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capabil să închege logic faptele de limbă, aşa cum se şi demonstrează prin aplicarea numeroaselor 
criterii de clasificare a sintagmelor. 

Prin eşafodajul teoretic, dar şi prin modelele de analiză propuse la finalul unor subcapitole, 
studiul lui Ionuţ-Valentin Roman îşi dovedeşte cu prisosinţă relevanţa şi utilitatea. Acest studiu se 
adresează atât specialiştilor consacraţi sau novici în domeniu, cât şi publicului filologic interesat de 
lingvistică şi de gramatică. 
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Studiul propus de Denisa-Alexandra Ionescu, asistent universitar în cadrul Academiei de 

Muzică „Gh. Dima” din Cluj-Napoca, are ca punct de plecare teza de doctorat şi reprezintă, aşa cum 
precizează şi autoarea în Preambul, o cercetare comparativă „a două sisteme onomastice relativ 
apropiate: cel românesc şi cel italian” (p. 9). 

Cartea este structurată în trei capitole, precedate de un Preambul (p. 9–12) şi urmate de un 
capitol de Concluzii (p. 173–176), Bibliografie (p. 177–190) şi Anexă (p. 191–193). 

Primul capitol este intitulat Denominaţia personală şi cuprinde două părţi, precedate de o 
Introducere: 1. Definirea conceptului de nume propriu (p. 17–40) şi 2. Numele-etichetă versus 
numele încărcat de sens (p. 40–64).  

În prima parte a acestui capitol, care cuprinde opt subcapitole, autoarea trasează o imagine de 
ansamblu asupra numelui propriu de persoană, fiind prezentate teoriile care au marcat definirea numelui 
propriu, de la teza „numelor proprii vide de sens” (p. 19), susţinută de J. S. Mill (1988), la „perspectiva 
descriptivistă” (p. 19–22), întâlnită la B. Russel (1956), G. Frege (1960), sau R. G. Heck (1995), la „per-
spectiva cauzală” (p. 22–28), regăsită, de exemplu, la J. Macia (2004), sau la perspectiva pragmatică pro-
pusă de J. Searle (1983) (p. 28–31). Urmărind o definire a numelui propriu „în termeni de sens, referinţă, 
denotaţie, conotaţie” (p. 31–36), sunt amintite aici şi contribuţiile teoretice ale unor autori români precum: 
Sabina Teiuş (1962), Victor Vascenco (1976), Ecaterina Mihăilă (1978), Viorica Florea (1982) sau 
Augustin Pop (1987). Autoarea realizează o clasificare a antroponimelor din trei perspective (p. 36–40):  
a) etimologică (numele devoţionale, afective şi admirative); b) teoretică şi funcţională (antroponimele 
oficiale şi neoficiale); c) semantică (sensul numelor proprii, care poate fi privit prin prisma motivaţiei 
alegerii lui sau a referinţei sale, în special în cazul sistemului neoficial de denominaţie şi al pseudonimelor).  

Partea a doua a primului capitol, cu şase subcapitole, prezintă interdependenţa dintre sistemul 
antroponimic oficial şi cel popular din perspectiva unui studiu de caz: analizarea diacronică şi sincronică 
a sistemului onomastic din satul Itrineşti, comuna Mărgineni, judeţul Neamţ. Ţinând cont de faptul că 
sistemul oficial de denominaţie personală îşi are originea în cel neoficial, popular (nume de familie 
provenite din supranume sau porecle), autoarea consideră că, în mediul rural, numele oficiale sunt doar 
nişte măşti, „simple etichete de identificare a unei persoane” în circumstanţe oficiale. Identificarea 
efectivă a individului se realizează prin alte instrumente, aparţinând sistemului antroponimic neoficial 
(supranume, poreclă sau calificativ), acest sistem fiind încă foarte activ şi funcţional. 
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Capitolul al doilea, Schimbări de nume, este alcătuit din două părţi, precedate de o 
Introducere: 1. Schimbări intenţionate de nume în sistemul antroponimic oficial (p. 69–77) şi 
2. Schimbări neintenţionate de nume: sistemul de denominaţie personală populară (p. 77–97).  

Astfel, prima parte, care cuprinde trei subcapitole, urmăreşte fenomenul schimbărilor de nume 
din sistemul antroponimic oficial, autoarea având în vedere o prezentare comparativă care vizează siste-
mul antroponimic românesc şi cel italian, ajungând la concluzia că motivele şi motivaţiile care stau la 
baza schimbărilor intenţionate de nume sunt comune celor două limbi (de exemplu, mutarea domiciliului 
în altă ţară, motive de ordin afectiv, social, de rudenie, nume ridicole, ruşinoase sau influenţa modei).  

În partea a doua, Schimbări neintenţionate de nume: sistemul de denominaţie personală 
populară, cu patru subcapitole, autoarea se opreşte asupra poreclelor şi a supranumelor privite ca 
schimbări neintenţionate de nume, la baza acestora stând intenţia colectivităţii şi nu a individului 
desemnat prin numele respectiv. 

Capitolul al treilea, Numele ca mască, este structurat în două părţi: 1. Pseudonimul: 
întreschimb de nume şi numele ca mască intenţionată (p. 101–160) şi 2. Retorica numelui – un 
cazdeosebit al folosirii numelui propriu (p. 160–172).  

Pe parcursul celor două subcapitole ale primei părţi, autoarea discută concepte precum cel de 
pseudonim şi de mască, aflate în strânsă legătură cu problema identităţii. Preluând definiţia din Noul dic-
ţionar universal al limbii române (2006), Denisa-Alexandra Ionescu consideră pseudonimul „o aparenţă 
înşelătoare”, o mască veritabilă ce ascunde adevărata identitate, dar totodată şi o schimbare de nume, o 
verbalizare a măştii sau o metaforizare a acesteia. De asemenea, autoarea delimitează diferite categorii 
de pseudonime/„nume deghizate”, precum: numele de artă (nume adoptate de scriitori şi jurnalişti), 
numele de luptă (supranumele personal al unui soldat sau al partizanilor), numele de război, numele de 
scenă, pseudonimele religioase (numele papilor – în lumea catolică occidentală şi numele monahilor – în 
lumea religioasă ortodoxă). Sunt ilustrate, în fiecare caz şi în ambele limbi, modalităţile specifice de 
formare a acestor categorii de pseudonime, precum şi motivaţiile care au stat la baza acestora.  

Partea a doua, este dedicată retoricii numelui, punctul de confluenţă între retorică şi antroponimie 
constituindu-l, în opinia autoarei, funcţia de desemnare a individului. Având în vedere figurile retorice, care, 
din perspectivă stilistico-pragmatică,  vizează persuasiunea, autoarea urmăreşte antroponimele prezente în 
construcţii populare de tipul proverbelor şi al zicătorilor, precum şi motivaţia care a determinat alegerea 
acestor nume de persoană ca elemente centrale în cadrul unor construcţii profund tradiţionale şi cu o 
puternică încărcătură culturală. În acest context, pentru outsideri, numele poate fi perceput ca o mască. Sunt 
deci discutate ca figuri retorice din sfera numelui, atât pentru limba italiană, cât şi pentru limba română, 
figuri concretizate la nivelul cuvântului (de exemplu, figuri de ritm – parisosi, clauzola; figuri de sunet – 
aliteraţia, calamburul ş.a.) sau la nivelul sensului (de pildă, metonimia, sinecdoca, metafora ş.a.). 

Dacă ne raportăm la intenţia pe care se bazează acest demers: aceea a unui studiu comparativ 
între două sisteme onomastice apropiate, cel românesc şi cel italian, putem afirma că, pentru echi-
librul şi armonia lucrării, autoarea ar fi putut să acorde o mai mare atenţie aprofundării analizei com-
parative şi exemplelor oferite, care să justifice şi să susţină argumentarea. Această observaţie nu im-
pietează însă asupra impresiei de ansamblu, aceea a unei lucrări ştiinţifice de ţinută. 

Capitolul de Concluzii, urmat de o Anexă ce cuprinde chestionarul utilizat de autoare în 
realizarea anchetei onomastice, sintetizează ideile expuse în capitolele anterioare şi pune în evidenţă, 
încă o dată, motivul care a constituit punctul de plecare al acestui demers comparativ: faptul că cele 
două procedee onomastice analizate în lucrare, respectiv schimbările de nume şi numele ca mască, au 
fost trecute cu vederea de literatura de specialitate. Subscriem acestor concluzii şi considerăm că, în 
cartea sa, Denisa-Alexandra Ionescu aduce elemente originale, de certă noutate. Prin abordarea unei 
vaste bibliografii, prin capacitatea de sinteză şi prin prezentarea pertinentă, lucrarea se dovedeşte a fi 
o reală contribuţie ştiinţifică în domeniul onomasticii.   
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