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Abstract: This paper is aimed at analysing the functions of names in Romanian and 
foreign fairy tales by highlighting similarities and differences of names in various 
cultures (English, French, German and Romanian). 
In comparison with names in real life, proper names in literature feature more 
functions than that of identification, as such names are varied from a semantic and 
structural perspective. The relationship between a name and its bearer is motivated; 
thus, literary names are generally more innovative and their structure is much more 
complicated than in the case of names in real life. One finds it impossible to talk 
about a set of stable functions of names in fairy-tale discourse, since it is impossible 
for one to separate their hierarchy from the text in which they appear. The functions 
of proper names in fairy tales are inferred by means of analogy based on the more 
general functions of verbal communication defined by Jakobson (1964: 88–94). 
In the framework of fairy-tale discourse, the functions are not independent, but 
actually depend on one another, as names in fairy tales are polyfunctional in 
themselves. Several functions occur: dominant (referential), as well as subjacent or 
latent (allusive, camouflage, localisation, didactic-educational, expressive, semantic and 
sociological) functions. 
The research framework of this paper is onomastics, but the approach is 
transdisciplinary. The methods belong to pragmatics, semantics and semiotics.
The corpus was compiled from anthologies of folktales and modern fairy tales. 
Keywords: names, fairy tales, functions, proper names, literary onomastics.

Preliminarii
În lucrarea de faţă ne propunem să abordăm funcţiile1 denominaţiei în basme 

româneşti şi străine în traducere, urmărind aspecte asemănătoare şi contrastive ale 
numelor în mai multe culturi.

Basmele sunt oglinda societăţii şi reprezintă un patrimoniu cultural inestima-
bil, expresia unei comunităţi care devine tot mai variată din punct de vedere etnic şi, 

1 „În cazul textului literar (ficţional şi liric), limbajul dezvoltă o funcţie suplimentară celei 
de comunicare propriu-zise, şi anume funcţia estetic-reprezentaţională: producere de ficţiuni şi 
exteriorizare a eului poetic” (Felecan D. 2018: 79). 
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totodată, lingvistic. Aceste poveşti reperează contaminări, împrumuturi, schimburi de 
imagini sau teme, operând la nivelul onomasticii cu nume care, uneori, îşi găsesc cores-
pondent sau nu în celelalte culturi. Povestite de cei bătrâni cu voce molcomă, basmele 
transmit fie mesaje cu caracter ludic, fie conţin obiective mai profunde, cu caracter etic, 
moral sau social. 

Perspectiva de abordare este una inter- şi transdisciplinară2, iar metodele utili-
zate sunt analiza mitologică, semantică, semiotică.

Corpusul este preluat din antologii de basme româneşti şi străine, culte şi popu-
lare şi din internet.

Numele proprii din basme – mărci identitare ale unei culturi
Structurile designative propriale3 din discursul fabulos sunt semne ling-

vistice identificatoare care, la nivel intertextual, funcţionează profund motivat. 
Intenţionalitatea alegerii unui nume propriu are repercusiuni în crearea universului 
fabulos, mai ales pentru că se impune instituirea unor convenţii textuale care vizează 
structurarea numelui propriu ca axă pe care se va construi personajul denumit, precum 
şi spaţiul circumscris de un anumit nume de loc. Numele proprii, atât cele reale, pre-
luate din inventarul onomastic românesc, cât şi cele fictive, create pentru denumirea 
personajelor imaginate, au caracter istoric şi motivaţie social-culturală. 

Formulele onomastice din basmele tradiţionale româneşti reiterează, într-o oare-
care măsură, structura specifică sistemului denominativ românesc, în universul fabulos 
regăsindu-se, în cvasitotalitatea lor, categoriile antroponimice: deonomastice, diminu-
tive, hipocoristice, porecle, supranume.

Tratând onomasticonul fabulos dintr-o perspectivă traductivă, identificăm situa-
ţii de intraductibilitate sau dificultatea cu care se confruntă traducătorul în transpune-
rea dintr-un sistem lingvistic în altul, deoarece numele devin în timp brandul comuni-
tăţii care le-a creat. Aceste nume pot fi incluse în categoria culturemelor şi denotă feno-
mene tipice unei culturi şi, de aceea, greu de transpus într-o altă limbă. Aşa se explică 
de ce Făt-Frumos în traducere nu păstrează forma făt, specific românească (fr. Prince 
Charmant, eng. Prince Charming, germ. Prinz Wunderhold), iar termenii zmeu şi căpcăun 
în fr. (l’ogre), eng. (the ogre), germ. (der Oger) au formă omonimă. Corespondentul lui 

2 În acord cu Nicolescu (1999: 52–53).
3 Pentru sintagma denominaţii propriale, vezi Daiana Felecan (2014: 90–91): „Datorită 

amplorii luate în ultimele decenii de procesul denominaţiei personale, se impune lărgirea sferei 
semantice de cuprindere a noţiunii nume propriu de persoană/antroponim, în sensul unei relaxări 
accentuate a limitelor de sens ale sintagmei şi al înlesnirii pătrunderii unor formaţiuni recente, 
rezultate 

– fie din surse lingvistice interne (prin apelul la valenţele lexico-gramaticale ale limbii: 
combinări, recategorizări funcţionale sau prin exploatarea valenţelor stilistice ale acesteia: 
antonomază, metaforă, metonimie), 

– fie din surse externe (împrumuturi din alte limbi). 
Numim formaţiunile nominale obţinute în urma unor procese de convertire lexico-semantică 

şi/sau stilistică denominaţii propriale”.
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Făt-Frumos pentru italieni este Il Principe azzurro, iar Zâna Bună este La Fata dai Capelli 
Turchini sau La Fata Azzurra. Aceste nume simbolice vor fi descifrate doar de către cel 
care ştie că albastrul, în mentalitatea celor din Peninsulă, evocă limpezimea cerului, 
vastele întinderi de apă, seninul, pacea, deci sugerează o dimensiune spirituală. „În 
ceea ce priveşte domeniul traducerii, transpunerea unei opere literare într-o altă limbă 
decât cea în care a fost redactată iniţial devine o lectură plurală. Orice traducere conţine 
urmele subiectivităţii receptorului (-interpret) – traducător, care are ca punct de ple-
care în actul lecturii – interpretării – traducerii operei un univers real sau fictiv, raportat 
la organizarea «texistenţială»” (Munteanu Siserman 2017: 201). Sunt ocurente cazuri 
de traducere a numelor personajelor, mai ales atunci când acestea aparţin clasei ape-
lativelor generice şi nu prezintă ocurenţă în nomenclatorul lumii reale (Cenuşăreasa, 
Frumoasa din Pădurea Adormită, Scufiţa Roşie). În alte cazuri, asistăm la un „report” 
onomastic, numele personajelor fiind puternic amprentate de o identitate culturală 
(Gretel, Elsa, Irma, Leila). Rescrierea unor basme „clasice” din patrimoniul literar uni-
versal Frumoasa din Pădurea Adormită, Crăiasa Zăpezii în versiuni moderne, respectiv 
Malefica, Frozen, permit introspecţii asupra avatarurilor pe care le suferă denominaţia 
personajelor şi, implicit, modificările de statut sau de rol în noua tramă narativă.

Funcţiile denominaţiei în basme
În viziune jakobsoniană
În comparaţie cu numele din viaţa reală, numele proprii din literatură au mult 

mai multe funcţii decât cea de identificare, ele sunt mai diverse din punct de vedere 
semantic şi structural. Relaţia nume-purtător este motivată, astfel încât numele lite-
rare sunt, în general, mai inovative şi structura lor este mult mai complicată decât a 
numelor din viaţa reală. Este imposibil de vorbit despre un set de funcţii stabile la 
nivelul denominaţiei din discursul fabulos, deoarece ierarhia lor este cu neputinţă de 
separat de textul în care apar. În ceea ce priveşte funcţiile denominaţiei din basme, ele 
sunt deduse, prin analogie, din acelea mai generale ale comunicării verbale, prefigurate 
de Jakobson4. Dintre funcţiile descrise de autorul sus-menţionat, sunt prezente şi în 
basme următoarele:

a) funcţia referenţială, personajele fiind numite în cadrul discursului fabulos 
(Fănică, Istian Viteazul, Lelea Nastasie, Sorin). Fănică (diminutiv format cu sufixul -ică) 

4 Jakobson (1964: 88–94) distinge şase funcţii ale limbajului: funcţia referenţială 
(denotativă sau informativă) orientată spre referentul mesajului are o valoare pur noţională, 
informează despre cineva sau despre ceva, funcţia emotivă (expresivă sau interjecţională) este 
concentrată asupra stării sufleteşti a emiţătorului cu privire la mesajul transmis şi marchează 
participarea afectivă a vorbitorului la enunţ, funcţia conativă (persuasivă sau retorică) orientează 
enunţul către destinatar (receptor) şi uzitează de formele de vocativ şi de imperativ, funcţia 
fatică asigură menţinerea contactului de comunicare dintre vorbitor şi interlocutori, funcţia 
metalingvistică cu rol de comentariu şi control al codului, aceasta predominând în frazele care 
aparţin metalimbajului, funcţia poetică (estetică sau literară) se referă la mesaj, fiind considerată 
de Jakobson o funcţie dominantă a limbajului uman, îmbrăţişând întreaga comunicare umană.
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< Ştefan, prenume de mare circulaţie atât în perioada creştină, cât şi în perioada clasică 
grecească, având la bază un substantiv comun grecesc stephanos cu sensul „coroană, 
ghirlandă, cunună” (Petrache 1998: 89, Ionescu 2001: 361, Bălan Mihailovici 2003: 
538). Este considerat un nume afectiv cu implicaţii augurale, care a pătruns în ono-
mastica românească cu mult înainte de influenţa slavă (forma cea mai veche Ştefu). 
În basm, Fănică este un sfetnic la curtea lui Negru-Împărat, apropiat acestuia, de aici 
rezultând forma diminutivală a numelui.

Istian Viteazul, un hipocoristic < Iustin, prenume format în epoca imperială 
romană, cu semnificaţia „just, drept, conform legii” < adj. latinesc iustus, -a, -um. La 
nivelul speciei investigate de noi, numele şi-l atribuie fata cea mică a unui împărat, 
căruia i-a fost cerut ajutor de către împăratul vecin. Cum nu avea niciun fiu, ci trei fete, 
cea mai mică a reuşit să treacă probele impuse de tatăl ei şi a devenit atât de puternică 
în luptă aidoma unui adevărat erou. Fata şi-a ales un nume simbolic, deoarece ea iubea 
dreptatea şi adevărul, luptând vitejeşte pentru acestea. Numele este însoţit de adjecti-
vul substantivizat „viteazul”, care denotă calităţile purtătorului. 

Lelea Nastasie, formă denominativă care include în structura sa un termen generic 
„lelea” < sl. lelǐa, „mătuşă”, „epitet respectuos care se adresează în popor unei surori sau 
unei femei ceva mai mari, dar nu încă bătrână” (MDA 2010, s.v.), şi prenumele Nastasie, 
un hipocoristic care provine de la Anastasie, Anastasia, un nume devoţional, de origine 
greacă, alcătuit din două forme lexicale ana-, „sus” + stásio, „a sta” (Petrache 1998: 20, 
Bălan Mihailovici 2003: 32). Antroponimul este uzitat în epoca precreştină cu sensul 
de „înviere din moarte” (Ionescu 2001: 32). Femeia este purtătoarea unui nume sim-
bolic în basm, deoarece este mama Ilenei, o fată de condiţie modestă şi nu foarte răsă-
rită la minte, dar frumoasă, pe care o trimite la curtea împăratului să-şi găsească rostul. 
Antroponimul denotă trecerea de la o stare la alta, în ceea ce priveşte statutul social al 
mamei prin propria fiică, în primul rând, este vorba de căsătorie, dar şi de condiţia pe 
care o obţine ulterior fata – soţia fiului împăratului. Astfel, numele sugerează puterea 
unei femei simple, de vârstă mijlocie – „lele”, care reuşeşte să-şi depăşească propria con-
diţie prin fiica sa, la rându-i purtătoare a unui nume simbolic în basme, şi anume, Ileana. 

Sorin este un nume augural format pe teren românesc, provenit de la substantivul 
„soare”. „Sfânta Vineri” a botezat copilul în mare şi i-a pus numele Sorin, fiindcă el era 
născut de la soare, şi îl îmbrăcă în cămaşă făcută de ea” (Fundescu 2010: 246). 

b) funcţia emotivă, cu scop în exprimarea sentimentelor nominatorului faţă de 
numele personajului. „Derivarea la nivel antroponimic – activă de timpuriu – participă 
prin numeroşii săi formanţi la apariţia de nume noi; utilizarea unuia sau altuia dintre 
ei ne furnizează informaţii diferite despre o persoană” (Burci 2001: 13). Aşadar, sufi-
xele diminutivale (-aş, -işor, -iţă, -ucă) şi augmentative (-an, -ău, -ilă, -oiu) au rolul de a 
exprima sentimente faţă de persoana numită.

Stratul emotiv al limbajului din basme, referitor la denominaţie, este constituit din 
porecle (Hăranca, Mama Huciului, Marţolea, Prostul Năzdrăvan) şi diminutive (Grigoraş, 
Ilenuţa, Norocel Flăcăul, Toderaş, Zână Zânişoară). Hăranca este o poreclă pentru Mama 
Zmeului, un regionalism care denotă o femeie rea, afurisită (DLR 2010, s.v.). 



Oliviu Felecan, Alina Bugheşiu (eds.), PROCEEDINGS OF ICONN 5 (2019)  •  1005

Porecla Muma Huciului inserează două substantive, unul în nominativ, iar celă-
lalt în genitiv, ambele având formă populară. Lexemul „huci” este un regionalism < 
ucr. hušca, „desiş” şi sugerează că personajul locuieşte în păduri sălbatice, neumblate 
de picior omenesc, dar numele este legat şi de un alt sens al cuvântului, şi anume, 
„unealtă de scărmănat lână” (DLR 2010, s.v.). În basm, Muma Huciului este cea care 
o ajută pe Ileana să toarcă lână la palat şi astfel, fata, datorită hărniciei, se căsătoreşte 
cu fiul împăratului. Numele este un sinonim pentru Muma Pădurii, având o tentă 
malefică. Totuşi, la nivelul semnificantului/semnificatului se creează o inconsecvenţă, 
forma antroponimică numind un personaj adjuvant şi, prin urmare, numele este înves-
tit cu valenţe benefice. 

Marţolea este sinonim cu Muma Pădurii, în unele basme (vezi Pop Reteganul 
2017: 64). Deşi forma numelui ne trimite cu gândul la un personaj masculin, contrar 
aşteptărilor, lexemul „marţi” + sufixul augmentativ -olea întruchipează o fiinţă imagi-
nară, „o divinitate nefastă, o babă slută, care pedepseşte femeile care lucrează în ziua de 
marţi [...]. Marţolea are puterea plurimetamorfozării, strecurându-se discret în casele 
femeilor şi dându-le pedepse” (Kernbach 2004: 399). În basmul analizat, Marţolea este 
un personaj adjuvant, în ciuda numelui perceput ca fiind malefic. Numele poate fi con-
siderat o mască duală, personajul acţionând în funcţie de circumstanţă. 

Prostul Năzdrăvan este o poreclă care are la bază un oximoron. Antroponimul 
compus implică două lexeme substantivizate, „prostul”, om lipsit de inteligenţă şi „năz-
drăvan”, în basme cu sensul „înzestrat cu puteri miraculoase”. Forma denominativă 
indică ceea ce proverbul susţine „prost să fii, noroc să ai”, adică circumstanţele îi conferă 
personajului puterea de a-şi depăşi propria condiţie, dar şi de a se redescoperi pe sine 
prin încercările la care este supus. 

Grigoraş este un nume diminutival, format cu sufixul -aş. Provine din grecescul 
gregoréo, „sunt complet treaz” (Ionescu 2001: 198). Unele credinţe populare legate de 
acest nume invocă obiceiuri legate de frica de lupi sau spaima provocată de boala „olo-
gelii” (Ibidem 2001: 199). În basmul supus cercetării, numele este atribuit unui fiu de 
împărat, vigilent şi puternic, calităţi care îi sunt revendicate prin actul numirii. 

Norocel Flăcăul este un antroponim bimembru, primul lexem fiind format de la 
cuvântul „noroc” + sufixul diminutival -el, iar al doilea termen este un substantiv arti-
culat care precizează vârsta personajului. Norocel munceşte ca argat, iar cu puţin noroc, 
indus chiar de nume, reuşeşte să ajungă ginerele împăratului. Structura denominativă 
încadrează personajul într-o matrice caracterială ocurentă în toate basmele noastre, şi 
anume omul simplu cu puţin noroc poate să ajungă departe. 

Toderaş este varianta populară a numelui Teodor < gr. Theódoros, alcătuit din theós 
şi doron, „darul zeului” (Ionescu 2001: 378). Personajul poartă un nume simbolic, 
acest lucru explicându-se prin cele trei daruri (obiecte magice), un corn, o pungă şi un 
clop, pe care le primeşte, însă îi sunt furate prin vicleşug de fiica împăratului pe care o 
ceruse de soţie. Deghizat în „doftor”, îi scapă de coarne pe împărat, pe împărăteasă şi pe 
fiica lor, obţinându-şi darurile furate de la aceştia. Numele este un diminutiv, deoarece 
purtătorul este fiul cel mai mic al unui om sărac. Este regăsibilă în basm şi varianta 
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Toderică (Toader + sufixul diminutival -ică) cu rol de a întări statutul personajului – cel 
mai mic din familie. Astfel, cele mai multe prenume sunt forme scurte, hipocoristice 
sau diminutivale, cu rol de păstrare a registrului familiar al basmului străin (alocutorii 
sunt copiii). Întâlnim diminutive: Gretel < formă de alint de la Grete < formă scurtă 
de la Margareta (perlă), de origine suedeză (Duden 2003: 148), Hänsel < formă de 
alint de la Hans < formă scurtă de la Johannes (Duden 2003: 154), hipocoristice: Elsa 
< Elisabeth (< ebraică „Dumnezeu este perfecţiunea”), Kay < origine nordică, folosit 
în limbajul copiilor fie de la forma Garrit (Gerhard) sau Klais (Nikolaus), fie de ori-
gine latină, Caius (Duden 2003: 199), Kristoff < gr. Christophoros (Duden 2003: 80), 
nume vechi, atestat din primele secole, deoarece a fost evidentă semnificaţia sa teofo-
rică pentru toţi vorbitorii de limbă greacă şi latină. La baza acestui nume se află prenu-
mele grecesc compus (Christoforos), în alcătuirea căruia sunt două cuvinte Hristos + 
fóros, „purtător de Hristos”. Irma < o formă veche germanică ermana, irmina, „universal” 
(Duden 2003: 115). Alte nume întâlnite în basmele străine alese sunt: Gerda < origine 
nordică Hildegard sau Irmgard, „gard, împrejmuire”. În mitologia nordică, Gerda este 
fiica frumoasă a unui gigant care se căsătoreşte cu zeul fertilităţii Freyr (Duden 2003: 
139), Leila < din limba arabă „întuneric” (Duden 2003: 214), Olaf < dintr-un dialect 
vechi nordic „strămoş” sau este numele unui rege vechi norvegian (Duden 2003: 262). 

Rumpelstilzchen (< o formă diminutivă, cu sensul „a şchiopăta, şchiopul” (Vladu 
2013: 963) este un personaj din basmele germane, întâlnit şi în poveştile noastre sub 
numele Statu-Palmă-Barbă-Cot sau Spiriduş. Este un simbol al focului, al unicităţii, al 
atemporalităţii. „Şchiopătarea este un semn de slăbiciune, de nedeplinătate, de deze-
chilibru, […], o slăbiciune a sufletului” (Chevalier, Gheerbrant 1994: 315). 

Rapunzel, un alt personaj din basmele germane, întâlnit atât în varianta clasică cu 
nume omonim, cât şi în cea modernă, Tangled. Numele său este legat de flori, plante, 
fiind tradus prin „bănică” sau „spinuţă”. În alte variante apare sub forma Rapünzchensalat 
sau Rapünzchen, „salată” (Herfurth 1989: 255). Personajul feminin întruchipează 
seducţia, atracţia feminină datorită părului foarte lung, un simbol al forţei, al virilităţii, 
dar şi al libertăţii.

Aceste diminutive şi porecle, în funcţie de actualizarea contextuală, au rolul la 
nivel pragmatic de a menţine trează atenţia interlocutorilor. Astfel, în unele circum-
stanţe este activată funcţia fatică.

c) funcţia conativă, orientată predominant spre receptor, cu rol de a-l provoca 
(Naramzo!, Smando!). Substantivele sunt în vocativ, formă specifică acestei funcţii. 
Naramza este un nume < ngr. nerántzi, neránzi, „portocală”, derivat din naramz „vân-
zător de portocale” (DLR 2010, s.v.). Purtătoarea acestei structuri denominative este 
frumoasă şi se aseamănă cu o portocală, acest fruct fiind un simbol al fecundităţii. În 
basm apare sintagma Naramza a Frumoasă. 

Smanda este un hipocoristic care are la bază etimonul românesc smarand, vari-
antă a lexemului smarald „piatră preţioasă strălucitoare, de culoare verde şi foarte trans-
parentă” (Ionescu 2001: 350). În basm, personajul este fiica Crivăţului, vântul rece 
care întruchipează principiul malefic. Numele fetei este simbolic, întrucât smaraldul 
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îmbracă un aspect fast, binecuvântat, deoarece „creşte dimineaţa, în vremea răsăritului, 
atunci când verdeaţa pământului şi a ierbii îşi atinge deplinătatea, lucru ce explică de 
minune culoarea sa verde” (Chevalier, Gheerbrant 1994: 233), dar, totodată, forma 
denominativă poate fi privită şi sub latura sa nefastă, piatra fiind asociată „în lapida-
riul creştin, cu cele mai periculoase creaturi ale iadului” (Ibidem: 233). Crivăţul este un 
personaj negativ, acest lucru simţindu-se şi la nivelul formei onomastice prin consoana 
stridentă „ţ”, iar Smanda este fiica acestuia. Ea se îndrăgosteşte de Făt-Frumos, pe care 
îl ajută, căsătorindu-se cu acesta şi, astfel, se eliberează de latura sa nefastă, prezentă 
prin numele pe care îl poartă. În textul nostru, antroponimul întruchipează un simbol 
al primăverii, el evoluţiei şi se opune forţelor iernatice, involutive ale tatălui, Crivăţul.

d) funcţia poetică vizează adâncimea mesajului, adică a numelui privit în toată 
complexitatea lui (Manea Câmpului, Negru-Împărat, Sarsailă, Vâjbaba, Ucigă-l Toaca). 

Manea Câmpului5 este o structură antroponimică formată din două substantive, 
unul în nominativ, articulat, şi celălalt în genitiv. Numele anunţă naşterea miraculoasă 
a eroului, adică din „mana”, „forţă supranaturală impersonală, care ar sălăşlui în lucruri, 
în plante, în animale şi în oameni, exercitând o acţiune cauzală” (DLR 2010, s.v.). 
Forma denominativă este o metaforă pentru alimentul miraculos obţinut din ierburile 
tămăduitoare ale câmpului. O altă interpretare a numelui ar fi manea – „piatră preţioasă 
în zona Moldovei” (vezi MDA 2010, s.v.). 

Negru-Împărat este un epitet cromatic, numele semnificând nefastul, din cauza 
culorii negre, considerată ambivalentă. „În valoare absolută, Negrul, culoare con-
trară Albului, este egalul acestuia. Ca şi albul, el se poate situa la cele două extremi-
tăţi ale gamei cromatice, ca limită fie a culorilor calde, fie a culorilor reci” (Chevalier, 
Gheerbrant 1994: 334). În textul nostru, numele întruchipează principiul malefic, per-
sonajul trăind în huzur şi ajungând să-şi distrugă propria împărăţie.

Sarsailă este un eufemism pentru diavol. Structura numelui este apropiată de cea 
a poreclelor (sufixul augmentativ -ilă), iar repetiţia consoanei -s (aliteraţie) împreună 
cu sufixul sus-menţionat îi conferă numelui o tentă ludică, comică. Etimologia nume-
lui este nesigură, unii considerând că antroponimul ar proveni „din slavul Sarasaelǔ, 
numele lui Lucifer în literatura religioasă slavo-bizantină” (DLR 2010, s.v.). În basmul 
investigat de noi, personajul „plezneşte de ciudă”, deoarece nu reuşeşte să-l determine 
pe Pescăruş-Împărat să-l urmeze. 

Vâjbaba este o poreclă pentru Muma Zmeilor. Forma denominativă este alcătu-
ită dintr-o interjecţie -vâj (onomatopee), care imită zgomotul caracteristic produs de 
personaj, asemănător vântului + substantivul „baba”. Ar putea fi vorba, de asemenea, de 
substantivul „vâj” – „bătrân, moş, moşneag”, pentru care nu avem echivalent feminin, 
iar porecla ar putea conţine un pleonasm (babă bătrână). Avem în vedere tot un nume 

5 „Într-o zi s-apucă femeia ş-o strâns din toată buruiana câte-o floare şi le-o pus într-o oală 
ş-o pus oala la foc să fiarbă. Şi din fiertura aceea s-o făcut un fel de zamă. Femeia a luat ş-o 
băut zamă de aceea şi s-o scăldat în zamă de aceea, şi din ceasu-acela o purces groasă… Nu 
după multă vreme o făcut femeia un copil şi copilului aceluia i-o pus numele Manea Câmpului” 
(Fundescu 2010: 176).
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cu alură comică, un ludonim, cu o formă asemănătoare limbajului copiilor. Personajul 
locuieşte în Fundul Iadului şi deţine caii cei mai năzdrăvani. 

Ucigă-l Toaca este un eufemism pentru diavol ocurent în literatura noastră. 
Numele este alcătuit dintr-un verb la conjunctiv „ucigă” + pron. pers. „-l” + substan-
tivul „toaca”, „placă de lemn sau de metal pe care se bate ritmic cu unul sau cu două 
ciocănele, pentru a anunţa începerea serviciului religios sau anumite momente ale lui 
la biserică sau la mănăstire” (DLR 2010, s.v.). Structura denominativă sugerează alun-
garea spiritului malefic prin zgomot, acest fapt fiind întâlnit nu numai în basme, ci şi în 
jocurile performate la început de An Nou (Capra, Ursul).

În cadrul discursului fabulos, funcţiile nu apar independente, ci dependente una 
de cealaltă, numele în basme fiind, prin esenţă, polifuncţionale. Sunt prezente funcţiile 
„dominante sau manifeste”, alături de altele „subiacente sau latente” (Cuceu 1999: 97). 
Acelaşi autor clasifică funcţiile în „interne”, care configurează comunicarea interumană 
(se fac referiri la funcţiile comunicării ale lui Jakobson) şi „externe”, cu privire la gradul 
de evoluţie a procesului numirii în basme ca fenomen social.

Alte tipuri de funcţii denominative
Funcţiile numelor în basme sunt clasificate şi astfel: (vezi Cuceu 1999: 93–128, 

Byjak 2005: 390, Debus 2005: 410, Fornalczyk 2010: 65):
a) Primare sau dominante:
a1) funcţia referenţială (numită şi denotativă sau informativă) cu rol de a identifica 

şi de a diferenţia personajele între ele, prin nume. Este orientată spre referentul mesaju-
lui, fiind considerată o funcţie primordială, coexistând cu alte funcţii latente (preluată 
de la Jakobson) (Moş Gligor, Nenea Pahon, Săftica, Trifon). Moş Gligor este un antropo-
nim bimembru, primul termen, Moş (derivat regresiv de la „moaşă”), fiind unul generic, 
care precizează statutul personajului, iar al doilea lexem, Gligor < Grigore, nume augural 
de inspiraţie greacă, cu sensul „sunt complet treaz” (Petrache 1998: 54). Nume simbo-
lic, Moş Gligor, denotă vigilenţa, înţelepciunea, dar, totodată, forma populară a numelui 
are conotaţii ludice. Semnul iconic ne indică un moş peltic, care trezeşte hazul şi buna 
dispoziţie a interlocutorului. 

Nenea Pahon, formă denominativă simbolică, aceasta implicând lexemul „nenea” 
– „termen de respect cu care se adresează un copil sau o persoană mai tânără unui 
bărbat mai în vârstă sau unui frate mai mare” (DLR 2010, s.v.) + Pahon, prenume „cu 
semnificaţie etnică, de la un oraş antic din Mesopotamia” sau „o altă interpretare por-
neşte de la substantivul Pahom «vulturul»” (Petrache 1998: 78). Numele este sugestiv, 
deoarece personajul este cel care, alături de Moş Gligor, găseşte un copil şi îl botează. 
Aflarea copilului denotă ochi de vultur din partea actantului, lucru sugerat prin nume, 
iar botezul şi îngrijirea acestuia semnifică calităţile de bun creştin ale lui Pahon, impli-
cate în procesul de numire. 

Săftica este un antroponim cu formă populară, alcătuit cu diminutivul -ica şi < 
Sofia „nume devoţional şi augural de origine greacă, format de la substantivul sóphia, 
„înţelepciune” (Petrache 1998: 86). Fata este „cuconiţa boierului” care se va căsători 
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cu băiatul aflat de doi săteni şi va conduce gospodăria cu înţelepciune, caracteristică 
prezentă şi în structura numelui acesteia. 

Trifon Hăbăucul este o structură denominativă care implică în componenţa sa un 
prenume + un adjectiv substantivizat, conferindu-i, astfel, numelui forma unei porecle. 
Prenumele este semnalat de Constantinescu (1963: 163) cu sensul in deliciis vivens, „cel 
care trăieşte în plăceri”6. Purtătorul acestui nume din textul nostru este „un hăbăuc ca vai 
de el; nu era cu nădejde la niciun lucru. Oriunde mergea numai singur, totdeauna făcea 
prostii, apoi mai era şi băutor” (Pop Reteganul 2017: 7). Astfel, personajul este învestit cu 
un nume simbolic, denotând trăsăturile de caracter ale acestuia. Dar „şi-a veni hăbăucul 
în fire, să nu se mai facă de râsul lumii” (Ibidem: 7). Adjectivul substantivizat Hăbăucul, 
apare cu primul sens „nebun” (MDA 2010, s.v.), în spatele acestui lexem ascunzându-se, 
de fapt, transcendenţa. „Nebunul se găseşte în afara zidurilor raţiunii, în afara norme-
lor societăţii” (Chevalier, Gheerbrant 1994: 333), este o imagine fascinantă a Tarocului, 
„unde nebunul merge înainte cu o evidenţă solară, călcând peste pământurile virgine ale 
cunoaşterii, dincolo de cetatea oamenilor” (Ibidem: 334). Personajul reuşeşte să ajungă 
în posesia unor obiecte miraculoase care îi schimbă viaţa şi care îl ajută „să umble în lume 
în sus şi-n jos, mai tânăr şi mai frumos decât fusese pân-atunci” (Pop Reteganul 2017: 
15). Astfel, numele este sugestiv, un iubitor al plăcerilor, dar, totodată, un erou solar, 
dornic de cunoaştere, iniţiat în tainele universului, specific basmelor româneşti.

b) secundare sau subiacente:
b1) funcţia fantastică7 creează noi înţelesuri şi introduce receptorul în universul de 

discurs8. Considerăm că este o funcţie foarte importantă şi regăsibilă în toate basmele 
româneşti (Baba Boanţa, Jupânul Pogan, Omul Sălbatic). Baba Boanţa este un nume 
feminin care întruchipează o femeie scundă, groasă, urâtă conform adjectivului „bont, 
boantă” – „cu vârful retezat, tocit, rupt”. Este un personaj des întâlnit în basmele româ-
neşti cu denominaţie multiplă (Baba Birşa, Baba Căpcăuna, Baba Căta, Baba Cloanţa, 
Vâjbaba), îndeplinind varii funcţii, pe lângă cea fantastică, în special, funcţia ludică. 
Boanţa poate fi interpretat şi ca un calambur de la cuvântul „boroboaţă”, cu sens „poznă, 
năzbâtie” (DLR 2010, s.v.), întâlnit în Moldova sub forma „boanţă”. Personajul întru-
pează simbolul Bătrânei, personificarea arhetipală a mamei, iar forma denominativă 
Boanţa întăreşte ideea de mistere ale lumii9. 

6 Bălan Mihailovici (2003: 582) susţine că „numele Trifon este purtat de mulţi martiri şi 
monahi, aşa încât semnificaţia lui (dată de Constantinescu) este în total dezacord cu viaţa austeră 
pe care şi-o impun sfinţii” şi propune un alt cuvânt pentru a explica această formă denominativă, 
şi anume un lexem popular grecesc cu sensul „cu trei voci”, „cu trei tonalităţi diferite”, de aici şi 
înţelesul de „cântec cu trei tonalităţi diferite”.

7 Am considerat că este una dintre cele mai importante funcţii ale basmului, după cea 
referenţială şi, din această cauză, nu am respectat ordinea alfabetică pe care am păstrat-o pentru 
celelalte funcţii. Oricum, în basme, nicio funcţie nu deţine monopolul, ci este întâlnită ordinea 
ierarhică diferită a acestora.

8 Prin univers de discurs se înţelege „sistemul universal de semnificaţii căruia îi aparţine un 
discurs (sau un enunţ) şi care îi determină validitatea şi sensul” (Coşeriu 2004: 324).

9 Baba + un nume este întâlnită în literatura multor popoare. În psihologie i se spune 
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Jupânul Pogan este numele unui căpcăun care se ocupa cu furtul nevestelor. 
Structura denominativă implică lexemul Jupân – „titulatură la adresa dracului sau a 
unor animale personificate” (MDA 2010, s.v.), cu o etimologie nesigură (ar proveni 
de la slavul Jupanǔ, căpetenie de ţinut sau de oraş) (DLR 2010, s.v.) + termenul Pogan, 
„fără milă, rău, crud” (DLR 2010, s.v.). Aşadar, numele ne dezvăluie un personaj male-
fic, care se credea stăpân peste tot ţinutul, dar este învins în final de un reprezentant al 
binelui. Omul Sălbatic (BP26) reprezintă o formulă denominativă alcătuită dintr-un 
substantiv articulat „omul” + un adjectiv postpus „sălbatic”. Numele semnifică „o 
namilă de om: capu-i era cât ciutura şi pieptul cât baniţa, cu barba până-n călcâie şi opt 
ochi în scăfârlie” (Rădulescu-Codin 2010: 132), cu conotaţii fantastice, dar şi ludice. 
Imaginea lui nu înspăimântă, ci trezeşte hazul interlocutorilor; 

b2) funcţia aluzivă dezvăluie caracterul arhetipal al numelor care sunt adânc 
implementate în subconştientul colectiv (Făt-Frumos, Ileana Cosânzeana, Zmeul);

b3) funcţia de camuflaj – numele reprezintă instanţe mascate care ascund şi 
dezvăluie în acelaşi timp (Câne-Porc, Gheonoaia, Rumpelstilzchen, Talpa Iadului, 
Zgripsoroaica). Piele de Măgar este o poreclă care sugerează „o canalizare a tendinţe-
lor inferioare ale omului decăzut, în vederea limitării efectelor nefaste” (Chevalier, 
Gheerbrant 1994: 279), o defulare (fata de împărat purta pielea de măgar din dorinţa 
de a-şi ascunde identitatea şi spre a nu fi căsătorită de tatăl ei, împotriva propriei 
voinţe)10. Structura numelui este păstrată şi în celelalte limbi (fr. Peau d’Âne, eng. 
Donkey Skin, germ. Eselshaut). 

b4) funcţia de caracterizare sau semantică – semantica numelui trimite la aspecte 
legate de gen, vârstă, personalitate, aspect fizic, în acord cu sensul metaforic al numelui 
(Lăptiţa, Zâna Stelina). Cenuşăreasa, lexem format prin derivare cu sufix (cenuşar + 
-easă), este o poreclă atribuită fetei, deoarece „când îşi termina treaba, se cuibărea în 
cenuşă, într-un colţ al vetrei, şi din această pricină o porecliseră Cenuşăreasa” (Perrault 
2001a: 14–19). Termenul are şi o altă conotaţie „femeie murdară şi proastă” (Şăineanu 
1997, s.v.). În celelalte limbi, fr. Cendrillon < la cendrillon < la cendre, „tânără căreia îi sunt 
rezervate munci menajere, servitoare săracă” (Larousse 2002: 189), şi eng. Cinderella11 
< cinder cone sau ash cone, „con de cenuşă, horn”, termenii au un etimon comun: lat. cinis, 

Bătrâna Femeie Sălbatică, reprezentând „măduva psihicului instinctual”, „puterea nimicirii şi 
puterea forţei vieţii”. „Zgripţuroaica, vrăjitoarea, natura sălbatică şi orice altă creatură, orice alt 
aspect integral al psihicului feminin, pe care cultura le consideră oribile, sunt lucruri binecuvân-
tate, pe care femeile trebuie, adeseori, să le recupereze şi să le aducă la suprafaţă” (Estés 2018: 
108). O astfel de întruchipare este şi Baba Iaga, din folclorul slav, „o făptură înfricoşătoare, […] 
umblă cu o piuă care zbura singură. Ea doar o mâna cu un pisălog şi ştergea dârele în urma ei cu 
un măturoi făcut din păr de om. Bărbia ei prelungă, răsucită în sus, şi nasul ei lung şi cocoşat se 
întâlneau undeva la mijloc. Mai avea şi un smoc zburlit de barbă sură, iar pielea îi era plină de 
negi de la broaştele râioase cu care-şi făcea mereu de lucru. Apoi unghiile ei negre şi groase atât 
erau de lungi, că nu-şi putea face mâna pumn” (Ibidem: 90).

10 Într-o altă variantă a basmului, tatăl este dominat de dorinţa incestuoasă de a se căsători 
cu propria fiică.

11 Cinderella – „heroine of a European folktale, the theme of which appears in numerous 
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cineris, „cenuşă”. În germană, numele das Aschenputtel provine de la die Asche, „cenuşă”. 
Personajul este întâlnit în basmele româneşti cu nume derivate de la „cenuşă” (chiar şi 
forme de masculin): Cenuşărica, Cenuşoasa, Cenuşosul, Cenuşotca – nume unisex pre-
zent şi în onomastica românească, subiect dezbătut de Oliviu Felecan: „din punct de 
vedere antroponomastic, (pre)numele unisex pot fi considerate, din cauza capacităţii 
reduse de individualizare (intersexuală), antroponime neconvenţionale” (2015: 152). 
Cenuşotca-Potca are sensul de „fiinţă care provoacă răul” (potca < vezi sl. potoka, „belea”, 
„bucluc” sau „boală de deochi”, Petru-Cenuşă, Şperlă Voinicul (şperlă < slavă, „scrumul 
de la cărbunii stinşi”). 

Crăiasa Zăpezii – termenul „crăiasă” este înlocuit în celelalte limbi cu „regină” (fr. 
la Reine des Neiges, eng. the Snow Queen, germ. die Schneekönigin). 

Frumoasa din Pădurea Adormită este un nume care păstrează structura celui din 
franceză (la Belle au bois dormant). Forma nominală prezintă şi un toponim în con-
strucţia sa, pădurea, pe care nu îl vom regăsi în traducerea din engl. Sleeping Beauty şi din 
germ. Dornröschen (este o adaptare, cuvântul având în componenţa sa subst. Die Dorn, 
„spin, ghimpe”). Limba română deosebeşte starea de trezie şi somn prin mai multe 
stadii intermediare (a aţipi, a adormi, a piroti, a moţăi). „A adormi este faza a doua, 
când «te fură somnul», dar n-ai pierdut cu totul conştiinţa realităţii” (DLR 2010, s.v.). 
În franceză, este utilizat verbul „a dormi” (dormir), iar în engleză şi germană acesta 
lipseşte. Adjectivul participial ori participiul verbal „adormită” însoţeşte substantivul 
pădurea, în acest caz toponimul, prin transfer, preia atributele antroponimului. Eroina, 
în varianta modernă, este rebotezată de ursitoare, Trandafirul Sălbatic (Briar Rose). 
Acest nume nou îi oferă prilejul de a scăpa de vrajă, de a renaşte ca o altă persoană, de 
a trăi sub o altă identitate. 

b5) funcţia evaluativ-axiologică evocă evaluări, sentimente pozitive sau negative 
(good names vs. bad names) (Aghiuţă, Crăiasa Zânelor, Negru-Împărat, Ciuda-Lumii, 
Scaraoschi, Zâna Mării. Totodată, din această funcţie derivă funcţia „formativ-integra-
tivă cu valenţe funcţional-iniţiatice” (Cuceu 1999: 119) care, în timp, s-au atrofiat (ros-
turile iniţiatice ale basmelor fantastice au avut un rol important în trecut), păstrându-se 
doar valenţele educative prin forţa exemplificatoare şi coercitivă a numelui (este vizată 
latura pragmatică a basmului care se adresează, în special, copiilor, având ca scop for-
marea caracterelor). Malefica (eng. Maleficent), eroina din basmul omonim, este un 
nume care derivă din forma lat. maleficum < lat. malus (3), „rău”, „demonic” + facio, -ere 
„a face”. Există, însă, o neconcordanţă între semnificantul şi semnificatul acestei forme 
nominale, fiindcă personajul, în finalul textului, este un reprezentant al binelui, pe când 
numele său îl atestă ca forţă a răului. Probabil, povestea demonstrează că beneficul şi 
maleficul sunt două forţe indispensabile universului (în cazul nostru, Malefica şi Aurora 
domnesc împreună peste regatul fiinţelor magice şi peste cel al oamenilor). Personajul 
feminin are ca adjuvant pe Diuval, un nume german care provine din latină – diabolus, 

stories worldwide, more than 500 versions of the story have been recorded in Europe alone” 
(Encyclopaedia Britannica 1992: 323). 
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„diavol”. Aşadar, Malefica este o mască-duală, care acţionează când în numele răului, 
când în cel al binelui, în funcţie de circumstanţă. 

b6) O altă funcţie care derivă din cea sus-menţionată este funcţia estetică, cu 
valenţe ludice şi catharctice, majoritatea numelor din basme fiind alcătuite dintr-un 
calambur (Mucea-făr-de-Moarte12 cu rol în crearea unei bune dispoziţii a interlocutori-
lor. Astfel, se poate explica plăcerea, în special a copiilor, de a asculta aceeaşi poveste de 
mai multe ori şi de a memora numele unor personaje preferate;

b7) funcţia iterativă – nume consacrate, principale pot fi întâlnite în mai multe 
basme (Făt-Frumos, Ileana Cosânzeana, Sfânta Duminică, Zmeul). Rupte de context, 
aceste denominaţii sunt recunoscute de interlocutori ca nume din basme fie benefice, 
fie malefice, iar actualizate contextual, sunt învestite cu semnificaţii noi;

b8) funcţia de localizare situează numele într-un anumit timp şi spaţiu, urmărind 
o anume regiune sau un nume tip pentru o perioadă anume. Specificăm că în basme 
timpul şi spaţiul sunt nedeterminate, dar forma numelui ne permite să încercăm o 
periodizare a acestuia prin prezenţa regionalismelor, în special, fonetice, a arhaisme-
lor (Ileana Cosânţana, Hargatul Năzdrăvan, Tuliman. Structura denominativă Hargatul 
Năzdrăvan grupează un regionalism fonetic hargatul < bg. argat sau ngr. argátis cu sen-
sul de „persoană angajată pentru muncile agricole pe o moşie sau într-o gospodărie a 
unui stăpân” (DLR 2010, s.v.) + lexemul năzdrăvan, ocurent în basme, având semnifica-
ţia „înzestrat cu puteri supranaturale, capabil să ghicească gândurile, să prevadă viitorul 
şi să săvârşească isprăvi miraculoase” (DLR 2010, s.v.). Termenul „năzdrăvan” este unul 
românesc, format prin derivare cu prefixul ne- + adjectivul zdravăn, fiind sinonim în 
acest context cu lexemul nebun, semnificând neputinţa actantului de a se încadra în 
anumite norme impuse de societate. După cum afirmă Chevalier şi Gheerbrant (1994: 
333), „nebunul [în cazul nostru „năzdrăvanul”] se găseşte în afara zidurilor raţiunii, 
în afara normelor societăţii […], în spatele cuvântului nebunie se ascunde termenul 
transcendenţă”. Acest nume pare, la o primă impresie, că include în forma sa două 
cuvinte care se exclud, adică, vorbim de o slugă cu puteri miraculoase, dar în basm 
această situaţie este frecventă. Principiul discursului fabulos se bazează pe faptul că 
întotdeauna cei de condiţie umilă vor ajunge să se bucure de privilegiile miracolelor şi 
că lucrurile insignifiante ascund minuni. Părerea este împărtăşită şi de creştinism (doar 
cei umili vor ajunge în Împărăţia Cerească), această asemănare permiţându-ne să afir-
măm că basmele s-au născut din timpuri străvechi, odată cu Biblia. 

Tuliman13 este un arhaism cu origine incertă, probabil cuvânt turcesc, având sen-
sul „ostaş din armata turcească” (DLR 2010, s.v.). Personajul are un nume simbolic, 
care reflectă virtuţile eroice ale acestuia, iar mulţumită calităţilor vitejeşti (reies din 
citatul de mai jos) ajunge un mare împărat;

12 „Mucea-făr-de-Moarte, un om mititel ca de doi coţi mai bine, iară mucii îi spânzurau de la 
nas de-un cot în jos. Aista om era” (Vasiliu 2010: 154).

13 „E pe aici un om vestit, vestit, care se cheamă Tuliman – poate-i fi auzit de el. Cu faptele 
lui a băgat omul ăsta în frigurile morţii pe împăraţi, pe crai şi pe toţi puternicii lumii şi nimeni n-a 
fost în stare să-l răpuie” (Rădulescu-Codin 2010: 152). 
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b9) funcţia ritual-cultică – vizează nume care păstrează forme arhaice de mani-
festare adânc implementate în subconştientul colectiv. Astfel, în discursul fabulos sunt 
prezente personificări arhetipale dintre cele mai răspândite în lume, cum ar fi simbo-
lul Bătrânei sau Marea Mamă/Marele Tată, Copilul Divin, Trickster-ul sau Escrocul, 
Vrăjitoarea / Vrăjitorul, Fecioara şi Junele, Eroina şi Războinicul, Nebunul/Nebuna, Mama 
Ielelor/Mama Zmeilor/Petrea Şchiopul – moşul Zmeilor, Ciperi, Viteazul Lumii14, Satana, 
Tirion / Tiriana. În imaginarul colectiv arhaic, erau prezente fiinţe mitologice cu nume 
apotropaice, având funcţie exorcizantă şi de îndepărtare a răului (nume cu valenţe bene-
fice: Maica Preacurata, Sfântuleţul). Aşadar, personajele fantastice cu nume pe măsură 
sunt raportate la stratul de credinţe şi de reprezentări populare, şi chiar la practicile 
magice propriu-zise. Ne referim aici şi la schimbarea identităţii şi, totodată, a numelui15. 

Tirion şi Tiriana sunt nume simbolice, întruchipând doi fraţi săraci, care au avut 
de îndurat multe neajunsuri. Formula denominativă fie are la bază numele vechi de 
persoană din societatea romană, Tiron < substantivul comun tiro, -ónis, „recrut” (Bălan 
Mihailovici 2003: 576), fie particula tir- este o formă dialectală pentru lexemul chir, 
„domn” (vezi Constantinescu 1963: 389), ataşată numelor Ion şi Iana. Cei doi copii 
îşi pierd mama, iar tatăl îi alungă de acasă la stăruinţele celei de a doua soţii. Ajungând 
în pădure, trăiesc mulţi ani acolo, până la maturitate, când părăsesc spaţiul ocrotitor. 
Băiatul bea apă şi se transformă într-un cerb, animal totem, simbol al luminii, „ase-
muit arborelui vieţii din cauza coarnelor lui rămuroase care se reînnoiesc periodic” 
(Chevalier, Gheerbrant 1994: 290), iar fata se căsătoreşte cu un crai. Cei doi rămân 
nedespărţiţi, având grijă unul de celălalt. Dacă acceptăm că numele provin de la sub-
stantivul latinesc menţionat anterior, atunci cele două formule denominative semnifică 
tinereţea şi neştiinţa copiilor, care au trecut probe grele în drumul lor spre maturitate. 
În schimb, dacă optăm pentru cealaltă interpretare, Ion şi Iana, cărora le sunt alăturate 
forma „domnul/doamna”, reprezintă nume simbolice, răspândite la toate popoarele 
europene. Ion este o formă specific românească, încadrată în familia numelor teoforice. 
Numele semnifică „Iahve a avut milă, a făcut favoare” (Ionescu 2001: 224); 

b10) funcţia paratextuală – fiind situate în structuri paratextuale, numele devin 
o entitate globală a textului (Mica Sirenă (Die kleine Meerjungfrau), Pescăruş Împărat, 
Scufiţa Roşie (Rotkäppchen), Voinicul Florilor). Scufiţa Roşie este un supranume care are 
în componenţa sa termenul scufiţă, întâlnit în varianta originală (fr. chaperon < de chape 
< lat. cappa, capuchon, „capişon purtat de bărbaţi în sec. XII–XV” sau „însoţitoare” 
(Larousse 2002: 199), dar şi în traducerea germană Rotkäppchen (< die Kappe derivat 
cu sufix das Käppche „şepcuţă”) (Herfurth 1989: 254). Traducerea engleză apelează la 
o formă adaptată a numelui (Little Red Riding-Hood), în structura acestuia neexistând 
substantivul scufie. Scufiţa reprezintă „boneta frigiană”, un simbol al Franţei, legat de 
Revoluţia Franceză.

14 „Iaca ce-am păţit: am înghiţit un fir de ciperi şi de cum l-am înghiţit m-am simţit grea. 
Dumneata să-l botezi şi l-a botezat şi i-o pus numele Ciperi Viteazul Lumii” (Vasiliu 2010: 135).

15 „De acum înainte să nu te mai dai drept fecioară. Schimbă-ţi vorba, cum ţi-ai schimbat 
portul şi numeşte-te Ion Făt-Frumos” (Teodorescu 1968: 138).
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b11) funcţia socială semnifică clasele sociale, naţionalitatea, relaţiile sociale din-
tre personaje (Dascălul Pungă-Goală, Ion Săracul, Împăratul Împietrit, Vizor, Craiul 
Şerpilor, Norocel Argatul). În ceea ce priveşte funcţia socială, aceasta derivă din funcţia 
antropologică „ca fenomen complex şi viu” (Cuceu 1999: 43), adică explică evoluţia 
continuă a numelui – dacă dispar unele credinţe şi superstiţii cu privire la denominaţia 
din basme, apar altele noi care le substituie, creându-se o legătură între nume şi mediul 
în care sunt propagate acestea.

O viziune modernă a funcţiilor denominaţiei
Gibka (2018: 54) clasifică funcţiile numelor proprii ale personajelor în perma-

nent functions, „funcţii permanente” – actanţii îndeplinesc anumite roluri din momen-
tul numirii fără a fi modificate pe parcursul naraţiunii şi momentary functions, „funcţii de 
moment” – eroilor le sunt atribuite rolurile numai în utilizările individuale ale numelui, 
nu în incipit, când sunt numiţi. Subscriem la teoria autoarei sus-menţionate şi prezen-
tăm mai jos un model al actului de numire în basme, unde sunt ocurente nouă funcţii 
permanente care pun în legătură numele personajelor cu actantul numit (de localizare, 
semantică, sociologică), cu nominatorul (expresivă), cu numele (poetică), cu poten-
ţialul utilizator (de camuflaj, didactic-educativă) cu contextul situaţional al autorului 
(aluzivă), cu receptorul (de camuflaj, umoristică) (vezi Diagrama 1). Aşadar, dintre 
funcţiile care denotă numele personajelor în raport cu actanţii numiţi, au fost identifi-
cate (vezi Tabelul 1): semantică – când un nume caracterizează o figură fictivă în con-
formitate cu sensul metaforic al denumirii, Murgilă < murg, cuvânt autohton, desem-
nând „brun, negru”, fiind o fiinţă demonică, întruchipare a norilor de furtună, de formă 
bovină, de culoare neagră sau „gigant antropomorf nocturn, iazmă a nopţii” (Oişteanu 
1998: 99). Este frecvent întâlnită, în special în descântece, forma feminină a numelui, 
Murgiloaica, „demon feminin care personifică amurgul” (Ibidem: 99). Funcţia sociolo-
gică indică afilierea personajului la un anumit grup social, fie unul inferior (Hargatul, 
Ion Săracul), fie unul superior (Norocel, Ginere Împărătesc). Ultima funcţie din acest 
palier, cea de localizare, are rolul de a crea o legătură între personaj şi locul în care acesta 
acţionează. Totodată, numele fiind regionalisme/arhaisme (Naramza, Petrea Piperiul, 
Tuliman), este facil a identifica perioada pe care onomaturgul doreşte să o prezinte prin 
formula denominativă aleasă. De aceea, considerăm că această funcţie are legătură, nu 
numai cu personajul denumit, ci, în special, cu contextul situaţional al autorului. În 
ceea ce priveşte relaţia cu nominatorul, funcţia care stabileşte un raport cu numele per-
sonajelor este cea expresivă. În basme, denominaţiile propriale sunt simboluri, forme 
expresive cu sens conotativ. Relaţia cu utilizatorul, „the category encomasses all ficti-
onal characters” (Gibka 2018: 58) din lumile posibile configurate în discursul literar, 
în cazul nostru, în basm, este reprezentată de: funcţia de camuflaj prezentă „when the 
name hides the identity of its bearer from the user” (Ibidem: 58), personajele purtând 
nume simbolice, care tăinuiesc trăsăturile negative ale acestora; funcţia didactic-edu-
cativă ocurentă „when a character’s proper name enriches or preserves the knowledge” 
(Ibidem: 58). Prin urmare, orice nume întâlnit de utilizator şi care îi menţine trează 
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atenţia acestuia, poate fi inclus în această categorie. De asemenea, autoarea sus-menţio-
nată susţine că din această clasă fac parte şi numele care denotă figuri istorice. În basme, 
sunt regăsibile nume ale împăraţilor (în general, supranume) (Negru-Împărat, Verde-
Împărat), care au structura aidoma formulelor denominative reale. Funcţia aluzivă sta-
bileşte un raport între numele actanţilor şi contextul situaţional al autorului, care se 
referă la „the circumstances accompanying the process of writting and especially or 
inventing names” (Gibka 2018: 58). Relaţia cu cititorul – „the category of the reader 
includes all people who will read”– (Ibidem: 58) este redată în basme de funcţia de 
camuflaj şi de cea umoristică. Prima se referă la faptul că identitatea personajului îi este 
ascunsă receptorului, având aceeaşi relaţie pe care o prezintă cu utilizatorul. Funcţia 
umoristică îndeplineşte rol pragmatic, trezindu-i cititorului hazul şi buna dispoziţie, 
acţionând „as a catalyst, releasing the joke” (Ibidem: 59). 

Tabelul 1. Funcţiile numelor proprii din basme
RELAŢIE FUNCŢIE NUME PROPRII DIN BASME
Numele: personajul 
numit

semantică Crăiasa Zânelor, Lăptiţa, Murgilă,
sociologică Hargatul Năzdrăvan, Ion Săracul, Norocel, Ginere 

Împărătesc,
de localizare Naramza, Petrea Piperiul, Tuliman,

Numele: nominatorul expresivă Floarea Florilor, Zâna Codrilor, Zâna Mării,
Numele: numele poetică Lăptiţa, Zâna Stelina, Zâna Zorilor,
Numele: utilizatorul didactic-educativă Năzdrăvanul, Prostul Năzdrăvan, Voinicul Florilor,

de camuflare Câine-Porc, Fiul Iepei, Sarsailă, Scaraoschi, Talpa 
Iadului,

Numele: contextul 
situaţional al autorului

aluzivă Baba Cloanţa, Marţolea, Trifon Hăbăucul,

Numele: cititorul de camuflare Ielele, Vâlvele, Vântoasele,
 umoristică Flămânzilă, Sfarmă-Piatră, Strâmbă-Lemne.

Diagrama 1
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Concluzii
După cum am observat din analiza de mai sus, numele proprii sunt mărci identi-

tare ale culturii unui popor. Formele denominative, atât cele reale preluate din inventa-
rul onomastic românesc, cât şi cele fictive, create pentru denumirea personajelor ima-
ginate, au caracter istoric şi motivaţie social-culturală. Ne-am extins analiza şi asupra 
onomasticonului fabulos dintr-o perspectivă traductivă, subliniind mai ales situaţiile 
de intraductibilitate sau de dificultate cu care se confruntă traducătorul în transpune-
rea dintr-un sistem lingvistic în altul, deoarece numele devin în timp brandul comuni-
tăţii care le-a creat. Am delimitat formele transparente direct traductibile de formele 
netransparente, adesea intraductibile, adică nume realiste existente în nomenclatorul 
lumii virtuale, dar fără referent în realitate. De asemenea, am observat că adaptarea 
numelor literare străine duce la apariţia unei serii onomastice de variante ale aceluiaşi 
nume, adică la pluridenominaţie (Cenuşăreasa).

Pe lângă statutul special al numelor personajelor din basm, am precizat şi funcţi-
ile denominaţiei de acest tip: primare (funcţia referenţială), secundare (funcţia ficţională, 
de caracterizare, expresivă). Totodată, am expus un model al denominaţiei în basm cu 
nouă funcţii permanente, care relaţionează numele cu personajul denumit (funcţia de 
localizare, semantică, sociologică), cu denominatorul colectiv şi anonim (funcţia expre-
sivă), cu denumirea (funcţia poetică), cu utilizatorul (funcţia de camuflaj, umoristică). 
Am constatat că este imposibil de vorbit despre un set de funcţii stabile la nivelul deno-
minaţiei din discursul fabulos, deoarece ierarhia lor este cu neputinţă de separat de 
textul în care apar. Aceste funcţii nu apar independente, ci dependente una de cealaltă, 
în esenţă, sunt polifuncţionale. 
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