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osirea valurilor de slavi în Peninsula Balcanicã a
avut urmãri dintre cele mai puternice în evoluþia
populaþiei romanizate, începînd cu dislocãrile din
teritoriu (împingerea românilor sud-dunãreni spre sudul ºi
vestul peninsulei ºi întreruperea continuitãþii teritoriului
ocupat, izolarea în cele patru grupuri care vor forma
dialectele limbii române) ºi continuînd cu influenþele manifestate în viaþa materialã ºi în limbã. Noii cuceritori ai teritoriilor au format clasa dominantã, ai cãrei boieri1 ofereau
modele de viaþã pentru autohtoni, astfel cã „vechile numiri
româneºti ca Ursu, Corbu, Lupu, Crãciun º.a. au fost
înlocuite prin nume ca Dan, Mircea, Stan, Dragomir,
Vlaicu etc. Dacã mulþi dintre voievozi ºi atîþi boieri de-ai
noºtri purtau în vremurile vechi numai slave, aceasta nu
însemneazã cã erau slavi din nãscare, ci numai cã boierimea românã s-a luat în alegerea numelor dupã boierii slavi
ºi cã numele boierilor români au pãtruns apoi ºi în popor“
(Puºcariu 1940: 299-300).
Acestui prim val de nume slave avea sã i se adauge un
al doilea, impus prin bisericã. Oficializarea slujbei religioase în limba slavã veche a avut drept rezultat impunerea
numelor se sfinþi ºi de sãrbãtori2 în limba slavonã, prin
intermediul cãreia populaþia româneascã intra în contact cu
textele sfinte. Aºa a apãrut conceptul de influenþã grecoslavã. S-a ajuns astfel la situaþia cã numele de origine slavã
erau precumpãnitoare. Unora ar putea sã le pare exageratã
aprecierea cã pînã în secolul al XIX-lea numele de botez de
origine slavã constituiau cca. 2/3 din onomasticonul românesc (Paºca 1936), dar susþinerea nu este lipsitã de temei.
Creºterea prestigiului bisericii a condus ºi la sporirea
rolului acesteia în alegerea numelui pe care pãrinþii trebuia
sã-l dea noului nãscut. Ca atare numele religioase s-au
impus din ce în ce mai mult în dauna celor laice, nu totdeauna agreate de preot, iar dintre numele religioase au
devenit preferate cele din Noul Testament.
Prima delimitare între numele propovãduite de bisericã
ºi cele din uzul populaþiei a apãrut între vechile nume
creºtine, pãstrate din stratul latinesc ºi aceleaºi nume în
varianta ecleziasticã, pe care am putea-o numi cultã; comp.
Îndrea ºi Sfîntul Andrei, Sîmedru ºi Sfîntul Dumitru,
Sînvãsîi ºi Sfîntul Vasile etc. Apariþia celor douã variante se
datoreºte puternicei inerþii care dominã limbajul popular.
A apãrut însã ºi o a doua delimitare între numele popular ºi cel ecleziastic, datorat tratãrii numelui de persoanã ca
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orice apelativ din limbã, supus aceloraºi modificãri produse
în rostire. În timp ce biserica a menþinut pronunþãri vechi
precum Gheorghie, Vasilie, Dimitrie, rostirea popularã a
aplicat legea minimului efort ºi în rostirea numelor de persoane, rezultînd variantele Gheorghe, Vasile, Dumitru.
Varianta Dimitrie poate fi consideratã variantã cultã,
prezentã în mediile elevate sau aflate sub o foarte puternicã
influenþã a bisericii3. Drept mãrturie stã ºi numele Ioan,
varianta religioasã, care în limbajul popular are corespondentul Ion, cu pronunþãri diferite, în douã silabe (i-on) ºi
într-o singurã silabã (ion). Variantele culte nu sînt strãine
limbajului popular, unde apar rareori, în numele praznicelor
religioase sau al monumentelor religioase. Faptul cã biserica a renunþat la variantele Gheorghie, Vasilie este benefic;
variantele populare s-au impus în forma oficialã a numelor,
astfel încît nu mai pot fi schimbate.
Este curioasã în acest context redescoperirea ºi
repunerea în uz a formei vechi a numelui Sfintei
Parascheva, în condiþiile în care forma Paraschiva era
impusã în uz ºi acceptatã de bisericã. Raportarea la bulg.
Parascheva nu e de prea mare ajutor, cãci nu e singura situaþie cînd un nume din onomasticonul românesc diferã de
cel pe care îl continuã. Reguº 1999 atestã numai varianta
Paraschiva, cu hipocoristicele Parasca ºi Pãrasca. Dupã
ce Constantinescu 1963 dã titlul articolului Parascheva,
urmeazã numai atestãri pe baza lui Paraschiva, Paraschiv.
Situaþia este asemãnãtoare cu cea din evul mediu cînd
forma româneascã veche Paul (< lat. Paullus) a cedat locul
formei Pavel, asemãnãtoare cu bulg. Pavel, Pavle, Pavlo,
iar astãzi a reapãrut sub influenþã occidentalã.
Avem a face aici cu prima instituþie care ºi-a asumat
rãspunderea de a dirija opþiunea în alegerea numelor de
botez ºi care îºi continuã aceastã misiune. În zonele unde
populaþia este amestecatã din punct de vedere etnic ºi religios biserica ortodoxã a intervenit totdeauna pentru pãstrarea onomasticii româneºti. Iar pentru aceasta a dispus de
un mijloc foarte important: naºul trebuia sã fie tot ortodox
ºi sã aibã un nume românesc. Erau ºi sînt înlãturate nu
numai nume necreºtine, ci ºi nume neortodoxe: în
Bucovina secolului al XIX-lea unui român nu-i era permis
sã poarte un nume, chiar biblic, în varianta occidentalã,
catolicã.
De-a lungul timpului însã nu numai biserica a exercitat
presiuni asupra numelor de botez. În Transilvania numele
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româneºti au fost supuse, de-a lungul timpului, unei foarte
puternice presiuni din partea administraþiei maghiare, care,
urmãrind deznaþionalizarea românilor, recurgea sistematic
la maghiarizarea numelor de persoanã româneºti, mãrci ale
apartenenþei lor etnice. În Conscriptio aradiensis4 pe anul
1746, numele Gheorghe apare de 81 de ori în varianta
Gyorgy, apropiatã pînã la confuzie de forma mag. György,
ºi o datã în varianta Gyorghye; Mihai apare de 77 de ori în
varianta Mihaly, identicã celei maghiare, de 2 ori în varianta Mihail ºi o datã în varianta Mihál (Goicu 1996: 130).
Bun cunoscãtor al situaþiei din Transilvania, Mihai
Eminescu se întreba la începutul celei de a doua jumãtãþi a
secolului al XIX-lea „cine nu-ºi aduce aminte cum
[ungurii] au schimbat numele indivizilor din districte întregi, încît bieþii locuitori nemþeºti nu ºtiau în urmã cum îi
cheamã. Astfel cu aparenþa, cu numele maghiar, ei vor sã
mintã fiinþa germanã ori românã” (Eminescu 1931: 23).
Faptul a creat adversitate în rîndurile intelectualitãþii
româneºti ardelene, în general nemulþumitã de tratamentele
pe care le suporta, care s-a vãzut nevoitã sã recurgã la o
stratagemã pentru a pune capãt situaþiei: reactualizarea onomasticonului latin, pentru care nu se mai cãutau corespondente în maghiarã. A apãrut astfel moda numelor latineºti
precum Titu, Liviu, Horaþiu etc., care predominau în familiile intelectualilor români de aici, ulterior rãspîndindu-se ºi
în Moldova ºi Muntenia.
În Bucovina administraþia germanã a fost îngãduitoare
cu numele de botez, modificãrile suferite datorîndu-se
scrierii acestora cu ortografia germanã, care nu avea litere
pentru notarea tuturor sunetelor româneºti. În schimb
numele de familie au suferit modificãri importante prin
adãugarea de sufixe slave în general (Ciupercovici,
Ioanovici, Lupuleac, Creþuleac, Rotariuc), sau de alte origini (Stefanelli a fost la origine ªtefãnucã), ori prin traducerea numelui, atunci cînd era posibil, în limba ucraineanã
sau polonã (Morariu a devenit Melnic, Melniciuc,
Cojocaru – Cuºnir etc.) (Moldoveanu 2002: 17-18). Cea
mai „nevinovatã“ deviere de la forma originalã era articularea numelui, la fel cu numele comune (Barbul, Seul),
explicabilã prin necunoaºterea particularitãþilor limbii
române de cãtre funcþionarul public, neromân, dar cu implicaþii în modificarea structurii antroponimelor.
Nici în Basarabia lucrurile nu au stat mai bine, transformãrile numelor fiind determinate de nevoia de a gãsi posibilitãþi de scriere cu alfabet rusesc, ºcolile în limba românã
lipsind totalmente la începutul secolului al XX-lea, sau de
nevoia de a adapta numele româneºti dupã normele flexiunii nominale ale limbii ruse, atunci cînd nu era vorba despre
intervenþia directã a administraþiei. „Astfel au devenit:
Anastasiu = Anastasiev, Andronache = Andronachevici,
Bãdãrãu = Bodarev, Barbul = Barbo, Cantacuzino =
Cantacuzen, Ciobanu = Ceban, Ciolan = Celan, Ciohodar
= Ciuhudari, Feodosiu5 = Feodosiev, Grecu = Greculov,
Gusti = Gustea, Hîncu = Hinculov ºi Ghincu, Izmanã =
Izman, Nacu = Nacco ºi Naculov, Talpã = Taplov etc.”
(Boldur 1992: 494).
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nenþa etnicã a celor care le-au purtat, chiar ºi cu modificãri
ca cele despre care am vorbit, iar purtãtorii ºi-au pierdut
limba, deznaþionalizîndu-se. În vechiul spaþiu al Bucovinei
de la nord de Nistru populaþia româneascã a fost deznaþionalizatã de multã vreme, încã din timpul cînd Bucovina era
parte a Imperiului Habsburgic. Ilustrativã este situaþia
localitãþii Cernauca, consideratã în prima jumãtate a secolului al XIX-lea leagãn al românismului, prin activitatea
vestitei familii a Hurmuzãcheºtilor. La începutul secolului
al XX-lea pentru Cernauca se nota foarte sec: „populaþia
2013 locuitori, ruteni, de relig. gr. or.” (Grigorovitza 1908:
56). Dupã aproape 20 de ani Þopa 1927 constata cã 42%
dintre antroponimele de aici erau româneºti, cu unele modificãri datorate adaptãrii acestora la limba ucraineanã, pe
care o vorbeau localnicii: Bunãziua, Cãutici, Cioban,
Cornuta, Foca, Moþoc, Muntean, Mihalescu, Pãdure,
Strugar, Ungurean etc. pãstrînd peste vreme amintirea populaþiei româneºti de altãdatã. Chiar dacã pare exageratã ºi
chiar dacã etimologia unor nume este forþatã, statistica
fãcutã de Olaru 1994 pentru numele de persoane cu bazã
româneascã din aceeaºi localitate pentru anul 1991, 46%,
pune în evidenþã aceeaºi capacitate a antroponimelor.
Cercetarea comparativã a numelor de persoane i-a permis
aceluiaºi autor sã constate cã o serie de nume formate pe
bazã româneascã au dispãrut între 1926 ºi 1991, printre
care, sigur româneºti, Corbul, Cãtãlin, Creþu, Scutelnic,
Þurcan. Au apãrut, însã, nume noi, de origine ucraineanã,
ceea ce este foarte firesc.
Onomastica actualã a satelor româneºti din regiunea
Cernãuþi devine astãzi din ce în ce mai puþin româneascã.
Grigorovitza 1908 precizeazã pentru tîrgul Ciudeiul din
districtul Storojineþ cã populaþia era de 2331 de locuitori,
„în majoritate români”. Deºi nu este cuprins în zona satelor
supuse „asimilãrii ireversibile“ sau a „asimilãrii tranzitive“
(Popescu 1994), onomastica româneascã începe sã cedeze
locul onomasticei ucrainene, începînd cu numele satului,
schimbat, prin decret al Prezidiului Sovietului Suprem al
RSSU din 7 septembrie 1946, în Mijiriccea. În 1993 poetul Const. Nicorici publica poezia Revenire, cãreia îi aºeza
ca moto: „urmãresc de mult evoluþia satului Ciudei ºi uneori mi se pare cã n-are viitor, cã va dispãrea într-o bunã zi
din memorie, precum dispãrut-au multe sate bucovinene de
la o vreme încoace“. Dispariþia întrevãzutã s-ar putea produce prin deznaþionalizare, cãci, spune poetul, „Românii sau înstrãinat/ De vatrã ºi credinþã/ ªi moare satul strîmtorat/
Adus la umilinþã./ Se schimbã chipul de þãran/ În ochii
tuturora,/ Badea Ion e azi Ivan,/ Iar Gheorghe-i badea
Jora./ Se schimbã ºeful birocrat/ Dar tîrgul nu se schimbã,/
Cu numele-i rebotezat,/ El piere pe-a sa limbã” (Nicorici
1993).
Iar afirmaþiile nu sînt deloc licenþe poetice. „Astãzi au
rãmas foarte puþini din românii noºtri care sã fie înscriºi în
actele de identitate cu numele lor româneºti adevãrate, atît
cele de botez, cît ºi cele de familie. Cînd vin pãrinþii tineri
la primãrii sau pe la organele raionale sã-ºi înregistreze
nou-nãscuþii, ei sînt pe deplin la cheremul slujbaºilor de
aici, care imediat gãsesc niºte instrucþiuni ºi recomandãri,
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nomenclatoare onomastice oficiale în care nu sînt numele
noastre româneºti. ªi atunci copilaºii de români vor deveni,
în loc de Ion, Ana, Elena etc., Ivan, Hana, Olena… Iar cei
din noi care am încercat sã ne restabilim numele schimonosite pe timpul sovieticilor ne-am ciocnit de atîtea opreliºti,
fiind supuºi la atîtea umilinþe, cã puþini am avut forþa sã
rezistãm pînã la capãt, adicã sã ne vedem numele scris
corect pe paºaport“ (Mircea Pilat 1999).
Pãstrarea antroponimiei naþionale devine astfel parte
integrantã a pãstrãrii fiinþei naþionale, pierderea propriilor
nume de persoane însemnînd primul pas spre pierderea
identitãþii, prin ruperea legãturilor cu cei care au contribuit
la crearea sistemului onomastic.
Afirmaþiile noastre trebuie sã fie bine înþelese. Nu avem
deloc în vedere ºi nu condamnãm prezenþa în limba românã
a unor nume venite din alte spaþii geografice ºi spirituale.
Neîndoielnic, e rãu cînd un popor îºi pierde conºtiinþa identitãþii ºi conºtiinþa cã sistemul antroponimic contribuie, ca
ºi limba curentã, la conturarea acestei identitãþi, dar libera
alegere a acestor nume nu înseamnã totdeauna ºi impunerea
lor în uz. Cînd instituþiile intervin, împiedicînd libera
alegere ºi impunînd un anumit onomasticon, cum s-a întîmplat uneori ºi, din pãcate, încã se mai întîmplã, se produce
devieri în funcþionarea sistemului, cu repercusiuni asupra
evoluþiei colectivitãþilor umane ce au în stãpînire sistemul
respectiv.
Încercare fãcutã de M. Cosniceanu 1991 ºi 1993 de a
restabili o parte din inventarul numelor de botez ºi de familie din Moldova este întru totul justificatã ºi meritã toate
laudele, chiar dacã nu-i împãrtãºim totdeauna opþiunea pentru forma selectatã. Variantele au circulat ºi vor continua sã
circule, fãrã sã fie nevoie de autorizaþie.
Résumé
Le nom de personne représente une composante essentielle
du trésor spirituel d’un peuple. Tout au long de l’histoire, le système anthroponymique roumain a connu des modifications
importantes, s’autoréglant chaque fois. Cependant, l’intervention
des autorités dans la direction du système a eu des interventions
néfastes, imposant au système des normes extérieures.
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Note:

1. Chiar cuvîntul boier este de origine slavã.
2. Am prezentat mai sus cîteva nume de sãrbãtori ºi sfinþi
care s-au sustras acestei influenþe pentru cã se impuseserã deja în
limba vorbitã.
3. Reguº 1999 înregistreazã pe de o parte Dimitreasa ºi pe de
alta Dumitra ºi Dumitreasa, cele din urmã fiind mai frecvente.
4. Listã de persoane impozabile stabilitã de autoritãþi.
5 Mai vechea formã româneascã Teodosiu fusese modificatã
anterior prin trecerea lui t la f, specificã limbii ruse.
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