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CUVÂNT-ÎNAINTE

Când, ca elevă, am citit studiul lui Ibrăileanu despre numele 
proprii în opera comică a lui Caragiale, recomandat de neuitata 
mea profesoară de română, Graziella Ștefan, nu puteam bănui că 
voi ajunge să prefațez o carte cu o problematică întrucâtva înrudită. 

Daiana Felecan, neobosită cercetătoare, a transformat un 
subiect aparent mic în tema unei lucrări de o complexitate teore‑
tică și faptică neașteptată, care ar fi putut foarte bine fi prezentată 
ca o nouă carte independentă. Ea și‑a făcut accesibile prin acest 
volum contribuțiile pe tema studiată publicate sau aflate în curs 
de apariție în țară ori în străinătate, prin care a valorificat inte‑
ligent proiectul CNCS câștigat și care se întregesc reciproc. Ea a 
avut (spre deosebire de alți autori) probitatea științifică, pe care 
i‑o cunoaștem, de a indica pentru fiecare locul apariției, deși în 
cele din urmă ele se puteau constitui în obișnuite capitole ale unui 
volum perfect „rotund”. 

Fiecare subcapitol vehiculează numeroase concepte teoretice 
(exprimate și prin termeni grecești sau latinești – amintind de 
dubla specializare a autoarei – ori prin abrevieri) și se sprijină pe 
o bogăție extraordinară de fapte culese din actualitate (sintetizate 
uneori în diagrame), pe lângă care trecem de multe ori fără a le 
observa și a le înțelege suficient. Toate contribuțiile, sistematic 
organizate, sunt conduse cu mână sigură de la premisele generale 
la concluzii și valorifică sugestii din bibliografia românească și 
internațională inclusiv de ultimă oră, amintindu‑ne că în ultimii 
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ani Baia Mare a devenit, prin strădania lui Oliviu și a Daianei 
Felecan, aproape o capitală mondială a studiilor onomastice.

Volumul se parcurge cu plăcere și folos, vădind din nou și 
calitățile didactice ale autoarei, care explică numeroase noțiuni și 
pe înțelesul celor mai puțin inițiați în domeniu. Iar celor care, după 
titlu, nu intuiesc din primul moment la ce se referă antroponimele 
neconvenționale, le amintesc scena, povestită de Marius Sala, în 
care mentorul său Alexandru Rosetti i‑a declarat, solemn și public, 
„Te numesc Draculea” (nu Dracula, cum se crede uneori), expli‑
când și motivul: „Toate le faci și le desfaci ca Dracu.”

Dimensiunea ludică a studiului Daianei Felecan este cel mai 
evidentă în apendicele intitulat intertextual à la Marin Sorescu 
și dedicat unora dintre cele mai bune prietene ale omului (și ale 
autoarei), pisicile, „antroponimizate” de cei cărora le servesc drept 
animale de companie. N‑am putut să nu‑mi amintesc de motanul 
meu pe care copiii îl numiseră Pisile (poate după Vasile) și căruia 
unul dintre bunici îi reetimologizase numele în forma sufixată, 
mai clar motivată, Pisilă.

Lăsând gluma și amintirile, închei această prezentare felici‑
tând‑o pe autoare și urându‑i să se bucure așa cum merită de roa‑
dele muncii sale, pe care să o continue în același fel. 

Ioana Vintilă‑Rădulescu




