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Abstract: Mihail Sadoveanu’s work capitalizes on the expressive dimensions of 
name-giving and depicts a world whose laws are articulated or disarticulated as 
regards the onomastic level of writing. The novel Fraţii Jderi most often observes 
the norms of onomastic conventions. It reflects an archaic world, an interweaving 
of social classes, nations and customs which highlight the multicultural character 
of the society and age described.
The paper approaches the names of the characters in Fraţii Jderi from a threefold 
perspective: 1) etymological, in view of reconstructing the semantic traces in the 
anthroponyms investigated; 2) symbolic, making use of the information provided 
by lexicographic sources; 3) contextually connotative, decoding the possible 
“meaning” that the text assigns to the names (discursive meaning). In this analysis, 
we use the methodological precepts of anthroponymy, linguistics, theory of literary 
text and literary theory.
Keywords: onomastics, anthroponymic phrase, etymology, diversity, 
anthroponymic unit.

1. Preliminarii
1.1. Obiectivul lucrării
Opera lui Mihail Sadoveanu valorifică valenţele expresive ale numirii, dezvălu-

ind o lume ale cărei legi se articulează sau se dezarticulează şi sub aspectul organizării 
nivelului onomastic al scriiturii. Respectând cel mai adesea rigorile convenţiei ono-
mastice, romanul Fraţii Jderi reflectă o lume arhaică, o întrepătrundere de clase sociale, 
de neamuri, de obiceiuri, care evidenţiază caracterul multicultural al societăţii şi epocii 
descrise. Ne-am propus abordarea numelor de personaje din romanul amintit dintr-o 
triplă perspectivă: etimologică, încercând să reconstituim filoane semantice în antro-
ponimele respective, simbolică, apelând la informaţia oferită de sursele lexicografice, 
şi contextual-conotativă, decodând eventualul „sens” pe care textul îl alocă numelui 
respectiv (sensul discursiv). În această analiză vom utiliza preceptele metodologice de 
factură antroponimică, lingvistică şi de teorie a textului literar.
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1.2. Aspecte teoretice
Multiculturalismul este termenul folosit pentru a ilustra diversitatea etnică dintr-o 

societate şi, cu ajutorul instrumentelor de investigaţie ale acestuia, se promovează ideea 
că prin conservarea, respectarea şi chiar încurajarea acestei diversităţi, societatea se 
îmbogăţeşte sub aspect cultural (vezi Longley 2019, Frunză 2002). O societate multi-
culturală se caracterizează prin heterogenitate şi prin heteronomie (Frunză 2002: 65), 
trăsături care se opun conceptului de omogenitate.

Sub aspect individual, multiculturalismul amprentează existenţa persoanei, 
deoarece identitatea fiecăruia se defineşte pornind de la influenţele culturale multiple 
exercitate asupra sa. Multiculturalismul, această realitate socială, se manifestă în mod 
firesc şi la nivel onomastic, membrii fiecărei comunităţi etnice fiind denominaţi în con-
formitate cu specificul lingvistic şi cultural al etniei căreia îi aparţin.

În bibliografia de profil a fost subliniată funcţia pe care numele propriu1 o exer-
cită în viaţa cotidiană prin acţiunea de particularizare şi scoatere din spaţiul anonim 
a unor elemente care devin semnificative prin simpla lor enunţare. Astfel, numele 
proprii alcătuiesc o clasă de semne distincte prin particularităţi funcţionale şi seman-
tice (Tomescu 1998: 1); prin acestea, subiectul vorbitor individualizează referentul. 
Prin urmare, numele propriu este utilizat în acest sens ca „semn verbal identificator” 
(Felecan D. 2014: 15). În cazul în care referentul numelui este uman, elementul indivi-
dualizator este antroponimul.

Antroponimele pot funcţiona în cadrul unor formule antroponimice2. Clasele 
denominative au o componentă structurală (vezi Ionescu-Perez 2007: 215), ce are în 
vedere „poziţia în sistem” şi una pragmatică, ce vizează raportul dintre sistem (dimen-
siunea socială a denominării) şi interpretarea sistemului „ca dimensiune individuală, 
relevând poziţia centrală şi rolul vorbitorului în construcţia mesajului” (Ibidem: 216).

Numele este atribuit printr-un act de denominaţie prin care onomaturgul asoci-
ază persoanei un reper lingvistic, ce are rolul de a scoate din anonimat respectivul indi-
vid. Această dimensiune socială a numelui este dublată de dimensiunea culturală sau 
istorică, membrii comunităţii utilizând numele ales de nominator drept „signum sociale 
al individului” (Felecan D. 2014: 19). Prin urmare, componentele fundamentale ale 
actului denominaţiei sunt: specificul actului de numire (condiţii de selectare a nume-
lor, agenţii implicaţi în numire, strategii în ceremonialul numirii etc.); structura siste-
mului de denominaţie şi funcţiile în context ale unităţilor antroponimice (vezi Manu 
Magda 2001: 506).

Numele funcţionează ca un „designator rigid” (Kripke 2001: 34) al unui denotat 
unic, concretizând o „referinţă actuală”3, scopul atribuirii de nume fiind acela al iden-

1 Acesta, potrivit unor trăsături semantice inerente, „denumeşte (etichetează) indivizi 
unici sau obiecte unice” (DŞL s. v. substantiv propriu).

2 Ionescu-Perez (2007: 219) defineşte formula antroponimică drept o „unitate discursivă 
prin care se realizează funcţia de individualizare şi de identificare a membrilor unui grup uman 
şi a grupului considerat ca unitate”.

3 Milner (1982, apud Moeschler, Reboul 1999: 328) face distincţie între referinţa virtuală, 
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tificării denotatului şi dezvoltând în numeroase situaţii un „sens clasificator” (Felecan 
D. 2017: 28), onomaturgul asociind numelui valenţe pozitive, prin care purtătorul este 
inclus în categoria celor care au purtat anterior acelaşi antroponim.

Numele proprii sunt produse ale procesului de denominaţie antroponimică (vezi 
Ionescu-Perez 2007: 215), indivizii fiind identificaţi prin desemnare personală. Aceasta 
se realizează prin trei tipuri de formule denominative (vezi Ionescu 1976: 523), clasifi-
cate în funcţie de calitatea de nume propriu sau comun a elementelor constitutive.

O. Felecan (2013: 93–94) evidenţiază trei funcţii simbolice pe care prenumele, 
analizate din perspectivă sociolingvistică, le pot avea: funcţie separatoare, deosebindu-i 
pe purtătorii acestora de alte persoane, funcţie unificatoare, prin care se marchează apar-
tenenţa la acelaşi grup şi funcţie de prestigiu, un purtător celebru al unui nume confe-
rindu-i acestuia calitatea unui „talisman” onomastic în măsură să faciliteze un destin 
favorabil pentru viitorii purtători.

1.3. Numele – „simbol literar”
Numele propriu poate fi considerat un semn al unui întreg care este textul. Mai 

ales în discursul narativ, numele reprezintă un element central în caracterizarea perso-
najului. Informaţiile relevate prin actul numirii variază de la o cultură la alta: „încăr-
cătura magică a numelui, funcţia numelui, funcţia schimbării numelui în anumite 
condiţii” (Moldovan 1990: 364) şi pot fi surprinse, sub o anumită formă, şi la nivelul 
scrierilor beletristice.

Referindu-se la statutul numelor de persoane în operele literare, Ibrăileanu 
(1986: 211) subliniază rolul fundamental al numelor care vor fi atribuite actanţilor 
într-o creaţie epică sau dramatică, prin efectele pe care acestea le vor avea direct, în 
conturarea caracterului personajelor, şi indirect, asupra receptării lor de către cititor.

În opera literară, numele (în special antroponimul), poate fi învestit (de către autor) 
cu noi valenţe, devenind purtător al unor semnificaţii secundare, uneori fundamental 
diferite de semnificaţia prototipică, consemnată în inventarul onomastic al unei limbi. 

În bibliografia privitoare la rolul antroponimelor în textul literar, s-a analizat sta-
tutul numelui propriu de persoană şi capacitatea acestuia de a contribui la conturarea 
mesajului textului. Numele personajelor este ales, în general, în corelaţie cu caracterul 
referentului, cu statutul social al acestuia sau cu perioada istorică în care este plasată 
acţiunea, nominaţia antroponimică concretizându-se în „realizări discursive depen-
dente simultan de contextul lingvistic şi de cel extralingvistic” (Felecan, D. 2014: 31).

Numele contribuie la descifrarea vs mascarea caracterului celui pe care îl individu-
alizează, fiind adesea un mijloc de caracterizare. A. Pop (1990: 406) foloseşte termenul 
de simbonim pentru a identifica numele proprii din textele literaturii beletristice, iar 
Mariana Istrate (2000: 27) consideră că în text, numele nu desemnează fără să sem-
nifice, ci dobândeşte calitatea de simbol literar, el reprezentând „un element central în 
semiotica personajului”.

ce reprezintă semnificaţia lexicală a unui termen, şi referinţa actuală, ce constă în identificarea, în 
context, a referentului termenului.
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Identificat printr-un antroponim, referentul „subzistă într-un registru al perma-
nenţei” (Miron-Fulea 2005: 26), situat atât în discursul actual, cât şi în alte posibile 
viitoare discursuri.

Popa (1975: 26) şi Ignat (2009: 276) susţin că „uneori, sensul unui text este dat 
de acumularea onomastică, dat fiind că […] sistemele onomastice conferă, în multe 
opere, valori contextuale fiecărui nume”. Se ajunge prin urmare la concluzia că forţa 
expresivă a fiecărui antroponim este generată de ţesătura semantică realizată alături de 
celelalte elemente onomastice ale operei, care scot din anonimat persoane, locuri şi 
evenimente. 

Alegerea numelui pentru orice fiinţă discursivă nu este un gest creator fortuit, ci 
devine rezultatul corelării dintre scopul urmărit de autor, prin prezenţa respectivului 
personaj la nivelul operei, şi capacitatea numelui de a semnifica şi susţine caracterul 
realist sau fantezist al eroului pe care îl particularizează printr-o identitate ficţională.

2. Relaţia nume – personaj în romanul Fraţii Jderi
2.1. Contextualizare istorică
Romanul Fraţii Jderi prezintă evenimentele istorice şi sociale desfăşurate în Ţara 

Moldovei într-un răstimp de aproximativ şase ani (1469–1475). Accentul este pus pe 
imaginea conducătorului luminat – Ştefan cel Mare – şi pe membrii unei familii credin-
cioase voievodului – familia comisului Manole Păr-Negru – din rândul cărora se evi-
denţiază personalitatea în formare a lui Ionuţ. Plasată în perioada secolului al XV-lea, 
acţiunea antrenează personaje aparţinând tuturor claselor sociale, dar şi diferitelor 
etnii. Acest conglomerat multicultural este pe deplin justificat din perspectivă istorică 
şi constituie o dovadă a intenţiei autorului de a conferi autenticitate atmosferei operei.

Poziţionată, în geografia reală, în vecinătatea imediată, sau nu, a unor popoare 
cu o mare influenţă politică: slavii, turcii, tătarii şi ungurii şi păstrând, cu întreruperi, 
legături cu celelalte ţări române aflate şi ele sub diverse sfere de influenţă (maghiară în 
Transilvania, otomană în Ţara Românească), Moldova a avut o existenţă zbuciumată 
generată atât de interesele externe, cât şi de orgoliile personale ale conducătorilor pro-
prii. Marea invazie mongolă din sec. al XIII-lea a făcut ca în veacul următor pe valea 
Nistrului să apară localităţi de o mare diversitate etnică, „cu o prezenţă semnificativă 
a limbii arabe şi a religiei musulmane” (Sălăgean 2018: 176). Incursiunile polonezilor, 
extinderea regatului ungar până la răsărit de Carpaţi, saşii colonizaţi în Transilvania 
aproape de graniţă, cazacii şi tătarii rămaşi pe teritoriul ţării, turcii şi evreii, amestecaţi 
cu toţii cu populaţia românească autohtonă au transformat ţara într-un conglomerat 
multilingvistic şi multicultural în care limba moldovenilor era împănată cu vocabule 
preluate din diverse alte limbi, iar tradiţia ancestrală era asaltată de elemente culturale 
novatoare. Saşii, care au contribuit la dezvoltarea mineritului, existenţa la Cetatea Albă 
a unei colonii comerciale genoveze, precum şi dobândirea de la Alexandru cel Bun a 
unor privilegii comerciale de către negustorii lioveni, la începutul sec. al XV-lea, toate 
aceste aspecte sociale au influenţat componenţa etnică a Moldovei.

Poziţia geografică a ţării a favorizat dezvoltarea, pe teritoriul ei, a drumurilor 
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comerciale care legau cetăţile de la gurile de vărsare a Dunării, unde soseau corăbiile 
încărcate cu mărfuri scumpe, cu centrul Europei, destinaţia finală a acestor produse de 
lux, care tranzitau ţara pe drumurile Moldovei.

Frământările politice, interesele comerciale, dorinţa de dezvoltare socială, tole-
ranţa faţă de cei năpăstuiţi au determinat apariţia unei populaţii pestriţe, diversificate 
etnic, specifice nu doar Moldovei, ci întregii Europe. În acest context social era firesc să 
se manifeste şi o pregnantă diversitate onomastică, generată tocmai de existenţa repre-
zentanţilor diferitelor naţionalităţi cu sisteme denominative specifice4. 

Analizând personajele care populează spaţiul romanesc, am constatat existenţa 
unui număr semnificativ de naţionalităţi, reprezentate atât prin fiinţele discursive trăi-
toare pe teritoriul Moldovei, cât şi prin cele plasate în universul marelui Constantinopol 
sau al cetăţilor otomane de la malul mării. Lumea romanului este eterogenă, alcătuită 
din personaje aparţinând unor straturi sociale diverse.

2.2. Inventar onomastic
Impresionând prin forţa de evocare a unei întregi civilizaţii vechi, cu legile, tra-

diţiile, datinile şi ritualul ei, romanul sadovenian îşi dezvăluie conotaţiile şi cu ajutorul 
numelor purtate de personaje, nume care revarsă o lumină inedită asupra profilului lor.

În urma cercetării inventarului numelor din roman, se constată abundenţa, vari-
etatea şi diversitatea antroponimică. Preocuparea scriitorului pentru creionarea uni-
versului romanesc într-o manieră cât mai autentică este evidenţiată prin prezenţa a 
aproximativ 205 formule denominative prin care se identifică „personaje recrutate din 
toate categoriile şi straturile sociale” (Frigioiu 1987: 61). Unele nume apar ca mani-
festări singulare, pe când altele au o frecvenţă mai mare, acestea fiind, de asemenea, şi 
numele cel mai des întâlnite în onomastica zonei geografice în care se petrece acţiu-
nea (Ionescu 2001: 8). Anumite antroponime sunt adaptate fonetic astfel încât să sur-
prindă caracteristicile etnice ale purtătorului, prezenţa unor nume în mai multe culturi 
naţionale evidenţiind tocmai capacitatea acestora de a fi versatile şi de a circula într-un 
spaţiu geografic vast. Antroponimele cele mai utilizate sunt:

Ioan – 7 ocurenţe, cu variantele: Iancu, Ioanichie, Ion, Ionaş, Ionuţ, Ivan, Oana, Onu;
Gheorghe – 5 ocurenţe, cu variantele: Gheorghe, Gheorghieş, Gogolea, Iordache, Jora;
Tudor – 5 ocurenţe, cu variantele: Toader, Todiraş, Teodora, Tudosia;
Nicolae – 4 ocurenţe, cu variantele: Neculai, Niculăieş, cu acelaşi etimon: Nicodim, 

Nicoară;
Alexandru – 4 ocurenţe, cu variantele: Alexandru, Alexăndrel, Alisandru, Şendrea;
Petre – 4 ocurenţe, cu variantele: Petrea, Petre, Petru;

4 „Armenii au fost siliţi să caute refugiu în Moldova medievală în calea lor spre Europa 
Occidentală. Unele colonii armene din Moldova datează de mare vechime (sic). Locuitorii 
armeni apar în Chilia, Bârlad, Vaslui, Iaşi, Orhei cu sistemul lor administrativ. În oraşele por-
turi ale Moldovei, o preponderenţă mai mare aveau armenii, grecii, italienii, având un sistem 
de organizare religios, profesional şi etnic, ce denotă existenţa unei organizări urbane în cadrul 
târgurilor Moldovei medievale” (Bulgac 2000: 38)
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Ştefan – 3 ocurenţe;
Anastasie – 2 ocurenţe, cu variantele: Nastasă, Nasta;
Ilie – 2 ocurenţe, cu variantele: Ilieş, Ilia.

2.3. Formule denominative de identificare a personajelor 
Numele personajelor5 pot fi clasificate după următoarele criterii:
2.3.1. etimologic – datorită circulaţiei antroponimelor în spaţiul balcanic, delimi-

tarea clară a etimonului unui nume este adesea dificil de realizat6:
– nume cu etimon ebraic: 

(1) Iosif < Yoseph, Ifrim < Efraim < vb. phareh „a fructifica”, Ioil – Io (Iahve) + el (Elohim), 
Irimia < Yirmeyah, Maria < Miriam, Toma < Thomas „geamăn”. 

– nume cu etimon grecesc: 
(2) Agapie < Αγάπη, provine din αγάπη, Alexandru < Αλέξανδρος „care protejează pe 
oameni”, Amfilohie (Şendrea) < Αμφιλόχος; Nastasă < Αναστάσιος < ανάστασις „înviere”, 
Dumitru < Δημήτριος (de la zeiţa Demeter), Gherasim < Γεράσιμος, din γεράς– „dar de 
onoare” şi γεράσμιος „onorat”, „cel care aparţine senectuţii, cel încoronat cu cinste şi ono-
are”, Ioanichie < lat. Ioannicius < gr. Ιωαννίκιος, Neculai < Νικόλαος „victorie”, (monahia) 
Olimpiada (Oana) < Ολυμπιάς, -άδος „locuitoare din Olimp”; Oana < ebr. Iochana sau 
Iohanna, gr. Ιωάννες, lat. Ioannes, provine de la numele Ioan, prin afereză, Nicodim – eti-
mon comun cu Nicolae, Policarp < Πολύκαρπος, având sensul „cu multe roade” (poli- + 
Karpos), Stratonic < Στρατών < στρατός „oaste, forţă militară”, Ştefan < Στέφανος „cerc, 
coroană, ghirlandă”, Tarasie < Ταράσιος –„cel care este bine apărat”, Teoctist < Θεόκτιστος, 
Timoftei variantă a lui Timotei < ΤιμόΘεος, Varlaam < Βαρλαάμ, Vasile < βασιλεύς „rege”.

– nume cu etimon latin: 
(3) Constantin < Constantinus, Cristea < Christianus, formă hipocoristică, Emilian < 
Aemilianus < Aemilius, Martinian – derivat de la Martin < Martinus, nume derivate din 
Marte, zeul războiului, Roman (Vodă) < Romanus, Silvan < Silvanus, Varvara < Barbara.

– nume cu etimon slav7: 
(4) Bogdan – traducerea în slavă a gr. Θεόδωρος, bog – Dumnezeu, dan – „dat”: „dat de 

5 Clasificarea nu cuprinde toate numele din corpus, deoarece numărul lor este extrem de 
mare şi am considerat că nu este necesară o analiză exhaustivă a acestora, numele în sine putând 
fi regăsite în lucrările lexicografice. Ceea ce ne interesează este să demonstrăm diversitatea aces-
tora şi adaptarea numelui la spaţiul de provenienţă al personajului purtător. 

6 În limba română foarte multe nume provin din limba greacă, fie preluate direct, fie prin 
intermediar slav, mai ales datorită cultului bisericesc oriental (săvârşit în limba slavă) şi scrierii 
cu caractere chirilice. Numele greceşti sunt unele formate în această limbă, iar altele sunt împru-
muturi de la vechii evrei, suferind un proces de adaptare. Ulterior, numele au fost preluate de 
la greci şi de către romani, care le-au transmis populaţiilor apusene, iar de la aceştia au ajuns 
în Ţările Române. Existenţa celor două surse onomastice a determinat apariţia unui fenomen 
firesc: preluarea aceluiaşi antroponim prin filiere diferite şi apariţia termenilor diferenţiaţi fon-
etic (varianta obţinută prin filieră latină este cea scrisă, pe când slavii au conservat numele cu 
forma lor din uz – forma vorbită). A se vedea Graur (1965: 48–49).

7 Utilizarea numelor slavone pentru botezarea copiilor nu atestă originea etnică a 
referenţilor, ci demonstrează o realitate istorică. Biserica i-a încurajat pe părinţi să aleagă pentru 
copiii lor nume de sfinţi, gestul având scop apotropaic, iar antroponimele erau cele cunoscute 
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Dumnezeu, Cazimir < Kazimir (format din -mir8 şi kaz – „a învăţa pe altul” sau „a dis-
truge”), Chiajna „prinţesă” (femininul lui „cneaz”), Dragomir – provenit de la o veche 
temă slavă – Драг (drag), Radu (Vodă) < Rado/slav „vesel”, Vladislav < vlad- „stăpânire”, 
slav- „glorie”.

– nume cu etimon turcesc/arab: 
(5) Daud – adaptare în arabă a ebraicului David, Iscander – varianta arabă a numelui 
Alexandru, Mehmet < Muhammad, Soliman < Süleyman (adaptare a ebraicului Solomon), 
Uzun – „înalt”.

– nume cu etimon maghiar: 
(6) Bodea < Bod „călăraş” .

– nume cu etimon german: 
(7) Aloman < alamani – denumirea unor triburi germane de pe lângă Rin, Hărman 
(Neamţu) < Hermann, din hari – „armată”, manna – „bărbat”.

2.3.2. structural – identificarea antroponimică se face prin formule denominative 
constituite din: nume proprii, care au: 

– structură monomembră alcătuită din numele oficial, reprezentat de:
– prenume:

(8) Constantin, Dumitru, Giafar, Irina, Pintilie, Tudosia;
– nume de familie:

(9) Bâlco, Mârza;
– structură monomembră alcătuită din numele neoficial, reprezentat de:
– supranume:

(10) Negrilă, Olăriţa;
– hipocoristic:

(11) Săndrel. 

– structură bimembră oficială, alcătuită din prenume şi nume: 
(12) Nechifor Căliman, Dumitru Crivăţ, Petrea Hărman, Grigoraşcu Jora, Stroia Munteanu, 
Chiriac Sturza.

– structură bimembră neoficială (tradiţională), alcătuită din prenume urmat de 
forma de genitiv a: patronimului (13), antroponimului soţului (14); din prenume şi 
locul de origine9 (15) sau, în cazul ierarhilor, denumirea unităţii administrative biseri-
ceşti sau a mănăstirii pe care o patronează (16): 

(13) Toma lui Bogat;
(14) Ţura a lui Moţoc; 

din cultul oficiat în limba slavonă, prin urmare este firească folosirea acestor formule denomina-
tive şi pentru moldoveni. A se vedea în acest sens Graur (1965: 52).

8 -mir – element de compunere, a cărui valoare nu este destul de clară: „unii îl traduc prin 
pace, alţii prin lume şi mai ales prin vestit” (Graur 1965: 37).

9 O astfel de structură denominativă este specifică şi altor popoare europene (ital-
ian, francez), personajele aparţinând acestor culturi fiind identificate prin formule similare: 
Geronimo della Rovere, Maria de Mangop.
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(15) Constandin de la Avrămeni, Iosip de la Nimirceni;
(16) Tarasie de la Roman.

2.3.3. după criteriul originii şi/sau semnificaţiei:
– nume biblice preluate din Vechiul sau Noul Testament: 

(17) Andrei, Aron, Iosif, Isaiia, Ioil, Ifrim.
– nume teoforice: 

(18) Ioil –„Iahve este Dumnezeu”, Iosif – „Dumnezeu să adauge”, „Dumnezeu a adăugat”, 
Irimie – „Iahve să înalţe”, Martinian < Marte (Zeul războiului), Teoctist – „creat de 
Domnul”, Timoftei – „cinstirea lui Dumnezeu”, Tudosia – „darul lui Dumnezeu”.

– nume calendaristice (hagiografice): 
(19) Constantin, Nicoară; Emilian, Gheorghieş, Ioanichie, Macarie, Neculai, Policarp, 
Silvan, Stratonic, Varlaam.

– nume mitologice: 
(20) Dumitru < Demeter, Dafina < Daphne.

– nume augurale:
(21) Gherasim, Nicodim, Ştefan.

– nume inspirate din aspecte ale realităţii10: caracteristici fizice (22), elemente 
zoomorfe (23), elemente fitomorfe (24), repere temporale ale naşterii11 (25):

(22) Albu, Bălan, Negrilă;
(23) Lupu (Boldiş);
(24) Calomfir, Călina, Mălina, Trandafira12;
(25) Înălţare13.

Numele de familie sunt, în marea lor parte, motivate14, făcând trimitere la diferite 
aspecte concrete ale existenţei referentului sau a predecesorilor săi15:

– vârstă: 
(26) Alexandru Vodă Bătrânul;

– poziţie socială, profesie: 
(27) Alexăndrel Voievod, Alexe Stolnicul, Ioan Teologul, Lazăr Pitărel, Sava Dulgherul, 
Sofronia Doftoroaia, Ştefan Meşter;

10 „Există un număr relativ mare de nume de botez formate în limba română […] şi aces-
tea sunt singurele neîmprumutate (subl. n.). Ele sunt formate eventual din cuvinte comune, de 
origine latină, mai ales botanice (nume de flori sau fructe) şi zoologice (nume de animale)” 
(Graur 1965: 53).

11 Înălţare < in-altiare (lat.) – nume religios, care face trimitere directă la sărbătoarea de 
Înălţarea Domnului, fiind astfel un nume motivat. A se vedea Teleoacă (2011: 624).

12 Acest nume pare împrumutat din limba greacă (<τριαντάφυλλο) (Graur 1965: 53).
13 „Atunci să fie finul nostru şi numele lui să fie Înălţare, după sfânta zi de azi. Să mi-l 

înfăţişezi, staroste, la patruzeci de zile, cu tot cu mama lui şi cu omul ei. Şi pe acest prunc cu 
numele Înălţare ţi-l hărăzesc învăţăcel, să-l faci vânător domnesc” (Sadoveanu 1993: 19).

14 „numele de familie pot proveni din patronime, care la rândul lor au fost la început pore-
cle” (Constantinescu 1963: 29).

15 „în Moldova, numele de familie provenite adesea din porecle, s-au fixat mai devreme 
decât în Muntenia” (Graur 1965: 70).
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– obiecte: 
(28) Anton Buzdugan; 

– origine etnică: 
(29) Bronislav Leşinski, Gheorghe Tătarul, Hărman Neamţu;

– caracteristici fizice: 
(30) Manole Păr-Negru, Iohan Roşu;

– caracteristici morale, comportamentale:
(31) Lupu Boldiş16;

– fenomene ale naturii: 
(32) Dumitru Crivăţ; 

– elemente geografice: 
(33) Samoilă Căliman;

– floră: 
(34) Iancu Migdală; 

– faună:
(35) Ionuţ Jder, (căpitanul) Hulpe;

– părţi ale corpului: 
(36) Iordache Buză; 

– alte elemente: 
(37) Todiraş Aramă.

2.4. Identificarea personajelor prin formule denominative duble
Un număr mic de personaje sunt identificate în text prin două modalităţi de 

denominare: pe de o parte numele oficial şi pe de altă parte porecla. O categorie aparte 
de personaje o reprezintă călugării. Trecerea de la vieţuirea în lume la aceea în sânul 
Bisericii şi asumarea statutului de monah/monahie presupune parcurgerea unor ritu-
aluri, unul dintre acestea fiind şi schimbarea numelui de botez17. Numele nou care va 
fi atribuit urmăreşte să reflecte idealul duhovnicesc al purtătorului. „There are two 
ways of understanding the name issue. On the one hand it can identify the individual 
without giving any other information about him, and on the other hand the name can 
characterize the individual, allude to his/her role in the community or highlight his/
her special devotion to a saint” (Felecan O. 2010: 203–204).

Numele nu este ales aleatoriu, ci, prin el, purtătorul îşi exprimă gratitudinea şi 
respectul faţă de viaţa şi faţă de faptele patronului spiritual ales. Acest nume are rol 
apotropaic pentru noul purtător (vezi Felecan O. 2010: 195).

16 Boldíş „adv. (Reg.) Chiorâş, cu coada ochiului. – Boldi + suf. -iş.” (DEXonline, s.v.).
17 „Rasoforul (slavonă: рясофор), lit. „purtătorul de rasă” este prima treaptă a monahis-

mului propriu-zis. Dacă novicele doreşte să devină călugăr, el „îmbracă” uniforma primei trepte 
a călugăriei printr-o slujbă în timpul căreia este tuns. Deşi în acest moment nu se fac jurăminte, 
candidatul îşi reafirmă, în mod normal, angajamentul de a persevera în viaţa monahală. Apoi 
stareţul îl tunde în călugărie prin tăierea a patru şuviţe de păr din patru locuri ale capului, sub 
formă de cruce. Hainele sale sunt de obicei negre, ceea ce semnifică faptul că acum el este mort 
pentru lume, tot acum acesta primind şi un nume nou” (orthodoxwiki).
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Personajele renunţă la primul nume, pe care fie nu îl mai menţionează – vezi 
majoritatea personajelor cu acest statut –, fie îl refuză – vezi fiul cel mare al lui Manole 
Jder –, asumându-şi noul nume şi identificându-se cu noua identitate.

(38) „când trecem prin norod nu-mi spune Nicoară” (Sadoveanu 1993: 15).

Se pot distinge trei tipuri de situaţii în care apare dubla denominare:
2.4.1. schimbarea numelui oficial iniţial cu un alt nume oficial odată cu depăşirea 

unei etape în evoluţia personală spirituală sau socială:
2.4.1.1. în viaţa laică, prin accederea la un statut social superior:

(39) Ionuţ Păr-Negru > Onu Păr-Negru – titulatură schimbată de vodă la învestirea ref-
erentului cu titlul de comis18.

2.4.1.2. în viaţa monahală, numirea călugărilor atât prin numele iniţial, cât şi prin 
cel primit în urma tunderii la monahism: 

(40) Oana – monahia Olimpiada; 
Sava – călugărul Stratonic; 
Nicoară – părintele Nicodim19.

2.4.2. Numirea atât prin numele oficial (convenţional), cât şi prin poreclă20:
(41) Grigorie Pogonat Gogolea – Răţoi; 
Ionuţ Păr-Negru – Ionuţ Jder/Jder21;

18 „Atunci se cuvine, părinte Amfilohie, să facem noi bună cumpănă acelei mustrări. Să 
dea cuvioşia ta înştiinţare marelui nostru logofăt Toma să poruncească unui diac al său să scrie 
hrisov, de danie de la Domnia noastră lui Onu Păr-Negru, comis, un pământ al nostru Bolboceni, 
ce se află la ţinutul Neamţu între Iezerul lui Modrea şi Braniştea Popii Nandu; să-i fie ocină lui 
şi urmaşilor săi în veci, cu tot cu casa noastră de vânătoare ce se află pe acea moşie” (Sadoveanu 
1993: 542–543).

19 Schimbarea numelor este „in the power of the confessor/abbot. He can also decide the 
keeping of the initial letter of the first name, perhaps as a sign of the continuity between the dead 
lay person and the newly-born monk” (Felecan O. 2010: 202).

20 Pentru o taxonomie multicriterială a poreclelor domnitorilor români din Evul Mediu, 
vezi Munteanu Siserman (2014, 2015).

21 În cazul personajelor care fac parte din familia Păr-Negru, se constată înlocuirea numelui 
de familie cu porecla şi ataşarea acesteia la antroponimul individual al fiecărui membru (Ionuţ 
Jder, Manole Jder ş.a.). În cazul comisoaiei Ilisafta, porecla se adaptează prin derivarea termenului 
masculin cu un sufix moţional: Ilisafta Jderoaia.

Despre numele Păr-Negru, Marcea (1977) consideră că este şi acesta tot o poreclă generată 
de o caracteristică fizică a bărbaţilor din această familie, iar Jder este o a doua poreclă („Avea şi 
el într-adevăr pe obraz, sub coada pleoapei stângi, acel semn oval cât ai pune degetul cel mare, 
împodobit cu păr de coloarea jivinei a cărei poreclă o purta comisul şi, după el, toţi feciorii dom-
niei sale în număr de cinci.” (Sadoveanu 1993: 14): „Ambele nume sunt porecle” (Marcea, op. 
cit.: 233). Dacă este cu adevărat aşa, nu se poate şti, dar utilizarea acestui nume în cadrul for-
mulei antroponimice de identificare personală a referenţilor de către însuşi Vodă în momente 
în care contextul conversaţional face imposibilă orice aluzie sau ironie la adresa purtătorilor lor 
sugerează faptul că această aparentă/iniţială poreclă a devenit între timp un supranume care face 
cinste purtătorilor şi îi diferenţiază de ceilalţi într-o manieră apreciativă, favorabilă.
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Petru Aron Vodă – Petru Vodă Pribeagul;
Samoilă Căliman – Strâmbă-Lemne;
Onofrei Căliman – Sfarmă-Piatră;
Părintele Dragomir – Ciobanul;
Ioanichie – Veveriţa;
Gheorghe Tătaru – Botezatu.

2.5. Criterii socioculturale în selecţia numelor
Personajele romanului analizat construiesc un univers uman heterogen. 

Formulele antroponimice prin care ele se individualizează pot fi analizate atât diastratic 
(pe verticală), urmărind o stratificare pe clase sociale a indivizilor denominaţi, cât şi pe 
orizontală, având în vedere spaţiul populat de personajele purtătoare şi naţionalitatea 
lor. 

Romanul ilustrează societatea din Moldova în secolului al XV-lea. Influenţele 
externe şi-au pus amprenta asupra limbii şi, implicit, asupra sistemului onomastic, 
determinând „aspectul heteroclit” (Constantinescu 1963: 13) al numelor personaje-
lor. Sistemul antroponimic românesc este un proces continuu, „care se manifestă deja 
unitar şi specific la începutul sec. XV” (Tomescu 2017: 405), inventarul denominativ 
fiind alcătuit atât din nume religioase, cât şi laice. 

În onomastica sud-est europeană, fondul principal antroponimic este reprezen-
tat de numele de sfinţi preluate din calendarul creştin în forma greco-slavă. Acestor ele-
mente hagiografice li s-au adăugat nume de la: sârbo-croaţi, ucraineni, albanezi, unguri, 
turci. Fenomene similare se regăsesc şi în cazul celorlalte popoare din regiune, aportul 
fiecăruia în parte fiind greu identificabil22.

În romanul analizat, majoritare sunt personajele de naţionalitate română (firesc, 
de altfel, deoarece evenimentele în care acestea sunt antrenate au loc în special în 
Moldova). Acestea stabilesc contacte cu exponenţi ai altor culturi/naţiuni, fie datorită 
prezenţei străinilor pe teritoriul românesc, fie prin deplasarea peste graniţe a protago-
niştilor. Această diversitate culturală şi etnică este ilustrată în texte şi prin antroponi-
mele specifice fiecărei naţiuni sau prin adaptări idiomatice ale unui etimon comun.

2.5.1. Distribuţia etnică a personajelor
– albanezi („alvaniţi”): 

(42) Atanasie Alvanitul, Grigore Doda;
– armeni: 
(43) Iaţco Hudici;

– evrei („jidovi”): 

22 „Cultura bizantină al cărei produs este calendarul ortodox, folosirea limbii slave în 
administraţie şi biserică, exceptând pe greci, cum şi influenţa primită de la popoarele turcice care 
au dominat succesiv în aceste regiuni, toate acestea au contribuit la formarea acelui fond comun 
în antroponimia popoarelor din sud-est, fond care diferă puţin la suprafaţă, de la un popor la 
altul, astfel că este dificil a distinge aportul fiecăruia în creaţiunea unor forme derivate ce au la 
bază fondul comun” (Constantinescu 1963: 13).
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(44) Trofim;
– germani: 

(45) Hărman Neamţu, Matias Croşca;
– greci: 

(46) Despina Maria; Maria de Mangop;
– italieni:

(47) Chiparelli, Guido Celesti, Antonio, Andrea Vanini, Geronimo della Rovere, Ludovic 
Sforţa Maurul;

– polonezi:
(48) Bronislav Leşinski, Cazimir, August Hroniţki, Faust Popin;

– români (moldoveni):
(49) Alexandru, Manole, Ştefan, Toma, Voichiţa;

– slovaci:
(50) Roman Graniţki;

– tătari:
(51) Batie-Han, Demir, Dimacea, Daud, Gingis-Han, Hrana Beg, Mengli-Ghirai, Mamac;

– turci:
(52) Mehmet, Soliman Paşa, Giafar, Iscander;

– ţigani:
(53) Trandafira, Chira, Costrăş, Calomfir, Olăriţa;

– unguri:
(54) Matiaş Crai;

– ucraineni: 
(55) Ilia Alapin, zis şi Chiorul.

2.5.2. Stratificare socială – evidenţiază varietatea etnică la nivelul tuturor claselor 
sociale:

1. hoţi – personaje declasate social: 
(56) Grigorie Gogolea, zis Răţoi, Atanasie Alvanitul (devenit ulterior oştean);

2. persoane dependente de un stăpân: 
(57) nana Chira, Drăghici;

2. ţărani: 
(58) Sava dulgherul; 

3. târgoveţi: 
(59) Iohan Roşu (hangiu), Iaţco Hudici;

4. mici funcţionari: 
(60) Cristea Mănăilă (vornic), Isaiia (vornic), Mircea (vornic), Nechifor Căliman (sta-
rostele vânătorilor), Toma (logofăt), Todiraş Aramă (jitnicer); 

5. cadre militare: 
(61) Bălan (căpitan), căpitanul Hulpe, Neculai (şatrar23), Ilia Alapin (soldat), Petrea 
Hărman (căpitan), Matias Croşca (oştean);

23 Şătrár „m. (d. şatră). Un boier (numit şi marele şătrar) care îngrijea de şatre (corturi) şi 
de cantonamentul armatei în timp de război şi era şi inspectorul artileriei; mai pe urmă, un boier 
mai mic (boiernaş)” (DEXonline, s.v.).
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6. persoane cu importante funcţii sociale sau administrative:
(61) Goian Albu (pârcălab), Luca Arbore (pârcălab), Bodea (portarul Sucevei), Bâlco 
(pârcălab), Ciopei (pârcălab), Chiriac Sturza (spătar), Dumitru Crivăţ (medelnicer), 
Iuga (postelnic), Ivan (pârcălab), Melinte (mare cămaraş), Faust Popin (pivnicerul lui 
Ştefan cel Mare); 

8. boieri: 
(62) Agapie Ciornohut, Aglaia, Anghelina, Cristea Păr-Negru, Mihu, Ştefan Meşter;

9. preoţi:
a. autohtoni
– mica preoţime de la sat: 

(63) Dragomir (Ciobanul), Dumitru; 
– preoţi ştiutori de carte: 

(64) Emilian, Ifrim;
– călugări, stareţi: 

(65) Gherasim, Gherontie, Ioil, Iosif, Nicodim;
– mari ierarhi: mitropoliţi, episcopi, arhimandriţi:

(66) Amfilohie Şendrea, Tarasie de la Roman; 
b. străini:
– ierarhi:

(67) Papa Sixt – Conducătorul Bisericii Catolice;
– preoţi: 

(68) părintele Geronimo – solul veneţian;
10. conducători:
– mari boieri deveniţi domnitori: 

(69) Ilieş Vodă Muşat, Ştefan Vodă Muşat, Alexandru Vodă Bătrânul; 
– conducători otomani:

(70) Mehmet-Sultan;
– conducători tătari: 

(71) Mengli Ghirai – „hanul de la Crâm”;
– conducători polonezi:

(72) Cazimir „craiul de la Lehia”, regina Elisabeta a craiului Vladislav;
– conducători unguri: 

(73) Matias crai;
– conducători maramureşeni: 

(74) Birtoc – voievod de Maramureş;
– conducători italieni: 

(75) Ludovic Sforţa Maurul.

3. Formula denominativă – modalitate de ancorare 
a personajelor în realitatea vremii

Autorul urmăreşte să ofere imaginea unei societăţi autentice, marcată de varietate 
etnică. Se remarcă la Sadoveanu un pluralism descriptiv24, în care diversitatea este accep-

24 Vezi distincţia pluralism descriptiv/pluralism normativ la Frunză (2002: 67).
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tată firesc în peisajul cultural, sociopolitic şi economic. Aspectul realist se manifestă 
şi la nivelul formulelor denominative, iar în acest scop sunt utilizate şi câteva dintre 
numele personajelor textului, categorie onomastică pe care Mariana Istrate (2000: 48) 
o numeşte ca fiind a numelor reperabile25, prin urmare, numele constituie un reper pen-
tru situarea acţiunii într-un spaţiu şi într-un moment istoric determinat.

Contextualizarea discursivă se realizează prin includerea în spaţiul ficţional a 
numelor unor personalităţi istorice despre care există numeroase atestări documentare 
în măsură să le certifice existenţa reală, fapt ce constituie o modalitate de expresie artis-
tică, prin care autorul doreşte să susţină caracterul realist al scrierii şi să îi dea, în acelaşi 
timp, cititorului impresia de autenticitate. 

3.1. Conducători politici menţionaţi în roman:
– Domni ai Moldovei: 

(76) Roman vodă (Roman I), fratele lui Alexandru cel Bun, 1391–1394;
Alexandru Vodă Bătrânul (Alexandru cel Bun), a domnit între 1400–1432; 
Ilieş vodă, fiul lui Alexandru cel Bun, 1432–1433;
Bogdan Voievod (tatăl lui Ştefan cel Mare), Bogdan al II-lea, 1449–1451;
Petru Aron Vodă, fiul lui Alexandru cel Bun, a domnit de trei ori între 1451–1457;
Ştefan cel Mare: 1457–1504;
Bogdan Vodă (fiul lui Ştefan), Bogdan al III-lea,1504–1517;

– Domni ai Ţării Româneşti:
(77) Radu Vodă (Radu cel Frumos), a domnit de patru ori, cu intermitenţe între 
1462–1475;

Laiotă Basarab, a domnit de trei ori între 1474–1477;
– Conducători ai Ardealului:

(78) Birtoc (Birtoc Dragffy), voievod al Ardealului între 1493–149826;
Iancu de Hunedoara, voievod al Transilvaniei (1441–1446), guvernator şi regent 

al Ungariei (1446–1453);
– Alte state europene:

(79) Cazimir al Poloniei (Cazimir IV Iagello): 1440–1492; 
Matias Crai, conducător al regatului Ungariei între 1458–1490;
Ludovic Sforţa Maurul, duce de Milano (1489–1500);

– Imperiul Otoman: 
(80) Mehmet Sultan (Mahomed al II-lea): 1451–1481;

– Hanatul tătar din Crimeea:
(81) hanul Mamac, cel care atacă Moldova în 1470 şi este învins de Ştefan cel Mare la 
Lipnic;
Mengli Ghirai, han al Crimeii, încheie cu Ştefan cel Mare un tratat de alianţă în 1492.

25 În această categorie se includ numele de personaje care posedă un semn lingvistic iden-
tificator nediferenţiat de acela al indivizilor din realitatea istoric verificabilă (personalităţi poli-
tice, cultural-artistice care apar în postura de personaje, deci sunt istoric reperabile).

26 Vezi Filipaşcu (1997).
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3.2. Conducători de oşti
(82) Suleiman paşa Beglerbegul, în timpul sultanului Mehmed II a atacat Moldova şi s-a 
luptat cu armata lui Ştefan cel Mare în bătălia de la Podul Înalt (1475);

3.3. Personalităţi religioase ale vremii:
(83) Sfântul Iosif (1402–1415) – primul mitropolit al Moldovei; 
Mitropolitul Teoctist I (1453–1478);
Ioanichie (1472–1504) – stareţ al mănăstirii Rădăuţi (Wikipedia); 
episcopul Tarasie de la Roman27. 

Aceste formule antroponimice identifică referenţi reali, trăitori în timpul domni-
torului Ştefan cel Mare, a căror existenţă este atestată istoric şi care apar ca personaje în 
romanul Fraţii Jderi.

4. Concluzii
Analizând structurile onomastice asociate eroilor din romanul lui Mihail 

Sadoveanu, se constată diversitatea acestora sub aspect etimologic, structural, semantic, 
bogăţia lor expresivă, verosimilitatea pe care o conferă numele personajelor prin funcţia 
lor de identificare. 

Clasificările de mai sus permit observarea facilă a structurilor denominative şi 
a criteriilor de selecţie a acestora în funcţie de referent. Se pot identifica următoarele 
aspecte:

– preferinţa pentru formulele denominative monomembre în cazul personajelor 
care aparţin: clerului (preoţi, călugări, arhierei), târgoveţilor, ţărănimii;

– utilizarea atât a formelor monomembre, cât şi a celor bimembre, în cazul mici-
lor funcţionari şi al militarilor;

– folosirea structurilor complexe pentru boieri şi mai ales pentru conducătorii 
de ţări;

– apelul la nume specifice fiecărei naţionalităţi căreia îi aparţin personajele;
– adaptarea fonetică a numelui după criterii etnice: referenţii români poartă 

nume precum: Ioan, Ionuţ, Ionaş, Ioanichie (cu influenţă greacă), polonezii: Iohan, iar 
ruşii: Ivan;

– utilizarea de către membrii claselor sociale considerate inferioare a numelor de 
inspiraţie fitomorfă (24) şi zoomorfă (23);

– apelul la diminutive în cazul referenţilor copii sau tineri28: Alexăndrel, Săndel, 
Gheorghieş Alistar, Ionuţ Jder, Ioniţă, Lăzărel Griga.

27 Nu se cunoaşte exact intervalul de timp în care a ocupat această poziţie, dar „în veacul 
al XV-lea sunt pomeniţi în înscrisuri trei episcopi la Roman: Calist, Tarasie şi Vasile” (Muntean 
2010: 64).

28 În cazul unor personaje, aceste diminutive rămân antroponime definitive, fiindu-le asoci-
ate şi la vârsta maturităţii: Costăchel Turcea, Cozmuţă Negrea, Ştefăniţă Vodă, Iliaş Vodă, Todiraş 
Aramă.
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Numele se prezintă sub forma unor mărci etnografice ale universului pe care îl 
populează personajele purtătoare, atmosfera medievală este reconstituită prin interme-
diul unor nume tradiţionale, de factură hagiografică sau calendaristică, inspirate din 
vechi mitologii autohtone şi/sau universale; acestea reflectă legătura omului cu lumea 
în ansamblul ei, realizând o sugestie discretă asupra caracterului personajelor, deoarece 
„numele oamenilor le defineşte dintru început fizionomia morală” (Istrate 2000: 347).

Respectând rigorile convenţiei onomastice, romanul Fraţii Jderi reflectă o lume 
arhaică, o întrepătrundere de clase sociale, de neamuri, de obiceiuri, care evidenţiază 
caracterul multicultural al societăţii şi epocii descrise.
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