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Mircea-Dan Bob-Bocșan, Sevastian Cercel 
(coordonatori), Despre (R)evoluții în 
drept. Studii dedicate centenarului 
Vladimir Hanga, București, Editura 
Academiei Române și Editura Universul 
Juridic, 2021, 545 p. 

Publicarea volumului Despre (r)evoluții în drept. Studii dedicate centenarului 
profesorului Vladimir Hanga, vine – după cum ne declară coordonatorii – în întâmpinarea 
unui moment special: centenarul nașterii profesorului doctor docent Vladimir Hanga. 
Apărut sub coordonarea domnilor profesori Mircea-Dan Bob-Bocșan și Sevastian Cercel, 
volumul se dovedește un proiect necesar de cunoaștere a unei figuri reprezentative a istoriei 
dreptului românesc, precum și a domeniilor în care omagiatul a activat didactic și științific: 
Drept roman, Drept succesoral, Istoria statului și dreptului românesc, Drept internațional 
privat etc.  

Profesorul Vladimir Hanga a parcurs toate treptele necesare constituirii unui profil 
profesional enciclopedic, de la asistent la profesor universitar, de la decan al Facultății de 
Drept din cadrul UBB Cluj-Napoca, la prorector al UBB Cluj-Napoca, remarcându-se ca 
expert ONU pentru drepturile civile și politice (1977–1984) și membru al Curții 
Permanente de Arbitraj de la Haga (1984–1989). A oferit studenților săi, tinerilor 
cercetători și întregului corp profesional al jurisconsulților o operă valoroasă, având 
contribuții însemnate în traducerea din limba latină a documentelor medievale transilvănene 
apărute în 10 volume în: Documente privind istoria României, București, Editura 
Academiei Române, 1953. Iată numai câteva dintre cărțile sale: Originea și structura 
posesorie a căsătoriei sine manu, București, 1946; Instituțiile alimentare romane, 
București, 1948; Cetatea celor șapte coline, București, 1957; Istoria generală a statului și 
dreptului. De la origini la revoluțiile burgheze, București, 1958; Caius Iulius Caesar, 
București, 1967 (tiraj 30.000 de exemplare); Drept privat roman, București, 1971; 
Alexandru cel Mare, București, 1974 (tiraj 50.000 de exemplare); Mari legiuitori ai lumii, 
București, 1977; Les institutions du droit coutumier roumain, București, 1988; Instituțiile 
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lui Iustinian, București, 2005 etc. Mărturie a pasiunii pentru Istoria Dreptului și a acribiei 
domniei sale stau, de altfel, cursurile și manualele de drept succesoral românesc și de drept 
privat roman, cele peste 100 de articole și studii publicate în reviste de specialitate din țară 
și străinătate, precum și cursurile și prelegerile susținute la Collège d’Europe (Bruges), 
Facultatea de Drept din Heidelberg, Universitatea din Sassari (Italia), Geneva și New York. 

Coordonatorii volumului au optat pentru o structură compartimentată în secțiuni.  
Prima secțiune a fost rezervată prezentării volumului și expunerii biografice și 

bibliografice a profesorului omagiat. Într-o scurtă introducere (pp.11–12), prof. univ. dr. 
Mircea-Dan Bob-Bocșan precizează că a inițiat editarea volumului în calitate de discipol al 
profesorului Vladimir Hanga, în cadrul unui proiect dedicat Istoriei Dreptului, care, pe 
viitor dorește atragerea unor reputați specialiști din țară și din străinătate. Pentru publicarea 
acestuia a fost susținut de Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopșor” al 
Academiei Române, din Craiova și de Asociația „Centrul de Studii și Cercetări de Drept 
Privat”, din cadrul Facultății de Drept a Universității din Craiova, în cadrul proiectului de 
cercetare științifică, încheiat între cele două instituții: Istoria Dreptului Românesc. 
Momente și Personalități: Vladimir Hanga.  

Următoarele patru secțiuni: Despre (r)evoluții în Dreptul Roman (pp. 32–147), 
Despre (r)evoluții în Istoria Dreptului, (pp. 151–295), Despre (r)evoluții în Dreptul 
Succesoral (pp. 299–407), Varia despre (r)evoluții în Dreptul Contemporan, (pp. 411–545) 
reunesc 31 de contribuții, semnate de discipoli ai profesorului Victor Hanga și de specialiști 
ai istoriei dreptului, selectați din importante centre universitare, precum și din institutele de 
cercetare ale Academiei Române: prof. dr. Sevastian Cercel (directorul Institutului de 
Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopșor”), prof. dr. Lucian Bercea, lector 
Dan-Adrian Cărămidariu (Facultatea de Drept Privat a Universității de Vest din Timișoara), 
prof. dr. Mircea-Dan Bob-Bocșan, dr. Alina-Emilia Ciortea, lector dr. Arthur Mihăilă, conf. 
dr. Dan-Andrei Popescu (UBB Cluj-Napoca), prof. dr. Valerius Ciucă (UAIC din Iași), 
prof. dr. Mircea Duțu (directorul Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei 
Rădulescu”, al Academiei Române), prof. emeritus Gabor Hamza (Universitatea Eötvös 
Loránd, Budapesta), prof. emeritus Philip Thomas (Universitatea din Pretoria), conf. dr. 
Tomislav Karlović (Universitatea din Zagreb), prof. dr. Christine Morin (Universitatea 
Laval din Quebec), prof. Jakob Fortunat Stagl (Universidad de Chile, Santiago de Chile), 
prof. dr. Dan-Constantin Mâță (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași) etc. 

Temele dezbătute în cuprinsul volumului sunt extrem de variate: de la studiul 
dreptului în școlile Romei Antice, la colonii și arenda pământului în Roma Antică, de la 
unificarea legislativă a Principatelor Române și consolidarea dreptului în primele decenii 
ale Regatului României, la unificarea legislativă – marea provocare a României Mari, de la 
natura juridică a Proclamației de la Islaz, la aspectele juridice privind sănătatea publică în 
contextul istoric al marilor epidemii, de la căsătoria și regimurile matrimoniale în dreptul 
roman, la condiția juridică în familia postmodernă. În ceea ce privește conținutul propriu zis 
al studiilor cuprinse în acest volum mă limitez doar la transmiterea acestor informații, în 
ideea de a-l incita pe cititor spre lectură și de a descoperi informații utile referitoare la 
temele abordate. 

Prin editarea acestui volum s-a adus un real omagiu distinsului profesor doctor 
docent Vladimir Hanga, iar prin studiile și articole publicate, o contribuție însemnată la 
îmbogățirea datelor în domeniile abordate de autori, pentru că așa cum ni se dezvăluie în 
paginile volumului: dreptul roman nu este numai istorie și cultură, ci, în egală măsură, 
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actualitate și adevăr, pentru că toate instituțiile și conceptele dreptului privat de astăzi sunt 
creația juriștilor Romei,… în sarcina juriștilor fiecărei epoci fiind adaptarea acestuia la 
prezentul trăit (pp. 393–394). Socotim oportună alegerea titlului pentru volumul publicat de 
Editura Academiei Române și Editura Universul Juridic, București, două dintre 
prestigioasele instituții din peisajul științific românesc actual.  

Georgeta Ghionea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anca Ceaușescu, Ileana Cioarec, Georgeta 
Ghionea (coordonatori), Comunităţi umane, 
modernizare şi urbanizare în sud-vestul 
României, Târgoviște, Editura Cetatea de 
Scaun, 2021, 372 p.          

 Ieşind din şablonul comunist, în ultimii ani se încearcă o nouă viziune de cercetare 
ştiinţifică privind trecutul şi prezentul românesc, din dorinţa de a revigora această activitate 
şi de a pune în valoare, cât mai corect, evoluţia noastră, a românilor, în timp. Astfel, 
aniversarea în anul 2020, a 55 de ani de activitate a Institutului de Cercetări Socio-Umane 
„C.S. Nicolăescu-Plopşor” al Academiei Române aduce în mediul ştiinţific românesc o 
temă nouă, intitulată Comunităţi umane, modernizare şi urbanizare în sud-vestul României, 
prima conferinţă în acest sens fiind desfăşurată în zilele de 18–19 noiembrie acelaşi an, 
având ca participanţi, în afara specialiştilor proprii, o serie de cercetători, profesori 
universitari şi muzeografi, din cadrul unor instituţii şi organizaţii de profil din această parte 
de ţară, dar şi din ţara vecină, Bulgaria: Universitatea din Craiova, Universitatea „Sfinţii 
Chiril şi Metodiu” din Veliko Târnovo, Muzeul Olteniei din Craiova, Muzeul Judeţean 
„Alexandru Ştefulescu” Gorj şi Centrul de Cercetări Istorice „Pr. Dumitru Bălaşa” al 
Filialei Judeţene „Matei Basarab” Vâlcea din cadrul Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor 
„Regina Maria”. 

„De altfel, este o tradiţie a institutelor de cercetare din sistemul Academiei Române 
să organizeze periodic manifestări ştiinţifice de interes regional, naţional sau internaţional, 
care constituie tot atâtea momente de dialog şi bilanţ profesional. De-a lungul timpului, 
misiunea ştiinţifică a Institutului de la Craiova s-a axat pe cercetarea bogatului tezaur 
arheologic, istoric, filologic, filosofic, lingvistic, etnografic al Olteniei, precum şi a 
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conexiunilor cu ariile geografico-culturale învecinate româneşti, balcanice şi europene, iar 
tema simpozionului naţional organizat a continuat această frumoasă tradiţie. Comunicările 
prezentate cu acest prilej, rod al valorificării muncii de cercetare din cadrul arhivelor 
judeţene locale sau al cercetărilor de teren sunt publicate în volumul de faţă” (dr. Dorina-
Elena Rusu, p. 10).  

Cu acest titlu, Comunităţi umane, modernizare şi urbanizare în sud-vestul României, 
Editura Cetatea de Scaun din Târgovişte publică în anul 2021 un volum colectiv, realizat 
sub egida Academiei Române, coordonatori fiind dr. Anca Ceauşescu, dr. Ileana Cioarec şi 
dr. Georgeta Ghionea, volum care cuprinde 24 de studii şi articole din domeniul socio-
uman, acestea purtând semnătura a 26 de autori, pe care îi enumerăm conform cronologiei 
din Cuprins (p. 5–7): Simona Lazăr, Ileana Cioarec, Dumitru-Valentin Pătraşcu, Daniela-
Liliana Pătraşcu, Laura Antoaneta Sava, Eugen Petrescu, Oana Andreia Sâmbrian, Narcisa 
Maria Mitu, Ion-Leone Gavrilă-Ciobotea, Cristian-Iulian Ceacîru, Lucian Popescu-Vava, 
Diana-Mihaela Păunoiu, Georgeta Ghionea, Silviu-Gabriel Lohon, Cornel Şomîcu, Cezar 
Avram, Anca Ceauşescu, Mihaela Bărbieru, Gabriel Pricină, Ion Militaru, Iustina Nica 
(Burci), Elena-Camelia Zăbavă, Loredana-Mihaela Ilin-Grozoiu, Gabriela Boangiu şi 
Roxana Deca. 

Lucrarea cuprinde 372 de pagini şi este girată de un Comitet ştiinţific, alcătuit din: 
acad. Victor Spinei, prof. univ. dr. Cezar Avram, prof. univ. dr. Sevastian Cercel, prof. 
univ. dr. Lucian Săuleanu, dr. Gheorghe Dănişor, dr. Ion Militaru şi dr. Lucian Dindirică. 
Aceasta apare în cadrul Proiectului de Cercetare nr. 251/2021, încheiat între Institutul de 
Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor”, al Academiei Române din Craiova şi 
Asociaţia „Centrul de Studii şi Cercetări de Drept Privat Ion Dogaru” din cadrul Universităţii 
din Craiova, coordonator proiect fiind prof. univ. dr. Sevastian Cercel. 

Astfel, după un Cuvânt înainte (pp. 9-10), realizat de către dr. Dorina-Elena Rusu – 
membru corespondent al Academiei Române, tradus de autoare în limba engleză (pp. 11–12), 
lucrarea este structurată pe patru părţi: Studii de arheologie şi istorie (pp. 13–98), Viaţa 
cotidiană, evoluţie şi modernizare urbană, instituţii şi elite politice (pp. 99–288), Studii de 
filosofie şi filologie (pp. 289–320), Studii culturale. Elemente de identitate românească  
(pp. 321–372). 

Prima parte cuprinde şase studii despre: comunităţile umane la începutul epocii 
fierului în Oltenia şi aşezările deschise, tipul cel mai des întâlnit în perioada respectivă; 
familii boiereşti şi locuinţe fortificate (cule); documente relative la Tudor Vladimirescu şi 
familia sa (1806–1905); Regimentul 1 Dorobanţi Dolj în confruntările militare din anii 1941–1943; 
comunele vâlcene Creţeni şi Mitrofani; circulaţia ştirilor referitoare la Sigismund Báthory. 

În partea a doua lucrarea cuprinde unsprezece studii despre: organizarea 
administraţiei Domeniului Coroanei Regale (1884–1948); modernizarea urbană a Craiovei 
în perioada interbelică; viaţa culturală craioveană în prima jumătate a secolului al XX-lea; 
igiena şi salubritatea publică în Craiova, la limita secolelor XIX–XX; bolile, epidemiile şi 
măsurile sanitare de combatere a acestora în perioada 1938–1940; comerţul şi reclama în 
Oltenia interbelică; strategii de alimentaţie publică în comunism; efecte social-economice 
ale industrializării din perioada comunistă, în zona Gorjului; viaţa politică în România, în 
anii 1990–2004; dezvoltarea Olteniei după integrarea României în UE; principii de 
înţelegere multidimensională a mediului urban. 
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Partea a treia cuprinde trei studii despre: modele de comunitate; forma populară de 
denominaţie ca măsură de identificare a oamenilor în cadrul colectivităţii; limbajul 
comunităţii rurale olteneşti refelectat în literatură. 

Partea a patra cuprinde patru studii despre: măsuri tradiţionale de prevenirea 
apariţiei, răspândirii şi tratarea bolilor; activităţile agrare refelectate în obiceiurile de Anul 
Nou; trecutul unor străzi din Craiova în memoria colectivă şi în documente de arhivă; 
salvarea cu ajutorul comunităţilor virtuale a elementelor de patrimoniu cultural. 

Ne bucură apariţia acestui volum, cu un conţinut bogat şi variat, realizat în condiţii 
grafice deosebite, ca rezultat al unui program de revigorare a cercetării în domeniul socio-
uman, şi faptul că acesta se află deja în biblioteci, arhive şi muzee judeţene, biblioteci 
universitare etc., acolo unde scopul pentru care a fost tipărit este pe deplin fructificat. 

Felicităm conducerea Institutului de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-
Plopşor”, al Academiei Române din Craiova, coordonatorii şi autorii volumului (pentru 
strădania de a pune în valoare trecutul şi prezentul din acest colţ de ţară, şi nu numai), 
editura şi pe toţi cei ce şi-au dăruit măiestria în această frumoasă realizare. 

Eugen Petrescu 
 
 
 

 

 

 

Petre Gherghe, Mirela Cojoc, Laurențiu 
Comănescu, Opaiţele romane de la 
Acidava şi Rusidava, judeţul Olt, Editura 
Autograf MJM, Craiova, 2019; lucrarea 
conține160 pagini și 26 planșe 

Lucrarea de faţă este deosebit de importantă în contextul necesității valorificării 
patrimoniului cultural din muzee sau colecții particulare. Dincolo de acest aspect trebuie să 
subliniem ținuta științifică remarcabilă si contribuția efectivă pe care materialele publicate o 
aduc la cunoașterea descoperirilor romane de la Acidava și Rusidava.  

În primele capitole autorii realizează localizarea geografică a celor două situri 
romane pornind de la surse antice cum ar fi, printre altele, harta Tabula Peutingeriana. 
Este prezentat in continuare istoricul cercetărilor, începând cu primele mențiuni făcute de 
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Alexandru Odobescu, Grigore Tocilescu şi Pamfil Polonic la sfârșitul secolului  
al XIX-lea și continuând cu Dumitru Tudor, Ioana Bogdan Cătăniciu, Cristian Vlădescu, 
Al. Barnea, Constantin Preda, Aurelia Grosu. Începând din anul 1992, profesorul Ion 
Ciucă recuperează din zonă, prin cercetări de suprafață, un număr mare de fragmente 
ceramice și opaițe.  

În carte sunt analizate şi descrise 94 de opaiţe inedite, întregi sau fragmentare, 
descoperite pe teritoriul Acidavei şi un opaiţ din seria Firmalampen cu ştampila 
VALERIANI, găsit la Rusidava, care fac parte din colecţia particulară a prof. I. Ciucă de la 
Drăgăneşti, judeţul Olt.  

Piesele au fost adunate de la suprafaţa solului și tocmai din această cauză principala 
dificultate în alcătuirea catalogului a fost lipsa informaţiilor privind locul şi contextul 
stratigrafic al lotului de opaiţe studiat. Accentul a fost pus pe analiza opaiţelor din punct de 
vedere morfologic, al tehnicii de execuţie, calităţii pastei şi prezenţa mărcilor. Un rol 
important în încadrarea tipologică şi în datarea opaiţelor din lotul studiat l-au avut 
analogiile cu alte obiecte din această categorie descoperite în centrele producătoare din 
imediata apropiere a celor două aşezări, spre exemplu Romula şi în centrele de pe teritoriul 
Daciei. 

În carte este analizată și ceramica descoperită în aşezarea civilă de la Acidava, care, 
pe lângă componenta autohtonă geto-dacică, conţine şi vase terra-sigillata, imitaţie locală 
după ceramica de import, precum şi vase decorate cu figuri în relief realizate cu ajutorul 
tiparelor. De asemenea, autorii observă o legătură a acestei aşezări şi implicit a Daciei 
Inferior cu provinciile sudice şi pontice, prin descoperirile ceramice ajunse aici din zona 
moesică şi grecească până la momentul retragerii aureliene. 

La Acidava, ca o componentă a producției de ceramică, este constatată și producţia 
de opaiţe. Acestea se comercializau de către producătorii nord-italici în tot cuprinsul 
Imperiului, fie erau produse în ateliere (officinae) locale, pentru a satisface cerinţele fiecărei 
aşezări. Predominantă a fost producţia locală de opaiţe, din pastă poroasă şi decor sumar, 
executat neglijent, inspirată după piesele de import, care satisfăceau nevoile locuitorilor din 
aşezare. Fac excepţie unele opaiţe lucrate din pastă fină, acoperite cu vopsea roşie sau 
brună, importate din alte centre ale Daciei sau din alte provincii ale Imperiului, în special 
din cele moesice de la sudul Dunării sau din cele pannonice.  

În Capitolul V autorii realizează o tipologie a opaiţelor, întregul lot fiind încadrat în 9 
tipuri definite morfologic, dintre care unele prezintă subdiviziuni. Precizăm că există și un 
număr de 20 de piese fragmentare, care nu au putut fi clasificate tipologic deoarece nu au 
majoritatea elementelor constructive. 

Lucrarea continuă cu un Catalog al opaițelor, un instrument de lucru foarte util care 
conține toate detaliile de identificare necesare, inclusiv datarea pieselor. 

Capitolul de Concluzii subliniază câteva aspecte generale cu privire la faptul că 
majoritatea opaiţelor sunt execuţii locale, lucrate fie în cuptoarele de ars ceramică de la 
Acidava, fie în centrele maşteşugăreşti apropiate Acidavei precum Romula, sau în alte 
centre ale provinciei. Dintre acestea, ponderea cea mai mare o au opaiţele tip V.2. cu corp şi 
cioc rotund, realizate în mai multe variante morfologice, acoperind  perioada secolelor  
I–III, de la ocuparea Daciei şi până la retragerea aureliană. Din opaiţele tip Firmalampen, 
numai 5 exemplare pot fi considerate ca aduse din atelierele nord-italice, restul sunt imitaţii 
din alte provincii ale Imperiului sau din provincia Dacia. Tot în acest capitol autorii au 
inclus și diagramele rezultate din prelucrarea statistică a informației arheologice. 

http://enciclopediaromaniei.ro/w/index.php?title=Grigore_Tocilescu&action=edit&redlink=1
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La Anexe este prezentată ștampila tegulară a unei unități militare romane descoperită 
la Rusidava (p. 121). 

Cu siguranță avem în față o lucrare importantă și foarte utilă în cercetarea 
arheologică, în care autorii cu mult profesionalism aduc in atenția specialiștilor o colecție 
interesantă și inedită de opaițe romane. 

 
Simona Lazăr 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dragoș Sesan, Glosar de cuvinte rare și uitate, 
Ediția a doua revăzută și adăugită, 
București, Editura Universității din 
București, 2019, 232 p. 

 
Glosarul de cuvinte rare și uitate vine în completarea celor două lucrări 

monumentale ale limbii române – Dicționarul Academiei (DA) și Micul Dicționar 
Academic (MDA) – care, deși cuprind un număr impresionant de unități lexicale, nu puteau 
surprinde totuși întregul nostru vocabular – din toate timpurile și din toate domeniile.  

Având „avantajul” celor 17 ani de activitate desfășurată în cadrul  Serviciului de 
Arhive Feudale, Personale, Colecții și Microfilme, fapt care i-a oferit o plajă largă de 
acțiune – colecții de documente cu conținut divers (ecleziastic, administrativ, juridic, 
militar, financiar, comercial), dl. Dragoș Sesan a desfășurat o muncă minuțioasă în vederea 
excerptării din documentele de arhivă studiate a unui material lexical valoros, care ne 
vorbește despre o terminologie utilizată în epoca medievală. Informația ne este expusă în 
ordine alfabetică și cuprinde, din punctul de vedere al încadrării lor morfologice, în afara 
substantivelor, și adjective, verbe sau adverbe.  

Articolele de dicționar pot avea o structură mai mult sau mai puțin stufoasă, în 
funcție de cuvintele prezentate. Astfel, în timp ce unele, precum ada – „insulă, ostrov”, 
fiind descriptive și fără (prea multe) implicații socioeconomice și istorice, nu beneficiază de 
un spațiu explicativ larg, în cazul altora, precum adelfat – „frăție”, ni se oferă date și 
descrieri istorice, susținute de multe ori cu citate din bibliografia consultată, care atestă 
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cuvântul respectiv ori un sens necunoscut al acestuia. Fără excepție este indicată originea 
fiecărui apelativ în parte și sursa în care acesta a fost „detectat”. 

Lucrarea cuprinde, după cum ne spune chiar titlul său, cuvinte rare și uitate; unele 
dintre acestea se regăsesc și în alte dicționare ale limbii, cu altele facem cunoștință însă din 
paginile prezentului glosar. Întâlnim aici, de fapt, mai multe situații:  

a) apelative deja cunoscute: alciu „dulgher”, andolie „podiș, loc mai ridicat”, arenga 
„element al formularului diplomatic cuprins în protocolul inițial, menit să justifice 
necesitatea emiterii actului”, derjava „ținut”, iatros „medic”, oglan „băiețaș, copil luat din 
țările creștine și dus în Imperiul Otoman” etc.;  

b) apelative care nu au fost suficient definite în DA: horiște „rotocol mare de fân, 
adunat din poloage sau risipit din clăițe ca să se usuce”, caraculac „curier, slujbaș însărcinat 
cu transmiterea poruncilor; surugiu care călărea înaintea trăsurilor de poștă” etc.; 

c) cuvinte care au și alte sensuri în plus față de cele înregistrate în DA: amelie 
„neglijență, nepăsare, indolență”, amurg „timpul mulsului”, baloș „miere”, brânzar „băț cu 
crestături cu care se zdrobește cașul dospit”, căuș „capsulă protectoare a unui sigiliu”, a 
câștiga „a spovedi pe cineva și a-l cumineca în stare de boală grea”, diurnă „vas în care se 
ține păcura pentru uns căruța”, dudău „loc viran unde cresc spini”, fistulă „instrument de 
scris cu un canal la mijloc pentru a curge cerneala”, horă „gard de jur împrejur; cerc”, litie 
„prescure”, logodită „mireasă”, a scârbi „a trece cu vedrea, a ignora” etc.; 

d) forme grafice neînregistrate în Dicționarul Academiei: birov „staroste”, a boinici 
„a lupta”, feldeț „măsură de capacitate mică”, ledniță „ghețărie”, leorbă „laur, dafin, 
usturiță”, pecetuială „foi volante tipărite cu roș” etc. 

Glosarul cuprinde, de asemenea, o serie de creații personale întâlnite în documente, 
menite să îmbogățească vocabularul, la acea vreme, cu termeni autohtoni: aniscrielnic 
„letoposeț, cronică” (Vasile Pogor), nărozime „mulțime de norod” (Dosoftei), necrovoal 
„pânză subțire și fină cu care se acoperă mortul” (creație românească, jud. Arad), negozos 
„murdărie” (Dosoftei), numeș „renumit” (Dosoftei), necredaș „necredincios” (Dosoftei), 
povățaș „povățuitor” (Dosoftei), ritoricie „discurs de orator” (Dosoftei) etc., precum și 
apelative al căror sens nu a fost precizat în mod clar. Iată câteva exemple: pataler – sens 
neprecizat, probabil tot o geantă, precum lădunca; pilog – sens neprecizat (în expresia „un 
pilog de atlaz”), prigorie – sens neprecizat (în expresia „șal de prigorie”, probabil un șal 
colorat precum este pasărea), saiaca – sens neprecizat (în expresia saiaca felurimi de 
oglindă), satlaniu – sens neprezicat (în expresia „mărgele satlanii de hartie”) etc. 

Dovadă a implicării totale a autorului în munca sa de a nu pierde din vedere  cuvinte 
vechi ori sensuri ale acestora este și faptul că întâlnim în paginile lucrării de față și termeni 
pe care acesta i-a aflat din comunicarea directă cu oamenii: pristelcă – veșmânt monahal; 
broboadă albă purtată de maici pe sub basmaua albă, șorț roșu purtat de femei la sărbătoare 
(comunicare orală de la măicuțele starețe ale mănăstirilor Voroneț și Techirghiol); 
progamiador – daruri de nuntă oferite miresei din partea socrilor (comunicare orală de la 
comunitatea grecească din Ploiești) etc. 

Câteva dintre apelativele întâlnite aici se vor dovedi a fi, peste timp, baza de  
la care au pornit și unele antroponime: candachia „calitatea de regină a Nubiei (Sudanul 
egiptean), echivalentul feminin al faraonului” (np. Candachia), cernegură „coastă, teren 
înclinat, suiș” (np. Cernegură), cuciuc „mic de statură” (np. Cuciuc), vartic „trandafir, 
roză” (np. Vartic) etc. 
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Prin publicarea acestui Glosar de cuvinte rare și uitate dl. Dragoș Sesan rămâne 
consecvent activității1 domniei sale de a aduce la lumină numeroase cuvinte care astăzi stau 
„îngropate” în documentele de arhivă, dar care ne-au „slujit” cândva, făcând parte din viața 
și din istoria noastră trecută.  

Iustina Nica (Burci) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nicolae Felecan, Lingvistică și filologie română, 

Cluj-Napoca, Editura Mega, 2020, 365 p. 

Cartea pe care o avem în față îl descrie întocmai pe cel care a fost Nicolae Felecan: 
profesorul dedicat, omul de știință, omul, pur și simplu. Autorul a reunit aici, în ultima sa 
apariție editorială, distribuite în cinci capitole, studii și articole apărute între anii 2010–
2020, în diferite volume și în diferite locuri din țară și din străinătate (unele dintre ele 
ranforsate cu noi date), cu scopul declarat „de a evidenția anumite probleme ale devenirii și 
consolidării limbii române în ansamblul ei, dar și aspecte stilistice și istorice” (p. 9).  

Primul dintre capitole, Gramatică (pp. 13–41), se deschide cu un articol dedicat 
lingvistului clujean Sextil Pușcariu, în care este analizată arta expunerii faptelor de limbă 
așa cum apare ea în lucrarea Limba română I. Privire generală; în următorul subcapitol – 
Latinisme, cuvinte regionale și învechite la cărturarii năsăudeni din prima jumătate  
a secolului al XX-lea, după cum ne spune chiar autorul în debutul textului, se dorește 
evidențierea modului în care cărturarii năsăudeni din perioada menționată au folosit în 
scrierile lor un limbaj presărat cu multe latinisme și cuvinte regionale, populare ori 
neatestate în lucrările lexicografice (carâmb „bucată de lemn cu mai multe fețe, folosit la 
mulsul laptelui, la însâmbratul oilor la munte”, năsalnic „greu, dificil de lucrat”, prefipt 

 
1 În domeniul arhivistic, a publicat lucrări referitoare la editarea critică a documentelor 

istorice, la genealogii de mari familii bucovinene, la cataloage de documente. 
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„prestabilit”, riduri „terenuri pentru fânaț”, vâlvă „alai, pompă”, îndatinat „obișnuit, 
tradițional”, înpopulat „populat”, înstăpâni „a pune stăpânire”, culminător „cel mai înalt 
dintr-o serie”, sorbeală „supă”, mărturie „târg”, alodiu „bun ereditar”, avidicitate 
„lăcomie” etc.). Ultima secțiune, Textele sacre, între tradiție și modernitate, analizează o 
serie de elemente specifice scrierilor sacre, urmărite în ediții succesive.  

Sub titlul Dialectologie (pp. 45–95) au fost reunite articole (Noi precizări cu privire 
la subdialectul maramureșean, Ion Coteanu și graiul maramureșean) în care „firul roșu” 
este subdialectul maramureșean, analizat din perspectivă proprie, dar și în scrierile lui Ion 
Coteanu; alte două texte –  Aspecte ale graiului din satul Caila, jud. Bistrița-Năsăud și 
Expresii din domeniul păstoritului existente în Munții Rodnei, prezintă, primul, elemente 
lexicale specifice graiului din satul Caila, localitatea natală a autorului (agâmba „a se 
înfuria”, alina „a șchiopăta”, crunta „a se umple de sânge”, păcurar „cioban”, beteag 
„bolnav”, darab „bucată” etc.) și discută semnificația câtorva expresii din domeniul 
păstoritului (lapte cu soție „lapte din belșug”, zile de popă „zile de dulce” etc.), așa cum au 
fost ele înregistrate în lucrarea lui Tiberiu Morariu, Viața păstorească în Munții Rodnei, 
apărută în anul 1937. 

Capitolul dedicat Onomasticii (pp. 99–207) este unul dintre cele mai „bogate”. 
Autorul aduce aici o serie de precizări teoretice importante atât în domeniul antroponimiei, 
cât și în cel al toponimiei, susținute cu exemple numeroase, selectate în special din zona 
Maramureșului, și cu analize minuțios realizate: Categoriile antroponimice: nume, 
supranume, poreclă; Considerații asupra oiconimelor Caila și Purcăreț; Denumiri ale 
lăcașurilor de cult din România; Dinamica numelor de botez reflectată în antroponimia 
municipiului Baia Mare; Sacru și profan în oiconimie; Porecle și supranume colective; 
Oiconime „decretate”. Aspecte sociolingvistice; Antroponimia, indice al multiculturalismului. 
Studiu de caz: Gimnaziul latino-catolic din Bistrița (1729–1779).  

Sub titlul Varia (pp. 211–245), dl. Nicolae Felecan a strâns o serie de articole care au 
ca temă, în principal, Marea Unire (Sacrul în discursul politic de la Alba Iulia din 
 1 Decembrie 191, Ecoul Marii Uniri de-a lungul vremii în presa maramureșeană) și 
contribuția remarcabilă a Școlii Ardelene la dezvoltarea noastră culturală (Școala Ardeleană. 
Reper istorico-cultural crucial pentru poporul român, Geniul Școlii Ardelene). 

În secțiunea Lingviști și filologi (pp. 249–294), autorul zugrăvește, cu deosebită 
sensibilitate, portrete ale unor profesori, cercetători, filologi care au avut de-a face cu 
Ardealul – prin origine sau care au activat în regiunea atât de dragă autorului: Nicolae 
Drăganu, o conștiință și un caracter; G.I. Tohăneanu, „surugiu la cuvinte”; Teofil Teaha. 
Omul; Petru Creția. Omagiu; Dumitre Pop. Evocare; Filologii băimăreni și Academia 
Română; Cristian Bădiliță la Baia Mare. 

Ultimul capitol al lucrării, Cărți și oameni (pp. 297–333), cuprinde un număr de cinci 
recenzii pe care dl. Nicolae Felecan le-a făcut unor volume de profil: Lucia Wald, 
Progresul în limbă (Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2017), Ioan 
Piuariu-Molnar, Walachische Sprahhlehre Gramatică germano-română (Viena, 1788, Iași, 
Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2018), I. Funeriu, G.I. Tohăneanu, Optimus 
Magister (Timișoara, Editura Universității de Vest, 2017), George Weigel, Martor al 
speranței. Biografia Papei Ioan Paul al II-lea (Târgu Lăpuș, Editura Galaxia Gutenberg, 
2007), Cristian Bădiliță, Laura Stanciu, Geniul greco-catolic românesc (București, Editura 
Vremea, 2019).  
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Prin studiile și articolele sale, extrem de bine documentate și argumentate, profesorul 
Nicolae Felecan a contribuit în mod esențial la dezvoltarea lexicologiei, istoriei limbii, 
gramaticii, dialectologiei, toponimiei și antroponimiei românești. Volumul de față 
reprezintă doar o parte a acestei valoroase contribuții.  

Iustina Nica (Burci) 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laura Jiga Iliescu, Biserica de alături. Câteva 

rituri necercetate ale ciobanilor din Carpați. 
Studiu de etnologie asupra religiozității 
pastorale, Iași, Editura Institutul European, 
2020, ISBN 978-606-24-0274-7, 229 p.  

Lucrarea intitulată Biserica de alături. Câteva rituri necercetate ale ciobanilor din 
Carpați. Studiu de etnologie asupra religiozității pastorale reprezintă un rezultat al 
cercetărilor autoarei din cadrul unui proiect la care a participat între anii 2015-2018. Din 
Premise și obiective  înțelegem că demersul autoarei este unul de cercetare, pe mai multe 
nivele de interpretare, a relației dintre spațiul ocupat și imaginat de un grup de oameni și 
riturile practicate de acesta. Cu spirit de observație, Laura Jiga Iliescu atrage atenția asupra 
faptului că „va fi o interrpretare subiectivă și reflexivă a unor peisaje naturale, umane și 
spirituale ce-și conțin propria semnificație, a cărei deslușire, de către noi, cu siguranță nu 
coincide în totalitate cu sensurile emice date de cei care le creează, interpretează și 
locuiesc” (p. 7).  

Partea I Ipostaze concrete și imaginare ale spațiului montan carpatic este 
concentrată pe trasarea direcțiilor de cercetare și aduce informații cu privire la mobilitate și 
flexibilitatea graniței, la noțiunea de frontieră în relație cu spațiul. Plecând de la ideea că 
hotarul separă entități distincte, atribuind identitate familială sau individuală deoarece 
aparține teritoriului interior mărginit de frontieră și folosit de către cei care il locuiesc, 
cercetătoarea exemplifică Carpații Meridionali și Orientali ca spațiu al frontierelor multiple 
și fluctuante.  

Partea a II-a este împărțită în patru capitole: Expresii ale religiozității păstorilor din 
Carpați; O biserică și două sanctuare?; Cruci pe arbori și spovedenia la lemn; Muguri de 
copaci și anaforă. 
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În capitolul I al primei părți, autoarea înainte de a vorbi despre riturile întâlnite la 
ciobanii din Carpați, aduce în discuție: raporturile dintre etnologie și religiozitatea creștină; 
caracterul performant al expresiilor religioase rituale și narative; profilul religios al 
ciobanului, între real și imaginar. În arealul montan parcurs de ciobanii mărgineni și olteni 
spre și pe culmile munților Parâng și Sebeș, Cindrel și Șureanu cercetătoarea a identificat 
trei categorii generale de rituri: cele practicate în sat, comune membrilor comunității, dar 
având diferențe specifice pentru ciobani și familiile acestora; rituri practicate și în sat, dar care 
vara sunt practicate la stână; rituri practicate doar la stână sau pe munte.  

De mare interes este capitolul al II-lea al părții a doua în cadrul căruia autoarea, pe 
baza documentelor istorice, dar mai ales cu ajutorul unui corpus de narațiuni orale a 
identificat și analizat riturile practicate în bisericuța din Coasta Benghii sau în apropierea 
acesteia. Pentru întâia oară, această bisericuță, a apărut menționată pe harta lui Specht din 
anul 1791, iar în prezent, pe locul în care a funcționat mai există doar un colt de piatră, o 
groapă și două lespezi inscripționate care probabil, marchează altarul sau pristolul. Având 
în vedere amplasarea acestui edificiu religios, cercetătoarea consideră că la slujbele 
săvârșite participau atât membrii stânelor din apropierea sa, cât și credincioși care locuiau 
în alți munți. Nunțile celor luați din nedee erau oficiate de către preoți sau călugări veniți de 
la așezămintele religioase aflate de o parte și de alta a Carpaților.  

În cadrul acestui capitol, Laura Jiga Iliescu oferă o serie de detalii referitoare la 
nedeile pastorale, acele întâlniri colective intercomunitare organizate și desfășurate 
odinioară pe anumite culmi de Sânziene, de Sâmpetru de Vară, de Sfântul Ilie și de Sfânta 
Maria Mare. În prezent, se mai ține o singură nedeie, cea din Poiana Muierii, la care 
cercetătoarea a participat de Sfântul Ilie în anii anteriori. Potrivit descrierii topografiei 
nedeii din Poiana Muierii realizate de aceasta, există câteva elemente importante care sunt 
respectate cu strictețe: oficierea, de dimineață, în edificiul interparohial, de către preoți, a 
serviciului dedicat Sfântului Ilie; consumul alimentar (ospățul comun) este menit să 
contribuie la armonizarea grupului social, iar natura alimentelor individualizează grupurile 
potrivit reședinței acestora; dansul a cărui funcție premaritală este evidentă. Ceea ce 
diferențiază nedeile din munte de nedeile din sat este cununia la fața locului. Tot în cadrul 
acestui capitol, autoarea relatează despre nunta între sau după brazi de la Poiana Muierii, 
petrecută în ziua de nedee. De asemenea, cercetătoarea are în vedere și legendele 
toponimice în Coasta Benghii.  

În capitolul al III-lea al părții a doua se fac referiri la folosirea trunchiului de copac 
viu drept suport pentru sculptarea crucii și la simpla decojire cruciformă a scoarței 
arborelui. Autoarea,  în urma descifrării funcțiilor și semnificațiilor multiple ale acestor 
cruci în trunchiul copacilor le-a clasificat astfel: cruci care servesc la orientare, făcute în 
apropierea potecilor de plai; cruci care delimitează granița dintre moșii; cruci care preiau 
funcții ale troițelor de drum; cruci care prelungesc o prezență umană anterioară; crucea cu 
sau fără iscălitură este un semn de afirmare, într-un teritoriu străin, a identității personale; 
arborele, purtător de cruce, este transformat în canal de comunicare cu divinitatea; crucea 
cioplită este suport pentru ritualul de mărturisire a păcatelor.  

În cadrul acestui capitol cercetătoarea descrie ritul mărturisirii la copac practicat de 
ciobanii din Vrancea, Mărginimea Sibiului și Oltenia subcarpatică (funcții, simbolistica și 
sensurile arborelui) și discută narațiuni orale și legende apocrife din arealul cercetat care 
atestă acest rit.  
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Capitolul IV al părții a doua aduce informații cu privire la ritualul consumului de 
muguri de copac, salcie sau brad practicat de către ciobanii din Carpați în condițiile 
lipsei de acces la paștile propriu-zise, sfințite de preot în biserică. Cercetătoarea 
remarcă: „În terminologia lor, consumând muguri ei nu se împărtășesc, ci iau paști, 
comportamentul ritual fiind similar celui pe care îl pun în practică atunci când primesc 
anafura” (p. 159).   

Problematica lucrării Biserica de alături. Câteva rituri necercetate ale ciobanilor 
din Carpați. Studiu de etnologie asupra religiozității pastorale este abordată în  
spirit științific, iar concluziile autoarei sunt clare și numeroase, rezultat  al unei 
cercetări ample. Cartea d-nei cercetător Laura Jiga Iliescu constituie o contribuție 
valoroasă în istoriografia românească referitoare la religiozitatea păstorilor din Carpații 
Meridionali.  

Loredana-Maria Ilin-Grozoiu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monica Bercovici-Ratoiu, Troița în peisajul 

cultural al Munților Apuseni, Bucu- 
rești, Editura Etnologică, 2020, 246 p., 
ISBN 978-606-067-008-7.  

Lucrarea Troița în peisajul cultural al Munților Apuseni a fost, la origine,  
o teză de doctorat, pe care cercetătoarea Monica Bercovici-Ratoiu a susținut-o  
în anul 2018 sub coordonarea d-nei cercetător științific acad. Cornelia Sabina  
Ispas. Faptul că această lucrare a fost publicată la doi ani după susținerea  
tezei de doctorat intitulată Troița în peisajul cultural al Munților Apuseni.  
Istorie, legende, toponimie, inscripții demonstrează maturitatea științifică a autoarei, 
munca susținută a acesteia și ambiția de a continua cercetarea aferentă subiectului 
abordat.  

După cum este menționat în Introducere intenția declarată a autoarei este aceea 
de a întreprinde un studiu de analiză a fenomenului ridicării de troițe din Munții 
Apuseni pus în relație cu contextul cultural tradițional. Cercetătoarea, de la bun 
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început, atrage atenția asupra faptului că, pe parcursul lucrării a pus accentul pe 
descoperirea dimensiunilor fenomenului care le particularizează și pe evidențierea 
legăturilor dintre profilul ocupational al membrilor din arealul cercetat și modalitatea 
de reprezentare a troițelor care sunt purtătoare de semne.  

În capitolul Cadrul de studiere a troiței Monica Bercovici-Ratoi a pornit de la 
principalele abordări ale troiței în literatura de specialitate și a creionat un cadru 
teoretic care să îî permită studierea troiței dintr-o perspectivă integratoare. Autoarea 
pune accent pe troița în relație cu spațiu și marcarea spațiului: construirea spațiului; 
marcarea graniței prin semnul crucii și troițe; cruci și troițe la răscruci, puțuri, fântâni, 
poduri și punți; troița-diversitate tipologică. În acest sens, cercetătoarea are în vedere: 
atributul sacru al aștrilor cerești, însușirile spiritelor malefice, locuri rele, locuri 
considerate sfinte, caracterul sacru al crucii, etc. Cu prilejul cercetărilor de teren, 
autoarea a descoperit un grup de cruci în apropierea Mănăstirii Ciolanu din județul 
Buzău ridicate în memoria procesiunilor cu moaștele Sfintei Filofteia și în locuri ce au 
constituit opriri ale coregiului. De asemenea, se acordă o atenție deosebită sărbătorilor 
creștine ce au în centru Sfânta Cruce.  

Tot în cadrul acestui capitol, cercetătoarea insistă asupra modalităților de realizare a 
troițelor (materiale, tehnici, meșteri) și extrage, din răspunsurile oferite la unele chestionare 
folclorice publicate începând cu secolul al XIX-lea, credințele cu privire la simbolismul 
crucii.  

De mare interes este capitolul Troița-morfologie și diversitate tipologică  
în care cercetătoarea prezintă importanța inscripțiilor de pe cruci: exceptând 
semnificația creștină, „aceste cruci nu mai comunică membrilor comunităților  
locale mesajul inițial, ele căpătând, în schimb, o valoare de monument detrrminată  
de vechime și de caracterul de unicitate, de raritate (p. 88)”. Tot în cadrul acestui 
capitol, autoarea are în vedere reprezentările simbolice și legendele referitoare la  
troiță-cruce.  

Capitolul Troița în arealul Munților Apuseni este dedicat studiului crucilor în 
calitatea acestora de documente de cultură locală și prezentării succinte a cadrului 
geografic, social, istoric și religios. Autoarea analizează peisajul cultural din Munții 
Apuseni și acordă o atenție deosebită caselor tradiționale, părăsirii caselor de pe 
înălțimi, „problemei moților”, situației miniere, exploatării lemnului, văsăritului. 
Referitor la troițele din arealul cercetat, cercetătoarea remarcă faptul că asistăm la un 
fenomen cultural bazat pe un obiect purtător al unor valori și sensuri cu posibilitatea de 
descifrare numai în interiorul acestui cadru. Autoarea are în vedere: motivele ridicării 
de cruci și troițe în arealul în discuție, particularitățile acestora, semnificațiile  asociate 
materialului utilizat pentru realizarea crucilor, formalizarea epigrafică și decorativă.  

Lucrarea, rezultat al unei cercetări complexe, realizată într-un limbaj adecvat și 
precis, pune la îndemâna specialiștilor un material bogat și valoros referitor la 
carcateristicile troițelor din Munții Apuseni, la mesajul pe care îl transmit folcloristului 
interesat, dar și trecătorului.  

Loredana Maria Ilin-Grozoiu 
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Anna Cioleva-Dimitrova, Maia Vlahova Anghe- 
lova, Nadejda Danceva (coord.), Sledovati 
destoit, Documentele Conferinței Interna- 
ționale de Onomastică „Antroponime și 
cercetări de antroponimie la începutul 
secolului XXI”, 20-22 aprilie 2021 Sofia, 
Editura Academiei Bulgare de Științe 
„Prof. Marin Drinov”, Sofia, 2021, 358 p. 

Purtând un titlu deosebit de sugestiv, provenit din limba bulgară veche, a cărui 
traducere ar putea fi Trebuie cercetat sau Trebuie căutat, volumul cuprinde lucrările 
Conferinței Internaționale de Onomastică „Antroponime și cercetări de antroponimie 
la începutul secolului XXI”, dedicate împlinirii a 100 de ani de la nașterea  
cunoscutului lingvist bulgar, Iordan Zaimov (1921–1987). Conferința s-a desfășurat în 
cadrul proiectului „Numele personal în Bulgaria la începutul secolului XXI”,  
Nr. КП-06-Н-40/10 din 10.12.2019, finanțat din Fondul Național de Cercetare al 
Republicii Bulgaria. 

Tomul se deschide cu o prefață, intitulată Din partea redactorilor  (pp. 13-14), unde 
redactorii responsabili semnalează amploarea acestei manifestări științifice organizate 
(online) de Secția de Onomastică a Institutului de limba bulgară „Prof. Liubomir 
Andreicin” din cadrul Academiei Bulgare de Științe, trecând în revistă afilierea 
cercetătorilor și a cadrelor didactice participante la acest eveniment științific. 

Atât tema conferinței, cât și titlurile lucrărilor prezentate cu acest prilej și incluse în 
cartea de față, sunt deosebit de actuale și, în același timp, sunt în strânsă legătură cu 
preocupările științifice ale  lingvistului Iordan Zaimov și prezintă, atât din punct de vedere 
diacronic, cât și sincronic, aspecte de antroponimie și de cercetare antroponimică dintr-un 
areal geografic larg, fiind analizate nume de persoană din diferite state europene, dar și 
antroponime din China. 

De asemenea, regăsim în volum materialele celor patru conferințe susținute în plen: 
Anna Cioleva-Dimitrova, 100 de ani de la nașterea profesorului Iordan Zaimov – un 
patriot bulgar dedicat științei; Urszula Bijak, Antroponime poloneze – derivate de la nume 
geografice (O privire generală); Oliviu Felecan, Considerații de ordin onomastic în știrile 
din mass-media recentă; Raia Zaimova, Necunoscutul Iordan Zaimov. Cea din urmă 
prezentare dezvăluie o latură mai puțin cunoscută a profesorului Zaimov, descoperită cu 
ajutorul arhivei personale: aceea de poet, de traducător din literatura clasică rusă și din cea 
din Europa de Vest; printre scrierile sale regăsindu-se un Jurnal și o serie de legende 
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repovestite. Descoperim aici un Zaimov atras de tainele sculpturii; autoarea menționează 
faptul că principalele preocupări în acest domeniu au precedat sau au coincis cu perioada 
cercetărilor în domeniul lingvisticii.  

Limbile de susținere a lucrărilor în cadrul conferinței au fost bulgara, rusa și engleza, iar 
contribuțiile științifice care se regăsesc în volum sunt redactate în una dintre aceste limbi.  

Volumul este structurat în cinci capitole care ilustrează secțiunile conferinței: I 
Antroponimie istorică (pp. 72–176); II Antroponimie contemporană (pp. 176–226); III  
Moda numelor de persoană în lumea globalizării (pp. 227–300); IV Teoria numelor proprii  
(pp. 301–332); V Antroponimele în toponimie (oiconimia, hidronimia) (pp. 333–356). 

Prima parte însumează nouă contribuții științifice care au ca temă antroponimia 
istorică sub diverse aspecte; patru articole tratează probleme de antroponimie 
contemporană, unul dintre ele luând în discuție unele aspecte lingvistice ale denominației 
chinezești; problema modei și a noilor tendințe în antroponimie o regăsim în cele șapte 
cercetări care ilustrează aspecte ale numelor personale la sfârșit de secol XX și început de 
secol XXI în două mari orașe din Bulgaria: Sofia și Varna, dar și în Albania și în Estonia, 
precum și perceperea numelui personal drept un reper identitar; partea a patra a volumului 
este dedicată unor probleme teoretice ale numelor proprii și regăsim aici trei articole care 
tratează direcții interesante în acest registru: aspectul semantic și structural al numelui, 
categoria determinării în onomastică, potențialul retoric al antroponimelor; iar ultimele 
două articole demonstrează, prin tematica abordată, relația dintre cele două mari sectoare 
ale onomasticii, antroponimia și toponimia. 

Volumul Sledovati destoit  se adresează în primul rând cercetătorilor preocupați de 
domeniul onomasticii, în general, și al antroponimiei, în special. El reușește să aducă în 
discuție probleme importante de ordin teoretic și practic ale onomasticii bulgare și europene 
(și nu numai!) și să stabilească o punte între rezultatele cercetărilor atât sub aspect 
sincronic, cât și diacronic. 

Camelia Zăbavă 


