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1. Preliminarii
În cele ce urmează, ne propunem să luăm în discuţie o serie de aspecte legate de 

evoluţia antroponimiei, concepută ca spaţiu al pragmaticii interculturale. Vom adopta 
perspectiva teoretică a socioonomasticii şi a pragmaticii. 

Lucrarea conţine două secţiuni:
A.  În partea preliminară este circumscrisă sfera conceptului de antroponimie în 

perioada actuală, văzută ca rezultantă a comunicării interculturale şi anume:
– o subdisciplină ştiinţifică recentă a onomasticii (antroponimia interculturală); 
– un domeniu problematic cu o importanţă din ce în ce mai mare în viaţa cotidiană; 
– un produs al modei. 
Sunt marcate, apoi, principalele orientări şi rezultate ale acestui domeniu recent de 

cercetare, în care internetul, ca mediu de comunicare, şi globalizarea, ca formă de mani-
festare a comunicării, sunt două fenomene determinante. 

B.  Partea a doua a lucrării este dedicată prezentării câtorva exemple con-
crete, reprezentative pentru diverse straturi culturale, identificabile în antroponimia 
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românească actuală, ca rezultante ale proceselor istorice şi ale contactelor culturale 
ilustrate de antroponimia diacronică. 

1.1. Antroponimia, o subdisciplină a onomasticii tradiţionale
„Antroponimia s-a bucurat şi continuă să se bucure de o atenţie deosebită în 

cadrul cercetării ştiinţifice de profil, în special datorită caracterului său interdisciplinar. 
Integrată onomasticii, alături de toponimie, antroponimia preocupă în acelaşi timp mai 
multe categorii de cercetători (geografi, istorici, arheologi, etnologi, sociologi şi, nu în ulti-
mul rând, lingvişti) tocmai prin optica diferită a acestora asupra obiectului de studiu: 
numele proprii” (Manu Magda 2011: 503).

Cu toate acestea, a trebuit să treacă multă vreme până la apariţia unor noi per-
spective asupra utilizării numelor în societate, alături de direcţia tradiţională, lingvis-
tică, constând în studiul etimologiei şi tipologiei numelor, bazată pe înregistrarea coexis-
tenţei în sincronie a unor straturi antroponimice aparţinând la diverse faze de evoluţie 
istorică. Sistemul antroponimic se dezvoltă în diacronie şi funcţionează în sincronie.

În ciuda stabilităţii pe care o presupune, atât din perspectiva numelui ca fapt 
de limbă, cât şi din perspectiva normelor care guvernează atribuirea numelui unei 
persoane, sistemul antroponimic românesc a cunoscut de-a lungul timpului mutaţii 
profunde. 

În plan structural (v. etimologic), sistemul antroponimic românesc evoluează:
– de la onomasticonul roman (v. Tomescu 2001: 20–21, Moldoveanu 2010: 14), 

care latiniza numele băştinaşe prin adăugarea terminaţiei -us (Decebalus, Mucasenus) 
sau combinându-le cu cele romane (Sex. Rufius Decibalus, P.  Aelius Mucianus, lângă 
Aelia Muciale etc.),

– la numele religioase, introduse prin biserică, la început prin filieră latină1 şi 
apoi greacă (ceea ce explică impunerea la noi a unora dintre variantele orientale, deo-
sebite de cele occidentale, continuatoare ale variantelor latineşti: Nicólaos vs Nicoláus, 
Ioánnes vs Iohannes etc.),

– la bogate influenţe suferite, de-a lungul timpului, prin convieţuirea cu slavi, 
turci, greci, maghiari şi germani, care au lăsat urme până în zilele noastre.

Se ştie că primul aspect care plasează antroponimia în zona lingvistică este 
natura numelor de persoane care au fost, la origine, nume comune (de flori, astre, pietre 

1 Moldoveanu (2010: 14) citează, din bogatul inventar al numelor promovate de biserică, 
câteva care pot fi considerate ca având urmaşi astăzi în limba română; structura lor fonetică are 
o evoluţie asemănătoare cu cea a cuvintelor din vorbirea curentă: Andréas > Îndre(a), Undrea; 
Antonios > Înton, Îndon; Demetrios > Medrea, Medru; Nicólaos > Necoară, Nicoară; Georgios 
> Georz, Giorzu, Zorj. S-a emis ipoteza că aceste nume s-au păstrat decupate din numele 
sărbătorilor religioase în care se prăznuiesc sfinţii Sângeorz (<  Sanctus Georgius), Sânnicoară 
(<  Sanctus Nicoláus), Sâmedru (<  Sanctus Demetrius), Sânziene (<  Sanctus dies Iohannis), 
Sâmpetru (< Sanctus Petrus) etc., dar, pe de-o parte, structura sintagmatică este discutabilă, deo-
arece în limba română ordinea obişnuită este [substantiv + adjectiv], iar pe de alta apar aici şi 
Îndon, Îndrea, neprecedate de sân (< sanctus). Cum situaţia este similară în Occident, modelul 
Sanctus Andréas nu trebuie exclus.
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preţioase, culori etc.) şi care, prin schimbarea statutului lor lingvistic, au devenit nume 
proprii, cum ar fi: Bujor, Crin(a), Floarea, Lăcrămioara, Narcis(a), Viorica; Luminiţa, 
Sorin(a), Steluţa; Mărgări(n)t, Smaranda, Zamfira; Alba, Draga, Negru(ţa) etc. 

Pe de altă parte, însă, nu poate fi omis faptul că antroponimia trebuie tratată ca 
parte integrantă a tradiţiilor culturale (v. Moldoveanu 2010: 13–15), exprimând prin fie-
care dintre aceste nume dorinţa, speranţa donatorilor numelui ca, în faţa colectivităţii 
căreia îi aparţine, purtătorul să se bucure de însuşirile florii, ale soarelui, ale vietăţilor, 
ale pietrelor scumpe etc. şi să fie apreciat ca atare. „Numele era, deci, înzestrat cu valori 
mitice, purtând în el un destin pe care donatorii îl încifrau şi încă îl încifrează în expresia 
cuvântului”. 

Tot acelaşi autor (v. Moldoveanu 2010: 14) subliniază următoarele: „Ancorate 
aşa de puternic în tradiţie, numele de persoane se schimbă totuşi mult de la o epocă la 
alta. Onomasticonul românesc suferă schimbări importante în compartimentul nume-
lor de botez, părând a afecta chiar esenţa acestuia. Numele tradiţionale apar din ce în ce 
mai rar, fiind înlocuite cu nume pe care moda, ca factor de cultură, le impune. Explicaţia 
pentru nume ca Anastasia, Atanasie, Augustin, Teodora, Teodosia, Teofana, Teofil etc., 
reînviate, nu este prezenţa acestora în fondul tradiţional de nume, ci exploatarea virtu-
ţilor unor nume biblice, preluate apoi de necunoscători pentru exotismul lor şi puse ală-
turi de sumedenia de nume stabilite sub impresia unor personaje din filme, cântăreţi, 
sportivi etc., care contribuie la îmbogăţirea patrimoniului onomastic actual”. 

1.2. Antroponimia interculturală, o subdisciplină ştiinţifică recentă a onomasticii
1.2.1. Abordarea antroponimiei din perspectivă interculturală este avantajată de 

două trăsături fundamentale ale numelor proprii, diferite de cele ale numelor comune: 
pe de-o parte de faptul că numele proprii se referă la obiecte exterioare sistemului ling-
vistic şi nu la concepte ale unei limbi şi, pe de altă parte, de faptul că acestea pot func-
ţiona într-o limbă fără a fi semantic transparente şi că, în consecinţă, pot fi transferate 
uşor de la o limbă la alta în cazul comutării de cod.

Prin urmare, în plan funcţional, fenomenul evoluţiei onomasticonului s-a concre-
tizat prin transferul schimbării semantice din domeniul lexical pur şi plasarea acestuia în 
domeniul pragmatic (în care modificările sunt derivate fie prin inferenţă, fie prin asoci-
erea unor cuvinte cu alte cuvinte în utilizarea lor curentă, fixată în funcţie de context) 
( Joseph 2004: 61). În acelaşi timp, schimbările menţionate sunt însoţite de un pro-
ces de subiectivizare (“subjectification” – v. Traugott 1995: 46), definit, în linii mari, ca 
dezvoltare/utilizare a unor expresii antroponimice în legătură cu atitudinea sau credinţa 
vorbitorului referitoare la ceea ce spune2. 

1.2.2. În continuare vom prezenta câteva direcţii din pragmatica antroponi-
mică ce studiază numele proprii în contextul cultural, social, interactiv şi cognitiv în care 

2 Subiectivizarea este un proces gradat, prin care forme şi construcţii care, la început, 
exprimă sensuri lexicale primare, concrete şi obiective, prin utilizare repetată, în contexte sintac-
tice locale, ajung să servească îndeplinirii unor funcţii tot mai abstracte, pragmatice, interpersonale, 
bazate pe reacţia vorbitorului (v. Traugott 1995: 32).
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funcţionează. Cităm, în acest sens, lucrarea, relativ recentă în domeniu, a lui Ainiala şi 
Östman 2017, din care vom reţine câteva aspecte semnificative.

1.2.2.1. Studiul numelor proprii ca elemente ale limbajului funcţionează nu 
numai ca dispozitive de identificare sau referinţă, ci şi ca elemente care sunt utilizate 
pentru a îndeplini o varietate de atribuţii cu relevanţă culturală, socială şi interacţională. 

În cadrul pragmaticii există o mulţime de abordări care, prin tradiţie, se ocupă 
direct sau indirect de nume şi numire: studii filosofice, în care numele sunt legate 
de concepte precum descriere sau deixis; lucrări de pragmatică interculturală, în care 
numele au fost investigate în situaţii de contact lingvistic, sau cercetările exonimelor, care 
se sprijină, de asemenea, pe rezultatele pragmaticii interculturale.

1.2.2.2. În cadrul sociopragmaticii şi al domeniului politeţii, numele sunt subiect 
central în discuţiile privind termenii de adresare, iar în pragmatica interacţională este pri-
mordială folosirea numelor în interacţiunea on-line şi în exprimarea opiniilor şi atitudinilor 
oamenilor faţă de nume (vezi lingvistica perceptuală şi populară). 

1.2.2.3. Un loc special în pragmatica antroponimică îl ocupă socioonomastica. În 
termeni concişi, socioonomastica poate fi definită ca studiu sociolingvistic al numelor, 
orientat, în primul rând, spre utilizarea şi variaţia acestora.

O primă observaţie care se impune referitor la această definiţie este faptul că 
demersul în discuţie depăşeşte planul limbii (langue), situându-se în planul discursului 
(discours). Studiul numelor furnizează limbii elemente care îi permit să fixeze anumite 
coordonate în descrierea sistemului lingvistic; în cazul discursului, studiul numelor 
defineşte chiar obiectul de analiză al cărui domeniu este mult mai larg decât cel al 
lingvisticii. Putem vedea clar că analiza numelor proprii în discurs implică, pe lângă 
dimensiunea lingvistică, luarea în considerare a coordonatelor social, istoric, politic, 
psihologic, filosofic etc. în care se încadrează un enunţ dat.

Socioonomastica se concentrează asupra modului de utilizare a numelor, luând 
în considerare următoarele coordonate tematice: – dimensiunea istorică a numelui 
şi numirii; – domeniile culturale şi situaţionale în care funcţionează numele; – rolul 
numelor în construcţia identităţilor (sociale); – covarianţa dintre funcţionarea nume-
lui şi diverşi factori sociali şi contextuali; – importanţa utilizării numelor în interacţi-
unea cotidiană (variaţia în utilizarea numelor, de ce anumite nume sunt evitate, de ce 
anumite nume sunt asociate cu atitudini peiorative, în ce mod utilizatorii înşişi percep 
chiar numele pe care le utilizează şi de ce vorbitorii cunosc anumite nume şi nu altele); 
– studiul atitudinilor şi poziţiei în raport cu numele şi utilizarea lor.

1.2.3. În cadrul antroponimiei interculturale, o atenţie deosebită se acordă noţiunii 
de culturem şi funcţiei discursive a acestuia. În identificarea şi transferul culturemelor, 
un rol esenţial îl joacă competenţa biculturală şi extralingvistică.

Culturemul, ca realitate culturală proprie unei culturi, este definit (de Lungu 
Badea 2009: 69 şi Moţoc 2017: 154) ca „cea mai mică unitate purtătoare de informaţie 
culturală care nu se regăseşte în mod necesar într-o altă cultură”. Culturemul este: 

– o microunitate monoculturală (este specific unei culturi) care produce un anu-
mit efect, în funcţie de semnificaţie şi context (Lungu Badea 2009: 31, 71);
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– o microunitate relativă; aceasta decurge din subiectivitatea emiţătorului şi a 
receptorului, din bagajul cognitiv şi orizontul de aşteptări propriu fiecărui participant 
la comunicare. 

Din punct de vedere formal se disting (v. Lungu Badea 2009: 67):
– cultureme simple sau compuse (nume proprii);
– cultureme compuse: nume proprii integrate în sintagme şi unităţi frazeologice 

constituite ca unităţi de sens. 
Din punct de vedere funcţional, aceeaşi autoare (Lungu Badea 2009: 92) clasifică 

culturemele în:
– cultureme istorice, care actualizează relaţia dintre emiţător şi epoca sa; 
– cultureme actuale. 
Menţionăm faptul că se acordă un rol însemnat contextului extralingvistic în repe-

rarea, înţelegerea şi restituirea culturemelor, acestea având o determinare istorică, soci-
ală (identitară) şi culturală (v. Moţoc 2017: 162). Contextul extralingvistic este definit 
ca „ansamblul evenimentelor, codurilor, raporturilor sociale etc. necesare pentru înţe-
legerea unui enunţ”.

Cunoaşterea contextului global (lingvistic, extralingvistic şi cultural determină 
reuşita comunicării interculturale (v. Moţoc 2017: 163). Culturemul conţine o dimen-
siune dinamică (v.  Molina 2001): nu există în afara unui context şi apare în cadrul 
transferului cultural între două culturi concrete (dominantă vs minoritară, apropiată vs 
distanţată cultural).

2. Aspecte sincronice şi diacronice în antroponimia 
interculturală pe teren românesc

În continuare ne vom concentra pe caracterizarea subsistemelor antroponimice 
din spaţiul românesc, punând accent pe reconstrucţia straturilor lor istorice şi a contacte-
lor culturale, aşa cum se reflectă acestea în studiul numelor personale. 

Vom propune o viziune asupra cercetărilor onomastice româneşti recente care 
tratează antroponimul ca pe o subcategorie a culturemului. Concret, vom aborda antro-
ponimia din spaţiul românesc actual analizând consecinţele contactului limbilor şi cul-
turilor în care a fost şi este implicată. Vom examina funcţiile comunicative ale aces-
tui tip particular de cultureme din România, asociate contextual cu diverse intenţii 
pragmatice. 

2.1. Culturemele istorice
În aprecierea culturemelor istorice, sunt determinante conceptele de identitate şi 

de etnicitate3. Culturemele se definesc în raport cu cele două concepte, luând în consi-

3 Etnicitatea reprezintă o variabilă cu implicaţii deosebite în viaţa comunităţii. O comu-
nitate care este descrisă ştiinţific drept o varietate regională, istorică, a unui grup etnic mai 
cuprinzător îşi poate asuma o identificare total divergentă faţă de acest grup, cerând să fie 
recunoscută ca atare (sau acţionând ca un grup etnic aparte).
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derare tipul de societate multiculturală în care coexistă antroponimele. Teoreticienii din 
domeniu au identificat trei modele de societate multiculturală:

– modelul „asimilaţionist”, în care cultura minoritară (discriminată) se adaptează 
cultural la cultura majoritară (stăpânitoare); 

– modelul „Apartheid”, în care minorităţile culturale sunt marginalizate, până la 
„ghetoizare”. (societăţile coloniale); 

– modelul „policentric”, în interiorul căruia convieţuiesc culturi diferite, consi-
derate fundamental egale, „societăţi fără centru cultural şi fără majoritate hegemonică” 
(societăţile elveţiană, belgiană şi canadiană).

2.1.1. Modelul asimilaţionist este ilustrat de societăţile româneşti aflate sub stă-
pânire străină, care au exercitat o politică de deznaţionalizare în vederea disoluţiei 
comunităţilor oprimate şi a integrării acestora în comunitatea stăpânitoare. Ne refe-
rim, în primul rând, la populaţia regiunilor istorice, aflate, vremelnic, în afara graniţelor 
României (Transilvania istorică, Banatul) sau la cea a Basarabiei şi Bucovinei.

2.1.1.1. Intervalul 1867–1918 a reprezentat pentru românii din dinastia habsbur-
gică o perioadă destul de grea, deoarece aceştia au fost nevoiţi să reziste unei politici 
agresive de maghiarizare, iar cei din Bucovina unei politici de germanizare şi rutenizare, 
încurajată de autorităţile austriece.

Se nasc, în această perioadă, în Transilvania, două categorii de cultureme istorice 
în antroponimie: numele româneşti supuse unei maghiarizări forţate care circulă în para-
lel cu nume româneşti latinizante (terminate în –us: Augustus, Livius, Titus; Claudia, 
Lavinia, Letiţia) menite să reziste fenomenului de maghiarizare. Cităm, în acest sens, 
un document în care Simon Telkes, preşedintele Societăţii centrale de maghiarizare a 
numelui în anul 1898, indică la nivel instituţional şi particular, modalitatea de maghia-
rizare a numelor româneşti4:

„Aşa cum, prin botez, creştinul devine membru al comunităţii creştine, 
tot aşa, prin maghiarizarea numelui de familie, prin botez naţional, cel cu 
nume străin este primit în societatea maghiară, în rândurile adevăraţilor 
fii ai naţiunii. Acest botez, acest crez este, din punctul de vedere social şi 
naţional, mult mai important decât botezul religios, care nu dă decât un 
prenume şi aduce adepţi numai religiei, pe când maghiarizarea numelui 
de familie îl face maghiar şi astfel ne măreşte încrederea reciprocă şi ne 
face egali întraolaltă, maghiarizarea numelui având, prin urmare, un mare 
rol etic în consolidarea şi unificarea naţiunii noastre.”

 
2.1.1.2. O situaţie specială o prezintă Basarabia istorică, care a cunoscut şi mai 

cunoaşte încă un proces de rusificare a numelor5. Selecţionăm câteva citate în acest 
sens:

4 Republicat de Dan Tănasă, pe http://www.dantanasa.ro/2013/02/04/
sa-nu-uitam-lucrarea-lui-simon-telkes-cum-sa-maghiarizam-numele-d&#8230.

5 Vezi, între altele, Codreanca (2012), Cosniceanu (2012), Dabija (2018), Răileanu 
(2018), Zagaevschi (2014).
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Spre regret, o descălecare de factură moschicească s-a produs şi în antroponimie, tezaur 
scris, ce confirmă originea, îndeletnicirile, istoria neamului. Am putea chiar afirma că 
procesul violent de deznaţionalizare a Basarabiei a început de la nume, încă din 1812, 
şi a continuat cu aceeaşi brutalitate după 1940, prin rusificarea numelor. Concludente 
sunt exemplele excerptate din Arhiva Naţională a Republicii Moldova, din perioada 
1812–1918, derivate cu sufixe ruseşti: Vasilii Gandacov, Iosif Daculov, Matfei Saracov, 
Chiriac Topalov, Gheorghii Bolgarov, Vasilii Serbov, Vasilii Chirilov, Vasilii Guzunov, 
Alexandr Uzunov, Constantin Balţatescov, Efimii Zupcov, Cozma Ursov, Gavriil Vierov, 
Nicolai Marianov, Constantin Burianov... (Răileanu 2018: 106).

Iar prenumele româneşti sunt exclusiv „traduse”, nu mai atestăm Ion, Vasile, Gheorghe, 
Ştefan, Tudor, Dumitru, Grigore, Petru, Alexandru, Ilie, ci doar Ivan, Vasilii, Gheorghii, 
Stepan, Stefan, Feodor, Dimitrii, Grigorii, Piotr, Alexandr, Ilia etc... (Codreanca 2012).

În timpul stăpânirii ruseşti, părinţii mai îndrăzneţi alegeau intenţionat copiilor nume 
„pretenţioase”, „străine”, de cele mai multe ori latine, nu doar pentru a-şi afirma prin aceasta 
ataşamentul la lumea latină, ci pentru a nu permite traducerea în rusă a numelor de botez. 
Când copilul era botezat cu numele de Corneliu, Liviu, Ovidiu, Tiberiu, Titu, Traian, Virgil 
etc., funcţionarul nu găsea nicio paralelă slavă şi era silit să scrie numele în forma propusă. 
Ulterior, toate prenumele care nu se pretau rusificării au fost interzise! (Codreanca 2012).

Prezentăm şi cazul etnicilor români din Serbia (Timoc) dintr-un articol: Când 
Radu şi Pop devin „Radici” şi „Popovici”…6

De-a lungul timpului, statul sârb a dus o neîncetată politică de deznaţionalizare în legătură 
cu etnicii români, punând în aplicare un întreg arsenal menit să destructureze puternica şi 
unita comunitate românească.
În anii 1980, ziarul sârb „Borba” atesta faptul că românii din Timoc numără circa un milion 
de persoane, concentrate în 200 de comune pur româneşti şi 200 de localităţi mixte, plus mai 
multe oraşe în care trăiesc mulţi români… Aceste date reflectă o realitate pe care politica 
statului vecin a încercat mereu s-o sfideze. Mai precis, autorităţile sârbe nu recunosc faptul 
că vlahii şi românii sunt unul şi acelaşi popor. În alt loc, lângă Biserica din centrul satului 
Zlot, există un arc de triumf în miniatură, pavat cu tăbliţe încrustate în chirilică cu numele 
eroilor care au luptat în războaiele balcanice, cu inscripţia „Ostaşilor din Zlot care au murit 
luptându-se pentru liberartea Serbiei în 1912–1918”. S-a mers până acolo cu denaturarea 
adevărului Istoric încât a fost adăugat sufixul „ici” tuturor numelor, românii fiind astfel 
prezentaţi ca… sârbi.

2.1.3. O altă categorie de cultureme istorice sunt acelea născute din interferen-
ţele realizate prin convieţuirea de-a lungul timpului între populaţii trăitoare în societăţi 
multinaţionale7. 

6 Reporter: editura March–23–2016 Comments Off on Când Radu şi Pop devin „Radici” 
şi „Popovici”…

7 De exemplu, în 1918, România Mare a devenit ţara unor numeroase grupuri culturale, 
desemnate drept „minorităţi”, prin alipirea la România (vechiul regat) a Basarabiei (cu o structură 
multietnică rezultată din colonizări cu populaţie germană, ucraineană, rusă şi găgăuză în secolul al 
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2.2. Culturemele actuale
Culturemele actuale sunt rezultatul a două procese mai importante: migraţia şi glo-

balizarea. Faza actuală a contactului intercultural se bazează pe trei caracteristici:
– dislocarea teritorială a comunităţilor şi instituţiilor;
– hibridizarea culturilor (şi anume o interacţiune şi influenţă reciprocă crescândă 

a culturilor lumii, sub diferite forme şi variante (schimb cultural, americanizare);
– globalizarea (adaptarea locală a fenomenelor economice şi culturale universale, 

de la imitaţie prin transformarea creativă, la reacţii de izolare şi respingere radicală).
2.1.1. Migraţia, ca fenomen demografic fundamental, cunoaşte mai multe dimen-

siuni şi forme de manifestare, unele specifice ţârilor în curs de dezvoltare. Datorită 
globalizării, a multiculturalismului, migraţiile etnice, de exemplu, au fost încurajate şi 
susţinute prin decizii politice. Migraţia forţei de muncă în alte ţări a devenit însă un 
fenomen global, care caracterizează mai multe crize politice, religioase, economice sau 
demografice.

2.1.1.1. În ultimii douăzeci şi cinci de ani, România a devenit una dintre princi-
palele ţări-sursă ale migraţiei în Europa. Migraţiile românilor au avut consecinţe iden-
titare asupra etnicităţii şi diversităţii din România şi Europa. Se dezvoltă două procese 
identitare aparent paradoxale: parte din etnicii români trec printr-un proces de schim-
bare sub influenţa habitusului transnaţional al migranţilor, iar etnicii locali trec, uneori, 
printr-un proces de românizare.

În acest cadru, reamintim afirmaţia, avant la lettre, a lui Alexandru Graur (1965: 
9), referitoare la calitatea de culturem (v. signum sociale8) al numelui: „Numele consti-
tuie o părticică din tradiţia, din istoria ţării; ele dau informaţii asupra culturii şi asupra 
modului de viaţă în general”. Graur sublinia ideea că „dintre toate elementele limbii, 
cele mai legate de evoluţia societăţii sunt numele de persoană, ele se înlocuiesc mult 
mai uşor decât numele comune”. 

XIX-lea), a Bucovinei (în care trăia o importantă comunitate ucraineană, alături de evrei, armeni, 
polonezi şi germani), a Banatului (cea mai complexă zonă din punctul de vedere al structurii 
etnice, cuprinzând sârbi, greci, şvabi, maghiari, bulgari, italieni, francezi, spanioli, caraşoveni, 
cehi) şi a Transilvaniei (în care ungurii, saşii şi secuii aveau o pondere importantă şi o situaţie 
de superioritate economică şi culturală faţă de alte etnii). În toate provinciile există, răspândită 
neuniform, şi populaţie romă (ţigănească), sedentară sau migratoare, dar, în orice caz, ignorată. 
Evoluţia acestor grupuri etnice a fost diferită. Sub influenţa naţionalismului maghiar şi german, 
în Transilvania a început un proces de aglutinare etnică, prin marginalizarea secuilor şi german-
izarea saşilor şi şvabilor. Şi un mare număr de evrei transilvăneni s-au identificat cu maghiarii, 
datorită limbii maghiare pe care o adoptaseră. După 1867, secuii nu mai apar în recensăminte ca 
naţionalitate separată, ci sunt asimilaţi de maghiari, iar după 1918 şvabii din Banat şi Satu Mare şi 
saşii ardeleni, alături de ţipţerii din Maramureş, până atunci cu identităţi distincte, devin germani.

8 „Dimensiunea convenţională a antroponimului este dublată de dimensiunea 
socioculturală şi/sau istorică […]: scopul atribuirii de nume este recunoaşterea individului 
la nivelul unei comunităţi prin însuşirea şi practicarea numelui de către membrii colectivităţii 
respective. Ei acceptă şi utilizează prin convenţie (θέσει) numele ales drept signum sociale al indi-
vidului” (Felecan D. 2014: 19).
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2.1.1.2. Dintre numeroasele cercetări efectuate pe marginea fenomenului de inter-
ferenţă interculturală între migranţii români şi etnicii cu care vin în contact pe teritoriile 
de aculturaţie, în planul antroponimiei, amintim doar câteva rezultate semnificative.

Într-un studiu recent asupra temei în discuţie, Camelia Zăbavă (2009) menţi-
onează faptul că, dincolo de mobilitatea numelui de a evolua odată cu societatea, el 
(numele) poate fi considerat o adevărată emblemă a individului, mai cu seamă când 
acesta trăieşte în diaspora. Într-o primă fază (şi nu numai) insul este catalogat de soci-
etate şi după numele pe care îl poartă, fiind identificat cu trăsăturile naţiei căreia îi 
aparţine. 

Rezultatele la care ajunge autoarea se rezumă la următoarele:

Studierea prenumelor purtate de românii din diaspora newyorkeză, de exemplu, 
coroborată cu datele furnizate de informatorii folosiţi în ancheta antroponimică, 
evidenţiază existenţa a trei tendinţe în denominaţie: 1. tendinţa de adaptare la noua 
structură socială, mai ales după prima generaţie de emigranţi, prin adoptarea de pre-
nume americane: Raymond, Karen, Patricia, Jason, Patrick, Lawrence, Brenda, Cassandra, 
Vanessa, Julia, Katelyn, Anne ş.a.m.d. sau prin traducerea celor româneşti: John, Michael, 
Nicholas, Gregory; 2. tendinţa de păstrare a tradiţiei, dar cu adaptare la normele 
internaţionale; altfel spus, preferinţa pentru numele cu circulaţie internaţională: Adrian, 
Victor, Elena, Robert, Maximilian, Filip, Eduard etc. Tot aici am include şi hipocoristicele, 
care prin forma lor trunchiată au acoperire internaţională: Ben, Mary, Alex, Lily, Chris, 
Becca; 3. tendinţa de a păstra în continuare tradiţia românească prin nume ca: Gheorghe, 
Ion, Ana, Maria, Alexandru, Alexandra, Andrei, Ioana, Ştefan, Gabriel (2009: 7).

În ceea ce priveşte cazul vorbitorilor bilingvi din Spania, numele proprii suportă 
diferite transformări în funcţie de caracterul contextual al manifestării sensurilor (vezi, 
referitor la acest subiect, Jieanu 2012: 155–163). Au fost înregistrate următoarele 
aspecte (p. 156):

– unii dintre copiii botezaţi în Spania poartă un nume românesc şi unul spaniol: 
Sara Dorina, Nicoleta Dolores, Alexandra Pilar, Antonio George, Angel Cătălin; această 
unire a numelor, unul românesc şi celălalt spaniol, se explică prin dorinţa de integrare a 
românilor în societatea spaniolă, dublată de dorul de ţară şi de recunoaştere a originilor;

– unii părinţi au optat pentru nume spaniol atunci când şi-au botezat copiii: 
Alicidora, Erik Josep, Javier, Andrès, David Nicolás, Maria Isabel;

– alţii şi-au numit copiii cu nume comune, aparţinând atât limbii spaniole, cât şi 
limbii române: Maria, Carmen, Lucia, Paula, Laura, Daniel; 

– în alte cazuri, numele românilor sunt hispanizate pentru a nu scoate în evidenţă 
că aceştia sunt imigranţi: Ion, Ioana devin Juan, Juana, Alexandru – Alejandro.

În folosirea numelor româneşti de către spanioli intervin două accidente fone-
tice: betacismul (Viorica, Viorel, Victor, Vasile devin Biorica, Biorel, Bictor, Basile) şi pro-
teza (Ştefan, Ştefania, Stela devin Estefan, Estefania, Estela).

2.1.2. Globalizarea este fenomenul care influenţează cel mai pregnant schimbările 
în curs de efectuare în domeniul antroponimiei.
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„Legătura dintre mediul de afaceri, tehnologie, personal de specialitate, sisteme 
de management şi limbă, comunicare, contact lingvistic, comunicare interculturală, 
prin mediile de comunicare de la cele locale şi până la cele globale, dar şi prin inter-
mediul produselor şi desemnării lor se reflectă în circulaţia globală a unei uriaşe mase de 
unităţi lexicale” (Ţurcanu 2011: 363–382). 

Felecan, O. (2010: 17–18), discutând fenomenul de încadrare a onomasticonu-
lui românesc în contextul globalizării, remarca următoarele: „faţă de lexicul comun, 
unde influenţa engleză predomină, sistemul prenumelor preferă împrumuturile din 
limbile romanice, care, în realitate, l-au mai modernizat odată, în perioada relatinizării 
limbii române. Unele prenume italiene, spaniole, franceze s-au adaptat fără probleme, 
altele rămân xenisme antroponimice.”

Nu vom insista asupra acestui domeniu vast care domină lumea ştiinţifică actuală 
pe toate palierele. Vom zăbovi, pe scurt, doar asupra rolului pe care, în acest context, îl 
joacă moda în adoptarea unor antroponime internaţionale9.

În urma cercetărilor întreprinse în domeniu, Teodor Oancă (1995: 7, apud 
Zăbavă 2009) recunoaşte trei tendinţe principale care se manifestă în antroponimia 
românească actuală: 1) negarea (într-o oarecare măsură) a antroponimelor româneşti 
tradiţionale – cu deosebire în mediile orăşeneşti – şi înlocuirea lor tot mai mult cu 
forme diminutivale şi hipocoristice; 2) interesul manifestat pentru unele nume stră-
ine; 3) înmulţirea cuvintelor care alcătuiesc numele personal, atât la acordarea numelui 
nou-născutului, cât şi ulterior, la cerere. 

Bolocan (1999: 374), pe baza unor statistici efectuate pe inventarul antroponi-
mic românesc, apreciază că, după anul 1992, s-au înmulţit sensibil prenumele duble; 
din întregul inventar de nume de botez dintre anii 1995–1999, în jur de 40% sunt 
nume duble. În majoritatea cazurilor, cel de-al doilea nume este preluat din inventarul 
apusean (Anglia, Italia, Franţa, Spania) şi din America şi se adaugă unui nume vechi 
din onomasticonul românesc: Alexandru-Mario, Mihai-Robert, Nicolae-Roberto, Petre-
Orlando, Ana-Miruna, Ioana-Carla, Maria-Mirabella etc.

„Alăturarea a două sau mai multe prenume nu se face după criterii lingvistice 
sau geografice, ci mai degrabă după unele socioculturale (gradul de instrucţie a părin-
ţilor, mediul şi nu în ultimul rând, criteriul estetic” (Zăbavă 2009: 396). În concluzie, 
în cazul antroponimelor şi zoonimelor se iau în calcul factori sociali, culturali şi este-
tici, numele de persoană şi cele de animale de companie supunându-se astfel capriciilor 
modei. Altfel spus, numirea unei persoane sau a unui animal este subiectivă, în vreme ce 
denumirea unei străzi se subordonează unor cu totul alte criterii decât subiectivitatea 
(Ibidem: 399).

3. Consideraţii finale
Viziunea teoretică asupra apelativelor româneşti, expusă în paginile de faţă, poate 

fi dezvoltată şi rafinată, odată cu evoluţia studiilor practice de antroponimie.

9 Pentru acest subiect, vezi în bibliografia onomastică românească clasică (Iordan 1979).
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Întregul domeniu al limbajului şi ideologiei are tangenţă cu numele în discuţiile 
privind identitate, etică, însuşire şi resposabilitate. Concepţia pragmatică asupra antropo-
nimelor extinde studiul acestora către următoarea problematică:

– dependenţa de situaţia de comunicare (aceasta se referă la raportarea enunţului 
la timp şi spaţiu); 

– caracterul orientativ (care presupune indicarea referentului, fără a-l numi); 
– caracterul egocentrist (care implică subiectivitatea vorbitorului în funcţie de pozi-

ţia căruia se interpretează enunţul; decodarea numelor se face în funcţie de atitudinea 
subiectivă sau obiectivă proprie interlocutorilor);

– caracterul relaţional (care se referă la legătura pe care numele proprii o realizează 
între cuvintele unui enunţ; ele îndeplinesc funcţia de conectori textuali, funcţionând ca 
punţi de legătură între planul verbal, conţinutul enunţiativ explicit, şi cel contextual 
sau ca „ghid de interpretare” – numele sunt sensibile la conţinutul exprimat, la ordinea 
secvenţială şi la contextul în care trebuie interpretat enunţul).
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