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Laura Spăriosu Onomastica românilor din Banatul Sârbesc Central: Studii de
antroponimie, Editura Gutenberg Univers, Arad, România, 2014
Emilia PARPALĂ,
Universitatea din Craiova
Lista lucrărilor de onomastică s-a
îmbogăţit recent prin Onomastica
românilor din Banatul Sârbesc
Central: Studii de antroponimie.
Este un debut, în baza tezei de
doctorat din 2006, al doamnei Laura
Spăriosu,
confrenţiar
la
Universitatea din Novi Sad,
Departamentul de limba şi literatura
română.
În descendenţa studiilor
iniţiate de Radu Flora, monografia
are ca obiect onomastica românilor
din câteva sate româneşti din
Voivodina; perechea din oglindă ar
fi cartea lui Mile Tomici, Onomastica sârbilor şi a croaţilor din România (Bucureşti, Editura
Academiei Române, 2006). Antroponimia românească a apărut şi s-a consolidat în secolul trecut,
prin lucrările lingviştilor Al. Graur (Nume de persoane, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1965) şi Ioan
Pătruţ (Onomastica românească, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1980); lexicografia
onomastică s-a remarcat prin: Dicţionar onomastic românesc de Nae Constantinescu (Bucureşti,
Editura Academiei R.P.R., 1963), Dicţionar al numelor de familie româneşti de Iorgu Iordan
(Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1980); Dicţionar de onomastică de Christian Ionescu
(Bucureşti, Editura Elion, 2000). La o evaluare de ansamblu, se constată aplecarea spre aspectele
empirice – anchete de teren, documente – , în defavoarea stabilirii principiilor teoretice specifice
acestei importante ramuri a lingvisticii.
Cartea pe care o prezentăm produce o primă impresie favorabilă ca obiect tipografic, graţie
paratextului: coperta solară, ornată cu o fotografie de epocă, conotează estetica etnografică în
dimensiunea ei umană generatoare (o mamă cu cei doi copii, la fotograf). Ca alcătuire interioară,
cartea şochează la primul contact, din cauza neconformării la structura rigidă, prescriptivă a unei
teze de doctorat. Cu un Cuvânt înaine de doar 4 pagini, ce ar putea sluji şi drept Concluzii, cu o
bibliografie sintetică şi un rezumat de câte o pagină, corpul cărţii, în format A4, de 268 de pagini,
este constitit din liste de antroponime (1200) selectate din registrele matricole pe parcursul unui
veac, de la 1900 la 2000. Index-ul reexpune ocurenţele numelor, precizându-le frecvenţa, o operaţie
statistică deosebit de relevantă. Listele de antroponime sunt grupate în cinci secţiuni, după
localităţile incluse în corpus: Ecica, Iancaid, Sărcia, Torac şi Uzdin, fiecare cu particularităţi privind
structura populaţiei, interacţiuni, obiceiuri. Cititorul are libertatea de a parcurge aleatoriu paginile,
de a reflecta asupra dinamicii onomastice, condus de firul pe care autoarea i-l pune la dispoziţie în
prembul. Şi care este de o limpezime, de o concizie exemplară.
„Ce este un nume de persoană” şi „Ce este într-un nume?” ne putem întreba, stimulaţi de
versul celebru din Romeo şi Julieta – „What’s in a name?”. Cu siguranţă, autoarea este în temă cu
răspunsul la aceste întrebări şi bănuim că a evitat referinţele teoretice ample pentru a menţine
dominanta aplicativă a cercetării. Probabil că din acelaşi motiv de convergenţă precizează şi că a
247

Emilia Parpală	
  -‐	
  Laura Spăriosu, Onomastica românilor din Banatul Sârbesc Central: Studii de antroponimie

	
  
omis referinţele etimologice, pentru ca studiul să fie exclusiv diacronic. Vom face un scurt excurs
teoretic pentru a motiva indirect relevanţa antropologică şi lingvistică a subiectului.
Un nume de persoană reprezintă o convenţie socială pentru o referire scurtă la o entitate
individuală. Uzul numelor de persoană constituie o caracteristică sociolingvistică universală a
speciei umane. Pentru semioticieni, numele propriu este o clasă de semne specială, în sensul că
atribuirea sa unui individ impune referentului o însuşire extrinsecă ce se va alătura trăsăturilor
intrinsece care-i configurează identitatea: calitatea de a fi numit /N/(x). Numele proprii nu ţin
propriu-zis de lingvistică, nu sunt traductibile şi nu au un sens lexical. Vacuitatea semantică,
desemnarea pură şi rigidă, obligativitatea unui performativ iniţial sunt atribute reţinute pentru
numele proprii de către logicieni.
În societăţile care posedă o cultură scrisă, fiecărei persoane îi este atribuit în scris, la naştere,
un nume public, legal, stabil; în societăţile orale, nealfabetizate, există o mare varietate de atribuire
a numelor şi a poreclelor, care sunt nume „descriptive”.
Numele propriu implică un performativ instituţionalizat (botezul), care nu relevă o
dimensiune lingvistică a limbii, ci o convenţie pragmatică şi sociolingvistică.Numele propriu este
un desemnator vid de sens, rigid – deci constant în toate lumile posibile, formând o clasă pur
extensională. În contexte situaţionale şi lingvistice date, numele proprii sunt singularizate prin
aspectualizare, mai precis prin ataşarea unor „intrări enciclopedice” de descriere a referenţilor.
Numele nu sunt semne interesante doar sub aspect logico-lingvistic, semiotic şi pragmatic, ci
instrumente importante în construcţia identităţii sociale, colectivă sau / şi individuală. De aceea,
onomastica se situează interdisciplinar, la intersecţia între lingvistică, pragmatică, sociologie,
etnologie.
Chiar dacă Laura Spăriosu nu trimite explicit la aceste teorii faimoase, le practică. Ea
realizează o cercetare integrată în contextul istoric al supravieţuirii românilor din Serbia. Pentru a
înţelege mutaţiile antroponimice, e necesar să cunoaştem acest context: contactele istorice /
culturale ale populaţiei şi presiunea „modelor”, a tendinţelor de acomodare. Calea aleasă de autoare
pentru a face cercetare onomastică este antroponimia diacronică, prin cercetarea documentelor.
Scopul este acela de a stabili frecvenţa diacronică a onomasticii românilor din Banatul Sârbesc
central în secolul XX, perioadă divizată în patru etape, în funcţie de evenimentele istorice şi de
modalitatea de grafiere – de alfabetul folosit:
1.de la 1900 la 1919 numele au fost scrise în limba maghiară, ca o consecinţă a influenţei
austro-ungare;
2. de la 1920 la 1941 numele au fost scrise cu alfabet chirilic;
3. de la 1942 la 1945 numele au fost scrise cu alfabet latin;
4.de la 1945 la 2000 a fost reintrodus alfabetul chirilic.
Incepând din 1920, îndeosebi după colonizarea din 1945, se constată o invazie a numelor
slave. Deşi antroponimele tradiţionale (Ana, Doina, Floarea, Maria, Sofia Ion, Gheorghe, Petru etc.)
au fost şi sunt concurate de către nume de alte origini, îndeosebi de cele moderne, occidentale,
autoarea constată prezervarea câtorva, majoritatea fiind totuşi dispărute. Unele sate au nume
specifice, altele sunt conservatoare şi nu acceptă căsătorii mixte (Uzdin). Sub presiune occidentală
apare moda prenumelor duble sau triple.
După ce stabileşte tendinţele istorice în paradigma numelor proprii din Banatul Sârbesc,
autoarea avertizează, în final, asupra responsabilităţii celor care performează actul de a da nume:
este vorba despre estetica numelui (cum se combină prenumele cu numele de familie) şi despre a
evita ridicolul la care sunt expuse persoanele mature, care au nume hipocoristice sau diminutivate.
Căci numele indică, aşa cum spunea Nichita Stănescu în Lupta lui Iacob cu îngerul sau despre
ideea de “tu” (vol. Necuvintele, 1969), identitatea omului:
“Schimbă-ţi numele”, mi-a zis
şi i-am spus: “Eu sunt numele meu”.
“Schimbă-ţi numele”, mi-a zis
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şi i-am răspuns:
“Tu vrei să fiu altul,
tu vrei să nu mai fiu,
tu vrei să mor
şi să nu mai fiu.
Cum o să-mi schimb numele?”
Eu sunt numai numele meu.
Restul e “tu”, i-am zis.
Studiul publicat de Laura Spăriosu deschide drumul onomasticii interacţionale şi comparate,
orientată interdisciplinar spre imagologie, interculturalitate, sociologie şi, desigur, lingvistică.
Concluzia poveştii numelor, spusă în această carte de debut, este similară cu a altor comunităţi:
pierderea identităţii etnice prin dispariţia numelor tradiţionale şi înscrierea acestei enclave
româneşti pe orbita globalizării, chiar şi în privinţa numelor.
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