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1. Introducere 

 Studiul îşi propune să descifreze mesajul transmis de formele neconvenţionale de numire 
din zona de interferenţă Chioar – Lăpuş, arie păstrătoare de tradiţii şi bogăţii lingvistice.  

Spiritul de observaţie şi de satirizare reliefează spiritualitatea poporului român, acestea se 
regăssc şi în poreclele date membrilor unei comunităţi, atestând o fină sesizare a oricărei trăsături 
care de abate de la măsura cuvenită. Aşadar, poreclele deţin un loc aparte în societatea rurală 
contemporană, având un rol foarte important, iar cei ce poreclesc dovedesc un uimitor dar de 
caracterizare şi observare a celor mai mici abateri de la normal, fiind astfel, nişte observatori 
atenţi la ce se întâmplă în jurul lor. 

Materialul selectat cuprinde ca arie de investigare localităţile Ruşor şi Ungureni, deoarece 
cele două sate ar putea oferi spre analiză numeroase fapte de limbă. Localitatea Ruşor aparţine 
comunei Copalnc-Mănăştur, a fost atestată începând cu anul 1528, conform monografiei lui 
Kádar (1901: 583). Populaţia stabilă a satului, conform recesământului din 2011, se ridică la 
aproximativ 272 de locuitori, toţi români. Satul Ungureni este situat la poalele munţilor Şatra şi 
aparţine comunei Cupşeni, iar prima atestare a acestei localităţi este din 1584 (Kádar 1901: 389). 
Ambele localităţi se află în judeţul Maramureş1. 

 
2. Consideraţii teoretice privind statutul poreclei  

2.1 Noţiunea de poreclă 
Conform DEX (2012) porecla reprezintă „calificativul sau supranumele dat unei persoane 

în legătură cu o caracteristică a fizicului său, a psihicului sau a activităţii sale”, însoţind fiinţa 
umană de-a lungul evoluţiei sale, având un statut bine determinat în comunitate, cel de a scoate 
în evidenţă trăsăturile sau metehnele unei persoane în raport cu ceilalţi membri ai comunităţii. I.-
A Candrea2, în primul studiu dedicat acestui aspect, susţinea faptul că „poreclele nu se dau la 
întâmplare. Ele sunt purtătoare ale unor întâmplări mai vechi sau mai noi, având în miezul lor o 
poveste care se trasmite din generaţie în generaţie (..), care se conservă în memoria colectivă, 
întocmai ca miturile”. 

Porecla, formulă antroponimică neconveţională, reprezintă una din componentele de bază 
ale antroponimiei, „ramură a lingvisticii care studiază numele de persoană” (DEX 2012). Vom 
porni de la conceptul de antroponim (fr. antrhopoyme, it. antroponimo, sp. antropónimo), 
compus din două elemente de origine greacă: -onim (onoma), cu semnificaţia de nume propriu şi 
antropo- prin care se identifică fiinţa umană (Ionescu Perez 2007: 217), iar conform DEX 
(2012), acesta este definit ca „nume propriu de persoană”, formă de adresare sau identificare a 
indentităţii unui individ.  

Poreclele, fiind un caz particular de supranume, au constituit de-a lungul timpului un 
necleu în formarea numelor de familie: Albu, Ciocan, Fieraru, Lăcătuş, Lupu sau Vulpe. 

În societatea contemporană, poreclele au un caracter afectiv şi metaforic, fiind punctul 
vulnerabil al celui poreclit, utilizat în grupuri restrânse, de obicei, în comunităţile rurale, care 
continuă să aibă conştiinţa apartenenţei la un spaţiu bine delimitat, cum este cel  al satelor. 

D. Felecan (2012: 80) constată faptul că „actul de numire oficială, pentru a fi recunoscut 
la nivelul întregii comunităţi, se desfăşoară în respectul unui algoritm lingvistic (nou-născutul 

                                                            
1Am folosit ca informatori: pentru localitatea Rusor  pe Horgoş Costică (62 ani), Cîmpan Fănică (58 ani), Burzo 
Letiţia (62 ani, fostă învăţătoare în localitate), iar pentru satul Ungureni pe Buda Ioan  (56 ani), Buda Dochia (65 
ani, fostă profesoara de limba şi literatura română), Ungur Ioan  (72 ani) şi Buda Grigore (78 ani). 
2 O primă inventariere a poreclelor o găsim în studiul lui I.-A Candrea Poreclele la români, din 1895, reeditat în 
2001. 



primeşte un nume) şi extralingvistic (identitatea nominală este atribuită, printr-un ritual, de către 
preot şi recunoscută sau confirmată într-un nomenclator de către ofiţerul Stării Civile). Astfel, 
actele de numire neoficiale/ neconvenţionale constau în poreclire şi supranumire, iar, adesea, cel 
poreclit nu îşi cunoaşte ciufulitura. 

Ştefan Paşca (1936: 60-61, apud Zăbavă 2011: 288) consideră că în antroponimie se 
cunosc „două sisteme profund diferite, un sistem oficial, reprezentat de documentele istorice (...), 
uzitat în viaţa administrativă şi un sistem popular, apărut din graiul nucleelor sociale”.  

2.2 Statutul poreclei în comunităţile rurale 
Perceperea statului unui individ în comunităţile rurale, ţine de modul în care acesta de 

integrează în aceea grupare omogenă, care îşi cunoaşte calităţile sau defectele, obiceiurile sau 
viciile, visele sau metehenele, apucăturile, întrucât membrii unei astfel de comunităţi, cum este 
cea rurală, se află în relaţii directe unii cu alţii, iar cel observat de către comunitate va fi cel 
stigmatizat printr-o poreclă. 

În lumea rurală, alături de porecle funcţionează supranumele, categorie semantică 
asemănătoare cu porecla, de unde reies desele confuzii, însă studiile de specialitate din ultimii 
ani delimitează cele două componente ale antroponimiei. Aşadar, supranumele are „o funcţie 
exclusiv antroponomastică” (Paşca 1936: 44), categorie stabilă care tinde să se fixeze la o 
persoană, transmiţându-se, apoi, ereditar,  iar porecla devenită supranume îşi pierde valenţa 
peiorativă3. Actul de poreclire constituie nevoia de a clarifica statul unei persoane în raport cu 
societatea sau cu apartenenţa etnică ( Bucureşteanu, Heredie, Italianu, Spaniolu), cu familia ( 
Piticu, Puiu), poziţia socială (Găzdacu, Lăptăreasa, Tolonicu) şi de a ironiza sau sancţiona unele 
însuşiri particulare, fizice sau morale, ticuri verbale sau alte metehne ale unui individ. 

Porecla îl reprezintă pe om în felul în care acesta este perceput/văzut/evaluat de ceilalţi 
sau de colectivitate. Formele neoficiale de numire evocă concret sau figurat trăsăturile specifice 
ale unor entităţi umane, reflectând în mod direct psihologia pupulară, mentalitatea epocii şi 
modul sau mediul de vieţuire. 

Tradiţia poreclei s-a păstrat fără întrerupere la sate, unde indivizii îşi folosesc numele 
oficiale doar în relaţiile cu instituţiile statului, iar în viaţa de zi cu zi numirile se fac după 
normele poreclei, care,analizate din punct de vedere semantic, reflectă psihologia socială a acelei 
grupări, caracterul individului stigmatizat şi relaţiile cu ceilalţi membrii ai comunităţii. Unii 
componenţi ai grupării, cei intraţi prin căsătorie sau prin schimbarea domiciliului, sunt numiţi 
vińituri, iar, adesea, aceştia au primit porecle în funcţie de zona din care provin: Bondar (din 
Vad, judeţul Maramureş), Broaşte (din Rogoz, judeţul Maramureş), Căpăi (din Libotin, judeţul 
Maramureş), Cărălabă (din Cerneşti, judeţul Maramureş), Dănţăuşi (din Cupşeni, judeţul 
Maramureş), Ludau (din Cărbunar, judeţul Maramureş), Picioicari (din Costeni, judeţul 
Maramureş), Piţiguşi (din Lăpuş, judeţul Maramureş), Străiţări (din Ciocotiş, judeţul 
Maramureş). Aceste supranume colective s-au transformat în porecle, iar cei intraţi într-o nouă 
grupare socială, asemenea celor rurale, aduc cu ei, inevitabi şi supranumele localităţii din care 
vin4. 

 
3. Clasificarea poreclelor 

Materialul selectat prin anchetele noastre, pe teren, însumează porecle calitative şi 
caracterizatoare, referindu-se la: 

a.  porecle care se referă la particularităţi fizice: 
Albău/Albăucu „are faţa albă”, Piticu „om înalt”, Chiştoc „om mic”, Bolovan „om gras”, Năsosu 
„om cu nasul mare”, Rara „are între dinţii din faţă o strungă”, Solidu „om mic”, Turnu Eiffel 
„om înalt”, Pestriţu „are mulţi bureţi (pistrui) pe faţă”, Şchiopu „nu avea un picior”, Roşa 

                                                            
3  În vederea claficării diferenţei dintre poreclă şi supranume a se consulta N. Felecan, 2010, Categoriile 
antroponimice: nume, supranume, poreclă, 81-120. 
4 Poreclele menţionate reprezintă supranume colective, care o dată cu preluarea lor de către o entitate, având caracter 
satiric îşi pierd statul anterior, iar pentru importanţa suparanumelor colective vezi O. Felecan (2013: 219-228). 



„femeie cu părul roşu”, Virgulă „om cocoşat”, Blonda „s-a vopsit blondă” Neonu „om chel”, 
Rapida „mergea foarte repede”, Ciungu „nu are o mână”, Clampău „are picioare mari”, Moţu 
„are părul mare”, Aşchie „femeie slabă”, Viteză „merge foarte iute”, Sâsâitu „nu vorbeşte bine”, 
Morsa „om cu dinţii mari”, Floancă „mergea încet”, Bubosu „are bube pe piele”, Batoză „femeie 
grasă”, Talâmbă „cu limba scoasă”, Roşcovan „era roşu la faţă”, Matahală „om mare”, Creţu 
„avea părul creţ” Dodoloaşca  „femeie băutoare”. 

b.  porecle care se referă la particularităţi psihice, morale şi comportament: 
Heredie „om gălăgios”, Bicitocu „om prost”, Smâcea „om smâcit (dificil)”, Zgârcea „om 
zgârcit”, Buiacu „petrece tot timpul”, Bizuitu „nu te poţi baza pe el”, Lizâtu „râde tot timpul”, 
Hriţu „e mofturos”, Tractor „vorbeşte tare”, Poşta „umblă cu vorba”, Beşteleu „om cu două 
feţe”, Suşigoiu „om rău”, Scriciu „om dificil”, Dobău „vorbeşte mult şi tare”, Belea „om urât”, 
Spiţosu „om frumos”, Piţiană „bea mult”, Fălosu  „om măreţ”, Îndosâlă „obişnuia să fure”, Jidu 
„om zgârcit”, Păcăliciu „mincinos”, Comisaru „ştie tot ce se întâmplă”, Sucitu „nu ştie ce vrea”. 

c.  porecle provenite de la o întâmplare sau un obicei: 
Loto „joacă la loto”, Cătej „aduna cateje din pădure”, Babiciu „umbla cu babe”, Mejdă „punea 
mejde pământurilor”, Bandulă „se batea cu alţii”, Kent „fuma ţigări ieftine”, Caneti „nu a putut 
pronunţa Kennedy”, Balmoş „mânca numai tocană”, Ciuc „bea bere multă”, Ciorbea „nu îi place 
supa”, Pipălău „era toată ziua cu ţigara în gură”, Popişcău „fiul preotului”, Gigi-shouw „face 
spectacol când e beat”. 

d.  porecle care fac referire la nume de ocupaţii, meserii sau funcţii: 
Talandic „ cântăreţ în biserică”, Fiscalu „agent fiscal”, Speulă „afacerist”, Şuştăr „pantofar”, 
Creangă „pădurar”, Ţâdulă „vindea bilete în târgul de vite”, Băcănistu „vânzător”, Fătu 
„pariclisier”, Studentu „cioban”, Pedală „repară biciclete”, Vazelină  „a fost ajutor de mecanic”, 
Contabilu „ţinea evidenţa oilor la stână”. 

e.  porecle care vizeză starea sociala: 
Găzdacu „om bagat”, Bulibaşu „om sărac”, Măstăhanu „avea oi multe”, Patronu, Berleşu „era 
sărac”, Straiţă-goală „săarac”, Baronu „avea vaci multe”. 

f.  porecle care provin din nume de plante, păsări sau animale: 
Furnica „femeie harnică”, Ursu „om mare”, Greieraşu  „cânta când era beat”, Cerbu „l-a înşelat 
nevasta”, Căluţu „avea dinţii din faţă mai mari”, Grauru „umbla cu cireşe de vânzare”, Lupu 
„avea puşcă”, Cornuta „îşi înşela bărbatul”. 

g.  porecle care fac referire la nume de personalităţi sau personaje celebre: 
Putin, Bucureşteanu, Husein, Mahomed, Labrador, Americanu, Spaniolu. 
 

4. Particularităţi morfologice şi lexicale 
          Din punct de vedere morfologic, pornind de la elementul de bază, poreclele se pot clasifica 
astfel: 

a. formate de la substantive: Bolovan, Chiştoc, Batoză, Morsa, Grauru, Lupu, Creangă, 
Căluţu, Poşta. 

b. formate de la adjective: Albău, Blonda, Piticu, Solidu, Fălosu. 
c. formate de la verbe: Heredie, Pipălău, Lizâtu, Îndosală. 
d. formate de la adverbe: Rara, Rapida.  

        Substantivele sunt articulate hotărât şi nu pot fi folosite cu articol nehotărât, iar datorită  
faptului că poreclele sunt produse ale limbii vorbite, articolul hotărât enclitic dispare, rămânând 
forme precum: Ursu, Căluţu, Greieraşu. 
         Din punct de vedere lexical există trei modalităţi de formare a poreclelor: 

 din apelative fără modificare formală, având ca punct de plecare fie denumirea unui 
defect fizic, fie a unei calităţi: Heredie, Bicitocu, Şchipu, Ciungu, Fălosu, Moţu, Spiţosu, Solidu, 
Virgulă. 



 prin compunere, însă acest preocedeu este slab reprezentat în materialul cercetat: 
Straiţă-goală, Gigi-show, Turnu Eiffel, iar structural se supun regulilor de compunere 
caracteristice construcţiilor din limba română. 

 prin derivare, intrând doar poreclele obţinute prin derivare cu sufix antroponimic: 
Măstăhanu, Popişcău. 

 
5. Concluzii 

           Inventarul acestor formule noeficiale a scos în evidenţă varietatea şi frecvenţa cu care 
acestea sunt folosite în comunicarea orală de către locuitorii satelor, care folosesc aproape 
exclusiv formulele de denominaţie neconvenţională, întrucât acesta este spaţiul în care oamenii 
se cunosc cel mai bine, iar tendinţa este de a satiriza şi ironiza. 
           Având în vedere încărcătura semantică, cele mai multe porecle vizează aspectele fizice şi 
morale ale membrilor unei comunităţi. 
        Porecla, în comunităţile rurale, joacă un rol forte important, acela de a descrie individul 
printr-un stigmat, care trimite la obiceiurile sau particularităţile fizice sau morale. Integrarea sau 
respingerea unui individ ţine de caracterul celorlalţi membrii, poreclele având funcţie expresivă, 
ilustrând atitudinea vorbitorului faţă de referent. 
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