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Abstract: The paper aims at analysing, from a multidisciplinary perspective, the 
most frequent strategies and patterns of naming public and private kindergartens, 
primary and secondary schools which function as sociocultural markers in multi-
ethnic communities.
The synchronic socio-onomastic approach of a corpus consisting of 400 official 
names allowed us to identify in Romanian postcommunist society (1) a local, 
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1. Introducere
Analiza de faţă este consacrată unei categorii de nume proprii puţin cercetate în 

studiile româneşti şi străine de onomastică (v. Mihali 2011: 187–194; Corino Rovano 
2013: 447–457; Symes 2021: 251–268), deşi importanţa lor în spaţiul public este de 
necontestat. Avem în vedere numele de şcoli [NS]1 şi numele de grădiniţe [NG], 
desemnate generic drept nume pentru instituţii de învăţământ preuniversitar 
[NIIP].

Premisa de la care pornim este că NIIP constituie o subclasă de ergonime2 care 
prezintă similitudini de ordin funcţional şi structural atât cu numele de instituţii (admi-
nistrative, culturale), cât şi cu cele de societăţi comerciale, firme sau companii.

Corpusul selectat de pe internet şi din mass-media constă din 400 de nume pen-
tru şcoli publice şi private din Municipiul Bucureşti şi din 12 judeţe (Bihor, Braşov, 
Buzău, Constanţa, Dolj, Harghita, Iaşi, Maramureş, Mureş, Satu Mare, Sibiu, Timiş), 

1 Pentru economie de spaţiu, termenul şcoală va fi utilizat în continuare ca generic pentru 
instituţiile de învăţământ primar, gimnazial şi liceal.

2 “Aside from names of commercial business and product names, ergonym also includes 
all basically, non-commercial institutions, such as schools [subl. ns.], cultural places, churches, 
different administrative fields and organizations” (Sjöblom 2014: 93).
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la care se adaugă numele a 200 de grădiniţe de stat şi particulare (din oraşele Arad, 
Bacău, Braşov, Cluj-Napoca, Constanţa, Galaţi, Iaşi, Miercurea Ciuc, Ploieşti, Sibiu şi 
Timişoara).

Întrucât NIIP, ca formaţiuni denominative oficiale, sunt rezultatul unor acte de 
limbaj complexe, implicând componentele locuţionară, ilocuţionară şi perlocuţionară, 
perspectiva analizei noastre va fi una pluridisciplinară, care va asocia metode speci-
fice socioonomasticii, pragmalingvisticii şi politicilor publice.

2. Premise teoretice şi metodologice
2.1. Dat fiind că NIIP reprezintă denumiri instituţionalizate, înregistrate oficial 

în plan naţional şi teritorial, demersul denominativ este reglementat – la un prim nivel 
(juridic-administrativ) – prin două Ordine ale Ministrului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, emise în anii 2011 şi 20123.

Din primul text legislativ reţinem:
– o definiţie (cuprinsă în art. 2):
Prin denumirea unei unităţi de învăţământ se înţelege textul complet în care sunt 

conţinute date relevante referitoare la funcţionarea unităţii de învăţământ respective: 
a) numele, titulatura/nr. atribuit; b) tipul unităţii de învăţământ, respectiv nivelul de 
învăţământ, pentru care este emisă denumirea; c) nivelul/nivelurile de învăţământ şco-
larizate în unitatea de învăţământ; d) localitatea; e) adresa completă;

– lista denumirilor acceptate pentru unităţi de învăţământ la diverse niveluri (art. 
4): grădiniţă, şcoală primară, şcoală gimnazială; liceu teoretic (vocaţional/cu program 
sportiv/tehnologic), colegiu/colegiu naţional, şcoală profesională, şcoală de artă;

– factorii implicaţi în procedura de atribuire a numelui (corespunzând agentu-
lui nominator din terminologia onomastică): consiliul de administraţie al unităţii de 
învăţământ; consiliile locale şi judeţene; Ministrul Educaţiei, pentru colegii şi colegii 
naţionale (art. 5);

– sugestii privind numele şcolilor de orice nivel: nume de personalităţi ori eveni-
mente istorice, politice, culturale sau de orice altă natură (Anexa nr. 1).

Dintre modificările şi completările incluse în al doilea text legislativ menţionat, 
semnalăm:

– sistematizarea tipurilor de licee în funcţie de filieră: teoretică (liceu teoretic), voca-
ţională (liceu de arte/de arte vizuale/de muzică/de coregrafie/de arhitectură/teologic, semi-
nar teologic ortodox; liceu pedagogic/cu program sportiv), tehnologică (liceu tehnologic);

– precizări în legătură cu menţinerea sau atribuirea unor denumiri inspirate de 
identitatea etno-culturală asumată:

3 Ordinul nr.  6564 / 2011 privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor 
unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, publicat în 
Monitorul Oficial al României. Partea I, nr. 922 / 27.12.2011; Ordinul nr. 3283 / 2012 pentru 
modificarea şi completarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din 
sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr. 133 / 24.02.2012.
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„În localităţile în care există şi minorităţi naţionale, se asigură, potrivit solicită-
rilor organizaţiei minorităţilor naţionale, atribuiri de denumiri – nume proprii pen-
tru unităţile de învăţământ şi structurile subordonate acestora, în raport cu ponderea 
minorităţii respective […]. Denumirile-nume proprii se vor baza pe tradiţiile culturale 
şi istorice ale minorităţii în cauză” (art. 6).

2.2. Utilizat iniţial în discursul politic al anilor 1970–1980 din statele multietnice, 
cu un număr mare de imigranţi (Canada, SUA, Australia, Noua Zeelandă), conceptul 
de multiculturalism4 a cunoscut o carieră spectaculoasă după ce a fost intens vehi-
culat, începând din anii ’90, în mediile politice şi intelectuale din Europa occidentală. 
În funcţie de domeniul în care circulă (sociologie, politologie, filozofie politică, drept, 
educaţie), termenul a dezvoltat variate semnificaţii5, a căror notă comună este accen-
tul pus pe respectarea identităţii şi diversităţii (etnice, culturale, religioase, lingvistice), 
în opoziţie cu politica asimilaţionistă, de integrare a culturilor minoritare în cultura 
societală (majoritară)6.

Înţelegerea multiculturalismului ca ideologie a diversităţii7 – specifică gândirii 
democratice liberale –, presupune luarea în considerare a conceptului corelativ, cel de 
multiculturalitate, care desemnează, în cazul statului naţional unitar român, coexis-
tenţa în acelaşi context spaţio-temporal între o cultură majoritară şi culturi ale mino‑
rităţilor istorice (numite şi teritoriale sau autohtone; spre a le distinge de grupurile 
etnice formate de imigranţi)8.

În analiza noastră consacrată NIIP multiculturalismul este implicat în accepţia 
sa praxiologică (acţională) şi normativă de gestionare a multiculturalităţii prin politici 
administrative, educaţionale9 şi culturale specifice, între care se înscriu şi practicile 
denominative.

În ceea ce priveşte relaţia dintre local şi global10, vom demonstra că numele de 
4 Pentru istoria conceptului, vezi, între alţii, Feischmidt (1999), Spiridon (1999) şi Salat 

(2000).
5 Vezi, în acest sens, Parsanoglu (2004), care se referă la multiculturalism ca la un «catch-all 

term» sau un «trendy buzzword». Pentru Spiridon (1999), multiculturalismul este o „vocabulă 
echivocă şi în cel mai înalt grad discutabilă”, astfel încât se poate vorbi de „o suită de multicultur-
alisme cu manifestări educaţionale, literare, politice, sociale, filosofice dintre cele mai eterogene”. 
După Huzum (2009), „multiculturalismul constă, mai curând, într-o constelaţie de teorii poli-
tice şi filosofice”, al căror element comun este „politica toleranţei”.

6 Cele două orientări contradictorii sunt desemnate metaforic prin formulele „salad bowl” 
sau „cultural mosaic” vs. „melting pot” (cf. Wikipedia).

7 Pentru diverse aspecte ale ideologiei multiculturaliste, vezi „Multiculturalism” (în Stanford 
Encyclopedia of Philosophy 2016), Feischmidt (1999), Salat (2000) şi Parsanoglu (2004).

8 „Multiculturalismul porneşte de la starea de fapt a multiculturalităţii şi încearcă o 
reconstrucţie a spaţiului cultural comun în care identităţile minoritare sunt privite ca parteneri 
egali […], cu un profil propriu accentuat şi capabile să intre în dialog cu alte identităţi” (Frunză 
2004: 141–142).

9 Cf. Marino (2000): „Ea [şcoala] trebuie să cultive în primul rând «multiculturalitatea», 
’prezentarea comunităţilor naţionale în convergenţă cu majoritatea’. Nu izolaţionismul”.

10 Vezi, în acest sens, Georgiu (2009: 27): «Les thèmes majeurs sur l’agenda des débats 
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şcoli reflectă diversitatea la nivel naţional sau regional (prin valorificarea patrimoniu-
lui cultural al etniei majoritare sau al minorităţilor), în timp ce, în cazul grădiniţelor, 
indiferent de zona geografică predomină numele cu caracter inter- sau transcultural, 
îndeosebi englezeşti, explicabile prin fenomenul de globalizare11.

2.3. Din perspectivă pragmatică, atribuirea NIIP reprezintă un act de limbaj 
instituţional, performat de un agent nominator (enunţiator) într-un context etnocul-
tural, lingvistic şi sociopolitic determinat. Între parametrii pragmatici care determină 
alegerea strategiilor şi a tiparelor denominative cu efect perlocuţionar, un rol esenţial 
revine consensului comunicativ12 stabilit pe baza fondului comun de cultură, tradiţii şi 
reprezentări simbolice existent între agentul nominator şi comunitatea locală (în cali-
tatea sa de public-receptor şi interpretant al numelui)13.

Sub aspect funcţional, asemeni altor categorii de ergonime14, NIIP au, în prin-
cipal, rolul de identificare şi „personalizare” a referentului, la care se adaugă funcţii spe-
cifice marketingului comercial, respectiv cea de persuadare a receptorului şi cea de inte-
grare în contextul sociocultural (vizând raportul localism/globalism, reflectat în opţi-
unea pentru o anumită limbă, asociată cu simboluri, tradiţii şi mentalităţi specifice).

2.4. Din punct de vedere structural, NIIP reprezintă sintagme nominale, de 
regulă plurimembre, care includ două componente aflate în relaţie apoziţională, cu 
topică fixă (determinat-determinant), la numele formulate în română, în timp ce NS cu 
alte limbi de predare respectă topica limbilor respective (de exemplu, Németh Lászlo 
Elméleti Líceum pentru Liceul Teoretic Németh Lászlo din Baia Mare).

2.4.1. Componenta generică (CG), exprimată prin clasificatori onomastici (sau ape-
lative) îndeplineşte funcţia de clasificare prin precizarea tipului unităţii de învăţământ 
(nivel, profil, domeniu). Este o clasă închisă, din care este exclusă sinonimia şi inovaţia 
lexicală, deoarece inventarul de cuvinte/sintagme este prevăzut de legislaţia în vigoare 
(vezi supra 2.1.).

2.4.2. Componenta specifică (CS) având, în principal, funcţiile de identificare şi de 

théoriques concernent les rapports complexes entre la mondialisation et les identités culturel-
les, entre les convergences et les divergences, unité et diversité, mondial et local». Pentru relaţia 
local-global în domeniul onomasticii comerciale, vezi Tomescu (2003), Sjöblom (2013) şi 
Walkowiak (2013).

11 O situaţie asemănătoare – mutatis mutandis – este descrisă de Felecan (2013) cu privire 
la autohtonismul vs. cosmopolitismul denumirilor stradale din spaţiul urban transilvănean.

12 Cf. Felecan, D. (2011: 74); Bugheşiu (2013: 88).
13 Pentru relaţia dintre cultură, comunicare şi identitate, vezi Bernard Lamizet (apud Roth 

2009: 47): «La culture peut se définir […] comme l’ensemble des représentations symboliques 
de l’identité, c’est-à-dire comme l’ensemble des représentations, esthétiquement et matérielle-
ment structurées […]. Elle représente, en fin de compte, la médiation symbolique de l’identité, 
c’est-à-dire l’ensemble des formes par lesquelles notre identité est à la fois perceptible et recon-
naissable pour nous, et diffusable et exprimable pour les autres».

14 Vezi, de exemplu, studiile consacrate numelor de firme şi companii (Tomescu 2003; 
Felecan, D. 2011; Felecan, O. 2011; Czopek-Kopciuh 2013), numelor de hoteluri (Bugheşiu 
2013), de restaurante (Stoichiţoiu Ichim 2013) şi agenţii de turism (Stoichiţoiu Ichim 2018).
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persuasiune este reprezentată în cazul şcolilor prin nume proprii (antroponime, topo-
nim etc.), care pot fi asimilate funcţional numelor proprii sau substantivelor comune, 
adjective sau sintagme menite să identifice referentul în cazul numelor de grădiniţe. 
Este o clasă deschisă, dependentă de contextul etnocultural, istoric şi socio-politic.

Deşi analiza noastră este de tip sincronic, vom avea în vedere şi modificările 
instituţionalizate suferite de-a lungul ultimului secol atât de CG, cât mai ales de CS, 
în funcţie de schimbările istorice şi politico-administrative care au afectat domeniul 
învăţământului. După Reforma Şcolară impusă în anul 1948 de noua putere comunistă, 
care a etatizat şi laicizat învăţământul, principalele etape, cu impact asupra procesu-
lui denominativ, s-au caracterizat prin adoptarea modelului sovietic (aplicat până la 
începutul anilor ’60), urmată de o relativă liberalizare şi revenire la tradiţiile naţionale 
(1962–1978) şi o perioadă de accentuată politizare şi „tehnicizare” a învăţământului 
(1978–1989) (cf. Giurescu 2001).

După prăbuşirea regimului totalitar, a avut loc adoptarea unor noi NIIP sau reve-
nirea la cele iniţiate, în concordanţă cu politicile educaţionale ale statutului democratic.

3. Sistemul denominativ specific numelor de şcoli [NS]
3.1. La nivelul componentei generice [CG] a NS se observă o serie de caracte-

ristice istorice, etimologice, semantice şi structurale.
3.1.1. Din perspectiva dinamicii terminologice, pot fi evidenţiate câteva aspecte 

reieşite din definiţiile înregistrate la adresa electronica https://dexonline.ro/definitii/ 
(accesată în mai 2019):

– cuvinte şi sintagme nominale ieşite definitiv din uz, în urma schimbării profi-
lului referenţilor (Pensionatul Domnesc de Fete15, înfiinţat la Bucureşti în 1851, a purtat 
denumirile succesive de şcoală secundară, şcoală medie şi liceu, iar din 1990 – Şcoala 
Centrală), a dispariţiei respectivelor tipuri de şcoli (şcoale de meserii, şcoale de menaj, 
şcoale de industrie casnică16), a perimării unor termeni consideraţi învechiţi şi/sau regi-
onali (preparandie < lat. praeparanda sau şcoala preparandala, utilizat în Transilvania 
pentru şcoală normală – v. dexonline), a înlocuirii unor sintagme introduse de regimul 
comunist (şcoala elementară, şcoală medie, liceu agroindustrial); 

– cuvinte ieşite temporar din uz şi reintroduse ulterior (gimnaziu, liceu, colegiu);
– cuvinte şi sintagme aflate neîntrerupt în uz (şcoală primară, şcoală profesională, 

seminar teologic).
3.1.2. Sub aspect etimologic, clasificatorii onomastici din română sunt cuvinte cu 

etimologie multiplă latino-romanică (colegiu < lat. collegium, fr. collège; gimnaziu < lat. 
gymnasium, fr. gymnase; liceu < fr. lycée, lat. lyceum; seminar < fr. séminaire, lat. semina-
rium) sau slavă (şcoală < bg., sb., rus škola, pol. skola) (DEX 2009).

În NIIP cu predare în limbi ale minorităţilor se utilizează şi clasificatori onomastici 
15 Pension (<  fr. pension), cu varianta învechită panssion este definit în DLRLC (1955–

1957) ca „Institut particular de educaţie şi de învăţătură în sistemul educativ burghez, accesibil 
copiilor din păturile sociale înstărite”.

16 Înregistrate în Şăineanu (1929; v. dexonline).
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aparţinând limbilor respective (de ex., Római Katolikus Teólogíai Liceum pentru Liceul 
Romano-Catolic din Satu Mare).

3.1.3. Din punct de vedere semantic, majoritatea termenilor care denumesc institu-
ţii de învăţământ elementar şi mediu sunt polisemantici (colegiu, seminar, şcoală), dez-
ambiguizarea realizându-se în cadrul unor sintagme specializate fixate prin legislaţia în 
vigoare (de exemplu, colegiu naţional17, seminar teologic, şcoală gimnazială).

Se remarcă faptul că dicţionarele generale dau, în unele cazuri, definiţii inexacte şi 
serii sinonimice imperfecte. De exemplu, în dexonline, colegiu este definit ca „instituţie 
de învăţământ mediu sau superior, cu internat în unele state”, fiind considerat sinonim 
cu liceu şi scoală secundară.

3.1.4. Sub aspect structural, CG se prezintă sub forma unor sintagme nominale 
antepuse faţă de CS (numele propriu-zis): 

– structuri nominale bimembre: substantiv + adjectiv: şcoală primară/gimna-
zială/profesională; colegiu tehnic/economic; liceu teoretic/vocaţional/romano-catolic, 
bilingv;

– structuri nominale plurimembre (complexe): 
– substantiv1 + adjectiv + prepoziţie + substantiv2: colegiu naţional de informatică/

arte/muzică;
– substantiv1 + adjectiv1 + adjectiv2: colegiu naţional pedagogic/tehnologic/refor-

mat; seminar teologic ortodox/baptist;
– substantiv1 + adjectiv1 + prepoziţie + substantiv2 + adjectiv2: liceu vocaţional de 

arte plastice; liceu tehnic de transporturi auto.

3.2. Componenta specifică [CS] (postpusă faţă de CG) individualizează şi 
„personalizează” referentul reflectând atât intenţia comunicativă a agentului nomina-
tor (aspectul ilocuţionar), cât şi forţa persuasivă (efectul perlocuţionar) într-un anumit 
context istoric, politic, etnocultural şi lingvistic.

3.2.1. Perspectiva diacronică asupra NIIP evidenţiază strategii denominative 
prin care regimul comunist a urmărit după Reforma învăţământului din 1948 şterge-
rea identităţii şi a valorilor simbolice asociate NS, indiferent de configuraţia etnică a 
localităţilor. Prima constă în substituirea în anii ’50 a unor nume legate de tradiţia cul-
turală locală sau naţională printr-o nomenclatură de tip numeric: Liceul de fete Domniţa 
Ileana (Bucureşti) > Liceul industrial nr. 36; Colegiul Naţional Elena Cuza (Craiova) > 
Şcoala medie nr. 3; Liceul Honterus (Braşov) > Şcoala medie mixtă nr. 2. În paralel, sub 
influenţa internaţionalistă sunt impuse nume de activişti şi militanţi comunişti din ile-
galitate, indiferent de naţionalitate: Zoia Kosmodemianskaia (pentru Şcoala Centrală 
– Bucureşti), Iosif Rangheţ (pentru Grup Şcolar – Arad), Olga Bancic (pentru Colegiul 

17 Cf. Metodologia din 20.05.2013 de acordare a titlului de Colegiu naţional/Colegiu unităţilor 
de învăţământ preuniversitar, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 311 din 30.05.2013, în 
care se precizează criteriile pe baza cărora se poate acorda titlul de Colegiu naţional pentru fil-
iera teoretică, respectiv Colegiu pentru filiera tehnică sau vocaţională „ca urmare a îndelungatei 
activităţi educaţionale şi a performanţelor profesionale”.
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Naţional Elena Ghiba Birta – Arad). Dintre demnitarii regimului comunist, numele 
Petru Groza a fost cel mai frecvent atribuit (de exemplu, actualului Colegiu Naţional 
de Informatică Tudor Vianu – Bucureşti, ca şi actualului liceu Tamási Áron – Odorheiu 
Secuiesc).

După 1990, instituţii şcolare cu o îndelungată tradiţie au revenit la numele 
iniţiale, purtate înainte de Reforma din 1948: Colegiul Naţional Sfântul Sava (fost 
Nicolae Bălcescu), Şcoala Centrală (fostă Zoia Kosmodemianskaia), ambele din 
Bucureşti; Colegiul Naţional Elena Ghiba Birta din Arad (fost Olga Bancic, apoi Miron 
Constantinescu). Ca regulă generală, denumirile cu motivaţie ideologică au fost înlo-
cuite prin nume ale unor personalităţi de prestigiu (istorice, culturale, ştiinţifice) 
cu notorietate naţională sau locală18. Între acestea, un loc de seamă îl ocupă, în pre-
zent, numele membrilor din familia regală a României purtate de şcoli de cele mai 
diverse tipuri, din toate zonele ţării: 12 unităţi şcolare (din Bacău, Feteşti, Constanţa, 
Slatina, Craiova, Bucureşti, Câmpulung Muscel, Călăraşi, Sibiu, Bicaz, Plopeni şi Valea 
Doftanei) poartă numele Regelui Carol I; câte opt au numele Regelui Ferdinand, respec-
tiv al Reginei Elisabeta; şase se numesc Regina Maria; patru – Regele Mihai, iar câte una 
– Regina-Mamă Elena, respectiv Principesa Margareta.

Un alt aspect semnificativ pentru evoluţia postcomunistă a societăţii româneşti 
şi a mentalităţilor privind egalitatea de gen este prezenţa unor nume de personalităţi 
feminine cu semnificaţie la nivel local sau naţional. Din prima categorie cităm nume ca 
Maria Baiulescu, activistă feministă şi literată braşoveană (1860–1941), al cărei nume 
este purtat de un colegiu tehnic din oraş. O şcoală gimnazială din satul clujean Mărişel 
a primit numele Pelaghiei Roşu (1800–1870), luptătoare paşoptistă şi învăţătoare în 
localitatea respectivă, iar Leöwey Klàra (1821–1897), luptătoare în Revoluţia maghiară 
din 1848, pedagog şi activistă feministă a dat numele unui liceu teoretic din oraşul său 
natal, Sighetu Marmaţiei. Mult mai numeroase, pe tot cuprinsul ţării, sunt nume de per-
sonalităţi feminine recunoscute, din cele mai diverse domenii: istorie (Doamna Stanca, 
Elena Cuza, Ana Ipătescu), literatură (Veronica Micle, Iulia Hasdeu, Elena Văcărescu, 
Otilia Cazimir), medicină (Ana Aslan), artă (Floria Capsali, Margareta Sterian), sport 
(Iolanda Balaş) etc.

3.2.2. Examinate în perspectivă sincronică, NS reprezentate de antroponime 
sunt motivate, de regulă, prin valoarea lor identitară şi simbolică într-un anumit spaţiu 
etnic, cultural lingvistic şi/sau confesional.

3.2.2.1. În învăţământul laic, criteriile de atribuire a NS diferă în funcţie de con-
figuraţia etnică a zonei şi de profilul şcolii.

– În oraşe cu un număr redus de etnici minoritari şcolile destinate prioritar aces-
tora poartă nume reprezentative pentru culturile respective: Goethe, Ady Endre şi Hristo 
Botev (în Bucureşti), Kemal Ataturk (în Medgidia).

Criteriul limbii de predare (spaniolă, respectiv italiană) stă la baza numelor 
Miguel de Cervantes şi Dante Alighieri ale unor şcoli bucureştene, în timp ce Benjamin 

18 Pentru modificări instituţionale ale hodonimelor din arealul transilvan, intervenite după 
1990, cf. Felecan (2013: 319–321).
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Franklin19 şi Jean Monnet20 (pentru licee teoretice din Capitală) ilustrează orientarea 
globalistă a autorităţilor nominatoare. O motivaţie primordial emoţională, cu intenţie 
comemorativă stă la baza atribuirii numelui Jean Louis Calderon21 unui liceu teoretic 
din Timişoara cu regim bilingv.

– În zonele multietnice din Transilvania, Banat, Maramureş şi Bihor, multicultu-
ralismul este evidenţiat prin prezenţa în aceeaşi localitate/zonă a şcolilor cu nume de 
personalităţi româneşti, maghiare şi/sau germane22. În majoritatea cazurilor, strategi-
ile denominative sunt stabilite în funcţie de notorietatea personalităţilor, de profesia 
acestora şi de relaţia cu zona sau localitatea în care se află şcoala. În virtutea unui mul-
ticulturalism interzonal, criteriul local nu funcţionează în cazul numelor emblematice 
din patrimoniul istoric şi cultural naţional, astfel încât şcoli din spaţiul transilvănean 
sau maramureşean poartă nume de domnitori, literaţi, istorici sau oameni de ştiinţă 
originari din alte provincii româneşti. Astfel, în judeţul Maramureş există şcoli cu 
nume de domnitori (Al. I. Cuza, Dimitrie Cantemir, Petru Rareş), de scriitori (Mihai 
Eminescu, I. L. Caragiale, Mihail Sadoveanu, Nichita Stănescu), la care se adaugă Victor 
Babeş, Nicolae Iorga, Gr. Moisil etc. Un exemplu elocvent de multiculturalism este aso-
cierea numelor a doi revoluţionari paşoptişti (Bălcescu – Petöfi) în denumirea unei şcoli 
gimnaziale din oraşul Satu Mare.

Referinţa multiplă (prin care acelaşi nume este purtat de mai multe şcoli23) se 
justifică prin statutul de simboluri identitare atribuit de etnia majoritară personalită-
ţilor politice, culturale, istorice care au luptat pentru drepturile românilor transilvă-
neni. Astfel, numele revoluţionarului paşoptist Avram Iancu apare la şcoli din judeţele 
Bihor, Cluj, Maramureş, Mureş, Sibiu, Satu Mare şi Timiş, cel al mitropolitului ortodox 
al Transilvaniei Andrei Şaguna este prezent în judeţele Cluj, Harghita şi Sibiu. În mod 
similar, se găsesc nume ale unor fruntaşi ai intelectualităţii transilvănene, precum Petru 
Maior (în Cluj şi Maramureş), Gh. Şincai (în Maramureş şi Mureş), Gh. Lazăr (în Cluj 
şi Sibiu), Gh. Bariţiu (în Cluj şi Bihor). Din domeniul literar, cel mai frecvent întâlnit 
este numele poetului Octavian Goga (în Bihor, Cluj, Harghita, Sibiu şi Satu Mare), iar 
din sfera tehnicii, numele lui Traian Vuia, pionier al aviaţiei moderne (în Bihor, Cluj, 
Maramureş, Mureş, Satu Mare).

Numele unor personalităţi bine-cunoscute al culturii din Ungaria sunt împru-
mutate pentru a denumi şcoli ale etniei maghiare de pe teritoriul României. Exemple 

19 Gânditor iluminist american din secolul al XVIII-lea, om politic, diplomat, inventator şi 
scriitor, unul dintre „părinţii fondatori” ai SUA.

20 Diplomat, politician şi om de afaceri francez, considerat unul dintre precursorii actualei 
Uniuni Europene.

21 Jurnalist francez (1958–1989), decedat în Bucureşti în timpul evenimentelor din decem-
brie 1989.

22 Cu titlu de excepţie, menţionăm Liceul ucrainean Taras Sevcenko (din Sighetu Marmaţiei), 
Liceul teoretic cu predare în limba sârbă Dositei Obradovici (din Timişoara) şi Liceul cu predare în 
limba slovacă Josef Kozacek (din Budoi – Bihor).

23 O situaţie similară se întâlneşte şi în alte zone ale României, precum Moldova, Muntenia 
sau Oltenia, dar şi în spaţiul italian (cf. Corino Rovano 2013: 452).



Oliviu Felecan, Alina Bugheşiu (eds.), PROCEEDINGS OF ICONN 5 (2019)  •  893

în acest sens sunt şcoli având numele poeţilor Petöfi Sándor (în Bihor, Harghita, Satu 
Mare), Ady Endre (în Bucureşti, Bihor, Cluj) sau al compozitorului şi etnomuzicologu-
lui Béla Bartók (în Timiş).

Cele mai multe NS de pe tot cuprinsul ţării (din oraşe mari, dar şi din mediul 
rural) omagiază personalităţi care pot fi asociate, sub diverse aspecte, spaţiului geo-
grafic şi cultural respectiv. Se conturează astfel imaginea unui multiculturalism de tip 
tradiţional, în care nume devenite prestigioase la nivel naţional coexistă cu altele având 
semnificaţie strict locală, indiferent de etnie.

Astfel, conform criteriului locului natal, în judeţul Sibiu există şcoli numite după 
personalităţi marcante ale culturii româneşti (Octavian Goga, Andrei Şaguna, Ioan 
Lupaş, Onisifor Ghibu) sau ale intelectualităţii săseşti (Ludwig Roth, Friederich Muller, 
Gustav Gundisch, Herman Oberth), dar există şi o şcoală din comuna Cârtişoara, pur-
tând numele lui Badea [Gheorghe] Cârţan, ţăran român autodidact, luptător pentru 
independenţa românilor din Transilvania. În mod similar, au fost omagiaţi prin NS 
patriotul şi omul politic Emanuil Gojdu, ca şi scriitorul şi revoluţionarul maghiar paşop-
tist János Arany (în judeţul Bihor); poetul dialectal bănăţean Victor Vlad Delamarina, 
scriitorul iluminist de origine sârbă Dositei Obradovici şi Constantin Diaconovici Loga, 
pedagog şi autor al uneia dintre primele gramatici româneşti (în Timiş).

Dintre ctitorii unor şcoli cu istorie seculară, care le poartă numele, amintim pe 
Johannes Honterus, fondatorul gimnaziului săsesc din Braşov, pe Samuil Vulcan, înte-
meietorul liceului românesc din Beiuş şi pe Dimitrie Ţichindeal, preot, fabulist şi crea-
tor al primei şcoli pedagogice din Banat („şcoala preparandială sau pedagoghicească a 
naţiei române”). Ca nume de slujitori modeşti ai învăţământului, cu notorietate exclu-
siv locală, ale căror nume sunt purtate de şcolile gimnaziale unde au predat, amintim 
pe învăţătorii Dumitru Gafton Gălăuţaş (din localitatea Gălăuţaş) şi Pelaghia Roşu (din 
comuna Mărişel), cunoscută şi drept „Ioana d’Arc din oastea lui Avram Iancu”. Între 
alte personalităţi omagiate prin NS se înscriu unele care s-au aplecat asupra folclorului 
românesc din Maramureş (Petre Dulfu – Baia Mare), a celui săsesc (Joseph Haltrich – 
Sighişoara) sau a celui al secuilor (Elek Benedek – Odorheiu Secuiesc).

Un alt criteriu important, care justifică opţiunile denominative în cazul institu-
ţiilor de învăţământ cu un anumit profil, este orientarea spre nume ale unor specia-
lişti recunoscuţi în domeniile respective pe plan naţional. Exemple în acest sens sunt: 
Grupul Şcolar Nicolae Teclu (Copşa Mică), Colegiul Tehnic Traian Vuia (Oradea), 
Liceul de Arte Vizuale Romulus Ladea, Colegiul de Muzică Sigismund Toduţă şi Liceul 
Sanitar Victor Babeş (Cluj-Napoca), Colegiul Agricol Traian Săvulescu (Târgu-Mureş), 
Liceul Vocaţional de Arte Plastice Hans Mattis Teutsch (Braşov), Liceul de Arte Aurel 
Popp (Satu Mare), Liceul de artă Ion Vidu (Timişoara).

3.2.2.2. Învăţământul teologic seminarial din România, care fusese iniţial des-
fiinţat prin Reforma din anul 1948, apoi marginalizat, a cunoscut un puternic reviri-
ment după prăbuşirea regimului comunist. Seminarelor teologice li s-a conferit dimen-
siunea liceală, iar celor redeschise li s-au adăugat altele noi, aparţinând diverselor culte 
religioase recunoscute oficial.
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Componenta generică (apelativul) precizează, în mod obligatoriu tipul unităţii 
de învăţământ (seminar teologic pentru cultul ortodox; liceu teologic, pentru celelalte 
confesiuni), urmat de apartenenţa religioasă, exprimată adjectival: Seminarul Teologic 
Ortodox, Liceul Teologic Romano-Catolic, Liceul Teologic Penticostal. În cazul liceelor cu 
alte limbi de predare, componenta generică respectă topica specifică: Római Katolikus 
Teológicai Líceum.

Cu excepţia câtorva cazuri în care componenta specifică este reprezentată de 
toponime (seminarul Teologic Ortodox Arad, Liceul Teologic Reformat Cluj-Napoca, 
Seminarul Teologic Baptist Timişoara), individualizarea seminarelor/liceelor teolo-
gice, se face, în cadrul confesiunii respective, prin formule denominative care preci-
zează, de regulă, printr-un determinant antepus statutul celui invocat: 

– numele unui sfânt martir sau ierarh: Liceul Teologic Ortodox Sfântul Nicolae – 
Zalău, Seminarul Teologic Ortodox [pentru fete] Sfânta Ecaterina – Prislop, Seminarul 
Teologic Ortodox Sfântul Constantin Brâncoveanu – Făgăraş, Liceul Teologic Romano-
Catolic Szent László – Oradea, Seminarul Teologic Ortodox Episcop Ioan Popasu 
– Caransebeş24; 

– numele unor înalţi ierarhi şi cărturari, cu importante contribuţii în viaţa cul-
turală şi spirituală naţională sau regională: Seminarul Teologic Ortodox Mitropolitul 
Simeon Ştefan – Alba Iulia, Liceul Teologic Ortodox Sfântul Antim Ivireanul – Timişoara;

– numele unor teologi de notorietate, inclusiv europeană (Seminarul Teologic 
Ortodox Dumitru Stăniloae – Braşov) sau al unor personalităţi cultural-religioase 
(Liceul Teologic Ortodox Nicolae Steinhardt – Satu Mare);

– nume ale unor personalităţi laice cu statut de filantropi, ctitori sau susţinători 
ai unei anumite confesiuni: Liceul Unitarian Berde Mózes – Cristuru Secuiesc, Liceul 
Teologic Reformat Lorántffy Zsuzsanna – Oradea; 

– nume sau concepte biblice (în cazul cultelor neoprotestante): Liceul Teologic 
Baptist Emanuel – Cluj-Napoca, Liceul Teologic Penticostal Logos – Timişoara.

Din exemplele enumerate supra, reiese cu claritate caracterul multiconfesional al 
învăţământului teologic preuniversitar din comunităţile urbane multietnice. Astfel, în 
municipiul Satu Mare există Liceul Teologic Ortodox Nicolae Steinhardt, cel Romano-
Catolic Hám János; în Timişoara – Liceul Piarist, Liceul Teologic Baptist, Liceul 
Romano-Catolic Gherhardinum, Liceul Teologic Penticostal Logos şi Liceul Teologic 
Ortodox Sfântul Antim Ivireanul; în Oradea, fiinţează Liceul Greco-Catolic Iuliu Maniu, 
Liceul Penticostal Betel [„Casa noastră”], Liceul Teologic Baptist Emanuel, Liceul 
Romano-Catolic Szent László.

Situaţii similare, de coexistenţă a unor licee teologice aparţinând diverse-
lor culte, se întâlnesc şi în zone cu populaţie majoritar ortodoxă. De pildă, în Bacău 
există Colegiul Naţional Catolic Sfântul Iosif, în Oneşti – Liceul Teologic Catolic 
Fericitul Ieremia [Valahul], în Iaşi Liceul Catolic Sfânta Tereza a Pruncului Isus, iar în 

24 O modalitate denominativă aparte este prezentă în cazul Liceului Teologic Romano-
Catolic Gherhardinum din Timişoara al cărui patron este Sfântul martir italian Gerardo (în 
germană Gerhard).
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Bucureşti – Liceul Romano-Catolic Sfântul Iosif, Liceul Greco-Catolic Timotei Cipariu, 
Liceul Teologic Baptist Logos, Liceul Teologic Adventist Ştefan Demetrescu şi Liceul 
Penticostal Emanuel.

4. Sistemul denominativ specific numelor de grădiniţe [NG]
4.1. Componenta generică din structura NG se limitează la apelativele grădiniţă 

(de copii) şi kindergarten (în denumirile englezeşti sau germane)25.
4.2. Componenta specifică apare postpusă în denumirile româneşti (Grădiniţa 

Voinicel) sau în cele mixte (Grădiniţa Happy Kids), antepusă în formulele englezeşti 
(Magic World Kindergarten) sau intercalată în construcţii pleonastice (Grădiniţa Apple 
Tree Kindergarten).

4.2.1. În absenţa unor stricte reglementări juridic-administrative, NG reprezintă 
o clasă deschisă, caracterizată prin diversitate, creativitate şi multilingvism, atât în cazul 
grădiniţelor publice de stat, cât şi în cel al instituţiilor private.

Configuraţia etnică a localităţilor apare ca factorul decisiv în stabilirea NG din 
judeţele Covasna şi Harghita, unde cu excepţia unor toponime (Remetea, Căpâlniţa, 
Goagiu), a câtorva denumiri româneşti (Micii ecologişti, Bobiţă) şi a unor nume 
de personaje literare celebre (Gulliver, Pinocchio), se întâlnesc aproape exclusiv 
nume maghiare, în majoritate de tip delexical (provenite din substantive comune: 
Csillargszem („Scânteiuţa”), Cimbora („Prietenul”), Szivarvany („Curcubeul”) – în 
Harghita; Aranyalama („Merele de aur”), Tulipán („Laleaua”), Árváeska („Panseaua”) 
– în Covasna. Un număr restrâns de nume germane (antroponime sau formaţii delexi-
cale) identifică grădiniţe cu predare în limba respectivă: Lustige Freunde („Prieteni amu-
zanţi”) – Cluj-Napoca, Kinderwelt („Lumea copiilor”) – Timişoara, Nikolaus Lenau, 
Fraţii Grimm (Sibiu), Kinderträume („Visul copiilor”), Marienkafer („Buburuzele”) 
– Bucureşti. 

Sub aspectul limbilor implicate în procesul denominativ, indiferent de confi-
guraţia etnică a zonei, se observă un număr aproximativ egal de nume româneşti şi 
englezeşti, ceea ce evidenţiază concurenţa dintre localism (autohtonism) şi globalism 
(cosmopolitism26). Din perspectivă funcţional-pragmatică, opţiunea agentului denomi-
nator pentru una dintre cele două orientări este determinată de strategii de marketing 

25 Definit ca „instituţie pentru educarea şi instruirea copiilor preşcolari” (DEX 2009), 
apelativul românesc reprezintă un calc frazeologic după compusul kindergarten, creat în 1840 
de pedagogul german Friedrich Fröbel, pentru a denumi metaforic institutul pe care l-a fondat 
la Bad Blakenburg pentru educarea copiilor preşcolari într-un mod natural, asemenea plantelor 
dintr-o grădină. Termenul german a fost preluat şi în engleză, desemnând “a preschool educa-
tional approach based on playing, singing, practical activities such as drawing, and social inter-
action as part of the transition from home to school” (Wikipedia).

26 Cosmopolitismul onomastic a fost considerat o trăsătură distinctivă a numelor comer-
ciale (de firme, restaurante, hoteluri, agenţii de turism) din spaţiul public românesc actual de 
Tomescu (2003), Felecan, D. (2011), Felecan, O. (2011), Stoichiţoiu Ichim (2013) şi (2018), 
Bugheşiu (2013).
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şi publicitate care vizează „seducerea” publicului-ţintă (părinţi, copii) şi stabilirea unui 
consens comunicativ implicit bazat pe un set de valori simbolice pozitive asociate în 
mentalul colectiv unei anumite limbi şi culturii respective.

Preferinţa marcată a denominatorilor pentru anglicisme „de lux”27 devenite 
NG prin onimizare este ilustrată de numeroase exemple: Happy Kids, The Little Artist, 
Butterfly, Little Princess, Big Smile (Bucureşti); Angel Kids, First Steps (Iaşi); Kids Land, 
Busy Bees, Open Arms (Sibiu) etc. Dincolo de „ospitalitatea” faţă de împrumuturi, 
recunoscută ca o trăsătură definitorie a limbii române (cf. Avram 1993), explicaţiile 
anglofiliei onomastice rezidă în extinderea spectaculoasă la nivel mondial a englezei, 
devenită „vehicul” al globalizării28, în funcţia persuasiv-argumentativă şi simbolică 
atribuită anglicismelor purtătoare ale unor conotaţii de prestigiu şi, nu în ultimul rând, 
în snobismul lingvistic şi spiritul mimetic al locutorilor29.

4.2.2. Examinarea categoriilor onomastice în care se înscriu NG din diverse zone 
gografice pune în evidenţă o mare diversitate a surselor şi un multiculturalism de tip glo-
bal (observabil îndeosebi în sfera denumirilor inspirate din literatură şi cinematografie:

– prenume feminine: Helen, Lorelay, Ioana, Daria, Patricia; hipocoristice: Dani, 
Gaby, Ruxy, Cami;

– personaje din literatura pentru copii: românească (Scufiţa Roşie, Neghiniţă, 
Lizuca, Prâslea cel Voinic) şi străină (Pinocchio, Micul Prinţ, Tom Sawyer, Motanul 
Încălţat);

– personaje din desene animate: Bambi, Pisicile Aristocrate, Chip&Dale, 
Tom&Jerry, Prietenii lui Mickey Mouse; 

– nume româneşti de insecte, păsări, animale (Buburuza veselă, Fluturaşul Bobiţă, 
Licurici, Colibri, Panda, Iepuraşul Bocănilă) sau străine (Teddy Bear, Busy Bees, Clever 
Frog);

– nume de creatori de literatură sau film pentru copii (Mark Twain, Fraţii Grimm, 
Disney Garden);

– denumiri religioase ortodoxe (Sfântul Andrei, Sfântul Nicolae, Sfânta Ana, Troiţa, 
Buna Vestire) sau catolice (Maica Rosa Zangara, Sfânta Familie, Sfânta Bartolomea, 
Surorile Providenţei).

27 Pentru distincţia dintre anglicismele „necesare” şi cele „de lux”, vezi Stoichiţoiu Ichim 
(2006: 33–34; 199–201). După Constantinescu, Popovici şi Ştefănescu (2002: 172), “the use 
of what we may call ‘luxury’ or ‘superluxous’ Anglicisms […] is motivated from the speaker’s 
point of view by the prestige of an English term (and as therefore beneficial to an enterprise, say, 
trading activities […]”. Vezi, în acelaşi sens, opinia lui Étiemble (1964) despre «le mythe du 
mot étranger».

28 Pentru o analiză complexă a cauzelor care au asigurat englezei statutul privilegiat de 
global language şi language of opportunity, vezi Crystal (2000). Pentru influenţa englezei asu-
pra românei în contextul globalizării, vezi Stoichiţoiu Ichim (2006). Pentru abordări complexe, 
din perspectivă lingvistică şi socioculturală, privind influenţa engleză în româna actuală, vezi 
Constantinescu, Popovici şi Ştefănescu (2002); Zafiu (2003).

29 Observaţii similare au fost făcute pentru numele comerciale din polonă (Czopek-
Kopciuh 2013; Walkowiak 2013) şi finlandeză (Sjöblom 2005; 2013).
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4.2.3. Strategiile denominative de tip comercial şi publicitar sunt relevante pentru 
impactul procesului de globalizare culturală30 observabil la nivelul inventarului lexical, 
al tiparelor de construcţie şi al procedeelor retorice, caracterizate printr-un grad înalt 
de clişeizare, fără nicio legătură cu configuraţia etnică a zonelor în care se află grădiniţele 
respective.

Un prim exemplu în acest sens este existenţa unor cuvinte-cheie (de regulă, ace-
leaşi, în denumirile româneşti şi în cele englezeşti):

– copil (Palatul/Planeta/Castelul/Lumea/Universul/Paradisul Copiilor) – Kid 
(Kids Land/World/Club/Palace)31; 

– vis (Vise, Grădina Viselor) – dream (Dream land, Sweet Dreams);
– prieten (Prietenii mei, Prietenul copiilor) – friend (Arlechino&Friends, 

Scooby&Friends);
– curcubeu (Curcubeul veseliei) – rainbow (Rainbow Kids);
– mic (Micul Lord, Micul Regat, Micul Prinţ, Mica Sirenă) – little (Little Friends, 

Little Princess, Little Artist)32.
Între câmpurile lexico-semantice din care provin denumiri metaforice clişeizate 

reţin atenţia cel al „începutului de drum în viaţă” (Primii paşi, First Steps, Zori de zi, 
Răsărit, Morning Star, Super Start, Bob de grâu), cel al ospitalităţii (Căsuţa cu Pitici Mari 
şi Mici, Căsuţa zânelor, Căsuţa Dacilor, Căsuţa Ştrumfilor, Casa însorită, Casa minu-
nată, Open Arms) şi cel al fantasticului (Grădiniţa Magică, Magic Land, Magic World, 
Castelul Fermecat).

Dintre strategiile de „seducere” specifice marketingului publicitar, în denumirea 
grădiniţelor se recurge frecvent la „flatarea” potenţialului client (Little Einstein, Little 
Genius, Little Diamonds, Smart Kids, Creative Minds, Kids First, Golden Kids, AristoKids, 
Angel Kids) sau la sugestii privind calitatea respectivei grădiniţe (Excellence, Elite, Little 
London) sau atmosfera (Grădiniţa Copiilor Fericiţi, Paradisul prichindeilor, Joyland, Big 
Smile, Zâmbete colorate).

Dintre procedeele retorice cu funcţie de apel (menite să atragă atenţia receptoru-
lui) se cuvin semnalate abundenţa diminutivelor (Voinicel, Pişcoţel, Bobocel, Ursuleţul 
de Pluş, Dumbrăvioara, Albinuţa, Luminiţa, Tichiuţă), a apelativelor specifice limbajului 
copiilor (Mami şi Tati, Bebe), a formulelor rimate (Tic Pitic, Riţa Veveriţa, Itsi Bitsi) şi a 
unor grafii-surpriză (Fantastic Studio, Bam Boo, Chitzi-bush).

30 “Cultural Globalization refers to the transmission of ideas, meanings and values around 
the world in such a way as to extend and intensify social relations. This process is marked by 
the common consumption of cultures that have been diffused by the Internet, popular culture, 
media and international travel […]. It brings increasing interconnectedness among different 
populations and cultures” (Wikipedia).

31 De menţionat şi compusul Eurokid, în care prefixoidul euro- sugerează – ca şi în numele 
de firme – ideea de calitate superioară, de nivel european.

32 A se vedea şi construcţiile cu prefixoidul mini: Mini- Kids, Mini Club, Mini World.
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5. Concluzii
Examinarea din perspectivă pluridisciplinară a NIIP pune în evidenţă faptul că 

numele respective se modifică în concordanţă cu reglementările legislative şi cu evolu-
ţia realităţilor politice şi sociale.

Numele de şcoli – supuse unei stricte reglementări legislative şi administrative – 
evidenţiază promovarea valorilor identitare specifice majorităţii şi minorităţilor etnice 
(în plan lingvistic, cultural şi confesional), ceea ce se încadrează în orientarea de tip 
localist.

La polul opus, numele de grădiniţe evidenţiază multiculturalismul de tip globalist 
printr-un proces de hibridizare culturală. În contextul extinderii spectaculoase la nivel 
mondial a englezei ca lingua franca, cosmopolitismul onomastic care caracterizează în 
prezent numele de firme comerciale, se manifestă cu pregnanţă şi în domeniul numelor 
de grădiniţe, unde anglicismele reprezintă un component important al strategiilor de 
marketing şi publicitate.
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