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First names in Feleacu village (Cluj county) from a multicultural perspective

Abstract: This paper aims at analysing first names in Feleacu, an old Romanian 
village near the city of Cluj-Napoca, from the perspective of multiculturalism.
Being a link between tradition and modernity, first names reflect individual 
experiences, as well as historical and multicultural influences. There are religious 
and profane first names illustrating different etymological influences, inherited from 
Latin, imported from Slavic or Romance languages, and created in Romanian from 
autochthonous lexical forms. Although the influence of the school, the media and 
the West is strong, especially after 1989, the trend in giving first names is constant, 
because Feleacu is a conservative village as compared to other areas in Transylvania.
Keywords: first names, multicultural perspective, religious first names, profane 
first names, etymological influences, conservative village.

1. În cadrul sistemului antroponimic oficial, prenumele (numele de botez, numele 
individual sau, popular, „numele mic”)1 reprezintă un element ce se constituie într-un 
veritabil indicator al influenţelor socioculturale manifestate într-o anumită perioadă 
istorică2. Înţelegerea rolului pe care prenumele – termen pentru care am optat în lucra-
rea de faţă – îl deţine în procesul de individualizare a unei persoane presupune nu 
numai o perspectivă plurilingvistică, ci şi una istorică şi multiculturală.

Relaţia dintre viaţa socială şi comportamentul antroponimic al unei comuni-
tăţi lingvistice este de necontestat. Motivaţiile care stau la baza alegerii prenumelor se 
referă atât la substratul afectiv (experienţa individuală), cât şi la influenţe externe (fac-
torul istoric, social şi religios).

1 Pentru Cristian Ionescu (1976: 525), prenumele reprezintă doar numele individual utili-
zat în faţa numelui de familie, numele de botez defineşte „numele dat prin botez şi ales din ono-
masticonul creştin”, iar numele individual, ca element unic de denominaţie, include prenumele şi 
numele de botez. Pentru Domniţa Tomescu (2001: 6), numele de botez nu coincide întotdeauna 
cu prenumele, care se referă la orice nume de individualizare directă a persoanei, fiind folosit 
singur sau alături de numele de familie. 

2 Al. Graur (1965: 9) consideră că „numele constituie o părticică din tradiţia, din istoria 
ţării, ele dau informaţii asupra culturii şi asupra modului de viaţă în general, al celor care ne-au 
precedat”, iar Teodor Oancă (2001: 6) raportează studierea lor la ceea ce s-a petrecut în viaţa 
societăţii într-un anumit interval de timp care poate fi măsurat în decenii sau secole.
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Din perspectivă sociolingvistică, Oliviu Felecan (2013: 93–94) delimitează 
trei funcţii simbolice ale prenumelor: (1) funcţie separatoare sau individualizatoare: îi 
separă pe purtătorii prenumelor de restul indivizilor; (2) funcţie unificatoare: reuneşte 
purtătorii unor prenume/nume de botez „într-un grup (familie) sau într-o colectivitate 
(satul)”; (3) funcţie de prestigiu: opţiunea pentru un anumit prenume conferă prestigiu 
social purtătorului, astfel încât persoanele aflate pe o poziţie socială inferioară vor dori 
să imite modelul, iar cele din „vârful ierarhiei sociale vor încerca să se diferenţieze” de 
ceilalţi şi din punct de vedere antroponimic (cf. şi Iordan 1979: 41–49).

În cadrul sistemului oficial de denominaţie personală, subclasa prenumelor, spre 
deosebire de subclasa numelor de familie, se caracterizează prin mobilitate denomi-
nativă, fiind un domeniu deschis, inovator, supus unei selectivităţi de tip subiectiv. 
Dinamica antroponimelor, în sincronie şi diacronie, este ilustrată elocvent prin rapor-
tare la cele trei funcţii simbolice amintite mai sus.

2. Studiul de faţă îşi propune să urmărească dinamica prenumelor din localitatea 
Feleacu, judeţul Cluj, începând cu secolul al XVIII-lea şi până astăzi. În acest scop, am 
avut în vedere un material onomastic preluat din registrele parohiale ale bisericii orto-
doxe, din registrele agricole ale anilor 1956–1958 şi 2015– 2017, din lista cu numerele 
de casă aflată în arhiva primăriei în anul 2017, din Monografia satului Feleacu. Judeţul 
Cluj (2014), realizată de Ioan R. Nicola, precum şi din propriile informaţii (ca localnică 
şi vorbitoare de grai).

Trebuie menţionat faptul că, deşi este situat doar la 7 kilometri de municipiul 
Cluj-Napoca, Feleacul, sat compact românesc, atestat documentar la 1366 (DRH, 
1994, nr. 97, p. 167–170; Suciu I 1967: 229), poate fi considerat o zonă conservatoare, 
atât la nivelul tradiţiilor şi al obiceiurilor, cât mai ales la nivelul graiului (Colciar 2012: 
72–83), inclusiv al sistemului onomastic. Mai mult chiar, fenomenul migraţiei, atât de 
accentuat în unele zone ale ţării începând cu anii 90 ai secolului al XX-lea, nu s-a mani-
festat cu pregnanţă în această localitate, probabil datorită strânsei apropieri de un oraş 
mare, apropiere care a facilitat un trai mai uşor pentru locuitorii ei. În ultimii ani, se 
constată chiar un fenomen de migraţie a populaţiei de la oraş la sat, sistemul onomastic 
fiind astfel supus unei îmbogăţiri cvasipermanente. Din totalul celor aproximativ 1030 
de familii, aproape jumătate sunt reprezentate de nou-veniţi în sat.

2.1. Primele menţionări documentare ale unor prenume felecane datează din 
epoca medievală. Astfel, la 1446, e menţionat un Ştefan Feher (Albu) din Feleac, aflat 
într-un conflict cu un iobag din satul Tăuţi; la 1491, e menţionat cneazul Ioan din 
Feleac, la 1578, cneazul David, iar la 1676, cneazul Luca Crăciun. Sunt menţionaţi şi 
preoţii localnici Daniil, Danciu, Petru şi Ioan (Simon 2004: 284–285, 384–386). De 
asemenea, documentele medievale din secolul al XVII-lea consemnează prenume (fără 
nume de familie) precum Costea, Dionisie, Matei şi Radu, probabil prin raportarea lor la 
supranume sau porecle, ştiut fiind faptul că, în spaţiul românesc, în sistemul antropo-
nimic medieval predomina uzul numelui unic, de factură slavonă (cf. şi Felecan 2013: 
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33–34). Antroponimia felecană păstrează până astăzi elemente vechi, de influenţă 
greco-latină, datând din epoca de formare a limbii române. Ca nume de origine latină, 
Crăciun, Indrei, Medrea (<  Dumitru, în toponimul Podul Medrii) şi Nicoară, primele 
două, ca supranume, iar ultimul, ca nume de familie. Din categoria numelor de origine 
greco-slavonă, Costea şi Radu s-au păstrat ca nume de familie, ultimul, şi în toponimul 
Coasta Radului (vezi şi Colciar 2017: 67–73).

Se constată deci că şi în Feleacul medieval, ca de altfel în întreaga Transilvanie, 
au coexistat două sisteme de denominaţie: cel oficial, impus de uzul administrativ al 
epocii, şi cel popular, în ambele existând nume duble, cel de-al doilea fiind adeseori un 
supranume sau o poreclă3.

2.2. Urmărind dinamica şi evoluţia antroponimelor în cadrul sistemului onomas-
tic felecan, se poate remarca faptul că, până spre mijlocul secolului al XX-lea, respectiv 
anii 60–70, prenumele româneşti tradiţionale deţin o poziţie dominantă. Este vorba 
despre un inventar stabil de forme religioase şi laice impuse de tradiţia românească, nume 
care aveau statutul de marcă a identităţii etnice şi religioase (pentru locuitorii unui sat 
românesc de confesiune ortodoxă, sat aflat în vecinătatea Clujului, oraş unguresc, până 
în 1918, şi în permanent contact cu acest oraş), fiind deci relevante sub aspect etno-
lingvistic şi chiar religios. Fidelitatea păstrării prenumelor vechi, raportată la funcţia 
unificatoare, a constituit un factor de coeziune, reunindu-i pe purtătorii acestor pre-
nume în interiorul comunităţii (familie, sat şi chiar grup etnic). În acest context, unul 
dintre criteriile importante care au stat la baza alegerii prenumelor a fost cel genealogic, 
respectiv dorinţa ca nou-născutul să păstreze şi să ducă mai departe amintirea strămo-
şilor prin chiar numele lor.

2.2.1. Prenume religioase
Conform tradiţiei româneşti, prenumele creştine se transmit în familie, pe baza 

criteriului genealogic, amintit mai sus, dar şi pe baza criteriului calendaristic, prenumele 
religioase putând avea valoare devoţională (copilul este pus, prin nume, sub protecţia 
unui sfânt din calendarul lunii în care se naşte sau se botează copilul, mai ales dacă data 
naşterii sau a botezului coincide sau este apropiată de sărbătorirea sfântului ales). Nu în 
ultimul rând, prenumele pot fi atribuite şi pe baza unui criteriu estetic (cf. şi Teiuş 1965: 
183; Roşianu 1987: 223–224), prin imitaţie sau prin atracţia noutăţii.

În acest context, urmărind prenumele mai vechi, din secolul al XVIII-lea şi până la 
începutul secolului al XX-lea, am constatat că este vorba despre prenume religioase, de 
origine biblică, intrate în limba română din ebraică, greacă sau latină, pe filieră ortodoxă, 
bizantino-slavă4 şi, în unele cazuri, pe filieră catolic-apuseană. După provenienţa lor, 
acestea se pot grupa în mai multe tipuri denominative (cf. şi Tomescu 2017a: 404–416):

3 În Transilvania medievală, aflată sub stăpânire maghiară, sistemul numelui dublu apare în 
documente, redactate în limba latină, începând cu secolul al XII-lea şi se generalizează începând 
cu secolul al XIV-lea. Cf. şi Viorica Goicu (2008: 85–86). 

4 În ELR (Sala ed. 2001: 50) se precizează că aportul slav în onomastica românească 
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(1) Prenume biblice: Adam, Avram, David, Iacob, Ilie, Ilisie (< Elisei), Iovu, Irimie 
(var. lui Ieremie, Ieremia), Moise, Samoilă (forma populară a lui Samoil, Samuel), Zaharie; 
Raveca (var. lui Reveca, Rebeca), Susana (var. lui Suzana; şi cu dimin. Susănica)5.

(2) Prenume hagiografice calendaristice, teoforice sau martirologice: Alexandru 
(şi cu hipocor. magh. Şandor), Alexe (var. lui Alexie), Costandin (var. lui Constandin 
cf. DOR s.v.), Cosma, Damian, Dănilă (forma pop. a lui Daniil < Daniel), Dumitru (şi 
cu hipocor. Mitru), Emanoil şi forma pop. Manoilă (< Manoil < Emanoil < Emanuel), 
Filimon, Filip, Gavriil şi Gavrilă (forma populară a lui Gavril, şi cu hipocor. Vila), 
George, Gheorghe, Gligor(e), Grigore, Ignat (var. lui Ignatie), Ion, cu var. mai târzie Ioan6, 
Indrei (var. lui Andrei), Iosif (şi cu var. Iosiv), Iseve (< Isevie < Evsevie, var. lui Eusebiu cf. 
Petrache DN 2016, s.v. Evsevie, Evsevia), Lazăr, Leonte (var. lui Leontie), Luca, Marcu, 
Matei, Maxim (şi cu var. Maxin), Miron, Nechita (var. lui Nichita), Niculaie (forma 
populară a lui Nicolae), Pantelimon, Pavel, Petrea (forma pop. a lui Petre, var. lui Petru), 
Roman, Silivăstru (forma pop. a lui Silvestru), Simion, Şofron (forma pop. a lui Sofronie), 
Ştefan, Tănasie (<  Atanasie), Teofil, Todor (forma populară a lui Teodor), Toma, 
Vartolomei şi Vârtolomeu (forme populare ale lui Vartolomeu, var. lui Bartolomeu), 
Vasilie (formă veche, var. calend. a lui Vasile), Văsii (var. lui Vasilie cf. DOR s.v.); Ana 
(şi cu dimin. Anuţa, Anica), Anisia, Dochiţa (dimin. lui Dochia < Eudochia, Evdochia), 
Firoana (< Viroana, var. lui Veronica; sau < Firona < Filona cf. DOR s.v.), Gafiţa (dimin. 
lui Gafia < Agafia < Agapia), Ileana, varianta românească a lui Elena (şi cu formele 
diminutivale Ilenuca, Ilenuţa, azi supranume), Irina, Leontina, Maria, Mărina, Palaghia 
(var. lui Pelaghia), Sapta (forma pop. a lui Safta < Ilisafta < Elisafta, var. lui Elisabeta 
cf. DOR s.v.), Sofia, Todorica (forma populară a lui Teodorica), Todosia (forma popu-
lară a lui Teodosia), Ustina (< Iustina), Vârvoara (forma populară a lui Varvara, var. lui 
Barbara), Veronica.

(3) Prenume provenite de la denumirile unor sărbători creştine, de influenţă eti-
mologică greacă: Anastasia, cu var. Nastasia, Paraschiva, cu var. Parasca; de influenţă 
etimologică latină: Paşcu7; sau creaţii româneşti: Crăciun.

Unele prenume s-au păstrat, în cadrul sistemului de denominaţie populară, ca 
supranume (cf. Colciar 2018: 177):

– în forma lor iniţială: Alexe, Costandin, Crăciun, Damian, Filimon, Filip, Iancu 
(< Ivancu < sl. Ivanko. DOR s.v.; cf. bg. Janko. Cf. Iordan DNFR s.v.; Ionescu 1975: 175 

vizează trei aspecte: preluarea formelor slave vechi, transmiterea numelor religioase greceşti şi 
importul de forme neoslave din limbile învecinate. 

5 Deşi unele dicţionare, precum Petrache (DN 2016, s.v.), îl consideră ca prenume intrat 
pe filieră bizantino-slavă, credem că el este un împrumut mai recent, intrat pe filieră catolic-
apuseană, respectiv sub influenţa limbii maghiare, asemenea prenumelui Rozalia.

6 Ioan este, după Cristian Ionescu (2001: 228), o formă savantă, „care reproduce, prin 
intermediul slavonei bisericeşti, gr. Ioánnes”.

7 După Ionescu (1975: 230–231), pren. Pascu, var. a lui Pascal, este o creaţie a onomasticii 
creştine care aminteşte de sărbătoarea religioasă pascală. După DOR s.v., pren. Paşcu este format 
prin contaminarea Paşte + Pascu, dar ar putea fi şi sub influenţa lui Lupaşcu sau a hipocor. ucr. 
Пашко < Pavel.
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îl încadrează în familia onomastică a lui Ion, considerând că e greu de distins dacă e un 
împrumut sau o creaţie românească), Ignat, Ilisie, Iovu, Irimie, Iseve, Leonte, Manoilă, 
Marcu, Miron, Moise, Pantea (cf. bg. Panto şi gr. Panta(s), Pante. Cf. Iordan DNFR s.v.), 
Pantelimon, Paşcu, Roman, Samoilă, Şofron, Zaharie; Firoana, Mărina, Sapta, Ustina, 
Vârvoara.

– cu formele lor hipocoristice sau diminutivale, mai ales prenumele mascu-
line: Costan (hipocor. al lui Costantin, Costandin, var. ale lui Constantin, Constandin 
cf. DOR s.v.) şi dimin. Costănuţ, Filipaş, Ghiurcuţa, Iencuţu, Ionel (în toponimul Ionel 
din Strâmtoare) şi Ionuc, Irimiuţ (dim. lui Irimie), Natu (hipocor. al lui Ignat), Niculăuţ, 
Pantica, Ştefănuţ; Dida, Lica, Părăscuţa.

– în unele situaţii, în locul unui hipocoristic (şi/sau diminutiv) românesc format 
de la prenumele persoanei, s-a folosit hipocoristicul (şi/sau diminutivul) maghiar for-
mat de la prenumele corespunzător prenumelui românesc: magh. Jani, hipocoristic al 
lui János (corespunzător pren. rom. Ioan); magh. Laci, hipocoristicul lui László (cores-
punzător pren. rom. Vasile, de la care şi forma [vǫsi], hipocoristic de influenţă fonetică 
maghiară); forma, cu accent specific limbii române, [jujíca] < magh. Zsuzsika, dimin. 
lui Zsuzsa, hipocoristic al lui Zsuzsánna (corespunzător pren. rom. Susana).

2.2.2. Prenume laice
Din seria prenumelor româneşti vechi de factură laică, prenume care cu siguranţă 

au circulat în paralel cu cele religioase, se mai păstrează doar câteva. Pentru prenu-
mele masculine, amintim Radu şi Preda, prenume de origine slavă, primul, păstrat şi 
în toponimul Coasta Radului, iar al doilea, ca supranume. Pentru prenumele feminine, 
nu se mai păstrează forme vechi. Sunt întâlnite forme mai recente, intrate în limbă pe la 
începutul secolului al XIX-lea, sub influenţa curentului latinist ardelean, când are loc o 
„relatinizare a limbii române” (Cristureanu 1999: 37; Felecan 2013: 36). Sunt preluate 
prenume latiniste, mai ales în rândul intelectualilor satului (preotul şi dascălul), care, 
la vremea respectivă, erau percepute ca „nume culte, laice sau ca neologisme onomas-
tice” (Tomescu 2017b: 294), astăzi aflate şi ele pe cale de dispariţie. Este vorba de pre-
nume ca: Augustin (şi cu hipocor. Tinu sau Gusti, ultimul, azi şi supranume), Aurel (şi 
cu hipocor. Relu)8, Cornel, Liviu, Octavian, Septimiu, Sever, Traian, Valer, Victor; Aurelia, 
Aurica, Cornelia, Imelia (forma populară a lui Emilia), Letiţia, Livia, Lucreţia, Ludovica, 
Rozalia9, Savina (var. lui Sabina), Săvălina (forma populară a lui Severina, azi supra-
nume), Victoria. De asemenea, repertoriul prenumelor laice este îmbogăţit cu creaţii 
româneşti, prenume motivate (delexicale) de tipul lui Viorel şi Viorica, foarte folosite 
până la mijlocul secolului al XX-lea, azi fiind pe cale de dispariţie.

Desigur că alegerea unor prenume diferite de cele tradiţionale implică renunţarea 

8 Folosirea hipocoristicelor sau trunchierea formelor, prin pierderea terminaţiei specifice 
(de ex. Aureliu(s) > Aurel > Relu), constituie un indice al intrării în uz a acestor forme culte.

9 Asemenea prenumelui Susana, şi prenumele Ludovica şi Rozalia, ultimul, nume calen-
daristic catolic (Petrache DN 2016 s.v.), reprezintă împrumuturi din onomastica maghiară, 
unde sunt preluate pe filieră latino-catolică.
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la unele mentalităţi şi tipare comportamentale, noile forme onomastice având o funcţie 
separatoare (delimitarea faţă de ceilalţi membri ai comunităţii) şi chiar o funcţie de pre-
stigiu (opţiunea pentru un nume diferit este motivată prin dorinţa de a imita grupuri cu 
prestigiu social superior: de exemplu, prenumele Letiţia, pe care îl purta soţia preotului 
din sat, a fost atribuit masiv, prin imitaţie).

2.3. În anii 60–70 ai secolului al XX-lea, perioada industrializării socialiste şi a 
destrămării satului tradiţional, influenţa oraşului din apropiere, a şcolii şi a mass-mediei 
se accentuează, ducând şi la un proces de „modernizare” a prenumelor felecane. Alături 
de prenumele tradiţionale, care încă rămân în uz (conform criteriului genealogic), sunt 
alese şi forme onomastice noi, urbane sau livreşti. Este vorba despre forme moderne 
ale unor prenume religioase, dar şi despre prenume laice, avînd ca surse: (a) nume de 
origine străină (latină sau slavă) reactualizate ca nume savante ale unor personalităţi 
istorice, personaje literare sau celebrităţi „la modă” şi (b) creaţii pe teren românesc 
(prenume delexicale şi deonomastice).

2.3.1. Ca prenume religioase, sunt preferate în această perioadă: Anca (hipocor. al 
lui Ana), Angela (cu dimin. Angelica), Cristian/Cristina (var. lui Cristiana), Daniel (şi cu 
hipocor. Dan10 şi dimin. Dănuţ)/Daniela (şi cu hipocor. Dana)11, Dinu/Dina (hipocor. 
lui Constantin/Constantina), Elena, varianta românescului Ileana (şi cu dimin. Lenuţa < 
Elenuţa, Ilenuţa), Gabriel/Gabriela (ambele şi cu hipocor. Gabi), Georgeta (şi cu hipo-
cor. Geta) Liliana (după Petrache DN 2016 s.v. şi Ionescu 1975: 191, un hipocoristic 
al lui Elisabeth, deşi există şi raportarea, prin etimologie populară, la numele florilor 
liliac şi crin) şi hipocor. Liana, Marian/Mariana12, Marin/Marinela (< dimin. Marinel + 
-a, dar şi ca preluare a numelui unei cântăreţe la modă în perioada respectivă), Mihai/
Mihaela, Melania, Monica, Nicoleta, Simona, Tatiana. Maria rămâne un prenume care 
se atribuie constant şi în această perioadă. Totodată, acum se constată şi trecerea în 
fondul onomastic pasiv a unor prenume calendaristice vechi precum Alexe, Filimon, 
Pantelimon, Vartolomei; Anisia, Dochiţa, Ludovica, Todosia etc. şi extinderea utilizării 
neologismelor onomastice de tipul celor menţionate mai sus.

2.3.2. Ca prenume laice, sunt întâlnite unele forme livreşti, preluate sub influenţa 
şcolii (numele unor personalităţi istorice sau personaje literare) sau a mediului urban, 
cu care locuitorii erau în contact zilnic, dar sunt revitalizate şi unele forme onomas-
tice latiniste, puse în circulaţie în sec al XIX-lea: Adrian/Adriana, Alin/Alina, Călin, 

10 În cazul hipocor. Dan, nu este exclusă nici influenţa slavă, ca hipocor. al lui Bogdan (cf. 
Petrache DN 2016 s.v.).

11 În cazul prenumelor pereche, prenumele corespunzător este format pe teren românesc, 
cu sufixul moţional –a, aplicat ambelor tipuri de moţiune: feminizarea, specifică unor pre-
nume tradiţionale sau masculinizarea, pentru prenumele împrumutate. Cf. şi Tomescu (2017b: 
302–303).

12 În această perioadă, se constată o foarte frecventă utilizare (o adevărată „modă”), datorată 
imitaţiei, a două prenume feminine: Mariana, a cărui etimologie e discutată (ebraică, latină sau 
creaţie românească) şi Elena (Lenuţa).
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Claudiu/Claudia, Emil/Emilia, Flaviu, Lucian/Lucia (şi cu hipocor. Lucica), Marcel/
Marcela, Marius (pren. de origine prelatină cf. Ionescu 1975: 204), Mircea, Ovidiu, 
Paul/Paula, Radu, Remus, Valentin, Virgil; Adina, Aurora, Camelia13, Carmen, Corina, 
Emilia, Felicia, Mirela, Rodica.

2.3.3. Prenume formate pe teren românesc, cuprinzând: 
(a) prenume delexicale, create prin fixarea în denominaţia personală a unor 

nume comune, provenite de la forme lexicale simple sau derivate cu sufixe diminuti-
vale, având o componentă afectivă pronunţată: Codruţa, Crina, Cruciţa, Doina, Firuţa, 
Sorin/Sorina, Trandafir, Violeta. Pren. Viorel/Viorica sunt continuate din perioada ante-
rioară, fiind folosite destul de frecvent şi în această perioadă; 

(b) forme deonomastice, formate pe baza altor nume proprii, ele alcătuind ade-
sea perechi de gen create prin derivare onomastică moţională (cu sufixul onomastic 
-in, -ina): Cosmin/Cosmina (< pren. Cosma), Dorin (< hipocor. Doru < pren. Teodor, 
Tudor)/Dorina (< hipocor. Dora < pren. Teodora), Leontin/Leontina (< pren. Leonte), 
Florin/Florina14. Ca formă deonomastică este şi prenumele Dorel (<  pren. hipocor. 
Doru + suf. dimin. -el).

În această perioadă, se constată şi tendinţa de înlocuire, în special a prenume-
lor calendaristice, cu diminutivele şi cu hipocoristicele lor, nu numai ca formă de 
manifestare a afectivităţii, ci şi ca o consecinţă a unei laicizări a inventarului antro-
ponimic, datorată conjuncturii istorico-sociale. Astfel, Alexandru > Sandu, Săndel; 
Aurel > Relu, Reluţu; Emil > Milu; Irimie > Mia; Ieronim > Nimu; Ion, Ioan > hipocor. 
Nelu şi Onu (şi cu dimin. Oniţa, Onucu, Onuţu, Nuţu) şi dimin. Ionaş, Ionel; Gavril 
> Vila, Viluca, Viluţa; Gheorghe > Ghiţă; Ştefan > Ştefănică, Fane; Nicolae > Nicu, 
Niculiţă, Culiţă; Toma > Tomica; Traian > Trăienel; Vasile > Vasilică, Vosica, Sile; Ana 
> Anica, Anuca, Anuţa; Lenuţa > Lenuţica, Nuţica; Letiţia > Teţa; Lucreţia > Cheţa, 
Cheţi; Maria > Maricica, Mariţa, Mărica, Măricuţa, Mărioara, Măriuca, Mia (şi dimin. 
Miuca şi Miuţa); Nastasia > Sia; Rozalia > Rozălica, Rozi (hipocor. maghiar); Susana 
> Susănica, Susi; Victoria > Victoriţa.

Se întâlnesc şi cazuri, mai rare, în care prenumele cu care este cunoscută o per-
soană nu coincide cu cel din actele oficiale (cu numele de botez), fapt explicat prin 
motive de ordin subiectiv (preferinţa donatorului sau a purtătorului). De exemplu, 
Leontina, în acte, dar i se spune Ileana; Viorica, în acte, dar i se spune Luci.

De asemenea, tot prin imitaţie, prin preluarea modelului oferit de către orăşeni, 

13 După Cristian Ionescu (1975: 73–74), pren. Camelia este o variantă a lui Camilia, 
Camila, care, alături de masc. Camil, corespunde cognomenului latin Camillus, Camilla. Cf. şi 
Petrache (DN 2016 s.v.). În schimb, Domniţa Tomescu (2017b: 300–301) îl încadrează în cat-
egoria formelor onomastice delexicale, respectiv în categoria prenumelor provenite de la nume 
de flori. 

14 Pren. Florin e considerat fie rezultat al unei derivări moţionale pe teren românesc, fie un 
import savant ce provine din cognomenul latinesc târziu Florinus < Florus. Cf. Ionescu (1975: 
140) şi Tomescu (2017b: 301). Unii autori, precum Oliviu Felecan (2011: 405), consideră că ar 
putea fi raportat şi la sărbătoarea Floriilor.
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în special de către intelectuali, în această perioadă începe să fie folosit prenumele dublu, 
a cărui structură conţine:

– un prenume tradiţional şi unul modern: Alexandru Ciprian, Adrian Ioan, Gabriel 
Victor, Ioan Valentin, Marius Vasile, Mircea Ioan, Victor Adrian; Ileana Cosmina, Letiţia 
Palaghia, Lenuţa Gabriela, Lucia Maria;

– două prenume tradiţionale: Alexandru Vasile; Viorica Mărioara.
– două prenume moderne: Călin Claudiu; Emilia Mariana, Lidia Gabriela, Monica 

Corina, Violeta Florina.
Păstrarea prenumelor tradiţionale, alături de cele moderne, raportată la crite-

riul genealogic (cumulat cu funcţia unificatoare), constituie un factor de coeziune a 
comunităţii, care, în pofida destrămării satului tradiţional, a laicizării şi a ateismului 
promovate de autorităţile vremii, încă mai doreşte să-şi păstreze identitatea naţională, 
culturală şi religioasă.

2.4. După anii ’90 ai secolului al XX-lea şi mai ales după anul 2000 (începutul sec. 
al XXI-lea), inventarul prenumelor moderne de origine străină continuă să se îmbo-
găţească, sub influenţa unei multitudini de mijloace de informare şi a posibilităţii de 
mişcare a populaţiei. Adoptarea prenumelor diferite de cele tradiţionale ia amploare, 
datorită abandonării unor mentalităţi şi rutine comportamentale, prenumele tinzând 
acum spre îndeplinirea funcţiei de prestigiu, cumulată cu cea separatoare (dorinţa de a 
da copiilor un prenume cu rezonanţă şi de a se diferenţia astfel de restul comunităţii). 
De asemenea, în alegerea prenumelui, un rol important îl deţine în continuare şi crite-
riul estetic. 

În paralel, pe lângă tendinţa de inovaţie şi de preluare a unor prenume neologice, 
se constată şi o atitudine opusă, aceea de revenire la anumite prenume tradiţionale, 
în special religioase, unele, sub o formă „modernă”. Este vorba din nou de dorinţa de 
păstrare a propriei culturi şi identităţi (asociată funcţiei separatoare), în faţa asaltului 
multicultural al unor elemente şi influenţe străine vehiculate în special în mediul urban, 
unde locuitorii Feleacului îşi desfăşoară activitatea profesională.

2.4.1. La nivelul prenumelor laice, se constată tot mai multe împrumuturi din 
onomastica internaţională, existând chiar adevărate „mode” onomastice, în care se 
include şi influenţa exercitată de numele unor personalităţi sau vedete popularizate de 
mass-media. Sunt prenume străine cu origini diverse, precum:

– împrumuturi din limbile romanice15: Denis, Leonardo, Mario, Raul, Sebastian, 
Sergiu; Alisia, Bianca, Damaris, Daria, Denisa, Loredana, Maia, Ramona.

– împrumuturi din limba engleză: Edward (cu hipocor. Edi), Robert; Rowana 
(ortografiat Roana);

– împrumuturi din limba rusă: Vladimir (prenume influenţat de admiraţia părin-
ţilor pentru omul politic rus Vladimir Putin); Larisa, Nadia (prenume influenţat de cel 
al celebrei gimnaste Nadia Comăneci), Sonia.

15 Precizăm că multe dintre aceste forme onomastice sunt denumiri internaţionale, ele dif-
erind de la o limbă la alta doar prin grafie şi pronunţie.
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– împrumutul grecesc Ianis (nume considerat probabil mai exotic).
De asemenea, sunt preluate, pe filieră cultă sau urbană, creaţii româneşti:
– prenume deonomastice: Cătălin (<  pren. fem. Cătălina, var. lui Caterina < 

Ecaterina), Horia, Şerban; un caz de prenume deonomastic realizat prin derivare moţi-
onală (feminizare) de la un prenume tradiţional: Ilia (< Ilie + -a).

– prenume delexicale: Lăcrămioara, Perla, Sânziana.
– prenume detoponimice: împrumutul romanic Lorena, românescul Ozana.
Se continuă şi procesul de preluare a unor prenume culte, precum: Darius, Dragoş, 

Rareş, Răzvan, Vlad; Adela, Diana, Lavinia, Raluca, Roxana, Sabina.
2.4.2. Ca prenume moderne religioase, sunt întâlnite: David şi Emanuel – pre-

nume repuse în circulaţie, de origine vetero-testamentară, dar şi prenume de origine 
nou-testamentară în forme moderne, precum Gabriel, George sau Tudor, alături de alte 
prenume religioase dintre care unele mai vechi, care revin în „moda” onomastică a 
ultimilor ani: Alexandru (cu hipocor. Alex)/Alexandra, Alexia, Ana, Andrei/Andreea, 
Bogdan, Elena, Georgiana, Ilinca (< Elinca < Elenca < Elena + suf. -ca. cf. DOR s.v. şi 
Ionescu 1975: 120), Ioana/Ionuţ (< Ion + suf. dimin. -uţ), Luca, Mara16, Maria, Matei, 
Mădălina (hipocor. al lui Magdalena cf. DOR s.v.; Ionescu 1975: 196; Petrache DN 
2016 s.v.)17, Miruna, Nicolae, Simina (formă feminină din familia onomastică a lui 
Simion. cf. Ionescu 1975: 257), Sofia.

De asemenea, sunt împrumutate din repertoriul onomastic internaţional, sub 
influenţa cultelor religioase neoprotestante, prenume vetero-testamentare precum: 
Caleb, Jonathan, Ruben, Samuel; Deborah, Ester, Lidia, Naomi, Rut, Sara (care a început 
să fie preluat şi de către persoanele de confesiune ortodoxă, fiind un nume cu circulaţie 
internaţională).

Din punct de vedere structural, formele onomastice duble s-au generalizat şi s-au 
impus în această perioadă, ele fiind alcătuite: 

– dintr-un prenume modern şi unul tradiţional: Adela Alexandra, Gabriel Andrei, 
Larisa Maria, Sonia Maria;

– din două prenume tradiţionale: Alexandru Tudor, Mihai Nicolae, Ilinca Maria;
– din două prenume moderne: Samuel Gabriel, Corina Roxana, Denisa Roana, 

Felicia Camelia, Lavinia Sorana.
În denominaţia neoficială, purtătorii sunt identificaţi doar cu un singur prenume 

din componenţa numelui dublu, în funcţie de preferinţa/subiectivitatea purtătorului.

3. Analizând materialul onomastic prezentat, se poate constata că, spre deose-
bire de alte antroponime, sistemul prenumelor poate fi considerat un sistem deschis 
şi mobil, expus în permanenţă influenţelor şi inovaţiilor (modei). Modificarea inven-
tarului prenumelor este condiţionată de contextul istorico-social, religios şi cultural. 

16 Pren. Mara e considerat un hipocor. al lui Maria sau un nume împrumutat pe filieră 
latino-catolică, după Petrache (DN 2016 s.v.).

17 Pren. Mădălina poate fi şi o formă modernă, preluată sub influenţa pren. fr. Madeleine 
(asemenea pren. Alin, influenţat de pren. fr. Alain).
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Este şi cazul prenumelor din localitatea Feleacu (jud. Cluj), care, de-a lungul perioadei 
analizate (sfârşitul sec. al XVIII-lea – începutul sec. al XXI-lea), au fost supuse unor 
influenţe sociopolitice, religioase şi culturale diferite: sat românesc liber, de confesiune 
bizantină, în vecinătatea Clujului maghiar, de confesiune latină şi în contact permanent 
cu acesta; o comunitate tradiţională omogenă care a cunoscut, în perioada comunistă, 
destrămarea, laicizarea şi „modernizarea”; o comunitate caracterizată, în perioada post-
comunistă, de amplificarea procesului de modernizare, dar şi de reîntoarcerea la tradi-
ţie. Astfel, pentru fiecare etapă temporală, există un tipar antroponimic: dacă până spre 
mijlocul secolului al XX-lea, au predominat prenumele calendaristice, cărora li s-au 
alăturat şi împrumuturile de influenţă latinistă, în a doua jumătate a acestui secol, au 
început să pătrundă şi să se impună prenumele moderne, proces continuat şi astăzi, dar 
în paralel cu reactualizarea unor prenume tradiţionale religioase.

Cu toate că, în contextul actual al multiculturalităţii în domeniul onomastic, pre-
numele nu mai este întotdeauna un reper al identităţii etnice, lingvistice sau religioase, 
modernizarea sistemului prenumelor nu a modificat major fondul prenumelor fele-
cane. Prenumele tradiţionale au rămas o constantă în antroponomia arealului felecan 
şi deţin şi astăzi o poziţie dominantă în repertoriul formelor onomastice din Feleacu, 
această comună transilvăneană dovedindu-se a fi mult mai conservatoare, şi sub raport 
onomastic, decât alte localităţi româneşti. 
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