CUVÂNT‑ÎNAINTE

Cartea de față, redactată inițial ca teză de doctorat, este o monogra‑
fie onomastică a unei zone cunoscută sub numele de Valea Sălăuței,
parte componentă a Țării Năsăudului, județul Bistrița‑Năsăud. Zona
este bine delimitată, fiind situată de‑a lungul râului Sălăuța și a dru‑
mului ce face legătura cu Maramureșul în nord, iar în partea de sud,
prin localitatea Salva, cu restul zonelor transilvănene: Beclean –
Dej – Cluj – Baia Mare, respectiv Năsăud – Bistrița – Vatra Dornei
– Târgu‑Mureș.
Demersul nostru se dorește a fi o completare a numeroaselor și
variatelor subiecte legate de acest areal, pentru care lipsesc studiile de
antroponimie. Or, între alte fapte ce îl particularizează, considerăm că
și antroponimia poate constitui o sursă de date specifice. Ca nume de
persoane cu mare vechime, ele conțin încorporate fapte de istorie, de
limbă, sociale, culturale etc., pierdute cu trecerea timpului și necon‑
semnate în lucrările de până acum.
Aspectele amintite, dar mai cu seamă cele legate de subiectul nos‑
tru de cercetare, sunt datorate nu numai caracterului izolat al zonei,
ci și al existenței, pe o perioadă de aproximativ un secol, 1762–1851,
a Regimentului grăniceresc II, cu sediul în Năsăud, și o companie a
acestuia staționată în localitatea Telciu.
Lucrarea a fost realizată pe baza unui vast material, începând cu
secolul al XVIII‑lea și până în zilele noastre. Acesta cuprinde, în
egală măsură, numele de familie și numele de botez din perioada
menționată.
Ca metodă de lucru ne‑am bazat pe o interdisciplinaritate necesară,
apelând la date din domenii diferite: istorie, lingvistică, onomastică,
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psihologie, sociologie etc., cu convingerea că numai astfel vom putea
oferi configurația reală a zonei în cadrul mai larg al studiilor de acest
fel la nivelul întregii țări.
Pe această cale îmi exprim, încă o dată, toată gratitudinea și
recunoștința față de doamna profesor Daiana Felecan, pentru îndru‑
marea oferită în calitate de conducător științific al tezei de docto‑
rat, care stă la baza acestei cărți, precum și față de domnii profesori
Gheorghe Chivu, membru corespondent al Academiei Române, prof.
univ. dr. Alexandru Gafton, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași și conf.
univ. dr. Mihaela Munteanu Siserman, Universitatea Tehnică din ClujNapoca. Centrul Universitar Nord din Baia Mare, ale căror sugestii
mi‑au fost de un real folos.
Mulțumiri aducem și conducerii Editurii Mega din Cluj‑Napoca,
care a înțeles importanța cărții și a hotărât publicarea ei.
Vali Ganea
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