare a diversităţii etnice din Ţara Haţegului. Este vorba despre ţigani (germ. 
Czigainer, Zigäuner), care, după cum constată Nicolae Iorga, „apar în a doua jumă-
tate a secolului, câte unul cu şătrile, care, aşezându-se fără îngăduinţă, sunt izgonite” 
(CH 1941: 11), având, în bună măsură, prenume din fondurile onomastice româ-
nesc, unguresc ori sârbesc: Joszim Argotya (LVIII)/Iosim Argotija (LXIII), Ioszim 
Pit(t)ika (LXIII), Iştvan Pepellaga (LXIII), Savu Bona (LXIII), Gheorghe «Perpelia» 
(CXLI), Ianăs şi Iosif «Klonke» (CXCIII), Nicola Covaciu (CCLXIII)/Nicolae 
Covaci (CCCII), Gheorghe Savu (CCCII), Nicolae «Klonke» (CCCII), Jovan Goman 
(CCXC); evrei: Baca Sara (CXIII), Szion Pert (CLIII), Szubatay Samu (CCCXXXVI) 
ori armeni: Iosephum Magardits/Măgârdici (XCVII)26, Opre Tserberian (CCLIX)/
Opre Cserberian (CCLXXV), Rogalia (CCCLXII), Agnis (CCCLLXII)27.

6. În loc de concluzii
Inventarul realizat şi descrierea antroponimelor din Condica Haţegului au ilus-

trat faptul că avem de-a face cu diversitate etnică dintre cele mai interesante din Evul 

24 Iorga susţine că acest antroponim ar fi grecesc (CH 1941: 30). Dat fiind că acest nume de 
familie e răspândit în nordul ţării, ar putea fi avansată şi o altă origine (slovacă sau cehă). 

25 I. Badiu precizează că, în perioada interbelică, în târgul Haţegului, nu departe de centru, 
exista şi Uliţa Grecilor (2014: 203).

26 Nicolae Iorga consideră că Măgârdici trebuie să fie fost un armean „care s-a pierdut în 
marea burghezie românească de acolo, cu atât mai mult, cu cât în aceste părţi biserică armenească 
nu este” (CH 1941: 11). 

27 Probabil armenian.
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Mediu românesc. Am putut astfel constata că, pe lângă românii prezenţi în număr mare 
(Chircu 2017), au existat şi alte etnii, dintre care se detaşează cea maghiară, ai cărei 
descendenţi dăinuie până în zilele noastre.

Reconstituirea secvenţială a antroponimiei de odinioară dintr-un ţinut încărcat 
de istorie vine astfel să se adauge celor realizate de-a lungul anilor pentru alte colţuri 
ale ţinuturilor româneşti. Tabloul antroponimic plurietnic conturat rămâne ilustrativ 
pentru vremile trecute, când românii vieţuiau alături de alte comunităţi. Unele dintre 
antroponimele relevate dovedesc că amestecul de populaţii a fost firesc şi dinamic în 
epocă, iar implicarea tuturor localnicilor în administrarea oraşului trebuie să fi fost reci-
proc avantajoasă, după cum reiese din documentele cercetate. 
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