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Abstract: This paper dwells on the first names of Romanian students who 
attended the Latin-Catholic gymnasium in Bistriţa between the years 1729 
and 1779. The onomastic data were collected from the records published by 
Virgil Şotropa in the newspaper Tribuna (1901, year XXXII, issues 1: 3 sqq.) 
and reprinted in the journal Arhiva Someşană (1940, issue 48: 47–63). The 
research does not deal with family names, as these are almost always replaced 
with the names of the students’ settlement or area of origin: Besenyö, Bistriciensis, 
Budatelek, Burgoiensis, Crajoviensis, Dobociensis, Kaczkiensis, Kajla, Nagy-Banya, 
Naszod, Naszodiensis, Radnensis, Somkuta, Tohatiensis, Tordensis, Transilvanus etc. 
The names analysed attest to the multicultural nature of anthroponymy since 
the early days of the existence of Confessional Records, Land Registries, Students’ 
Records etc.
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1. Preliminarii
Lucrarea are la bază prenumele elevilor români care au frecventat Gimnaziul 

latino-catolic din Bistriţa (1729–1779), extrase din registrele inserate în ziarul 
Transilvania (1901, an XXXII, nr. 1: 3 ş.u.), articol reluat şi în revista Arhiva Someşană 
(Năsăud, nr. 28, 1940: 47–63).

Realizarea noastră a comportat multe neajunsuri, fiindcă datele nu sunt consec-
vent notate în registre; prenumele, de pildă, sunt, aproape mereu maghiarizate sau înlo-
cuite cu corespondentele lor maghiare sau germane, la fel şi numele localităţilor. Pentru 
etnie, la rubrica „Naţiunea şi caracterul”, s-au folosit, alături de termenul Valachus, 
alţii latineşti, fie ca determinanţi pe lângă Valachus, fie independent, precum: Civis, 
Inquillinus, Liber, Libertinus, Libertus, Militaris, Nobilis/Ignobilis/Praenobilis, Siculus, 
Spectabilis, Subditus.

Analiza acestora indică însă atât numărul lor, tot mai bogat pe măsura trecerii 
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timpului, cât şi provenienţa din toate zonele şi clasele sociale existente în Transilvania, 
dar şi faptul că erau aparţinători la culte şi confesiuni diferite.

Deşi există dovada că două dintre cuvintele care stau la baza ideii de şcoală, carte 
şi a scrie, sunt moştenite din latină, „sub forma corespunzătoare cu legile fonologiei 
româneşti”, ele nu sunt un argument pentru susţinerea existenţei acestei instituţii la 
poporul român de la începuturi, dar ne îndreptăţesc „să credem că, după stingerea cul-
turii romane în regiunile dunărene, strămoşii noştri n-au uitat niciodată meşteşugul de 
a scrie şi de a citi cărţi” (Puşcariu 1930: 11).

Cât despre o şcoală românească sau măcar un început de mişcare cu urmări 
importante pentru dezvoltarea noastră în direcţie naţională, Sextil Puşcariu afirma că 
„totdeauna descoperim la temelia ei o influenţă apuseană” (Puşcariu 1930: 2).

Conform acestei idei suntem motivaţi să vedem în înfiinţarea primelor şcoli în 
Transilvania influenţa diferitelor ordine catolice occidentale, pătrunse aici încă din 
secolul al XI-lea. Dovada o avem în apariţia în cadrul mănăstirii Cenadul Vechi, la vest 
de Arad, pe râul Mureş, din iniţiativa episcopului Gerhard, a unei şcoli cu limba de pre-
dare latină în anul 1020, cea mai veche şcoală înfiinţată la noi, în epoca feudalismului 
(Bordeianu, Vladcovschi 1979: 7). 

Următoarea şcoală este atestată abia la peste un secol şi jumătate, în anul 1179, 
la mănăstirea Igriş, din judeţul Timiş, ca filială a călugărilor cistercieni de la mănăs-
tirea burgundă din Pontigny, Franţa. Aici a luat fiinţă şi o bibliotecă cuprinzând, pe 
lângă lucrări teologice şi de cult, scrieri ale clasicilor latini: Cicero, Seneca, Quintilian; 
potrivit lui Bordeianu şi Vladcovschi (1979: 7), aceasta pare a fi prima bibliotecă de pe 
teritoriul ţării noastre.

În secolul următor, al XIII-lea, nu sunt menţionate alte şcoli, dar se cunosc două 
informaţii din care deducem că exista un învăţământ neoficial. Prima aparţine episco-
pului Grigore al Moldovei, care trimite, la 12 noiembrie 1234, regelui Bela al Ungariei o 
scrisoare în care menţionează prezenţa în Moldova a unor dascăli ambulanţi de diferite 
origini ce stăpânesc întregul învăţământ. A doua este bula papală din 1235 adresată 
episcopului de Milcovia prin care îl informează că vlădici schismatici (ortodocşi) „îşi 
predică învăţătura lor greşită poporului valah”, cerându-i să-i combată, la rândul său, 
prin predici (Bordeianu, Vladcovschi 1979: 7). 

În secolul următor, al XIV-lea, numărul şcolilor cu limba de predare latină spo-
reşte. În 1337 ia fiinţă prima şcoală cu limba de predare latină din Baia Mare, iar în anul 
1388 consemnăm cea dintâi şcoală cu limba de predare latină din Bistriţa (Bordeianu, 
Vladcovschi 1979: 8), patronată de călugări dominicani, a căror prezenţă sigură este 
anul 1309, când primul prior al mănăstirii cu hramul Sf.  Cruci a fost un oarecare 
Christian (Rusu et al. 2000: 67). 

Dovadă că învăţământul bistriţean era bine dezvoltat la această dată este apariţia, 
în anul 1596, a Statutelor învăţământului din Bistriţa, din care aflăm că durata cursurilor 
medii era de şapte ani, distribuiţi în trei cicluri (Bordeianu, Vladcovschi 1979: 18). 

În anul 1680 mănăstirea dominicană a fost incendiată şi ceea ce a rămas din ea 
a fost utilizat, până în 1717, ca magazie de cereale, iar după acel an a fost preluată de 
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călugării piarişti1 (Rusu et al. 2000: 68), care se ocupau, în principal, de educaţia copi-
ilor săraci (Rusu et al. 2000: 21)2.

În patrimoniul bisericii piariste se află matricolele din anii 1729–1779. Cea din 
1729 are antetul: Liber Studiosorum Scholas Pias Bistricenses ab anno 1729 frecventan-
tium, precum şi o valoroasă colecţie de cărţi din secolele XVI–XVIII (Transilvania, 
1901, An XXXII, nr. I: 3; AS 1928: 47).

Chiar în acel an, 1729, este menţionat şi numele unui elev român, Iacobus Atitiani, 
de origine nenobilă (ignobilis), din Bârgău (Burgoiensis), în clasa Princ[ipistae]3, dar, 
pe măsura trecerii timpului, numărul elevilor români a crescut. Faptul îşi găseşte moti-
vaţia şi în decizia principelui transilvan Gabriel Bethlen (1613–1629)4, din 23 iunie 
1624, de a acorda fiilor de iobagi dreptul de a frecventa şcolile (Bordeianu, Vladcovschi 
1979: 19).

2. Structura antroponimică a elevilor români, 
după matricolele din 1729–1779

Şcoala piaristă din Bistriţa a fost frecventată, în perioada la care ne referim, con-
form matricolelor, de cca. 440 de copii români, ceea ce înseamnă cam 8 elevi pe an. 
Majoritatea dintre ei sunt menţionaţi cu două nume: primul fiind prenumele, iar al 
doilea, cu rol de individualizare, numele de familie, redat în variate feluri.

Printre elevii al căror nume este prezent în matricolele gimnaziului piarist din 

1 Ordo Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum, înfiinţat de 
călugărul franciscan Iosif ( José) de Calasanz, la mijlocul secolului al XVI-lea. „Primul gimnaziu 
piarist din Transilvania s-a deschis la Bistriţa, în 1717; al doilea, în 1723, la Carei, al treilea, în 
1730, la Sighet, şi abia în 1776 o «şcoală pie» la Cluj” (Bădiliţă, Stanciu 2019: 90).

2 Mănăstirea piariştilor a fost situată pe strada Teilor (Spitalgasse). Piariştii au desfăşurat 
o activitate şcolară, cu ciclu elementar şi mediu, dar şi pastorală pentru parohia catolică locală 
şi filialele din Rodna Veche, Bârgău şi garnizoana din Năsăud. În Bistriţa, piariştii au rezidat 
până aproape de anul 1878, când şi-au vândut toate clădirile episcopiei romano-catolice din 
Transilvania. În anul 1893 ele sunt cumpărate de cultul greco-catolic, care demolează, în 1909, 
clădirea anexelor. Actualmente serveşte din nou bisericii greco-catolice, fiind acoperită cu fresce 
noi. Este amplasată pe strada Libertăţii, nr. 6 (Rusu et al. 2000: 69, 71).

3 În timpul respectiv, clasele nu erau numerotate, ci erau numite după materia principală 
pe care elevii o studiau: Comparatistae, Conjugistae, Declinistae, Grammatistae, Legentes 
(Minimistae), Poetae, Principistae (Majores, Minores, Parvi, Parvistae), Rhetores (corespunzătoare 
clasei a VI-a gimnaziale), Syntaxistae. În decursul anilor aceste denumiri s-au mai schimbat, mai 
ales la clasele inferioare, corespunzătoare şcolilor primare de azi; în câte o clasă puteau fi diferite 
grupuri sau secţiuni, care produceau şi schimbări în denumire. E drept că nu la toate gimnaziile 
era acelaşi număr de clase, iar în timp gimnaziile au suferit multe schimbări (Şotropa, în AS 28: 
47–48). 

4 Gabriel Bethlen, principe al Transilvaniei (1613–1629), născut într-o familie de nobili 
maghiari din acest ţinut, a dus o politică de independenţă faţă de habsburgi şi faţă de Poarta 
Otomană, iar prin iniţiativele sale din domeniul economic, administrativ, militar şi cultural a 
reuşit să facă din Transilvania un factor al politicii europene. A participat la Războiul de 30 de 
ani din partea puterilor protestante (DE I 1993: 210).
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Bistriţa se află şi cel al cunoscutului reprezentant al Şcolii Ardelene, Gheorghe Şincai, 
notat în matricola din anul 1773 în forma Georgius Şinkai, în clasa Rhet[ores], cores-
punzătoare clasei a VI-a gimnaziale, ca origine Nobilis Valachus unitis (Transilvania 
1901, I: 12; AS, 28: 58).

Câteva decenii mai târziu, între anii 1827–1832, studiază la acest gimnaziu un alt 
nume ilustru al neamului, tot de religie greco-catolică, autorul imnului naţional, Andrei 
Mureşanu5 (Bădiliţă, Stanciu 2019: 103). 

Virgil Şotropa, directorul revistei năsăudene şi autorul articolului din Transilvania, 
consemnează şi alte nume de copii care au frecventat acest Gimnaziu bistriţean şi ale 
căror familii au ajuns marcante: Bohăţel6, Butean7, Grama, Hora, Kalyani, Pop de Băseşti, 
Raţ, Şerban, Vaida, Vlad etc. (AS, 28: 62).

2.1. Prenume
Potrivit cu grafia folosită, aproape în totalitate latinizată, maghiarizată ori germa-

nizată, am consemnat următoarele prenume: Abraham, Adalbertus (Adalb/Adalbert/
Adalbert), Adamus, Alexander (Alexandr), Alexius, Andrei (Andreas, Andriş), Antonius 
(Anto.), Aron, Arsenius, Arthemius, Athanasius, Auxentius, Bazilius (Basilius, Basil), 
Cyrillus, Cyrus, Constantinus (Constant), Daniel, David, Demetrius (Demeter, Demetr.), 
Elias, Emanuel, Franciscus, Gabriel, Georgius (Georg.), Gregorius (Gregor), Iacobus, Ioan 
(Ioannes, Iohannes, Ioann.), Ionas, Iosephus (Josephus), Isaac, Ladislaus (Ladislau, Ladis, 
Ladisl.)8, Laurentius, Marcus (Markus), Martinus, Matheus, Mathias, Michael, Moyses, 
Nicetas, Nicolaus, Paulus (Paullus), Petrus, Philippus, Pintya, Procopius, Samuel, Simeon, 
Simon, Salomon, Stephanus (Steph.), Theodor (Theodorus, Theod.), Thomas, Wolfgangus 
(Wolfg., Wolff.), Zaharias, în total 56.

Notarea prenumelor în diverse feluri demonstrează atât faptul că matricolele au 
fost scrise de persoane diferite, de etnie maghiară ori germană, cât şi tendinţa vremii, 
de a folosi latina, care era limbă a administraţiei şi chiar limbă internaţională de cul-
tură. Au rămas nelatinizate doar unele dintre numele de origine ebraică sau greacă, 
utilizate în Vechiul şi Noul Testament: Abraham, Alexander, Andreas, Aron, Daniel, 

5 O tradiţie a familiei, consemnată de Iosif Vulcan, spune că şi lui Andrei i s-ar fi rezervat 
aceeaşi soartă precum fraţilor săi mai mari, Ştefan şi Vasile, aproape analfabeţi, dacă n-ar fi inter-
venit protopopul greco-catolic Ioan Marian (de la Năsăud). Acesta l-a obligat pe tatăl viitorului 
poet să cumpere o vacă, iar din banii obţinuţi pe lapte şi brânză să plătească studiile copilului. 
După moartea lui Toader, acelaşi protopop o va sfătui pe Iftimia să vândă vaca şi să-l înscrie pe 
adolescentul înzestrat pentru carte la celebrele „şcoale” din Blaj. Aici, tânărul absolvă cu brio atât 
gimnaziul, cât şi teologia (Bădiliţă, Stanciu 2019: 103).

6 Alexandru Bohăţel (1816–1897), n. Vultureni, jud. Cluj, jurist şi om politic român. 
Căpitan suprem al districtului grăniceresc Năsăud (1861–1876). A desfăşurat o bogată activi-
tate de promovare a aspiraţiilor româneşti pentru drepturi politice şi culturale (DE I: 236).

7 Vasile Buteanu (1826–1890), n. Şomcuta, jud. MM; om politic, participant la Revoluţia 
de la 1848–1849 din Transilvania; de mai multe ori deputat în Dieta din Budapesta (DE I: 288).

8 Ladislaus este forma latinizată a lui Vladislav, devenit calendaristic la catolici; în rom. 
Vlad, Vladimir sau Vlaicu, un hipocoristic sud-slav, cf. Ionescu (2001: 397–399).
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David, Elias, Emanuel, Gabriel, Isaac, Moyses, Nicetas, Samuel, Simeon, Simon, Solomon, 
Zaharias, multe dintre ele găsindu-se cu aceste forme şi în limbile moderne occiden-
tale: Abraham (germ., magh., rom. Avram), Alexander (gr. Alexandros, germ. Alexander, 
rom. Alexandru), Andreas (gr., lat., germ., rom. Andrei, intrat în mai multe etape isto-
rice), Daniel (engl., fr., germ., sp., it., magh.), David (formă general europeană), Elias 
(germ., sp., magh., rom. Ilie), Emanuel (magh., rom. Manole)9, Gabriel (engl., fr., germ., 
sp., magh., rom. Gavrilă), Michael (engl., germ., rom. Mihai(l)), Nicetas (magh., rom. 
Nichita), Samuel (magh., rom. Samuil), Simeon (magh., rom. Simion), Simon (germ., 
engl., magh.), Salomon (gr. Salomon, Solomon, lat. Salomon, rom. Solomon), Thomas 
(engl., fr., germ., rom. Toma), Zaharias (gr. Zacharias, lat. Zacharia(s), rom. Zaharia10). 
Altele au fost maghiarizate (Andriş, Ionaş, Mathias pentru Andrei, Ion, Matei) sau tra-
duse în germană, precum Wolfgangus (Wolfg., Wolff.), rom. Lup(u), nume de familie şi, 
în epoca veche, prenume, aşa cum arată Oliviu Felecan: 

More frequent are the denominations derived from names of animals, such as Ariciu 
[Hedgehog], Capra [Goat], Cuc(u) [Cuckoo], Ied(u) [Kid], Lupa [She-wolf], Lup(u) 
[He-wolf], Păun [Peacock], Urs [Bear], Ursa” […] In the Romanian anthroponymy, the 
wolf and the bear entered as symbols of vitality and physical health, and the forenames 
were meant to magically protect sick children or those threatened by death (2010a: 75).

Cât priveşte forma Cyrus, nu credem că provine de la numele regelui persan Cirus 
II cel Mare, din dinastia Ahemenizilor, şi fondatorul Imperiului Persan, ci este forma 
latinizată a prenumelui de origine slavă, mai târziu nume de familie Cira, frecvent în 
zona Năsăudului încă de prin anul 1750 (cf. Catalano: 80–81). 

Majoritatea sunt nume calendaristice, cu origine ebraică şi grecească: Cu etimon 
latin sunt puţine prenume şi toate sunt redate în grafia latină: Antonius, Constantinus, 
Franciscus (prenume modern luat din Apus pe cale cultă), Marcus, Martinus, Petrus. 
Raportate la numărul total de ocurenţe, 56, acestea reprezintă doar 10,71%.

Ca frecvenţă, pe primul loc se situează Ioan cu 95 de ocurenţe, urmat de George 
44, Ladislau 36, Theodor 28, Alexandru şi Wolfgangus 22, Petru 21, Iosif 18, Atanasie 
11, Matei, Mihail, Simion 10, Pavel, Vasile 8, Francisc 7, Daniel, Grigore 6, Anton, Iacob, 
Marcu, Martin 5, Nichita, Pricop, Zaharia 3, Abraham, Adalbert, Adam, Alexe, Andrei, 
Artemiu, Ciril, Cira, Constantin, David, Filip, Ilie, Isac, Laurenţiu, Matei, Pintya 2, iar cele-
lalte cu o singură atestare.

Acceptarea acestor prenume, multe dintre ele corespunzătoare nu numai limbilor 
maghiară ori germană, ci şi altora, şi chiar latinei, constituie un aspect de multicultura-
lism timpuriu, care merge împreună, în Transilvania, cu varietatea religioasă, mai multe 
religii şi culte: catolică, ortodoxă, luterană, calvină, unitariană, mozaică, armeană etc. 

9 Emanuel, Emanuela sunt de origine cultă şi reproduc vechea formă grecească, cu origini 
ebraice.

10 Forma românească, la multe dintre ele se explică prin intermediar slav.
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2.2. Prenume la anul 1900
Pentru evidenţierea mai pregnantă a surselor şi direcţiilor de înnoire ale antropo-

nimiei, ne vom referi şi la situaţia existentă în Transilvania şi regiunile adiacente, Banat, 
Crişana şi Maramureş, aşa cum rezultă din consemnarea membrilor „Asociaţiunii pen-
tru literatura română şi cultura poporului român” din cele 47 despărţăminte existente, 
publicată tot în ziarul Transilvania, „organul” acesteia, din anul 1901, An XXXII, nr. X, 
p. 66–100.

Din numărul total de membri (fondatori, pe viaţă, ordinari), în jur de 800, am 
consemnat un număr de 171 de prenume, fără variante, pe care le redăm în următoarea 
notă de subsol (însoţite de cifra care indică numărul de atestări)11.

Comparând acum aceste prenume cu cele analizate anterior, observăm câteva 
particularităţi: 

Din punct de vedere formal, au dispărut antroponimele maghiarizate, de tipul 
Andriş, Ionaş, Mathiaş, dar şi cele latinizate, în -us şi -ius. Acestea, reintroduse pe cale 
cultă prin corifeii Şcolii Ardelene, au fost readaptate într-o înfăţişare existentă şi astăzi: 
fără -s final şi chiar fără -u- – „fenomen specific Romaniei Orientale” (Felecan 2010b: 
8)12 –: Augustin pentru Augustinus, Auxentiu pentru Auxentius, Brut pentru Brutus, 
Constantin pentru Constantinus, Iuliu pentru Iulius, Silviu pentru Silvius. Adesea, dacă 

11 Adam 5, Alexandru 49, Alexiu 5 (Alexe), Alimpiu, Amos, Andreiu 14, Antoniu 4 (Anton), 
Arcadie, Ariton 2, Aron 2, Arsenie, Artemiu 3, Atanasiu 4, Augustin 16, Aureliu 3 (Aurel 26), 
Auxentiu, Avel, Avram 12, Axente 4, Bartolomeiu 2, Basiliu 5, Beniamin 2, Brut Iuniu, Bucur 2, 
Candin, Carol, Ciril, Clemente 2, Coman, Constantin 20, Coriolan 4, Corneliu 6 (Cornel 5), Costa 3, 
Cristian, Damaschin 2, Damian 2, Daniil 2 (Danil), David 5, Demetriu 13 (Dimitrie 8, Dumitru 9), 
Dionisiu 6 (Dionisie 4), Dominic, Eftimie (Eftimiu), Elia 2 (Elia Iuliu, Elie, Ilie 15, Ilia pr. 2, Eliseiu), 
Emanuil 2 (Emanoil, Emanuel), Emeric, Emil 4 (Emiliu 2), Enea 2, Eremia (Irimie 2), Eugeniu 
(Eugen 4), Eusebiu, Eustate, Felicean, Filaret arh., Filip 2, Floria, Florian 9, Francisc 3, Galacteon, 
Gavriil 4 (Gavril 6, Gavrilă 3), George 51 (Georgiu 47), Ghenadie, Gherasim (Gerasim 2), Gligor, 
Graţian, Grigorie (Gregoriu 6), Iacob 9, Iancu 2, Ieronim 4, Ignat (Ignaţiu), Ilarion (Ilariu 2), 
Ioachim 6, Ioan 212 (Ion 4), Ioanichie 2, Iordache, Iordan, Iosif 40, Iosim, Ioţa, Iova, Isaia, Isidor 
4, Işfan Iancu, Iulian 2, Iuliu 23, Iustin 3, Jovian, Ladislau 2, Laurenţiu 2, Laurian 2, Lazar 6, Leo, 
Leon 3, Leontin 2, Liviu 6, Longin, Luca, Lucian 3, Ludovic 2, Marc, Mariu, Mateiu 6, Maxim 3, 
Maximilian, Meletiu, Michail 5 (Mihail 14, Mihaiu 9), Milan, Mina, Miron 2, Moise 3, Nestor 2, 
Nica, Nicolau 58 (Nicolae 24, Niculae), Octavian 3, Onoriu 2, Oprea, Pahomie, Pamfilie, Pantaleon, 
Partenie (Parteniu), Pasca, Patrichie 2 (Patriciu), Pau, Paul 10, Pavel 6, Petru 53, Pompeiu 2, 
Pompiliu 3, Radu, Remus, Romul 14, Rubin, Sabin 2, Samuil 8 (Samuil Nicolau), Sava, Sebastian, 
Sergiu, Sever, Silvestru, Silviu 6, Sima, Simeon 22 (Simion 4), Sinesie, Sofron 2 (Sofronie, Şofron. 
Şofronie), Spiridon, Sterie, Stroe, Svetozar, Ştefan 17, Tache, Teochar, Teodor 19 (Theodor), Teofil 
2, Terenţiu 2, Timoteiu 2 (Timoteu 2), Tit (Titu 2), Toma 6, Traian 10, Trifon, Trifu, Tuliu, Valeriu 
12 (Valer), Vasile 45 (Vasilie 3, Vasiliu 12), Vichente 2 (Vichentie, Vincenţiu 3), Victor 12, Virgil 3 
(Virgiliu), Voic, Zacharia 2 (Zacharie/Zaharie 2, Zaharia), Zarie (Zariu), Zeno, Zevedeiu, Zosim, 
în total 171.

12 „Absenţa căderii consoanei finale -s are o justificare la numele scurte, bisilabice (Marius, 
Remus, Titus), deşi în perioada veche se înregistrează forme monosilabice ca Tit” (Felecan 
2010b: 8).
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înainte de -u- este un -i-, în mod obişnuit dispare şi acesta: Aurel pentru Aurelius, Emil 
pentru Aemilius, Octav pentru Octavius etc. Există şi situaţii în care întâlnim două 
forme: Anton/Antoniu, Aurel/Aureliu, Cornel/Corneliu, Emil/Emiliu, Eugen/Eugeniu, 
Ignat/Ignaţiu, Ovid/Ovidiu, Tit/Titu, Valer/Valeriu, Virgil/Virgiliu (v. Graur 1965: 43). 

S-au înmulţit numele luate din latină şi din limbile romanice13, ceea ce indică, 
limpede, o orientare, şi în acest domeniu, spre romanitate şi europenitate, care se men-
ţine până în zilele noastre (v.  Felecan 2010b: 5–19). Cât priveşte numele greceşti, 
întâlnim două situaţii: una care marchează originea greacă sau filiera slavă şi alta care 
urmează varianta latină.

Frecvent, între numele luate direct de la greci sau prin intermediar slav şi cele 
provenite din latină sau limbile romanice sunt diferenţe fonetice, încât uneori s-ar 
putea crede că e vorba de nume diferite. Situaţia se explică prin faptul că romanii le-au 
preluat aşa cum erau pronunţate în greceşte, iar apusenii din cărţile latineşti, fără să 
schimbe scrierea, ceea ce am făcut şi noi când le-am împrumutat din Apus. Slavii însă 
le-au transcris ţinând seama de pronunţarea pe care o cunoşteau din practică, apropiată 
de cea din greaca modernă (v.  Graur 1965: 49). Aşa se explică existenţa dubletelor 
şi chiar a tripletelor: Dimitrie/Demetriu/Dumitru, Dionisie/Dionisiu/Dionis, Eftimie/
Eftimiu, Grigorie/Grigoriu/Grigore, Partenie/Parteniu/Partene, Vasilie/Vasiliu/Vasile, 
Zarie/Zariu.

Îndreptarul ortografic, ortoepic şi de punctuaţie stabileşte, ca regula generală, că 
numele greceşti din Antichitate să fie tratate exact ca cele de origine latină (1995: 39). 

Pentru a înţelege diferenţele, dar şi similitudinile, oferim câteva transformări 
fonetice: 

a) vocalice:
– e lung a devenit i, în greaca primelor secole p. Chr., de aceea găsim perechile 

următoare: Daniel/Daniil (Danil), Emanuel/Emanuil/Emanoil, Gabriel/Gavril, Rafael/
Rafail, Samuel/Samuil. Prima este forma latină, a doua cea slavă, care redă pronun-
ţia grecească din momentul împrumutării numelui. Dar toate acestea au şi o variantă 
populară în -ă: Dănilă, Gavrilă, Manuilă, Mihăilă, Rafailă, Samoilă;

– alternanţa e/i în temă: Demetru/Dimitrie (varianta românească Dumitru), Elie/
Ilie, Gregoriu/Grigore, Ieremia/Irimie, Iozef/Iosif, Irena/Irina, Nicodem/Nicodim etc.;

– diftongii au şi eu au devenit av şi ev (iar înainte de o consoană surdă, af şi ef): 
Eugeniu/Evghenie, Laurenţiu/Lavrentie, (Euthymios/Eftimie), Paulus/gr. Paulos, de 
unde, în gr. modernă Pavlos, iar la noi, prin filieră slavă, Pavel, în timp ce forma latină, 
pătrunsă pe diverse căi, a statornicit Paul (şi mai târziu Paula, Paulina) etc.;

– eo a devenit u încă din Antichitate: Tudor, Tudose, dar avem şi varianta cu eo: 
Teodor, Teodosie;

13 „The rebirth of the “classical” Roman anthroponyms took place at the same time as the 
re-Latinization of the Romanian language” (Felecan 2010a: 75). „In the field of anthroponymy, 
the re-Latinization had as consequence the massive adoption of names from Latin history and 
literature” (Ibid. 76).
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– finala grecească -eos (-aios) este redată în slavă prin -ei, şi păstrată în română: 
Andrei, Doroftei, Dosoftei, Macovei, Matei, Timotei, Zevedei;

b) consonantice:
– b schimbat în v: Bartolomeu/Vartolomei, Barbara/Varvara, Bazil/Vasil, 

Beniamin/Veniamin, Elisabeta/Lisaveta, Gabriel/Gavril, Machabaios/Macovei, Sabba/
Sava;

– th e redat în general prin t: Eleutherios/Lefter, Theodor/Tudor/Todor; 
– nt a devenit nd: Anton/Andon, Constantin/Constandin, Pantelimon/Pandele;
– nk a devenit ng: Pankrates/Pangrati;
– k şi g greceşti şi-au păstrat pronunţarea şi când erau urmaţi de e sau i, pe când 

în limbile romanice, în această situaţie, k a devenit č, iar g a devenit ğ. Astfel, avem din 
greacă (sau din slavă) nume ca Anghel, Chiprian, Chiril, Gherasim, iar din sursă apu-
seană variantele Angel(a), Ciprian (<  lat. Cyprian, de la numele insulei Cipru), Ciril 
(< kyrios „stăpân”, „Domn”), Gerasim;

– s între două vocale, atât în greceşte, cât şi în româneşte, s-a păstrat, pe când în 
limbile apusene a devenit de obicei z, ceea ce explică şi paralelismul Iosif/Iozef, Vasile/
Bazil (v. Graur 1965: 48–51).

În lista cu prenumele de care ne ocupăm, am înregistrat mai multe nume mascu-
line terminate în -a: Ieremia (< ebr. Ieremiah), Luca (< lat. Luca), Mina (< gr. Mina(s) 
sau (şi) bg., rus., ucr. Mina), Pasca (< bg. Paska sau/şi pol. Paska; cf. şi pască), Sava 
(< gr. Sabba(s) sau/şi bg. Sava), Sima (< gr. Sima sau (şi) ucr. Sima, bg. Sima), Toma 
(< gr. Thomas).

Noutăţile antroponimice semnalate sunt circumscrise factorului religios. 
Majoritatea sunt nume calendaristice, de origine ebraică, greacă, slavă. Cele latine şi 
romanice apar în Transilvania, de regulă, după înfiinţarea Bisericii Greco-Catolice, care 
s-a dovedit mai deschisă noutăţilor de orice fel, inclusiv onomastice. 

Reprezentanţii acestei biserici au folosit, în intenţia de a-şi arăta latinitatea ori 
nobleţea, până a ajunge la forma actuală, mai multe modalităţi. Cea mai practicată a fost 
tendinţa de latinizare, conform modelelor practicate anterior: 

– prin adăugarea terminaţiilor -us sau -ius, specifice patronimelor, reduse cu tim-
pul la varianta fără -s: Bariţ > Bariţius > Bariţiu, Bărnuţ > Bărnuţius > Bărnuţiu, Man 
> Manius > Maniu, Sever > Severus > Severu (Axente Sever, numele revoluţionarului 
paşoptist, care insista să i se spună Axentie Severu, în loc de Ioan Baciu (v. Bădiliţă, 
Stanciu 2019: 10), Şuluţ > Şuluţius > Şuluţiu etc.;

– atribuirea de prenume latineşti sau chiar dacice, îndeosebi cu scopul de a nu fi 
traduse de autorităţile maghiare, mai ales după Legea Bánffy: Decebal, Liviu, Ovid, Tit, 
Traian, Valeriu etc.

Şi în privinţa numelor de familie oamenii Blajului propun modalităţi diverse:
– înlocuirea numelor de familie prea frecvente/obişnuite cu denumirea localităţii 

de baştină sau cu un nume de familie al unei persoane prestigioase: Aron şi Nicolae Pop 
devin Aron şi Nicolae Densusianu (< Densuş, localitatea natală); Ion Trif, tatăl marelui 
teoretician şi om politic Titu Maiorescu, devine Ion Maior, după Petru Maior, ca semn 
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de omagiu faţă de ilustrul corifeu al Şcolii Ardelene, Prelatul greco-catolic şi om de cul-
tură român Ioan Moldovan, alintat Moldovănuţ, şi-a inserat numele episcopului-înteme-
ietor în interiorul propriului nume, devenind Ioan Micu Moldovan (v. Bădiliţă, Stanciu 
2019: 10).

Modelul nu e nou; el se află şi în registrele matricole ale Şcolii catolice din Bistriţa, 
pe care le-am analizat în prezenta lucrare. 

În concluzie, credem că studiul de faţă evidenţiază atât aspectul de multicultura-
lism antroponimic, cât şi cel de ecumenism religios, prezent în secolele XVIII–XX în 
Transilvania.
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