Argument
Lucrarea de faţă, redactată într-o primă etapă ca teză de doctorat, este o monografie
toponimică consacrată zonei situate între obârşiile râului Neamţ şi locul unde acesta se varsă
în râul Moldova. Opţiunea pentru această temă a fost determinată de faptul că, deşi unele
toponime din zona cercetată de noi au fost abordate în câteva lucrări geografice sau istorice,
până acum nu a apărut nici o lucrare care să-şi propună o prezentare completă a toponimiei
majore şi minore de aici.
Demersul nostru se doreşte o contribuţie la cunoaşterea mai bună a unei zone
importante din punct de vedere istoric şi lingvistic. Având un relief divers şi o suprafaţă
destul de mare (20 de localităţi sunt aşezate în această zonă), bazinul hidrografic al râului
Neamţ oferă multiple motive de cercetare toponimică: existenţa unei terminologii geografice
variate şi prezenţa unei toponimii bogate, favorizată de un trecut istoric încărcat, de prezenţa
unor aşezări din cele mai vechi timpuri, de existenţa Târgului Neamţ şi a Cetăţii din
apropiere şi de o intensă viaţă monahală.
Monografia a fost realizată pe baza unui material în mare parte inedit, pe care l-am
adunat atât prin anchete directe pe teren, cu chestionar special şi înregistrat pe hărţi militare
la scara 1:25000, cât şi din documente publicate sau aflate în arhive. Studiul cuprinde două
mari secţiuni: o analiză a materialului toponimic adunat (exceptând majoritatea numelor care
desemnează căi de comunicaţie şi toponimele dispărute, regăsite doar în documente, care vor
face subiectul unei alte lucrări) şi un dicţionar toponimic, etimologic şi structural. Elaborată
de Dragoş Moldovanu, metoda de analiză structurală care stă la baza redactării dicţionarului
permite, prin coroborarea perspectivei sincronice cu cea diacronică, o abordare corectă a
procesului de formare a toponimelor şi stabilirea relaţiilor dintre numele de locuri.
Pe această cale îmi exprim toată gratitudinea şi recunoştinţa faţă de domnul profesor
Eugen Munteanu, pentru îndrumarea oferită în calitate de conducător ştiinţific al tezei de
doctorat care stă la baza acestei cărţi, precum şi faţă de domnii profesori Mircea Ciubotaru,
Dragoş Moldovanu, Nicolae Saramandu şi doamna cercetător Luminiţa Botoşineanu, ale
căror sugestii mi-au fost un sprijin preţios. De asemenea, adresez calde mulţumiri domnului
prof. drd. Alexandru Mureşan pentru ajutorul dat în realizarea hărţii pentru zona anchetată.
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