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The fact that Ioan Budai-Deleanu's personality is so complex explains not only the great number of 

exegesis that the literary historians and critics have dedicated to him, but also nowadays' readers 

having the advantage of being offered a comprehensive picture of the importance of our 

Enlightenment writer. Moreover, it explains his ability to create a work in which the meanings are 

profound and difficult to decipher. The ideological depth of the author, his modern views on society 

or culture as they result from his literary or non-literary texts must be sought in the linguistic 

"architecture" that the unprecedented philologist brought to peaks unseen until then. 

The present paper aims to highlight Budai-Deleanu's skill in constructing and using the 

names of characters as a form of linguistic innovation and as a resource of aesthetic 

expressiveness, the analysis being based on the author's literary works, namely the epic piece 

”Tiganiada” and the poem ”Trei viteji”. 
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