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Motto:
”Cuvintele trebuie să fie ca banii, că banii aceia sunt buni carii îmblă în
toate țărîle, aşa şi cuvintele acelea sunt bune carele le înțeleg toți”.
(Simion Ştefan- Noul Testament de la Bălgrad, Predoslovie, Alba
Iulia, 1648,p.18)

”Munții n-au împiedicat pe Români să comunice unii cu alții, deşi pe
crestele lor înalte trecea granița care despărțea în curs de veacuri pe Transilvăneni de
Munteni, Moldoveni, Bănățeni şi Ungureni.[…]Carpații n-au despărțit pe Români ci au
format în toate vremurile şira spinării a neamului nostru”.
(Gustav Weigand)
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INTRODUCERE

Lucrarea de față îşi propune să prezinte importanța cercetărilor lingvistice,
începutul acestora şi rezultatul final la care au dus ele, punând în centru munca de ani
de zile a unui specialist, a unei echipe de specialişti sau a unor oameni dornici să
aprofundeze tainele unei discipline noi, pe un câmp nedesțelenit. Valoarea rezultată
după o viață de muncă jertfită pe altarul cercetării, nu s-a bucurat de cele mai multe ori
de rezultate imediate, deoarece au existat critici, reacții de moment care nu au
corespuns totdeauna cu realitatea fiind impregnate foarte tare de subiectivitate.Abia
după ce de obicei, autorul anchetelor a decedat, opera rămasă, creată prin condeiul
unei minți agere, va ajunge să fie descoperită şi apreciată la adevărata ei valoare,
uneori apărând momente de regret că autorii lucrărilor au luat cu ei experiențele
adunate de-a lungul timpului. Cei ce au muncit, au avut timp insuficient şi poate prea
multă reținere, nemărturisind, nepublicând toate experiențele prin care au trecut, toate
temerile, toate greutățile cu care au trebuit să se confrunte pentru a-şi pune în evidență
rezultatele.
De aceea în momentul în care apare cineva care alocă mult timp înțelegerii
metodei de lucru abordate de un lingvist într-o anumită perioadă de timp, ba mai mult,
dacă se vrea a se înțelege în detaliu modul cum un cercetător a lucrat, există
posibilitatea sigură, să ni se i-a această oportunitate de a ştii toate detaliile, poate acest
lucru fiind o pedeapsă a destinului că în momentul când cercetătorul şi-a început
munca, nu a fost susținut suficient financiar şi moral, ba mai mult a fost deseori mai
repede criticat decât apreciat, şi de aceea nu a avut curajul, timpul necesar sau pur şi
simplu puterea de a ”mărturisi” în scris, ceea ce trebuia noi să ştim. Din proprie
experiență ştiu ce uşor e de criticat munca de cercetare a unui om dedicat, astfel curajul
său dărâmându-se ca un castel de nisip.
De fapt aceşti oameni care se dedică cercetării o fac nu pentru ei, pentru a-şi
dovedi calitățile pe care le dețin, ci de cele mai multe ori, munca se instalează deoarece
sunt mânați de o nelinişte sufletească. Ȋn cazul lingvisticii,a domeniului în discuție, cei
trei titani despre a căror muncă mi-a fost îngăduit să scriu, au observat că, limba, graiul
viu, vorbirea populară are o importanță foarte mare în păstrarea istoriei unui popor, şi
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ea, este supusă multor modificări de tot felul, ajungându-se până acolo încât ar putea
murii sub influența limbii standard, literare.
Lucrarea de față scoate în lumină munca a trei lingvişti care au lucrat
aproximativ în aceiaşi perioadă de timp, dar în trei colțuri ale lumii diferite(România,
Franța şi Germania) folosindu-se de metode de lucru diferite dar ajungând să contureze
ramele, punând bazele unei noi discipline, şi anume- geografia lingvistică.
Aşa se face că primul anchetator luat în discuție în lucrarea mea, care
formează punctul central al expunerii este Gustav Weigand, un neamț care a fost atât
de pasionat de limbile romanice încât imediat după încheierea studiilor universitare se
dedică cu trup şi suflet anchetelor pe teren, pe care le va face într-o țară unde se
vorbea o limbă din categoria celor romanice - în România. Ajuns acolo, el începe o
muncă grea pe care o va realiza singur, în cea mai mare parte, deoarece era de părere
că ancheta trebuie să fie făcută doar de persoane avizate, de specialişti care au fost în
prealabil instruiți.Ajutoarele lui vor fi persoane formate în şcoala de lingvistică pe care a
înființat-o şi a condus-o.Cercetările lui s-au finalizat cu împărțirea teritoriului României şi
a limbii române în trei dialecte, prima realizare de genul acesta, a cărei teorie este
acceptată până în zilele noastre. Weigand a împărțit teritoriul dacoromânesc în trei
dialecte: muntean, moldovean şi bănățean, intuind că ar mai fi unul maramureşean
despre a cărui existență nu era însă foarte sigur dar pe care l-au confirmat cercetătorii
de mai târziu.Anchetatorul a făcut această împărțire plecând de la caracteristicile
fonetice ale cuvintelor care făceau obiectul chestionarului său.Opera monumentală
rămasă moştenire poporului român şi lumii întregi, de la Weigand, poartă numele de
Linguistischer Atlas des dacorumänischen Sprachgebiets , publicată în 1909.Pe lângă
aceasta a mai avut numeroase studii de dialectologie şi folclor. Weigand a fost susținut
în totalitate financiar de statul român iar oamenii de rând în mijlocul cărora şi-a realizat
ancheta şi care deseori i-au fost subiecți, i-au oferit sprijin primindu-l să înnopteze şi
arătându-i drumul pe care trebuia să-l urmeze.
Pentru a scoate în evidență valoarea studiilor dialectale realizate de
Weigand cu ajutorul metodei sale de lucru căreia îi era fidel, l-am comparat cu alți doi
colegi de breaslă şi anume cu J.Gilliéron şi G. Wenker. Cei doi au aplicat în realizarea
anchetelor lor, metode total diferite de a lui Weigand, utilizate cu scopul de a redacta
câte un atlas lingvistic.
Gilliéron, în Franța a aplicat o tehnică de lucru nouă fiind adeptul unei teorii
diferite de a lui Weigand conform căreia persoana care realizează ancheta nu trebuie
să fie un specialist din domeniu, deoarece dacă ar fi îndeplinit această cerință, atunci
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rezultatele nu ar reflecta realitatea precizând că un anchetator specialist are mereu
tendința să retuşeze, să corecteze din cauza urechii sale formate, sau- formulat pe
limba lui Gilliéron, deformată de bagheta instrucției. De aceea Gielléron l-a trimis pe
Edmond Edmont să realizeze ancheta în teren, o persoană total neinstruită dar care
avea din naştere o ureche foarte fină. Chestionarul după care lucra punea accent pe
latura lexicalo-semantică a limbii iar rezultatul adunat a fost publicat în L‘Atlas
linguistique de la Frace. Materialul adunat de Edmont a fost trimis lui Gilliéron, care s-a
apucat imediat de realizarea hărților. Cei doi au format o echipă bună, împărțindu-şi
sarcinile şi completându-se de minune. Munca lor mergea ca o roată, ce termina
Edmont era încredințat lui Gilliéron care definitiva munca.
A treia personalitate luată ca model cu scopul de a pune în lumină
modalitatea după care s-a desfăşurat ancheta lui Weigand şi valoarea metodei aplicate
de acesta, a fost Georg Wenker. Acesta şi-a propus şi el să facă o anchetă dar metoda
gândită e una total diferită de a primilor doi anchetatori în discuție. Wenker este
inițiatorul anchetelor prin corespondență din Germania, deoarece acest tip de anchete
au fost inițiate pentru prima dată în istoria lingvisticii de B.P.Haşdeu, în România, cu
mult înainte de anchetele realizate de Weigand la fața locului. După ce a întocmit un
chestionar care cuprindea 40 de fraze care nu aveau nici o legătură semantică una cu
cealaltă, Wenker ajutat de inspectoratele şcolare, le trimite dascălilor cu rugămintea să
le completeze în dialectul din zona lor şi să le trimită imediat înapoi. Acest chestionar
sintactic a stat la baza realizării primului atlas lingvistic german.
Trei personalități puternice, din trei țări diferite, au aplicat metode de lucru
diferite, despre care erau convinşi că erau bune pentru a-şi atinge un singur scop
comun, realizarea câte unui atlas lingvistic, care să conserve vorbirea populară, graiul
viu cu particularitățile lui singulare, care să-i definească existența.

1.Gustav Weigand
- formare şi debut profesional –Formare Şi DEBUT PROFESIONAL
Munca științificӑ de o viațӑ a filologului din Leipzig s-a bazat pe studierea
limbilor și plecȃnd de la limba romȃnӑ și de la alte reprezentӑri ale romanitӑții din
Peninsula Balcanicӑ, se va ocupa și cu limbile albanezӑ și bulgarӑ .Rezultatul
preocupӑrii sale intensive cu aceste limbi balcanice nu s-a materializat numai ȋn
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numeroase lucrӑri științifice ci și ȋn cursuri și dicționare pentru aceste limbi, care mai
apoi le-a fӑcut cunoscute ȋn Germania.
Nu numai ȋn domeniul științific ci și ȋn cel organizatoric, Weigand este
deschizӑtor de drumuri noi o datӑ cu ȋnființarea institutelor de limbӑ romȃnӑ, bulgarӑ și
ȋn final și de albanezӑ, din Leipzig, care au servit pentru o cercetare instituționalizatӑ a
limbilor din sud estul Europei. Din cauza preocupӑrilor sale variate și de succes,
Weigand rӑmȃne și astӑzi cunoscut ȋn tӑrile din sud – estul Europei .
Gustav Ludwig Weigand, s-a nӑscut la 1februarie 1860 in Duisburg, ȋn
Rheinpreuβen, va avea o copilӑrie instabilӑ din cauzӑ cӑ tatӑl sӑu ȋși va schimba des
domiciliul deoarece era conductor de locomotivӑ. Ȋntre vȃrsta de 11 și 16 ani a urmat
liceul din Gieβen. Avȃnd o situație familiarӑ precarӑ, Weigand a trebuit sӑ se ȋntreținӑ
singur, de aceea ȋn vara anului 1876 va urma seminarul de profesori din Bensheim pe
care ȋl va termina ȋn 1878 ca apoi sӑ ocupe un post la liceul de fete din Darmstadt, timp
de doi ani și jumӑtate.
Pe toatӑ aceastӑ perioadӑ, Gustav Weigand a vizitat cursurile domnului
profesor Roquette despre literaturӑ și istoria culturii și s-a pregӑtit pentru examenul de
stat, pe care l-a luat cu notӑ maximӑ dupӑ practica obligatorie de doi ani .Dupӑ ce a
predat o jumӑtate de an la școala de bӑieți din orașul Darmstadt, a fost transferat la
liceul din Mainz unde a rӑmas trei ani. Printre altele, a fost preocupat și cu limbile
moderne: spaniolӑ , francezӑ și englezӑ .Ȋn anul 1884 de Paști, a intrat la Universitatea
din Leipzig dar pentru a-și cȃștiga existența a luat un post de profesor la școala privatӑ
“ Teichmann – Rothschen “ și a audiat ȋn același timp pe profesorii Wülker, Ebert,
Zarncke, Eckstein, Settegast, von Bahder, profesori care vor contribui la promovarea
studiilor sale.
Perioadele petrecute ȋn Franța și Turcia ȋi vor servi la ȋmbogӑțirea cunoștințelor
despre aceste limbi.
Ȋn 1884 ȋncepe studiul de filologie romanicӑ la Universitatea din Leipzig , pe
care ȋl va ȋncheia cu lucrarea doctoratului din 1889 care era intitulată Die Sprache der
Olympo–Walachen, o tezӑ despre limba aromȃnilor din regiunea muntelui Olimp ,
coordonatӑ de doi lingvisti de renume și anume August Leskien și Karl Brugmann.
Lucrarea aceasta a apӑrut ȋn douӑ pӑrți: partea ȋntȃia Fonologie folositӑ de Weigand
strict pentru obținerea titlului de doctorat, la Facultatea de Filologie din Leipzig , ȋnsӑ ȋn
același an,1889, a publicat conținutul complet al lucrӑrii sub titlul: Die Sprache der
Olympo – Walachen. Nebst Einleitung über Land und Leute. Aceastӑ lucrare a fost
evaluatӑ de Adolf Ebert, romanist al Universitӑții din Göttingen, Marburg și Leipzig, și de
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August Leskien, slavist de la Universitatea din Jena și Leipzig. Studiul lui Weigand și
activitatea lui didacticӑ s-au desfӑșurat ȋn timpul lui August Leskien (1840 – 1916), care
a ȋnființat ȋn Leipzig filologia slavӑ și care mai ȋnainte de toate a fost renumit datoritӑ
lucrӑrilor sale despre bulgara veche, respectiv slavona veche.
Ȋn anul 1891 a urmat habilitarea lui Weigand cu lucrarea aparutӑ ȋn 1892 ȋn
Leipzig cu titlul “Vlacho – Meglen .Eine ethnographisch – philologische Untersuchung .”
Ca și la lucrarea de doctorat și de data aceasta August Leskien a fost unul dintre
evaluatori. Acest eveniment a fost urmat ȋn anul 1892 de acceptarea lui Weigand ca
membru corespondent al Academiei Romȃne, reușind sӑ-l impresioneze pe
președintele de atunci al acesteia, savantul și scriitorul B.P.Hașdeu cu ajutorul cӑruia
Weigand obține din partea statului romȃn o finanțare anualӑ de 6000 lei, care se va
marii din 1895 cȃnd va primii 10000 de lei. Servindu-se de acești bani , Weigand a
ȋntemeiat ȋn 1893 ȋn Leipzig, Institutul de limbӑ romȃnӑ al cӑrui director a fost, un
institut privat, primul de genul acesta din afara granițelor Romȃniei, ocupȃndu-se și de
amenajarea sӑlior necesare desfӑșurӑrii activitӑții seminarului. Institutul se afla ȋn
apropierea Universitӑții, in der Querstrasse 5. La ȋnceput institutul a fost legat doar
formal de universitate, dar apoi a fost preluat de aceasta ȋn ȋntregime ȋn timpul primului
rӑzboi mondial, fiind chiar și finanțat de aceasta.
Acest institut a fost urmat mai tȃrziu de ȋnființarea unui institut de bulgarӑ, urmat
apoi de cel de albanezӑ. Astfel ȋn 1907, a ieșit de sub lumina tiparului o gramaticӑ a
limbii bulgare, Bulgarische Grammatik și apoi un dicționar bilingv de limbӑ bulgarӑ –
germanӑ , ȋn 1913 Bulgarisch- deutsches Wörterbuch. Toate aceste instituții nu au avut
doar scopul sӑ se preocupe cu limbile romȃnӑ, bulgarӑ sau albanezӑ ci au avut de la
ȋnceput privirea ațintitӑ asupra limbilor balcanice cum a precizat și Weigand ȋn cursurile
sale de la Universitatea din Leipzig. Ȋn anul 1896, Weigand a fost numit profesor
extraordinar de lingvisticӑ romanicӑ, de lingvisticӑ balcanicӑ și de etnografie.
Propunerea a fost fӑcutӑ tot de Leskien și semnatӑ de acesta. Aceastӑ funcție a
exersat-o Weigand pȃnӑ ȋn anul 1926, cȃnd a fost numit profesor emerit.
Dacӑ ȋn 1892 Weigand a devenit membru corespondent al Academiei
Romȃne, ȋn 1902 a ajuns membru corespondent al Societӑții savanților bulgari,
societate care a devenit ȋn 1911 Academia cercetӑtorilor bulgari.
Cȃt de rӑpȃnditӑ a fost activitatea educaționalӑ a lui Weigand la Universitatea
din Leipzig, evidențiazӑ cursul ținut în 1894 despre greaca nouӑ

și albanezӑ ȋn

legӑturile lor cu limba romȃnӑ, iar ȋn 1895 / 1896 cursul care trata gramatica bulgarӑ și
legӑturile ei cu limba romȃnӑ. Bulgara nouӑ a fost ȋn 1896 pentru prima datӑ tema unui
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curs de o orӑ la Universitatea din Leipzig, urmatӑ ȋn 1897 de o prezentare a gramaticii
practice a limbii grecești noi, iar ȋn semestrul de iarnӑ 1899 / 1900 urmeazӑ o
introducere ȋn studiul gramaticii limbii albaneze și ȋn 1900 va trata gramatica albanezӑ
cu urmӑrirea legӑturii ei cu limba romȃnӑ. Ȋn același timp, Weigand a avut ȋn vedere nu
numai sӑ conducӑ niște studii introductive ȋn diferite limbi balcanice, ci sӑ stabileascӑ
legӑturi ȋntre limbile din sud-estul Europei și sӑ le studieze mai departe.O lucrare
publicatӑ ȋn 1898, cu titlul Die nationale Bestrebung der Balkanvölker (Strӑduința
naționalӑ a popoarelor balcanice), a fost refuzatӑ ȋn Romȃnia și a fost tradusӑ ȋn
bulgarӑ și publicatӑ ȋn Bulgaria ȋn anul 1898 și 1948.
Ȋn domeniul sӑu restrȃns de activitate, Weigand și-a dat silința sӑ devinӑ
folositor culturii bulgarilor, care s-a materializat prin ȋnființarea de cӑtre el a Bibliotecii
bulgare, unde au apӑrut publicațiile lui Weigand ȋntre 1916 – 1919. Planul sӑu din 1921
de a ȋnființa o bibliotecӑ completӑ a autorilor bulgari moderni, nu a putut fi ȋndeplinit
datoritӑ greutӑților economice din acea vreme.
Weigand a cӑlӑtorit prin Bulgaria ȋn anii 1897, 1898 și 1907. Institutul de limbӑ
bulgarӑ ȋnființat ȋn anul 1906, a trebuit sӑ rӑmȃnӑ ȋnchis din diferite motive, ȋn perioada
primului rӑzboi mondial, iar propunerea lui Weigand de a ȋnființa ȋn Leipzig un institut de
limbi balcanice, bazȃndu-se pe institutele de romȃnӑ și bulgarӑ, a fost refuzatӑ
categoric de Facultatea de Filozofie a Universitӑții din Leipzig. Oficial, Institutul de limbӑ
bulgarӑ, a fost ȋnființat pe lȃngӑ Institutul de limbӑ slavӑ cӑruia i se va alinia ȋn
același an Institutul de limbi din sud – estul Europei și din Islam, care a fost refuzat de
Weigand din cauza țilurilor sale științifice neclare pe care și le-a propus. Abia ȋn anul
1922 a fost posibilӑ redeschiderea Institutul de limbӑ bulgarӑ cu ajutorul ministerului
educației. Dupӑ multe ȋntreruperi, ȋn anul 1925, seminarul de limbӑ bulgarӑ a fost
amintit, ȋn semestrul de varӑ a anului 1925, pentru ultima datӑ ȋn lista de cursuri. Cu
acordarea lui Weigand a titlului de emerit, a ȋncetat definitiv sӑ mai existe, ȋnsӑ ȋn
același an a ȋnființat un Seminar de limbӑ albanezӑ de care s-a ocupat chiar el o scurtӑ
perioadӑ de timp.
Dupӑ moartea lui Weigand, ȋn anul 1930, bibliotecile seminariilor de limbӑ
bulgarӑ și limbӑ albanezӑ au fost aliniate bibliotecii Universitӑții din Leipzig, ȋn timp ce
Institutul de limba romȃnӑ, a fost

subordonat ȋn 1929 de cӑtre Bern Lausanne la

Leipzig, la propunerea romanistului Walther von Wartburg .
O ȋnsemnatӑ parte a publicațiilor lui Weigand se gӑsește ȋn anuarul scos de el ,
intitulat Jahresberichte des Instituts für Rumänische Sprache ( Rumänisches Seminar)
a cӑrei primӑ apariție a avut loc ȋn anul 1894, iar ultimul numӑr 26-29, a apӑrut ȋn 1921.
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Deoarece anuarul nu a mai fost finanțat de statul romȃn și datoritä finanțärii
insuficiente a Ministerului Saxon, Weigand

a fost constrȃns sӑ opreascӑ apariția

anuarului și astfel ȋn anul 1925 sӑ ȋnființeze un nou organ, care purta numele de Balkan
– Archiv, (Arhiva balcanicӑ) și cu susținerea financiarӑ a Notgemeinschaft der
Deutschen Wissenschaft, sӑ rӑspundӑ nevoii tuturor limbilor balcanice și ținȃnd de
aceasta, tuturor ȋntrebӑrilor referitoare la prezent. Ȋncӑ de la numӑrul 4, Arhiva
balcanicӑ a trebuit sӑ-și declare apariția ȋncheiatӑ. De amintit, ar mai fi manualele lui
Weigand despre limba romȃnӑ, bulgarӑ și albanezӑ, care au dus la popularizarea
acestor limbi balcanice ȋn toatӑ Germania.Chiar și o gramaticӑ spaniolӑ destinatӑ
școlilor de limbi latine pentru cursurile universitare și studiului individual i se atribuie lui
Weigand .1

1.1 Ȋnceputurile lui Gustav Weigand în Peninsula Balcanică
Influențele impresionante ale lui Weigand ca și romanist, balcanolog și
bulgarist, la Universitatea din Leibzig, constau înainte de toate ȋn faptul cӑ trecȃnd
peste domeniul lui de cercetare, el nu numai cӑ s-a preocupat științific de cercetarea
limbilor bulgarӑ și albanezӑ ci mai mult el a identificat legӑturile lingvistice comune
limbilor balcanice. Cu aceste remarci putem contura personalitatea lui Gustav Weigand
care plecȃnd de la romanisticӑ și cu ȋntrebarea rӑspȃndirii romȃnei

ȋn Peninsula

Balcanicӑ , a pornit la ȋnceputul secolului al XX –lea pe teritoriul lingvistic albanez și
bulgaresc, și acolo a condus cu mult succes acțiunea de popularizare a acestor limbi
balcanice.
Prima cӑlӑtorie a lui Weigand ȋn Peninsula Balcanicӑ a avut loc ȋn 1888, pe
cȃnd era ȋncӑ tȃnӑr profesor de liceu, dupӑ ce, prin intermediul unui elev de-al lui a
descoperit o limbӑ romanicӑ care se vorbea ȋntr-o zonӑ geograficӑ greacӑ: e vorba de
limba aromȃnӑ. Ca și rezultat al acestei prime cӑlӑtorii a apӑrut lucrarea: Die Sprache
der Olympo- Walachen 1888, urmatӑ mai tȃrziu de lucrӑrile despre meglenoromȃni :
Wlacho – Meglen 1892 și cele despre istroromȃni: Nouvelles recherches sur les
roumains de l’Istrie 1893 și Istrisches, 1894.
Ȋntre anii 1894-1895, Weigand a publicat lucrarea ȋn douӑ volume Die
Aromunen dupӑ care mai tȃrziu a publicat Rumänen und Aromunen in Bulgarien, 1907,
1

Vezi, Helmut Wilhelm Schaller,Gustav Weigand-sein Beitrag zur Balkanphilologie und zur Bulgaristik,
Hieronymus, München, 1992,p.1-5
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și Rumänen und Aromunen in Bosnien, 1908, lucrӑri care au reprezentat cercetӑri de o
ȋnsemnӑtate fundamentalӑ pentru descrierea celor trei dialecte romȃnești.
Cȃt privește deschiderea romȃnilor, Gustav Weigand a putut sӑ-și desfӑșoare
activitatea plin de entuziasm, și munca sa ȋn ceea ce privește dialectul dacoromȃn a
fost primitӑ cu un val mare de simpatie. Asta s-a ȋntȃmplat ȋn special dupӑ 1895, pe
cȃnd profesorul și-a ȋnceput renumita cӑlӑtorie de cercetare ȋn Banat. Așa a sӑrbӑtorit
ziarul de Timișoara intitulat Dreptatea, sosirea lui Weigand ȋn Banat și i-a urmӑrit
intensiv drumul sӑu prin satele bӑnӑțene. Astfel, sub titlul Cӑlӑtoria profesorului
Weigand, gӑsim informații de prin locurile pe unde a trecut, din satele Boșneag ,
Oradina, Șipotu – nou, Prigor, Borloveniu – vechi, Rudӑria, Bӑnia, Alibunar și multe
altele.
Tot din presa localӑ aflӑm detalii despre vizitele ȋn școli și biserici ca și despre
studierea cӑrtilor vechi, despre chestionarul dialectologic, realizat printre sӑteni și cu
ajutorul lor, despre ȋntȃlnirile lui Weigand cu personalitӑtile locale, preoți, profesori și
avocați. Informӑrile despre vara anului 1895 se sfȃrșesc pe16 octombrie cu un articol
din presa locală despre șederea lui Weigand ȋn Timișoara și pregӑtirile lui pentru
ȋntoarcerea ȋn patria natalӑ. Tot din presa locală din Timișoara , romȃnii vor afla despre
deschiderea seminarului romȃn din Leipzig și pe 14 noiembrie, ȋn același an, 1895,
ziarul Dreptatea a tipӑrit o scrisoare a profesorului din Leipzig, o mulțumire deschisӑ ,
adresatӑ romȃnilor din Banat, care l-au primit pe Weigand cu o deosebitӑ cӑldurӑ
sufleteascӑ .
Cӑlӑtoria prin Peninsula Balcanicӑ ȋl va determina pe Weigand sӑ ȋnvețe limba
romȃnӑ. Ajuns ȋn redacția ziarului Dreptatea , Weigand l-a ȋntȃlnit pe doctorul Elie
Dӑianu care, fiind ȋn cӑutarea unui subiect interesant, se hotӑrӑște sӑ-i ȋnchine un
editorial domnului intrat la redacția ziarului sӑu și care se prezenta ca ein junger Mann
von etwa 35 Jahren, von kräftiger Statur, blond, mit einem hellen Schnurrbart, lebhaften
Augen –kurz, eine sympathische Erscheinung .Zu meiner eigenen Überraschung
glaubte ich plözlich zu wissen wer er war. Es war Weigand .2
Apoi la o discuție amicalӑ la masa de prȃnz, la ora 12, domnul Weigand a fost
plӑcut surprins de articolul apӑrut ȋn ziarul Dreptatea și care ȋi era ȋnchinat , fiind un
cuvȃnt de salut scris ȋntr-un mod omagial. Articolul a fost lӑudat de profesorul Weigand
care precizeazӑ cӑ so geschwind geht es ja nicht einmal in Leipzig mit dem Drucken 3.
2

Vgl.Dr. Elie Dӑianu , Dr. Gustav Weigand, in:Transilvania , XXVII , 1896 , Nr. 1-2., S. 27 ( un bӑrbat
tȃnӑr , de aproximativ 35 de ani ,cu o staturӑ puternicӑ , blond , cu o mustațӑ deschisӑ, mai concis, o
apariție simpaticӑ. Spre surprinderea mea , nu-mi venea sӑ cred cine era.Era Weigand )
3
Ibidem 1, ( așa de rapid nu merge nici mӑcar ȋn Leipzig cu tipӑritul )
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Mult mai mare ȋi fu mirarea profesorului cȃnd ȋn jurul orei 15 eine Luxusausgabe in
Goldbuchstaben auf feinem Papier – überreicht mit dem Titel der Zeitung in unseren
Nationalfarben sowie mit der deutschen schwarz – weiβ – roten Trikolore.4 Acest articol
oferӑ multe informații despre ȋnceputurile activitӑții lui Weigand pe teritoriul romȃnesc .
Tot cu ocazia mesei de prânz, o discuție ȋntre cei doi “prieteni” face luminӑ, oferindu-ne
informații foarte interesante referitoare la

alegerea limbii romȃne ca domeniu de

cercetare. Weigand mӑrturisește: Als ich Student an der Universität war, befaβte ich
mich mit der romanischen Philologie, vor allem mit dem Spanischen und dem
Provenzalischen. Ich gab dann aber einem Student, einem Griechen aus Mazedonien ,
Unterricht. Beinahe täglich war ich bei der Familie, ich ging ins Theater oder bummeln –
alles gemeinsam mit meinem „ griechischen” Freund und dabei habe ich auch das
Neugriechische erlernt .
Einmal fragte er mich , was ich studiere.
-Romanische Sprachen, antwortete ich.
- Romanische Sprachen? Meine Mutter spricht auch eine romanische Sprache.
- Was für eine? Sage mir doch mal ein paar Wörter in dieser Sprache.
Und mein griechischer Freund sagte einige Wörter, die sehr groβe Ähnlichkeit
mit Latein und Italienisch hatten. Ich war erstaunt. Von der rumänischen Sprache wuβte
ich noch nichts, und noch weniger von der mazedorumänischen Sprache.
Mein Freund zeigte mir dann später auch ein Buch in der Sprache „ seiner
Mutter “ , was mich in noch gröβeres Erstauen versetzte. Eine neue Welt tat sich mir auf
im Rahmen meines Studiums, ich stürzte mich förmlich auf diese neue „romanische “
Sprache, las Bücher, schlieβlich machte ich mich gemeinsam mit meinem Freund für
einige Wochen auf in seine Heimat, nach Mazedonien. Am Ende reiste ich sechzehn
Monate lang durch Mazedonien“.5
Intrȃnd ȋn contact cu această nouӑ limbӑ, un nou orizont de cercetare se
deschide ȋn fața lui Weigand , orizont pe care ȋl ia ȋn serios și ȋși propune sӑ ȋl
4

Ibidem 1, ( o ediție de lux , ȋn litere de aur prezentatӑ pe hȃrtie finӑ, cu titlul ziarului ȋn culorile noastre
naționale ca și cu tricolorul nemțesc negru – alb - roșu )
5
Ibidem 1 , ( De cȃnd am fost student la universitate, am fost preocupat de filologia romanӑ, ȋn special de
cea spaniolӑ și cea provensalӑ. Ȋnsӑ dӑdeam meditații unui student, unui grec din Macedonia. Aproape
zilnic eram la acea familie, mergeam la teatru sau la cumpӑrӑturi – toate ȋmpreunӑ cu “prietenul” meu
grec – de la care am ȋnvӑțat și greaca nouӑ .Odatӑ m-a ȋntrebat, ce studiez. –Limbi romanice, i-am
rӑspuns eu. – Limbi romanice? Și mama mea vorbeşte o limbӑ romanicӑ . – Care? Spune – mi cȃteva
cuvinte ȋn aceastӑ limbӑ. Și prietenul meu mi-a spus cȃteva cuvinte, care aveau foarte mari asemӑnӑri cu
latina și italiana. Am rӑmas uimit. De limba romȃnӑ nu știam nimic și mai puțin de limba macedoromȃnӑ .
Mai tȃrziu prietenul meu mi-a arӑtat și o carte ȋn limba “mamei sale “, care m –a uimit și mai tare. O nouӑ
lume mi s-a deschis ȋn domeniul meu de cercetare, m-am conformat acestei noi limbi “ romanice“, am citit
cӑrți ,ȋn sfȃrșit am cӑlӑtorit ȋmpreunӑ cu prietenul meu pentru cȃteva saptӑmȃni ȋn țara sa natalӑ, ȋn
Macedonia. Ȋntr-un final, eu am cӑlӑtorit șaisprezece luni prin Macedonia.)
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exploateze pentru a-i dezlega tainele. Probabil cӑ aceastӑ primӑ cӑlӑtorie a sa prin
Macedonia l-a impresionat atȃt ȋncȃt a vrut nu numai sӑ facӑ o cercetare asupra limbii,
a sunetelor ei, ci fascinat de un fel de a fi aparte a oamenilor de pe acele locuri,
neatinse de marea civilizație, a vrut sӑ le cunoascӑ trecutul și istoria, datinile și
obiceiurile, felul de a mȃnca și de a reacționa ȋn situații concrete de viațӑ. De aceea
drumul sӑu spre cunoaştere a fost unul corect , cӑci cum poți sӑ descoperi ca strӑin un
popor mai bine decȃt cercetȃndu-i asidu limba și originea ei. Astfel, Weigand a fost și
primul lingvist care a cercetat, la fața locului, dialectele și graiurile limbii romȃne,
cӑlӑtorind ȋntre 1887 și 1909 ȋn toate ținuturile locuite de romȃni .Aceastӑ cӑlӑtorie va fi
ȋncununatӑ prin publicarea ȋn 1909 a celui mai valoros material de cercetare al sӑu și
anume Linguistischer Atlas des Dakorumänisches Sprachgebiets .6
Pe lȃngӑ cercetӑrile dialectale , Weigand a fost preocupat și de folclor
adunȃnd și publicȃnd cȃntece și poezii populare de-ale romȃnilor.

1.2 Situația lingvisticii româneşti înainte de Gustav Weigand
Interesul științific pentru poporul român și pentru limba sa se manifestӑ ȋn
Occident dar doar ȋncepând cu sfârșitul secolului al XVIII , prin opera lui J. Thunmann ,
Untersuchungen zur Geschichte des östlichen europäischen Völker ,7 ȋn care autorul
atrage atenția asupra activitӑții culturale a macedo-românilor dar și asupra raportului
care existӑ ȋntre aceștia și românii care locuiesc la nord de Dunӑre.
Elvetianul Franz Schuler , ofițer ȋn armata austriacӑ, bun cunoscӑtor al poporului
român grație unui sejur prelungit ȋn Muntenia , a susținut originea latinӑ a limbii și a
obiceiurilor românilor ȋn opera sa, Geschichte des Transalpinischen Daciens 8.
Medicul german Andreas Wolf semnaleazӑ pentru prima oarӑ, existența de
divergențe lexicologice ȋntre dialectele din Moldova și cele din Muntenia ȋn lucrarea sa
intitulatӑ Beiträge zu einer statistisch – historischen Beschreibung des Fürstenthums
Moldau.9
Dar ȋncӑ din vremurile strӑvechi, romȃnii au fost preocupați și intens interesați de
originea limbii lor materne. Limba a reprezentat pentru ei singura legӑturӑ nevӑzutӑ
6

Gustav Weigand , Lingvistischer Atlas des Dakorumänisches Sprachgebiets, Leipzig 1909
J. Thunmann,Untersuchungen zur Geschichte des östlichen europäischen Völker, Leipzig, 1774
8
Franz Schuler, Geschichte des Transalpinischen Daciens, Wien , 1871, (douӑ volume)
9
Andreas Wolf, Beiträge zu einer statistisch – historischen Beschreibung des Fürstenthums Moldau,
Hermannstadt, 1805
7
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care-i unea spiritual de-a lungul secolelor deși situația politicӑ ȋn care conviețuiau le-a
pus granițe, ȋmpӑrțindu-le teritoriul ȋn trei provincii. Ceea ce depӑșea orice granițӑ și ȋi
fӑcea sӑ fie o națiune reprezenta limba. Acest fapt a fost perceput prin ceea ce s-ar
putea numi al șaselea simt.
Pentru studiile românești, o datӑ foarte importantӑ este cea a unirii unei pӑrți a
românilor din Transilvania cu sfântul scaun, cu Vaticanul, realizatӑ la sfârșitul secolului
al XVII-lea, mai exact ȋn anul 1698. Prin urmare, ȋncepând cu aceastӑ datӑ, tinerii
cercetӑtori români pot sӑ ȋnvețe ȋn școlile catolice din Viena și din Roma, și astfel ajung
sӑ recunoascӑ și sӑ aprofundeze mai bine apropiata ȋnrudire a limbii române cu latina.
Ȋncepȃnd cu secolul al XVII–lea au existat romȃni, ce-i drept, foarte puțini, care
s-au preocupat cu studierea limbii latine. Aceastӑ preocupare a cӑpӑtat un caracter
științific iar primii care s-au ȋndeletnicit cu originea limbii romȃne au fost cronicarii care
vor afirma cӑ limba romȃnӑ descinde din limba latinӑ.
Aceastӑ dorințӑ de a gӑsi originile limbii romȃne și implicit a poporului romȃn a
dus la apariția unei discipline noi de studiu numitӑ lingvisticӑ. Astfel istoria lingvisticii
romȃnești a ȋnsemnat un proces continuu de studiere a faptelor petrecute deoarece a
apӑrut ideea cӑ orice limbӑ este nu numai purtӑtoare ci și creatoare de culturӑ. Apariția
conștiinței valorii limbii cȃt și a disciplinei care o atestӑ, a determinat crearea unor
instituții de cercetӑri lingvistice care se vor ocupa cu ȋntocmirea și publicarea unor
lucrӑri de specialitate, menite sӑ prezinte unui public larg activitatea desfӑșuratӑ de
cӑtre romȃni pentru cunoașterea științificӑ a limbii lor materne .
Nu putem vorbi cu adevӑrat de o activitate lingvisticӑ romȃneascӑ decȃt
ȋncepȃnd cu a doua jumӑtate a secolului al XVIII – lea. Cu toate acestea ȋnsӑ, au existat
izolat, lucrӑri sau preocupӑri referitoare la limba romȃnӑ deoarece a existat printre
oameni dorința de a-și afla originea propriului idiom matern.
Faptul cӑ romȃnii ȋncӑ din evul mediu, au conștientizat cӑ limba lor se trage din
latinӑ este notat ȋn relatӑrile istoricului Italian Flavio Biondo, care ȋntr-o ȋnsemnare din
secolul al XV –lea (1453) declara cӑ a stat de vorbӑ cu romȃnii catolici din Dacia
ripensis, adicӑ din Banat , atunci cȃnd aceștia se aflau ȋn palerinaj la Roma10. Pelerinii
erau mȃndrii de faptul cӑ aveau origine romȃnӑ, lucru care se putea vedea din vorbirea
lor.11

10

Vezi Iorgu iordan, Istoria lingvisticii romȃnești, București,1978, p.13
….Et qui e regione Danubii item adiacent Ripenses Daci sive Valachi, originem, quam se decus prae
se ferunt praedicantque Romanam, loquela ostendant, quos catolice christianos Romam, quotannis et
Apostolorum limina invisentes, aliquando gavisi sumus ita loquentes audiri, ut ,quae communique gentis
suae more dicunt rusticam male gramaticam redoleant latinitatem, vezi A.Marcu , Riffessi di storia
11
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Tot ȋn Banat, la romȃnii care aparțin religiei calvine , apare dupӑ un secol un
document, Cartea de cȃntece, la 1570, la Cluj , scrisӑ cu litere latine și orografie
maghiarӑ, lucru care ȋntӑrește ideea cӑ romȃnii erau conștienți de faptul cӑ limba lor
avea origine latina. Deși ȋn cuprinsul cӑrții se aplicӑ predominant ortografia maghiarӑ ,
existӑ o serie de cuvinte a cӑror scriere evidențiazӑ cӑ autorii ei au avut ȋnaintea ochilor
etimoanele latinești corespunzӑtoare și astfel au reușit sӑ stabileascӑ etimologia
termenilor ȋn discuție: campuluȷ (=cȋmpului ), hommul (=omul),

sze laudem (= sӑ

lӑudӑm ), mane ( = mȋnӑ ), pane (=pȋine ), peccate (=pӑcate ), planczem (= plȋngem ),
szuffletul (= sufletul). Se observӑ cӑ ȋn ortografia curentӑ a textului c e redat prin k, ȋ(n)
prin e(n) , iar ӑ prin e; de exemplu szaka=seaca , enpereczya =ȋmpӑrӑția , redica ua =
rӑdica-va . 12 Plecȃnd de la aceste exemple, nu ne surprinde faptul cӑ acești romȃni
bӑnӑțeni, cunoscӑtori ai limbii latine și dovenind preocupӑri etimologice, chiar fie ele și
rudimentare, vor folosi pentru prima oarӑ forma latinizatӑ a cuvȃntului rumȃn. Ȋnsӑ
prima atestare a lui romȃn se gasește ȋn Palia de la Orӑștie (1582).13
Un secol mai tȃrziu, cronicarii vor fi cei care se vor ocupa de originea limbii
romȃne.
Ȋn paginile cronicii lui Grigore Ureche, scrisӑ ȋntre 1642 şi 1647, el afirmӑ cӑ
limba romȃnӑ provine din limba latinӑ, deși ea este din multe limbi ….adunatӑ și ne este
amestecat graiul nostrum cu al vecinilor de prin prejur. Totodatӑ cronicarul va da și
exemple de cuvinte romȃnești de origine latinӑ numind etimonul : pȋine – panis, carne –
caro, gӑinӑ – galina, muiere – mulier, nostrum – noster. Pe lȃngӑ aceste etimologii
adevӑrate, cronicarul va face și niște greșeli precizȃnd cӑ fӑmeie derivӑ din femina iar
pӑrinte din pater.14
Miron Costin nu face progrese ȋn studiile sale, ȋl va continua pe predecesorul
sӑu și va da etimonul mai multor cuvinte romȃnești. Ȋnsӑ de multe ori acest etimon, nu
existӑ, fiind unul inventat sau imaginat : Dumnedzӑu – deus, mieu – meus, ceriu țelum, frunte – frons, barbӑ – barba, pȋine – panis etc.15

romana in opera italiane dei secoli XIV e XV, ȋn Ephemeris dacoromana, I, 1923 , p.362 – 363 , Șt.
Bȋrsӑnescu, Pagini nescrise din istoria culturii romȃnești (sec. X- XV), București, 1971, p.80
12
Textul cӑrții de cȃntece a fost reprodus de H. Sztripszќy și G. Alexics , ȋn lucrarea lor Szegedi Gergely
énekeskönyve XVI századbeli roman forditásban, Budapesta,1911. Exemplele de mai sus citate se
gӑsesc la p. 146, 148,150, 152; cf. ȋn aceastӑ privințӑ p. 226. Vezi ȋn legӑturӑ cu toate acestea Ion
Gheție, Ȋnceputurile scrisului ȋn limba romȃnӑ. Contribuții filologice și lingvistice, București , 1974 , p.2129.
13
Ibidem 10
14
Pasajul din Cronica lui Ureche ȋn care se fac referiri la originea limbii romȃne a fost reprodus de Bulgӑr
, ȋn Problema limbii literare, p. 48-49
15
Vezi Bulgӑr , Problema limbii literare, p. 49-50
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Cel care va intra mai profund ȋn miezul problemei va fi Dimitrie Cantemir, mare
erudite moldovean, care ȋn Descrierea Moldovei se va ocupa de originea limbii romȃne .
El a confruntat opiniile dupӑ care romȃna s-ar trage din latinӑ ”fӑrӑ a primi ceva din alte
limbi” sau ar fi urmașul unui “dialect italic “, dar evitӑ sӑ se pronunțe pentru una din ele
“de teamӑ ca nu cumva iubirea de patrie sӑ nu ne ȋntunece vederea și sӑ ne facӑ sӑ nu
observӑm unele lucruri care pentru alții ar fi clare”. Astfel, D. Cantemir aduce ȋn discuție
și deosebirile de naturӑ lexicalӑ dintre limba romȃnӑ și italianӑ: commincio - ȋncep ,
tavola – masӑ , bianco – alb, testa – cap, signore – domn etc , dar face o remarcӑ și
despre poziția articolului ȋn cele douӑ limbi , precizȃnd cӑ ȋn limba romȃnӑ articolul se
adaugӑ la sfȃrșitul cuvintelor ȋn timp ce ȋn italianӑ el este antepus.16
Cantemir este cel dintȃi care susține cӑ ȋn limba romȃnӑ se pӑstreazӑ
cuvintele de origine dacӑ precum: stejar, pӑdure, hӑleșteu, cӑrare, grai, privi și nemeri.
Domnul moldovean , tot ȋn Descriptio Moldaviae ( Descrierea Moldovei), remarcӑ o
serie de deosebiri privind rostirea popularӑ manifestatӑ ȋn vorbirea unor categorii
sociale diferențiate ȋn funcție de sex și anume: vorbirea femeilor e dominatӑ dupӑ
observațiile lui , de palatalizarea labialelor pe care o considerӑ un viciu care nu se
ȋntȃlnește la bӑrbați, ȋn timp ce ȋn jurul Iașlui s-ar vorbi cea mai “curatӑ” limbӑ, ca
urmare a influienței curții domnești :“cea mai bunӑ rostire este la Iași, ȋn jurul Moldovei,
fiindcӑ oamenii din pӑrțile acelea sunt mult mai ȋnvӑțați, din pricinӑ cӑ acolo se aflӑ
curtea domneascӑ.”17 O altӑ serie de diferențieri le-a considerat ca fiind de proveniențӑ
strӑinӑ, fiind cauzate de contactele vorbitorilor romȃni cu alte popoare.
Primele ȋncercӑri de a examina graiurile dacoromȃne ȋi aparține tot lui D.
Cantemir. El a stabilit și primele asemӑnӑri și deosebiri ȋntre ele precizȃnd cӑ” locuitorii
din Valahia și Transilvania vorbesc aceiași limbӑ ca a moldovenilor, dar o pronunțӑ mai
aspru”. Observația cӑ existӑ unele deosebiri la nivelul limbii vorbite, este ȋntӑritӑ prin
comparația a douӑ particularitӑți deosebit de interesante pe care le remarcӑ și anume :
rostirea de tip jur, Dumnezӑu, ȋn graiul muntenilor, comparatӑ cu rostirea de tip giur
( ĝur ), Dumnedzeu (=Dumneᶁeu), ȋn graiul moldovenilor.18
Cantemir observase ȋn rostirea moldovenilor fonetismele etimologice ĝ ( > lit.
j ) și (>lit. z) ca și rostirea durӑ a consoanei (fricativei dentale sonorӑ ) z, care implicӑ
velarizarea vocalei e >ӑ, pe care le comparӑ cu pronunția munteneascӑ caracterizatӑ
de muierea consoanelor.

16

I. Iordan , Istoria lingvisticii romȃnești , editura Științificӑ și Enciclopedicӑ , București , 1978, p.14
Dimitrie Cantemir, Descriptio Moldaviae, editura Academiei, 1714
18
Ștefan Giosu, Dimitrie Cantemir.Studiu lingvistic, ȋn An L.A. Lingvisticӑ , tom. XXXX , 1986 – 1987 , p.
55 - 58
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Primele remarci relative cu priviere la existența unei limbi literare apar ȋn
secolul al XVII –lea și sunt consemnate de Simion Stefan ȋn Predoslovie la Noul
Testament de la Bӑlgrad 19 care fӑcȃnd aluzie la unificarea limbii a ȋndemnat oamenii
sӑ utilizeze ȋn vorbire cuvintele cunoscute romȃnilor din toate provinciile. Pentru a-și
ȋntӑrii dorința face o comparație sugestivӑ a limbii, cu circulația banilor : “ cuvintele
trebuie sӑ fie ca banii, cӑ banii aceia sȋnt buni carii ȋmblӑ pe toate țӑrȋle, așea și
cuvintele acealea sunt bune carele le ȋnțeleg toți”. Tot el ȋndeamnӑ la ȋmbogӑțirea limbii
romȃne cu cuvinte din alte limbi, astfel sugerȃnd adoptarea unor neologisme .20
Pe lȃngӑ aceste preocupӑri teoretice , ȋn provinciile romȃnești ȋncep sӑ
aparӑ și lucrӑri practice dedicate limbii materne cum ar fi prima Bucoavnӑ romȃnească
( Bӑlgrad, 1699 ) cu caracter didactic, ȋn care vor fi enumerate toate slovele și semnele
diacritice folosite ȋn scrierea chirilicӑ romȃneascӑ, dȃndu-se totodatӑ indicații de ordin
ortografic. Au apӑrut și alte bucoavne, ȋn secolul urmӑtor la Cluj, 1744 , la Iași, 1755 ,
la Viena, 1771, 1777 și la Blaj, 1777 care s-au ocupat de aceleași probleme.21
Putem data ȋn a doua jumӑtate a secolului al XVII –lea primele ȋncercӑri de
explicare a gramaticii slavone ȋn limba romȃnӑ. E vorba de Gramatica slavonӑ a rusului
Meletie Smotrițki, apӑrutӑ la Evie, ȋn 1619. Existӑ alte douӑ lucrӑri asemӑnӑtoare, una
care-i aparține lui Stanciu cu titlul Tȋlcuirea sau arӑtarea gramaticii slavonești, cealaltӑ
anexatӑ la lexiconul slavo-romȃn al lui Mihai (1672 – 1673).
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Cȃteva decenii mai

tȃrziu, Dimitrie Eustatievici, autorul Gramaticii rumȃnești din 1757 se va baza tot pe
Smotrițki dar va avea și alte douӑ surse care ȋși vor pune amprenta pe felul ȋn care ȋși
va sistematiza el gramatica și anume surse grecești ( Catiforo , Lascaris ) și gramatica
latinӑ a lui Anton Molnar.

1.2.1 Activitatea lingvistică din cadrul Şcolii Ardelene

Putem data ȋnsӑ ȋn jurul anului 1780 ȋnceputul unui lung și ireversibil proces de
modernizare al preocupӑrilor lingvistice romȃnești, prin apariția Școlii Ardelene –
reprezentatӑ prin Samuil Micu, Gheorghe Șincai și Petru Maior. Pe vremea cȃnd și-au
19

Simion Ștefan, Noul Testament de la Bӑlgrad, Predoslovie, Alba Iulia, 1648, p.18
Vezi Bulgӑr, Problema limbii literare, București, Editura didacticӑ și pedagogic, 1966, p.50 – 54
21
G. Mihӑilӑ, Sintagma (Pravila ) lui Matei Vlastaris și ȋnceputurile lexicografiei romȃnești (secolele XV –
XVII ) , ȋn StSl I , 1969 , p. 9- 44
22
Vezi ȋn aceastӑ privințӑ D. Strungaru, Gramatica lui Smotrițki și prima gramaticӑ romȃneascӑ, ȋn RS IV,
1960, p. 289- 307, Mihӑilӑ, Studii lexicale, p.163
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ȋnceput ei activitatea ȋn Transilvania, poporul romȃn era subjugat atȃt social cȃt și
național, lucru care se petrecea deja de sute de ani. Romȃnimea subjugatӑ, deși s-a
rӑsculat ȋn repetate rȃnduri, pӑrea cӑ nu poate sӑ se elibereze de clasa nobilӑ care-i
ȋngrӑdise drepturile și libertӑțile și care denigra poporul romȃn, despre care afirmau cu
tӑrie cӑ ar fi venit ȋn Transilvania dar și ȋn țӑrile romȃne de la sudul Dunӑrii. Aceastӑ
acțiune de emigrare a romȃnilor s-ar fi petrecut dupӑ pӑrerea nobilimii demult, ȋn evul
mediu.De aceea, nobilii au recurs la violențӑ,şi astfel și-au impus cu forța drepturile, pe
teritoriul romȃnesc, pe motiv cӑ ar avea origine aleasӑ datoritӑ vechimii lor pe acele
meleaguri. Ȋn consecință, românii din Ardeal, erau considerați doar o națiune tolerată,
fiind tratați ca atare.
Datoritӑ existenței teoriei cӑ romȃnii provin din sudul Dunӑrii, promovatӑ ȋn a
doua jumӑtate a secolului al XVIII –lea de Thunmann, Engel, Eder, Sulzer și Kopitar,
nobilimea din Transilvania vroia sӑ pӑstreze exploatarea poporului romȃn fiindcӑ ei
aveau nevoie de brațe de muncӑ ieftine pe pӑmȃnturile pe care și le-au ȋnsușit pe
nedrept. Scopul acestei clase nobile era de a pӑstra Transilvania “ca un hinterland
agrar al imperiului habsburgic “.23
Egalitatea romȃnilor cu celelalte naționalitӑți ale Transilvaniei și emanciparea
iobӑgiei ȋnsemna pentru nobilime un atac la drepturile ei de zeci de ani de subjugare a
maselor.
Ȋnființarea Școlii Ardelene are ca scop detronarea acestei nobilimi prin
demonstrarea faptului cӑ poporul romȃn este cel mai vechi popor din Transilvania și cӑ
el are origine romanӑ și se aflӑ pe aceste meleaguri din epoca romanӑ și pȃnӑ astӑzi.
Aceastӑ cauzӑ va fi susținutӑ de burghezia romȃneascӑ din Transilvania, care ȋncepea
sӑ se formeze ca și clasӑ socialӑ și care ȋncerca sӑ lupte pentru cauza ȋntregului popor
romȃn subjugat. Toți romȃnii erau dornici sӑ demonstreze asupritorilor cӑ nu sunt
venetici ci sunt pӑmȃnteni și cӑ vorbesc o limbӑ care are capacitatea de a face culturӑ.
Ȋnțelegȃndu-și menirea, cei trei reprezentanti ai Școlii ardelene, ȋncep lupta ȋn
vederea salvӑrii națiunii romȃne, luptӑ pe care o vor da folosindu-se de țӑrȃmul cultural.
Deși cei trei au fost cӑlugӑri, ei vor renunța la aceastӑ misiune, dedicȃndu-se cauzei
mult mai importante și anume luptei pentru obținerea de drepturi pentru poporul romȃn,
cauzӑ susținutӑ prin temele lor de bazӑ pe care le dezvoltӑ ȋn toate scrierile lor istorice
și lingvistice. Aceste teme se referӑ la originea romȃnӑ a poporului și a limbii romȃne și
continuitatea neȋntreruptӑ ȋn Dacia a acestui popor.
Cea mai importantӑ operӑ cu caracter istoric a lui Samuel Micu este Istoria,
lucrurile și ȋntȃmplӑrile romȃnilor care cuprinde patru pӑrți: I Colonizarea Daciei și viața
romȃnilor ȋn evul mediu; II Istoria Munteniei pȃnӑ la 1724 ; III Istoria Moldovei pȃnӑ la
23

D. Macrea, Lingviști și filologi romȃni, București,1959, p.18
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1759; IV Istoria episcopiei romȃnești din Transilvania. Micu se va preocupa nu numai de
demonstrarea prin dovezi istorice a drepturilor poporului romȃn, ci el va recurge la
dovezi lingvistice, susținȃnd originea “pur” romanӑ a limbii noastre. Ȋn acest scop, Micu
publică la Viena ȋmpreunӑ cu Gheorghe Șincai, Elementa linguae daco-romanae sive
valachicae

24

, apӑrutӑ ȋn 1780 și care reprezintӑ prima gramaticӑ tipӑritӑ a limbii

romȃne, ȋn care autorul pentru a sublinia originea latinӑ a limbii romȃne, și proveniența
directӑ din latină a cuvintelor ei, elaboreazӑ un sistem ortografic etimologist latinizant.
Aceastӑ gramaticӑ are patru pӑrți: I Ortografie, II Etimologie, III Sintaxӑ,
IV Formarea cuvintelor. Acestora li se adaugӑ un mic vocabular romȃn-latin și cȃteva
dialoguri. Elaborarea sistemului ortografice etimologist, l-a condus pe Micu la
descoperirea principalelor legi de evoluție foneticӑ ale limbii noastre și anume :
1.transformarea, ȋn elementele latine a lui a accentuat urmat de poziție nazalӑ ȋn ȋ
( panis >pȋne, campus >cȋmp )
2. diftongarea lui e și o accentuați urmați ȋn silaba urmӑtoare de un a sau e ȋn oa
( porta >poartӑ mortem > moarte )
3. transformarea lui o neaccentuat ȋn u ( formica > furnicӑ , dominica > duminicӑ )
4.transformarea lui e accentuat urmat de poziție nazalӑ ȋn i ( bene >bine , dentem
> dinte )
5.transformarea dentalelor t, d și s urmate de iot ȋn ț, z și ș ( dies > zi , tibi > ție ,
resina > rӑșinӑ)
6.transformarea grupelor ct , cs și ps ȋn pt , gn ȋn mn ( lactem > lapte , coxas >
coapsӑ , lignum>lemn )
7. transformarea grupelor cl și gl ȋn k’ și g’ ( clavem > cheie , glacies > gheațӑ ).
Aceastӑ scriere etimologistӑ nu a avut ca scop schimbarea pronunțӑrii, ci
demonstrarea, prin exemple date, a originii latine a cuvintelor și a structurii gramaticale
a limbii noastre, lucru care a fost fӑcut cunoscut și celor de peste hotare, care negau ȋn
acea epocӑ originea latinӑ a românilor sau cel puțin se ȋndoiau de ea. Pe lȃngӑ acest
merit deosebit de a elabora primul sistem ortografic etimologist și elaborarea legilor
fonetice, care s-au arӑtat a fi adevӑrate, pentru cӑ parte din ele sunt regӑsite la
Weigand și la predecesorii lui, Micu se va afirma avȃnd meritul de a fi și cel dintȃi
lexicograf al nostru prin contribuirea la publicarea Lexiconului de la Buda, apӑrut ȋn
1825.
Un alt membru al Școlii ardelene și un continuator și un prieten al ideilor lui
Samuil Micu a fost Gheorghe Șincai. Cei doi au colaborat și muncit ȋmpreunӑ la apariția
24
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ȋn 1780 a publicației cu titlu Elementa linguae daco-romanae sive valachicae , care a
reprezentat o datӑ importantă ȋn istoria lingvisticii romȃnești și romanice.
Ȋn 1805 Șincai a retipӑrit lucrarea amintită, de data aceasta eliminȃndu-l pe
Micu ca coautor și a adus cȃteva modificӑri ortografiei și anume a introdus semnul
diacritic ȋ, pe care l-a transcris ȋn trei modalitӑți diferite, astfel: â , ê și ȋ. Ȋn ediția din
1780 diftongul oa este transcris o, ȋn timp ce în ediția din 1805, Șincai l-a pӑstrat. Tot ȋn
aceastӑ a doua ediție apar forme care sunt valabile și astӑzi ca: sȋnt, iești, e, sȋntem,
sȋnteți, sȋnt, forme prezente și ȋn anchetele lui Weigand, și nu apar formele sent, sentem
etc. ca ȋn 1780.
Dându-și seama cӑ unul dintre motivele exploatӑrii cu ușurințӑ a poporului
român este lipsa de culturӑ, nu stӑ nepӑsӑtor ci ȋnființeazӑ ȋn Transilvania trei sute de
școli primare românești .Dar acțiunea lui nu se oprește aici, el a scris o serie de
manuale școlare care nu existau pânӑ atunci, folosind o limbӑ simplӑ pentru a fi ușor
ȋnțeleasӑ de copiii țӑranilor. Astfel, a tipӑrit și o Gramaticӑ a limbii latine, prin care a
ȋncercat sӑ punӑ bazele terminologiei noastre gramaticale. El a denumit vocalele
“ versuitoare”, consoanele “ȋmpreunӑ sunӑtoare “, substantivul “ statornicul”, adjectival
“adӑugӑtorul “, pronumele “pentru nume”, verbul “vorba”, declinarea “plecare”,
singularul “singuratecul “, pluralul “ ȋnmulțitorul “, cazurile “cӑderi”. 25
Aflat la Budapesta ȋntre 1804 – 1807, Șincai a susținut continuitatea noastrӑ ȋn
Dacia ȋn lucrarea: Hronicul românilor și a mai multor neamuri, continuitate pe care o
contestau atunci mulți istorici austrieci care serveau curții de la Viena. Aceastӑ lucrare
este cea mai importantӑ dintre operele lui Șincai, ȋn primul rând prin faptul cӑ ea a
reprezentat o armӑ foarte puternicӑ pentru apӑrarea drepturilor poporului român, prin
militarea la egalitate cu celelalte naționalitӑți aflate ȋn Transilvania, prezentând ȋn
cuprinsul ei ȋntâmplӑri trӑite de românii din Muntenia, Moldova, Transilvania și din sudul
Dunӑrii ȋntre anii 86 și 1739.Gheorghe Șincai este catalogat , din acest motiv , de cӑtre
Quinet ca fiind unul dintre “ cercetӑtorii marii școli istorice a secolului al XIX –lea “.26
Nicolae Iorga ȋn 1901 va scrie despre Hronicul lui Șincai cӑ “e un admirabil repertoriu , o
culegere de izvoare din cele mai îmbelșugate , la care se recurge ȋncӑ astӑzi și se va
recurge ȋncӑ multӑ vreme .”27
Un merit deosebit ȋl are Șincai prin susținerea tezei conform cӑreia românii
s-ar fi format ȋn Dacia dar și ȋn sudul Dunӑrii unde se mai gӑsesc și astӑzi aromânii,

25

Ibidem 23 , p. 37
Edgar Quinet, Les roumains, 1856. Vezi Analele Societӑții Academice Române, tom III , p. 134-138.
27
Vezi N.Iorga, Istoria literaturii române din secolul al XVIII –lea, vol. II , București, 1901, p. 224
26

24

meglenoromânii și istroromânii. Șincai susține cӑ aceștia ar fi dintre locuitorii retrași de
Aurelian din Dacia ȋn sudul Dunӑrii dar ei sunt tot români,“ precum firea și virtutea ȋi
mӑrturisește “.28 Aceastӑ proveniențӑ a românilor a fost recunoscutӑ de lingviștii de mai
târziu, inclusiv de Weigand.
Preocupӑrile ȋn domeniul lingvistic ale lui Șincai s-au concretizat numai prin
colaborarea cu Micu ȋn Elementa linguae daco-romanae sive valachicae, din 1780.
Un alt nume sonor al Școlii ardelene a fost Petru Maior, continuator al luptei
pentru demonstrarea originii poporului și al limbii române, confirmatӑ ȋn lucrarea Istoria
pentru ȋnceputul românilor ȋn Dacia, apӑrutӑ ȋn 1812 și care cuprinde douӑ anexe :
prima Disertație pentru ȋnceputul limbii românești și Disertație pentru literatura cea
veche a românilor, apӑrute ȋn 1813 iar a doua Dialog pentru ȋnceputul limbii române
ȋntre nepot și unchi, publicatӑ ȋn fruntea Dicționarului de la Buda (1825).
Aceste opere ale lui Petru Maior reprezintӑ ȋn cultura românӑ ȋnceputurile
lingvisticii și ale istoriografiei noastre moderne iar calitӑțile lui de scriitor, istoric și
lingvist au contribuit la lupta poporului român pentru eliberarea socialӑ din Transilvania,
combӑtând ideile adversarilor români de pe atunci , ca Eder, Sulzer, Engel și alții care
se opuneau realitӑții cӑ poporul român ar fi autohton ȋn Transilvania, ei susținând cӑ el
ar fi venit aici din Peninsula Balcanicӑ abia ȋn secolul al XIII –lea și limba noastrӑ nu ar
avea origine latinӑ. Apariția studiului cu caracter polemic Istoria pentru ȋnceputul
românilor ȋn Dacia, a fost o prezentare criticӑ și polemicӑ a problemelor esențiale ale
istoriei poporului român: originea lui românӑ, continuitatea lui ȋn Dacia, descrierea vieții
lui ȋn evul mediu. Aceastӑ istorie despre originea românilor din Dacia a lui Maior, a
prezentat crezul sӑu referitor la dispariția totalӑ a dacilor și puritatea romanӑ a poporului
român, cât și supraviețuirea populației latine la nord de Dunӑre, ȋn ciuda numeroaselor
invazii barbare. El s-a ocupat de asemenea, de demonstrarea originii latine a
terminologiei fundamentale a creștinismului românesc.
Un fapt care a fost confirmat de cercetӑrile arheologice ulterioare este
realitatea pe care a arӑtat-o Maior despre faptul cӑ cea mai intensӑ colonizare a avut
loc ȋn Oltenia și Transilvania.29
Opera lui Petru Maior ȋn domeniul lingvistic, rӑmasӑ ȋn mare parte și astӑzi
valabilӑ, se compune din Disertație pentru ȋnceputul limbii românești, care a fost
publicatӑ o datӑ cu Disertație pentru literatura cea veche a româilor ȋn Dacia(1812),
Dialog pentru ȋnceputul limbii române ȋntre nepot și unchi, Ortographia romana sive
28
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latino- valachica una cum clavi qua penetralia originationis vocum reserantur, ultimile
douӑ publicate ȋn prefața Dicționarului de la Buda și Dicționarul de la Buda (1825 ) pânӑ
la litera H.
Petru Maior se numӑrӑ printer primii lingviști europeni care au afirmat, plecând
de la cercetӑrile sale, cӑ limba românӑ ca și celelalte limbi romanice este
continuatoarea latinei populare și nu a latinei clasice, fӑcând totodatӑ pentru prima oarӑ
diferența ȋntre limba latinӑ clasicӑ “gramaticeascӑ” și limba latinӑ populară prin
observația pe care o face conform cӑreia “ la români douӑ limbi au fost: una care o
grӑia poporul, și aceasta o sugea cu laptele de la mamele sale adicӑ o ȋnvӑțau pruncii
din auzite; alta care o ȋnvӑțau la şcoalӑ cu ajutorul gramaticii, și aceasta se zicea limba
ȋnvӑțatӑ, deoarece singuri ȋnvӑțații o pot scrie. Ȋntru aceastӑ limbӑ scriau latinii sau
românii, cӑrțile sale, din care multe pânӑ la noi au ajuns sӑ le cetim”.30
Observӑm cӑ Petru Maior face o deosebire valabilӑ și astӑzi ȋntre limba
popularӑ și cea literarӑ precizând cӑ cea din urmӑ reprezintӑ forma cea mai ȋngrijitӑ a
ȋntregului popor. Ocupându-se de vocabularul limbii române, Maior observӑ cӑ limba
românӑ este cea mai sӑracӑ ȋn elemente latine noi intrate pe cale literarӑ, decât
celelalte limbi romanice, astfel referindu-se la faptul cӑ limba românӑ e sӑracӑ ȋn
latinisme.
Proveniența graiurilor și dialectelor limbii române s-ar explica dupӑ P.Maior
de la coloniștii romani: ”Din Italia darӑ au venit aici ȋn Dacia mulțimea distinctelor
dialecte ȋn vorbӑ, mӑcar cӑ ȋn cӑrțile cele bisericești numai o dialectӑ este la toți.”31
Ocupându-se și de influența slavӑ asupra limbii române, Maior a făcut o
comparare ȋntre declinarea slavӑ și cea româneascӑ și italianӑ, arӑtând cât de mult se
aseamӑnӑ declinarea noastrӑ cu cea latinӑ și cât de tare se deosebește de cea slavӑ,
așa dându-și seama de cum aratӑ structura limbii noastre ȋn realitate și cât este ea de
rezistentӑ fațӑ de influențele strӑine.
Un domeniu l-a preocupat pe Maior destul de tare și anume neologismele. El
și-a dat seama de necesitatea folosirii lor la ȋnceputul culturii noastre moderne ȋnsӑ
militeazӑ pentru introducerea lor cu mӑsurӑ ȋn limba noastrӑ pentru a putea fi asimilate.
Aceastӑ viziune de introducere a neologismelor ȋn cultura noastrӑ necesare pentru
progresul ei, a reprezentat unul dintre meritele deosebite ale lingvistului.
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Pe lângӑ calitӑțile lui de lingvist, P.Maior și-a câștigat un mare nume și ȋn
domeniul

lexicografiei

prin

Lexiconului

elaborarea

românesc-latinesc-unguresc-

nemțesc, care de mai mulți autori ȋn cursul a treizeci și mai multor ani s-au lucrat,
cunoscut sub numele de Dicționarul de la Buda, apӑrut ȋn 1825. La redactarea acestei
impresionante lucrӑri s-a muncit o perioadӑ de 45 de ani, ȋntre 1780 și 1825 și apariția
ei a fost posibilӑ datoritӑ muncii asidue a mai multor autori: Samuil Micu, I. Corneli , V.
Coloși, P. Maior, A. Teodori și I.Teodorovici, lucrare care cuprindea aproape 10.000 de
cuvinte și a fost redactatӑ cu scopul de a avea, ca toate popoarele civilizate din vremea
aceea, dicționarul limbii naționale și totodatӑ de a da posibilitatea oamenilor de culturӑ
strӑini să cunoască limba românӑ și proveniența latinӑ a ei. Aceste douӑ opere
impresionante au stat la baza ȋntemeierii teoriei lui Friedrich Diez, care este și pӑrintele
lingvisticii romanice.
Sarcina lui P.Maior a fost sӑ facӑ revizia finalӑ a dicționarului și sӑ
stabileascӑ etimologia cuvintelor pânӑ la litera H. Deși forțeazӑ uneori nota, editarea
etimologiilor a facut-o cu scopul dovedirii originii latine a unui numӑr cât mai mare de
cuvinte.
Când a stabilit ortografia limbii române, P.Maior a adaptat, fiind convins cӑ e
bine, scrierea limbii noastre folosind caractere latine. Astfel, normele ortografice stabilite
de Maior, vor fi expuse de acesta ȋn prefața Dicționarului de la Buda.Scrierea literelor s
și t cu semen diacritice adicӑ ș și respectiv ț i se datoreazӑ acestei ortografii , precum și
scrierea ocluzivelor palatale prin che, chi și ghe, ghi.
Fӑrӑ nici o modestie, P.Maior poate fi considerat ȋn cultura noastrӑ un
deschizӑtor de drumuri atribuindu-i-se merite deosebite, deoarece s-a ocupat de
soluționarea problemei legatӑ de istoria și limba noastrӑ dar totodatӑ a fost cel care a
introdus ȋn istoriografia și lingvistica noastrӑ principiul critic ca bazӑ de cercetare.32

1.2.2. Drumul spre o lingvisticӑ modernӑ
Ȋncepând cu a doua jumӑtate a secolului al XIX-lea, canonicul Timotei Cipariu,
a fost lingvistul român, care a renunțat la curentul latinist, fiind un continuator al Școlii
Ardelene, ȋn ceea ce privește limba și istoria noastrӑ, plecând ȋn studiile lui de la
principiul cӑ existӑ o legӑturӑ strânsӑ ȋntre limba și istoria poporului, fiind cel dintâi
ȋnvӑțat român care a publicat documente și opere vechi importante din limbӑ, astfel
câmpul lingvistic cӑpӑtând o nouӑ dimensiune , deoarece a fost cel care a pus bazele
32
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filologiei românești și ale lingvisticii noastre istorice prin lucrӑrile sale Elemente de limbӑ
românӑ dupӑ dialecte și monumente vechi, 1854 33, Crestomația sau Analecte literare,
185834, și Principii de limbӑ și scriptura,1866 35, lucrӑri prin care autorul a pus ȋn luminӑ
și anumite particularitӑți lingvistice ale unor texte vechi pentru a explica evoluția limbii
române dupӑ epoca latinӑ.
Militant al unificӑrii limbii noastre pe toate ținuturile locuite de români, lucru pe
care-l considerӑ fundamental pentru formarea unei literaturi, Cipariu a luptat cu toatӑ
convingerea ȋn atingerea acestiu scop. Astfel, a propus utilizarea unei limbi literare “cu
adevӑrat naționalӑ, corectӑ ȋn expresii, corectӑ ȋn forme, fӑrӑ de care nici o literaturӑ nu
poate de a se chema literaturӑ “36. Dar aceastӑ unificare a limbii noastre literare putea fi
realizatӑ numai printr-o ortografie etimologicӑ unitarӑ. Ortografia impusӑ de Cipariu a
fost una etimologicӑ, deosebit de dificilӑ, și se adresa doar celor care cunoșteau limba
latinӑ, ea reprezentând un obstacol ȋn scrierea oamenilor de rând. Ortografia lui Cipariu
din 1869 nu a schimbat ȋnsӑ pronunțarea limbii române, dar elaborarea acestui sistem
etimologic latinizant complicat a fost privitӑ ca o cale care va aduce la recunoașterea
prin intermediul scrisului a originii latine a cuvintelor româneşti. Deosebirea dintre modul
cum se scrie și modul cum se pronunțӑ cuvintele, a fost socotitӑ normalӑ, fӑcându-se
astfel comparație cu limba francezӑ sau englezӑ unde se scrie ȋntr-un fel și se pronunțӑ
altfel.
Din ȋncercarea de a scrie cuvintele românești ca etimonul lor latin, au fost
descoperite principalele legi de evoluție foneticӑ a limbii române, Cipariu fiind totodatӑ
fondatorul foneticii descriptive a limbii române prin capitolul dedicat foneticii cuprins ȋn
Gramatica limbii române. Ȋn acest capitol a fost cuprinsӑ cea dintâi descriere științificӑ a
sunetelor limbii noastre.37
Cu toate cӑ printre teoriile lingvistice ale acestor pionieri mai sunt multe de
adӑugat, nu putem totuși sӑ negӑm efectul binefӑcӑtor pe care l-au avut asupra
ȋnceputurilor studiilor românești. Datoritӑ activitӑții lor, alfabetul latin ajunsese sӑ fie
admis oficial pe la 1860, ȋnlocuind astfel alfabetul slavon care fusese utilizat timp de mai
multe secole.
O persoanӑ care a atras atenția, ȋn mod deosebit a fost primarul orașului
Pisino (din Istria) pe nume A. Covaz, care are marele merit de a fi atras pentru prima
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oarӑ un semnal de alarmӑ asupra românilor care se aflau ȋn Istria, ȋntr-un articol cu
numele Dei Rimgliani o Valacchi d’ Istria, publicat ȋn ziarul Istria , nr.1-2 , din 1846, ziar
care a apӑrut ca supliment al ziarului Osservatore Triestino. Mai mulți oameni de litere
români, printre care G.Asachi, S.Barnuțiu, T. Cipariu dar și strӑini, printre care s-a gӑsit
și Miklosich, au acordat o mare importanțӑ acestei descoperiri. Aflând despre existența
românilor din Istria din acest articol, Ion Maiorescu a fost primul român care a fӑcut , ȋn
1857, o anchetӑ lingvisticӑ ȋn Istria, vizitând toate regiunile locuite de români, și de
asemenea cele ȋn care mai târziu, graiul românesc dispare total. Rezultatele anchetei
sale, care a durat doar o lunӑ, au fost publicate dupӑ moartea sa, de cӑtre fiul sӑu, ȋn
revista Convorbiri literare (t. II,1868, t. VI, 1872-1873) și, ȋntr-un volum care poartӑ titlul
Itinerar ȋn Istria și vocabular istroromân, publicatӑ de S.Pușcariu, ȋn Studii
istroromâne.38

1.2.2.1 Anchetele prin corespondențӑ din România

Ȋn România ȋnainte de ancheta realizatӑ de Weigand prin deplasarea sa ȋn
teren, ȋnainte de așa numita anchetӑ la fața locului, a existat o mare anchetӑ lingvisticӑ
realizatӑ prin corespondențӑ și anume cea a lui Bogdan Petriceicu Hașdeu, ca mai
apoi, dupӑ ancheta lui Weigand, sӑ urmeze cea a Muzeului limbii române.
Personalitate cu un impact puternic asupra limbii române, care a dominat
dezvoltarea lingvisticii românești din a doua jumӑtate a secolului al XIX –lea a fost
Bogdan Petriceicu Hașdeu, care ȋn numeroasele sale studii ȋnchinate limbii a considerat
limba ca o creație istoricӑ strâns legatӑ de viața poporului afirmând cӑ “ nimic nu e mai
social ca limba – nodul cel mai puternic dacӑ nu chiar temelia societӑții...Limba unui
popor se confundӑ și se identificӑ cu naționalitatea lui, cu memoria pӑrinților, cu
leagӑnul cu mama.” 39
Ceea ce-l deosebește radical de predecesorii lui este faptul cӑ cunoștea
multe limbi strӑine ceea ce-i da posibilitatea sӑ facӑ o cercetare lingvisticӑ mult mai
aprofundatӑ, și interpretarea faptelor de limbӑ capătӑ o nouӑ dimensiune. Stӑpânea
limbi clasice, limbi romanice, limbi slave, limbile germanӑ, englezӑ, albanezӑ și
sanscritӑ. Hașdeu a fӑcut precizarea cӑ cunoașterea limbilor slave ca rusӑ, bulgarӑ,
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sârbӑ și polonӑ dar și dintre limbile balcanice neslave a celei medio- și neogrecești,
reprezintӑ o condiție obligatorie pentru studierea științificӑ a limbii române.
Pe lângӑ cunoștințele vaste asupra limbilor strӑine, Hașdeu a cunoscut și a
utilizat ȋndeaproape toate lucrӑrile slaviștilor din vremea lui, dar cu precӑdere ale lui
Kopitar și Miklosich. Cultura lui vastӑ, la baza cӑreia stӑ o cunoaștere profundӑ a tot
ceea ce este important a dus la o mare amploare a studiilor sale care sunt adevӑrate
șantiere de erudiție, deoarece nu existӑ nici un autor sau vreo carte importantă apӑrutӑ
ȋn vreo țarӑ și care sӑ nu se afle ȋn comentariile lui.40
Ȋn momentul ȋn care Hașdeu și-a ȋnceput activitatea ca filolog și lingvist,
lingvistica abia se impusese printre celelalte științe sociale fiind dominatӑ pe plan
European de curentele indo-europenist și neogramatic iar ȋn țara noastrӑ de curentul
latinist. Aceste douӑ curente l-au preocupat ȋn mod deosebit pe Hașdeu, pentru cӑ le
considera utile ȋn studierea limbii române. Apelând la studiile indo-europene, Hașdeu
s-a ocupat de clasificarea celei mai ȋnțelenite pӑrți a istoriei limbii noastre și anume,
epoca preromanӑ și astfel folosind metoda comparativӑ ȋntre limbi, descoperitӑ de indoeuropeni, Hașdeu a stabilit rӑmӑșițele din traco-dacӑ din limba românӑ, și astfel a
dӑrâmat teza latiniștilor conform cӑreia limba românӑ este formată numai din elemente
latine și totodatӑ a combătut teoria lui Rӧsler, conform cӑreia poporul român s-a format
exclusive la sudul Dunӑrii. Pentru a depista cuvinte și nume proprii românești care
proveniau din traco-dacӑ, Hașdeu a recurs la limba albanezӑ. Etimologia cuvintelor
barzӑ, viezure, mazӑre, moș, mȋnz și altele este recunoscutӑ și astӑzi ca aparținând
substratului traco-dacic, ceea ce a demonstrat Hașdeu .
Contemporanii lui Hașdeu din strӑinӑtate, care se ocupau de studierea
limbilor ca Miklosich sau Schuchardt, au fӑcut doar afirmații generale despre unitatea
primitivӑ a popoarelor balcanice, neimplicându-se ȋn cercetӑri aprofundate ȋn acest
domeniu, pe când Hașdeu a vrut sӑ pӑtrundӑ ȋn profunzimea acestei probleme
folosindu-se de etimologiile date dar, și mai mult de corespondențele gramaticale, ȋn
special ȋntre limbile românӑ, albanezӑ și bulgarӑ.
Printre problemele de gramaticӑ de care s-a ocupat ȋn cele trei limbi, au fost
poziția articolului și cazurile dativ și genitiv.
Problema existenței ȋn limba română a elementelor vechi de origine
germanicӑ, pe care a susținut-o ȋn mod științific, a fost ȋncӑ o armӑ de care s-a folosit
Hașdeu ȋn lupta contra teoriei lui Rӧsler conform cӑreia poporul roman s-a format la sud
de Dunӑre. Cercetarea elementelor dacice și a celor vechi germanice, nu a putut fi dusӑ
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pânӑ la capӑt de Hașdeu ȋnsӑ contribuția lui la cunoașterea modului de alcӑtuire și de
dezvoltare a limbii române a fost foarte mare. Astfel studiile ȋn domeniu l-au fӑcut pe
Hașdeu sӑ fie mare ajutor generației viitoare de cercetӑtori care s-au ocupat de
studierea limbii române, studiile sale fiind folosite de lingvisti de renume ca Alexandru
Philippide, 41 O. Densușeanu42, Sextil Pușcariu 43și Al. Rosetti44.
Un alt merit deosebit care i se atribuie lui Hașdeu, ca și istoric al limbii
române, a fost acela de a fi considerat ca primul slavist de la noi, deoarece el a punctat
cu atenție despre rolul elementului slav ȋn limba noastrӑ datoritӑ cunoștințelor lui
temeinice despre aceastӑ limbӑ dar și datoritӑ modului cum raporteazӑ el limba românӑ
la limba slavӑ, astfel combӑtând ȋncӑ o datӑ curentul latinist pur. Ȋn studiul sӑu
Baudouin de Courtenay și dialectal slavo-turanic din Italia,1876, Hașdeu realizeazӑ o
asemӑnare ȋntre cuvintele italiene pӑtrunse ȋn limba slavilor de pe râul Reșia și ȋntre
cele slave pӑtrunse ȋn limba noastrӑ, demonstrând cӑ cel mai des ȋmprumuturile de
cuvinte au avut loc pe cale religioasӑ și datoritӑ vecinӑtӑții populațiilor și nu printr-o
amestecare fizicӑ a lor.
Cel mai cunoscut s-a fӑcut Hașdeu prin lucrarea Cuvente den bӑtrâni care
este o colecție de texte vechi cu caracter profan, din secolul al XVI –lea și prin care lui
Hașdeu i se va oferi un orizont nou pentru a cerceta istoria limbii noastre. Prin aceastӑ
lucrare, Hașdeu a avut din nou meritul de a fi primul care s-a ocupat de fenomenul de
rotacizare din limba românӑ și albanezӑ. La moartea sa ȋn 1907, G.Weigand afirma
despre lucrarea Cuvente den bӑtrâni cӑ “toți cei care se vor ocupa cu istoria limbii
române vor fi nevoiți sӑ recurgӑ la aceastӑ operӑ ca la mijlocul cel mai indispensabil și,
chiar dacӑ n-ar mai fi publicat nimic afarӑ de Cuvente, Hașdeu tot și-ar fi putut crea un
nume nemuritor ȋn istoria filologiei române și și-ar fi câștigat, pe drept, recunoștința
noastrӑ continuӑ “45.
Considerat pӑrintele anchetelor lingvistice pe teren, Hașdeu a fost primul
lingvist european, care ȋntocmește un chestionar ȋn 1884, pe care l-a trimis ȋn toate
ținuturile locuite de români 46 , cu scopul de a afla formele și sensurile cuvintelor ȋn
diferite regiuni ale țӑrii “fiind convins cӑ existӑ o strânsӑ legӑturӑ ȋntre limbӑ și viața
poporului” s-a dedicat trup și suflet studierii ei considerând-o ca fiind “manifestarea
41
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istoriei și a psihologiei poporului care a creat-o și o vorbește “.47Pornind de la ideea
chestionarului și de la dorința de a studia limba poporului sӑu, Hașdeu a creat o operӑ
monumentalӑ Etymologicum Magnum Romaniae, care a fost conceputӑ ca un dicționar
etimologic complex, ȋn care nu s-a mulțumit numai cu explicarea cuvintelor, ci el a
urmӑrit toatӑ istoria lor, din toate epocile ȋn vorbirea popularӑ dar și ȋn cea cultӑ.
Ancheta lui B.P.Hașdeu, apare ca o consecințӑ a faptului cӑ la ședința din 23
martie 1884 a Academiei Române, regele Carol I, propusese redactarea unui
Etymologicum Magnum Romaniae conținând” toate cuvintele vechi care, fӑrӑ acesta, ar
fi pierdute pentru generațiile viitoare”. Regele a pus el ȋnsuși la dispozița Academiei
fonduri necesare acestei mari lucrӑri care, ȋn ciuda acestei participӑri, rӑmâne
neterminatӑ dupӑ 65 de ani (1949).
Fiecare cuvânt este o adevӑratӑ monografie, de aceea dicționarul a fost
considerat de oamenii de rând ca fiind complicat. Tot materialul strâns de Hașdeu prin
intermediul chestionarului se pӑstreazӑ astӑzi ȋn arhiva Institutului de lingvisticӑ din Cluj
și a fost ȋntrebuințat mai târziu de Sextil Pușcariu ȋn realizarea Dicționarului limbii
române la literele A- C și F – L, dar a stat apoi și la baza Dicționarului limbii române
literare contemporane (1952 – 1957).
Prin intermediul chestionarului, Hașdeu a făcut ancheta nu numai cu scopul
de a cunoaște sensul cuvintelor, ci de a descoperi cultura, obiceiurile și datinile vieții
poporului sӑu. Dicționarul nu a fost terminat de Hașdeu, cӑci cuvintele explicate de el se
ȋntindeau pe zeci de coloane .O astfel de operӑ complexӑ, ca sӑ fie terminatӑ, ar fi
trebuit sӑ fie o lucrare colectivӑ, la care sӑ participe mai mulți autori, ea dacӑ ar fi fost
terminatӑ ar fi reprezentat sinteza complexӑ a istoriei și a culturii românești.
Un alt aspect de care a fost preocupat Hașdeu, a fost raportul dintre limba
literarӑ și dialecte, el constatând existența mai multor dialecte care se diferențiazӑ
geografic unul de altul, ȋnsӑ aceste diferențe se pierd la nivelul limbii literare care are
rolul “de a unifica toate dialectele, de a șterge sau cel puțin de a slӑbi provincialismele,
de a sporii puterea graiului din statul ȋntreg, printr-o centralizare cam analogӑ cu
centralizarea cea menitӑ a mӑri forța administrațiunii .”48 Pentru a cunoaște arhaismele,
formele regionale sau terminologia tehnicӑ vulgarӑ a istoriei naturale, Hașdeu a trebuit
sӑ se adreseze direct poporului.
Chestionarul pe care l-a ȋntocmit Hașdeu se plaseazӑ, dupӑ mӑrturia
autorului, la ”douӑ puncte de vedere noi, impuse de starea actualӑ a lingvisticii și cu
47
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totul necunoscutӑ lexicografiei clasice:1. Fonetica populară, baza dialectologiei;
2.credințele cele mai intime ale poporului, moravurile și obiceiurile sale, bucuriile și
durerile sale, tot ceea ce desemnӑm astӑzi, din lipsa unui termen mai exact, prin
cuvântul englezesc folclor. Am ȋncercat sӑ cunosc românul așa cum este el ȋn toate
manifestӑrile lui, așa cum l-a format o evoluție progresivӑ de optӑsprezece secole, așa
cum s-a conservat printre mii de influențe etnice, locale și civilizatoare.”

49

Acest

chestionar este format din 206 ȋntrebӑri și a fost publicat integral ȋn prefața primului
volum al Etymologicum Magnum Romaniae50. Primele 50 de ȋntrebӑri sunt ȋn special de
ordin fonetic și privesc vocalismul și consonantismul limbii române, și câteodatӑ
morfologia și sintaxa. Ȋn general vorbind, se gӑsește intercalatӑ la sfârșitul fiecӑrei serii
de probleme, o ȋntrebare de ordin general, legatӑ de ȋntrebӑrile precedente. Astfel, la
sfârșitul fiecӑrui set de ȋntrebӑri referitoare la fenomenele vocalismului, ȋntâlnim aceste
frӑmântӑri legate de: ”Care sunt celelalte particularitӑți, strӑine limbii noastre literare din
prezent, privind vocalele, remarcate ȋn graiul popular al comunei voastre?”(ȋntrebarea
17 ), și dupӑ ȋntrebӑrile despre consonantism, gӑsim aceasta: ”Care sunt exemplele
tuturor acestor alterații de consoane ȋn graiul popular și celelalte schimbӑri de aceeași
naturӑ pe care le observӑm?( ȋntrebarea 45). Aceste ȋntrebӑri sunt prea complexe, un
ȋnvӑțӑtor, oricare i-ar fi voința, nu poate sӑ rӑspundӑ; nici chiar un dialectolog nu ar
putea decât dupӑ un studiu foarte aprofundat. De la ȋntrebarea 50 pânӑ la sfârșitul
chestionarului, Hașdeu nu s-a ocupat decât de problemele legate de lexicografie sau de
credințele și obiceiurile populare ȋn diversele circumstanțe ale vieții, dar și de cele care
sunt legate de diferite sӑrbӑtori religioase.
Metoda lui Hașdeu, care constӑ ȋn a pune doar o singurӑ ȋntrebare pentru
fiecare domeniu al activitӑții umane, ar fi trebuit sӑ-i aducӑ o bogatӑ recoltӑ lingvisticӑ.
Iatӑ un exemplu al modului ȋn care autorul ȋncerca sӑ culeagӑ o mulțime de informații:
pentru a afla terminologia amplӑ și variatӑ privind cuvântul “cal”, el formuleazӑ
ȋntrebarea ȋn felul urmӑtor: ”care sunt la dumneavoastrӑ cuvintele legate de cal, de
rasele sale, de vârsta sa, de culoare? etc “(ȋntrebarea 67). Acest etc. pe care ȋl ȋntâlnim
frecvent ȋn ȋntrebӑrile lui Hașdeu, lasӑ celui care dӑ rӑspunsul o ȋntreagӑ libertate, și
provoacӑ adesea declarații de care autorul poate sӑ profite.
Prin lungimea și varietatea problemelor pe care și le-a propus sӑ le rezolve,
chestionarul reflectӑ ȋntr-un mod evident concepția pe care Hașdeu o avea despre
dicționar, concepție ce a fost prezentatӑ ȋn prefața de la Etymologicum Magnum
49
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Ibidem 48, p.VIII - XVIII.

33

Romaniae: ” dicționarul unei limbi trebuie sӑ fie enciclopedia ȋntregului trai al unui
popor, trecut și prezent. Prin intermediul limbii poporul urcӑ, traversând o lungӑ serie de
tablouri, șterse de trecerea timpului sau de alte circumstanțe, curentul secolelor care
l-au vӑzut nӑscându-se, dezvoltându-se, evoluând și ajungând la viața sa naționalӑ”51.
El este un optimist robust fațӑ de rezultatele chestionarului său “datoritӑ chestionarului
meu, tablourile vârstelor celor mai ȋndepӑrtate vor fi traversate de un curent de viațӑ
nouӑ; cele mai puțin vechi vor putea chiar sӑ vorbeascӑ și noi vom distinge timbrul
fiecӑrei voci. ” 52
Ancheta a ȋnceput ȋn mai 1885 și s-a extins deopotrivӑ ȋn provinciile, ȋn
teritoriile și la românii care erau atunci sub dominație strӑinӑ. Chestionarul fusese trimis
prin intermediul inspectorilor școlari și ai protopopilor, la ȋnvӑțӑtori și la preoți, sub titlul
“Donare Carol I. Chestionar pentru strângerea datelor privitoare la limba românӑ.”
Rӑspunsurile relativ numeroase, au fost furnizate ȋn special de cӑtre Vechiul
Regat și se datoreazӑ, ȋn mare parte, probabil instanței oficiale. Cele din țӑrile
românești de sub dominație strӑinӑ nu au fost multe ca numӑr. Cei care vor da dovadӑ
de multӑ silințӑ ȋn ȋndeplinirea sarcinilor lor vor fi ȋnvӑțӑtorii, așa cum afirma ȋnsuși
Hașdeu. Cât despre valoarea acestor rӑspunsuri, Hașdeu afirma: “ sunt printre ele
unele foarte prețioase, multe care sunt destul de bune, și aproape nici unul care sӑ nu
aibӑ nici o utilitate”. 53 Când acestea erau neclare, se interogau din nou corespondenții
și li se cereau explicații suplimentare .
Proiectul lui Hașdeu pentru redactarea dicționarului limbii istorice și populare a
românilor, Etymologicum Magnum Romaniae, era mult prea vast, ceea ce a determinat
o lentoare regretabilӑ ȋn redactarea și publicarea acestei opere, fapt care a determinat
Academia Românӑ sӑ redistribuie aceastӑ sarcinӑ ȋn 1906, lui Sextil Pușcariu care a
reușit sӑ publice ȋn 1913 primul volum, prima parte, literele A-B. Ȋn anul 1940 , ziarul
Universul publicӑ pe cheltuiala sa, litera C, redactatӑ cu colaborarea mai multor
profesori. A treia parte a acestui volum, a conținut cuvintele de la D la E. Ȋn volumul II,
prima parte conține literele F pânӑ la I , din a doua parte literele de la J la L au fost
publicate pânӑ la cuvântul lepӑda. Dupӑ ce S.Pușcariu a ȋncetat sӑ mai lucreze la acest
dicționar, sarcina a fost preluatӑ de Iorgu Iordan ȋn 1946, și el membru al Academiei
Române.
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Referindu-se tot la limba literarӑ, Hașdeu afirma cӑ “acțiunea limbii literare,
oricât de energicӑ, va fi totdeauna numai o tendințӑ nu fӑrӑ efect, dar cu efect prea
moale și prea ȋmprӑștiat”.54Astfel Hașdeu atribuie limbii literare sarcina unificӑrii limbii
populare, dar pe lângӑ aceasta responsabilitatea ȋn acest proces ar reveni și școlii dar
și limbii poetice. Limba poeticӑ are impact de unificare asupra limbii populare numai cu
o singurӑ condiție și anume “ numai...când o mânuiesc oameni de geniu de care se
glorificӑ națiunea ȋntreagӑ”.55
Prin lucrӑrile sale de specialitate ȋn domeniul limbii, Hașdeu a reușit sӑ
stârneascӑ interesul specialiștilor contemporani de peste hotare, privind problemele
limbii române. Pânӑ atunci doar studiile lui Diez au fost cele care au acordat limbii
române locul meritat printre celelalte limbi romanice, ȋn timp ce cercetӑrile lui Miklosich
și Schuchardt au abordat doar problema elementului slav ȋn limba românӑ. Aceste
cercetӑri minore ale strӑinilor ȋndreptate asupra limbii române aratӑ cӑ limba noastrӑ nu
reprezenta un domeniu de cercetare atractiv pentru cercetӑtorii strӑini, aspect care s-a
schimbat radical o datӑ cu activitatea de cercetare variatӑ, desfӑșuratӑ de Hașdeu și
care a avut ca finalitate trezirea interesului strӑinilor pentru cercetarea limbii române ,
deoarece probleme legate de limba noastrӑ vor apӑrea ȋn publicațiile strӑine de
specialitate ale vremii, din ce ȋn ce mai des.
Problema cantitӑții cuvintelor slave ȋn limba românӑ, a reprezentat o
preocupare a cercetӑtorilor de-a lungul istoriei limbii române, ȋnsӑ primul care a luat-o ȋn
serios a fost A. de Cihac ȋn lucrarea intitulatӑ Dictionnaire d’ étimologie daco- romane
(vol.I, 1871, vol. II , 1878 ). Aceastӑ lucrare a stârnit discuții aprinse, ceea ce a avut
drept consecințӑ trezirea interesului lingvistilor români de a se preocupa de aceastӑ
problemӑ.
Astfel, o contribuție decisivӑ asupra elementului slav a avut-o profesorul
Ioan Bogdan (1864 – 1919), de la Universitatea din București, care și-a dedicat cariera
activitӑții de cercetare a acestei probleme, fiind susținut de faptul cӑ cunoștea toate
limbile slave, dar și istoria și cultura acestor popoare, cunoștințe dobândite prin
formarea profesionalӑ pe care și-a dobândit-o la cei mai renumiți slaviști europeni
contemporani lui.
Ȋn cercetӑrile sale, Ioan Bogdan se bazeazӑ pe realitatea adevӑrului istoric
conform cӑruia “viața noastrӑ din trecut a fost de prin veacul al VI –lea ȋncoace ȋntr-o
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nedespӑrțitӑ legӑturӑ cu viața popoarelor slave care s-au așezat ȋn mijlocul și ȋn jurul
nostru.” 56
Pentru a dovedi influența limbii slave asupra limbii române, Ioan Bogdan a
susținut o conferințӑ publicӑ pe tema Ȋnsemnӑtatea studiilor slave pentru români, ȋn anul
1894, ȋn care a pledat pentru ipoteza cӑ limba slavӑ are pentru noi “ o importanțӑ mai
mare decât celelate popoare neslave , deoarece noi , abstracție fӑcând de litvani ,
suntem singurul popor neslav din Europa care am suferit o ȋnrâurire directӑ și statornicӑ
din partea slavilor , ȋmprumutând și pӑstrând mai multe secole limba, literatura și
cultura lor.”57
Ȋn timpul conferinței, Ioan Bogdan a mai precizat cӑ “slavii ... ne-au gӑsit aici,
s-au așezat ȋntre noi și au trӑit cu noi la un loc pânӑ ce cu timpul ei au ȋmprumutat limba
noastrӑ, dându-ne ȋn schimb o parte din instituțiile lor sociale și politice.“ 58 Ȋn discursul
sӑu, Ioan Bogdan nu a ezitat sӑ accentueze cӑ “o cercetare serioasӑ și profundӑ a
materialului lexical al limbii noastre este cu totul imposibilӑ fӑrӑ cunoașterea limbilor
slave. Romanistul care vrea sӑ se ocupe cu limba românӑ trebuie sӑ fie pânӑ la un
oarecare punct și slavist. Ȋn ȋntrunirea acestor douӑ calitӑți constӑ meritul cel mai mare
al d-lui Hașdeu “.59
Pe lângӑ domeniul limbii ȋn care s-a exercitat influența slavӑ, aceasta s-a
manifestat și ȋn tradițiile, obiceiurile, credințele și unele instituții care s-au pӑstrat și ȋn
zilele noastre. Prin intermediul acestei teze, Ioan Bogdan a combătut credința latiniștilor
conform cӑreia toate cele enumerate mai sus ar fi de origine romanӑ.
La baza afirmațiilor lui Ioan Bogdan despre importanța limbii slave pentru
limba noastrӑ stӑ descoperirea, traducerea, publicarea și comentarea unui numӑr mare
de texte și documente slave, care fac referire la trecutul nostru. Astfel, dacӑ n-ar fi fost
istoricul Ioan Bogdan , toatӑ literatura istoricӑ slavӑ, ar fi rӑmas necunoscutӑ. De
numele sӑu se leagӑ descoperirea literaturii istorice slave dintre care amintesc și
“Codicele miscelaneu de la Kiev”, scris ȋn secolul al XVI –lea și publicat de Ioan Bogdan
ȋn Vechile cronici moldovenești pânӑ la Ureche,1881, urmatӑ de Codicele de la Tulcea
publicatӑ ȋn 1895, ȋn Cronice inedite atingӑtoare de istoria românilor, apoi a urmat
descoperirea a celei de a treia colecție de cronici moldovenești, care se aflӑ ȋn
Biblioteca Imperialӑ din Petersburg format din: letopisețul lui Azarie, letopisețul lui
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Macarie, o cronicӑ universalӑ ȋnsoțitӑ de analele sârbești din 1355-1490 cu informați
referitoare la țӑrile românești, din secolul al XVIII-lea, publicate de Ioan Bogdan ȋn
Letopisețul lui Azarie.
Despre existența elementelor slavone ȋn limba românӑ s-au preocupat nu
numai B.P.Hașeu, A. de Cihac și Ioan Bogdan, ci continuând studiul pe o notӑ mai
riguroasӑ Ovid Densușeanu, ȋn lucrarea Histoire de la langue roumaine, a contribuit
substanțial la elucidarea problemei, apoi Al. Rosetti s-a ocupat de relațiile slavo-române
ȋn volumul al III-lea al lucrӑrii sale, Istoria limbii române.
Iorgu Iordan a tratat parțial problema influenței limbii rusești asupra limbii
române, ȋn lucrarea Influențe rusești asupra limbii române (București, 1949).
Cele mai roditoare contribuții la identificarea elementului slav din limba
românӑ le va face Emil Petrovici, cu ocazia anchetelor sale pentru Atlasul lingvistic
român, din anul 1935, ocazie cu care s-a ocupat și de studiul toponimiei slave de pe
teritoriul țӑrii noastre.60
Un alt savant, ȋmpӑtimit cercetӑtor al limbii, a fost Mozes Gaster ( 1856 –
1939), care a deținut bogate cunoștințe despre cultura și limbile popoarelor antice și
moderne fiind pasionat de tânӑr de adunarea de manuscrise vechi românești, astfel
ajungând sӑ deținӑ o colecție impresionantӑ.
Activitatea lui asupra limbii s-a centralizat pe trei domenii principale și
anume: foneticӑ, istoria limbii și editarea de texte vechi românești.
Ȋn teza sa de doctorat din 1877, Gaster a făcut un studiu asupra evoluției
velarei c/k ȋn limba românӑ ȋn toate categoriile de cuvinte: de origine latinӑ, slavӑ,
greacӑ, turcӑ, maghiarӑ, ȋn texte vechi și chiar ȋn toate dialectele limbii noastre.61
Gaster și-a adus o contribuție remarcabilӑ și ȋn domeniul ortografiei limbii
române, problemă care a fost foarte dezbӑtutӑ ȋncӑ de la sfârşitul secolului al XVIII –
lea. El a pledat pentru ” a da alfabetului rolul lui adevӑrat, a scrie numai câte un semn
pentru fiecare sunet:a=a, b=b, ș=ș, totdeauna prin unul și același semn.”62
Fiind preocupat de cunoașterea evoluției istorice a limbii române, Gaster
observӑ necesitatea studierii aprofundate a dialectelor din sudul Dunӑrii din limba
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noastrӑ . 63 Aceste studii pentru care pledeazӑ Gaster nu existau ȋn vremea sa, cu
excepția celor ale lui Franz Miklosich. Mai târziu aceste studii au fost realizate cu multӑ
profunzime și rigoare științificӑ de Gustav Weigand , Pericle Papahagi , Sextil Pușcariu ,
Iosif Popovici și Theodor Capidan.
Gaster s-a impus ȋn cultura românӑ prin opera sa Crestomație românӑ

64

,

care cuprinde texte vechi de limbӑ ȋncepând din secolul al XVI – lea pânӑ la 1830,
tipӑrituri și manuscrise, prin care autorul a urmӑrit, dupӑ cum ȋnsuși mӑrturisește
“ mersul gradat al dezvoltӑrii limbii românești cât și nașterea și propӑșirea literaturii
noastre ȋn decursul veacurilor ‘’.
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Ȋn aceastӑ Crestomație autorul a reprodus

nenumӑrate texte din cӑrți vechi populare, din dialectul aromân și istroromân, din
graiurile regionale istroromâne, din literatura popularӑ pe care Gaster o considera
“ oglinda neștirbitӑ a graiului viu, neȋnsuflețitӑ și neschimbatӑ, care singurӑ ne permite a
urmӑri dezvoltarea adevӑratӑ a limbii românești.”66 Aceastӑ lucrare a fost apreciatӑ de
mai mulți lingviști strӑini, printre care G. Weigand care preciza cӑ “pe lângӑ cunoașterea
temeinicӑ a ȋntregului material, Gaster posedӑ simțul practic necesar lingvistului ,
reușind sӑ realizeze o operӑ impunӑtoare, dovadӑ a unei minunate energii și
perseverențe “.67
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2.GUSTAV WEIGAND ÎN ROMÂNIA
2.1 O nouӑ dimensiune a cercetӑrilor dialectale
Așa se prezenta situația lingvisticii românești la sosirea domnului Weigand pe
teritoriul țӑrii noastre. Filologii români, conștientizau necesitatea studierii aprofundate a
dialectelor limbii noastre, dar probabil nu au gasit metoda de lucru adecvatӑ și nici
resursele necesare prin care sӑ-și ȋndeplineascӑ aceastӑ nevoie. Astfel, Gustav
Weigand a venit și s-a apucat de lucru ȋntr-un domeniu ȋn care mulți se ȋmpotmoliserӑ.
El a fost deschizӑtor de drumuri și prin metoda lui inovatoare, a deschis
orizonturi noi, nebӑnuite , doritorilor de cercetare dialectalӑ. Nu i-a fi nici prea greu dar
nici prea ușor sӑ gӑseascӑ o metodӑ de lucru, sӑ-și formeze un plan și o echipӑ pe
care sӑ o ȋndrume și sӑ o conducӑ cu exactitate.A cules materiale valoroase, care vor fi
adunate ȋntr-o bibliotecӑ ce a servit ca materie primӑ pentru cercetare şi care fost
bombardată şi distrusă în totalitate în timpul războiului.
Studiile lui G. Weigand au fost cunoscute nu numai ȋn țarӑ, ele au devenit
populare mai ales la catedra de romanisticӑ a Universitӑții din Leipzig unde spre
deosebire de alte universitӑți, limba românӑ sub diferitele ei variante rӑspândite ȋn
Peninsula Balcanicӑ, reprezenta punctul central al cercetӑrilor. Deși ȋn Germania prin
studiile lui Friedrich Christian Diez ( 1794 – 1876 ) romanistica s-a putut desfӑșura ca și
o comparație istorico-filozoficӑ deja ȋn prima jumӑtate a secolului al XIX –lea,
cercetarea limbilor romanice ca franceza, provensala, italiana și spaniola s-a fӑcut ȋn
mӑsurӑ limitatӑ, ȋn timp ce limba românӑ și limba portughezӑ au rӑmas mai departe
neobservate.
Friedrich Ch. Diez

a fost din 1823 profesor de filologie românӑ la

Universitatea din Bonn. La sugestia lui Johann Wolfgang von Goethe, Diez a ȋnceput
cercetarea literaturii vechi provensale. Astfel, Diez nu a fost numai fondatorul filologiei
romanice ȋn Germania, ci el a fost cel dintâi care a vorbit despre limba românӑ ȋn
scrierile sale științifice. Sub conducerea lui Diez, a apӑrut o gramaticӑ ȋn trei volume a
limbii române, urmatӑ de un dicționar etimologic, ȋn 1853.
Ȋnsӑ despre importanța lui Gustav Weigand la contribuția romanisticii ,
K.Bochmann a scris ȋn “ Zur Geschichte der Romanistik in Leipzig “ : „Gustav Weigand
are un rol decisiv la dezvoltarea studierii sistematizate a limbii române pornind de la o
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bazӑ de cercetare modernӑ. El a fost probabil lingvist german, care s-a concentrat
exclusiv pe studierea limbii române deși avea ȋnclinație spre lingvistica romanӑ .” 68
O prezentare amӑnunțitӑ a dialectelor limbii române, a fost fӑcutӑ și de
Franz Miklosich, care a publicat ȋntre 1881 – 1883 trei caiete sub titlul: “Beiträge zur
Lautlehre der rumänischen Dialekte “( Contribuții la fonologia dialectelor romänești ).
Ȋn anul 1888, Gustav Weigand a vorbit pentru prima datӑ despre cercetarea
limbii române și despre plecarea ȋn Peninsula Balcanicӑ , ȋn prefața de la “ Die Sprache
der Olympo- Walachen “. El a afirmat despre limba românӑ cӑ: “ dintre toate limbile
romanice ramura esticӑ pânӑ acum este cea care a fost cel mai puțin prelucratӑ. Acest
aspect se poate explica prin faptul cӑ românii s-au format ca națiune de sine stӑtӑtoare
abia ȋn timpurile recente și literatura lor este relativ nouӑ. Probabil a fost și ȋmprejurarea
de vinӑ, și anume, aceea cӑ limba lor, ca nici o altӑ limbӑ romanicӑ, este pӑtrunsӑ de
elemente strӑine, de aceea studierea ei de cӑtre romaniști, este complicatӑ, deși pe de
altӑ parte ȋn multe puncte, limba românӑ este mult mai conservativӑ decât celelalte
limbi romanice. Ȋn special ramura macedonӑ a românei prezintӑ multe forme vechi .
Cu asta nu trebuie ȋnsӑ sӑ se spunӑ ȋn nici un caz cӑ macedo-românӑ, cum s-a crezut,
reprezintӑ cea mai veche formӑ .”69
O descoperire importantӑ din timpul cӑlӑtoriei lui Weigand prin Peninsula
Balcanicӑ a fost limba macedo-românilor, ȋn munții Karadschora, ȋn Macedonia la o
comunitate de români, care se deosebea total foarte clar prin port, obiceiuri, modul de
trai, dar mai ales prin limbӑ, de celelelte popoare din acea regiune.
Așadar Weigand a cӑlӑtorit prima datӑ ȋn ținuturile unde locuiau români ȋn
1887, dupӑ ce ȋn prealabil a ȋnvӑțat suficient limbile românӑ, greacӑ și turcӑ. Ajuns
printre români, Weigand a fost mișcat de limba olimpo-valahilor și astfel se decide sӑ o
cerceteze. Rezultatul s-a materializat ȋn publicarea, ȋn 1888 ȋn Leipzig, a lucrӑrii de
doctorat “ Die Sprache der Olympo – Walachen nebst einer Einleitung űber Land und
68

K.Bochmann : Zur Geschichte der Romanistik in Leipzig, in : Linguistische Arbeitsberichte 15 , Leipzig ,
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Studiums der rumänischen Sprache auf moderne sprachwissenschaftlicher Grundlage. Er war wohl der
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Gustav Weigan: Die Sprache der Olympo-Walachen nebst einer Einleitung Land und Leute .Leipzig ,
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Leute , care a fost dedicatӑ domnului profesor B. Petriceicu Hașdeu , pe atunci director
general al arhivei de stat regești din București. La ȋnceputul lucrӑrii Weigand a făcut o
introducere prezentând țara, oamenii, ȋndeletnicirile lor și numӑrul de români repartizați
pe zone, ocupându-se de macedo-români ȋn general, și olimpo-valachi ȋn special.
Tot ȋn aceastӑ lucrare vom afla legenda despre proveniența olimpo-valahilor,
care spune cӑ odatӑ, a existat un țӑran , ȋn Russa , care avea o iapӑ pe care o bӑtea
mult, deși o hrӑnea cu puținӑ mâncare. Odatӑ, pe când iapa era gestantӑ, aceasta a
primit din nou o bӑtaie zdravӑnӑ de la stӑpân și astfel a fugit ȋntr-o pӑdure, unde
stӑpânul nu a mai putut-o gӑsi. Dupӑ un an, țӑranul a trebuit sӑ facӑ o cӑlӑtorie și s-a
rӑtӑcit ȋn aceiași pӑdure mare ȋn care fugise iapa. Dintr-o datӑ a observat un cal, dupӑ
care se ținea un mânz. Bӑrbatul i-a urmӑrit pânӑ au ajuns la un izvor. Când s-a apropiat
spre bucuria lui, a vӑzut cӑ era iapa lui. Pentru cӑ i-a plӑcut locul, și-a construit acolo o
colibӑ, și-a adus și familia, și dupӑ aceea ȋncetul cu ȋncetul au venit și alți oameni ȋn
acel loc, pâna ce acolo s-a format un sat mare. Așa spune legenda prezentatӑ de
Weigand ȋn lucrarea sa.70
Ȋn prima parte a lucrӑrii, s-a ocupat de problemele de foneticӑ pe care le-a
ȋntâlnit ȋn regiune, oprindu-se asupra vocalelor, diftongilor, consoanelor dar și asupra
pӑrților flexionare. Cea de-a doua parte a dedicat-o culturii populare, dar mai ales a
cules și a publicat o serie de cântece populare specifice.
Ȋntre 30 aprilie 1889 și pânӑ ȋn 24 mai 1890, G. Weigand a cӑlӑtorit ȋn sudvestul Peninsulei Balcanice unde a gӑsit printre altele și o comunitate de români, pe
care el ȋi va numi „aromâni“, nume care a rӑmas pânӑ astӑzi ȋn cultura românӑ. Aceastӑ
cӑlӑtorie s-a finalizat cu un volum publicat ȋn 1895, la Leipzig intitulat Die Aromunen –
ethnographisch – philologisch – historische Untersuchung. Autorul a descris ȋn lucrarea
sa, modul cum acești oameni trӑiesc, ce mentalitate au, pentru ce luptӑ ei, ce religii au,
a descris portul lor, modul lor de a se comporta dar a surprins și așezarea satelor și
modul cum erau construite și așezate casele. Tot Weigand a făcut fotografii cu aromâni
ȋmbrӑcați ȋn portul lor național, pe care le-a inclus ȋn lucrarea sa.
Prin studiile sale fӑcute asupra limbii române, Gustav Weigand a primit
admirație și sprijin din partea autoritӑților statului român pentru ca activitatea sa de
cercetare, sӑ se poatӑ desfӑșura ȋn bune condiți. Astfel, ȋntr-o primӑ fazӑ a deschis pe
21 aprilie 1893 “ Institutul de limba românӑ “, ȋn Leipzig, pe strada “ Querstrasse,Nr. 5 “,
ȋn imediata apropiere a Universitӑții.
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2.2 Activitatea institutului din Leipzig

Toatӑ activitatea seminarului a fost sistematizatӑ și publicatӑ ȋntr-un anuar
intitulat “Jahresbericht des Instituts fűr Rumänische Sprache “, care a apӑrut ȋncepând
cu anul 1894 și pânӑ ȋn anul 1921, a avut 29 de numere și a fost publicatӑ ȋn Leipzig la
editura Johann Ambrosius Barth, fiind finanțatӑ ȋn totalitate de Ministerul de Culturӑ
român. Un numӑr mare de filologi români ȋși ȋncep ucenicia sub conducerea sa: Sextil
Pușcariu, Th.Capidan, C.Lancea etc.
Aici au fost publicate activitӑțile membrilor institutului și inclusiv activitatea de
cercetare a lui Gustav Weigand care ocupӑ un loc important ȋn dezvoltarea studiilor de
dialectologie româneascӑ. Ȋncӑ de la primul anuar, Gustav Weigand ȋși anunțӑ scopul
propus la seminar și anume: el ȋși propune sӑ inițieze ȋn limba românӑ, studenți fӑrӑ
ȋnsӑ sӑ ținӑ seama de naționalitatea acestora dupӑ care sӑ-i trimitӑ sӑ rezolve singuri
sarcini date de pe teritoriul unde se vorbea limba românӑ.
Obiectul cercetӑrilor sale a fost, timp de ani buni, dialectul daco-român, adicӑ
cel vorbit de români ȋn regiunea de nord a Dunӑrii. Astfel, G.Weigand a fost și primul
care a parcurs ȋn toate sensurile România, pentru a ȋnvӑța sӑ cunoascӑ graiurile vii ale
țӑrii.
Ȋnvӑțarea limbii române s-a făcut și prin intermediul unor cursuri, prin
rezolvarea unor exerciții de cӑtre toți membrii seminarului dar și prin studiul individual.
Seminariștii vor fi plӑtiți pentru munca lor care ar putea fi prezentatӑ ȋn prealabil ca și
lucrare de disertație ȋn funcție de estimarea directorului iar tipӑrirea lucrӑrilor s-a făcut
pe cheltuiala seminarului.
Cӑrțile necesare studierii vor fi achiziționate tot pe cheltuiala seminarului iar
mai apoi acestea vor rӑmâne ȋn biblioteca institutului.
Ȋn prefața celui de-al zecelea anuar ,Gustav Weigand a descris ȋnceputurile
seminarului sӑu de limba românӑ, afirmând cӑ dupӑ ȋntoarcerea sa din cӑlӑtorie din
Peninsula Balcanicӑ și dupӑ susținerea lucrӑrii sale de habilitare din Leipzig , a
constatat cӑ ȋn regiunile unde ȋncepuse sӑ lucreze, ar exista un volum imens de muncӑ
care ar trebui soluționatӑ, de aceea este necesar sӑ atragӑ colaboratori, atât nemți cât
și români pentru a putea sӑ facӑ fațӑ acelei munci imense, ce ar putea fi organizatӑ prin
ȋnființarea unui seminar. Primul informat de acest plan a fost Hașdeu , care a rӑspuns
prin “ votre idée est excellente “, ȋn scrisoarea din 16 mai 1892, și i-a arӑtat drumul prin
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care planul sӑu a putut fi realizat. A câștigat de partea lui Academia Românӑ ,apoi pe
Titu Maiorescu rectorul Universitӑții din București ca și pe fostul ministru al
ȋnvӑțӑmântului Tache Ionescu, care ȋl vor sprijini ȋn ce și-a propus susținând ridicarea
institutului printr-o sumӑ alocatӑ anual de 6000 de lei (dar ȋncepând cu anul 1895 suma
a fost majoratӑ la 10000 de lei) și astfel pe 21 aprilie 1893 Gustav Weigand a putut ține
prima ȋntâlnire din cadrul seminarului care avea unsprezece membrii. Interesul pentru
limba românӑ a fost trezit la un cerc restrâns de studenți, de cӑtre Weigand prin
cursurile pe care le ținea. Primii auditori, din semestru de varӑ 1892, cu un an ȋnainte de
deschiderea seminarului erau Paul Dachselt , Hermann Springer, Karl Kiesow, Gregor
Patriciu, Nicolae Anastasiu, Nicolae Viskovski, Hugo Schleműller și Dimitri Matoff † care
au fost recrutați de pe scӑrile seminarului.
Dintre aceștia, doar unul a rezolvat doar o singurӑ sarcinӑ ȋn teritoriu
românesc, ȋn timp ce dintre ceilalți nouӑ auditori, care la deschiderea seminarului au
vizionat primul curs și anume Dachselt , Schladebach , Bachmeister, Byhan, Dunker,
St. Nanu, v. Sanzewitsch , Schleműller, Burkhardt, cu excepția ultimilor doi, ceilalți s-au
ocupat cu soluționarea tuturor celorlalte sarcini din domeniul filologiei românești .71
Ȋn aceste anuare, Weigand a descris cu regularitate sub forma unei
introduceri, modul cum activitatea seminarului evolua, de aceea citindu-le astӑzi ne
putem face o imagine despre activitatea lor. Ȋn primele douӑ semestre de activitate,
Gustav Weigand a ținut cursuri de “ Foneticӑ “ dar și despre “Formele flexionare ale
limbii române”, ȋn timp ce ȋn primul semestru vor fi organizate și exerciții de citire a
textelor românești vechi din Crestomația lui Gaster. Ȋn semestru de varӑ din 1894, a
urmat un curs de limba românӑ pentru ȋncepӑtori, apoi ȋntr-un curs Weigand a comparat
limba românӑ cu alte limbi balcanice, astfel ȋncât tema dezbӑtutӑ de el se numea :
”Greaca nouӑ și albaneza și legӑtura lor cu limba românӑ “. La acesta au participat mai
mulți membrii, dacӑ ȋn primul semestru erau doar unsprezece, acum avem cinsprezece
participanți dintre care unsprezece erau nemți, unul român, un rus, un danez și un
american. Ȋn semestrele urmӑtoare, numӑrul participanților a crescut mai departe pânӑ
la șaptesprezece și chiar și pânӑ la douӑzeci și unu, ȋn semestru de iarnӑ din 18941895 și 1895- 1896.
Weigand a ținut pentru prima datӑ un curs pe tema: ” Gramatica istoricӑ
a limbii române” și ȋn semestru de iarnӑ 1895-1896 a făcut referire pentru prima datӑ la
gramatica bulgarӑ, la cursurile sale, și anume ȋntr-un curs cu titlul “Gramatica bulgarӑ și
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legӑturile ei cu cea românӑ “, care s-a continuat și ȋn 1896. Numӑrul participanților a
urcat la douӑzeci și trei, ȋntre ei vor apӑrea pentru prima datӑ și doi bulgari. Ȋn semestru
de varӑ din 1896, G.Weigand a prelucrat și metoda cercetӑrii dialectale, iar ȋntr-un curs
urmӑtor a oferit din nou o introducere ȋn studiul limbii române iar cea de-a treia ȋntâlnire
a fost precedatӑ de o orӑ de bulgarӑ nouӑ “ Neubulgarisch “. Ȋn semestrul urmӑtor tema
orelor de curs a fost din nou limba românӑ, mai precis, gramatica practicӑ și gramatica
istoricӑ a limbii române, ȋmpӑrțitӑ pe sunete și forme flexionare pânӑ ȋn semestrul de
iarnӑ 1897- 1898. Numӑrul participanților a oscilat ȋn semestrele urmӑtoare, ȋntre
douӑzeci și patru, ȋn semestru de varӑ și cel de iarnӑ din 1898-1899 și optӑsprezece ȋn
semestrul de iarnӑ 1899-1900. Ȋn semestru de varӑ 1898, Weigand a tratat “Gramatica
neogreacӑ ȋmpreunӑ cu exerciții “ ( “Neugriechische Grammatik nebst Ȕbungen” ), apoi
din nou gramatica românӑ din perspectivӑ descriptivӑ și istoricӑ, ca și pe cea albanezӑ
ȋn legӑturile ei cu limbile romanice dar ȋn special cu limba românӑ. Ȋn anul 1899 apare
pentru prima datӑ numele lui Sextil Pușariu printre participanți, ȋn același timp cu
numele unui bulgar: Kalpakčiev .
Cel mai important merit al anuarului este acela cӑ ȋn el Weigand a publicat
toate rezultatele anchetelor sale dialectale, care apoi vor sta la baza ȋntocmirii
monumentalei sale opere și anume a Atlasului lingvistic.
Ȋncӑ de la prima apariție, autorul anuarului ȋși exprimӑ dorința ca acesta sӑ fie
cât mai voluminos, lucru care denotӑ țelurile spre care aspirӑ acesta și volumul imens
de muncӑ care și-l propusese sӑ-l realizeze. Tot planul anchetei dialectale, metodologia
de lucru, cuvintele propuse pentru anchetӑ, formele fonetice cu toate variantele
specifice zonei vor fi prezentate detaliat ȋn anuare. Toate localitӑțile pe unde a trecut și
și a făcut anchete sunt trecute ȋn anuar ȋn ordinea ȋn care el le viziteazӑ și deseori vor fi
trecute și numele celor anchetați, alteori ocupația și vârsta.
Dându-și seama cӑ anchetele dialectale care erau fӑcute ȋn Banat și Moldova
nu sunt suficiente, și descoperindu-i pe aromâni, G. Weigand ȋși propune sӑ completeze
golul care se aflӑ la nivelul istoriei dialectale și astfel anunțӑ ȋn primul anuar, din 1894
cӑ ȋn Leipzig vor veni un an mai târziu, ȋn 1895 , doi aromâni care se vor ocupa ȋn
detaliu de studiul acestui dialect dar și de cel istric. E vorba de Arno Dunker și Perikle
Papahagi .
Weigand și-a propus sӑ formeze suficienți români, pe care sӑ-i trimitӑ sӑ
facӑ cercetӑri ȋn teren pentru soluționarea problemelor dialectale. Materialul complet,
adunat și publicat ȋn anuare, a fost ȋn mӑsurӑ sӑ contribuie la ȋntocmirea unei gramatici
istorice. Weigand preciza cӑ ȋncadrarea limbii române ȋn categoria limbilor romanice se
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fӑcea din motive practice, bine ȋntemeiate, ȋnsӑ elementul roman ȋn limba românӑ
reprezintӑ numai o parte a acesteia, dar ȋn ce mӑsurӑ acesta ajutӑ la formarea limbii nu
se cunoaște suficient. Pe lângӑ elementele romanice, Weigand observӑ importanța și
preponderența elementelor slave ȋn limba românӑ, lucru care i-a deschis din nou un
orizont de cercetare, el mӑrturisindu-și crezul conform cӑruia ȋn momentul ȋn care existӑ
o clarӑ cunoaștere a istoriei unei limbi, aceasta va determina și descoperirea istoriei
poporului, acest lucru reprezentând și unul dintre scopurile supreme pe care Weigand
le-a avut ȋn vedere.
Pentru a fi la curent și a se informa din și despre toate publicațiile noi care
s-ar referi la filologia românӑ, Weigand s-a adresat tuturor autorilor cu rugӑintea sӑ-i
trimitӑ câte un exemplar din publicațiile lor, iar ȋn schimb lingvistul le va trimite regulat
câte un exemplar din anuar. Schimbul de material didactic a funcționat cu succes.
Introducerea fiecӑrui anuar va conține și precizӑri exacte despre conținutul
celui viitor. De exemplu, ȋn cel de-al doilea anuar, aflӑm ȋn prefațӑ cӑ Artur Byhan va
publica ȋn cel de-al treilea articolul cu titlul :“ Die Behandlung des e vor Nasalen in den
lateinischen Elementen des Rumänischen“( Tratamentul lui e ȋnainte de sunetul nazal
ȋn elementele latine din limba românӑ) iar Kurt Schladebach urmeazӑ sӑ publice
„Charakteristik des Stils der aromunischen Volkspoesie“(Caracteristicile stilului poeziei
populare aromâne )72.
Ȋn cel de-al doilea anuar, din 1895, G.Weigand a precizat, tot ȋn prefațӑ, cӑ
are de gând ca sӑ-și ȋnceapӑ ȋn același an, anchetele dialectale, ȋn Banat , precizând cӑ
sperӑ ca ȋntre 1 august și pânӑ ȋn 1 noiembrie sӑ reușeascӑ, sӑ termine ancheta ȋn
acea zonӑ iar rezultatele anchetei, ca și tot planul de lucru și-a propus sӑ le publice ȋn
urmӑtorul numӑr al anuarului.73
Ca și director al institutului , lui G.Weigand i-au revenit și sarcini
organizatorice ca de exemplu, cele de cazare a membrilor seminarului astfel reușește
sӑ achiziționeze ȋn anul 1895, douӑ locuri libere ȋn seminar , iar pentru persoanele ce le
vor obține li se va asigura scutiri precum plata luminii, cӑldurii și mic dejun inclus. Celor
care ar aspira la un astfel de loc, li se cerea de la directorul seminarului ca sӑ preia cel
puțin o muncӑ pe teritoriul filologiei românești, pe care sӑ o publice ȋn anuar, dupӑ ce ȋn
prealabil o pot susține ca și lucrare de dizertație.
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Studenții nemți erau remunerați de directorul seminarului ȋn funcție de
volumul de muncӑ cu sume cuprinse ȋntre 50 de mӑrci și 150 de mӑrci, ȋnsӑ studenților
a cӑror lucrare depӑșea niște limite care presupuneau costuri prea mari pentru tipӑrire,
li se cerea sӑ renunțe la onoruri.
Weigand locuia ȋn cadrul seminarului condus de el și nu se sfia sǎ
confecționeze “ȋn atelierul de tȃmplǎrie ȋn care chiar el lucra mobilele pentru seminar”74.
Tot ceea ce a publicat Weigand ȋn anuare, din munca studenților lui, a fost
citit, studiat și apreciat ȋn cuvintele din prefața anuarelor.
Tot ceea ce ține de anchetele dialectale realizate pe teren, ȋn teritoriul
românesc, și care au ca scop final realizarea atlasului lingvistic, vor fi fӑcute aproape
integral de G. Weigand cu foarte mici excepții. Chiar și acolo unde anchetele vor fi
fӑcute de studenții pe care Weigand ȋi pregӑtește ȋn prealabil, acestea au fost reluate
prin sondaj aleatoriu, de cӑtre profesor, probabil pentru cӑ ținea mult ca ele sӑ exprime
cu cât mai mult posibil realitӑțile fonetice ale zonei, Weigand neacceptând o eroare ȋn
munca sa.
Articolele publicate de marea majoritate a studenților sӑi ȋn anuare și care
erau susținute ȋn prealabil de ei ca și lucrӑri de dizertație se refereau la pӑrți din
gramaticӑ, ca de exemplu articolul publicat de Arno Dunker “Der Grammatiker Bojadži “
din cel de-al doilea anuar și care se ȋntinde de la pagina 1 pânӑ la 146 și care cuprinde
printre altele subcapitole care trateazӑ noțiuni de gramaticӑ, de flexiune, de sintaxӑ, de
pronunție despre formarea cuvintelor etc. Despre articolul lui Dunker, Weigand a făcut
mai multe comentarii, printre care afirmӑ cӑ autorul articolului este foarte conservativ la
modul cum scrie, ceea ce denotӑ cӑ el cunoaște aromâna ( limba despre care scrie )
din cӑrți și constatӑ preferința acestuia pentru a scrie ca “n” consoanele nazale ȋnainte
de labiale și cӑ se strӑduiește sӑ redea pe cât posibil forma etimologicӑ când este vorba
de prefixele latinești con și in, ca de exemplu kunpọr ȋn loc de kumpọr, inpartu ȋn loc de
mpartu , ȋnsӑ acest mod de a scrie, l-a pӑstrat chiar și ȋn cuvintele de origine slavӑ ca
de exemplu skunpu ȋn loc de skumpu .
Tot ȋn anuarul al doilea a publicat și Perikle Papahagi articolul intitulat :
”Sammlung aromunischer Sprichwӧrter und Rätsel “(Colecție de proverbe și ghicitori din
aromânӑ). Și despre acest articol, Weigand a avut ceva de spus și anume cӑ din punct
de vedere al consistenței dar și al limbii, articolul este foarte interesant. Despre
proverbele din aromânӑ culese și publicate de domnul Papahagi , Weigand a afirmat
cӑ, cele care ne prezintӑ modul de a fi al oamenilor ȋn forma lor originalӑ sunt cu totul
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speciale. Preferatele lui Weigand ar fi, dupӑ cum el și afirmӑ, cele care fac referire la
vecini ca albanezi, turci, greci și chiar la aromâni ȋnsӑși. Colecția capӑtӑ o deosebitӑ
valoare datoritӑ capacitӑții autorului ei de a utiliza scrierea foneticӑ : existӑ ȋnsӑ ȋn acest
mod de a scrie unele inconsecvențe care pot fi puse pe seama faptului cӑ autorul a
cules materialul ȋn diferite zone și câteodatӑ acesta nu a mai putut ȋnțelege corecturile
pe care le-a fӑcut ȋn caietul sӑu de notițe, deoarece se gӑsea mereu pe drumuri, ȋn
cӑlӑtorie, pentru a aduna material.
Și despre articolul lui C. von Sanzewitsch intitulat: “Die russischen
Elemente, romanischen und germanischen Ursprungs im Rumänischen”, (Originea
romanicӑ și germanicӑ a elementelor rusești din românӑ), Weigand a avut ceva de spus
și anume observӑ cӑ autorul articolului prezintӑ alte explicații despre originea multor
cuvinte, origine pe care Weigand o credea din altӑ parte. Weigand sperӑ cӑ
Sanzewitsch va reveni curând asupra temei propuse spre dezbatere, și va identifica
elementele cu adevӑrat de origine ruseascӑ, și apoi va identifica şi perioada de timp ,
cӑile de acces, prin ce pӑturi sociale și ȋn ce mod elemental rusesc a intrat ȋn limba
românӑ. 75 Autorul pare dezamӑgit de activitatea de cercetare pe care o depune
studentul lui, dar ȋi mai dӑ o șansӑ, are rӑbdare sӑ aștepte.

2.3Organizarea modului de desfӑșurare a cercetӑrilor dialectale
2.3.1 .Alegerea cuvintelor destinate anchetei - ȋntocmirea
chestionarului
Alegerea cuvintelor s-a realizat, de cӑtre Weigand, ţinând cont de faptul cӑ
pentru istoria fonologiei, cel mai important lucru este modul cum se realizeazӑ pronunţia
diferitelor sunete și a grupurilor de sunete.
Așa cum Weigand ne-a obișnuit, ȋnainte de a-și publica rezultatele
anchetelor sale dialectale, va argumenta alegerea cuvintelor destinate anchetei,
afirmând cӑ a optat pentru aceastӑ serie de cuvinte dintr-un motiv simplu, și anume ele
erau ușor de pronunțat de toți oamenii, pe care lingvistul i-a intervievat ȋn scop dialectal;
chiar și cei mai puțin școliți se vor descurca sӑ rӑspundӑ. Chestionarul cuprindea
probleme pe care lingvistul ȋși propusese sӑ le rezolve, acesta fiind ȋn permanențӑ
preocupat de metoda ce trebuia urmӑritӑ pe parcursul anchetei sale, fiind convins cӑ
valoarea materialelor este ȋn funcție de metoda folositӑ. Pentru a stabili pronunțarea
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diferitelor sunete sau grupuri de sunete, G.Weigand a ales 114 cuvinte( 103 la ȋnceputul
anchetei, restul a fost adӑugat pe mӑsurӑ ce anchetele avansau). Poziția vocalelor
varia ȋn cuvintele alese, deoarece acestea erau din domenii destul de diverse.
Anchetatorul nota pronunția acestor cuvinte dupӑ conversația liberӑ realizatӑ ȋntre el și
țӑrani. Ordinea cuvintelor, care fac obiectul anchetelor, nu este una ȋntâmplӑtoare, ea a
fost gânditӑ de Weigand ȋn așa fel ȋncât ȋntre ele sӑ existe o legӑturӑ logicӑ pe baza
cӑreia anchetatorul sӑ poatӑ dirija o discuție care sӑ-l determine pe anchetat sӑ
vorbeascӑ liber, degajat, sӑ nu-și conștientizeze prea bine momentul deși poate de
multe ori vor sesiza minuțiozitatea cu care ȋnvӑțatul va face notițe ȋn caietul sӑu. Așa se
face cӑ una dintre metodele aplicate de savant este ȋntrebarea indirect ; spre exemplu
pentru a auzi pronunția cuvintelor care denumesc alimentele de bazӑ, Weigand a
ȋntrebat țӑranii , din ce trӑiesc ei, conducând discuția spre baza alimentarӑ a acestora
sau le-a cerut sӑ descrie procesul de preparare al pâinii, cu toate etapele pregӑtitoare,
inclusiv produsul final, legând conversații despre mediu sau recoltӑ, a ȋntrebat de
diferitele specii de cereale, de arbori fructiferi, de fructe și de culoarea lor, de lemnele
de foc și așa mai departe pânӑ la finalul listei de cuvinte. Despre acest fenomen
vorbește cu o oarecare demnitate afirmând cӑ subiectul anchetei nu a conştientizat
despre ce ar fi vorba „ so ging es weiter bis sämtliche Wörter erfragt waren, ohne dass
der Betreffende eigentlich recht wusste worum es sich handelte “76. Rӑspunsurile ȋl vor
impresiona pe anchetator, dar uneori a avut parte și de surprise, deoarece ȋn loc de un
rӑspuns, pe care acesta l-a așteptat, a primit un altul, și astfel Weigand a fost pus ȋn
situații dificile. Un bun exemplu ȋn acest sens este cuvântul pâine, despre care Weigand
precizeazӑ cӑ ȋn Banat nu ar exista deloc, și cӑ ȋn loc de acesta, bӑnӑțenii folosesc un
alt cuvânt și anume pitӑ. Rӑspunsul așteptat de Weigand a fost pâne, dar acesta nu s-a
concretizat și pentru a-și atinge scopul propus, adicӑ pentru a urma evoluția grupului de
sunete existent ȋn acest cuvânt, Weigand gӑsește imediat o soluție practicӑ, ȋnlocuind
cuvântul cu un altul și anume cu câine / câne. Cum o dovedește și alegerea cuvintelor,
chestionarul sӑu avea rolul doar de a clarifica aspectul fonetic al limbii române, lucru
care s-a realizat dupӑ finalizarea anchetei, acesta a neglijat ȋnsӑ ȋn totalitate partea
morfologicӑ, sintacticӑ și lexicalӑ a limbii române. Pentru studiul flexiunii și al sintaxei,
autorul recunoaște cӑ ar fi trebuit sӑ se opreascӑ mai mult ȋntr-un sat, ȋn special seara,
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când oamenii ar fi liberi de ocupațiile lor, și sӑ gӑseascӑ naratori buni care din pӑcate,
dupӑ cum Weigand declarӑ, sunt greu de gӑsit.
Referindu-se tot la alegerea cuvintelor sale, Weigand a precizat cӑ acestea
au fost alese ȋn așa fel ȋncât toate combinațiile de sunete posibile sӑ aparӑ ȋn
majoritatea cazurilor de douӑ ori. Pentru a-și atinge scopul, Weigand a vizitat ȋn Banat
șaizeci de localitӑți și cuvintele vor primi astfel, numere ȋntre1 și 60, care corespund cu
zona ȋn care s-a ȋntâlnit varianta dialectalӑ. Listele care cuprind localitӑțile sunt
prezentate integral la finalul anuarelor ȋn care se vor publica anchetele. Ȋn momentul ȋn
care Weigand a ȋntâlnit ȋn timpul anchetelor sale fenomene dialectale deosebite, acesta
nu s-a oprit numai la lista de cuvinte alcӑtuitӑ inițial, ci pentru a lӑmuri fenomenul
lingvistic nou apӑrut, a cӑutat o serie de alte cuvinte pe care le-a folosit ȋn investigațiile
sale și care au avut rolul de a explica fenomenul lingvistic.
Vorbind despre modul cum și-a notat cuvintele destinate anchetei, Weigand
pretinde cӑ le-a notat ca și cum ar fi luate dintr-o conversație normalӑ, fӑrӑ ca subiectul
care vorbește sӑ-și dea seama de ceea ce se ȋntâmplӑ:” Die Normalwörter sind deshalb
so aufgenommen worden, wie sie in affektloser Rede innerhalb des Satzes gesprochen
werden, ohne dass die Aufmerksamkeit des Sprechenden darauf gelenkt war“.

77

Punându-mă ȋn pielea unei persoane care ar fi fost supusӑ unui interogatoriu, și
observând cӑ cel care ȋmi adreseazӑ ȋntrebӑri ia ȋn timp ce vorbește cu mine notițe, aș
intra ȋn panicӑ, deoarece nu aș știi cum sӑ interpretez acțiunea. De aceea, mӑ ȋndoiesc
cӑ aceastӑ regulӑ a fost aplicatӑ tuturor cu succes și ȋnclin sӑ cred cӑ mai degrabӑ
vestea cӑ existӑ un cercetӑtor din Germania se rӑspândise așa repede ȋn România,
ȋncât ȋn momentul ȋn care ȋși fӑcea treaba oamenii ştiau scopul notӑriilor sale, mai ales
ȋnclin sӑ cred cӑ pânӑ și modul cum era Weigand ȋmbrӑcat, gesturile lui, accentul și
modul cum vorbea,erau lucruri care spuneau totul despre intenția cercetӑtorului cӑci
pânӑ și ȋn piețele unde ȋși realiza cel mai adesea ancheta, se distingea inevitabil total
de restul lumii.
Weigand mӑrturisea la un moment dat și spunea cӑ i-a fost greu sӑ obținӑ
pluralul unor cuvinte sau a formelor verbale, ȋnsӑ acest lucru putea fi realizat prin
intermediul anchetelor preliminare și prin intermediul ȋntrebӑrilor indirecte. Dar pentru
a-și ȋmbogӑții și completa anchetele prin alte materiale didactice, Weigand a cules ȋn
aproape fiecare localitate studiatӑ, un important numӑr de poezii populare importante și
reprezentative pentru folclorul românesc, colecție care nu s-a realizat cu dificultate
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deoarece românilor le plӑcea sӑ ofere astfel de lucruri din abundențӑ, chiar și la
spectacolele realizate ȋn cinstea lui.
Rezultatele anchetelor au fost inițial publicate ȋn anuare dupӑ care o parte din
acestea au fost publicate sub formӑ cartograficӑ.
Dar sӑ aruncӑm o privire asupra numelor de arbori incluse ȋn chestionar.
Existӑ ȋn România regiuni unde stejarul nu crește, altele unde nu se gӑsește carpenul,
nici jneapӑnul; altele ȋn care salcia și rӑchita se confundӑ. Ȋn aceste locuri, realizarea
anchetei doar prin conversație nu este suficientӑ, deoarece țӑranul nu va vorbi niciodatӑ
liber despre carpen. Numai cu ajutorul ȋntrebӑrii indirecte de genul:“ care este dupӑ
frasin și stejar, lemnul cel mai solid?, el nu va ezita sӑ rӑspundӑ carpenul. Ȋn localitatea
mea, de exemplu și chiar ȋn ȋmprejurimi, stejarul este destul de rar, cuvântul fiind
pronunțat tot destul de rar, numai indirect, atunci când circumstanțele o cer. Lemnul
folosit la mine, în zonă este bradul. Țӑranii nu cunoșteau nici termenul de salcie, ei
ȋntrebuințând pentru acest copac numele de rӑchitӑ. Nu vor vorbi deloc de pin, care
figureazӑ ȋn chestionarul lui Weigand la final și credem cӑ anchetatorul a folosit acest
termen, doar pentru a studia influiența lui i asupra consoanei p ȋn acest cuvânt; arborele
existӑ ȋn România dar nu are o rӑspândire așa mare.Oare cum a fost reacția subiectului
când a constatat cӑ anchetatorul ezitӑ și el e nevoit sӑ rӑspundӑ pe bâjbâite? Weigand
nota: „Așa, cuvintele au fost pronunțate liber ȋn interiorul propozițiilor și au fost
transcrise imediat fonetic.“78 Domnul Weigand a notat un numӑr mare de cuvinte, din
fraze pronunțate de țӑrani, atunci când sensul nu i-a scӑpat. Dar oare cum a procedat
anchetatorul pentru a obține, printr-o ȋntrebare repetatӑ , un cuvânt pe care fraza nu-l
conținea?

2.3.2.Durata interogatorului

Dupӑ cum ne informeazӑ Weigand, la ȋnceput, ancheta dura mai mult,
ajungând chiar și la patru ore, ȋnsӑ pe mӑsurӑ ce ȋnregistrӑrile avansau, durata se
micșora, el reușind sӑ termine ancheta ȋn douӑ ore și chiar sӑ parcurgӑ douӑ localitӑți
pe zi 79.
Atunci când are de a face cu oameni, cu subiecți inteligenți, Weigand
precizeazӑ cӑ durata era și mai scurtӑ. Nu știm cum reușea Weigand sӑ punӑ ȋn
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discuție peste o sutӑ de cuvinte ȋn doar douӑ ore și sӑ realizeze și transcrierea lor
foneticӑ, tinând cont cӑ ȋntre doi parteneri ai unei discuții trebuie sӑ existe o perioadӑ de
acomodare, mai ales dacӑ aceștia se vӑd pentru prima oarӑ.
Nu știm nimic -și cred cӑ ar fi fost interesant dacӑ am fi știut- dacӑ Weigand ȋn
aceste douӑ ore trebuia sӑ-și caute și subiecții, dar de un lucru suntem foarte siguri și
anume, ȋn acest registru el nu a fost deloc exigent.

2.3.3.Notarea rӑspunsurilor

Weigand a acordat o atenţie deosebit de importantӑ modului ȋn care și-a notat
rӑspunsurile adunate de la subiecţii lui. Anchetatorul deţinea un caiet pe care ȋși fӑcea
notiţe; pe fiecare paginӑ a acestuia, era trecut doar un singur cuvânt“ das Normalwort“.
Dacӑ apӑrea o pronunţare nouӑ, aceasta era imediat notatӑ fonetic ȋn caiet, lângӑ care
se trecea numӑrul localitӑţii ȋn care apӑrea. Existau situaţii când pronunţia se repeta, de
aceea Weigand trecea numai numele satului ȋn care se petrecea acest fapt fonetic,
ceea ce se putea realiza rapid și putea trece aproape neobservat. În primele pagini ale
carnetului unde erau trecute rezultatele, erau scrise și numele localitӑţilor respectânduse ordinea ȋn care Weigand le-a vizitat cu scopul de a-și realiza ancheta, dar și numele
și vârsta subiecţilor aleși pentru anchetӑ, și uneori chiar anumite particularitӑţi care
apӑreau ȋn pronunţarea sunetelor,date despre ritmul vorbirii, accent, sonoritate și alte
detalii care pe hartӑ au rӑmas nenotate.
Atunci când vorbește de modul cum subiecții rӑspund sau vorbesc, Weigand
precizeazӑ

cӑ ȋn exprimarea lor sunt prezente fluctuații, care sunt determinate de

diferite cauze cum ar fi starea de spirit, anturajul, locul de unde vine și ȋncotro se
ȋndreaptӑ etc. Când un subiect vorbește cu pasiune, timbrul vocii crește, ȋn timp ce
pronunțarea devine mai acceleratӑ din cauza articulӑrii mai energice.
Anturajul are, de asemenea, un rol foarte important ȋn modul cum va vorbi
informatorul. Spre exemplu, un țӑran, ȋn prezența unui strӑin, va ȋncerca sӑ vorbeascӑ
ȋntr-o manierӑ mai inteligibilӑ, mai clarӑ decât cu un cunoscut care cunoaște toate
defectele propriei pronunțӑri.
Aplicând unele ȋntrebӑri de douӑ ori, autorul a constatat cӑ, din pӑcate
rӑspunsurile, dar și pronunțarea, nu corespund „nicht einmal, sondern oft genug habe
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ich feststellen können, dass bei einer zweiten Frage, die Aussprache merklich geändert
wurde“
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.

Din aceastӑ cauzӑ, nu de puține ori cred cӑ lui Weigand nu i-a fost ușor, sӑ se
decidӑ asupra a ceea ce ar trebui sӑ ia ȋn considerare.

2.3.4 .De cӑtre cine va fi realizatӑ ancheta
Cel care a realizat cea mai mare parte a anchetei,a fost Weigand ȋnsuși, deși
zona lingvisticӑ româneascӑ era foarte ȋntinsӑ, el trebuind sӑ suporte aproape integral
oboseala care era inevitabilӑ și se instaleazӑ ȋn timpul acestui gen de cercetare.
Pentru cӑ s-a apucat de o asemenea muncӑ, și a definitivat-o lӑsându-ne o
zestre științificӑ de mare valoare, trebuie sӑ ȋl stimӑm și sӑ apreciem munca depusӑ, la
adevӑrata ei valoare deși probabil, pentru mulți, aceastӑ muncӑ nu are o valoare
completӑ, atunci când cei din jur se uitӑ doar la neajunsurile anchetei.
Dacӑ urmӑrim itinerarurile parcurse de el, la ȋnceput pe un cal, ca mai apoi sӑ
beneficieze de o trӑsurӑ cu doi cai (a cӑrui fotografie este reprodusӑ pe prima pagina
de titlu a Atlasului), pusӑ la dispoziția sa de cӑtre Academia Românӑ, ne putem da
seama de ce eforturi a fost nevoit să facă, pentru ca sӑ adune materialul bogat necesar
realizӑrii unui atlas fonetic al graiurilor românești.
Ȋn prefața atlasului lingvistic, Weigand ne familiarizeazӑ cu greutatea impusă de
cercetarea lingvistică,

precizându-ne câteva detalii emoționante referitoare la

obstacolele ȋntâlnite ȋn drumul sӑu, subliniind totuși bunӑvoința și ospitalitatea mare și
cordialӑ a unui numӑr mare de persoane care au conștientizat importanța anchetelor
sale dialectale, ajutându-l.
Weigand militeazӑ pentru existența unui singur anchetator, cӑci dupӑ cum ȋnsuși
mӑrturisește și crede cu tӑrie, dupӑ pӑrerea lui, munca ȋn echipă, duce la rezultate
foarte discutabile, ȋn cazul ȋn care anchetatorii sunt lipsiți de o educație foneticӑ
satisfӑcӑtoare sau când anchetatorii sunt formați la școli fonetice diferite. Aceastӑ
convingere a lui Weigand are avantaje dar și dezavantaje.
”Avantajul” ar fi cӑ nu existӑ posibilitatea sӑ intervinӑ suspiciunea, odatӑ ce
ancheta e realizatӑ de un singur individ, deoarece s-ar putea, (dacӑ ar exista mai multe
pesoane care ar merge ȋn aceeași regiune, cu același chestionar conținând aceleași
ȋntrebӑri), sӑ existe la finalul activitӑții tot atâtea rezultate diferite ȋnregistrate, câte
persoane au participat la realizarea anchetei.
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“Dezavantajul” ar fi cӑ, dacӑ existӑ doar un singur anchetator, lipsește
posibilitatea comparației și totodatӑ nu existӑ competiție iar povara muncii nu este
împărțită la mai multe persoane. Prezența mai multor anchetatori poate spori ȋntr-o
oarecare mӑsurӑ și simțul de rӑspundere.
Pentru un numӑr de 47 de comune, Weigand a ȋnsӑrcinat trei membrii ai
Institutului din Leipzig, care au fost ȋn prealabil, ȋn mod special pregӑtiți, pentru aceasta.
Astfel, Ernst Bacmeister a anchetat 27 de localitӑți (punctele 150-177), Sextil Pușcariu
18 (punctele 242-260) și Arthur Byhan localitӑțile 352 și 353.81 Pentru a avea liniște
sufleteascӑ, Weigand a controlat totuși, deși parțial, materialul lingvistic cules de
aceștia.

2.3.5. Principii referitoare la alegerea localitӑților destinate
anchetei

Referindu-se la alegera localitӑților, Weigand precizeazӑ cӑ ele sunt astfel
rӑspândite ȋncât sӑ permitӑ explorarea unui cuvânt la cât mai multe puncte posibil,
astfel menținându-se unitatea muncii .
Ancheta trebuia realizatӑ atât ȋn orașe cât și la țarӑ, iar anchetatorul trebuia sӑ
ȋndeplineascӑ anumite condiții, mai precis, sӑ fie eliberat de orice altӑ preocupare, sӑ-l
ȋnregistreze dupӑ ce l-a ascultat cu atenție pe subiect și atât.
Așa cum constatӑm din publicațiile sale, Weigand nu a fost ghidat de nici un
principiu atunci când și-a ales localitӑțile unde sӑ-și facӑ anchetele, mulțumindu-se sӑ
urmeze vӑile și liniile de cale feratӑ. Aceastӑ metodӑ a stârnit multe discuții. Unul care a
condamnat acțiunea lui Weigand a fost M.Roques care afirma ȋntr-un articol dur
“suntem uimiți sӑ vedem ȋntinzându-se regiuni considerabile despre care el nu ne mai
oferӑ nici o indicație. Weigand a traversat țara ȋn diverse sensuri, el este departe de a-și
fi condus peste tot ancheta; nu s-a ȋndepӑrtat deloc de marile vӑi pe unde trec strӑzile și
chiar și pe drumul sӑu, pare cӑ el a neglijat destul de multe aglomerații românești, de
nume și de populație. Nimic nu pare sӑ justifice aceste omisiuni sau dacӑ Weigand a
trebuit sӑ aleagӑ, regretӑm cӑ nu ne-a ȋmpӑrtӑșit motivele alegerii sale”.82
Aceste lucruri nu ar fi, dupӑ pӑrerea mea așa de tare de condamnat ținând
cont cӑ Weigand nu și-a propus sӑ urmӑreascӑ ancheta la toate nivelurile limbii, lexical,
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gramatical, semantic, ci numai la nivel fonetic. La acest nivel, era suficient sӑ viziteze
anumite pӑrți dintr-o regiune pentru a constata și consemna un fenomen prezent ȋn
ȋntreaga zonӑ. Sigur cӑ ȋn interiorul aceleiași regiuni ar putea sӑ coexiste mai multe
fenomene fonetice, iar cercetӑtorul care interogeazӑ ȋn scop dialectal, doar anumite
pӑrți din acea zonӑ, sӑ omitӑ cu bunӑ științӑ sau nu, multe fenomene de o realӑ
importanțӑ. Dar o anchetӑ completӑ și complexӑ așa cum este cerutӑ de mulți critici,
aproape cӑ nu este posibilӑ deoarece aceasta necesitӑ un interval mare de timp care,
dupӑ pӑrerea mea, nu se poate cuprinde ȋntr-o singurӑ viațӑ de om. Ȋn plus, tinând cont
cӑ fiecare persoanӑ este diferitӑ, trebuie sӑ acceptӑm modul și metoda de lucru a
fiecӑruia. La urma urmei, probabil așa și-a calculat Weigand timpul și traseul de lucru, și
ar fi indicat sӑ nu ne scape din vedere faptul cӑ Weigand a lucrat ȋn cea mai mare parte
a timpului singur, deci cum era posibil sӑ cuprindӑ toate zonele din țarӑ.
Referitor la faptul cӑ Weigand a urmat vӑile și liniile de cale feratӑ, nu este
nimic de condamnat ȋn aceastӑ alegere. Mai ȋntâi, el a trebuit sӑ se pӑzeascӑ și sӑ evite
o posibilӑ rӑtӑcire ținând cont cӑ ȋn România existau zone foarte dens ȋmpӑdurite. Apoi
se știe cӑ Weigand nu a avut deseori ȋnsoțitori care sӑ joace rol de ghid, el circulând
singur ( o avea și pe soția lui cu sine dar ea era tot atât de strӑinӑ ȋn România ca și
soțul ei, poate mai strӑinӑ ținând cont de faptul cӑ Weigand mai fusese ȋn țarӑ ȋnainte
de a se porni ȋn aceastӑ cӑlӑtorie cu scop de cercetare a dialectului daco-român) prin
zonele propuse pentru cercetare.
Ȋn timpul anchetelor sale Weigand nu a vizitat un numӑr destul de mare de
localitӑți din Atlasul sӑu, el justificându-și acest procedeu pe motiv cӑ mai multe
comune sunt situate destul de departe de marile cӑi de comunicație:”manche Orte
freilich liegen abseits der Route”83.Foarte des el s-a mulțumit sӑ ȋși interogheze subiecții
la piațӑ, la târg sau cu ocazia serbӑrilor populare :” ich manchmal Gelegenheit hatte an
Markt- oder Festtagen- Leute aus der weiteren Umgegend in Bezug auf Ihren Dialekt zu
untersuchen”.84Este destul de evident cӑ informatorii, aflați ȋn aceste circumstanțe, erau
la fel de presați ca anchetatorul ȋnsuși, deoarece probabil mulți erau de departe, aveau
de rezolvat multe sarcini și trebuiau sӑ se ȋntoarcӑ și acasӑ.
Nu cred cӑ exactitatea cerutӑ de aceste ȋnregistrӑri lingvistice este ȋn acord cu
acest ”manchmal Gelegenheit”, pe care Weigand ȋl invocӑ atât de des și care are ca
rezultat materialele dialectale care formeazӑ obiectul Atlasului. Sentimentul care se
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resimte, ȋn modul de a acționa a lui Weigand, este unul de grabӑ permanentӑ. Weigand
chestiona ȋn astfel de iarmaroace subiecți din localitӑți diferite, lucru care pe de o parte
reprezintӑ o ocazie și o strategie de lucru foarte bunӑ, pentru cӑ-l scutește pe lingvist de
a se deplasa ȋn teritoriul, dar acest moment poate crea erori, deoarece oamenii fiind
adunați toți la un loc, ȋntr-un spațiu aglomerat, se pot influența ȋn multe feluri chiar și ȋn
modul de a vorbi, ei pot ȋmprumuta unii de la alții obiceiuri de pronunție chiar și
temporale. Cei veniți din alte localitӑți, ȋn iarmaroace pentru a cӑpӑta acceptul
localnicilor ȋn comunitate sau pentru a avea succes ȋn negocierile mӑrfurilor pe care le
comercializau, trebuiau de multe ori sӑ foloseascӑ elemente ȋmprumutate de la acea
comunitate care sӑ zugrӑveascӑ culoarea localӑ. Ȋn plus, momentul anchetei trebuie sӑ
fi fost pentru oamenii simpli un „spectacol“, chiar prezența lui Weigand printre ei care se
cunoștea cӑ era strӑin, și astfel ȋn jurul anchetatorului și a subiectului se va fi adunat
mulțime de oameni mai ales cӑ acesta deschidea un caiet ȋn care nota“ceva“. Desigur
cӑ au existat ȋn mulțime și curioși care bineȋnțeles cӑ au tras cu ochiul ȋn caiet la notițele
savantului.
M.Roques, vorbind despre lipsa unitӑții la Weigand, se mirӑ cӑ acesta a trecut
sub tӑcere unele comune precum pe cele situate ȋntre Albac și Gilӑu, unde dupӑ
pӑrerea autorului studiul acestor comune ar fi prezentat un interes real deoarece Albac
aparține unei regiuni din Abrud, ȋn timp ce Gilӑu, aparține Clujului. M.Roques se
ȋntrebӑ:“nu existӑ români ȋn valea dublӑ a Someșului?De ce nu s-a oprit de la Alba-Iulia
la Abrud decât la Meteș și Zlatna, ȋn timp ce alte sate sau târguri i-au ieșit ȋn cale: Șard,
Galați,Crișcior etc.?Iar chiar dupӑ harta lui Weigand, ȋn aceastӑ zonӑ se amestecӑ
multe varietӑți dialectale și noi am fi avut nevoie de indicații mai numeroase și mai
precise acolo decât ȋn alte locuri“.85 La aceastӑ ȋntrebare, Weigand a dat un rӑspuns
elegant afirmând cӑ a ȋncercat sӑ evite pe cât posibil zonele cu un dialect mozaicat sau
prea greu de evidențiat.
Cu toate neajunsurile impuse de diferite situații care ar fi putut fi evitate sau
nu, rezultatele anchetelor fonetice ale lui Weigand nu-și pierd deloc din valoare, din
contra ele au fost luate ca punct de reper și ca sursӑ de inspirație, de ghidare și de
comparație de cӑtre toți lingviștii români sau de altӑ nationalitate care au lucrat pe teren
dialectologic.Chiar și ȋn ziua de astӑzi, metoda de lucru și forma de transcriere este
uimitoare și constituie o operӑ monumentalӑ și o sursӑ vie de inspirație. Prin ea, spiritul
și sufletul lui Weigand rӑmâne pururi printre noi, fӑrӑ sӑ-l auzim ci ne dirijeazӑ și
ȋndrumӑ munca de cercetare cӑtre un fӑgaș mai bun.
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Cei care au ȋndrӑznit sӑ critice o asemenea muncӑ imensӑ ar fi trebuit sӑ audӑ
proverbul care spune cӑ dupӑ rӑzboi mulți viteji se-aratӑ.Nu trebuie sӑ uitӑm nici faptul
cӑ Atlasul lui Weigand este prima opera terminatӑ care a existat pe teritoriul României
pânӑ ȋn 1909. Au existat și la noi lucrӑri ȋncepute, care recurgeau la ancheta dialectalӑ
pe baza chestionarului ȋntocmit (de exemplu cea a lui Hașdeu, realizatӑ prin
corespondențӑ) ,dar care s-au definitivat dupӑ publicarea ȋn formӑ finalӑ a Atlasului lui
Weigand pe care o consider o onoare deosebitӑ, de care s-a bucurat poporul și
națiunea românӑ aflatӑ ȋn mare parte sub dominație strӑinӑ.

2.3.6. Durata anchetelor lui Weigand care au dus la redactarea
atlasului și a hӑrţii rutierӑ

Ancheta lui Weigand a avut o duratӑ relativ scurtӑ dar bine structuratӑ, dacӑ
privim rezultatul final. Aceasta este descrisӑ detaliat ȋn harta rutierӑ plasatӑ ȋn Atlas și
care are numӑrul 66. Aceastӑ hartӑ a fost realizatӑ de Weigand cu scopul ca ea sӑ
ofere o imagine a locurilor prin care anchetatorul a trecut pentru a studia dialectele și
totodatӑ aceste hӑrți, oferӑ posibilitatea gӑsirii rapide a locului unde se află o localitate.
Rar s-a ȋntâmplat ca Weigand sӑ cerceteze dialectal mai mult de douӑ
localitӑţi pe zi, pentru cӑ la ȋnceput, a avut nevoie de patru ore pentru a-și finalize
munca, apoi dupӑ ce și-a imprimat un ritm de lucru, a avut nevoie doar de douӑ ore, cel
mai puţin timp fiind alocat anchetӑrii oamenilor educaţi .
Deoarece unele locuri pe care anchetatorul ar fi vrut sӑ le cerceteze, se aflau
ȋn afara traseului pe care și l-a propus sӑ-l urmeze, Weigand a recurs la anchetarea
subiecților ȋn piețe.
Punctul de plecare și de sosire al fiecӑrei cӑlӑtorii pe care a realizat-o
Weigand a fost totdeauna același, adicӑ din localitatea din care și-a ȋnceput cӑlӑtoria, ȋn
aceiași localitate a şi sfârșit-o. Pe harta 66 a Atlasului, punctual de plecare și cel de
sfârșit al fiecӑrei cӑlӑtorii, a fost marcat printr-un cerc colorat.
Prima cӑlӑtorie a fӑcut-o Weigand ȋn Banat ȋn anul 1895 și zona este marcatӑ
pe harta 66 cu o linie de culoare roșie. Aceastӑ cӑlӑtorie a ȋnceput și s-a sfârșit ȋn
Timișoara și a fost realizatӑ cu ajutorul a trei mijloace de transport și anume a trenului, a
cӑruței dar și pe jos la fel cum cea de a doua cӑlӑtorie din 1896 ȋn regiunile Crișului și
Mureșului, a fost marcatӑ pe hartӑ prin culoarea verde, și a pornit din Arad și s-a sfârșit
tot ȋn același loc.
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Cea de-a treia cӑlӑtorie, a vizat regiunea delimitatӑ de Someș și de Tisa, ȋn
anul 1897, fiind marcatӑ pe hartӑ prin culoarea carmin. Aceastӑ cӑlӑtorie a fost realizatӑ
cӑlare pe un cal, și a ȋnceput din satul maghiar Megyaszó de la Miskólcz, localitӑți care
nu sunt vizibile pe hartӑ. Punctul final, care a ȋncununat cӑlӑtoria a fost orașul Sighet
din Maramureș.
A patra cӑlӑtorie ȋn care și-a continuat ancheta, a fost realizatӑ ȋn Oltenia ȋn
1898 și a fost marcatӑ de Weigand pe hartӑ prin culoarea albastrӑ. Ȋn timpul acestei
cӑlӑtorii, a mers pe cal din Turnu-Severin pânӑ la Piatra. Numai distanța din Serbia a
realizat-o mergând pe jos ori cu cӑruța, ȋnsӑ distanța dintre Vidin spre Turnu-Severin a
fӑcut-o cu trenul cu abur.
Cea de-a cincea cӑlӑtorie, realizatӑ ȋn 1899, marcatӑ pe hartӑ cu maro, a avut
loc ȋn Muntenia. Despre modul cum a cӑlӑtorit Weigand de aceastӑ datӑ, este
interesant și totodatӑ amuzant de știut. Anchetatorul sublinia faptul cӑ o cӑlӑtorie prin
România cӑlare pe un cal ar fi fost o adevӑratӑ aventurӑ din cauza drumurilor
neasfaltate, aceasta aducând cu sine multe zdrumcinӑturi. Din cauzӑ cӑ uneori era o
problemӑ sӑ gӑseascӑ un adӑpost sau mâncare, Weigand a solicitat sӑ i se
pregӑteascӑ o cӑruțӑ amenajatӑ astfel ȋncât aceasta sӑ-i serveascӑ drept loc de locuit,
de dormit și de lucru.Aceastӑ dorințӑ și necesitate i-a fost ȋndeplinitӑ de Ministerul
Ȋnvӑțӑmântului, care a ȋnțeles ȋn totalitate nevoia anchetatorului. Datoritӑ acestei noi
achiziții, Weigand a putut sӑ viziteze mai multe comunitӑți, deoarece cu ajutorul cӑruței
a ȋnaintat mai repede și ȋn afarӑ de aceasta, putea cӑlӑtorii și noapte, ajungând la
destinație, uneori ȋn zori de zi, când aerul era ȋncӑ curat ȋn anumite locuri. Punctul de
plecare al acestei cӑlӑtorii, a fost Sibiul iar cel de final, Tarlau lângӑ Sibiu.
Moldova și Dobrogea a reprezentat scopul celei de a șasea cӑlӑtorii realizate
de Weigand din 1900, marcatӑ pe hartӑ prin culoarea albastru deschis .
Bucovina și Basarabia, au fost vizitate ȋn scop dialectal ȋn cea de-a șaptea
cӑlӑtorie, din anul 1901, fiind reprezentatӑ pe hartӑ prin culoarea verde ȋnchis .Punctul
de pornire al anchetei a fost Fӑlticeniul, iar punctual de ȋntoarcere, Czernowitz,
localitate unde Weigand se decide sӑ vândӑ caii, cu care a cӑlӑtorit peste cinci mii de
kilometrii, considerându-i prea obosiți.
Ultima cӑlӑtorie, din anul 1905 ȋn Ungaria, marcatӑ pe hartӑ prin culoarea
violet, a ȋnceput ȋn Nagy Léta la Debrețin, ȋn Ungaria, a trecut prin România, Bulgaria și
pânӑ la granița turceascӑ, apoi ȋnapoi spre Dunӑre și s-a sfârșit ȋn București de unde el
a plecat, pe jos, cӑlare, ȋn cӑruțӑ, cu vaporul, cu barca sau cu trenul.
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Numӑrul kilomerilor parcurși se ridicӑ la 30.000, ȋmpӑrțiți ȋn opt cӑlӑtorii.86
Dacӑ privim cu atenție anchetele fӑcute de Weigand și modul cum acestea au
fost ȋmpӑrțite pe regiuni, observӑm cӑ de fapt el a studiat ȋn fiecare an unul dintre
dialectele regionale considerate de cӑtre filologii români ca subdialect al dialectului
daco-român.
Sever Pop a criticat linia dreaptӑ pe care Weigand a urmat-o ȋn drumul sӑu
prin zonele locuite de români, fiind de pӑrere cӑ anchetatorul a fost expus ȋn mod
inevitabil sӑ audӑ un pic peste tot o pronunțare uniformă, el militând pentru o anchetӑ
fӑcutӑ ȋn zigzag, astfel anchetatorul fiind scutit de influiența reminiscențelor pronunției
dintr-o regiune limitrofӑ, ar sesiza totodatӑ detaliile graiului local ȋntr-o manierӑ mai
precisӑ.87
Dacӑ anchetatorul este o persoanӑ formatӑ ca ȋn cazul lui Weigand, cred cӑ
aceastӑ precizare a lui Sever Pop, nu este total valabilӑ deoarece realizatorul anchetei,
avea urechea bine formatӑ și urmărirea unei linii drepte, nu-i crea probleme reale ȋn
acest sens. Chiar și ȋn cazul anchetelor ȋn zigzag, existӑ riscul ca uneori sӑ ȋntâlnești
persoane din localitatea pe care tocmai ai pӑrӑsit-o, deoarece ai ȋncheiat ancheta,
pentru cӑ oamenii circulau destul de liber și uneori mergeu cu treburi ȋn localitӑți vecine
care puteau fi așezate de ce nu, chiar ȋn zigzag.
Ȋntre 1895 pânӑ ȋn 1905, Weigand a anchetat 752 de localitӑți, ȋnregistrând
ȋn jur de 100.000 de rӑspunsuri.

2.3.7. Modalități de alegere a informatorilor

Se pare cӑ Weigand a avut pentru fiecare localitate doar un subiect pe care l-a
ales fie ȋntâmplӑtor ȋn piețe sau târguri, fie a avut uneori subiecti stabiliți, gӑsiți prin
intermediul unei persoane adjuvante, cum ar fi preotul sau autoritӑțile satului.
De multe ori ȋnsӑ, selecția informatorilor a fost fӑcutӑ, ȋntr-un numӑr mare de
cazuri, la ȋntâmplare fӑrӑ ca anchetatorul sӑ se gândeascӑ prea mult. Era suficient, de
exemplu, ca un tânӑr oarecare, ȋntâlnit la o zi de piațӑ ȋn oraș, sӑ fi spus cӑ era dintr-o
anumitӑ comunӑ și sӑ se fi supus ȋntrebӑrilor anchetatorului, pentru ca el sӑ fie, fӑrӑ a
medita prea mult, declarat”subiect bun”. Weigand pare cӑ nu a acordat decât o
importanțӑ infimӑ anumitor detalii necesare unei anchete mai bune, evitând detalii cum
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ar fi: locul nașterii subiectului, locul de origine al pӑrinților sӑi, localitӑțile ȋn care el a
locuit cel mai mult, etc.
Vorbind despre acest subiect, Mario Roques scria: ”Este foarte ȋndoielnic,
prin urmare, ca pentru o anchetӑ asupra unui dialect al unui sat, cei care au cele mai
multe relații cu târgurile, cu satele vecine, sunt cei mai buni subiecți de studiu”.88
Weigand ne oferӑ câteva indicații foarte sumare privind alegerea subiecților
sӑi. El ne mӑrturisește cӑ a ȋntâmpinat anumite dificultӑți ȋn descoperirea unor subiecți
buni “geeignete Gewährsleute”, ȋnsӑ nu știm ce ȋnseamnӑ pentru el aceastӑ noțiune
pentru cӑ n-o explicӑ nicӑieri.
Ceea ce știm cu exactitate ȋnsӑ este faptul cӑ Weigand se adreseazӑ
exclusiv analfabeților, probabil din cauza numӑrului lor mare “kein Mangel herrschte”.89
Pe lângӑ aceștia, Weigand a mai apelat la interogarea persoanelor care se gӑseau la
fața locului ȋn timpul muncilor de varӑ și care nu au pӑrӑsit comuna. Mulți dintre subiecții
interogați erau tineri și tinere, a cӑror timiditate naturală este descrisӑ de Weigand cu
mirare. Weigand a interogat uneori fete tinere care au stat mereu acasӑ, și n-au ieșit din
sat, preferându-le din cauza sinceritӑţii de care dӑdeau dovadӑ, ȋn timp ce femeile
bӑtrâne care erau trecute prin viaţӑ erau considerate de anchetator bune mânuitoare
ale artei de a vorbi, pe acestea din urmӑ evitându-le din cauza aspectului lor neȋngrijit.
Un izvor nesecat de particularitӑţi dialectale locale se gӑseau ȋn cântecele
populare pe care Weigand le-a cules și publicat nu ȋnsӑ fӑrӑ dificultate pentru cӑ era
foarte greu de gӑsit un povestitor bun, care sӑ deţinӑ poate și o ȋnclinaţie muzicalӑ.
Ca un fel de concluzie, Weigand recunoaște cu tristețe cӑ “ jedenfalls war es
schwieriger eine geeignete Person zu finden als die Fragen zu stellen”, “ ȋn orice caz a
fost mai greu de gӑsit o persoanӑ potrivitӑ, decât sӑ se punӑ ȋntrebӑrile.“90

2.3.8. Detalii privind vârsta informatorilor
Dacӑ anchetatorul pare sӑ nu fi acordat o importanțӑ deosebitӑ persoanei
anchetate, nu tot același lucru se va ȋntâmpla și cu vârsta acesteia, detaliu asupra
cӑruia Weigand pare sӑ fi acordat o atenție specialӑ. Astfel, vârsta subiecților interogați
variazӑ de la 15 la 80 de ani, pentru cei din Moldova și Dobrogea. Ceea ce mirӑ este
88
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faptul cӑ printre informatori se aflӑ și copiii cu vârsta de sub 15 ani. Iatӑ numele și
vârsta câtorva subiecți interogați ȋn aceste douӑ zone: Gh. Huștiu, 14 ani ( comuna
Galbeni, nr.555), Profira Filon, 14 ani(Cordeni, nr.627), Stoianӑ Cӑlinițӑ, 12
ani(Dӑnuleși, nr.570), Voicu Jena, 10 ani(Luciu, nr.599), Mӑriuța Dragomir,10 ani (Jazu,
nr.607). O explicație la un astfel de gest, ar putea fi faptul cӑ Weigand vroia sӑ
cunoascӑ pronunția copiilor care și-au terminat anumite studii. Aceastӑ pronunție a
copiilor nu a fost comparatӑ ȋnsӑ ȋn aceeași zonӑ cu pronunția oamenilor mai ȋn vârstӑ,
lucru care s-ar putea considera un minus al anchetelor lui Weigand. La punctul 573,
Weigand noteazӑ rӑspunsurile date de un copil de doar nouӑ ani, Neaga Vlas, din
Puieștii-de-Jos.91
Ȋn elaborarea acestor rӑspunsuri un factor foarte important ar fi timiditatea
copiilor ȋn fața unui strӑin. S-ar putea ca Weigand sӑ fi ales și astfel de subiecți din douӑ
motive astfel, dacӑ copilul nu a fost trimis la școalӑ, deci nu a avut contact ȋn mod
repetat cu limba ȋngrijitӑ sau dacӑ nu a ieșit din sat decât rar sau chiar deloc, el a putut
rӑspunde ȋn limba dialectalӑ pe care o vorbeau pӑrinții și rudele ȋn casӑ, fӑrӑ sӑ se
cenzureze sau sӑ recurgӑ la un limbaj ȋngrijit din cauza „domnului“ care se afla acolo.
Dar acest subiect poate avea și neajunsuri. Nu știm ȋn ce mӑsurӑ copilul a putut sӑ
participe la o conversație despre recoltӑ sau despre pomi fructiferi, astfel ȋncât
pronunția lui sӑ fie suficientӑ pentru a fi notatӑ și consemnatӑ ca rezultat al anchetei
dialectale.
Weigand a interogat și persoanele ȋn vârstӑ, la aceștia fiind preocupat și
urmӑrind mai ales pronunțarea veche a cuvintelor amenințate de dispariție; ȋn timp ce la
copiii care mergeau la școalӑ trebuia sӑ obținӑ pronunțarea cuvintelor intrate ȋn limbaj
prin intermediul școlii. Nu știm ȋn ce mӑsurӑ acest obiectiv a putut fi realizabil, deoarece
nu orice persoana vârstnicӑ este neapӑrat purtӑtoare a formelor vechi, ȋnsӑ este
probabil ca totuși sӑ le deținӑ ȋn registrul sӑu lexical, de asemenea cum nici formele noi
sunt ȋn mod inevitabil acceptate și utilizate de tineri, ȋnsӑ din punct de vedere logic,
acestea ar trebui sӑ se gӑseascӑ ȋn registrul de vorbire specific noii generații.
Factorii care pot influența limbajul unei persoane și care nu pot fi neglijați
sunt foarte mulți, și pe lângӑ cei menționați mai pot fi adӑugați și alții precum cӑlӑtoriile,
serviciul militar, fabricile, pe care le-a frecventat subiectul anchetei, apoi coloniile
recente sau vechi, graiurile de origine strӑinӑ, sub care anchetatul a trӑit.

91

Vezi G.Weigand,Neunter Jahresbericht des Instituts für Rumänische Sprache(RumänischesSeminar)
zu Leipzig, Leipzig,p.231-236

60

O modalitate clarӑ a modului cum Weigand și-a fӑcut ancheta ne este datӑ
de câteva indicații oferite de anchetaror ȋnsuși: “câțiva copii la fântânӑ”(punctual 569);
„oameni care erau la fântâna satului“(punctul 602); „câțiva copiii de ciobeni“(punctul
668), (cf.jahresb.IX, 1902,p.234-235). Ȋn cel mai mare numӑr de cazuri, autorul nu
indicӑ decât numele subiecților (punctele 500, 501, 502, 504 etc., Jahresb.IX,1909,
P.231).
Un minus al modalitӑții de notare a lui Weigand este faptul cӑ acesta nu
noteazӑ totdeauna vârsta și numele celor pe care ȋi ancheteazӑ.

2.3.9 Modalități de transcriere fonetică

Ȋn timpul și pe parcursul ȋntregii sale anchete, Weigand s-a confruntat cu
dificultӑți serioase privind notarea sunetelor, ceea ce este destul de explicabil. Cel mai
mult a avut de luptat Weigand cu notarea nuanțelor fine, afirmând cu regret “es ist
unmöglich, alle feinen Nüancen der Laute durch die Schrift wiederzugeben”,”este
imposibil, sӑ se redea toate nuanțele fine ale sunetelor prin scris”92.
Referindu-se la diferențierea prin semne a tuturor vocalelor percepute de
ureche, Weigand crede cӑ ne-ar trebui un numӑr de zece ori mai mare decât cel de
care s-a folosit el. Acest lucru este foarte dificil de aplicat deoarece numӑrul mare de
semne complicӑ transcrierea dar poate crea și mari confuzii de interpretare, pentru cӑ
se pot strecura greșeli de notare, pentru cӑ e foarte greu sӑ se stabileascӑ o diferențӑ
clarӑ ȋntre diferite variații ale aceluiași sunet. De aceea, el preciza cӑ un semn nu
trebuie sӑ fie decât ”ein Symbol für eine Reihe von Lauten”,” un simbol pentru o serie
de sunete”93.
Vorbind deschis despre modul dupӑ care s-a ghidat ȋn realizarea transcrierii
fonetice, Weigand nota: „Am ȋn auz pentru sunetul liber E ( ę, e, ẹ)pronunția din nordvestul Franței a lui UN ESPRIT AILÉ și dupӑ aceasta ȋmi ordonez sunetul E; dar nu mӑ
ȋndoiesc cӑ ȋn cӑlӑtoria mea ȋn Moldova de la sud la nord firește cӑ aș avea alte semne
decât ȋn cea de la nord la sud; deoarece atunci când o perioadӑ lungӑ de timp auzi
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sunetul Ẹ, se va opta pentru scrierea unui E sau Ę numai atunci când voi fi sigur cӑ aud
sunetul acesta. Dar invers va apӑrea pericolul sӑ se scrie Ę ȋn loc de E, când vin din
partea de nord, unde permanent se aude sunetul deschis.“94 Weigand a recunoscut cӑ
de fiecare datӑ când vroia sӑ transcrie un sunet ȋntâmpina probleme deoarece avea ȋn
memorie imaginea acusticӑ a sunetului identic sau aproape identic auzit ȋntr-o comunӑ
sau ȋntr-o regiune apropiatӑ. Acest fenomen poate fi dӑunӑtor la un moment dat și
poate scӑdea valoarea anchetelor dialectale. Probabil cӑ toți cei care au fӑcut anchete
și au mers ȋn linie dreaptă, nu ȋn zigzag, metodӑ care presupune deplasarea cât mai
departe de punctul situat ȋn jur, s-au gӑsit ȋn aceiași situație ca a lui Weigand. Aceastӑ
dificultate , greu de ȋnlӑturat complet, se ȋntâlnește cu siguranțӑ, ȋn orice transcriere
foneticӑ ȋntr-un grad mai ridicat sau mai scӑzut ȋn funcție de anchetator.
Pentru mulți cercetӑtori sistemul de transcriere a lui Weigand este fie prea
complicat, fie incomplet, de aceea vor renunța la el.
Sever Pop, vorbind despre metoda de lucru aplicatӑ de Weigand, credea cӑ
anchetatorul a sporit dificultatea prin intermediul ei, ȋn loc sӑ o reducӑ deoarece
cuvintele sale erau ȋnscrise ȋntr-un caiet, ȋn care fiecare cuvânt avea pagina sa, iar
rӑspunsurile erau ȋnregistrate unul dupӑ celӑlalt, urmate de numӑrul dat localitӑții
studiate. Ȋn momentul realizӑrii unei anchete noi, autorul privea mai ȋntâi rӑspunsul
primit ȋn localitatea precedentӑ și ȋnregistra noul rӑspuns doar ȋn cazul ȋn care era diferit
de cel anterior. Dacӑ acesta nu era diferit, Weigand se mulțumea sӑ indice numӑrul
localitӑții. Având ȋn fața ochilor pronunțarea sau pronunțӑrile precedente ale unui cuvânt
oarecare, el nu era ȋn mӑsurӑ sӑ sesizeze nuanțele, ci, dimpotrivӑ, era gata sӑ le
suprime pentru a munci mai repede.95
Aceastӑ observație a fost fӑcutӑ de Sever Pop, plecând probabil de la
cuvintele lui Weigand, care spunea: ”Acolo unde pronunția se repeata foarte des,
ajungea de obicei sӑ scriu numai numӑrul satului, ceea ce se putea ȋntâmpla repede și
nu bӑtea la ochi“.96 Prin exprimarea „se ȋntâmpla repede și nu bӑtea la ochi”, Weigand
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avea cu siguranțӑ ȋn vedere faptul cӑ subiecții nu observau așa de bine ce se ȋntâmplӑ,
anchetatorul nepierzând timp cu notarea ȋn caietul sӑu.
Weigand precizeazӑ cӑ ȋn caietul sӑu figura de asemenea numele subiectului
dar și vârsta(când nu uita sӑ le cearӑ pentru cӑ existau și situații de genul acesta), dar
și particularitӑți asupra articulӑrii sunetelor, accentul muzical prezent ȋn graiul
informatorilor, cât și termenii dialectali ȋntâlniți ȋn conversație. Spre marele nostru regret,
majoritatea acestor particularitӑți, foarte interesante din punct de vedere lingvistic, nu
apar pe hӑrțile Atlasului. 97
O altӑ problemӑ de care s-a izbit Weigand este urmӑtoarea: atunci când un
țӑran era interogat a doua oarӑ, acesta va pronunța același cuvânt ȋntr-o manierӑ
diferitӑ. Pentru a exemplifica aceastӑ problemӑ, Weigand amintește una din
experiențele avute de el odatӑ, pe când vroia sӑ ȋnregistreze un cântec popular.“Am
rugat odatӑ pe cineva sӑ-mi zicӑ un cântec, drept pentru care rӑspunsul suna:
:“dãnãkũn“, ceea ce eu nu am ȋnțeles; de aceea mi-am repetat rugӑmintea, numai cӑ
ȋnapoi a rӑsunat :“dako nam kũn(dacӑ n-am când). Apoi am priceput despre ce era
vorba“ 98.Atunci ce-i de fӑcut dupӑ ce criteriu a trebuit sӑ aleagӑ Weigand rӑspunsul, pe
care sӑ-l consemneze ca transcriere foneticӑ purtӑtoare a caracteristicilor regionale?
Dorind sӑ-și ȋmbunӑtӑțeascӑ calitatea muncii, Weigand a apelat ȋn cea de a
șaptea cӑlătorie(ȋn 1901) la un fonograf, deoarece cu rezultatele privind accentul
muzical și dinamic, ritmul, rapiditatea și debitul ȋi pӑreau satisfӑcӑtoare, ȋnsӑ cele cu
privire la consoane, lӑsa de dorit. Weigand considera fonograful ca un mijloc eficace
pentru stabilirea particularitӑților comune dialectelor dar inutil examenului precis al
sunetelor. Ȋn plus, cu ajutorul fonografului ar fi putut sӑ culeagӑ melodii populare mult
mai ușor.

2.4. Ȋnceputul cӑlӑtoriei pentru realizarea cercetӑrii
dialectale

Gustav Weigand și-a ȋnceput cercetarea graiurilor dacoromâne, ȋn 1895 ȋn
Banat, o regiune a României, situatӑ ȋn sud-vestul Transilvaniei (ȋn nordul Belgradului ),
având ca centru principal orașul Timișoara. Nu știm cu exactitate de ce Weigand a optat
97
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sӑ ȋnceapӑ ȋn Banat, ȋnsӑ societatea civilӑ a românilor de atunci formatӑ din preoți,
ȋnvӑțӑtori, avocați și comercianți, au vӑzut și l-au considerat pe Weigand ca fiind un
mare iubitor al românilor și chiar au nӑdӑjduit, cӑ el ar putea deveni un sprijinitor al
cauzei naționale a românilor din acea regiune, lucru realizabil prin ȋnsӑși scopul pentru
care Weigand a venit ȋn România și anume prin cercetӑrile sale fӑcute asupra limbii
române. Bӑnӑțenii sperau cӑ o datӑ cu aparița publicațiilor lui Weigand, ȋn limba
germanӑ, soarta lor va putea fi cunoscutӑ și marilor puteri europene și astfel situația lor
se va rezolva.
Aceastӑ luptӑ a fost ȋnceputӑ de bӑnӑțeni, prin intermediul revistei politicoliterare, publicatӑ ȋn germanӑ, Rumänische Revue , a lui Corneliu Diaconovici prin
intermediul cӑreia se urmӑrea informarea și“ lӑmurirea opiniei publice și a cercurilor
conducӑtoare din Germania și țӑrile apusene despre soarta tragicӑ a românilor (...)
contribuind la crearea unui curent de opinie favorabil poporului român ȋn cercurile
politice și culturale din Germania și Austria “. 99
La venirea lui Weigand ȋn Banat, acesta a luat cunoștințӑ cӑ ar exista unele
cercetӑri de istorie, folclor și lingvisticӑ ale lui Simeon Mangiuca care era membru al
Academiei Române. Weigand a citit lucrӑrile autorului, apoi la Bocșa a făcut cunoștințӑ
cu arhitectul Adrian Diaconu ( Diaconovici), care ȋncӑ de pe vremea studenției, i-a vizitat
de trei ori cu scopul sӑ-i cerceteze pe românii din Istria, ajungând la concluzia cӑ
“ românii din Istria, carii având limba ca și a noastrӑ, se cred asemenea imigranți
acolo”100. Preocupat de limba românilor din Banat, Adrian Diaconu a publicat ȋn “Fóia
diecesanӑ (32 și 33 / 1889)” și a vorbit despre limba românilor din Banat cӑ este “mai fin
nuanțatӑ decât aceea a multor români de prin alte pӑrți; ei nu au cuvântul turcesc
cioban, pe care” unii psheudoliterați “ voescu din rӑsputeri sӑ-l introducӑ și prin Banat” ,
ȋn loc sӑ “generalizeze la toți românii “.Clasicul cuvânt bӑnӑțean pӑcurari a amintit și
despre frӑtuți, care au obiceiul de a spune bat ȋn loc de beat și mӑsa ȋn loc de mӑsea ,
spre deosebire de țӑranii și bufenii veniți din România .
Atunci când a vorbit despre formele bӑnӑțene nis, mis despre care afirmӑ
cӑ sunt și la venețieni, parmigiani care au fost aduse ȋn Dacia de coloniștii lui Traian,
amintește cuvintele cioarӑ și cucӑ “vârf ”, afirmând cӑ sunt dacice; iar discutând despre
cuvântul codru , aflӑm cӑ ȋn Banat are și ȋnțeles de ”munte” la fel ca la românii din
Istria.101
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Probabil cӑ Weigand a ȋnceput

cӑlӑtoria de cercetare a dialectelor

dacoromâne ȋn Banat și datoritӑ faptului cӑ el considera acest loc ca o punte spre
românii din sudul Dunӑrii, urmași ai românei strӑvechi “urrumänisch “, cum o numea
Weigand ȋn 1908. Tot aici, ȋn aceastӑ zonӑ exista o cale feratӑ, vapor și rețea de
drumuri de atunci era bine structuratӑ, de aceea Weigand a putut beneficia din plin de
aceste privilegii și a mers pentru anchetele sale, rareori pe jos. Aici, ȋn aceastӑ regiune
nu a avut nevoie nici de cӑruța cu care a cӑlӑtorit ȋn alte regiuni, și care ȋn caz de
necesitate i-a servit cercetӑtorului ca și loc de locuit și de dormit.
Un alt motiv al opțiunii lui Weigand pentru Banatul, ar putea fi faptul cӑ de
aici au existat ȋn a doua jumӑtate a secolului al XIX –lea români, care au studiat la
Universitatea din Leipzig. Printre ei se aflau:Ioan Nemoianu, Petru Popovici, Filaret
Musta, Filip Adam, Andrei Ghidiu, Nicolae (Nichi) Popovici, Ioan Pinciu, Iuliu Olariu.
Aceasta ne duce cu gândul la faptul cӑ bӑnӑțenii cunoșteau Lipsca și erau cunoscuți
acolo.102
Probabil și datoritӑ faptului cӑ ȋn lingvistica vremii apӑruse o cercetare
importantӑ a graiurilor bӑnӑțene , fӑcutӑ de Emil Picot : Documents pour servir á l’etude
des dialects roumains, (Paris, 1873), ȋn revista de lingvisticӑ și de filologie comparatӑ,
ȋn care autorul articolului, viceconsul al Franței la Timișoara ȋntre 1869-1872, s-a ocupat
de graiurile românești din Banat, transcriind fonetic observațiile sale, a fost un alt motiv
al alegerii lui Weigand pentru ȋnceputurile cercetӑrilor sale, a acestui ținut. Printre altele,
Picot este preocupat de regionalismele limbii române, el criticând și “studierea
nediferențiatӑ și unilaterală a influențelor asupra limbii române, fӑrӑ a ține seama mai
ales de rӑspândirea cuvintelor”. 103 Viceconsulul a revenit ȋn Banat ȋn lunile, ȋn care
Weigand era pe acolo: ȋn august și septembrie 1895.
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3. Dialectul Bӑnӑțean

Așa cum Weigand a anunțat ȋn prefața celui de-al doilea anuar, și anume, cӑ
ȋn cel de-al treilea va publica rezultatele anchetelor sale dialectale din Banat, așa s-a și
ȋntâmplat.
Ȋn cel de-al treilea anuar și-a publicat Weigand munca de teren, din Banat,
muncӑ cӑreia cercetӑtorul i-a acordat cea mai mare atenție și cel mai mare spațiu.
Anuarul a apӑrut ȋn 1896, dar va conține informații despre munca de cercetare din
semestrul de varӑ din 1894 și semestru de iarnӑ 1895/ 1896.

3.1. Din și despre conținutul anuarului numӑrul 3.
Autorul anuarului anunța cu satisfacție ȋn prefațӑ, cӑ, de la Paști din 1895 și
pânӑ la Paști ȋn 1896, numӑrul celor care viziteazӑ institutul este de douӑzeci și unu de
domni dintre care 9 nemți, 6 români,1 aromân, 2 danezi,1 american și un rus dar cӑ
dintre aceștia 4 vor pӑrӑsi seminarul, din diferite motive. Domnii Schadebach, Byhan și
Bacmeister vor absolvi cu succes examenul de doctorat iar lucrӑrile primilor doi, vor fi
publicate ȋn numӑrul acesta al anuarului, ȋn timp ce lucrarea celui de-al treilea va fi
publicatӑ ȋn urmӑtorul numӑr.
Dintre cei trei doctoranzi amintiți, domnul Bacmeister l-a ȋnsoțit pe Weigand
la cercetӑrile dialectale din Transilvania. Autorul și-a exprimat bucuria, ce i-a fost fӑcutӑ
de doi dintre români și anume de domnul Papp și Stinghe , care vor publica pentru
prima datӑ articole de dimensiuni reduse. Primul a apӑrut cu articolul Beiträge zum
Studium des Altrumänischen104 ( Contribuție la studierea limbii române vechi) , ȋn timp
ce cel de-al doilea a publicat Die Anwendung von pre als Akkusativzeichen

105

(Ȋntrebuințrea lui pre ca indiciu al acuzativului ).
Tot ȋn prefața anuarului, Weigand a apreciat și munca domnului doctor
Schladebach despre caracterul literaturii populare aromâne, ȋn timp ce domnul Șӑĭakdži
a publicat texte ȋn dialectul de la Monastir, texte care vor apӑrea dupӑ indicațiile și
controlul lui Weigand, deoarece autorul articolului nu stӑpânea arta de a vorbi a
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dialectului despre care a scris, așa cum s-a ȋntâmplat cu domnul Papahagi, singurul
aromân pe care l-a cunoscut Weigand, despre care scria cӑ stӑpânește limba maternӑ.
Ajuns ȋn Banat, Weigand a făcut cunoștințӑ cu cele douӑ comunicate
despre dialectul bӑnӑțian și anume cel al domnului Picot, a cӑrui material este dupӑ
Weigand incomplet și cel al domnului Hodoș din Caransebeș ,care are avantajul cӑ
materialul prezentat a fost cules din multe locuri și dezavantajul cӑ oamenii pe care i-a
ales domnul Hodoș pentru anchetele sale erau prea educați ca sӑ vorbeascӑ
dezinhibați.
Ȋn plus, Weigand nu este de acord cu faptul cӑ domnul Hodoș nu are
formarea foneticӑ fӑcutӑ, ceea ce l-ar fi ȋmpiedicat sӑ facӑ transcrierea destul de corect.
Astfel, aflӑm cӑ Weigand pledeazӑ pentru inițierea și formarea celor care se ocupӑ de
transcrierea variantelor fonetice. Referindu-se tot la comunicatele lui Hodoș, Weigand
preciza cӑ autorul, de fapt nu a intenționat sӑ ne facӑ o prezentare exactӑ a dialectului
bӑnӑțean, ci a vrut doar sӑ ne ofere o colecție a celor mai frumoase cântece populare
din Banat, lucru care i-a reușit.
Vorbind despre cercetӑrile sale din Banat , Weigand a precizat cӑ ele nu
sunt fӑrӑ nici o greșealӑ și nici complete, ele vor lӑsa și de dorit, lucru experimentat ȋn
multe dintre cercetӑrile dialectale pe care le-a fӑcut. Totuși, cercetӑrile sale ȋn domeniu
s-au extins la șaizeci de localitӑți pe teritoriul Banatului , așa cӑ nu au existat teritorii
mari neanchetate. Atunci când vorbește despre transcrierea foneticӑ, Weigand
menționa cӑ și-a fӑcut munca cu multӑ atenție și devotament.
Cum a decurs munca lui Weigand, aflӑm tot din prefața anuarului, unde ȋși
anunțӑ intenția ca ȋn 1896, sӑ-și continue cercetӑrile dialectale ȋn Transilvania, ȋn zona
care se aflӑ la granița cu Banatul, zone delimitate de Mureș și Criș. Pentru urmӑtorii
șase pânӑ la șapte ani, Weigand ȋși propune un volum de muncӑ mare, care sӑ
cuprindӑ tot teritoriul dacoromân, ȋncepând cu nordul Transilvaniei, apoi cu Bucovina ,
Basarabia, Moldova, dar și Muntenia .
Pӑrerea rӑspânditӑ ȋn România conform cӑreia limba daco-româneascӑ nu
ar avea dialecte, a fost infirmatӑ de Weigand ȋncӑ de la primele cercetӑri dialectale,
aceastӑ pӑrere a fost rӑspânditӑ numai datoritӑ necunoașterii dialectelor. Weigand a
anunțat cӑ ȋn același an, 1896, Sextil Pușcariu a fost trimis de el, sӑ cerceteze Valea
Oltului de la Brașov pânӑ la Sibiu , ȋn timp ce domnul Stinghe a fost ȋnsӑrcinat sӑ
prelucreze dialectul sӑu natal ” der Trokaren” din Brașov, ȋn timp ce doctorul Bacmeister
a fost sponsorizat de seminar și a plecat pentru cercetare dialectalӑ, prin vӑile
strӑbӑtute de Crișul Negru și de Crișul Alb.
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Tot ȋn prefața anuarului numӑrul trei, din 1896, Weigand a amintit, pentru
prima datӑ intenția lui de a realiza un atlas lingvistic, pornind de la baza materialӑ
dialectalӑ culeasӑ pe teren de el și ai sӑi. Pentru realizarea acestui obiectiv mӑreț,
Weigand și-a dorit sӑ fie susținut ȋn continuare de clasa eruditӑ, așa cum s-a ȋntâmplat
și pânӑ acum.106

3.2 Despre Banat şi populația sa
Weigand și-a ȋnceput prezentarea rezultatelor cercetӑrii sale dialectale ȋntrun mod deosebit. Nu descrie direct particularitӑțile fonetice și caracteristicile de limbӑ
ȋntâlnite ȋn regiune, fӑrӑ sӑ facӑ o introducere ȋn care sӑ ne descrie așezarea
geograficӑ a Banatului, populația, locurile prin care a trecut ȋn drumul sӑu, urmând
traseul celor mai importante râuri din zonӑ.
Prezentat ca parte de sud est a Ungariei, lângӑ Regatul României , Banatul
cuprinde județele Torontal , Timiș și Krassó-Szӧreny și are capitala la Timișoara , cel
mai important oraș la sud de Ungaria care s-a dezvoltat datoritӑ comerțului și capacitӑții
de producție. Delimitat ȋn nord de Mureș , ȋn vest de Tisa , la sud de Dunӑre iar la est se
aflӑ munți ȋnalți care despart Banatul de România și Transilvania. Cel mai important
fluviu care curge ȋn aceastӑ regiune este Timișul, a cӑrui izvor se aflӑ ȋn apropierea
graniței românești și care curge prin vӑi largi , prin Caransebeș și pânӑ la Lugoj ȋnspre
nord , apoi ȋși schimbӑ cursul spre Câmpia de vest pânӑ ȋn apropierea Timișoarei și
apoi traverseazӑ câmpia mӑnoasӑ a Banatului spre sud vest , cӑtre Dunӑre.
Nu putem cerceta limba fӑrӑ a avea o imagine de ansamblu a celor care
locuiau ȋn regiune. Astfel, descrierea populațiilor care conviețuiau ȋn zonӑ, este pe cât
de exactӑ pe atât de valoroasӑ. Populația țӑrii era pe atunci, ȋn special ȋn zonele de
câmpie, foarte amestecatӑ, pentru acest fenomen Weigand a gӑsit o explicație istoricӑ
afirmând cӑ dupӑ retragerea turcilor ȋn regiunile de câmpie au venit țӑrani de
pretutindeni ca sӑ poatӑ intra ȋn posesia pӑmânturilor mӑnoase.
Weigand a făcut o trecere ȋn revistӑ, a populațiilor care locuiau ȋmpreunӑ cu
românii ȋn Banat, ȋn momentul ȋnceperii anchetei sale dialectale.
1.Primii despre care va vorbit vor fi nemții , ȋn special șvabii , dar și cei din
Sachsen care au emigrat ȋn unele sate din Transilvania, așezându-se ȋn nord vestul
țӑrii, ȋn interiorul Depresiunii Hațegului și formând elementul preponderent , al orașelor
Timișoara, Lugoj, Caransebeș, Orșova, Weißkirchen și Vâset. Elementul german a jucat
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un rol principal și ȋn zonele industriale și ȋn bazinele de minereu din Reșița, Bocșa și
Anina. Prezența elementului german printre românii din Banat a influențat mult
vocabularul din aceastӑ zonӑ, și astfel ȋn multe cuvinte și expresii din domenii ca
industrie, comerț, minerit dar și ȋn cel militar au apӑrut aceste elemente. Ȋn regiune,
limba germanӑ, era cunoscutӑ și de cei ȋnvӑțați dar și de cei cu mai puținӑ școalӑ, mulți
dintre români fiind nevoiți sӑ urmeze școlile germane, vor ajunge sӑ cunoascӑ limba
germanӑ mai bine decât limba maternӑ.
Dar un fenomen cu care s-au confruntat nemții din Banat, a fost acela de
deznaționalizare ȋn prezența maghiarilor; de aceea transformarea școlilor nemțești ȋn
școli de stat maghiare, a determinat, pe viitor renunțarea la influența germanӑ ȋn
favoarea celei maghiare.
2. Sârbii .Fiind atent la multe detalii, Weigand a constatat ponderea
elementului sârbesc ȋn partea de nord-vest a Banatului, de-a lungul Dunӑrii și ȋn special
ȋn apropiere de Panșova, unde aceștia au fost ȋmpӑmânteniți ȋncӑ din 1688 sub
conducerea lui Georg Brankowitsch. Scӑderea populației sârbești este puțin probabilӑ
deoarece printre ei existӑ ȋmpӑmântenit fenomenul de a avea minim doi copiii.
Fenomenul de romanizare se ȋntâlnește ȋn locurile unde românii și serbii trӑiesc la un
loc, datoritӑ numӑrului mare de copiii pe care românii ȋi aveau. Dar ȋn orașele unde
românii sunt ȋn minoritate, vor fi asimilați de sârbi ( de exemplu ȋn Pancsova și
Werschetz ). Existӑ și unele cazuri speciale cum ar fi comunitӑțile Jassenova și
Oreschats, ȋn care românii și serbii au devenit un tot unitar, din cauzӑ cӑ românii
frecventaserӑ bisericile sârbești și astfel ȋn sud vestul Banatului, limba românӑ a fost
invadatӑ de cuvinte sârbești.
3. Maghiarii. Weigand a observat cӑ maghiarii sunt rӑspândiți la periferia
pӑrții de nord-vest a Banatului, dar și ȋn unele localitӑți izolate. Numӑrul lor nu este
mare la fel și influența lor asupra elementelor populare rӑmâne scӑzutӑ, ȋnsӑ prezența
lor se face simțitӑ ȋn domeniile administrative și cele juridice și datoritӑ școlilor limba
maghiarӑ a crescut treptat ȋn importanțӑ. Ceea ce l-a uimit pe Weigand este faptul cӑ ȋn
acest teritoriu numele localitӑților, a podișurilor și a râurilor nu duc cu gândul la limba
comunitӑții lor, și aici ȋn aceastӑ zonӑ pur româneascӑ din sud-estul Banatului, mai
demult, pe vremuri, ȋnainte de dominația turceascӑ, ar fi existat o comunitate de
maghiari, care la venirea lingvistului a ajuns ȋn stadiul ȋn care s-a romanizat integral.
Weigand este surprins oarecum de fenomenul de românizare care se
ȋntâmpla ȋn Banat, notând printre altele și o ȋncercare care a eșuat și anume, regimul
maghiar a ȋncercat sӑ trimitӑ colonii de țӑrani ungurești care sӑ facӑ o breșӑ ȋn
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elementul românesc. Rezultatul a fost nu cel așteptat, ci contrariul adicӑ țӑranii maghiari
vor fi ȋn foarte scurt timp romanizați.
4.Alte populații pe care le-a ȋntâlnit Weigand, ȋn Banat au fost bulgarii și
„kraschowener“( crașovenii ), pe cei din urmӑ i-a trecut pe harta etnograficӑ ca și
bulgari, deși cele douӑ populații ar fi, dupӑ pӑrerea cercetӑtorului total diferite. Aceștia
au fost și ei romanizați treptat, ȋnsӑ ȋn Krașova s-a mai pӑstrat bine limba bulgarӑ.
Limba românӑ ar fi împrumutat și multe elemente populare de origine sârbӑ de la
Crașoveni (Kraschowenern) deoarece ȋn unele școli și biserici se exerseazӑ de mult
timp limba sârbocroatӑ și astfel ea a avut influențӑ asupra limbajului familiar.
Ȋn aceste zone sârbești, dialectele din sate erau foarte diferite, de aceea
Weigand sugereazӑ cӑ o anchetӑ exactӑ ar fi pentru un slavist o sarcinӑ idealӑ, aceasta
trebuind sӑ compare limba din Rekasch cu cea din Svinjitsa de la Dunӑre, unde se
vorbește un dialect amestecat sârbo-bulgar.
5. Pentru ca toți cei care locuiau ȋn Banat sӑ fie descriși, Weigand ȋi amintește
și pe albanezii din Kovatschitza (Covӑșița), mai mult, pe lângӑ aceștia au fost
descoperite și comunitӑți de cehi (“bӧhmische Gemeinden”), dar numӑrul lor este
nesemnificativ. Elementul turcesc a dispӑrut ȋnsӑ nu fӑrӑ a lӑsa urme ȋn nume de
familie și de locuri, lucru bine evidențiat ȋn satul Furling.
Însă marea masӑ a populației din Banat este formată din români, care s-au
așezat ȋn partea de est, dar ȋn numӑr mare sunt rӑspândiți și ȋn vest. Acești români au
venit din Transilvania și din Ṭara Româneascӑ , de aceea ei pot fi ȋmpӑrțiți ȋn funcție de
modul cum vorbesc ȋn mai multe categorii. Weigand a numit “fratuts” pe cea mai veche
populație din zonӑ, apoi a vorbit și despre “Bufanen “ și “Tseranen”(Bufani și Ṭӑrani)
care au venit ȋn zonӑ , ȋn perioada modernӑ sub Carol al VI –lea dar și mai târziu. De
unde-și trag aceștia numele este pentru Weigand neclar dar ȋși propune ca ȋn viitor sӑ
descopere, dar ce observӑ Weigand este cӑ aceștia din urmӑ se deosebesc prin port și
prin vorbӑ de “Fratuts”.
Totuși Weigand remarcӑ cӑ numele de Tseranen ( Tsọran pluralul Tsọrẹń )
a fost dat dupӑ numele locului de proveniențӑ adicӑ de la “ Tsara” (rumâneascӑ), și cӑ
“tseranii” din Satu Nou, St. Mihai, Oftcea, Borcea , Glogoni, Vӑliug provin o parte din
România iar altӑ parte din Transilvania. Numele lor “tserani” desemneazӑ , dupӑ cum
Weigand bine observa , meseria pe care o practicau, adicӑ “ agricultori “ și este ȋn
opoziție cu ocupația de “Granitšer”(grӑnicer) persoanӑ care trebuie sӑ slujeascӑ ca și
soldat. Acest termen de “țӑran”, s-a rӑspândit astӑzi ȋn toatӑ România și ea are douӑ
conotații: prima, desemneazӑ omul de la sat, care are ca ocupație principalӑ munca
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agricolӑ cu tot ce ȋnseamnӑ ea, iar a doua conotație este una peioarativӑ și ȋnseamnӑ,
om prost, fӑrӑ maniere care are un comportament neadecvat situației.
Referindu-se la limba “tserani “-lor, și “bufani”-lor, Weigand observӑ cӑ
cele douӑ se aseamӑnӑ, ȋnsӑ niciuna din ele nu are caracteristica specificӑ”fratuts”-ilor
și anume “ ń “(n muiat), lucru care ȋl determinӑ pe Weigand sӑ creadӑ cӑ primele douӑ
categorii de români specificate, au emigrat ȋntr-un timp ȋn care ȋn locul lor natal, acest
fenomen, “ń” muiat nu mai exista.
Concluzionând, Weigand amintește cӑ ȋn Banat existӑ multe naționalitӑți
care conviețuiesc și care se influiențeazӑ reciproc, ȋmprumutând una de la alta
elemente de limbӑ, obiceiuri și chiar elemente culturale; ȋn plus națiunea care reprezintӑ
centrul cercetӑrilor sale dialectale, prezintӑ atâtea aspecte lingvistice diferite de la un
loc la altul ȋncât existӑ unele locuri, ca de exemplu ȋn Banat-Komlosch, unde limba este
atât de amestecatӑ, ȋncât dupӑ pӑrerea cercetӑtorului, o analizӑ dialectalӑ reușitӑ nu
poate intra ȋn discuțe. Din aceastӑ cauzӑ, luând contact cu astfel de comunitӑți ,
Weigand ia o decizie importantă și anume sӑ evite sӑ viziteze ȋn scop de anchetӑ ,
locurile românești cu o populație și limbӑ amestecatӑ din partea de vest.107

3.3. Traseul lui Weigand prin Banat
Motivul pentru care Weigand a ales Banatul pentru ȋnceperea anchetelor
sale dialectale, a fost precizat ȋntr-un capitol anterior.
Punctul de plecare al cӑlӑtoriei lui Weigand ȋl constituie Timișoara, unde o
datӑ ajuns a rӑmas paisprezece zile pentru a-și obișnui urechea cu pronunția
Bӑnӑțenilor, iar traseul urmat de cercetӑtor a fost prezentat ȋn detaliu. Astfel, dupӑ cum
mӑrturisește din Timișoara a plecat spre satele Beregseu, Remete, Topolovets
(Topolovӑț ) și Liget care se aflӑ grupate ȋn aceiași zonӑ. Apoi a plecat spre Lugoj,
capitala comitatului Krasso-Szӧrenyer. Onorând invitația domnului avocat Hazeg , a
pornit ȋntr-o plimbare prin munți, unde a avut ocazia sӑ facӑ cunoștințӑ cu dialectele din
“Surduk-Mik , Zolt și Zsidovar”. Ȋn afarӑ de aceasta, ȋn drum s-a abătut pe la satul
maghiar, Sakosch unde contrar numelui, acesta era locuit de români. Numele de
Sakosch provine dupӑ cum Weigand nota , de la faptul cӑ ȋnainte, acolo a fost o
garnizoanӑ ungureascӑ .
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Folosindu-se de tren, Weigand a plecat de la Lugoj spre Caransebeș, de
unde a vizitat apoi cel mai adesea pe jos localitӑțile Glâmboca, Ruj, Poiana, Zӑguieni,
Sacu, Borlova, Slagna și Prissian; pe lângӑ care a avut ocazia sӑ audӑ vorbind și
oameni din İlova și Bolvaschnitsa. Ȋn numӑr mare, au urcat ȋnainte pe Valea Timișului la
Teregova și Ruska, apoi au plecat mai departe cu trenul la Mehadia, de unde Weigand
și-a continuat cӑlӑtoria cu cӑruța și pe jos spre localitӑțile Plugova, Valea Bolvașnița,
Korniareva, Globurӑǔ, Mehadika și Jablanița. S-a ȋndreptat apoi spre Orșova, iar pe
partea cealaltӑ a Dunӑrii ȋn Tekia, i-a a auzit vorbind pe românii sârbi, apoi a vizitat
Zsupanek, iar ȋnsoțit de mai mulți bӑrbați din Orșova a vizitat trecӑtoarea mare a
Kazanului, iar cu ocazia aceasta a făcut cercetӑri dialectale asupra dialectelor din
Ogradina și Plavișevița (Plavischevitsa). Ṣi ȋn Orșova a luat contact și a auzit vorbinduse dialectul din Topleț (Toplets), apoi urmând o cӑlӑtorie mai ȋndelungatӑ de-a lungul
Dunӑnii l-a adus ȋn Bersaska, apoi ȋn urmӑtoarele zile la Moldova Nouӑ, unde a intrat
pentru prima datӑ ȋn contact cu bufanii, dupӑ care i-a cunoscut mai bine ȋn localitatea
situatӑ la nord, numitӑ Saska –Bania, ȋn care a ajuns dupӑ o cӑlӑtorie care a durat mai
mult timp și a fost fӑcutӑ cu cӑruța prin zona frumos ȋmpӑduritӑ.
De acolo, a plecat spre est, spre zona ȋmpӑduritӑ numitӑ Almaș, o zonӑ
muntoasӑ, bine populatӑ și cu un pӑmânt mӑnos, care are o populație româneascӑ
neomogenӑ.
Baza etnograficӑ a populației vorbitoare de limbӑ românӑ, din acel
moment și din acea zonӑ era alcӑtuitӑ, dupӑ cum Weigand bine observă, din slavi și
“Fratutsen” ( fratuți) ȋn proporții egale, dar și de maghiari, preponderenți ȋn Bania .
Regiunea era foarte ȋnchisӑ: spre sud se ȋntind zone ȋmpӑdurite, nelocuite, pe distanța
dintre Orșova pânӑ la Moldova, ȋn lӑțime pânӑ la Valea Dunӑrii, unde se aflӑ Klisura.
Ȋn partea de est, se alӑturӑ Almașului ținutul Kraina, spre care duce numai
o stradӑ, la fel se va ȋntâmpla cӑtre nord și vest. Ȋn acest teritoriu ȋnchis, ȋn special ȋn
pӑrțile de est a acestuia, se vorbește un dialect românesc foarte vechi. Aici se ȋntâlnesc
și formele tari aoriste ale verbului, și viitorul imperfect și-a pӑstrat formele vechi, dar
existӑ și alte fenomene lingvistice vechi care formeazӑ caracteristicile dialectului
bӑnӑțean. Aceste forme le-a tratat Weigand ȋntr-o parte separatӑ , care nu a fost trecutӑ
pe hârtia atlasului, dar care s-a regӑsit ȋn cuprinsul lucrӑrilor adresate formelor
flexionare gramaticale, parte care de asemenea, l-a interest pe cercetӑtor și l-a ajutat sӑ
ȋnțeleagӑ structura gramaticalӑ și sintacticӑ a vorbirii românilor și implicit coordonatele
gândirii acestora.
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Ȋn drumul sӑu, a vizitat și locurile Bozowitsch, Dalboschets, Alt Schopot
(Ṣopotul Vechi), Prigor, Alt Borlovean (Borloveanul Vechi), apoi a urmat Rudenia și
Bania. La formarea denumirilor de Alt Borlovean și Alt Schopot, Weigand a remarcat cӑ
adjectival “alt” nu a fost tradus prin “vechi” ci oamenii locurilor au pӑstrat forma arhaicӑ
de bӑtrân .
Dupӑ pӑrӑsirea Almașului, Weigand s-a ȋndreptat spre orașele miniere
locuite preponderent de nemți, Anina-Steierdorf, ȋntr-o cӑlӑtorie cu cӑruța, dupӑ care a
luat trenul și s-a ȋndrepta cӑtre Oravița (Oravitza) unde a avut ocazia sӑ-i audӑ pe fratuți
dar și pe bufani, pe cei din urmӑ ȋntâlnindu-i și ȋn localitatea vecinӑ Ciclova. Apoi drumul
lui s-a ȋndreptat spre vest, la Kakova de unde s-a abӑtut la Tikfan și Goruia, dar ȋn
Kakova unde era organizatӑ piața, a ascultat vorbind oameni din diferite comunitӑți
vecine, și apoi trecând prin Kudritz, s-a ȋndreptat prin Câmpia de Vest a Banatului cӑtre
Werschetz unde populația românӑ a dispӑrut printre populața nemțeascӑ și cea
sârbeascӑ. Din Werschetz a vizitat localitӑțile Kustely, Alibunar și Petrovoselo și apoi a
urcat ȋn munți unde se afla Bokschan.
Mergând pe jos sau cu cӑruța, Weigand s-a ȋndreptat apoi cӑtre Vaskӧ
( Fĭer) și Roman-Bokschan, apoi la Bӑrbosu, Ramna, Furliug și Ezerisch (Ezeriș).
Weigand a fost surprins de armonia pe care a gӑsit-o ȋn regiunea formatӑ de locurile
Oravița, Ciclova și Bokschan, zonӑ formatӑ din douӑ pӑrți și anume: cea locuitӑ de
Fratuți și așezatӑ pe partea vesticӑ a cursului râului, de acolo și numele de “Roman”
Oravica, Csiklova și Boksan și cea așezatӑ ȋn partea de sus și locuitӑ inițial de nemți
printre care s-au instalat mai târziu “Bufanii”. Apoi a cercetat dialectele din Tirnova,
Tserova și Kȋlnik chiar ȋn aceste zone, ȋn timp ce dialectul din localitatea Kuptoare l-a
cercetat ȋn Reșița. Ȋn plus, Weigand a profitat de ocazie și a ascultat dialectul interesant,
slav, al Crașovenilor , care, dupӑ cum era de așteptat, se vorbea ȋn șapte sate așezate
la sud de Reșița. Ultimul loc din Banat, pe care Weigand l-a vizitat ȋn scop dialectal a
fost Petromani, la sud de Timișoara, așa ȋncât dupӑ o cӑlӑtorie de douӑsprezece
sӑptӑmâni ȋn jurul, de-a lungul și de-a latul Banatului românesc, s-a reȋntors la punctul
din care a plecat ȋn cӑlӑtorie, ȋncӑrcat cu un bogat material lingvistic foarte interesant,
care a fost publicat ȋn articolul “ Der Banater Dialekt” , inclus ȋn cel de-al treilea numӑr al
anuarului.108
Informațiile referitoare la etnografie, pe care Weigand le-a cules din
zonele vizitate ȋn Banat, vor fi publicate de lingvist ȋntr-un final, dupӑ ce a vizitat tot
teritoriul dacoromânesc. Weigand este impresionat de modul de trai, de port, chiar de
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așezarea caselor românilor, de aceea a acordat o atenție acestor detalii și le-a descries
ȋntr-un articol ulterior.

3.3.1 Descrierea dialectului bӑnӑțean
Ȋn realizarea anchetelor sale lingvistice, Weigand s-a ghidat dupӑ un plan, pe
care acesta, ȋn prealabil l-a ȋntocmit .Din planul sӑu, face parte și un chestionar care a
cuprins o sutӑ trei cuvinte anchetate ȋn toate zonele dedicate acestei munci. Uneori
numӑrul acestora a crescut, ȋn funcție de grupul de sunete pe care Weigand l-a adus ȋn
discuție.
Vor exista grupuri consonantice care se vor comporta lingvistic diferit, ȋn
funcție de vocalele cu care formeazӑ silabӑ și de aceea, Weigand a ales și alte cuvinte
care sӑ ajute exemplificarea acestora.

3.3.2 Valoarea semnelor lingvistice
3.3.2.1. Vocalele
Ȋnainte de a-și prezenta rezultatele anchetei, Weigand face o clasificare a
sunetelor ȋn funcție de variantele lor, și astfel vorbind despre vocale el le-a clasificat ȋn
orale, nazale, sunete guturale acoperite, diftongi și vocale șoptite.
a)Vocale orale: i (ẹ), e , ę ,a , o, o , (ọ) , u
Despre vocalele i și u Weigand face precizarea cӑ acestea sunt preponderent ȋnchise,
ȋnsӑ ȋn silabe neaccentuate sunt deschise și se schimbӑ cu e(ẹ) , o(ọ) exemplu:
omurot- omorȋt
Cât despre vocalele ȋnchise ẹ și ọ nu se deosebesc de cele cu deschidere
mijlocie e și o , ȋnsӑ e o se pronunțӑ foarte deschis, ȋn timp ce a se pronunțӑ ca și ȋn
italianӑ adicӑ a , dar ȋn unele regiuni se pronunțӑ ȋnchis iar ȋn trei comunitӑți se
pronunțӑ aproape de ǫ .
Aceastӑ variantӑ a lui a care se ȋnchide și tinde spre o, pe care Weigand o
descoperӑ este legatӑ de sunetele ӑ și ȋ care pentru un strӑin sunt mai greu de
diferențiat, sunete care se pronunțӑ pe paleta sonorӑ așezatӑ ȋntre a și o.
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b) Sunete nazale
Weigand a notat nazalitatea prin semnul ~ așezat deasupra vocalelor, dar acest
fenomen a rӑmas nemarcat, atunci când o vocalӑ este urmatӑ de consoana n, și astfel
primește o sonoritate nazalӑ. Faptul cӑ o (ӑ) , u(ȋ, â) stau adesea ȋnainte de n și astfel
primesc o nuanțӑ nazalӑ, a determinat numirea acestora ca vocale nazale, ceea ce nu
este adevӑrat.Weigand numește vocalele ĩ ,ũ u ca fiind pur nazale, pentru cӑ acestea
sunt urmate frecvent de n, ȋnsӑ și datoritӑ faptului cӑ la pronunțarea lor, pe fundal ,
tendința este de a se auzi n.
c)Sunete guturale acoperite
Din teritoriu, Weigand remarcӑ cӑ numӑrul sunetelor guturale care pot fi formate
teoretic este foarte mare. Ȋn dialectul bӑnӑțean, Weigand a ȋntâlnit cinci tipuri, pe care el
le-a reprezentat prin patru, astfel: e,

, o, u dintre care e poate apӑrea ȋn formӑ

deschisӑ sau ȋnchisӑ, ultima formӑ, cea ȋnchisӑ, intrând ȋn componența silabelor
neaccentuate. Ȋncercarea de a asocia sunetele guturale cu palatalizarea vocalicӑ, și sӑ
asociezi de acest fenomen, unde articulația buzelor sunetelor deschise se leagӑ de
articulația limbii vocalelor ȋnchise, este nedurabilӑ, cu atât mai mult cu cât, sunetul
gutural a lui i , pe care Weigand nu l-a ȋntâlnit nici la aromâni și nici ȋn Banat, a fost
constatat la doi domni care proveneau din Brașov și astfel, seria vocalelor este
completӑ.
Weigand vorbește de apariția unui nou registru fonetic care se va atinge prin
scӑderea laringelui și probabil prin modificarea articulației corzilor vocale. Articulația
buzelor este pasivӑ, unghiul maxilarului variind puțin, el rӑmâne la fel la uși i și devine
ceva mai mare la, o, e, (ẹ), iar cel mai mare la , e, (e). Vӑlul palatin stӑ fix, ȋnsӑ el
poate sӑ scadӑ, acolo unde apare sunetul nazal [ u ] de exemplu:[ urodosińedz=
ȋnrӑdӑcinez] ; la fel se petrecea și la aromâni ȋn aceiași legӑturӑ urodotsinedzu sau la
cei din Istria: ur-o ostarie-, ȋn ostarie.
d).Diftongii
Cu ajutorul unui semicerc așezat sub diftong, Weigand a marcat care
componentă a diftongului este neaccentuat aṷ , ei etc., sau care joacӑ rolul de
semivocalӑ: ie, uo etc. Acest mod de a marca semivocalele pe care Weigand l-a utilizat
se utilizeazӑ și astӑzi tot ȋn același scop. Cu semnele e, o, Weigand a notat
componenții care sunt foarte apropiați unul de altul de exemplu
deschis), o

e

e+ a (foarte

o + a (ȋnchis )și la acestea accentul se rӑsfrânge ȋn egalitate pe amândoi.

Ȋn timp ce Weigand ȋl aude foarte des pe e, pe o l-a auzit rar. Legӑtura oa, a fost auzitӑ
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de Weigand ca pronunțându-se ṷoa; uneori ȋnsӑ acestuia i se pare cӑ cel care poartӑ
accentul e o ca de exemplu ȋn nóaptśe sau noptśe, ȋn loc de noapte.
Dar vocala accentuatӑ a fost foarte greu de descoperit de Weigand, de
aceea referindu-se la acest detaliu, atunci când are de a face cu grupul de sunete oa ,
preferӑ sӑ-l noteze fӑrӑ a preciza locul accentului. Ȋntre timp, astӑzi s-a descoperit, cӑ
ȋntr-o astfel de combinație de vocale, care formeazӑ diftongul oa , ȋntotdeauna a este
purtӑtoare de accent.
e).Vocalele șoptite.
Weigand a optat pentru notarea vocalelor pronunțate ȋn șoaptӑ printr-un
semicerc, de data aceasta așezat deasupra lor, ȋnsӑ a acordat o atenție deosebitӑ
sunetelor finale ŭ,ǐ pe care le aude total diferit de sunetele ŭ și ǐ din aǐ , boŭ cuvinte
care se transcriu fonetic ȋn mod normal prin [ai, boṷ ].

3.3.2.2. Consoanele
Realizând o clasificare a consoanelor, Weigand a făcut precizӑri referitoare la
utilizarea acestora, observând printre altele cӑ acele consoane care se află la finalul
unui cuvânt nu se aud, de exemplu ș din cuvântul leneș ; și pentru cӑ regula a fost
amintitӑ, Weigand nu simte nevoia sӑ inventeze un semn care sӑ marcheze lipsa de
sonoritate.
v și f sunt sunete labiodentale , iar w dimpotrivӑ se pronunțӑ labial , și apare
rar. Cele mai dezvoltate sunt sunetele palatale : ģ , ќ , ŕ ,l’ , ń sunt sunetele moi cele mai
cunoscute; iar ź, ś dimpotrivӑ sunt aceleași cu cele identificate de Weigand ȋn Olimp și
Istria.
Weigand a făcut o descriere a unor consoane astfel ȋncât chiar și un
nespecialist, dacӑ ar citi-o, ar ȋnțelege modalitatea de pronunție. Un exemplu bun ȋn
acest sens este descrierea consoanelor ś și ź , el precizând cӑ pentru articularea lor
marginea limbii se sprijinӑ de partea de sus a dinților de jos, ȋntreaga lamӑ anterioarӑ a
limbii se ridicӑ spre alveole și ȋn fața palatului, numai pe mijloc rӑmâne un canal ȋngust
care se niveleazӑ dupӑ marginea limbii. Pentru pronunțarea lui ź, se poate auzi ȋn
același timp sunetul [z+y ] , dar acest z este puțin mai larg decât z, dar mult mai ȋngust
decât ž, iar sunetul surd corespunzӑtor ś, are asupra auzului un impact unitar și de
aceea probabil a fost confundat de românii din Transilvania cu š. Sunetele africate dź și
tś sunt formate din ď +ź și respectiv t’ + ś și se pot compara cu cele din sârbo-croatӑ ć,
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đ, cu care corespund ȋn partea de sud-vest a Banatului, ȋn timp ce ȋn nord-est elementul
care conține s, adicӑ tś, se aflӑ ȋn retragere. Ultima observație l-a determinat pe
Weigand sӑ concluzioneze cӑ palatalele din Banat provin din maghiarӑ, ceea ce dacӑ
facem abstracție de alte cauze , este de neconceputut , deoarece sunetele maghiare gý
și ty sunt sunetele moi d’ ,t’ care sunt total diferite de dź ,tś prezente ȋn Banat.
Concluzionând Weigand sustinea cӑ, ȋn general modul de a vorbi al
bӑnӑțenilor este elaborat și muzical , ȋn comparație cu cel al muntenilor, ȋn vorbirea
cӑrora nu apar diferențe mari nici ȋn lungirea cuvintelor, nici ȋn scurtarea lor, dar nici ȋn
variații ale timbrului vocal. Utilizarea vocalelor se face printr-o suflare ușoarӑ înainte de
i, , u , u ; dar când ȋn sunetul inițial stӑ un e sau o accentuat , acestora li se alӑturӑ
totdeauna o semivocalӑ i sau ṷ și ȋnainte de a( o) va avea loc o expirație ușoarӑ sau pe
o ȋntindere mare ȋn regiune se va auzi o expirație puternicӑ ca la nemțesescul ha ,
pusӑ sub semnul “spiritus asper” , ca ȋn cuvintele : ‘ arku – arcu ,‘ola – ӑla etc.109

3.3.2.3. Rezultatele anchetei din Banat
În continuare voi prezenta cuvintele care formeazӑ chestionarul lui Weigand cu
variantele pe care acesta le-a ȋntȃlnit ȋn localitӑțile vizitate ȋn Banat. Chestionarul sӑu a
fost publicat integral ȋn anuare.
1.cȋne , kuńe ,1-60.Acest cuvȃnt nu prezintӑ variante pe teritoriul Banatului, el se
pronunțӑ la fel ȋn cele 60 de localitӑți vizitate, astfel ń on ; -ne

ńe. Aceastӑ variantӑ

a fost pӑstratӑ și se ȋntȃlnește și astӑzi ȋn aceastӑ regiune. În Banat, dupӑ labialӑ apare
sunetul final e, dar acest fenomen nu este prezent peste tot. Fiecare alt sunet se va
palataliza, iar e se va transforma ȋntr-un sunet gutural, ȋnchis e. Varianta munteneascӑ
kuine nu-i este datӑ lui Weigand sӑ o audӑ pe parcursul vizitelor sale prin Banat.
Forma articulatӑ prezentӑ ȋn zonӑ este końel e pe care Weigand o aude ca kuńil e.
2.fӑinӑ .Pentru acest cuvȃnt Weigand a auzit numai douӑ variante și anume:
2.1 fo no prezente ȋn localitӑțile 1,2,6,7,8,9,11,16,17,22,23,28,29,31,34,35,42,44,50
2.2 foń no ȋn 3,4,5,10,12,13,15,21,24,25,26,27,33,36,37,38,41, 45, 46, 47, 51,54, 55,
56, 60.
3. grȋǔ .Pentru acest cuvȃnt Weigand a descoperit tot douӑ variante și anume:
3.1 gruu 1-60 cu pluralul gruńe
3.2 greu
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Faptul cӑ ń muiat nu dispare este pus de Weigand pe seama fenomenului de
nazalizare care ȋn romȃna veche a fost foarte rӑspȃndit; ȋncӑ de-a lungul timpului acest
fenomen a dispӑrut chiar și ȋn limbile bulgarӑ și sȃrbӑ, unde din diferite motive ń a
dispӑrut, dar nu integral, el s-a mai pӑstrat izolat, ȋn unele forme de plural cum ar fi
grȋńe. Acest fenomen l-a ȋntȃlnit Weigand și la cuvintele anima> unimo din care au
rezultat douӑ variante și anume : inimӑ, format prin armonie vocalică sau urimo > irimo,
ȋntȃlnit ȋn Istria la moți și ȋn Bihor. r nu este altceva decȃt un rest al unui n dispӑrut ȋntre
douӑ vocale nazale. Ocupȃndu-se de modul de pronunție a lui n, Weigand ȋl aseamӑnӑ
cu cel al lui r și ȋl descrie ca fiind unul ușor de articulat lucru care se efectueazӑ prin
ȋmpingerea limbii spre alveoli care se aseamӑnӑ cu pregӑtirea pentru pronunțarea lui
r.Totodatӑ, lingvistul prevede pentru aceastӑ situație douӑ posibilitӑți astfel acest r sӑ fie
perceput și pӑstrat de noua generație ȋn continuare așa cum este ori sӑ disparӑ total.
Weigand ȋși propaune sӑ studieze cu atenție fenomenul de nazalizare așa de
prezent ȋn dialectele dacoromȃnești, fenomen care, dupӑ pӑrerea lui a lӑsat multe urme
ȋn limbӑ.
4.orz
Și pentru acest cuvȃnt, Weigand va gӑsi doar o singurӑ variantă ȋn cele 60 de
localitӑți vizitate și anume ordz.Preferința localnicilor de a pronunța dz ȋn loc de z, este
pusӑ de cercetӑtor pe seama unui fapt practic și anume dupӑ r,n (l) ȋnainte de urmӑtorul
z,d se așeazӑ singur foarte ușor.Acest fenomen va fi comparat cu pronunțarea germanӑ
a cuvintelor Gans și ganz.
5. secarӑ.
Și pentru acest substantiv Weigand va gӑsi tot o singurӑ variantă ȋn cele 60 de
localitӑți vizitate. Aceasta e sokaro .
6.mȋnc
Tot o singurӑ variantӑ mu k , ȋntȃlnitӑ ȋn cele 60 de localitӑți, reprezintӑ forma
prescurtatӑ a verbului mӑnȋnc; acesta ȋn varianta monu k apare ȋn unele localitӑți și
anume ȋn Mehadia, Topleți, Jupanec, Alibunar și Rama. Deși u ȋn acest cuvȃnt are
nuanțӑ nazalӑ, deoarece stӑ ȋntre douӑ consoane nazale, a rӑmas nemarcat datoritӑ
acestui fenomen care este evident.
7.pasere
Din nou apare doar o singurӑ variantӑ, ȋn cele 60 de localitӑți și anume pásoŕe
fapt care ne dӑ deja un indiciu, ținȃnd cont de cele prezentate anterior, asupra faptului
cӑ deoarece variațiile nu se ȋntȃlnesc decȃt izolat, limba romȃnӑ este foarte unitarӑ și
conservatoare, poate chiar cea mai unitarӑ dintre limbile romanice. Acest lucru poate fi
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infirmat sau confirmat dupӑ o analizӑ integralӑ a materialului lingvistic cules de Weigand
și dupӑ ce vom analiza ȋntocmirea hӑrților lingvistice cu repartiția și distribuția de culori
care prezintӑ variantele formelor dialectale repartizate pe regiuni.
8.sboarӑ
Tendința se pӑstreazӑ mai departe adicӑ o singurӑ variantӑ ȋn toate cele 60 de
localitӑți și anume zboaro . Observația pe care o face Weigand este legatӑ de
fenomenul de transformare a lui sb ȋn zb, pe care se așteaptӑ sӑ-l ȋntȃlneascӑ și ȋn
celelalte dialecte destinate cercetӑrii.
9.rȋndunea
De data aceasta, pentru acest substantiv Weigand a identificat trei variante și
anume:
9.1 runduńa- pe care ar dori sӑ-l scrie sub forma runduńea, pentru a fi mai exactӑ
transcriera, deoarece dupӑ precizarea lui Weigand trecerea unei consoane moi spre a
se realizeazӑ totdeauna prin intermediul lui e deschis. Pluralul acestui substantiv se
terminӑ ȋn - ńele. Aceastӑ primӑ formӑ a fost ȋnregistratӑ ȋn localitӑțile cu numerele
2,5,8,9,10,15,27,38,50,51,52,54,55 .
9.2 runduńeuo prezentӑ ȋn localitӑțile 1,3,4,6,7,21,26,34,36,37,41,42,43,47,48,57,58,59
.9.3 runduńiko, ȋntȃlnit ȋn celelalte locuri care nu au fost amintite ȋn 9.1 și 9.2
10. vrabie
Pentru acest substantiv, Weigand a identificat mai multe variante care se
deosebesc substanțial de forma cuvȃntului luat ȋn discuție astfel:
10.1 vorobots 52, 55
10.2 vrebet e 6
10.3 bribet e 45
10.4 bribet e 9,12,35,46
10.5 brobet e 22, 23, 29, 31, 38, 42, 50
10.6 brobets 41
10.7 bribets 58
Putem observa cȃt de diferite sunt formele pe care Weigand le noteazӑ ca
variante ale substantivului vrabie. Aceste forme le explicӑ ca provenind din forma
vrobets, ȋnsӑ Weigand nu era chiar convins cӑ așa stau lucrurile.
11. aripӑ
Acest substantiv a fost identificat cu cinci forme astfel:
11.1 ripo cu pluralul oriph ȋn 1,2,3,4,16,17,21,27,28,36,37,38,41,42,44,47,48,51,56,60.
11.2 ripo cu pluralul ripie ȋn 5,9,12,13,43,45
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11.3 ‘ ripo cu pluralul oriph ȋn 29,33,34,35,50
11.4 ‘arpo cu pluralul ‘orph ȋn 6,7,8,10,11,14,15,31
11.5

ripo cu pluralul oriph ȋn 22,23,25,55.
Referindu-se la aceste variante, Weigand preciza cӑ formele puternic aspirante și

cele sincope sunt rӑspȃndite preponderant ȋn partea de est a Banatului și sunt ȋntr-o
relație strȃnsӑ cu formele aspirante astfel ȋncȃt aspirația ȋmpreunӑ cu un ton ȋnalt ar
provoca disparița lui i urmӑtor neaccentuat.
Pe lȃngӑ aceste remarci, Weigand a observant la diferitele forme de plural cӑ se
pronunțӑ altfel ȋn funcție de zonӑ: astfel o accentuat se pronunța ca un e ȋn jurul
Timișoarei, pe cȃnd ȋn zona Caransebeșului se pronunța ca un a; ȋn rest Weigand l-a
perceput ca o articulație a lui o.
Ceea ce aude Weigand este ȋntr-adevӑr adevӑrat. Pentru a pronunța forma de
plural aripi, maxilarul se pregӑtește sӑ se ȋnchidӑ treptat pentru a pronunța finalul i, de
aceea a se pronunțӑ nu larg, cu gura foarte deschisӑ ca la forma de singular, ci
maxilarul se va pregӑti sӑ-și modifice forma pȃnӑ la ȋnchidere, fenomen produs șoptit.
Fӑcȃnd referire tot la forma de plural, Weigand observӑ cӑ h’ din oriph’ se
pronunțӑ redus ȋnsӑ el se aude din plin ȋn momentul ȋn care se realizează articulația
oripi e.
Atenția lui Weigand era distributivӑ atunci cȃnd făcea cercetarea, de aceea a
constatat și cӑ formele sincope sunt rar ȋntȃlnite ȋn arta de a vorbi a bӑnӑțenilor. Totuși
Weigand a observat izolat, ȋn unele sate din Banat ( 10, 11, 14) tendința spre sincopӑ,
deoarece a ȋntȃlnit forme de genul vint ȋn loc de venit, vost-vӑzut etc. Aceastӑ tendințӑ
de folosire a sincopei s-a pӑstrat pȃnӑ ȋn zilele noastre izolat ȋn Banat .
12.panӑ
În cazul acestui substantiv, Weigand a identificat douӑ forme de plural și
anume peńe sau pieńe ( 1-60 ), dar ȋn localitӑțile 7 și 8, apare la singular și forma peno.
13. ușӑ. ušo cu pluralul uš iar forma articulatӑ ušul e prezentӑ ȋn toatӑ zona Banatului
de la 1-60.
De la aceastӑ regulӑ fac excepție comunele Poiana 13, Ilova19, Tserova 57 și
Kuptoare 58, unde nu existӑ ȋn vorbire ș, de aceea aceste comune au fost discutate
separate și au fost incluse de Weigand ȋn așa numitele “s Gemeinde”. În Banat
anchetatorul a ȋntȃlnit rӑspȃnditӑ forma de plural articulată ušeul e, ȋn loc de ušile .
14.chee . ќeie cu pluralul ќẹi 1-60
Aceastӑ formӑ a ȋntȃlnit-o Weigand prin toate zonele pe care le-a vizitat ȋn Banat.
El presupune cӑ ar fi posibil sӑ existe și alte variante ȋn locurile pe care nu le-a vizitat,
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forme care ar semӑna cu t eie ȋntȃlnitӑ de Weigand ȋn localitatea numӑrul 8. Ceea ce
i-a atras atenția ȋn mod deosebit cercetӑtorului ȋn Banat, este cӑ vechiul ea care apare
ȋn romȃna veche s-a pӑstrat ca e, nu l-a auzit ca pe e din Transilvania ci ca un ẹ ȋnchis
regӑsit ȋn Moldova.
15. fer. fer, fier 1-60.
Weigand a observant cӑ ȋn Banat seria labialelor s-a pӑstrat neschimbatӑ, și de
asemenea nu apare ie pentru e, ci acolo unde la origine ar trebui sӑ fie ie acesta a
dispӑrut ȋn cea mai mare parte a Banatului.
Aceastӑ caracteristicӑ pe care Weigand a observant-o foarte bine, se regӑsește
și astӑzi ȋn zona Banatului, dupӑ mai bine de o sutӑ de ani.
16. cuiǔ. Kuńǔ pl. kuńe 1-60.
Pentru acest substantiv, Weigand face precizarea cӑ doar ȋn comunitӑțile unde
se aflӑ “Tseranen”, a ȋntȃlnit forma kuiǔ, ȋn rest a ȋntȃlnit conservat ń care provine
dintr-o tendințӑ de nazalizare și nu de ȋnmuiere.
17.scaun . skamn cu pl. skamńe 1-60.
Weigand a observant cӑ forma skaun este obișnuitӑ numai ȋn zonele locuite
de „Bufani“ și „Tserani“, ȋn rest a ȋntȃlnit rӑspȃnditӑ variant cu mń care este veche și se
ȋntȃlnește la aromȃni.
18. masӑ. maso pl. meso, mieso 1-60.
Aceastӑ formӑ a fost notatӑ de cercetӑtor ȋn toate zonele cu excepția
comunelor Mehadika, Verendin, Krania, Bania și Almaș unde fiecare a accentuat se
pronunțӑ o, ca de exemplu moso. Aceste comune formeazӑ o regiune aparte pe care
Weigand a numit-o “s –Gemeinde”, iar acestei zone Weigand i-a alocat un spațiu de
cercetare deosebit.
19.bisericӑ.
Acest substantiv este identificat de Weigand cu douӑ variante și anume:
19.1 biseriko cu pl. biseri , forma cea mai rӑspȃnditӑ. Weigand face precizarea cӑ la
forma de singular e se pronunțӑ foarte deschis ca un (e

), pe cȃnd aceiași vocalӑ la

plural e mai inchisӑ ȋn timpul pronunțӑrii, ȋnsӑ totuși rӑmȃne destul de deschisӑ.
19.2 boseriko pe care le-a auzit ȋn 7, 24. Aceasta este forma veche, care prin procedeul
numit armonie vocalică, care este foarte des ȋntȃlnit, ȋn limba romȃnӑ, a generat prima
formӑ.
20. peatrӑ .
Cu douӑ variante identificate și anume pieatro cu pluralul, piẹt e, piẹt i 1-60 .
Nicӑieri ȋn Banat, Weigand nu va ȋntȃlni forma ќatro.
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21.casӑ
Au fost tot douӑ variante identificate:
21.1 kaso cu pluralul kuoš ȋntȃlnit mai mult ȋn Cȃmpia Banatului, dar apare și kuš și koš
ȋn 3,9,10,27.
21.2 koso și koš ȋn “o –Gemeinde”.
22. pept
Cuvȃnt cu o rӑspȃndire unitarӑ și anume pept, piept 1-60.
23.sȋn .
Weigand a precizat doar varianta de singular sun pe care a gӑsit-o rӑspȃnditӑ ȋn
cele 60 de localitӑți, ȋnsӑ pentru acest substantiv a omis precizarea formei de plural.
24.dinte
Din nou au fost identificate douӑ variante și anume:
24.1 cea mai rӑspȃnditӑ dintre forme este ǵint e
24.2 dźint e ȋn 8,33,36,37,41,43,45,46,47
Chiar și la “Bufanen“ și “Tseranen”, Weigand a observant transformarea lui
di>ǵi, ȋn timp ce ȋntr-o micӑ parte a zonei s-a ȋntȃlnit cu un fenomen pe care ȋl
prevedea, cӑ existӑ, și anume prezența lui dź.
25. deget .
De data aceasta, acest substantiv a fost identificat cu șapte variante astfel:
25.1 ǵeźot pl. ǵeźot e ȋn 4,6,7,9,11,14,15,16,17,18.
25.2 dźedźot, pl. dźedźet e ȋn 44, 55.
25.3 dźedźi te pl. - it e
25.4 dźeźot, pl.-et e 5,8,12,21,22,25,26,27,28,39,34,35,36,37,38,43,46,48,50,56
25.5 dźe t 13
25.6 źeźot 1,2,3,23,24,29,32,51,52,53,60.
25.7 źe t 10
Forma cea mai des ȋntȃlnitӑ a fost dźeźot dar aceasta a fost rӑspȃnditӑ și ȋn alte
regiuni dupӑ cum anchetatorul a constatat.
26. geanӑ
Referindu-se la acest substantiv, anchetatorul precizeazӑ cӑ ar exista douӑ
variante :
26.1 źano pl. źeńe 1-60
26.2 dar ȋn “o Gemeinde” a ȋntȃlnit forma źono; źeno (ȋn 7,8), regiune ȋn care sunetul
g=dž a fost redat fonetic peste tot prin ź.
27.sprinceanӑ ,cu doar douӑ forme identificate și anume:
82

27.1 sprun ano cu pluralul sprun eńe .Aceasta este forma obișnuitӑ ȋn regiune, cu u ȋn
poziție nazalӑ, dar nu ȋn momentul vorbirii.
27.2 spru ano 6-12, 22, 23, 26, 29-35, 41, 56.
În aceastӑ a doua formӑ n a dispӑrut total, fapt foarte bine surprins de anchetator,
ȋn timp ce u este nazalizat total.
28. vȋnӑ. Substantiv care a fost ȋnregistrat cu o singurӑ variantӑ doar, și anume vuno, cu
pluralul vuń 1-60.
29.picĭor cu forma pi or cu douӑ variante de plural : pi oaro dar și pi oa e.
Peste tot ȋn Banat se ȋntȃlnește fenomenul prin care tš (c) devine ȋn pronunție . Acest
fenomen dialectal, a fost identificat chiar și la “Bufani” și”Tserani”, unde a fost reperat de
Weigand ca o obișnuințӑ.
30.cӑlcȋĭǔ, cu trei forme identificate:
30.1 kolkuńe cu pluralul ȋn - i , aceasta e forma obișnuitӑ pe lȃngӑ care apare și:
30.2 kolkuńǔ cu pluralul ȋn -ńe ȋn 25, 27, 32, 33, 36, 37, 38, 45, 46, 48, 51.
30.3 kolkuiu cu pluralul - ie ȋn 28, 29, 31, 34, 35, 42, 44, 50.
Forma a treia a fost identificatӑ pe lȃngӑ “Bufani” și “Tserani” chiar și ȋn satele din jurul
Orșovei, unde, dupӑ pӑrerea anchetatorului, acest fenomen s-a rӑspȃndit ȋncepȃnd cu
granița romȃnӑ.
31.genunchĭǔ
Referindu-se la acest substantiv, Weigand a fӑcut urmӑtoarele precizӑri:
31.1 Vorbește de existența formei źenu ќe cu pluralul źenu ќ care ar fi de genul
masculin;
31.2 și varianta źenu ќǔ cu pluralul źenu ќe ca și formӑ de neutru.
Aceste forme descoperite de Weigand sunt foarte interesante dacӑ ne oprim la genul
substantivului “genunchi”. Forma literarӑ corectӑ ȋncadreazӑ acest substantiv ȋn
categoria celor masculine. Dar Weigand identificӑ foarte bine, o forma neutrӑ a acestui
substantiv, lucru care se poate constata și azi ȋn Banat dar și ȋn alte regiuni.
Pe lȃngӑ aceste variante, a mai ȋntȃlnit ȋn localitatea cu numӑrul 8 și forma źenunt e .
32. grӑdinӑ
O singurӑ variantă a fost descoperitӑ ȋn toatӑ regiunea Banatului și anume grodźino
1-60, ȋnsӑ existӑ și douӑ cazuri izolate pe care anchetatorul le noteazӑ: e vorba de
localitӑțile Kraina unde se pronunța mai mult gr dźino și ȋn afarӑ de aceasta mai este
localitatea Mehadika unde apare și varianta gradźino.
33. lemn l emn cu pluralul l emńe 1-60.
34.mӑr
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Substantiv identificat cu trei variante și anume:
34.1mor pl. miero sau mero ȋn 8,22-29,33,38,48,50,52,60
34.2 mor pl. me o sau mie e ȋn celelalte locuri.
34.3 maro-me o. Despre aceastӑ formӑ Weigand face precizarea cӑ e analoagӑ cu
parӑ, substantiv pe care l-a analizat mai apoi.
35.parӑ, identificat cu o singurӑ variantӑ și anume paro pl. pe e și pero. Despre acest
substantiv, Weigand precizeazӑ doar cӑ este rӑspȃndit ca și sustantivul “mӑr”.
36.roșie
Acestui substantiv, anchetatorul ȋi identificӑ patru forme diferite:
36.1 rošui , rošuie aceasta e forma obișnuitӑ.
36.2 ro ǔ, ro ie 8,9,10
36.3 rošu, rošie 31,34,36,37,39,45,46,50,51,60
36.4 rosiǔ , rosie 13, 19, 57, 58.
Anchetatorul opteazӑ sӑ precizeze și genul acestui substantiv, trecȃndu-l ȋn
categoria celor feminine, ceea ce este și corect. Apoi, vorbește despre sunetul š care se
pӑstreazӑ și se ȋntȃlnește ȋn cuvȃntul roșie mai mult decȃt ž, ȋnsӑ Weigand a ȋntȃlnit și
destule comunitӑți unde ȋntr-un numӑr mare de cuvinte š, ž au trecut spre ś, ź, iar
pentru a explica acest fenomen, Weigand dӑ un exemplu și comparӑ variantele fonetice
ale cuvȃntului joi, despre care spune cӑ ȋn timpul pronunțӑrii acesta se aude mult mai
des ca źoi decȃt ca žoi. Despre cazul inversat adicӑ cel ȋn care ś se pronunțӑ ca š,
anchetatorul face precizarea cӑ l-a ȋntȃlnit numai ȋn cuvȃntul nici, iar aceastӑ pronunție
este preponderentӑ ȋn special la “Bufani”, unde apare ȋn pronunție ca niš ȋn loc de niś,
exact ca la cei din Istria, unde se poate intȃlni și un ni+ši.
37.alb.
Ocupȃndu-se de acest cuvȃnt anchetatorul face cel puțin douӑ lucruri destul de
ciudate și anume: mai ȋntȃi prezintӑ o singurӑ variantӑ, alby alb, albĭ adӑugȃnd cӑ ȋn
Zagujeni apar formele albu, albi cu u, i pronunțați complet. Apoi precizȃnd aceastӑ
variantӑ dar numai cu o formӑ flexionarӑ, și evitӑ sӑ noteze complet forma acestui
adjectiv ȋn timpul flexiunii. Dacӑ ar fi menționat formӑ flexionarӑ, ar fi trebuit sӑ se ocupe
și de celelalte sau sӑ evite evidențierea flexiunii.
38.galben
Și de data aceasta ȋntȃlnim la Weigand o situație neașteptatӑ. El nu a precizat
un detaliu foarte important și anume: urmӑrește evoluția foneticӑ a substantivului
galben(monedӑ, ban) sau pe cea a adjectivului care marcheazӑ variația de culoare,
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deoarece ȋn ambele cazuri cuvintele, indiferent de variantele lor gramaticale erau
cunoscute și totodatӑ ȋntrebuințate ȋn vorbire.
Fӑrӑ a avea certitudine clarӑ ȋnsӑ, cred cӑ Weigand a notat adjectivul precizȃnd
douӑ forme ale sale:
38.1 galbin ȋn localitӑțile 22, 25, 26, 29, 31, 33, 34, 36
38.2 galbon sau galbun ȋn celelalte localitӑți.
Din seria de cuvinte și din modul cum sunt ele grupate, se poate deduce cӑ
anchetatorul a avut ȋn vedere adjectivele care evidențiazӑ culorile, deoarece dupӑ acest
cuvȃnt a notat formele fonetice ale adjectivului “verde” iar ȋnainte a fost vorba de
“alb”.Totuși ȋn cazul cuvȃntului “galben”, Weigand ar fi trebuit sӑ fie mai atent la detalii și
sӑ noteze mӑcar pentru strӑinii care se ocupӑ de cercetarea limbii romȃne cӑ el poate fi
fie adjectiv, fie substantiv și are sensuri și forme diferite.
39. verde. verdźe, vierdźe
Weigand aude ȋn Banat e atunci cȃnd apare e ȋnaintea lui e, și așa a realizat și
notarea foneticӑ.
Ca variantӑ foneticӑ a lui verde, anchetatorul a așteptat sӑ ȋntȃlneascӑ frecvent verdźe,
dar acest fapt se ȋntȃlnește doar rar, mai ales ȋn jurul Caransebeșului, ȋn rest apare un e
de deschidere mijlocie sau unul foarte deschis ca ȋn vẹrdźe(7,8). Grupele de sunete rd,
rl,( miẹrlo sau chiar mirlo ), rź(mẹrźe) se pronunțӑ ȋnchis sau altfel spus au evitat
refracția, ceea ce se trage din aromȃnӑ ńerlo , ńirlo.
40. vȋnet, vunot, 1-60
41. cireașӑ
Substantiv identificat cu trei variante fonetice astfel:
41.1 Cea mai rӑspȃnditӑ formӑ este i ešo. În anuar, Weigand dӑ pentru aceastӑ formӑ
una identicӑ din punct de vedere fonetic care reprezintӑ pluralul și anume i ešo. Aici
s-a strecurat o greșealӑ fie de transcriere, fie de tipar deoarece forma de plural ȋntȃlnitӑ
ȋn Banat este i eš.
41.2 i e o ȋn 47, 48, 49
41.3 šurešo ȋn 21, 22, 23, 24, 25, 27, 50
Weigand face observația cӑ la toate cele trei forme s-a confruntat cu un
fenomen fonetic constant și anume pluralul este complet identic acolo unde – še se
transformӑ ȋn -šo. Nu ştiu dacӑ constatarea este obiectivӑ, și chiar nu existӑ variații
fonetice ȋntre forma de singular și cea de plural dacӑ ne gȃndim cӑ forma literarӑ
cunoaște variații care cu siguranțӑ trebuia sӑ se ȋntȃlneascӑ și ȋn vorbirea oamenilor
simpli.
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42.stejar
Tot douӑ variante identificate și anume:
42.1 anchetatorul a prezentat formele stoź r sau stož r ca fiind cele mai rӑspȃndite
42.2 stunźar ȋn localitatea cu numӑrul 5, fenomen pe care l-a pune pe seama influienței
cuvȃntului stȋnjen .
43. frasen
Acestui substantiv anchetatorul ȋi identificӑ mai multe variante fonetice:
43.1 cea mai ȋntȃlnitӑ formӑ este frasun ȋn 8, 11, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 3639, 41, 50.
43.2 urmӑtoarea formӑ foneticӑ este frapsun 12, 13, 42, 43, 45, 46, 47.
43.3 fraksun 2, 6, 7, 9, 15
43.4 frapsuńe cu pluralul frapsuń 51, 52, 56
43.5 fraptsun 55, 60 dar și ȋn Pancĭova
43.6 frasnik 3, 5, 10
44. teĭǔ cu doar douӑ variante identificate:
44.1 t eiǔ cea mai rӑspȃnditӑ formӑ
44.2 ќeiǔ 1, 3, 6, 11
Aceastӑ variantă surprinde prin forma ei, de aceea Weigand a ȋncercat sӑ dea o
explicație pentru scrierea cu k. Anchetatorul preciza cӑ avem de a face cu urmӑtorul
fenomen té t e, dar te neaccentuat

t e, iar ȋn astfel de condiții numai ȋn unele locuri

izolate se instaleazӑ ќ.
45.pin
Weigand a fӑcut o remarcӑ importantӑ referitor la acest nume și anume,
anchetatorul a descoperit cӑ acest substantiv era prea puțin cunoscut ȋn zonӑ deoarece
lipsea realitatea pe care o desemna, pinul necrescȃnd ȋn aria anchetatӑ de el.Totuși au
existat persone cӑrora cuvȃntul nu le-a fost strӑin, de aceea anchetatorul a avut o
variantă pe care a notat-o și anume pin.
46. jneapӑn
Și cu acest substantiv, anchetatorul a avut aceiași problemă ca și cu cel
precedent.Totuși a identificat 5 variante:
46.1 žnepon 1
46.2 žnepun 12, 16
46.3 žnepo 2
46.4 źi epon 6,7,8
46.5 źi epińe 9.Dupӑ același model apare și carpińe și frapsuńe ȋn alte locuri.
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47. cӑmașӑ, substantiv cu o rӑspȃndire generalӑ și cu 4 variante ȋntȃlnite:
47.1 ќimešo cu pl. ќimẹš 1-7, 10-14, 16-29, 31,32,33, 36-41, 43, 45-49, 51-54, 56, 59,
60.
47.2 komašo cu pl. komoš 30, 34, 35, 42, 44, 50
47.3 komešo pl. ќimẹš 8, 9, 15, 55.
47.4 ќimeso pl. ќimẹs 13, 19, 57, 58 dar și ȋn “s Gemeinde”.
Despre forma a doua, anchetatorul precizeazӑ cӑ este intratӑ ȋn uz prin
intermediul “bufanilor”, iar varianta ȋntȃi a format pluralul prin armonie vocalicӑ, lucru
evidențiat de varianta 3, iar ea a fost generatӑ la singular prin compararea rӑdӑcinii.
48.cuțit. kutsut 1-60
49. țin , tsun 1-60
50. cer
La singular, acest substantiv a fost trecut cu o singurӑ variant foneticӑ și anume
e ȋnsӑ cu douӑ forme de plural : e u și eriu 1-60.
51.nor
Mulțimea variantelor fonetice a acestui substantiv este foarte mare, fiind
reprezentat ȋn numӑr de 12 variante, astfel:
51.1 nor pl. Nór 1-5, 7, 8, 11, 48, 49, 51-55, 60
51.2 nór pl.no 6
51.3 no cu aceiași formӑ de plural no 10, 16-18
51.4 nor pl.nou 24, 29, 47
51.5 nour pl. nou 12, 13, 26, 28, 30, 31, 42, 44, 50, 56, 59
51.6 nour pl. nou 30
51.7 nou e pl. nou 9, 43, 45, 46, 57, 58
51.8 no e pl. noo 14, 15
51.9 noor pl. noo 34, 35
51.10 nuwor, nuvor pl. nuvi , nuve 22, 27, 32, 36-41(masculin)
Pentru această variantӑ, anchetatorul face o precizare interesantӑ și adevӑratӑ
și anume acest substantiv cu aceastӑ formӑ foneticӑ are genul masculine.Pentru a-și
completa paleta, a precizat și forma neutrӑ, care existӑ ȋn limba romȃnӑ ȋn special ȋn
vorbirea oralӑ dar mai ales la nivel stilistic, poetic.
51.11 nuwor pl.nuvi e, (23, 33 )neutru .
51.12 nu or pl. nu o 21, 25
Weigand a precizat cӑ pe lȃngӑ aceste forme a mai ȋntȃlnit ȋncӑ multe altele pe
care nu le-a notat. Cele care i s-au pӑrut deosebit de interesante au fost formele 10, 11
87

și 12 ȋn care hiatul ȋntre o(u) - o este despӑrțit de sunetul aspirant w. Pentru a fi mai
concludent, Weigand dӑ exemplu douӑ cuvinte din romȃna scrisӑ ȋn care se petrece
acest fenomen și anume ȋn cuvintele mӑduvӑ și vӑduvӑ (de unde se formeazӑ
masculinul vӑduv). Sunetul original w se poate transforma ȋn labiodentala v, mai ȋntȃi la
forma de plural ȋnainte de e sau i.
52. umblu
Notat cu o singurӑ variantӑ, umblu 1-60, Weigand mai adaugӑ în repertoriului pe
unflu, umplu despre care a notat cӑ și aceste forme sunt frecvent ȋntȃlnite.
Care a fost logica anchetatorului atunci cȃnd a optat pentru introducerea unui
verb printre substantive ȋn chestionarul sӑu și ȋncӑ doar cu o singurӑ formӑ, nu știm
deoarece nu a explicat nicӑieri. Singura explicație logicӑ care ȋmi vine ȋn minte este
faptul cӑ acest verb descrie o acțiune esențialӑ, vitalӑ de aceea anchetatorul a optat
pentru alegerea lui.
53. searӑ saro 1-60
54. soare soa e 1-60
55. vȋnt vunt 1-60
56. vȋnd vind 1-60
57.stea
Și pentru acest substantiv, au fost identificate mai multe variante fonetice:
57.1 stea pl.stel e 2, 5, 8-10, 14, 27, 30, 51-54, aceastӑ formӑ este foarte rӑsȃnditӑ și
astӑzi nu numai ȋn Banat dar ȋn mai toate regiunile țӑrii.
57.2 sta 12, 16, 17, 20, 38, 39, 40, 45, 46, 50, 56
57.3 sto
57.4 ste 11, 13, 22-25, 55
57.5 steuo 1, 4, 6, 21, 29, 37, 60
57.6 steie 3, 7
Aceastӑ formӑ foneticӑ identificatӑ doar ȋn douӑ localitӑți este atipicӑ.
57.7 stauo pl.stel e 32, 34, 35, 36, 41-44, 47-49, 57-59
57.8 steuo pl.stel e 31, 33
Pӑcat cӑ anchetatorul nu a dat peste tot formele de plural. Pentru acest
substantiv ar fi fost foarte interesante aceste forme, dar metoda lui de interogare nu a
putut fi aplicatӑ peste tot cu succes deoarece nu toți subiecții au putut fi determinați sӑ
precizeze forma de plural .
Formele ȋntregi dar și cele prescurtate sunt rӑspȃndite aproape ȋn egalӑ mӑsurӑ
peste tot. Anchetatorul face remarca cӑ la notarea acestor forme a ȋntȃmpinat mai multe
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greutӑți de exemplu, ȋn pronunțarea diftongului plutitor format cu ajutorul lui e ȋn steuo,
ar fi e

a și nu e

a, de aceea este probabil ca sӑ se pronunțe stea dar și stea.

Weigand nu era total convins ȋnsӑ care era varianta foneticӑ pe care o auzea, deoarece
duratӑ sunetului ȋn timpul pronunțӑrii este prea scurtӑ apoi el auzea ȋn timpul anchetelor
sale un t curat, pur și nu tś, ca ȋn stea.
58. sea, din nou apar variante fonetice:
58.1 ša pl. šel e ( šei )
58.2 še pl. šei
58.3 šauo 13, 19, 57, 58
Nu se oprește la aceste forme, anchetatorul presupune cӑ ar mai exista pe
lȃngȃ acestea ȋncӑ o formӑ și anume šeuo pe care nu a notat-o. Cum ajunge la
concluzia cӑ ar mai exista și aceastӑ formӑ nu putem sӑ ne dӑm seama. Pentru primele
trei variante fonetice, Weigand nu precizeazӑ ȋn care localitӑți anchetate au fost
identificate, ȋnsӑ de data aceasta reușește sӑ precizeze forma de plural .
59. vițel, vitel pl. vitsei este forma cea mai rӑspȃnditӑ ȋn Banat, pe lȃngӑ aceastӑ formӑ
apare și vitso ȋn localitӑțile 33, 34, 35, 42, 52.
60. vițea, vitsa, vitse, vitsauo
Interesant este faptul cӑ anchetatorul precizeazӑ și forma de feminin a acestui
substantiv despre care a notat cӑ formele fonetice precizate sunt rӑspȃndite ȋn teritoriu
la fel ca ša, še, šauo, dar pe lȃngӑ aceste forme a intȃlnit și una [vitseuo] ȋn 31, 33, ce
corespunde pronunțӑrii steuo.
61.bӑrbat
Forma pe care anchetatorul o noteazӑ ca fiind cea mai rӑspȃnditӑ este :
61.1 borbat
61.2 b rb t sau chiar barb t de la Krania pȃnӑ la Mehadia dar și ȋn nord, izolat ȋn 10
61.3 barbot 26
61.4 b rbot 41
62. bӑtrȋn , prezentat cu douӑ variante:
62.1 botrun
62.2 b trun ȋn 10 dar și ȋn Kraina; anchetatorul face o precizare foarte interesantӑ și
anume a pur (ȋn afarӑ de Mehadika) nu apare; apare numai ca a pur doar ȋn legӑturӑ cu
urmӑtorul a, ca ȋn barbát dar acest lucru nu este real.
64. june , identificat doar cu douӑ variante interesante:
64.1 žuńe
64.2 źuńe
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Weigand a urmӑrit pronunțarea lui ž ca j despre care vorbește cӑ a ȋntȃlnit-o la
“Bufani” dar și ȋn Klisura din Mehadia, ȋn rest rӑspȃnditӑ e forma cu ź ȋn special ȋn
elementele latine, ž ȋn cele slave, dar nu peste tot.
Anchetatorul a constatat cӑ existӑ o tendințӑ ca indiferent de proveniențӑ
cuvintele sӑ se pronunțe cu ź, ȋnsӑ acest fenomen se ȋntȃlnește nu rӑspȃndit la fel
peste tot. Aceastӑ tendințӑ anchetatorul o pune pe seama vechii influiențe latine, lucru
întӑrit prin prezența ȋn “s Gemeinde” dar și ȋn alte locuri a pronunțӑrii [źoi] dar și pe cea
[źok ], ȋn timp ce ȋn elementele slavone este prezent z plin corespunzӑtor lui ž.
65. tȋnӑr , cu trei variante fonetice:
65.1 t inor forma cea mai rӑspȃnditӑ
65.2 ќinor,6
65.3 tunor 3, 23, 55
Weigand bӑnuiește cӑ registru de forme fonetice existente pentru acest cuvȃnt
ar fi mult mai bogat decȃt cel pe care l-a ȋnregistrat el, deoarece numӑrul localitӑților
unde a realizat ancheta acestui cuvȃnt, este prea mic, de aceea și formele erau așa de
puține.
66. rȋd rud 1-60 , d nu se aude .
67. zic , cu douӑ variante fonetice:
67.1 dzuk cea mai rӑspȃnditӑ;
67.2 zuk
68. dumnezeu cu douӑ forme:
68.1 dumńedzou , dumńidzou
68.2 dumńizou
69. știu, cu trei variante fonetice:
69.1 št iu cea mai obișnuitӑ formӑ
69.2 št iu 3, 21, 22, 23
69.3 t iu 13, 19, 57, 58
Ȋn “s Gemeinde”, a fost notat pentru ś nu s, ci ś pentru š .
70.peste, pešt e pl. pẹšt 1-60
Ȋn “s Gemeinde” au fost identificate alte forme și anume pe t e, pẹ t .
71. aud, aúd 1-60
Weigand a ținut sӑ precizeze cӑ accentul se aflӑ peste tot pe u, ȋnsӑ existӑ
situații cȃnd accentul se mutӑ pe a și anume atunci cȃnd audzi este folosit ca și
ȋntrebare, situație ȋn care datoritӑ ridicӑrii tonalitӑții, u este pronunțat cu un ton mai ȋnalt,
ȋnsӑ tot joacӑ rol de purtӑtor de accent.
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72. caut cu douӑ variante:
72.1 kaut cea mai des auzitӑ formӑ;
72.2 kaptǔ 41, 53, 54, 56, 57, 58, 60
Dupӑ ce a notat a doua variantӑ, anchetatorului i se pare surprinzӑtoare, de
aceea a ȋncercat sӑ dea o explicație jocului de sunete. Aceastӑ pronunție a auzit-o
anchetatorul prima datӑ ȋn Almasch ȋn Bania, dar ea era rӑspȃnditӑ peste tot ȋn Cȃmpia
Banatului ,dar pe lȃngӑ satele care au fost indicate a apӑrut și ȋn vorbirea celor din
Jidovin, Binis Doclen pȃnӑ la Becicherech. Weigand a afirmat cӑ p provine din bilabiala
w, lucru care nu are de a face deloc cu situația ȋn discuție. Anchetatorul spune cӑ w
vine din Istria (ex. kowtu ) dar e prezent și ȋn aromȃnӑ deoarece ȋn cuvintele kaftu,
alavdu, v și respectiv f au provenit din w, ȋn timp ce ȋn zonele anchetate din Banat , w
urmat de t,d asociate caracterului exploziv al sunetelor se transformӑ ȋn p, b, dar numai
prin influiența maghiarӑ, iar acest fenomen a fost asimilat și conservat de elementul
popular.
Oprindu-se și ȋn localitatea 58, dificultatea se amplificӑ deoarece anchetatorul
ajunge ȋn situația ȋn care nu știe ce aude pt, wd sau poate bd.
Dȃndu-și seama cӑ explicația referitoare la acest fenomen nu este destul de
clarӑ și științificӑ, Weigand completeazӑ cӑ nu este necesar sӑ credem cӑ ar exista o
legӑturӑ directă ȋntre formele ȋntȃlnite ȋn Banat și cele care provin din Istria, punctȃnd cӑ
aceste forme au putut la fel de bine sӑ se dezvolte individual. Aceastӑ idee a fost
susținutӑ de situația ȋn care ȋn dialectul din Istria și ȋn aromȃnӑ owdu, se poronunțӑ
avdu, dar ȋn Banat peste tot se pronunțӑ aúd, și nicӑieri nu ȋntȃlnim abdu, dar trecerea
de la ud> wd > bd a avut loc mai ȋntȃi dupӑ mutarea accentului de pe áud pe aúd,
fenomen care este caracteristic ȋn dacoromȃnӑ. Aceastӑ explicație a anchetatorului
este mai realistă decȃt prima.
73-79. zilele sӑptӑmȃnii:
Luń, marts, m[i]erkuŕ, joi care are douӑ variante 1. žoi 22-32, 34, 35, 42, 44, 50; 2. źoi
formӑ dupӑ care se pronunțӑ vińeŕ, sumboto, dum ńiko.
80-84 numerele
1. unu, una. Despre aceste numere Weigand a constatat cӑ ele atunci cȃnd ȋnsoțesc un
substantiv devin forme ale articolului nehotӑrȃt și vor apӑrea sub forma: ũ om, ũ ak etc.
Forma de feminin a articolului nehotӑrȃt o, provine din unӑ

no

o > o. Anchetatorul

a auzit u nazal ȋn poziție finalӑ ȋn Tȋrnova ȋn cuvȃntul akn = acum.
2. doi cu femininul doauo sau dauo. Numai la “Bufani” anchetatorul a ȋntȃlnit forma
scrisӑ douo
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3.trei cu douӑ variante fonetice:
3.1 tri, t i cele mai frecvente forme
3.2 t ei 12, 23, 25, 26, 33, 34, 36, 37, 38, 41, 51, 52 .
4. patru aceasta este forma obișnuitӑ, potru 26, 41, un a puțin mai ȋnchis se putea auzi
ȋn localitӑțile7, 8, dar și la o comunitate restrȃnsӑ de “Bufani”, ȋn mod izbitor ȋn 42.
5. cincǐ identificat și acesta cu douӑ variante fonetice:
5.1
5.2

n , care se poate scrie și ca și in , și reprezintӑ forma cea mai des auzitӑ.
6-12, 22, 23, 26, 29-35, 41, 42, 44, 48, 56. Aceastӑ formӑ foneticӑ nu este așa

de rӑspȃnditӑ dar anchetatorul a ȋntȃlnit-o acolo unde apӑrea și forma ũspr[odz] eś[e] –
unsprezece. Acolo unde s-a pronunțat ś ś, se aude bineȋnțeles și opi k cu pluralul op s
dar și alte cuvinte asemӑnӑtoare. Ȋn general rӑspȃnditӑ este pronunțarea ur- pentru ȋnrca de exemplu urodośińedz, uruurire etc la fel cu siguranțӑ și la aromȃni, peste tot din
motive general-fonetice.
Foarte exacte și explicite sunt aceste variante fonetice identificate de anchetator .
85. șase, care are trei modalitӑți diferite de pronunțare:
85.1 šas o cea mai des ȋntȃlnitӑ
85.2 šoso
85.3 saso auzit ȋn pronunția celor din “s Gemeinde” .
86. sapte, šapt e la fel ca la sase.
87. opt cel mai des auzit este uopt dar și opt.
88. nouӑ care se auzea pronunțat aproape peste tot noauo sau chiar și nauo, ȋnsӑ la
„Bufani“ nouo.
89. zece dze e asta este pronunția obișnuitӑ chiar și la „Bufani”, numai ȋn localitӑțile
22, 28 se pronunța ze e, ȋn timp ce pronunțarea dumńizou s-a rӑspȃndit mult mai mult,
probabil prin influiența limbii bisericești, de asemenea și pronunțarea zuk apӑrea mult
mai frecvent decȃt ześe. Ȋnlocuirea lui dz prin z a ȋnceput ȋn Mehadia, deci ȋn apropierea
graniței romȃnești și trece prin Orșova, prin Klisura ȋn sus pȃnӑ la Bersaska, unde din
nou vor apӑrea cuvinte care se vor pronunța cu dz.
Weigand simte nevoia sӑ facӑ o delimitare exactӑ a localitӑților ȋn care se spune
dz dar și a celor ȋn care se pronunțӑ frecvent z. Acest fenomen fonetic nu a avut aceiași
rӑspȃndire. De aceea, a ȋntocmit un tabel pe care l-a publicat integral ȋn cel de-al treile
anuar, la pagina 225, acolo unde a discutat detaliat și despre originea acestor
fonemene.
90-98 unsprezece , numeral cu douӑ variante fonetice rӑspȃndite:
1. unsprodze e sau unspre e sau unspre e forma obișnuitӑ.
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2. spre e 6-12, 22, 23, 26, 29-35, 41, 42, 44, 48, 56.
Pronunțarea obișnuitӑ a urmӑtoarelor cifre a fost notatӑ de anchetator astfel: doispreśe,
tris-, patrus- ś [n]-, šais-, šapts-, opts-, nous- sau naos-.
99. douӑzecǐ, a fost identificat cu trei forme:
1. doauodzo sau daodzo .
2. douzo ȋn 22, 28, 29, 31 .
3. doudzo la “Bufani”.
Anchetatorul preciza cӑ rӑspunsurile erau ȋnsoțite de prepoziții, care au atras
atenția asupra faptului că populația erau foarte amestecate.
100. de, aceastӑ prepoziție a fost identificatӑ cu două variante fonetice:
1. dźe 8, 11, 14, 20-32, 34, 35, 38, 39, 40, 42, 44.
2. do 1-7, 9, 10, 12, 13, 15-19, 33, 36, 37, 41, 43, 45-60 .
Referindu-se la modul cum aceste forme flexionare ale prepozițiilor erau
rӑspȃndite ȋn Banat, anchetatorul a consemnat faptul cӑ ȋn partea de nord-vest apare
mai des do, ȋn timp ce ȋn sud-est este mai frecventӑ forma dźe, iar pe lȃngӑ aceste
regiuni avem de a face cu o situație instabilӑ adicӑ cele douӑ forme fonetice se schimbӑ
de la un sat la altul, ca ȋn jurul Caransebeșului sau pe lȃngӑ Almaș.
101. din, tot cu douӑ variante fonetice:
1. dźin rӑspȃndit peste tot unde se ȋntȃlnește și dźe
2. dun ȋntȃlnit acolo unde apare și do.
102. pe, prepoziție prezentӑ cu mai multe forme flexionare și anume:
1. pe, pi, pie. Ȋntre aceste douӑ variabile, anchetatorul s-a decis foarte greu reușind
sӑ le diferențieze doar acolo unde componentele unei propoziții erau pronunțate fӑrӑ
nici o intonație.
2. pri, pre, p e 7, 22, 30, 32
3. po 1, 4, 6-9, 11, 14, 16-18, 21.
4. pro 1-3, 5, 8, 10-13, 15, 19, 33, 36-41.
Despre prepoziția peste, anchetatorul amintește cӑ aceasta se pronunțӑ peste tot posto
sau prosto .
103. pentru, prepoziție la care existӑ mai multe forme flexionare astfel:
1. pentru, pintru 22, 23, 26, 29, 34, 42, 44, 50 .
2. pontru, puntru, 1, 4-10, 12-21, 36, 37, 39, 40, 49, 52, 54, 60.
3. prontu, pruntu 2, 3, 10, 11, 45-48, 51.
4. pruntru 41, 59.
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Ȋn concluzie, anchetatorul sistematizeazӑ ȋncӑ o datӑ susținȃnd cӑ de cele mai
multe ori rӑspȃndirea prepozițiilor dźe(de) pe, pentru dar și a celor do, po, pontru se
face peste tot ȋn mod uniform, dȃnd ca exemplu localitatea Ruska care face excepție de
la aceastӑ regulӑ deoarece dźe, po dar și dźe sunt inegal ȋntȃlnite ȋn vorbire.110

3.3.2.4. Alte fenomene fonetice izolate din Banat
Anchetatorul trece ȋn revistӑ cȃteva caracteristici ale dialectului bӑnӑțean cum
ar fi: pӑstrarea lui e urmat de un alt e ca ȋn exemplu dześe sau a lui ń ca ȋn cuńŭ, fӑrӑ
ȋnsӑ a insista asupra lor, deoarece ele au fost analizate ȋn momentul ȋn care s-a
efectuat ancheta, ȋnsӑ Weigand a vrut sӑ atragӑ atenția asupra caracteristicilor pe care
le-a considerat cele mai importante. Ceea ce i-a atras ȋn mod deosebit atenția a fost
schimbarea seriei de sunete dentale atunci cȃnd dupӑ ele, urmeazӑ una din vocalele
palatale e sau i, fenomen care l-a constatat doar ȋn anumite locuri și ȋn cȃteva cuvinte
care se schimbӑ fonetic și la care ȋn mod obișnuit se ȋntȃlnește fenomenul opus.
Ȋn general au fost ȋntȃlnite urmӑtoarele fapte fonetice: d dz, t t , n ń, r , l l ,
tš(c)

, dž(g) ź, ž(j) ź.
Referindu-se la forma veche a lui l’, anchetatorul a spus cӑ acesta se pӑstreazӑ

numai ȋn cȃntecele populare “ľin” formȃnd rima cu “pelin” și aproape peste tot apare
gurguľŭ= gurgulǐŭ. Africatele tš, dž s-au transformat astfel simplu ȋn sunete spirante. Ȋn
plus, Weigand a notat faptul cӑ apare ḱ pentru tś, respectiv forma veche t’ care s-a
pӑstrat ȋn vorbire, mai mult a identificat sunetul ģ pentru dz respectiv pentru d’. Acest
fenomen a fost ȋntȃlnit ȋn urmӑtoarele cuvinte, ȋn localitӑțile1, 3, 6, 11: ḱimišoara Timișoara; ḱemeš - Timiș; ḱemeńe - teme; ḱiḱesk – chitesc, i ḱitso-cinstitӑ; ḱindotindӑ; ḱeiu-tei; ḱinor- ginere ȋn 6.
Ȋn unele regiuni ale Banatului, Weigand a notat fenomenul prin care ḱ > tś
ceea ce nu reprezintӑ altceva decȃt forma inversatӑ a fenomenului fonetic descris
anterior, deși acesta are loc aproape ȋn aceleași localitӑți. Acest fenomen lingvistic a
fost identificat ȋn cuvinte de felul: chee>ḱeie dar ȋn localitatea cu numӑrul 8 apare tśeie;
chem.>ḱem dar tśem ȋn 1,3,5,6,8,9,10; źenuntśe=genunche care a fost auzit de
Weigand numai ȋn 8. Fenomene fonetice au fost ȋnregistrate de anchetator și ȋn cuvinte
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Vezi G.Weigand,Dritter Jahresbericht des Instituts fűr Rumänische Sprache (Rumänisches Seminar)
zu Leipzig, Leipzig,1896, p.210-226
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de origine strӑinӑ în rotśito= rӑchitӑ 8; tśilim=chilim 3; tśimiš (Pfeifenspitze), ȋn loc de
ḱimiš care provine din turcescul kamiš și s-a format prin armonie vocalicӑ.
Numӑrul comunelor unde au fost ȋntȃlnite aceste fenomene nu este prea mare
dacӑ comparӑm cu celelalte localitӑți anchetate ȋn care se pot contura caracteristicile
generale ale dialectului bӑnӑțean. Weigand explicӑ aceste fenomene fonetice rare și
izolate prin influiența elementelor populare strӑine care au determinat schimbӑri
fonetice deosebite. Din Lugoj se știe cӑ acolo, spre exemplu se aflau bulgari care s-au
stabilit în localitate și care s-au romanizat ȋn timp, din cauzӑ cӑ nu au mai plecat din
zonӑ. De aceea ȋn dialectul orașului Lugoj, anchetatorul a gӑsit cuvinte ca bobrik=blg.
bӑbrik, serb.bubreg; boroban, borobońesk =echilibru(adicӑ sӑ se echilibreze balanța)
sau blg.serb.borba. Acest cuvȃnt a fost ȋntȃlnit doar ȋn Lugoj, ȋn afara orașului se
folosește pentru primul cuvȃnt rӑrunḱŭ, iar cel de-al doilea este necunoscut.
Ȋncercȃnd sӑ dea o explicație pentru trecerea lui ḱ la tś, Weigand a specificat cӑ
acest fenomen este specific sȃrbesc și nu bulgӑresc: ćibrit ´kibrit´ , ćilim ´kilim´ etc, ȋn
timp ce transformarea t’>ḱ este observabilӑ ȋn macedo-bulgarӑ: kuḱa´casӑ´, ḱerka´
fiicӑ´, ḱe ´vreau ´etc. Cu toate acestea, Weigand atrage atenția asupra faptului cӑ deși a
ȋntȃlnit acolo cuvinte de origine macedoneanӑ nu se poate afirma cӑ ȋn zonӑ avem de a
face cu o influiențӑ masivӑ de acest gen dar nici nu putem de acum sӑ adoptӑm o
posibilӑ ipotezӑ conform cӑreia “Kraschovenii” ar proveni din Macedonia. Cazurile
prezentate sunt de fapt singularitӑți și nu se pot generaliza.Totuși, anchetatorul a mai
observat cӑ acea influiențӑ sȃrbeascӑ care produce transformare lui ḱ ȋn tś nu este
caracteristicӑ numai pentru partea de sud-vest a Banatului ci apare și ȋn partea de nord
de data aceasta ȋn imediata apropiere a romȃnilor, care fӑrӑ sӑ vrea au asimilat
elemente sȃrbești.
Pe lȃngӑ aceste caracteristici pe care le-am amintit, Weigand a trecut ȋn revistӑ
și altele care nu se regӑsesc ȋn lista de cuvinte ȋntocmitӑ inițial dar pe care anchetatorul
le-a ȋntȃlnit pe parcursul cӑlӑtoriei sale.
Acolo unde era de așteptat de exemplu, sunetul f ȋn poziție finalӑ, apare ȋn
unele cuvinte ȋn partea de sud-vest a Banatului u dupӑ vocalӑ, sau sunetul a dispӑrut
dupӑ consoanӑ, așa ca și ȋn vȋrh>vȋrf de unde s-a format forma articulatӑ vȋrvu, vȋrwu,
vȋru și de aici forma nearticulatӑ vȋr; la fel aceiași explicație a dat-o anchetatorul și
urmӑtoarelor fenomene fonetice prezente ȋn cuvintele pilaf>pilau; prah>praf-prau;
vrah>vraf-vrau; blech>blef-bleu,pleu, bețif, bețiv-b otsuu.
Ȋn unele locuri, a auzit a ȋn loc de ia la ȋnceputul cuvȃntului fenomen care s-a
putut ȋnregistra ȋn :’ atagan ȋn loc de ǐatagan, agód ȋn loc de ǐagod.
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Un alt fenomen care s-a ȋnregistrat, a fost metateza ȋn cuvinte ca
krapo=caprӑ, boturn=bӑtrȋn (ȋn aromȃnӑ bitorn), untumplat = ȋntȋmplat ( schimbarea
acestei forme cu ȋntȋmplat nu poate avea loc, pentru cӑ acest cuvȃnt se pronunțӑ
untśimpinat). Apoi pronunțarea sunutatśe, funtune, pun-la, a fost mai des auzitӑ de
anchetator decȃt cea cu o: sonotate etc.
Weigand a vorbit și de ȋnmuierea sunetelor surde de la ȋnceputul cuvintelor,
fenomen care se petrece atunci cȃnd ȋn silaba ce urmeazӑ dupӑ astfel de sunete se
gӑsește unul care se aude, de exemplu: sumziano pe lȃngӑ zumziano, šugubino pe
lȃngӑ žugubino, šumar pe lȃngӑ žumar.
Scӑderea energiei articulației sunetelor surde, aflate la ȋnceputul cuvintelor,
care atunci cȃnd ȋntȃlnesc o silabӑ care se pronunțӑ sonor, primesc și ele sonoritate,
este frecvent ȋntȃlnitӑ la elementele strӑine. De exemplu:

Almas>Almaž-Almažan,

Lugos>Logož>Lugožan, bálmos > balmož>bolmožesk etc .
Aceste caracteristici fonetice pe care Weigand le adaugӑ, pleacӑ de la fapte
de limbӑ reale ȋntȃlnite ȋn timpul cӑlӑtoriei dialectale și se pot identifica și astӑzi prin
Banat dar existӑ rӑsfirate prin toatӑ țara ȋn proporții diferite.Cea mai rӑspȃnditӑ dintre
caracteristici cu care ne putem ȋntȃlni ȋn toate regiunile este fenomenul de metatezӑ,
utilizat probabil dintr-o neglijențӑ la care este supus actul vorbirii dar și din dorința
vorbitorilor, de cele mai multe ori oameni simpli, care au tendința de a deforma vorbirea
gȃndindu-se cӑ astfel pot pӑrea mai interesanți.111

3.3.2.5 Descrierea comunitӑții ”s-Gemeinde”

De multe ori ȋn timpul notӑrii rezultatelor anchetei sale dialectale, Weigand a
fӑcut referire la aceastӑ comunitate pe care el o numește atipic “s Gemeinde”. Pӑstrȃnd
linia obișuitӑ a stilului sӑu, autorul a ȋnceput prezentarea comunitӑții cu nimic altceva
decȃt cu poziționarea geograficӑ. Astfel, așa a fost numitӑ o comunitate micӑ, situatӑ
ȋntre Caransebeș și Reșița, zonӑ ȋn care au fost identificate cȃteva caracteristici
fonetice dominante dintre care amintesc: sunetele š, ž au fost ȋnlocuite ȋn vorbire de s, z
ȋn timp ce sunetele ś(s+h’) existӑ. Aceste locuri unde au fost notate aceste fenomene
fonetice sunt Ilova, Poiana, Tserova și Kuptoare. Hodoș, unul dintre autorii care au
cules unele opera populare pe care Weigand le-a publicat, dedicȃndu-le studiului și
cunoașterii folclorului
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fonetice ar fi existat și ȋn localitӑțile Slagna, Prisian și Visag. Weigand a infirmat aceastӑ
presupoziție, mergȃnd ȋn teren și ȋncercȃnd sӑ le gӑseascӑ, fapt care nu s-a ȋntȃmplat.
Totuși Weigand a menționat cӑ ȋn Prisian existӑ cȃteva femei care provin din Poiana și
care și-au pӑstrat pronunția natalӑ și ȋn momentul cȃnd acestea veneau la piațӑ ȋn
Caransebeș și se ȋntȃmpla sӑ fie ȋntrebate de unde vin, ele rӑspundeau cu siguranțӑ
Prisaca, de aceea se iveau neconcordanțe ȋntre modul cum vorbeau și locul unde
locuiau. Acest eveniment putea duce ușor ȋn eroare un cercetӑtor neatent la detalii.
Același lucru a fost identificat de autor și ȋn Slagna sau ȋn Doman de lȃngӑ Reșița,
locuri ȋn care au venit o datӑ cu cӑsӑtoria fete din Kuptoare și Tserova. Particularitӑțile
vorbirii sunt atȃt de pronunțate ȋncȃt fetele devin uneori motiv de batjocorӑ. Nu știm ȋn
ce mӑsurӑ Weigand era informat de motivul pe care oamenii ȋl gӑseau pentru ca sӑ
rȃdӑ de aceste fete. Existӑ o explicație și o tradiție ȋmpӑmȃntenitӑ la poporul romȃn
care se pӑstreazӑ și astӑzi, conform cӑreia orice fatӑ dar și orice vacӑ care sunt bune
nu pleacӑ din sat, cu alte cuvinte fetele care sunt harnice, gospodine și “cuminți” se vor
cӑsӑtorii ȋn sat, ȋn schimb cele leneșe și “ușuraticele” trebuie sӑ-și caute norocul cȃt mai
departe de casӑ, unde nu le știe nimeni lipsurile. La fel se credea despre vacile de
lapte. Atunci cȃnd acestea erau scoase spre vȃnzare, cele care erau productive și
sӑnӑtoase se vindeau rapid ȋn sat, nu aveau nevoie de prea multӑ reclamӑ, ȋn timp ce
cele sterpe sau bolnave trebuiau duse ȋn satele ȋndepӑrtate pentru a li se masca
lipsurile.
De aceea, Weigand a observat cӑ atunci cȃnd unul dintre acești locuitori nefericiți
veneau ȋntr-un sat vecin, ei ȋncercau pe cȃt posibil sӑ-și ascundӑ locul de proveniențӑ,
originile, lucru care le iese nu totdeauna cum trebuie deoarece aceștia erau lipsiți de
exercițiu și vor amesteca lucrurile astfel; vorbesc uneori numai cu ś și ȋl vor omite pe š,
iar ȋn locurile und ar trebui sӑ pronunțe s ȋl introduc pe ś sau š. Dar mai grav este cӑ
apar momente cȃnd astfel de personae habar nu au și vor pronunța cuvintele
ȋntȃmplӑtor de exemplu šare ȋn loc de sare, ceea ce atrage dupӑ sine batjocura, cӑci
cei din sat ȋși dau seama cӑ au de a face cu un concetӑțean vopsit, neautentic.
Weigand presupune cӑ aceastӑ caracteristicӑ mai demult, cuprindea o razӑ mare de
acțiune, de aceea se limiteazӑ la cele patru localitӑți ca fiind cele care formeazӑ “s
Gemeinde”.Chiar și ȋn aceste localitӑți Weigand mentioneazӑ cӑ cei mai mulți din
Tserova pronunțӑ š, iar ȋn Poiana acest fonetism este prezent la puține persone, pe
cȃnd ȋn Kuptoare ,ȋntr-o discuție pe care anchetatorul a purtat-o cu un tȃnӑr de
douӑzeci de ani, deși Weigand a folosit ȋn introducere ȋn vorbirea sa un š, acesta nu a
fost auzit deloc ȋn pronunția tȃnӑrului.
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Anchetatorul dӑ cȃteva exemple de cuvinte din aceastӑ comunitate ȋn care se
pronunțӑ s ȋn loc de š: saso, uso, asa, su (si), rosiu, rusuńe, serpie, ḱimeso, etc.Dar
existӑ și situația contrarӑ cȃnd nu se pronunțӑ s ci ś ȋnnainte de sunete palatale care ar
urma: śḱop, aśtśerg, śtśiu, aśtśern etc.
Ȋn aceastӑ regiune anchetatorul a auzit și la cuvinte de origine germanӑ
pronuntarea cu s ȋn loc de š : slingerae=Schlingerei, cuvȃnt format dupӑ modelul
Hӓkelei sau z ȋn loc de ž: zok(źok), zuńe, mizlok, kozok, zidov, grizo, zeluiesk etc.
Ȋn loc de zoi așa cum era de asteptat, se pronunțӑ źoi deoarece și la cei care
locuiau ȋn jurul Banatului se aude pronunțarea źoi și nu žoi și acest fenomen se
ȋntȃlnește și la alte cuvinte ȋn care ž s-a transformat ȋn ź.Ȋn rest dialectul nu prezintӑ alte
abateri, ȋn afarӑ de faptul cӑ ȋn Poiana u se aude așa de deschis, cӑ sunӑ aproape ca
un o.
Weigand a notat faptul cӑ el nu ȋși poate explica de unde au apӑrut aceste
caracteristici la aceastӑ comunitate micӑ . Ȋnsӑ pentru aceste patru sate, care ȋn plus
nici nu sunt situate la o distanțӑ prea mare unul de altul, ȋnsӑ sunt despӑrțite doar de
cȃteva comunitӑți de romȃni și cȃteva comunitӑți de nemți, e evident că au avut aceeași
origine, și a existat un element popular care nu cunoaștea sunetul š dar care a ajutat la
formarea acestei comunitӑți. O altӑ presupusӑ explicație ar fi cӑ probabil oamenii au
locuit cȃndva ȋn trecut ȋmpreunӑ ȋntr-un loc x și ȋn acest loc s-a pronunțat s, z ȋn loc de
š, ž, dar ȋn acest caz ar fi trebuit să avem pronunțarea zoi, care din pӑcate nu existӑ.
Aceastӑ comunitate și-ar fi ȋnsușit dialectul bӑnӑțean ȋntr-un timp ȋn care acesta era
aproape format și au ȋnlocuit acest š,ž existent ȋn s,z ȋnsӑpe ś,ź le-a pӑstrat
neschimbate. Autorul a precizat și faptul cӑ ȋn sud-estul Europei existӑ, dupӑ cum era
informat, doar o limbӑ care nu cunoaște sunetul š , e vorba de greaca nouӑ. Se fi putut
ca o mȃnӑ de greci sӑ se fi pierdut prin acea regiune, aceasta ar fi probabil neadevӑrat
dar nu imposibil.Se știe ȋnsӑ cӑ ȋn zonӑ, relativ aproape, locuia o comunitate de
albanezi, care și-au pӑstrat limba și o comunitate de “Kraschoveni” slavi, care au
emigrat din Bulgaria la ȋnceputul secolului al XIV-lea, atunci de ce nu ar fi posibil ca
probabil sӑ fi venit ȋn regiune și o comunitate de greci din sudul Macedoniei.
Pentru soluționarea problemei Weigand recomandӑ ca ȋn regiune sӑ se
intensifice cercetӑrile istorice deoarece lui, timpul nu i-a permis asemenea lux .
Ȋn timpul anchetelor sale, Weigand a cunoscut douӑ familii(Miklosina şi Pena)
care aveau ca sfinți ȋn casele lor pe Kosma și Damian, care provin din Bulgaria.
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Dacӑ s-ar descoperi ȋntr-o cercetare mai amӑnunțitӑ cӑ pe teritoriul
dacoromȃn ar exista și alte comunitӑți asemeni celor “s Gemeinde”, atunci cercetarea
ar putea lua o altӑ ȋntorsӑturӑ, dupӑ cum ȋnsuși anchetatorul afirma.
Weigand a ținut neapӑrat sӑ mai aminteascӑ faptul cӑ particularitatea
dialectului din Istria, care ȋnlocuiește adesea sunetul š printr-un s palatal, nu are nimic
de a face cu deprinderea de a vorbi a celor din “s Gemeinde”, deoarece acolo sunetul š
se reproduce prin ś sau ŝ, dar ȋn nici un caz acest fenomen nu este prezent ȋn toate
cuvintele, aici ȋnsӑ ȋncepȃnd cu s care corespunde sunetelor care se aud.
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3.3.2.6 Descrierea comunitӑții “o Gemeinde”
Dupӑ ce ne-a explicat ce ȋnsemna pentru anchetator “s Gemeinde”, Weigand
a continuat pe același ton cu “o Gemeinde”, care a fost reprezentatӑ de acea
comunitate ȋn care fiecare a accentuat se pronunța printr-un o deschis, sunet care ȋl
echivala ȋn totalitate pe a din maghiarӑ, pe care ȋl ȋntrecea ȋnsӑ ȋn duratӑ atunci cȃnd
era pronunțat. Prezentȃnd-o ca o completare, anchetatorul anunțӑ o greșealӑ și anume
susține că e incorect de descris a din maghiarӑ ca fiind un sunet adȃnc.Acest fenomen
a dus la depӑșirea graniței sunetului a, astfel fiecare persoanӑ care nu era atentӑ l-ar
percepe ca pe un o.
Comunitӑțile care aparțin acestei categorii sunt doar trei și anume: Meh dika
(Meedź ko) și Verendin ȋn Krania și Bania din Almaș. Ȋn timp ce modul de a vorbi a celor
din “s Gemeinde” este aproape peste tot la fel, ȋn interiorul celor trei commune care
formeazӑ “o Gemeinde” existӑ diferențe majore.
Caracteristicile de bazӑ sunt redate prin faptul cӑ ȋn toate cele trei comunitӑți
se pronunțӑ opo =apӑ, koso=casӑ, oripo=aripӑ, źono=geanӑ, sto=stea, uroš=oraș etc.
Alte douӑ caracteristici sunt formate din faptul cӑ fiecare o neaccentuat,
indiferent dacӑ provine din a sau e devine a plin, de exemplu: barbot= bӑrbat,
batut=bӑtut, saptamuno= sӑptӑmȃnӑ, vadzut=vӑzut etc.Dar ȋn Bania dimpotrivӑ a nu
este curat, ci se aude ca un sunet gutural ȋnchis, cum s-a auzit ȋn Krania și ȋntr-o parte
din Klisura. Aceastӑ particularitate dar și pronunțare lentӑ și muzicalӑ ȋn corelație cu
preferința spre o pronunțare ȋnsoțitӑ de o puternicӑ rotunjire a buzelor, prin care fiecare
e capӑtӑ o nuanțӑ a unui fel de ӧ ,iar fiecare i sunӑ ca un fel de ü, ceea ce se ȋntȃlnește
ȋn special ȋn Bania, acest fenomen a atras dupӑ sine batjocora vecinilor, ȋn timp ce
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tȃnӑra generație ȋn Bania a ȋnceput sӑ pronunțe un a ceva mai ȋnchis ȋn loc de o, care
se aude cel mai bine ȋn vorbirea celor care lucreazӑ pe munți ca oieri sau ca pӑdurari.
Dacӑ pentru modul cum vorbesc cei din comunitatea”s Gemeinde”, Weigand
nu are nici o explicație mulțumitoare, aici lucrurile stau cu totul altfel. Din unele nume de
locuri din interiorul regiunii se poate deduce cӑ ȋntre Bache Hideg de lȃngӑ Rusca și ȋn
Almaș și orӑșelul Mehadia, cele trei nume date au fӑrӑ nici o ȋndoialӑ origine maghiarӑ
ceea ce dovedește cӑ ȋn acele locuri au locuit și maghiari pe lȃngӑ slavi și romȃni, dar
care acum au dispӑrut total. Ȋn cele trei regiuni enumerate numӑrul maghiarilor a fost
foarte mare, de aceea au lӑsat mai multe urme acolo.Ȋn aceastӑ regiune Weigand a mai
identificat un “do” (care era o prepoziție sau un prefix care ȋnsemna eu vin, merg pȃnӑ
acolo),care corespunde participiului, și care ȋn germanӑ descrie cuvintele “deja(schon)”
sau “tot(ganz)” ceea ce corespunde exact termenului “meg” din maghiarӑ. Spre a fi mai
relevant, anchetatorul dӑ și un exemplu :” dupӑ ce au do plekat=minekut nna ők
megtértek volna.” Mai mult Weigand a constatat cӑ toate modurile de a vorbii, pe care
le-a ȋntȃlnit la sȃrbi dar și la nemți, care aveau obișnuința sӑ vorbeascӑ frecvent
maghiarӑ, sunt imprimate de aceastӑ limbӑ.113
Observațiile pe care Weigand le-a fӑcut referitoare la “s Gemeinde” dar și la “o
Gemeinde” sunt pertinente și scot ȋn evidențӑ un lucru foarte important care poate fi
urmӑrit și ȋntȃlnit la cercetӑtor pe parcursul ȋntregii sale anchete și anume atenția
deosebitӑ pe care anchetatorul o dӑ detaliului. Amӑnuntele nu reprezintӑ pentru
Weigand un factor de stres ci dimpotrivӑ, citindu-i rezultatele anchetelor, am senzația cӑ
autorul lor se oprește cu o deosebitӑ plӑcere asupra acestora.El ar fi putut opta pentru
evitarea acestora deoarece ultimile douӑ comunitӑți descrise erau ȋn minoritate și chiar
dacӑ nu ar fi amintit nimic despre ele, nu cred cӑ ar fi existat multi cercetӑtori care sӑ-i
impute lui Weigand neglijența. Acest detaliu, aparent minor, pune ȋn luminӑ ȋncӑ o datӑ
faptul cӑ ceea ce a fӑcut Weigand a fost fӑcut cu simț de rӑspundere dar și dӑruire. De
apreciat este și faptul cӑ anchetatorul ȋși cunoștea bine limitele și puterile fizice, lucru
dovedit atunci cȃnd a afirmat cӑ locurile unde exista un dialect prea mozaicat a evitat sӑ
le viziteze.
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4. Dialectele de pe cursul rȃurilor Mureș și Criș
Dupӑ ce a ȋncheiat cӑlӑtoria pentru cercetarea dialectului bӑnӑțean, Weigand a
fӑcut ȋn anul 1896 o cӑlӑtorie pe vӑile rȃurilor Mureș și Criș iar rezultatele acestei
cӑlӑtorii au fost publicate ȋn anuarul cu numӑrul 4, apӑrut ȋn anul 1897, cu un an mai
tȃrziu dupӑ realizarea anchetei. Acest mod de a lucra ține tot de strategia riguroasӑ din
tiparele cӑreia nu vrea sӑ iasӑ.
Ȋn prefața

celui de-al patrulea anuar, Weigand a amintit faptul cӑ numӑrul

sarcinilor pe care și le-a propus sӑ le rezolve a crescut, ocazie cu care a trebuit sӑ
redistribuie munca și sӑ-și ia cȃteva ajutoare.Tot aici amintește cursurile pe care le-a
ținut ȋn vara anului 1896 dar precizeazӑ și faptul cӑ materialul adunat pentru bibliotecӑ
s-a ȋnmulțit, printre cӑrțile de valoare se numӑrӑ lucrӑrile cele mai importante ale
filologiei romȃne, dar exista și mult material ajutӑtor științific ȋn special pentru limbile
balcanice. Materialul romȃnesc cuprindea 395 de exemplare, care se ȋmpӑrțeau astfel:
70 de gramatici, 47 de dialectologie, 48 de literaturӑ populară, 16 dicționare, culegeri de
texte vechi romȃnești 24, și pe alte teme100. Mai mult, existau și 46 de lucrӑri despre
geografie balcanicӑ și etnografie, de albanezӑ 25, ungurești și turcești 15, de slavonӑ
70, latinești 19, de greacӑ nouӑ 40, despre foneticӑ și științe lingvistice generale 47,
despre limbi romanice aproximativ 400, dintre care cea mai mare parte despre limba
francezӑ. Numӑrul total de cӑrți din bibliotecӑ se ridica la aproximativ 1050 de
exemplare.
Pe lȃngӑ cӑrți, biblioteca avea și o colecție valoroasӑ de reviste: “Revista de
filologie romanӑ”,”Foaia literarӑ a filologiei germane și romȃne”, “Arhiva slavӑ”, “Arhiva
pentru lexicografie latinӑ”, “Cercetӑri indogermane”, “Anuar critic despre progresele
filologiei romanice”, “Convorbiri literare”, “Arhiva din Iaşi”, “Revista lui Densușeanu”,
”Ṣezӑtoarea”. Unele dintre aceste reviste le primea gratuit, pentru altele trebuia sӑ
plӑteascӑ. Weigand a ținut sӑ treacӑ ȋn revistӑ și ziarele care i-au fost trimise gratuit:
1. Dreptatea din Timișoara, 2.Tribuna din Sibiu, 3.Gazeta Transilvaniei din Brașov,
4.Telegraful și Fóia pedagogică din Sibiu, 5.Tribuna poporului din Arad , 6.Familia din
Oradea 7.Liga din București, 8. Gazeta Macedoniei din București, 9.L Estafette din
Paris, 11.Ṣi un ziar din Sofia. Acestor redacții care au fost așa de generoase, Weigand
le-a transmis mulțumiri.
Tot ȋn prefața anuarului, Weigand amintește numele celor ce au donat cӑrți
valoroase pentru seminar dar a povestit și de ȋncӑpӑțȃnarea unora de a ține cӑrți
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valoroase ȋn mӑnӑstiri sau ȋn locuri umede sau mȃncate de șoareci, decȃt sӑ le
ȋncredințeze lor spre cercetare114.

4.1 Informӑri din cӑlӑtorie
Weigand și-a ȋnceput prezentarea rezultatelor cu delimitarea zonei unde a
avut loc ancheta. Astfel, pentru a realiza ancheta, Weigand a cӑlӑtorit de aceastӑ datӑ
ȋn cȃmpia Ungariei care se afla la granița cu Banatul, dar s-a ocupat și de partea
vesticӑ a Transilvaniei. Deoarece aceastӑ regiune nu avea un nume, iar o parte
aparținea de Banat, mai exact cea care se afla la sud de rȃul Mureș, și se ȋntindea din
Arad pȃnӑ la satul Tisa și respectiv pȃnӑ la satul situat pe ȋnӑlțimi, “Koschovitza”(nr.79),
anchetatorul a decis sӑ numeascӑ zona dupӑ numele rȃurilor principale care treceau
prin zonӑ și o delimitau, e vorba de Mureș și de cele trei Crișuri și anume cel repede,
cel negru și cel alb.
Analizȃnd ideea la care a ajuns Weigand de a-și numi zona dupӑ numele
celor trei rȃuri, putem observa inovația pe care anchetatorul o promoveazӑ dar și
dorința lui ca ceea ce face sӑ nu fie neclar sau ambiguu pentru cei care vor sӑ se
informeze din rezultatele studiilor sale dialectale. Ȋn plus, a popularizat printre specialiști
nu numai cunoștințele de foneticӑ, ci indirect s-a ocupat totodatӑ și de descrierea
geograficӑ detaliatӑ a țӑrii ȋn care și-a desfӑșurat activitatea timp de mai mulți ani, lucru
care a dus la cunoașterea Romȃniei peste hotarele țӑrii dar chiar și ȋn interiorul ei. Deci,
Weigand a realizat foarte bine și a ȋmbinat armonios pe toatӑ lungimea descrierii
rezultatelor anchetelor sale dialectale, douӑ lucruri foarte valoroase atȃt pentru lingviști
dar și pentru geografi și anume a fӑcut cercetare dialectalӑ dar și prezentarea reliefului
și descrierea zonelor principale ale țӑrii pe care la un moment dat a considerat-o ca o a
doua patrie. Nu putem sӑ nu apreciem foarte mult și sӑ nu aminitim cӑ pe lȃngӑ aceste
douӑ lucruri, Weigand a dat o importanțӑ mare și folclorului romȃnesc pe care l-a cules
ȋn fiecare regiune prin care a trecut de cele mai multe ori o datӑ cu realizarea
anchetelor sale, și l-a publica tot ȋn anuare lȃngӑ caracteristicile dialectale descoperite.
Cȃtӑ atenție pentru detaliu din partea unui strӑin, care realizeazӑ o așa muncӑ, nu
poate fi cu ușurințӑ mulțumirea descrisӑ ȋn cuvinte. Dar nu numai folclorul, ci și modul
cum trӑiesc, așezarea caselor și descrierea fizicӑ a țӑranilor romȃni a intrat ȋn sfera de
atenție a savantului. Descrierii acestor preocupӑri ale lui Weigand voi aloca mai tȃrziu
114

Vezi G.Weigand, Vierter Jahresbericht des Instituts für Rumänische Sprache (Rumänisches Seminar)
zu Leipzig, Leipzig, 1897, p.III-VI.

102

un spațiu special, deoarece gӑsesc ȋn prezentӑrile savantului din Leipzig nimic altceva
decȃt adevӑrul pur, nedeformat al unui om dedicat trup și suflet nu altui scop decȃt
descoperirii realitӑților dialectale dar și a poporului romȃn.
Ȋn prefața celui de-al patrulea anuar, Weigand a precizat cӑ pentru anul următor,
adicӑ ȋn 1898, el și-a propus sӑ-și continue cӑlӑtoria dialectalӑ ȋn zonele unde curg
rȃurile Tisa și Someș, astfel terminȃnd o etapӑ din cercetarea sa și anume el va termina
ancheta ȋn regiunea unde se aflau romȃnii care traiau la țarӑ ȋn Ungaria. Weigand a mai
precizat cӑ dialectul de pe cursul superior al Oltului, care curge tot prin acea regiune,
intrӑ ȋn sarcina de lucru a domnului Pușcariu, care a ȋnceput cercetarea acestui dialect
cȃțiva ani mai devreme, iar domnul Stinghe a fost ȋnsӑrcinat sӑ realizeze o monografie
despre “Die trokaren in Kronstadt”(Trocarii din Brașov).
Ȋnceputul cӑlӑtoriei lui Weigand a avut loc ȋn Arad, și aceasta a cuprins un
numӑr de 61 de localitӑți. De aici, a plecat spre comunele Micӑlacӑ, Seciani lȃngӑ
Vinga, Monoștor și Pecǐca(Pécska). Pӑrӑsind Aradul, s-a ȋntors pe Mureș ȋn sus ȋn
Cuvin cӑlӑtorind cu trenul, apoi cu cӑruța s-a ȋndreptat spre Lipova, de unde a fӑcut o
abatere scurtӑ cӑtre Ṣiștarovețǐ, apoi folosind tot cӑruța s-a ȋndreptat cӑtre
Ususӑǔ(Hosszúszó), Zӑbalțǐ, Batta, Czella, Birchiș, de unde anchetatorul a fӑcut o
excursie ȋn Sovȋrșin, care se afla pe partea nordicӑ a malului Mureșului. Din Birchiș,
unde a avut onoarea sӑ fie musafirul domnului Mocsony cu care a petrecut o zi de
neuitat la castelul sӑu, anchetatorul a plecat mai departe ȋndrepȃndu-se spre sud, cӑtre
Fӑget și astfel a ajuns ȋn imediata apropiere a satului Zolt pe care l-a vizitat cu un an ȋn
urmӑ. Ajuns ȋn Fӑget, a dat de o piațӑ și așa folosindu-se de aceastӑ ocazie, a putut
auzi vorbind oameni din Zoranǐ, Susanǐ și Temereștǐ. De acolo s-a ȋndreptat din nou
spre Mureș pe care l-a trecut ajungȃnd ȋn Koschowitza care era fosta granițӑ politicӑ a
Transilvaniei, și ajuns ȋn Dobra unde din nou era tȃrg,a profitat de ocazie și ancheteazӑ
oameni din Briznik și Lӑpujǐ de sus, apoi traverȃnd din nou Mureșul ȋn Gura Saduluia, a
anchetat oameni din Cȃmpenǐ-Surduc și din Boǐ de sus. Folosind trenul, Weigand și-a
continuat cӑlӑtoria cӑtre Deva, unde a cercetat numai vorbirea oamenilor și dialectul din
Peștișul din sus, apoi a plecat ȋn Hațeg deoarece auzise cӑ acolo ar fi din nou o piațӑ
mare unde ar avea minunata ocazie sӑ audӑ vorbind oameni din Dȋnșuș,
Ṣchieǐ(Densus), Nӑdejdea, Dӑbȃca, Meria, Fizeșǐ și Sӑlașu de jos. Cu aceastӑ ocazie,
anchetatorul a avut foarte mult de lucru, sacrificȃnd o zi de dimineațӑ pȃnӑ seara. Aici
ȋn aceastӑ localitate, ȋn aceiași piațӑ, a cӑutat și oameni din alte sate decȃt cele
enumerate, pentru a ancheta cȃteva cuvinte cu scopul de a identifica un fenomen
fonetic și anume granița care delimiteazӑ trecerea lui
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trenul a urcat Depresiunea Hațegului pȃnӑ la Petroșenǐ, unde a vorbit cu un bӑiețaș din
apropierea localitӑții Livezenǐ și apoi s-a ȋndreptat spre Lupenǐ unde a avut parte de o
primire cӑlduroasӑ a directorului fabricii franțuzești de prelucrare a cӑrbunelui. De aici,
luȃnd trenul s-a ȋntors ȋn Bad Kalan, de unde a mers mai departe pe jos cӑtre Stӑ.
Maria de Peatrӑ, loc ȋn care a fost ajutat de preotul satului sӑ intre ȋn contact cu oameni
din Petreny și Sӑcel; apoi ȋn ziua urmӑtoare, ȋntr-o duminicӑ de dimineața devreme s-a
ȋndreptat cӑtre Mӑgurӑ, trecȃnd munții, apoi ȋn jurul amiezii a plecat mai departe cӑtre
Mӑrtinești și a ajuns chiar pȃnӑ la Orӑștie ȋn jurul orei cinci, loc ȋn care nu s-a odihnit ci
pȃnӑ ȋn jurul orei 8 a anchetat oameni din Pricaz și Cigmӑu, iar apoi deși era foarte
oboisit Weigand a participat la un spectacol de dans popular romȃnesc, susținut de un
grup de tineri taletați ȋmbrӑcați ȋn costume naționale. Din nou cu trenul, a plecat spre a
face anchete ȋn Ṣibot( Alkenyér), și mai departe spre Bӑlgrad(Karlsburg), unde a avut
ocazia sӑ audӑ vorbirea oamenilor din Daia și Totoǐ, apoi a plecat mai departe la
Teǐu(Tővis), unde ȋn aceiași perioadӑ de timp a studiat și dialectul din apropierea
Stremț(Diód), apoi a plecat spre Blaj (Blasendorf), locul ȋn care a avut parte de o primire
cӑlduroasӑ și de ajutor și ȋndrumare de la ȋnsӑși eminența sa, șeful mitropoliei, care i-a
pus la dispoziție un echipaj de cӑlӑtorie. Așa a vizitat locurile Sȋmcel și Spin. Ȋn ziua
urmӑtoare a fost din nou zi de piațӑ, ceea ce a dus la adunarea ȋn același loc a multor
oameni din localitӑți diferite și anume: Cergӑǔ mare(Nagy Cserged), Cǐufud, Roșia,
Fӑget(Olah Bükkős, ȋn direcția dinspre Mediaș), Alecuș(Elekes) și Mihalțǐ(Mihalczfalva).
Din Micӑsasӑ a plecat mai departe pe jos la Ṣeica Micӑ, un sat cu 1200 de sași, care
avea și un numӑr mare de romȃni ȋn interiorul lui( 700) , apoi a fost ȋn Groß Schelken,
de unde cu trenul a plecat spre Sibiu, unde a fӑcut un popas de trei zile.
Ȋnsoțit fiind de un tȃnӑr francez pe nume von M.Duchesne-Fournet, care se afla
ȋn Sibiu pentru a ȋnvӑța limba romȃnӑ, a plecat pe jos mai departe trecȃnd prin Reșița ȋn
Rӑșinar, apoi ȋn zilele urmӑtoare și-a continuat cӑlӑtoria spre Poplaca, unde a fost
așteptat de o delegație a comunei Seliște, care l-a ȋnsoțit într-acolo, unde Weigand a
avut parte de ȋncӑ o petrecere datӑ ȋn cinstea lui ca la Lipova, eveniment la care nu s-a
așteptat și care l-a luat prin surprindere. Apoi drumul sӑu s-a ȋndreptat spre Rodu, pȃnӑ
unde a fost ȋnsoțit de d-l Duchesne-Fournet și care a decis sӑ se ȋntoarcӑ, apoi spre
Poiana, Reußmarkt (Mercurea), apoi fӑrӑ oprire a trecut prin Mühlbach și s-a oprit ȋn
Karlsburg(Bӑlgrad). Apoi, folosindu-se de tren pȃnӑ la Meteș și mai departe la
Zlatna(Schlatten), de unde din nou cu cӑruța prin zone de pӑdure ajunge ȋn Bucium,
Abrud, Cȃmpeni unde era zi de tȃrg și unde Weigand a avut din nou ocazia sӑ-i
cunoascӑ pe moții din Sohodol, Ponorel, Lupșa și Albac. Urcȃnd pe Aranjosch a
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coborȃt ȋn Ofenbaia, Sӑlciua, Buru, Turda, unde a fӑcut cercetӑri asupra dialectului din
Copan, de unde din nou cu ajutorul trenului a ajuns ȋn Cluj, apoi prin valea Crișului
Repede a plecat spre Ciucia de unde a fӑcut o excursie ȋn Fechetӑǔ, apoi din nou cu
trenul a plecat mai departe spre Vad (Rév) și Oradea mare. Weigand , urmӑrindu-și
teritoriul vizitat și delimitat de Crișul Negru ȋși apreciazӑ munca afirmȃnd cӑ efortul a
meritat. O parte cu cӑruța o alta cu trenul, Weigand a vizitat și locurile Hajo, Topa de
sus, Nimuieștǐ de la Beǐuș, Vașcӑu. Ṣi aici a dat de tȃrg, astfel cӑ a notat vorbirea
oamenilor din Seliște și Cӑlugӑrǐ. De aici, nu a plecat singur ci a fost ȋnsoțit de
profesorul Sala care l-a dus cu cӑruța peste zona muntoasӑ pȃnӑ ȋn valea Crișului Alb,
trecȃnd prin Lazurǐ unde au și ȋnnoptat, apoi ș-au continuat drumul spre Ciucǐ. Cu trenul
a plecat spre Butenǐ, apoi a trecut prin Arad, care era punctul final al cӑlӑtoriei sale ȋn
scop dialectal, cӑtre Curticǐ localitatea cu numӑrul 89, ȋn timp ce pe durata celor șase
sӑptӑmȃni de cӑlӑtorie, a trebuit sӑ facӑ anchetӑ aproximativ ȋn douӑ localitӑți pe zi.
Ceea ce l-a ajutat sӑ ajungӑ la rezultatul dorit, a fost și faptul cӑ ȋn unele zile prin
localitӑțile prin care a trecut era tȃrg, dar și datoritӑ faptului cӑ nu și-a permis nicӑieri sӑ
poposeascӑ mai mult de o noapte. Așa s-a fӑcut cӑ Weigand a traversat toatӑ regiunea,
și numai porțiunea dintre Deva cӑtre Ciucǐ, deci partea superioarӑ a Crișului Alb, a
rӑmas nevizitatӑ dar cercetarea dialectalӑ s-a fӑcut ȋn acea zonӑ.
Pentru a-și ușura munca, Weigand l-a trimis ȋn Transilvania, pe cheltuiala
seminarului, dupӑ ce l-a pregӑtit ȋn prealabil printr-un curs special, pe d-l dr.Bacmeister,
care a fost trimis la fel ca ceilalți doi dintre elevii sӑi și anume pe d-l Stinghe și d-l
Pușcariu, sӑ-l sprijineascӑ ȋn activitatea de cercetare. Ȋn decurs de aproximativ zece
sӑptӑmȃni, din care el a petrecut o bunӑ parte ȋn Brașov și București, a anchetat
dialectal 32 de puncte, dintre care Weigand nu a trecut patru ȋn lista sa, deoarece erau
aceleași, pe care el ȋnsuși le-a anchetat, și care i-au servit acestuia doar ca modalitate
de control.(Oradea mare140, Topa 142, Nimuieștǐ 143, Abrud 126), atfel 28 de localitӑți
(150-177), au fost anchetate de d-l dr. Bacmeister. D-l Bacmeister a vizitat apoi
localitӑțile Gyula, Micherchǐ, Cefa, pe porțiunea între Arad și Oradea Mare, apoi valea
Crișului Negru (Tӑșad, Drӑgești, Topa de sus, Cӑpȃlna, Ceche, Popmezӑu, Roșia,
Dameș, Gurbeštǐ, Beǐuș, Petroasӑ, Vașcӑu, Crișcǐori), apoi trecȃnd munții Bihorului a
ajuns ȋn Țara Moților (Vidra de sus, Scӑrișoara, Cȃmpenǐ), apoi a trecut prin Abrud ȋn
Bӑlgrad. La ȋntoarcerea sa din Brașov, și-a ȋnceput cӑlӑtoria ȋn Deva, a mers pe jos
pȃnӑ la Fornӑdie, Vӑlișoarӑ pȃnӑ ȋn Valea Crișului Alb (Brad, Junen, Cebe, Tȋrnava,
Hӑlmagǐ), apoi a plecat cu trenul spre Arad, de unde a vizitat locurile Cenad și Nadlac.
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Weigand a apreciat mult și i-a mulțumit d-lui Bacmeister, pentru munca grea pe care,
deși ȋncepӑtor, a dus-o cu bine la capӑt.
Fiind satisfӑcut de realizӑri, Weigand se adreseazӑ mulțumindu-le tuturor
celor care i-au fost de ajutor și l-au ȋnsoțit, susținut sau ȋncurajat ȋn drumul sӑu dedicat
muncii de cercetare.115
Uitȃndu-ne cu luare aminte la opera monumentalӑ pe care Weigand ne-a
lӑsat-o, noi nu putem decȃt sӑ facem același lucru: sӑ-i mulțumim cӑ a ales sӑ-și
desfӑșoare acivitatea de cercetare pe teritoriul romȃnesc, fapt care ne-a onorat și ne va
onora atȃt timp cȃt aceastӑ națiune va continua sӑ existe ca și popor.

4.2. Descrierea dialectelor de pe cursul Crișului și al Mureșului
4.2.1 Valoarea semnelor lingvistice

Dupӑ ce Weigand ne-a prezentat localitӑțile pe care le-a vizitat ȋn scopul
anchetelor sale dialectale, el și-a concentrat caracteristicile de bazӑ a zonei pe care a
cercetat-o, precizȃnd cӑ la caracteristicile identificate ȋn dialectal bӑnӑțean se mai
adaugӑ nou sunetul i care descrie sunetele guturale acoperite cu caracter de i care se
ȋntȃlnesc des ȋn aceastӑ regiune.
Diftongii plutitori e, o sunt prezenți destul de des ȋn regiune, așa reiese din
rezultatele ȋnregistrate de anchetator, dar ei se transformӑ adesea ȋn monoftong e, o,
ceea ce pare o caracteristicӑ ȋntȃlnitӑ și ȋn Banat, lucrul de care nu este foarte sigur.
Deși Weigand a ȋntȃlnit și seria de vocale șoptite din care fӑceau parte o, e, el
ar fi trebuit sӑ le treacӑ pe acestea ȋn seria formatӑ din e, i, u , ȋnsӑ deși ele apar numai
ȋn anumite condiții, anchetatorul a optat pentru trecera lor numai la categoria “Zusätze”.
Din categoria consoane, numai cele palatale au reușit sӑ-i atragӑ atenția
anchetatorului. Sunetele din Banat se pot auzi și ȋn partea de sud-vest a regiunii dar ele
s-au transformat ȋn altceva ca de exemplu: tś>t’ sau k’, dź>d’ sau ģ ( sunetul k’,ģ se
ȋntȃlneau și ȋn unele cuvinte ȋn Banat), ca de exemplu fratśe>frat’e, fraḱe și numai sus
de tot ȋn nordul regiunii se aude curat cuvȃntul frate.
Weigand a gӑsit pentru sunetele t’, d’, echivalente ungurești și anume ty, gy .
Ȋnsӑ și ȋn aceastӑ regiune, Weigand s-a confruntat cu o problemă pe care nu a reușit
sӑ o rezolve și anume el a auzit printre romȃnii cu studii, o categorie care nu a fost ȋn
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stare ca ȋn timpul actului vorbirii sӑ facӑ o deosebire ȋntre t’ și ḱ; mai mult anchetatorul a
gӑsit o comunitate ȋn Valea Bihorului, care folosea o astfel de pronunțare complicatӑ a
sunetelor t’, ḱ ȋncȃt acești vorbitori puteau duce pe culmile disperӑrii chiar și pe cel ce
avea urechea formatӑ deoarece sunetele respective nu puteau fi delimitate, Weigand
nu putea sӑ spunӑ spre exemplu acu s-a vorbit cu t’ sau acu cu ḱ.
Weigand a constatat cӑ sunetele din Banat ś, ź(provenite din c, g) se
transformau ȋn ŝ, ẑ apoi mai departe ȋn tŝ, dẑ sau ȋn tś, dź, iar tš, dž au apӑrut numai ȋn
partea de nord-est a regiunii. Ȋn timpul anchetelor, Weigand a mai observat printre altele
că tratamentul sunetelor sonore diferӑ de cel al celor surde, spre exemplu sunetele
africate sunt rӑspȃndite altfel, atunci cȃnd sunt ȋnsoțite de sunete surde. Un exemplu ȋn
acest sens este pronunțarea ȋn multe dintre regiuni a cuvȃtului žanӑ ȋn loc de geanӑ.
Aceastӑ nouӑ regiune cercetatӑ se deosebește de dialectul bӑnӑțean și prin caracterul
pe care ȋl au sunetele ŝ, ẑ care sunt ȋntȃlnite acolo sub forma ś, ź. Senzația pe care
sunetele ŝ, ẑ o lasӑ asupra auzului este una de sunete neclare, pronunțate mai deschis
ca s, z dar asemӑnӑtoare cu ś,ź ele sunt ușor de ȋnlocuit cu sunetele surde ś, ŝ atunci
cȃnd ochiul, nu-i vine ȋn timpul anchetei , ȋn ajutor urechii. Afirmȃnd aceste detalii,
lingvistul atrage atenția asupra complexitӑții actului anchetei, care de multe ori pentru
a-și spori eficiența se folosește nu numai de ureche ca organ principal ȋnsӑrcinat cu
deslușirea tainelor limbii vorbite, ci recurge la adjuvanți, ca de exemplu ochii.
Schimbarea sunetelor ẑ cu ź este mai puțin posibilӑ, deoarece acest sunet se aude mai
mult ź.
O altӑ problem pe care anchetatorul o ȋntȃlnește este diferențierea sunetelor tś
și tŝ. Weigand a recurs la aceastӑ marcare a diferențelor dintre cele douӑ sunete
palatale numai pentru ca sӑ arate cӑ articulația limbii ȋn Banat este cea mai profundӑ și
se realizeazӑ, ȋn partea din fațӑ a limbii, ȋn timp ce ȋn partea de nord, respectiv ȋn partea
de nord-est, ea se realizeazӑ ajutȃndu-se de partea din fațӑ a limbii, astfel sunetele
ś(c), ź(g), tś(t), dź(d) se transformӑ ȋn tŝ, dẑ, t’, ḱ, d’, ģ. Palatalizarea seriei dentalelor a
fost ȋnlocuitӑ de palatalizarea seriei de labiale.Toate aceste caracteristici vor fi notate de
Weigand cu foarte mare precizie pe hӑrțile din atlasul sӑu lingvistic.
Weigand a descoperit ȋn aceastӑ regiune și o tendințӑ de utilizare a așa
numitului ”spiritus asper”, care se ȋntrebuința ȋn unele cazuri pentru a da sonoritate
ȋnceputului unor cuvinte ca de exemplu: kap’ – kapǔ
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Ṣi despre alte particularitӑți ale acestui dialect, Weigand a vorbit ȋntr-un alt
capitol.116

4.2.2 Ȋnregistrarea rezultatelor anchetei

Așa cum ne-a obișnuit deja, Weigand a urmat o metodӑ de lucru pe tot
parcursul anchetei. Astfel, toate rezultatele erau trecute ȋn caietul sӑu de lucru, care
cuprindea și descrierea traseului pe care l-a urmat, iar aceste informații valoroase nu
le-a pӑstrat numai pentru el, ci le-a fӑcut publice de aceea, orcine e curios sӑ afle detalii
despre munca lui nu are decȃt sӑ consulte toate anuarele și sӑ tragӑ concluzii. Pentru a
ușura munca celor care nu stӑpȃnesc limba germanӑ, ȋn care au fost publicate
materialele, dar și pentru a urmӑrii evoluția anchetei la nivel fonetic ȋn toate cuvintele
care se aflau pe chestionarul de studiu al marelui cercetӑtor, voi prezenta rezultatele
ȋnscrise ȋn dreptul fiecӑrui cuvȃnt transcris fonetic.
De data aceasta, Weigand a fost nevoit sӑ-și mӑreascӑ numӑrul cuvintelor
ȋnscrise pe chestionar cu ȋncӑ 5, pentru a aduce mai multӑ luminӑ la nivelul unor grupuri
de sunete care se comportă fonetic altfel ȋn vorbirea oamenilor de aici. Astfel, la
cuvȃntul 23b inimӑ, a trebuit sӑ facӑ adӑugiri din cauza lui n care se aude ȋn vorbire ca
r; apoi la 22b pepten, 43b vin, 43c merlӑ, pentru o mai bunӑ ilustrare a schimbӑrii
labialelor, 60b vulpe, 65b slab, din cauzӑ cӑ sl>skl. Au existat și cuvinte care au avut o
foarte mare varietate foneticӑ pe care anchetatorul a trecut-o ȋn revistӑ recurgȃnd la
subclasificӑri de genul a, b etc. Acolo unde ancheta a fost realizatӑ de d-l dr.
Bacmeister, localitӑțile au fost trecute ȋntre paranteze:
1. cȋne pentru acest substantiv, au fost identificate 5 variante fonetice, fie de Weigand
ȋnsuși, fie de d-l Bacmeister(cele trecute ȋntre paranteze)
1.1a). ku e uneori ki e, acestea sunt formele obișnuite ȋn pronunțare [150, 157, 160,
161,163, 164,168-177]
b). kui e [152-156, 158, 159, 162, 165, 166, 167]
1.2. kunee 118, 120, 121
1.3 kune 106, 107, 113, 115-117
1.4 kuine 109-111
1.5 ke e 82
2. fӑinӑ cu trei variante fonetice identificate:
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2.1 fo no 61-64, 66-75, 77-121, 148 [150, 167, 168, 171, 174, 175]
2.2 fo no 76, 146, 147
2.3 forino 65, 122-145, 149[151-166, 169,170,172,173,176,177] .
3.grǐu cu cinci variante identificat astfel:
3.1 gruu aceasta e forma obișnuitӑ, cu toate cӑ d-l Bacmeister nu a notat-o, doar
Weigand
3.2 greu la fel ca și ȋn dialectul bӑnӑțean probabil gӑsit de d-l Bacmeister și ȋn
localitӑțile 153, 154, 156 .Ȋntrebarea este, dacӑ d-l Bacmeister a identificat aceastӑ
formӑ și ȋn alte localitӑți, iar distinsul Weigand le-a trecut cu inima ȋndoitӑ dupӑ cum se
vede ȋn caiet, de ce maestrul nu are totalӑ ȋncredere ȋn ȋnsemnӑrile ucenicului sӑu?La
aceastӑ ȋntrebare nu prea gӑsesc din pӑcate un rӑspuns concludent, doar unul
presupus, pe care conjunctura nu-mi permite sӑ-l numesc. Las loc ca fiecare sӑ creadӑ
ce vrea sau ce poate.
3.3 griu 111, 119 [150, 151, 152, 155, 157, 160-164, 166-177] .
3.4 grou 140,141,143 [153, 154, 156, 158, 159, 165]
3.5 griu 76, 77
Weigand a presupus cӑ ȋn aceastӑ zonӑ va ȋntȃlni urmӑtorul fenomen: cӑ u va fi ȋnlocuit
prin i plin, acest lucru l-a spus și l-a publicat ȋn cel de-al treilea anuar al sӑu la pagina
211, fapt care ȋntr-adevӑr s-a și adeverit, spre totala bucurie a cercetӑtorului. Mai existӑ
și alte cuvinte ȋn care acest fenomen este prezent și anume briǔ, riǔ, rid, rimӑ, unde rȋ
se transform ȋn ri. Ȋn localitatea 82 se spune rid, urit, dar gruu, bruu.
4. orz cuvȃnt identificat cu 6 variante fonetice astfel:
4.1 ọrdz 63, 64, 71, 72, 75-79, 82-84, 89, 90, 127
4.2ọrdz 120, 128, 130
4.3 uordz 67, 118, 146, 147
4.4 ọrz 66, 68, 69, 70, 74, 80, 81, 86, 88, 91-118, 122, 123 [161, 166-168, 169]
4.5 uorz- despre acest substantiv, Weigand precizeazӑ cӑ este bisilabic 61, 62, 65, 73,
85, 87, 121, 124-126, 129, 143-148 [150, 159, 163-165, 169, 171, 174, 175] uoz [153]
4.6 a) uorz 131-142, 149[151, 152, 162, 176]
b) uorz [154, 156-158]
5. secarӑ
5.1 sokaro 61-67, 71, 74-82, 86, 93-129, 131-140, 142, 144, 145, 148, 149[150-153,
156, 161-163, 167-177]
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5.2 a) s karo. Pentru aceastӑ formӑ, Weigand precizeazӑ cӑ ar mai fi o variantӑ, pe
care el a notat-o doar o datӑ ȋn 143, ȋnsӑ la d-l Bacmeister apare de 8 ori; e vorba de
sakaro, 68, 72, 73, 83-85, 87-92, 130, 141, 143, 146, 147
b) sakaro [154, 155, 157-160, 164]
5.3 sekaro 69, 70 [165, 166]
6. mȋnc doar trei variante fonetice identificate:
6.1 mu k 61-149,[150-177]
6.2 mu kǔ [ 151, 153, 154, 156-158].
6.3 monunk 117, 136
7. pasere cu cinci variante :
7.1 p se e pl. pose 61-94, 98-105,110,117,119-127,134,141,147.
7.2 p se e / p sere pl. pase 128-132 [168-172, 175, 176].
7.3 pos e pl. pose 95-97
7.4 p sore pl.p se 106-109, 111-116, 118, 133, 135-140, 142-146, 148
7.5 pasoro [150-167] variantă pe care Weigand ar fi ȋncadrat-o la IV.
8. sboarӑ, doar douӑ variante identificate:
8.1 zboaro sau zboro 61-149 [150-156, 160-163, 166, 167, 169, 171]
8.2 zboro [151-154, 157-159, 164-165, 168, 170, 172-177]
9. rȋndunea, substantiv identificat cu cinci variante fonetice:
9.1 runduńe pl. runduńeľe 62, 63, 66, 68-71, 75-77, 82, 86-89, 91-97, 99-104, 108,
119, 120,125,134
9.2 runduńeuo, pl. runduńeľe 61, 64, 65, 78-81, 83, 84, 124, 126, 127, 133, 135, 136,
138-146, 149 [150-177]
9.3 runduńeuo, pl.runduńeľe 67, 73, 74, 90
9.4 rundunea, pl.rundunele 107, 113, 115-118, 121-124, 128-132, 147, 148
9.5 runduńe, pl.runduńeľe 72, 85, 105, 106, 112, 114, 137
Weigan adaugӑ cӑ existӑ multe locuri unde apare și varianta runduńiko, formӑ pe care
a identificat-o și Bacmeister ȋn 167, 170]
10. vrabie
La acest substantiv apar formele din Banat I-VII, de aceea Weigand nu le mai amintește
dar lȃngӑ acestea se adaugӑ și:
10.8 a) vrabie pl. vrobi 66, 67, 69, 71-81, 86, 93, 98, 115, 142[150-157, 159, 160, 162165, 167-169, 173, 174, 176, 177 .
b).vrabie 158
10.9 vrab ie pl. vrabgii 118, 120, 122(o ), 123, 124, 128, 130, 139, 144, 145
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10.10 vrab e pl. vrob i 99, 125, 126, 127, 129, 131, 132
10.11 vrabd e pl. vrabd i 134-138, 147[161, 166, 170-172,175]
10.12 vra ie pl. vrogii 101-104, 106, 111, 116, 117, 121
10.13 vrad e - vrod i 105, 110
10.14 vrabdźe, pl. vrobdźi 83, 84
10.15 brabie, 141
10.16 vrobe e, pl. vrobets 61, 62
10.17 vrobet e pl.vrobets 63, 64, 82
10.18 vorobet e, pl.vorobets 87-90
10.19 horobet e 91, 94
10.20 borobet e 92, 96
10.21 vrobetso 68, 70
Referindu-se la acest substantiv, Weigand a precizat cӑ ȋn ciuda multitudinii și
varietӑții de forme, explicarea lor nu a impus probleme, chiar dacӑ ȋn unele locuri acest
cuvȃnt nu este cunoscut și se ȋntrebuințeazӑ ȋn locul acestuia substantivul pasӑre.
11. aripӑ
Ṣi de data aceasta Weigand a identificat o gamӑ variatӑ de forme, astfel:
11.1 a) ripo-pl. oriph 63, 64, 70, 73, 83, 86-89, 91-98
b) ripo-pl.orip 66, 75, 79, 82 apare și forma oripo 90
c) rpie-pl. orpi 68, 71, 72
d) rpo-pl. orp 80, 81, 84
e) ripo-pl. orip i 122
f) ripo-pl. ori 100
g) ripo-pl oript i 138, 147
h) ripo [155, 157, 159-162, 164-170, 172-175, 177 ]
11.2 a) ripo-pl. rip 74, 85, 139, 140, iar pl. rih , 141, 143, 148
b) ripo-pl. rip i 99, 123-125, 127-130, 146
11.3 ‘ ripo-pl. oriph 77, 78
11.4 ‘arpo-pl.‘orph 67, 69
11.5 ca ȋn dialectal bӑnӑțean
11.6 a) ar po -pl. ar p 61, 65, 115, 126, 142, 144, 145, 149 150-154, 156, 158, 163,
171, 176 acest substantiv ar avea plural diferit pe care Weigand nu-l noteazӑ, nu se știe
de ce poate notarea d-lui Bacmeister nu a fost ȋn concordanțӑ cu ceea ce a identificat
Weigand sau poate variantele notate de elevul sӑu, erau prea numeroase. De data
aceasta, Weigand se rezumӑ numai la precizarea “plural diferit” .
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b) ar po -pl. ar ph 62; sau pl. ar p

131, 132, 133, 136; pl. aript 134, 135 sau

aripi 101 167
11.7 a) arépo- pl.are 102-114, 116, 121 sau pl. arép‘ 106
b) arépo -pl. arep i 118
c)ar po-pl. aroph 119
d) ar po-pl. arep i 120
Weigand a adӑugat la aceastӑ ultimӑ formӑ și una care provine din aromȃnӑ și
anume areápito dar și varianta foneticӑ árpito, despre care afirmӑ numai cӑ a ȋntȃlnit-o
ȋn timpul anchetelor sale.
12. panӑ
12.1 pano pl. peńe 61-70, 76, 80, 86, 126, 135-148[150-166, 172-177]
12.2 peano-pl. peńe (penee) 71-75, 77-79, 81-85, 87-105, 108, 118-125, 127-134,
149[167-171]
12.3 peano-pl. pene, pene 106, 107, 109-111, 113, 115-117
12.4 pono-pl peńe 90
13. ușӑ
13.1 ušo-pl. uš, ušul e dar și ušule ; aceste sunt formele cele mai frecvent ȋntȃlnite
13.2 uso
13.3 uše-pl. uš 128-132[162,166]
14. chee
14.1 eie- pl. ẹi 61-65, 68, 70, 76, 86, 88, 91, 92, 98-104, 107, 108, 112, 114, 122,
124-127, 131, 132, 139-143, 149[150-167, 169-173, 176, 177]
14.2 a) t eie -pl. t ei 66, 67, 69, 71-75, 77-85, 87, 89, 90, 121, 123, 133, 146-148 [168,
174, 175]
b) th eie 119
14.3 t eie - pl. t ei 93-97, 105, 129, 134-138
14.4 eie 106, 109-111, 117, 118, 120, 129, 130
14.5 t eie 128, 144, 145
14.6 ẹie 113, 115, 116
Pentru ca sӑ fie sigur de rӑspȃndirea grupului de sunete tś, t’, Weigand a recurs la
interogarea ȋn aceastӑ zonӑ a ȋncӑ douӑ noi cuvinte care conțin aceste sunete; e vorba
de chiamӑ și rӑchitӑ, care nu s-au comportat peste tot la fel dar concluzia la care a
ajuns anchetatorul, a fost cӑ niciodatӑ ȋn regiune nu apare Ќ ȋn loc de tś, t’ ci a constatat
o tendințӑ și o preferințӑ generalӑ pentru utilizarea ȋn vorbire a sunetelor tś, t’.
15. fer
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Ṣi de aceastӑ datӑ, difersitatea de forme este impresionantӑ.
15.1 fẹr –pl. fero 61, 62, 66, 67, 69, 70, 73-76, 78, 80, 81, 84-88, 91, 92, 95-98, 106,
139-144, 149[150, 152-156, 158-160, 162, 168-173, 176, 177].
15.2 fier –pl. fiaro 63-65, 68, 71, 72, 77, 79, 82, 83, 89, 90, 94, 115, 148[151, 157]
15.3 fher 119
15.4 her 93, 99-103, 109-111, 114, 116-118, 120-124, 126-130, 133, 136-138, 145,
146[161, 163-167, 174, 175]
15.5 er 107, 108, 112, 113, 125, 134
15.6 šer sau ŝer 104, 105, 131, 132, 135, 137, 147
Weigand a observat cӑ ȋn pronunțarea acestui cuvȃnt se auzeau mai multe
forme de s. De aceea a ȋncercat sӑ evite eventualele concluzii astfel optȃnd pentru mai
multe modalitӑți de notare a acestui sunet : ś, š și ŝ. Anchetatorul preciza cӑ pentru o
notare cȃt mai exactӑ a acestui sunet a avut nevoie ca uneori vorbitorul sӑ-i vorbească
direct ȋn ureche sau a trebuit sӑ urmӑreascӑ cu atenție modulațiile limbii pentru a decide
dacӑ s-a pronunțat un ś pur palatal sau a fost un s deschis sau s-a auzit un š ȋnchis
care s-a marca printr-un ŝ. Anchetatorul a spus cӑ același sunet, l-a ȋntȃlnit la
Olimpovalachi dar și la cei din Istria, ȋnsӑ și la grecii din Macedonia.
16. cuiǔ
16.1 kuń ǔ 63, 64, 68, 70-73, 75-79, 82, 86-94
16.2 kui[ǔ , aceastӑ variantӑ a fost notatӑ de Weigand ca identificatӑ ȋn toate celelate
localitӑți chiar și acolo unde a fost și d-l Bacmeister.
Fiind interesat de evoluția grupului de sunete prezent ȋn cuvȃntul cui, Weigand a
ales și alte cuvinte unde apare aceastӑ combinație de sunete pentru a vedea dacӑ și ȋn
alte cuvinte sunetele evolueazӑ exact ca ȋn cuvȃntul cui.Nu s-a mirat deloc sӑ constate
cӑ sunetele au avut o altӑ evoluție normală. Printre cuvintele alese ca adjuvante s-a
aflat și cuvȃntul cӑlcȋǐǔ.
17. scaun
17.1 skamn 63, 68, 70, 76, 87, 89, 90, 91, 92
17.2 skaṷn sau chiar skaon, ȋn celelalte comune chiar și acolo unde d-l Bacmeister și-a
desfӑșurat anchetele .
17.3 skaṷnd ǔ 143 158, 161, 162
18. masӑ
18.1 measo-pl. meso 91-93, 146
18.2 a) maso- meso 68-72, 74-89, 94-103, 106-118, 121, 123, 127, 134 dar moso pl
meso ȋn 90.
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b) maso -pl. mesie 124, 128, 137, 138 apre ȋncӑ un pl. mese ȋn Cȃmpeni,
[174,175]
18.3 a) maso-pl. moš 61-67, 142, 143, 148 [155-157, 161, 163, 177]
b) maso-pl.meš 73, 105, 122, 125, 140, 144, 145, 147 [158, 176]
c) maso-pl. mẹs 119, 126, 129, 130, 132, 133, 139, 141 [172]
d) maso-pl. mos 131, 149[153]
18.4 maso-pl. meso 104, 120, 135, mesi 136, meso[153, 159, 162, 164, 167-171]
19. bisericӑ și de data aceasta avem de a face cu o gamӑ variatӑ de forme fonetice :
19.1 bi(e)seriko-pl. biseri 63, 64, 66-85, 87, 89, 90, 105, 107, 112, 113, 119, 133, 146148 formele de plural nu au fost ȋnregistrate ȋn localitӑțile 151, 162, 167, 175 .
19.2 boseriko , ca ȋn dialectul bӑnӑțean din nou ȋnregistrat fӑrӑ plural ȋn 150, 152, 161,
174]
19.3 bi(e, e )seri(e)ko- pl. biserit 61, 62, 65, 86, 88, 91-104, 109
19.4 a) beseri(e)ko-pl. beseri(e)tš(ŝ) 106, 108, 110, 111, 114, 117, 118, 120-122, 125132, 135-142, 144, 145, 149
b) bisẹriko-pl.bisẹritš 115, 116, 123, 124, 134, 143
c) beseriko trecut fӑrӑ formӑ de plural [154, 155-160, 163-166, 168-173, 176, 177]
20. peatrӑ
20.1 peatro-pl. pẹtri, dar apare și un caz singular piẹtri 63, 64, 66-83, 85-87, 89,(90
peotro) 106, 119[150, 168,169, 170, 173-176]
20.2 p atro 88, 98, 115, 118, 120, 122-125, 127, 131, 133, 141[ 161-166, 171, 172]
20.3 pt atro 91-97, 99, 126, 128-130, 132, 134-139, 144, 145[158, 159]
20.4 pt atro 84, 146, 147
20.5 atro 61, 62, 65, 100-105, 107-114, 116, 117, 121,140, 142, 143[151-157, 160,
167,177]
20.6 t atro 149
20.7 t atro 148
21. casӑ, de data aceasta avem doar cȃteva variante fonetice:
21.1 kaso-pl. koš 61-84, 87, 88, 142-145, 148, 149[150, 176]
21.2 koso-pl. kos 90
21.3 kaso-pl. kos 85, 89, 92-141, 146, 147 la fel și pentru celelalte, identificate probabil
de d-l Bacmeister, deoarece notarea s-a fӑcut conform convenției folosindu-se
paranteze]
21.4 kaso-kus 91
22 a. pept
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22.a1.a)pept 63, 64, 69, 70, 75, 76, 78
b) piept 68, 71, 77, 79, 82, 86, 87, 89, 90
22.a2 p ept 115, 120, 123, 131, 133
22.a3 pt ept 126, 129, 132, 134, 138
22.a4 pt ept. Weigand a fӑcut o precizare și anume el presupune cӑ o parte din
variantele trecute la numӑrul 7, ar fi trebuit sӑ aparținӑ tot ȋn aceastӑ categorie,
deoarece a constatat cӑ p ȋnainte de t nu se aude așa bine. 73, 84
22.a5 ept 61, 62, 65, 88, 98, 100-109, 111-114, 116-118, 121, 122, 124, 125, 127,
130, 131, 140-143, 145[150-167, 170-172, 176, 177]
22.a6 a) t ept 91-97, 99, 110, 128, 130, 135-139, 144, 149
b) thept 119
22.a7 t ept 66, 67, 72, 74, 80, 81, 83-85, 146, 147, 148[168, 169, 173-175]
22. b pepten
Acest substantiv a fost introdus de Weigand ȋn lista sa de anchetӑ din localitatea 72
(Zella), deoarece anchetatorul a remarcat cӑ substantivele peatrӑ și pept nu se
comportă peste tot la fel. Introducȃnd acest cuvȃnt, Weigand are ocazia sӑ urmӑreascӑ
evoluția grupului pĕ urmat de u, a, e.
22.b1 a) pept en 75, 78, 86, 87, 89, 90
b) peapton 77, 79, 82
22b2 p eptin 115, 120, 143
22b3, 4 pt dar și pt ,nu l-a auzit Weigand nicӑieri de aceea nu l-a notat
22b5 a) epten 100-106, 111, 114, 121, 122
b) eptin 116-118
c) eptene la fel și oderińe 107-109, 112, 113, 132, 142
d) ep en 98, ep ińe 141
e) apton 122-125, 131, 139, 145
22b6 a)t‘ept in 91-97, 99
b) t‘eptińe 129, 130, 133, 136, 144
c) t apton 110, 128, 134, 138, 149
22b7 a) t ept en 85
b) t apton 72, 73, 74, 80, 81, 83, 84, 146, 147
22b8 th apten 119
23a. sin
23a1 sun –formӑ rӑspȃnditӑ aproape peste tot așa
23a2 sin 83, 84, 117, 118 [158, 159, 164-166, 168-171, 176]
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23b inimӑ
23b1 nimo 101-104, 106-117[167]
23b2 ńimo 61-100, 105, 118-135, 137, 141, 145-149[150, 155-157, 163, 165, 166, 168177]
23b3 rimo 136, 138-140, 142, 143, 144(formele acestea au fost ȋnregistrate de-a lungul
Crișului Repede) 151-154, 158-162, 164]
23b4 ẹrmo 128
24.dinte
24.1 a) int e- ints 63, 64, 66-73, 75-79, 85, 88
b) int e și intie 98, 105, 139-143, 145
c) i

e 61, 62, 65, 122-125, 127(135 nu este sigur cӑ a auzit) [150-158, 161-166,

172, 176, 177]
24.2 a)dźint e 74, 80-84, 86, 87, 89, 90, 146, 147, 148[169]
b) d int e 91-97, 99, 126, 128-138, 144, 149[168, 170, 171, 173-175]
c) dyinth e 119
d) d‘i k e 159
24.3 a) dinte 106, 107, 109-111, 115-117
b) dint e 100-104, 108, 112-114[167]
c) dintee 118, 120, 121
25.deget , din nou avem de a face cu o varietate de forme:
25.1 a) eźo(e)t -pl. eźot e dar și eźok e 65, 76, 122-125[166]
b) ešt -pl. eštse 88, 98
25.2 dźedźot , 25.3 dźedźit e la fel ca și ȋn dialectul bӑnӑțean
25.4 dźeźot -pl. dźeźet e 71-75, 77-84, 89, 90
25.5 a) dźeštŭ –pl. dźešt e 85
b) d ešt 95-100[168]
c) d eźe( e)t ŭ 119, 126, 128-135, 137, 145
25.6 (ẑ)źe(ẑ)źet-pl. –t e, -t e, -k‘e 61, 63, 64, 67-70, 87, 127, 136, 138-144, 146149[150-164, 169-177].
25.7 źe t și źešt 62, 66, 91-94
25.8 a) dešt pl. dest e 101-114[167]
b) dešt -pl.dešte 115-118, 120, 121
Weigand atrage atenția asupra formelor 1b, Vb, VIII despre care spune cӑ la
aceste cuvinte se aude t’ ca sunet final, ceea ce este și corect. Aceste forme pot fi
identificate și astӑzi ȋncӑ ȋn regiunea unde le-a auzit Weigand acum mult timp ȋn urmӑ.
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26. geanӑ
26.1 a) źano pl. źeńe 61-89, 91,(-ne) 107, 119[169-177]
b) źono 90.
26.2 ẑano-pl. ẑeńe 92-105, 112-114, 133, 136, 146-148
26.3 žano-pl. že(e)ne și že(e)ńe ȋn unele 106, 108-111,122-132, 134, 135, 137-145,
149[150-168]
26.4 a) džano-džene 115, 116, 117
džano - dženee 118, 120,121
27. sprinceanӑ
27.1a) sprun ano, pl. sprun eńe 63, 64, 66, 67, 69-73, 75, 77, 82-85, 88, 107
b) sprun ono 90
27.2 spru ano 76, 78-80, 112, 113
27.3 a) sprin ano 68, 74, 81, 87, 89, 119, 133, 146-148[168-177]
b) sprintšano 123-126, 128-132, 135, 137-145[151-167]
c) spri

eano 127

27.4 a) spruntšano-pl. spruntšene 115-117, 122, 134; Alt pl.spruntšenee 106, 108-111,
118, 120, 121,[150]
b) spruntŝano -pl. spruntŝeńe 61, 62, 65, 86, 91-103, 114, 136, 149
c) sprunŝano 104, 105
28. vȋnӑ
28.1 vuno-pl. vuń 63, 64, 67, 68, 70, 71, 73-82, 142, 144, 147 [169, 170, 175, 176]
28.2 vuno -pl. vuńe 61, 62, 65, 66, 69, 72, 83-85, 141, 143, 145, 146, 148, 149[151,
152, 171, 172, 173]
28.3 vuno-pl. viń e 86-105, 112, 114, 119, 122-140
28.4 vuno-pl. vine 107, 113, 115-117, sau vinee 106, 108-111, 118, 120, 121
29. picior, pentru acest substantiv Weigand identificӑ o serie ȋntreagӑ de variante ale
aceleiași forme:
29.1 a) pi ór-pl. pi oaro 63, 64(Weigand noteazӑ faptul cӑ Bacmeister a identificat ȋn
douӑ localitӑți 150 și 151 pluralul pi oaro ȋn rest, ȋn pi oare)
b) pi ór-pl. pi oa e sau forma articulatӑ (nu se știe de ce Weigand a trecut de
data aceasta forma articulatӑ ȋn chestionar, probabil pronunția i-a atras atenția din
cauza muzicalitӑții excessive) pi oaril e , 66-85, 87, 89, 90, 119, 146-148[168-171, 174,
175]
c) pitŝór-pl. pitŝó e 61, 62, 65, 86, 88, 91-98[163]
d) pitšór-pl.pitšóro dar și pitšó e 106, 115, 138-145, 149[150-162, 176, 177]
117

29.2 a) p itŝ(š)ór-pl. p itŝ(š)ó e 99, 118, 120, 122-126, 131[164]
b) p išor 172
29.3 a) pt itšór -pl.pt itšó e 110, 128-130, 132, 134-137
b) pt i or-pl. pt i o e 133
29.4 a) i ór –pl. i ó e 107, 112, 113
b) iŝór 104, 105
c) itšór 108, 109, 111, 114, 116, 117, 121, 127 167
d) itŝor 100-103
30. cӑlcȋĭŭ
30.1 a) kolkuńe pl. kolkuń pentru masculin dar Weigand mai identificӑ o variantӑ și
anume kolkuńe pentru genul neutru
b) k lkińe-pl.k lkiń 77
30.2 a) k (o)lkuń ŭ, neutru k (o)lkuńe 63, 64, 85, 86, 88-92, 94
b) k l ń, cu aceeași formӑ și la plural 73
30.3 a) kolkuiŭ-pl. kolkuie neutru 95-106, 110, 112, 113-115, 118-120, 122-125, 132
b) kulkui 116, 117, 121
c) k lkuiŭ 69, 107-109, 111
d) kolkoi 131
30.4 a) k l i ŭ 61, 62, 65-67, 74, 80, 81, 83, 84, 126-130, 133-139, 141-147, 149[150169, 171, 172-174, 176, 177]
b) kal i ŭ 148 170, 172, 175]
c) kolt i ŭ 140
31. genunchĭŭ; și de data aceasta Weigand a notat o diversitate mare de variante
fonetice:
31.1 a)źenu

e. Pentru acest substantiv, Weigand a notat douӑ forme de plural și

anume una pentru masculin źenu Ќ iar cealaltӑ pentru neutru źenu Ќe .
b) źenu

e cu pl. masculin terminat ȋn –ts 61-64, 74, 86, 91[171, 175]

c) źenunt e cu pl. masculin terminat tot ȋn -ts adicӑ źenunts, iar pl.neutru
źenunt e 66-73, 75, 77-85, 87-90[169]
d) źenuth e pl. źenunuts 119, 126
31.2 a)ẑnunt e-pl.ẑnunts 92-99, 146-148[177]
b) ẑenu

e- pl. ẑenu

100-105, 112-114

31.3 a) ženu

e-pl. ženu

pentru masculin iar ženu

142, 144, 145[ 150, 152-153, 155, 157, 160-167, 170]
b) ženu

e- pl. ženu ts 124, 125, 127-129
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e cea de neutru 106, 108-111,

c) ženunt e-pl. ženuntsu 134, 149
31.4 a) ž(ź)eru

e-pl. ž(ź)eru

, ž(ź)eru ts 117, 121-123, 130, 131, 133, 136[151, 158,

159]
b) žeru

- pl. žerunts 139, 141

c) žerunt e- din nou aceastӑ formӑ e trecutӑ la plural neutru, žerunt e 140 dar și la
masculin žerunts 132, 135, 137, 138, 143
31.5 a) ǵeru
b) ǵenu
31.6 a) ienu

e-pl. ǵeru

118,120

e 115, 116
e 172

b) ienunt e [173-175]
32. grӑdină
32.1a) grodź no 63, 64, 66-85, 89 (Weigand a remarcat cӑ d-l Bacmeister a notat numai
formele grod ino și gred ino fӑrӑ a preciza accentual) .
b) gro( )d no 86, 91-99, 126, 129-131, 144, 146, 147, 149
c) grody no 119
32.2 grod no 100-103, 106-118, 120, 121
32.3 groǵ no 87, 88, 122-125, 127
32.4 a) greǵino 61, 65
b) gred ino 104, 105, 133, grod ino 132, 135-138, 140, 142, 143, 145
c) grodźino 90
32.5 a) gredo 62
b) ogredo 148
32.6 a) gard 128, 134
b) ograd 139, 141
Weigand face un lucru puţin așteptat și anume adaugӑ ȋn lista sa de anchetӑ
douӑ cuvinte care formeazӑ același câmp lexical; el a optat pentru introducerea
cuvintelor ogradӑ și gard pe care nu le ancheteazӑ ȋn toate localitӑţile ci doar izolat.
33. lemn
33.1 l emn-pl. l emńe aceasta este forma pe care Weigand o trece ca fiind obișnuitӑ ȋn
partea de vest
33.2 lemn-pl. l emne 106, 107, 109-111, 113-118, 120, 121 (lemn ŭ – lemńe 150-177)
34.mӑr
34.1 a)mor-pl. mero 66, 78, 79, 80, 85-90, 92-94, 149
b) mor-pl. miero 63,64
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34.2 mor-pl. me(e ) e 61, 62, 65, 67-77, 81, 83, 84, 95-100, 107, 114, 119, 122-128,
133, 134
34.3 mor-pl.mere sau meree 101-106, 108-113, 115-118, 120, 121, 129-132, 135148[150-177]
34.4 a) mur-pl.mero 91
b) mer-pl. me e 82
35. parӑ
35.1 a) paro. La acest substantiv, Weigand nu mai noteazӑ toate formele, el s-a
rezumat doar la precizarea cӑ acesta formeazӑ pluralul ȋn – e, -ro exact ca ȋn cazul
cuvântului mӑr. 61-70, 74, 76, 80-89, 95-100, 106, 115-121, 126-128, 130, 135149[150-153, 155, 158, 161-164, 166, 172-176].
b) poro-pl. pero 90
35.2 pearo 71-73, 75, 77-79, 91-94, 101-105, 107-114, 122-125, 129-134[167-171].
Weigand a observant cӑ la dr. Bacmeister nu a amintit un plural de genul mero, la
acesta se gӑsește pluralul pero ȋn 158, 169-172, 175
Vorbind despre rӑspândirea formelor panӑ, parӑ și pearӑ, pearӑ, Weigand a
observant cӑ aceasta nu este uniformӑ. Pe când pearӑ se ȋntâlnește ȋn localitatea cu
numӑrul 34, peanӑ dimpotrivӑ apare ȋn 60. Fӑcând din nou comparaţie cu dialectul
bӑnӑţean, Weigand constatӑ cӑ acolo a ȋntâlnit cuvântul peanӑ de trei ori, ȋn timp ce
pearӑ nu l-a auzit. Dar anchetatorul puncteazӑ un detaliu semnificativ și anume cӑ cu
toate neajunsurile existӑ multe locuri unde existӑ pronunţarea peanӑ dar și parӑ.
36. roșiŭ
Dacӑ nu am știi din ancheta realizatӑ ȋn Banat cӑ Weigand a urmӑrit evoluţia
substantivului și nu a adjectivului roșu, am putea fi pe moment dezorientaţi când am
vedea forma foneticӑ sub care este trecut cuvântul anchetat. Şi acum anchetatorul a
prezentat formele fonetice variate ȋn funcţie de gen, un detaliu care are un rol important
deoarece la nivel fonetic, diferenţele de pronunţare pot prezenta variaţii semnificative,
pe care Weigand le-a urmӑrit uneori pe timpul anchetei sale.
36.1 a) rošui - pl. fem. rošuie 63, 64, 76-78
b) rošŭ-pl. fem. rošuie 65-75, 80-85, 87-95, 98, 99, 107, 108, 119, 121, 144, 145,
148
36.2 ca ȋn dialectul bӑnӑţean
36.3 rošu f. rošie 100, 102-106, 109-118, 120, 122-134,136-143, 147,149, rošŭpl.rošie 150-177]
36.4 Weigand a identificat aceiași variantă ca ȋn Banat
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36.5 roš fem. rošie 61, 62, 86, 96, 97,135
36.6 rošŭ fem. rošo 79, 101,146[175]
37. alb
Cu acest cuvânt a ȋnceput seria adjectivelor.
37.1 alb 61-82, 85-89, 91, 92, 98, 99,114-117,119,121-123,125-128,135,146-148 [150177]
37.2 albŭ 83, 84, 93-97,100-113,124,129-134,136,137,140,144,145
37.3 albu 118,120,138,139,141-143,149
37.4 olbŭ 90
38.galben
38.1 galben, galbin 85-124,131-133[167, 170]
38.2 a) galbon 61-84,125 comunӑ ȋn care nu e sigur cӑ aceasta e varianta foneticӑ
auzitӑ,126-130,134-149,[150-166,168,173, 174, 176, 177]
b) galben[169, 171, 172, 175]
39. verde
39.1 verdźe 63, 64, 66-90, 146-148
39.2 a) verd e 91-105, 108, 112-114, 126, 128-145,149[150-154, 156, 159, 161-165,
167-177]
b) verdye 119
39.3 verǵe 61, 62, 65, 122-125, 127[155, 157, 158, 160, 166]
39.4 a) verdẹ(į) 106, 107,109-111,115-117
b) verdee 118, 120, 121
40. vȋnet
40.1 vunot 61-149[150-177]
40.2 vunet [159, 161, 162]
41. cireașӑ
41.1a) ire o pl.- irešo 63, 64, 66-77, 79-85, 87, 89, 90, 107, 112, 113, 133, 148[168,
169,174,175]
b) urešo 78
c) ireso 146, 147
d) irašo171
41.2 ŝirešo 104, 105
41.3 a) t /tŝirešo 88, 91-102
b) tŝireso 61, 62, 65, 103[161-164, 166]
c) tŝireso pl.tŝirẹš 86 176-177]
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41.4 a) tširešo cu plural identic, 108-111, 114, 122-132, 134, 139 [153,154]
b) tšireso plural identic, 135, 136, 141-143, 149 [155, 162, 167]
c) tšireso-pl.tširesie 137, 138, 144, 145
d) tšireso-pl.tšireso 115
e) tširaso-pl. tšireso 140[150]
f) tšureso-pl. tšurešo 106, 116-118, 120, 121
41.5 fh irešo, cu aceiași formӑ de plural, 119
42.stejar
42.1 a) striž r 76
b) strežan 83
c) strežer 113
42.2 stunžer 106, 117
42.3 a) stožer 63, 64, 86, 88, 92, 95-100, 107, 110-112, 114, 116, 118, 120
b) štež r 115, 119, 121 126
c) stež r 77, 124 [150,162,163,166,168]
În multe dintre locuri, acest copac nu era cunoscut, de aceea Weigand a ȋnlocuit
cuvântul cu gorún 79, 80, care se pronunţa góron ȋn 61,62,65,104,123,132-134, 138,
139,142,143,146,147 și górun ȋn 69, 135, 136.
43. frasen
43.1 a) frasun 63, 64, 74, 79, 80, 83, 84, 87-94, 101-113, 115-121, 125, 126, 135-137
[163,170,172]
b) frason 65, 81, 82, 85, 86, 95-99, 122-124,128-131,134 frasen [168, 169, 171,
173-175]
c) frasin 127, 132, 133[164-166].
d) frasum 100
43.2 a) frapsun 66, 138, 139, 140 [155, 156, 157]
b) frapson 142
43.3 a) fraksun 67, 69-73, 75, 77, 78
b) fraksin 68
43.4 a) frasuńe 145-147
b) fraksuńe 76
c) fraptsuńe 144, 148, [161, 162]
43.5 fraptsun 61, 62, 141, 143 [159, 176, 177]
Au existat unele sate unde acest cuvânt nu era cunoscut, deoarece copacul nu
creștea ȋn regiune, de aceea ȋntrebarea nu avea rӑspuns.
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44. teiǔ
44.1 a) t ei ǔ 66, 67, 69, 71-75, 77-82, 85, 87, 89, 90, 119, 133, 146-148 [169]
b) t ii 83, 84
44.2 ḱei ǔ 61-65, 68, 70, 76, 86, 88, 91, 98, 104, 105, 122-127,129, 132, 139, 141-143,
145 [153, 155-157, 161-166, 170-172, 174, 177]
44.3 a) t ei 92-97, 99, 128, 130, 131, 134, 135, 137, 138, 140, 144, 149[175]
b) t ẹie 136
44.4 tei ǔ 100-103, 106-118, 120, 121[167]
45.a) pin
Acest cuvânt a fost aproape necunoscut vorbitorilor, de aceea Weigand l-a
ȋnlocuit cu vin ȋncepând cu localitatea 79. Dr. Bacmeister a fӑcut o singurӑ notaţie, e
vorba de pḱin ȋn comuna 166.
45. b) vin 1a). vin 79-92, 94-98, 106, 115, 126, 139-144, 148, 149
b). vyin 119
2. yin 93, 101-103, 109-111, 114, 116-118, 120-124, 127, 128, 130;
Weigand a notat cӑ ȋn comuna 129, faptul că se aude un ž fin ȋn pronunţie.
3.a) źin 99, 107, 108, 113. Aici anchetatorul a precizat cӑ ź este aproape
ca cel din dialectul bӑnӑţean ź dar nu e identic ȋnsӑ cele douӑ sunete au asemӑnӑri
mari.
b) ẑin 104, 105, 112, 125, 133, 146, 147
c) žin 131, 132, 134, 135, 137
4. in 100, 136, 137
5. ‘in 145
45. c) merlӑ – acest cuvânt era puţin cunoscut și așa a rӑmas și astӑzi deși a trecut
atâta vreme de atunci, de aceea prinderea lui ȋntr-un chestionar de anchetӑ nu a fost
cea mai bunӑ idee.Totuși munca nu a rӑmas total nerӑsplӑitӑ, câteva variante fonetice
izolate ale acestui cuvânt avem:
1.mẹrlo 75, 78-81, 86
2.a) mierlo 76, 82, 89, 90
b) mirlo 106, 115, 119
3.a) mńẹrlo 61, 69, 70, 72-74, 83, 84, 85, 88, 95, 96, 99, 118, 124, 127-130, 135,
137, 143, 148,
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b) mńirlo 91, 92, 94, 97, 120, 122, 146
4. ńirlo (formӑ prezentӑ și ȋn aromânӑ lângӑ ńerlo) 100-105, 107-109, 116, 117
46. jneapӑn .
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Din nou Weigand a dat de un cuvânt rar ȋntâlnit ȋn vorbirea ţӑranilor, ȋnsӑ de
data aceasta aflӑ cӑ ȋn locul acestui cuvânt oamenii folosesc pe cel de fińór (61, 64, 69,
74).
46.1 a) žnepon 116 [169-172]
b)žnapon 119 [155]
46.2 žnepun 106, 117, 118, 120
46.3 žnepor 136,149
46.4 a) žirepon 123,137 [159,165]
b) źurepe(i)n 72-85
46.5 la fel ca ȋn dialectul bӑnӑţean
46.6 a) ž(ź)ineapon 124, 126, 128-130, 132, 138, 144, 145[163, 166, 175, 176]
b) žinapon [161]
46.7 a) žunapon 93, 94
b) ž(ź)uneapon 131, 146, 147[162]
47. cӑmașӑ
Acest substantiv a fost notat de Weigand ca având multe variante fonetice:
47.1a) ḱimešo-pl. ḱimẹš 63-65, 101-106, 109, 111, 113, 114, 122, 123(și ko) 126, 127,
130, 133, 136-139, 141, 149[150-153, 155, 157, 167, 176, 177]
b) ḱimašo-pl. ḱimẹš 107, 108, 110, 112
47.2 a) komašo, komoš 115, 140 pl. komẹš 119
47.3 a) komešo 62, 66, 67, 116-118, 120, 121, 124, 125, 129, 131, 132, 134, 142,
143[154, 156, 162-166, 168, 169, 170-174]
b) komešie 135, 144 (aici apare și cuvântul motušie)
47.4 la fel ca ȋn dialectal bӑnӑţean
47.5 ke- sau k mešo 61, 68-71, 73-99, 128, 145-147[159]
47.6 a) kamešo 72, 148
b) kamešie 100
48. cuţit
48.1 kutsut, aceasta e forma cea mai rӑspânditӑ
48.2 kutsit 83, 128-132
48.3 kutsit[164, 165]
Pentru acest substantiv, Weigand se decide sӑ dea pluralul nu pentru fiecare
formӑ ȋn parte ci se mulţumește sӑ afirme concis cӑ ȋn comunele 106, 107, 109-111,
115-117 pluralul se terminӑ ȋn –te; ȋn 61, 62, 65, 88, 104, 122-125, 127, 135, 139-147,
149 ȋn ḱe, iar ȋn celelalte regiuni pluralul se formeazӑ ȋn –t’e, -tie, -tśe.
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49. ţin
49.1 tsun cea mai rӑspânditӑ formӑ chiar și la dr. Bacmeister
49.2 tsin 83-85, 105, 106
49.3 a)tsiu 128, 130, 131
b) tsuiǔ 118, 120, 123-126, 129, 135, 137, 142, 143[157, 161, 166]
c)tsui 101, 106, 111, 115, 117, 134[167]
50. cer
50.1 e 63, 64, 66-85, 87, 89, 90, 107, 112, 113, 119, 133, 146, 147, 148[169-175]
50.2 tŝ(t )e 61, 62, 65, 86, 88, 91-103 [155, 159-164, 166-168, 176, 177]
50.3 ŝe 104, 105
50.4 tŝer( ) 106, 108-111, 114-118, 120-132, 134-145, 149 [150-153]
51. nor
51.1 nor pl.no 61-85, 89, 90, 92, 101, 104-115, 121-127, 129-133, 136-139, 141-145,
147-149 nor ǔ150-177 pl. no a apӑrut numai ȋn trei comune probabil la dr.Bacmeister
deoarece rezultatul a fost trecut ȋntre paranteze
51.4 nor pl.nou 93, 94, 98, 99, 100, 134, 135, 140
51.5 nour-pl.nou 97, 102, 103, 116-120, 128, 146
51.7 no e-pl.nou 91
51.8 no e-pl.no 86-88, 95, 96
Raportând totul la dialectul bӑnӑţean, Weigand a observant și notat cӑ ȋn
timp ce ȋn Banat erau 12 forme utilizate ȋn vorbire, de data aceasta avem de a face doar
cu 5. Ceea ce a ţinut neapӑrat sӑ precizeze este faptul cӑ “am Himmel” se utilizeazӑ cu
prepoziţia “pe”,”la” sau “ȋn” ȋn funcţie de necesitӑţi.
52. umblu
52.1 umblu 63, 64, 75-78 [164]
52.2 umblu ȋn celelalte comune rӑmase neamintite, ȋn timp ce ȋn Banat forma care
dominӑ vorbirea este umblu
53. searӑ, saro 61-149[150-177]
54. soare
54.1 soa e sau so e dar forma articulată este soaril e 61-102, 104, 108, 112, 114, 115,
118-127, 129, 130, 133, 134, 140, 149
54.2 a) soare115 [153, 159, 161-163, 171, 174-176]
b) sore 103, 106, 107, 109-111, 113, 116, 117, 128, 131, 132, 135-139, 141148(se pronunţӑ la fel ca nopt e) [150-152, 154-158, 164, 166-170, 172, 177]
55. vȋnt
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55.1 vunt aceasta este forma pe care Weigand a gӑsit-o rӑspânditӑ ȋn aceastӑ regiune.
56. vȋnd
Weigand gӑsește interesant acest verb pe care ȋl dӑ cu doar câteva forme la
conjunctiv:
56.1 vind conj. vindo 63, 64, 66-83, 87
56.2 vund conj. vundo 61, 62, 65, 81-86, 88-110, 122-149 [150-163, 165-176]
56.3 vunz conj. vunzo 111-121[164]
57. stea
57.1 a). stea sau stea-pl.stel e (unele fac pl. ȋn stele) 62, 68, 69, 70, 75-77, 82, 85-87,
89-91, 99, 114, 122-125, 128-132, 147[172]
b) štea-štel e(le)100-103, 105, 109, 110, 118, 120, 121
c) sth ea-pl. sth eal e 119
57.2 sta și 57.3 sto la fel ca ȋn dialectul bӑnӑţean
57.4 a) ste-pl. stel e, stele 72, 92-97, 104, 107, 108, 111,115, 134
b) šte-pl. štele 106, 112, 113, 116, 117
57.5 steauo-pl. stel e(stele) 61, 63-67, 71, 73, 74, 78-81, 83, 84, 98, 124, 126, 127, 133,
135-137, 139, 141, 143-146, 148, 149[150-152, 155-157, 159, 161-177]
57.6 steie la fel ca ȋn dialectal bӑnӑţean
57.7 stauo-pl.stel e 88, 138, 140, 142
Tot ȋn aceastӑ categorie, ȋn paralel cu cuvântul stea, Weigand a interogat și
cuvintele mӑsauӑ care se aude ȋn vorbirea celor din localitӑţile 62, 69, 97, 123 la fel ca
și viţeauӑ (acesta se poate vedea sub nr. 60), dar și cӑţauӑ.
58.șea
58.1a) ša-pl.šel e 100, 114, 120, 121[150, 152 fӑrӑ pl.
b) ša-pl.šei 105, 124
58.2a)še-pl.šele 115, 117
b) še-pl.šei 69, 70, 76, 93, 94, 99, 107, 108, 111-113
58.3 a) šauo-pl. šel e(šele) 63, 64, 66, 67, 71, 72, 74, 77, 78, 84, 88, 98, 102, 103, 104,
106, 109, 110, 116, 118, 131, 132, 134 [150-152, 155, 159, 161-163, 166, 167, 169,
171, cel mai adesea ȋnregistrate fӑrӑ pl.
b) šauo- pl.šei 61,62,73,75,(78), 80-82, 86, 87, 89, 90-92, 95, 97, 123, 126, 127,
133, 135-148 [170, 172, 175, 176]
c) šauo-pl.šauo 79, 83, 85, 101, 149
58.4 au fost identificate aceleași forme fonetice ca ȋn dialectal bӑnӑţean.
58.5 šeuo-pl.šel e 68, 96
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Weigand a identificat un alt cuvânt ȋn locul acestuia și anume t rnitso 128, 129,
130
59. viţel
59.1 vitsel-pl.vitsoi 61-82, 85, 92, 93, 126, 139, 148[155, 159, 161, 169]
59.2a)vitso 83, 84, 86-91, 94-99, 106, 115, 140-144, 149[150-152, 162, 168, 170, 171176]
b)vyitso 119
59.3 yitso 114, 116-118,120,121, 127,128,130
59.4 ẑ sau žitso 105, 125, 131-135, 146, 147
59.5 itso 100-104, 107-113, 122-124,129,136-138
59.6 ‘itsol 145[163, 164].
60. viţea
60.1a) vitsauo-pl. vitsel e 61-67, 69, 73, 74, 77-81, 83, 84, 88, 97, 98, 126, 139-143,
148, 149 [159, 161, 162, 166, 168-172, 175, 176]
b) vitseuo 68
60.2a) vitse a-pl.vitsel e sau vitsele 70-72, 75, 76, 82, 85-87, 89-96, 99, 106, 115[150,
152, 155]
b)vyitsea 119
60.3a) yitsauo 127
b) yitse[a 114, 116, 117,118, 120, 121, 128, 130
60.4 a)ž sau ẑitsauo 131, 135,146
b)ž sau ẑitse ӑ 105, 125, 132, 133, 134,147
60.5 a) itsauo 101, 123, 136, 137, 138 [167]
b) itse a, itsa 100, 102-104, 107-113, 122, 124, 129
60.6 ‘its uo 145[163, 164]
60.b vulpe
Weigand a adӑugat acest cuvânt ȋn lista sa, deoarece a vrut sӑ urmӑreascӑ
evoluţia lui v spre un”spiritus asper”. Dupӑ pӑrerea specialistului, scrierea cu h a
cuvântului vulpe”hulpe” este greșitӑ, deoarece acest sunet nu e unul gutural ca ȋn
cuvântul “hranӑ”. Aceastӑ pronunţare cu h, a fost ȋntâlnitӑ de Weigand prima datӑ ȋn
Valea Haţegului ȋn localitӑţile 91, 94, 96, 97 apoi din zona satului Blasendorf a apӑrut cu
puţine excepţii (de exemplu 128) pânӑ ȋn valea Crișului Alb, deci din 109-145.
Mergând din localitate ȋn localitate și urmӑrind fenomenul trecerii lui v spre
“spiritus asper”, Weigand a observat cӑ acest lucru se ȋntâmplӑ ȋn mod normal, ȋnaintea
vocalelor ȋnchise așa cum el exemplificӑ de exemplu, prin cuvintele ‘olburo, ‘orbo,
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‘orovosk(vorbesc), ‘orobet’e(vrabie),’ultur,

ȋntâlnite

ȋn

localitӑţile

din

apropierea

Vașcӑǔlui, ȋn Bihor, mai exact ȋn Cӑlugӑrĭ, Sohodol, Câmp, Coleștĭ dar și ȋn cele gӑsite
de dr.Bacmeister adicӑ Crișcĭur și Vidra localitӑţi ȋn care fenomenul adus ȋn discuţie s-ar
produce și ȋnaintea vocalelor deschise.
Weigand a fӑcut urmӑtoarele notaţii fonetice ‘in, ‘itso , ‘itsauo iar
dr.Bacmeister a mai notat la Vidra:’erme=verme, ‘inars, ‘ine, ‘idra= Vidra
61. bӑrbat
61.1 borbat, forma cea mai des auzitӑ ȋn vorbire.
61.2 b (a)rbat 69-74,79-81,83-85,87,88[159, 163]
61.3, 61.4 la fel ca ȋn dialectal bӑnӑţean
61.5 borbot 90
62. nevastӑ
62.1ńevasto-pl. ńeve(e)ste sau ńeve(e)sto cea mai auzitӑ formӑ
62.2a) nevasto-neve(e)šte 100-111, 113, 117, 118, 120, 121
b) nevasto- neveste 115, 116
63. bӑtrȋn
63.1 botrun 61-68, 75, 91-93, 98-102, 104, 107,108, 112, 113, 115-127, 131, 132, 134142, 144-146, 149 [150-177]
63.2 b trun 69-71, 73, 86-90, 96
63.3 b tri(i)n 72, 76, 77, 79-85, 94, 95, 97, 103, 105, 106, 109-111, 114, 129, 133, 143,
147, 148
63.4 b tren 74, 78, 82, 128, 130
64. june
64.1 žuńe 114, 123, 124, 127-132, 135, 137-143, 145, 149[150-155, 162, 163, 166,
169, 170, 175, 176]
64.2 ẑ, źuńe 61-105, 108, 112, 119, 122, 125, 126, 133, 134, 136, 144, 146-148 [167,
168, 171, 172]
64.3a) žune 106, 107, 109-111, 113, 115-117
b) źunee 121
64.4 džunee 118, 120. Weigand a auzit numai acest cuvânt ȋmpreunӑ cu džuniśan, care
se pronunţӑ cu sunetele dž, ȋn rest j se aude ca un ž, ź, chiar și cuvântul joi, care ȋn
satele 128, 145 se aud pronunţate džoi, deși ȋn aceste locuri se aude pronunţarea žuńe.
65a). tȋnӑr
65.1 t inor 63, 64, 75-79,82, 85, 87, 89, 90, 133[168]
65.2 ḱinor 86, 88, 91, 98, 104, 105, 122, 123
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65.3 t inor 92-97, 99, 112, 113, 121, 131, 132
65.4 tinorǔ 100-103, 106-111, 114-118, 120[167]
65.5 a) tunor 61, 62, 65-73, 80, 81, 83, 84, 119, 124-127, 129, 134-144, 146-149[150153, 155-166, 169-177]
b) tenor 74, 128, 130, 145[154]
65b). slab
Despre acest cuvânt, Weigand precizeazӑ cӑ la nivel fonetic avem de-a face cu
transformarea lui sl>skl, ceea ce a auzit ȋncepând cu localitatea 117, unde a auzit
pentru prima datӑ aceastӑ pronunţare, apoi este prezentӑ și la Moţi ȋn 127,128 dar și
mai departe ȋn 132, după care fenomenul capӑtӑ aspect general ȋn regiunea Crișului
Negru și al celui Alb. Ceea ce ȋntӑrește prezenţa acestui fenomen sunt rezultatele
anchetelor d-lui Bacmeister, care noteazӑ și el ca prezent fenomenul ȋn comunele 151,
153 dar și ȋn Bihor la Moţi. Din categoria cuvintelor care ȋn vorbire se aud cu aceastӑ
modificare foneticӑ și pe care Weigand le noteazӑ sunt sclugӑ (slugӑ), sclobod( slobod),
sclӑninӑ(slӑninӑ,

cuvânt

care

apare

ȋnlocuit

prin

clisӑ)

dar

și

ȋn

cuvântul

odrasclӑ(odraslӑ).
66.rȋd
66.1a)rud 61-71, 73-75, 78, 79, 86-94, 96, 98-105, 107, 108, 112-114, 119, 121-127,
131-149, cea mai auzitӑ formӑ
b)rid 72, 80, 81, 83-85, 95, 97, 106, 109, 110[155, 160-164]
66.2 rid 76, 77, 82 comparabil cu grȋǔ
66.3 a) ruz 106, 111, 115-117, 129
b) rudz 118, 120, 128, 130
67. zic
67.1 dzuk(dzik) 63, 64, 71, 72, 74-79, 82, 83, 89, 90, 118, 120, 128, 145, 146, 147, 148,
149 [172]
67.2 zuk(zik) 61, 63, 65-70, 73, 80, 81, 84-88, 91-117, 119, 121-127, 129-144, aceasta
este forma pe care Weigand a auzit-o cel mai frecvent ȋn vorbire.
Pe lângӑ aceste forme, exista comuna 148, despre care Weigand spune cӑ aici
persoanele ȋn vârstӑ pronunţӑ dz .
68. dumnezeu
68.1 dumńedzou 63, 83, 90, 118, 120[172]
68.2 dumńezou (dumnezou) ȋn celelalte locuri .
69. știu
69.1 št iu 63, 64, 66-90
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69.2 št iu ca ȋn dialectul bӑnӑţean 171-173, 175]
69.3 ca ȋn dialectul bӑnӑţean
69.4 št iu 61, 62, 65, 91-99. Weigand crede cӑ mai bine ar fi ca 61, 62, 65 sӑ aparţinӑ
de 69.5.[153, 161, 169, 176]
69.5 šḱiu 122-127 [150, 151, 155, 159, 162, 164, 166]
69.6 štiu 100-103, 106-118, 120, 121, 128-149 [152, 167, 170]
70. pește
70.1a) pešt e -pl. pẹšt 63, 64, 66, 67, 69-85, 87, 89, 90, 146-148
b) piešt e-pl.piešt 68
c) pešth e-pl. pẹšth
70.2 a)pešt e-pl. pẹšt 91-105, 108, 112-114, 128-145, 149[159, 161-164, 166, 167,
169-176]
b) peštee-pl. pẹšt 118, 120, 121
70.3 pešḱe-pl. pẹšḱ 61, 62, 65, 122-127[151-153]
70.4 pešte-pl. pẹšt 106, 107, 109-111, 115-117[152]
70.5 posk 150 aceastӑ formӑ corespunde aromânului pesku
71.aud, o singură variantă prezentӑ ȋn vorbire și anume aúd
72. caut
72.1a) kaut 62-64, 67, 73, 75, 81, 82, 85-87, 89, 91-94, 99, 102, 103, 106, 109, 110,
112, 113, 115-121[150, 164, 168, 170]
b) kaot 101[167, 169]
72.2 kapt ca ȋn dialectal bӑnӑţean
72.3 a) kọt 61, 65, 66, 104, 105, 107, 108, 111, 114, 122-139, 141-149[152-163, 165,
166, 171-177]
b) kout 88, 90, 95, 96-100, 140
72.4 a) kot 74, 83, 84[151]
b) kout 80
72.5 ka t 68-72, 76-79
73. lunĭ, luń 61-149[150-177]
74. marţĭ marts 61-149[150-177]
75. mercurĭ
75.1a) mẹrku 66, 75, 77-81, 86 [155, 156?]
b) miẹrku 63, 64, 68, 76, 82, 87, 89, 90, 106, 115 [150-154, 157, 168-171, 173177]
c) myerkuri 119
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75.2 mńẹrku 61, 62, 65, 67, 69-74, 83-85, 88, 91-99, 112, 113, 118, 120, 122-149 [158166, 172]
75.3 ńẹrku 100-105, 107-111, 114, 116, 117, 121 [167]
76. joi
76.1 (ẑ)źọi 61-105, 108, 112, 118-122, 125, 126, 133, 134, 136, 144, 146-148 [168-170,
173]
76.2 žọi 106-107, 109-111, 113-117, 123, 124, 127, 129-132, 135, 137-143, 149 [aici
intrӑ restul care au rӑmas, printre care se gӑsesc câteva cu ẑ, pe care d-l Bacmeister
nu le-a putut deosebi]
76.3 džoi 128, 145
77. vinerĭ
77.1 vińe forma cea mai auzitӑ
77.2 vine 106, 107, 109-111, 113, 115-118, 120, 121
78. sȋmbӑtӑ
78.1 sumboto, forma cea mai auzitӑ
78.2 simboto 72, 77, 79-85, 94, 95, 101-111, 128, 131
78.3 semboto74, 78, 82, 130
79. duminicӑ
79.1 dumińiko, forma cea mai auzitӑ
79.2 dumineko 106, 107, 110, 111, 115, 116
80. un
80.1 un, ȋnainte de vocalӑ devine ũ, forma cea mai auzitӑ, iar un se aude destul de rar
80.2 ọn, ȋnainte de vocalӑ devine õ, 61, 65, 73, 74, 98, 100, 149 [166, 168], dar atunci
când apare articulat apare totdeauna unu. Pentru forma de feminin, Weigand
precizeazӑ cӑ apare și forma care pentru el este foarte interesantӑ și anume oo ȋn 118.
La aceastӑ categorie, Weigand adaugӑ și cuvintele mult, dus care dupӑ cum el le aude,
pot fi pronunţate cu o sau chiar cu un u foarte deschis.
81. doi m.doi forma rӑspânditӑ peste tot
a) f. douo, forma rӑspânditӑ aproape peste tot
b) f. dauo 139, 140, 141
c)douo 123, 124, 135, 149 [152, 153, 155, 157, 158, 169, 172, 175, 176]
d) doo 115, 121,122
e) douo 100, 142, 147
82. trei tri sau trįi
83. patru
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83.1 patru, care se pronunţӑ cu un a foarte lung
83.2 potru 90 (ȋn 88 se pronunţӑ cu un a foarte ȋnchis apropiat de o)
84.cincĭ
n (ŝ [n ŝ) 63, 64, 66-85, 87, 89, 90, 104, 105, 107, 112, 113, 119, 133, 146-

84.1

148[168-175]
84.2 t , tŝinŝ 61, 62, 65, 86, 88, 91-103[55-167, 176]
84.3 tšintš 106, 108-111, 114-118, 120-132, 134-145, 149[150-153]
85. șase
85.1 šaso, forma obișnuitӑ
85.2 šase 128-132
85.3 šoso 90
85.5 aso [155, 156, 161]
85.6 šeso [164]
86. șapte
86.1a) šapt e 63, 64, 66-84, 146-148
b) šapt e 139-145, 149 [150-154, 158, 160, 162, 163, 176]
c) šapḱe 61, 62, 65
86.2 a)šept e 85-90
b) šept e 91-105, 108, 112-114, 119(-th e), 126, 128, 129, 131, 133-138[164-175]
c) šep e 122-125, 127, 130, 132
d) šepte 106, 107, 109-111, 115-117
e) šeptee 118, 120, 121
86.3 apt e 155-157, 159, 161]
87. opt
87.1opt 61-66, 72, 73, 75-84, 87, 97-145, forma obișnuitӑ
87.2 uopt 67-71, 74, 85, 86, 88-96, 146-149[169, 172]
88. nouӑ
88.1 nouo sau noauo, aceasta e forma obișnuitӑ
88.2 nauo 130, 136, 139, 140, 141( ȋn 130 apare pluralul feminin al lui nou sub forma
nouo.[165]
88.3 nouo 123, 124, 135, 139, 141-144, 149[157, 158, 169, 172, 175, 176]
88.4 noo 115
88.5 nọuo 106, 142, 146, 147
Weigand ȋși exprimӑ ȋn mod deschis ceea ce simte ȋn unele momente, de
disperare care ȋi creazӑ incertitudine din cauza modurilor diferite de a pronunţa al
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subiecţilor, astfel el marturisește cӑ a fost pus ȋn situaţia ȋn care nu a știut ce sӑ noteze
nouo sau nouo.
89. zece
89.1 a) dze e 63, 71, 72, 74-79, 82, 84, 89, 90
b) dze e 146, 147[172, 173]
c) dzetše 128, 145
89.2 a) ze e 64, 66-70, 73, 80, 81, 83, 85, 87, 107, 112, 113, 119, 133, 148 [168-171,
174, 175]
b) zeŝe 104, 105
c) ze(e)tŝ(t )e 61, 62, 65, 86, 88, 91-103[153, 155-167, 176, 177]
d) ze(e )tš e 106, 108-111, 114-118, 120-127, 129-132, 134-144, 149 [150, 152,
154]
Weigand a fӑcut precizarea cӑ ȋn cuvinte ca kredz, vedz , dz este pӑstrat ȋn
multe locuri, acolo unde la ȋnceput sau ȋn interior dz ȋnainte de accent a dispӑrut, ca de
exemplu ȋn comunele 67, 70, 118, 119, 120, 130. De exemplu ȋn 147 se pronunţa foarte
clar dzua, ca la aromâni, și nu apӑrea ȋn vorbire dzuua. Dar vechea generaţie pronunţӑ
ȋn unele locuri dz, ȋn timp ce ȋn aceleași locuri tânӑra generaţie are z de exemplu ȋn 76,
118, 120.
90.unsprezece
90.1 nspro d ze e forma cea mai auzitӑ ȋn vorbire.
90.2 sprozetŝe, spre e 62, 63, 73, 77, 79, 80, 85
91-94 doisproze e, trispre e, patruspre e, inspre e, sunt cele mai des auzite forme
așa cum le noteazӑ Weigand
95.1 šasproze(t) e sau šaspre e aceasta e forma cea mai des auzitӑ ȋn vorbire.
95.2 šaisproze(t)ŝe 86, 91-94, 98-103
95.3 šeisprozetše 115, 116, 117, 118, 120
96. šapt e-, šap e-, šept esproze e etc
97. optusproze e și opspre e etc
98.nousproze e și nouspre e etc
99. 1a) douo(d)zo 63, 64, 66, 67, 69-85
b) daozotš 139-141[151, 152]
99.2a) dọuo, dou(d)zo 87, 89, 90, 104, 105, 107, 112, 113, 119, 133, 146-148
b) douzotŝ 88, 91-103, 149
99.3 douzo
99.4a) douozetŝ 61, 62, 65, 86
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b) douoze 68
c) douozetš 106, 108-111, 114-118, 120-132, 134-138, 142-145
100. de
100.1 dźe (dźi) 66, 67, 69, 71-75, 78-85, 87, 89, 90, 146-148
100.2 do 62-65, 68, 70, 76, 139-144[154-158, 160]
100.3 de(di) 100-103, 106, 107, 109-111, 114-118, 120, 121 [150, 151, 161, 175]
100.4 e( i) 61, 88, 122-125, 127, 131(?)[159]
100.5 a) d e (d i) 77, 86, 91-99, 104, 105, 108, 112, 113, 126, 128-138, 145-149[164172, 174, 175]
b) dye 119
101. din
101.1 dźin 66, 67, 69, 71-75, 78-85, 87, 89, 90, 146-148
101.2a)dun 62-65, 68, 70, 76, 142-144[150, 151, 153-158, 176, 177]
b)don 139-141
101.3 din 100-103, 106, 107, 109-118, 120, 121[152, 167]
101.4 in 61, 88, 122-125, 127, 131[159, 164]
101.5a) d in 77, 86, 91-99, 104, 105, 108, 126, 128-130, 132-138, 145, 149[161, 163,
165, 166, 168-175]
b) dyin 119
102.1a) pe 91-93, 98, 100-113, 115-118, 120-121, 128, 130[164, 165, 167]
b) pie 63,114, 122
102.2 pri la fel ca ȋn dialectul bӑnӑţean (ȋn 71 prepoziţia p e se aude mai rar decât po)
102.3 a)po 61-71, 74-82, 85-90, (92, 93), 94-97, 99, 123-127, 129, 131-149[150-157,
160-163, 166, 168-177]
b) p 72, 73, 83, 84, 119[pa 158, 159]
102.4 pro la fel ca ȋn dialectul bӑnӑţean (la fel se aude și ȋn Zsadany ȋn Arad)
103. pentru
103.1a) pentru 82, 96, 97, 100, 128 [153, 164-166, 170, 171, 176]
b) pintru 75, 79, 86, 89, 90, 92, 95, 98, 101, 104, 105, 109, 110, 112, 115, 117,
118, 130[167]
c) pintu 80, 81, 85, 87, 88, 102, 103, 106-108, 111, 113, 114, 116, 120-122
103.2 a) pontru 61-66, 68, 76, 91, 99, 123, 125-127, 131, 138, 140-143, 146-149 [150,
155-159, 161, 162, 169, 172, 176]
b) puntru 67, 74, 83, 84, 93, 94, 129, 144, 145[154]
103.3 prontu, la fel ca ȋn dialectul bӑnӑţean
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103.4 la fel ca ȋn dialectul bӑnӑţean
103.5 a) pontu 119, 124, 132-136, 139
b) puntu 69-74, 77, 78, 137 .117

4.2.3 Alte fenomene fonetice izolate ȋntâlnite pe cursul Crișului și
al Mureșului
Ca sӑ poti vorbi despre ceva trebuie, sӑ-ţi iei un punct de referinţӑ, ca sӑ spui
despre un lucru cӑ e bun sau rӑu, trebuie sӑ-l compari cu un altul care e definit sau sӑ-i
gӑsești unele caracteristici definitorii. Weigand a lucrat foarte sistematic. Când spun
asta, mӑ gândesc la un lucru și anume , el a sistematizat foarte clar caracteristicile
dialectului bӑnӑţean, apoi tot ceea ce lucreazӑ el,în orce regiune pe care o ancheteazӑ
și fiecare caracteristicӑ pe care a numit-o ca fiind definitorie pentru o regiune a
raportat-o la acest dialect iniţial cu linii definitorii foarte clar trasate, care nu permit
interpretare sau comentarii. Așa se face cӑ ȋncercând sӑ sistematizeze și de data
aceasta caracteristicile dialectului din aceastӑ regiune strӑbӑtutӑ de râuri, Weigand a
notat ȋn cel de-al treilea anuar la pagina 283 cӑ trecerea lui f la w ȋn formele articulate,
identificatӑ ȋn vorbirea bӑnӑţenilor, a putut fi auzitӑ și ȋn aceastӑ regiune. Aici se vede
foarte clar tehnica de lucru a marelui savant care ȋntâi ȋși formeazӑ un reper bine
conturat, cu linii drepte, dar cu multe semne de ȋntrebare, la care se va raporta pe tot
parcursul muncii sale dar care totodatӑ reprezintӑ un punct de echilibru și de sprijin, un
centru de greutate ȋn care ȋși va cântӑrii munca iar momentele de slӑbiciune și ezitare
vor cӑpӑta greutate. Nimic nu este mai liniștitor pe terenul nedesţelenit al anchetelor
dialectale care pot crea confuzii datoritӑ pӑmânturilor mișcӑtoare pe care calcӑ muncind
din greu anchetatorul, decât liniștea sufleteascӑ datӑ de ideea cӑ ai la ce te raporta, ai
cu ce te compara, sau există un punct de pornire.
Rӑmânând mereu preocupat de structurarea caracteristicilor, anchetatorul a
observant cӑ ȋn vorbirea oamenilor din aceastӑ regiune, apare un d ȋn cuvintele
cântecelor care ȋncep cu vocale ȋn hiat, iar rolul acestei consoane este de a evita hiatul,
dar și de a câștiga o silabӑ. Pentru a-și justifica aceastӑ caracteristicӑ, Weigand dӑ
câteva exemple extrase din cântecele populare, precizând cӑ fenomenul se ȋntâlnește
la substantive, adjective, verbe și pronume de exemplu: dinimӑ, durӑsc, durȋt, dȋmpupit,
don=d=un etc. Cu pӑrerea lui Weigand referitoare la faptul cӑ acest d se folosește cu

117

Vezi, Vierter Jahresbericht des Instituts für Rumänische Sprache (Rumänisches Seminar)zu Leipzig,
Leipzig, 1897, p.256-283

135

scopul de a evita un hiat nu sunt de acord; ȋn cântecele populare românești existӑ o
tehnicӑ de construcţie a elementelor de versificaţie, având caracter oral și liber,
cântecele populare au nevoie de un anumit ritm, de aceea oamenii simpli inventeazӑ tot
felul de metode de construcţie a acestora pânӑ chiar și introducerea uneia sau mai
multor litere, ȋn cazul nostru consoane, chiar și cu scop muzical. E de apreciat faptul cӑ
Weigand i-a gӑsit o altӑ explicaţie acestui fenomen, explicaţie care nu e neapӑrat rea
sau neadevӑratӑ, ci mai degrabӑ logicӑ.
Ceea ce i-a atras atenţia lui Weigand foarte tare sunt sunetele o, e, e care
devin ȋn poziţie finalӑ surde (ȋn timp ce ü și ĭ sunt în poziţie finalӑ surde destul de des),
lucru care se ȋntâmplӑ acolo unde iniţial sunetele finale u, i sunt pӑstrate ca și sunete
șoptite, fenomen auzit ȋn jurul Crișului Repede unde se vorbea cu o , e șoptit, astfel :
nevast[o, biseric[ӑ, Ќimeš[ӑ, cas[ӑ, fraЌ[e sau frat‘[e, verd‘[e etc. Cât despre numerele
šas, šapt, zetš, Weigand a pus utilizarea lor ca forme scurte, care era foarte rӑspânditӑ,
pe seama utilizӑrii excesive, concluzie realӑ la care a ajuns. Acest fenomen s-a pӑstrat
chiar și ȋn zilele noastre, auzim frecvent astfel de forme ȋn vorbire, ȋn timp ce acest
fenomen nu a fost și nici nu este ȋntâlnit la substantivele enumerate mai sus. De
aceastӑ datӑ, Weigand a vorbit cӑ avem de a face cu o particularitate dialectalӑ localӑ
și anume fiecare vocalӑ va fi pronunţatӑ șoptit, dacӑ se face o pauzӑ de povestire sau
va dispӑrea ȋn mod obișnuit ȋn timpul vorbirii cursive, dupӑ una dintre vocalele explozive
aflate ȋn poziţie finalӑ(u,i,ӑ,e). Aceastӑ caracteristicӑ a fost auzitӑ de anchetator ȋn mod
obișnuit ȋn localitӑţile 67, 136, 138, 139, 140, 141. Dar ȋn satul 79 a ȋntâlnit și a notat
mai mult pronunţare de genul galb[on, źurep[on, nu-št‘[iu.
Câtecele populare pe care Weigand le-a adunat și publicat în fiecare regiune
dupӑ anchetele sale, i-au ajutat ca și control a particularitӑţilor pe care el le-a regӑsit ȋn
vorbirea de zi cu zi, obișnuitӑ. De aceea, pentru a-și ȋntӑrii spusele, el a fӑcut mereu
trimitere la versurile lor de exemplu, la cuvântul cu numӑrul 80, el a pomenit cӑ u se
pronunţӑ din când ȋn când ca și ọ ȋnchis ȋn cuvinte ca on, dos, molt, la fel se pronunţӑ și
i ca ẹ ȋn cuvinte ca tśẹńe(tine), mẹńe (mine), vẹń, plẹno; pentru o mai bunӑ
exemplificare face trimitere la cântecul nr. XII din Zella. Aceste exemple nu au fost
enumerate de anchetator pentru a vorbi de vocala veche e, ci pentru a urmӑri evoluţia
lui ẹ care provine din i deschis , care ȋn româna veche a evoluat dintr-un i primar, la fel
cum s-a ȋntâmplat cu trecerea lui u la ọ.
Ocupându-se de grupurile de sunete kn, km Weigand a constatat cӑ ȋn vorbire
acestea trec ȋn mn: vraknitso (iniţial pronunţat ca vratniso) > vramnitso; tpkma>tomno,
tumno; tokmesk>tumnesk. Aceastӑ transformare sonorӑ modernӑ duce cu gândul la
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trecerea veche a lui gn >mn lignum>lemnu, care s-a pӑstrat având un aer de
modernitate.
Pentru cuvinte care se pronunţau cu ajutorul unei respiraţii putrernice,
Weigand a gӑsit ȋn vorbire destule exemple cum ar fi ‘arcu, ‘ӑsta, ‘ӑla, ‘odaie etc. dar
acest fenomen a putut fi auzit și ȋn interiorul aceluiași cuvânt cum ar fi ȋn: zadar > zo
odar.
Cuvintele care ȋncep cu sf se auzeau pronunţate cu bilabiala surdӑ w:
sfȋnt>swunt, sfadӑ> swado etc. care dӑ impresia la Moţi, cӑ ar fi aproape un sunet
ocluziv.
De câteva ori, ȋn cazurile ȋn care anchetatorul a putut sӑ fie atent la pronunţarea
singularӑ a unui sunet, acesta a fost interesat de modul cum s-a transformat sunetul
gutural acoperit. Astfel, el constatӑ cӑ o trece spre e sau spre un e pur, ȋn timp ce u > ,
i > i ca bӑtrȋn>betr n, cane>kine. Cu cât tonul pronunţӑrii era mai ȋnalt, cu atât mai clar
se auzeau sunetele orale pure.118

4.2.4 Despre moţi și mocani

Weigand era la curent cu scrierile din secolul al XIX-lea lucru demonstrat
atunci când ȋncercând sӑ scrie despre moţi și mocani, a afirmat cӑ exista deja o scriere
despre locuitorii transilvaniei, o monografie a lui Teofil Frâncu și George Candrea
Românii din munţii apuseni, Bucureşti, 1888 ȋn care este descris modul de viaţӑ, portul,
obiceiurile, nevoile și limba acestor locuitori. Aceastӑ monografie cuprinde și o colecţie
de colinde, balade și povestiri. Cei care cerceteazӑ limba se pot informa din aceastӑ
carte, deoarece ea conţine o multitudine de cuvinte dar descrierea limbii este din punct
de vedere filologic nesatisfӑcӑtoare. Autorul a insistat doar pe trecerea lui n la r .
Weigand ȋncearcӑ sӑ vadӑ dacӑ fenomenul este ȋntr-adevӑr rӑspândit așa cum autorii
menţionau, adicӑ ȋn cinci localitӑţi fenomenul se regӑsește doar la bӑtrâni, iar ȋn altele
opt fenomenul se regӑsește ȋn vorbirea tuturor oamenilor, Weigand ȋntâlnește
fenomenul ȋn ȋncӑ trei localitӑţi și anume ȋn Gura Rezii(care ţine de Vidra), Lӑpuș și
Scӑrișoara unde n intervocalic de obicei trecea la r. Dar cum reiese din lista lui Weigand
existӑ cuvinte izolate pe un teritoriu foarte rӑspândit care se pronunţau cu r ȋn loc de n;
ca de exemplu inimӑ 23b, jneapӑn46, genunchĭŭ 31, junincӑ. Dar aceste apariţii dispar
foarte repede, la fel ca și numele dat izolat, și care este Țopchi( poreclӑ pentru oamenii
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din Vidra și Scӑrișoara ).Weigand a avut ocazia sӑ vadӑ la o piaţӑ ȋn Câmpeni numai
doi bӑrbaţi ȋn vârstӑ care purtau câte o coadӑ groasӑ prinsӑ și legatӑ lateral. De aici, a
explicat el numele de “Moţ”, de la acest obicei care mai demult era foarte rӑspândit
printre bӑrbaţi și anume cel de a purta pӑrul legat ȋntr-o coadӑ lateralӑ ȋndreptatӑ ȋn
faţӑ. Vrând sӑ aducӑ și o explicaţie cuvântului “mocan”, Weigand spune cӑ acesta avea
origine magiarӑ și ȋnseamnӑ “mitocӑnesc/ţӑrӑnesc, nerod”. Ca exemplu pentru vorbirea
moţilor și mocanilor, se pot vedea localitӑţile Sohodol 127, Ponorel 128, Lupșa 129,
Albac 130, Vidra de sus 164, Scӑrișoara 165, Câmpenĭ 166 .
Originea moţilor și a mocanilor a reprezentat o problemӑ cӑreia Weigand a
trebuit sӑ-i gӑseascӑ o explicaţie știinţificӑ. Astfel el și-a format propria teorie despre
moţi și mocani, teorie ȋntӑritӑ ȋn mintea lui de ceea ce scriau ziarele, conform cӑreia
printre populaţia muntoasӑ a moţilor și a mocanilor ar fi trebuit sӑ existe și o populaţie
româneascӑ de bazӑ. Dar Weigand ajunge sӑ constate cӑ moţii nu erau altceva decât
români. Totul ar fi fost normal dacӑ și portretul lor fizic ar fi fost ȋn concordanţӑ cu
originea lor. Dar vӑzând portretul fizic de care se bucurau moţii, adicӑ pӑr blond pânӑ la
blond ȋnchis, ochii albaștrii pânӑ la albastru marin, nasul subţire și drept, la fel ca
populaţia din Fizeș, din Valea Haţegului, Weigand a afirmat imediat cӑ acest portret nu
este caracteristic românului, altfel spus moţii nu pot fi români sunt altceva, dar ce
anume rămânea de văzut. Ocupându-se tot de portretul fizic, el spune cӑ l-a ȋntâlnit
frecvent la maghiarii care locuiau ȋn partea de nord a Ungariei și nu la români.
Încercând sӑ gӑseascӑ o explicaţie acestei apariţii fizice, Weigand a spus cӑ printre
moţi s-ar fi rӑspândit un numӑr mare de maghiari sau mai bine zis de maghiari slavi,
deoarece dupӑ pӑrerea lui, tipul maghiarului blond avea origine slavӑ. Faptul cӑ moţii se
trag din maghiarii de origine slavӑ este ȋntӑrit dupӑ lingvist și de elementele de
vocabular.
Pe ce se bazeazӑ aceastӑ teorie a lui Weigand nu este foarte clar, dar cert e cӑ
el a dat o listӑ de cuvinte despre care zice cӑ de la prima apariţie demonstreazӑ cӑ sunt
de origine maghiarӑ. Dintre ele Weigand amintește:
abӑrlӑü-ab rló-vas
almar – alm rion – dulap
butӑŭ – buta Dummkopf – prostӑnac
cohe – konyha Küche – cuinӑ (cuhne, bucӑtӑrie)
iosag - jósz g Habe –avere
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mӑndulӑ – mandola – Mandel – migdalӑ119
Lista continuӑ cu multe alte exemple, ȋn timp ce Weigand fӑcea remarca cӑ
pentru o cunoaștere mai bunӑ a limbii maghiare, ȋn special a formelor dialectale ar fi
trebuit sӑ se ocupe sӑ gӑseascӑ mult mai multe cuvinte. Weigand a gӑsit ȋn aceastӑ
zonӑ și printre numele de familie unele care aveau origine maghiarӑ, de aceea a optat
pentru a enumera câteva care și-au modificat forma puţin sau chiar deloc: Andreș,
Andru, Barna, Buda, Boca, Ciorga, Condor, Fӑrcaș, Gabor, Ghiurca, Ghiulai, Gombos,
Grof, Hӑdӑrugӑ, Hӑrӑguș, Lӑslӑŭ, Rigӑŭ, Şipoș, Tisӑŭ.
Elemente maghiare amestecate cu elemente românești, au fost descoperite de
Weigand și ȋn alte regiuni cum ar fi ȋn Valea Haţegului, la Mureș și ȋn Bihor, dar nicӑieri
nu s-au pӑstrat urmele așa de bine, nici chiar acolo unde romanizarea populaţiei a avut
loc de timpuriu.

4.2.5 Despre Bӑĭeșĭ
Dupӑ ce traseazӑ câteva repere despre moţi și mocani, așa ȋncât sӑ nu facӑ
prea multӑ luminӑ dar fӑrӑ ȋnsӑ a ne lӑsa total ȋn ceaţӑ, Weigand a ȋncercat sӑ descrie
un alt grup de oameni care formeazӑ o altӑ comunitate de români și anume “ bӑĭeșii”
despre care spune cӑ ar exista douӑ tipologii și anume:
1.Cei care munceau la minӑ, oameni ai muntelui din zona Abrudului și Ofenbaia, care
au fost recrutaţi dintre români de diferite provenienţe dar și dintre strӑini, ȋn special
dintre nemţi. Aici Weigand precizeazӑ numele subiectului pe care l-a interogat ȋn
comuna 126, Abrud care se numea “Jegher”(Jȁger) și care avea origine clarӑ
nemţeascӑ reliefatӑ ȋn primul rând prin nume, dar care nu ȋnţelegea deloc nemţește. În
aceiași situaţie se gӑsesc și numele: Rot, Gruber, Meier, Lessing, Zipser, Hocman,
Feier, Winzeler (care ar putea fi de origine ungureascӑ vinczellér ). Despre limba
”Bӑĭeșilor”, Weigand a spus cӑ este la fel de puţin unitarӑ ca a celorlalţi locuitori din
munţi; dar expresiile tehnice din industria mineritului sunt ȋn mare parte, dupӑ cum
Weigand a constatat de origine germanӑ, dar ele nu sunt cantitativ atât de numeroase
ca cele a bufanilor din Reșiţa sau din Oraviţa ȋn Banat.
2.Cealaltӑ formӑ de concretizare a Bӑĭeșĭlor este reprezentatӑ dupӑ descrierea fӑcutӑ
de Weigand, de cei care lucrau ca ȋmpletitorii de cosӑrci din localitatea Poldu Mare,
Apolda, comunitate formată din circa douӑzeci de familii dar și de cei din Cȋrlic, Gȋrbova,
Rodu, Jȋna care se ocupau cu prelucrarea lemnului fӑcând troci, lopeţi, molde. Cei care
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ȋmpleteau coșӑrci ȋși numeau produsul finit th’elth’eauo= ḱeltei -Handkorb. Fӑcând
referire la limba lor, Weigand a precizat cӑ aceasta este mai ȋnmuiatӑ așa cum se poate
auzi ȋn 119(Apolda de sus), dar chiar modul lor de a vorbi era total diferit de restul
românilor. Ei aveau obiceiul de a vorbi foarte tare, accentuau fiecare silabӑ și o
pronunţau clar, iar palatalele d’, t’, ń se transformӑ ȋn dy, th’, ny. Despre aceștia
Weigand a menţionat cӑ sunt ţigani romanizaţi, lucru care este evidenţiat de ȋnsuși
modul cum aratӑ ei fizic și anume, mulţi dintre ei ȋși poartӑ pӑrul lor lucios, lung și
ondulat ca și când ei singuri ar vrea sӑ-și spunӑ istoria conform cӑreia strӑmoși lor ar fi
fost spӑlӑtori de aur(aurari, bӑĭeșĭ), strӑmoși de la care și-au moștenit și numele.
Weigand a constatat cӑ meseria lor de spӑlӑtori de aur din nisipurile râurilor nu mai era
rentabilӑ, deoarece din ea ţiganii nu reușeau nici mӑcar sӑ se hrӑneascӑ, așa
explicându-se orientarea lor spre o altӑ ȋndeletnicire. În satele așezate de-a lungul
Aranjosului, ţiganii s-au așezat printre români și asfel s-au amestecat cu aceștia prin
cӑsӑtorii, ȋn mod izbitor acest fenomen s-a ȋntâmplat ȋn Sӑlciua, unde Weigand a avut
ocazia sӑ ancheteze un ţigan pur pe numele lui Gavrilӑ Gligan. Weigand a constatat cӑ
Bӑĭeșĭĭ nu vor sӑ audӑ de faptul cӑ ei se trag din ţigani .120

4.2.6 Despre Pӑdurenĭ

Dupӑ ce a terminat cu descrierea ”Bӑĭeșĭlor”, Weigand a creionat o altӑ
comunitate așezatӑ ȋntre munţi ȋn jurul cӑrora se aflӑ vӑile Hațegului, Mureșului și a
Timișului, zonӑ cu pӑduri dese unde se adӑpostea un sat sӑrӑcӑcios, a cӑrui locuitori se
ȋndeletniceau cu creșterea animalelor, prelucrarea manuală a lemnului și puţinӑ
agriculturӑ. Weigand a notat despre aceastӑ populaţie care locuia la cea mai ȋnaltӑ
altitudine ȋn partea de vest a Haţegului și la sud de Dobra, că se numeau Pӑdurenĭ
(Waldbewohner). Aceastӑ comunitate, pentru care nr.90, Meria, este un exemplu, i-a
amintit cercetӑtorului de “o Gemeinde” din dialectul bӑnӑţean, ȋn care pe lângӑ multe
caracteristici exista și una mai deosebitӑ și anume fiecare a (primar sau secundar)
accentuat se transformӑ ȋn o. Aceastӑ caracteristicӑ a fost auzitӑ și ȋn vorbirea
oamenilor de aici: koso- casӑ, pono-panӑ etc. Mergând mai departe și urmӑrindu-și
mereu ţinta, ancheta dialectalӑ, Weigand a auzit ȋn pronunţia oamenilor de la Lӑpujul de
sus, nr.82, la Dobra, cӑ a nu se auzea pronunţat ca o ci numai puţin mai ȋnchis, ca ȋn
franţuzescul pâte. Ceea ce l-a impresionat cel mai tare ȋn vorbirea oamenilor din aceste
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locuri a fost o apariţie misterioasӑ și anume, de obicei e se pronunţa dupӑ labiale ȋn
poziţie tare ca un ӑ, iar ȋn poziţie moale rӑmâne e, aici ȋnsӑ Weigand l-a auzit aproape
mereu ca un e : meru(der Apfelbaum, Apfel), per-(Birnbaum , Haar), Petru-Peter, verVetter, oves- Hafen etc. dar se pronunţӑ mo-mich (mă), po-auf (pe), paro-Birne(pară).
Referindu-se la acest fenomen, Weigand spune cӑ se poate crede cӑ ȋn acest caz, e se
așeazӑ ȋn mod analog la plural ca de exemplu, ȋn limba românӑ scrisӑ sau ca ȋn multe
dialecte unde merg e corect ȋn loc de mӑrg dar ȋn contradictoriu vin substantivele
defective de plural ca Petru, oves. Weigand a trecut ȋn categoria excepţiilor cuvinte ca
riu ȋn loc de rȋŭ, rid, urit ȋn timp ce cuvinte ca grȋŭ, brȋŭ sunt cele care aratӑ pronunţarea
obișnuitӑ.121
Descoperind anumite particularitӑţi asupra cӑrora nu insistӑ, Weigand se
rezumӑ la precizarea cӑ ar fi interesant de aprofundat vorbirea bӑștinașilor ȋnsӑ se
ȋndreaptӑ fӑrӑ prea mari ezitӑri spre alte regiuni.

5. Importanţa celui de-al cincilea anuar

Fiecare anuar a jucat ȋn activitatea lingvisticӑ desfӑșuratӑ de Weigand un rol
foarte important deoarece prin intermediul lui oamenii de știinţӑ, specialiștii erau ţinuţi
mereu la curent cu stadiul ȋn care se afla munca de teren a marelui savant. Aici el
publica regulat nu numai chestionarul sӑu cu rezultatele structurate pe caracteristici
dialectale, ci tot aici Weigand avea grijӑ sӑ de-a o dare de seamӑ amӑnunţitӑ, deși
nimeni nu-i pretindea așa ceva, asupra ȋntregii activitӑţi a membrilor echipei sale pe
care o coordona, ȋndruma și finanţa cu dibӑcia unui mare maestru de activitӑţi. Pe lângӑ
acestea, tot ȋn anuar era prezentatӑ ȋn permanenţӑ situaţia bibliotecii pe care a
deschis-o el, ce cӑrţi rare noi mai achiziţiona, din ce loc și cu ce costuri sau chiar și
problemele care apӑreau din cauza comunicaţiei. De exemplu, Weigand a povestit ȋn
prefaţa anuarului cu numӑrul 5 cum el și-a propus ca ȋn timpul cӑlӑtoriilor sale sӑ-și
ȋnsușeascӑ unele cӑrţi din secolul al XVII –lea care ar reprezenta o bazӑ de cercetare
solidӑ pentru activitӑţile desfӑșurate ȋn seminar. În Brașov, a discutat despre aceastӑ
nevoie cu anumiţe feţe bisericești care s-au angajat sӑ-I trimitӑ savantului prin poștӑ o
astfel de carte, lucru care nu s-a mai ȋntâmplat, deși Weigand și-a susţinut dorinţa
trimitându-le scrisori prin care sӑ le reaminteascӑ de promisiune, scrisori care au rӑmas
ȋnsӑ fӑrӑ nici un rӑspuns. Aceastӑ ȋntâmplare i-a stârnit tristeţea savantului, totuși el nu
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uitӑ sӑ precizeze cӑ ȋn cӑlӑtoria sa a ȋntâlnit și altfel de oameni, cum ar fi domnul
protopop Macavei care i-a pus la dispoziţie un Molitvelnic din anul 1698, din care spre
ȋntristarea savantului lipsea pagina de titlu, dar care ȋn rest era completă conţinând 210
pagini ȋn care erau redate diferite rugӑciuni destinate unor ocazii speciale și unele
liturgii pentru tot pentru ocazii speciale.
Dar cea mai importantă știre pe care Weigand a adus-o vreodatӑ, se va
publica abia acum ȋn aceastӑ prefaţӑ și anume lingvistul mӑrturisește public și oficial cӑ
rezultatele anchetelor sale dialectale are de gând sӑ le materializeze ȋntr-un atlas
lingvistic iar costurile de tipӑrire vor fi suportate de Academia Romȋnӑ din București ,
atlas ce va cuprinde rezultatele studiilor sale dialectale structurate pe hӑrţi, care vor
cӑpӑta valoare știinţificӑ prin notarea ȋn interiorul lor a particularitӑţilor dialectale.
Probabil cӑ savantul ȋși propusese sӑ realizeze acest atlas fonetic ȋncӑ de când și-a
ȋnceput munca de teren, dar nu și-a dezvӑluit intenţia decât ȋn momentul ȋn care a fost
sigur cӑ acest lucru este posibil, deoarece dispunea de susţinere financiarӑ din partea
Statului Român, lucru foarte important pentru un cercetӑtor.
Mergând mai departe, Weigand face o primӑ descriere a modului cum a fost
structurat atlasul, astfel el a vorbit despre prima secţiune a acestuia care conţinea 8 coli
și care era deja tipӑritӑ ȋn momentul apariţiei articolului din prefaţa anuarului, iar costul
pentru aceastӑ secţiune era de 4 mӑrci. Fiecare foaie ȋn format 48:52 cm, pe o scarӑ de
1:600000, cuprindea patru cuvinte care erau tratate doar din punct de vedere fonetic, iar
pentru a ilustra variaţiile fonetice identificate ȋn vorbire, Weigand a utilizat ȋntre douӑ și
nouӑ culori diferite și contrastante, cu ajutorul cӑrora autorul vrea sӑ scoatӑ ȋn evidenţӑ
mai multe lucruri printre care comportamentul unui dialect nou sau excepţiile ȋntâlnite ȋn
locuri diferite sau amestecul dialectal iar uneori ele au rolul de a evidenţia chiar și
provenienţa populaţiilor migratoare noi. Weigand era de pӑrere cӑ atlasul va putea pune
ȋn valoare cu adevӑrat munca sa. Harta a IV-a, care trateazӑ comportamentul
dentalelor, a fost tipӑritӑ ȋn 800 de exemplare din care autorul va trimite 500 dintre ele la
biblioteci și librӑrii pentru ca cei care sunt interesaţi sӑ poatӑ sӑ le studieze.
Autorul și-a anunţat intenţia de a publica atlasul ȋn formӑ finalӑ ȋn 300 de
exemplare. Urmӑtoarele șase secţiuni vor cuprinde fiecare câte 8 hӑrţi, printre care se
vor afla un numӑr mare de hӑrţi generale, care conţineau toatӑ zona dialectalӑ redatӑ
nu prin cuvinte izolate, ci prin apariţii fonetice care erau prezentate sumar și publicate.
Utilitatea metodei folosite de Weigand se poate pune ȋn valoare numai ȋn momentul ȋn
care o astfel de hartӑ se aflӑ ȋn faţa ochilor.
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Pe tot cuprinsul prefaţei acestui anuar, Weigand aduce mulţumiri celor care l-au
ajutat financiar la publicarea atlasului adicӑ Academiei Române, ȋnsӑ nu uitӑ sӑ
precizeze faptul cӑ apariţia atlasului va fi o mare realizare și un câștig la nivelul
lingvisticii ȋn general și limbii române ȋn special. Autorul aduce mulţumiri și celorlalte
asociaţii care l-au sprijinit financiar, de aici fӑcând parte și “Albrechtsstiftung”, care avea
menirea de a-l finanţa pe lingvist anual cu o sumӑ de 900 de mӑrci, necesarӑ cercetӑrii
dialectale ȋn teren.122
Tot ȋn cuprinsul acestui numӑr al anuarului, au apӑrut douӑ lucrӑri importante
una dirijatӑ și publicatӑ de ȋnsuși Weigand cu titlu Beitrag zur Kenntnis des Meglen iar
cealaltӑ a lui Sextil Pușcariu intitulatӑ Der Dialekt des oberen Olthales.

5.1. Despre megleni
Pentru a putea studia vorbirea meglenilor, pe care o considera deosebit de
interesatӑ, Weigand a fӑcut o colecţie de texte pe care o considera ca fiind singura de
acest gen și care reprezintӑ punctul de plecare al anchetelor lui. Weigand a gӑsit totuși
și un articol, ȋn numӑrul 21 al “Gazetei Macedoniei”, care apӑrea ȋn București și care era
destinatӑ scopurilor luptei aromânilor, care conţinea o informaţie conform cӑreia se
deschidea o școalӑ româneascӑ ȋn Ošin ȋn zona vlaho-meglenilor, ocazie la care
ȋnvӑţӑtorul de acolo, pe numele sӑu Gușu Gaga a ţinut o cuvântare care a fost publicatӑ
ȋn paginile gazetei.
Weigand a redat textul așa cum era el publicat ȋn gazetӑ, ȋn anuarul sӑu fӑrӑ a-i
aduce iniţial nici o modificare, dupӑ care el a rescris textul folosind transcrierea foneticӑ,
ca mai apoi sӑ-l traducӑ ȋn limba germanӑ.
În timpul discursului sӑu scurt, ȋnvӑţӑtorul Gușu Gaga a amintit cât de
importantă era pentru megleni acea zi ȋn care se deschidea o școalӑ unde ei puteau sӑ
ȋnveţe. Acest lucru a fost posibil prin ajutorul Sultanului Abdul Hadin, care a fӑcut
posibilӑ deschiderea unei școli cu predare ȋn limba românӑ. Învӑţӑtorul a recurs ȋn
discursul sӑu la mijloace de sensibilizare a auditorului dorind prin aceasta sӑ
evidenţieze importanţa mare a școlii ȋn evoluţia știinţei, el enumerând invenţiile de care
s-a bucurat omenirea ca vaporul, trenul, mașina și altele, ȋndemnându-i astfel indirect
pe compatrioţii sӑi, sӑ aprecieze școala la adevӑrata ei valoare.
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Revenind la textul ȋnvӑţӑtorului, Weigand a fӑcut anumite precizӑri care fӑceau
referire la vocabularul utilizat de acesta, cu alte cuvinte anchetatorul a ȋncercat sӑ
identifice provenienţa fiecӑrui cuvânt utilizat de orator. Spre a fi mai explicită expunerea
mea, redau comentariul lui Weigand asupra grupului de cuvinte ”mare sӑrbӑtoare”, în
care dupӑ pӑrerea lingvistului, ar fi trebuit ca adjectivul mare sӑ se termine ȋn i sau
cuvântul

cu

numӑrul

18

viḱi

ȋl

explicӑ

ca

provenind

din

macedo-bulgara

veḱe=bulgarescul vetše, iar ȋn aromânӑ forma e vetše ; prezenţa lui i final o pune pe
seama faptului cӑ propoziţia ȋn care este pronunţat cuvântul nu este accentuatӑ. Dupӑ
acest model a urmӑit Weigand etimologia mai multor cuvinte din discursul oratorului.
Nu numai cӑ a urmӑrit etimologia cuvintelor dar a și identificat ȋn articolul de ziar
greșelile de tipar: astfel a notat cӑ apare la 13 cĭocĭ ȋn loc de cĭoc, la 17 ia ȋn loc de iӑ
sau ie, la 25 fӑtsim ȋn loc de fátsim, la 39 lo ȋn loc de la, la 42 imo ȋn loc de cmo, la 42
teaști ȋn loc de ţeaști, la 49 iȋmpiratu ȋn loc de ȋmpiratu, la 22 romȋniĭ ȋn loc de romȋnilĭ.
Despre aceste “greșeli”, Weigand a precizat cӑ au apӑrut, probabil din cauza nebӑgӑrii
de seamӑ a autorului articolului, deoarece existau ȋn discurs cuvinte care nu erau
pronunţate ȋn totalitate ȋn meglenӑ iar autorul le-a notat ca atare.

5.2. Particularitӑţi ale vorbirii meglenilor
Weigand a alocat un loc important meglenilor și vorbirii acestora, atunci când a
publicat ȋn 1892 lucrarea sa de habilitare cu titlul Vlaho-Meglen.Eine ethnographisch
philologische Untersuchung, ȋn care s-a ocupat de structurarea particularitӑţilor fonetice
a vorbirii meglenilor dupӑ ce va ȋncepe cu prezentarea așezării geografice, portului și
obiceiurile lor.
Luându-și ca reper textul ȋnvӑţӑtorului publicat ȋn gazetӑ, Weigand a gӑsit ȋn el
caracteristici ale vorbirii meglenilor, care se gӑseau deja structurate ȋn lucrarea care i-a
servit ca tezӑ de habilitare.
Weigand le-a structurat pe caracteristici care sunt produse prin modificӑri ale vocalelor,
ale consoanelor și cele datorate flexiunii. În continuare vom prezenta câteva din
particularitӑţile vorbirii meglenilor așa cum se regӑsesc ele ȋn vorbirea ȋnvӑţӑtorului .

5.2.1 Vocalele
1.o și u accentuat a fost ȋnlocuit de o( o deschis). Cel ce a scris textul, a tipӑrit sunetul
acesta ȋn douӑ moduri astfel:
a).óa : móanţĭ 6.
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b). ó( prin care de fapt se dorea a spune cӑ se are ȋn vedere oa de ex. póţi 18) :
ȋnviţóm 10, cóntӑ 13, cót 21, cón 27, mȋncióm 36 .
c). oa : ulitoam 32, ȋnviţoam 34, 43, sfӑrșoari 40, farcloac 42, purtoam 45, ţoanem
44.
d). oà: coat 42 .
Referindu-se la modul cum autorul face notarea, Weigand a precizat cӑ
acestuia nu i-a fost clar cum sӑ noteze cu ajutorul alfabetului dacoromân sunetul o, de
aceea a avut momente de ezitare. De aceea, o s-a folosit ȋn exemplele date atât pentru
o , u din a dar și pentru u din i dupӑ vocale spirante: sfӑrșoari=sfӑrșire, ţoanem=ţinem.
2.Sunetele finale ie io .
3. Sunetul iniţial neaccentuat a cade: cmo 14(acmu), dunats 24(adunats) etc.
4. Sunetul e ȋn poziţie finalӑ sau neaccentuată devine i : multi 6, greali 6, pri 8 etc.
5. e și respectiv i dupӑ labiale ȋn poziţie tare se pӑstreazӑ: ȋmpirat 8, ȋnviţoam 34, mi 36
6. e accentuat aflat ȋnaintea unui e urmӑtor (sec. i) este e

aceastӑ ȋnseamnӑ cӑ

diftongul urcӑtor e+a este foarte deschis dar nu așa de deschis ca cel modern din
dacoromânӑ e. Dar autorul articolului a scris cu ea: peadiţĭ 6, greale 6, slӑgӑeași15,
trebueaști 26.
7. a epitetic la pronume și adverbe: lĭa 10 = ar.ľi = dr. ȋi Ac.pl.; sfaca 20, 26; cu cóta 22;
oà 24;
8. cel care a scris articolul a optat pentru scrierea cu “ȋn-“ la ȋnceputul cuvintelor de
exemplu ȋnviţare 10, 34, 43, ȋmpirat 8, 49, ceea ce nu era ȋn concordanţӑ cu
caracteristicile pe care Weigand le sistematizeazӑ ȋn dreptul meglenilor, lingvistul
notând “in-“ la ȋnceputul acestor cuvintelor. Încercând sӑ dea o explicaţie acestei
neconcordanţe, Weigand credea cӑ ar fi posibil ca acestea sӑ reprezinte doar deviaţii
dialectale, deoarece ȋn localitӑţile Borislaftsi și Lunzi, localitӑţi aflate foarte aproape de
punctul Oșin, se pronunţa anvitsare; ceea ce s-ar putea explica mai degrabӑ prin
influenţa ortografiei obișnuite.

5.2.2 Consoanele
1. d cade la final de cuvânt dupӑ n : kon = cȋnd 16, 27
2. Tratamentul labialelor. Weigand a constatat cӑ ȋn dialectul meglen pi , bi s-au pӑstrat
dar ȋn acest articol publicat pe care l-a luat ca model nu existӑ nici un exemplu. Dar vi
s-a pӑstrat și apar exemple pe text ca: vine 27, dar existӑ și situaţii când vi
7, ghiu 48.
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: ghiaţӑ

Aceste observații ale lui Weigand sunt ȋntr-adevӑr pertinente și pleacӑ de la
cuvinte culese din teritoriu .
Apoi fi- hi > i, im= fim 24, 45; ie 48; ier = fier 30; m n ȋn exemplu: tińisitӑ 1.
3.-l final ca semn al articulӑrii dispare ca de altfel și ȋn dacorom. cӑtunu 2; scuľou 16,
28; ȋnviţӑmintu 29; ȋmpiratu 49.
4. ľ s-a pӑstrat : zauľitӑ 5; deajilĭ 12; ficiorilĭ 13; hiľia 46; ȋlĭ 27
5. dz z :zuӑ 2, 27; zic 19, zișĭ 27.
6. dž ž junsim 9= ar. adžunsim. jutӑ 41 = ar. adžuto
7. c(tš) ts tsi 3; pedits 6; fatsiri 18 etc.

5.2.3 Problema flexiunii la megleni
Weigand s-a oprit sumar și asupra elementelor flexionare, dar de data
aceasta s-a raportat doar la textul publicat. Astfel :
1.Despre formarea cazurilor, lingvistul precizeazӑ cӑ se ȋntâmplӑ ca ȋn dialectul istric,
dar și ca ȋn dacoromânӑ, prin intermediul lui lu , ceea ce ȋn aromânӑ nu se ȋntâmpla.
Existӑ ȋn text și douӑ exemple: pri ghiaţa lu prinaltu nostru ȋmpirat 7; hiľiӑ lu latineasca
46.
Ceea

ce impresioneazӑ ȋn modul de lucru al lui Weigand este cum ȋn

momentul ȋn care acesta aduce ȋn discuţie o caracteristicӑ dintr-o anumitӑ regiune, el
face referire deseori la mai multe dialecte și astfel dӑ dovadӑ de o stӑpânire foarte mare
a sistemului sӑu de lucru dar și de faptul cӑ știe sӑ-și sistematizeze munca, astfel ȋncât
totul sӑ fie foarte clar pentru toatӑ lumea interesatӑ chiar și pentru cei mai puţin avizaţi,
dar care din curiozitate vor sӑ-și lӑrgeascӑ sfera de cunoștinţe. Acest mod de lucru a
dialectologului este vizibilӑ chiar din cele prezentate anterior când, pe lângӑ dialectul
istric, face referire la dacoromânӑ și aromânӑ.
2.Weigand vorbește de un mod de articulare la fel ca ȋn aromânӑ ficĭorilĭ = fitšoriľ 10,
13, dežiľ 12, grekomaniľ 23. Sunetul final -l, care ar trebui sӑ marcheze prezenţa
articolului la singular, nu numai cӑ nu se auzea ȋn vorbire, dar nici ȋn scris nu apare:
cӑtunu 2, etc.
3.Vorbind de verb, a vorbit de timpul prezent, menţionând cӑ s-au pӑstrat formele
accentuate ȋn rӑdӑcinӑ: f tsim 26, deškľidem 9, žúnzim 33, tsonem 44 iar formele
aoristice tari, apar ȋn varianta lor veche: ziš 27, žunsim 9 dar și žunš, feasiro 29, 32 dar
și feš. Apare și aorostul slab, dar numai ȋn forma avum. Perfectul se forma cu ajutorul
verbului ajutӑtor postpus: prikožit-au, 12 iar viitorul cu va sӑ + conjunctivul : va so ie 17,
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va s-si fako 17. Astӑzi avem o denumire specialӑ pentru aceastӑ formӑ de viitor pe care
Weigand o sesiza deja ȋn 1898 și anume viitorul popular. Infinitivul a apӑrut ȋntr-o formӑ
pe care Weigand o numește completӑ: nu si poati fatsiri 18, el la poati sforšori 39 dar
pentru aceste forme ȋn Ljumnitsa se observӑ preferinţa pentru sӑ + conj. ȋn locul acestui
mod verbal dar chiar și ȋn aceastӑ localitate se folosește și așa numitul infinitiv plin .
4.Weigand a observant și notat și formele pronominale. Pentru pronumele personal, a
identificat câteva forme pe text la=ihn 26, ľa =sie ac. Pl. 10; u=sie f. ac. Sg 12; ȋľ 27 (ȋ
are rolul de a marca doar sonoritatea datӑ de ȋntâlnirea sunetelor n-ľ ca ȋn con-ľ vine), ľ
41; no marcheazӑ ac.pl 36, dat. pl. 9, 10, 44, 48. Pronumele reflexive au forma si 17,
18, 32, dar și forma se 15, 22, 23, cea corectӑ fiind de fapt si. Formele pronumelui
demonstrativ, care apar ȋn text corespund ȋn totalitate cu cele pe care Weigand le-a
notat ȋn lucrarea sa de habilitare. Acestea sunt tsista 25, 33 masc.sg; tsesta 2, 14 fem.
sg.; tsešti douӑ 42 f.pl; tseli 29 f. pl. Dintre pronumele posesive, a apӑrut ȋn text numai
unul și anume noštri 13, iar dintre relative și interogative tot unu tsi 3, 30, 36. Textul
reprodus ȋn gazetӑ conţinea și o formӑ a pronumelui indefinit sfaka 20, 26 și erĭ-carĭ
3(heri-cón 16)-( ultimul neapӑrând ȋn lucrarea de habilitare a lingvistului), care>cari>carĭ
cu i șoptit, dar existӑ posibilitatea ca acest i sӑ cadӑ total ca ȋn dialectul aromân.
5.Şi din categoria adverbului au fost gӑsite câteva exemple precum: cota 22; oa 24;
kmo 14, 42.
6.Dintre prepoziţii, ȋntâlnite au fost numai: dintru 24 dar și ȋntre 42.
7. Dintre conjuncţii apar: aku=cȋnd cond. 37; con= cȋnd temp. 27, so= cӑ 32; ca sӑ,
pentru ca sӑ 34; ko=apoi 33, ka-so=ca sӑ 37-39; ama-dar 32; nou apӑrutӑ ȋn repertoriul
format de Weigand este dintru ko= deoarece, fiindcӑ 5, 20, 41, deoarece 28, 35; dintru
so= pentru ca sӑ 25, 33.
Comentând articolul redat ȋn gazetӑ, Weigand spunea cӑ textul lui Gušu Gaga din
Oschin, nu a fost redactat de un specialist, deoarece scrisul nu conţine decât parţial
caracteristicile dialectului local cu toate cӑ existӑ un numӑr de cuvinte care redau
caracteristicile vorbirii meglene, așa cum au fost ele sistematizate ȋn “Vlacho- Meglen”.
Dacӑ existӑ abateri de la ceea ce a consemnat lingvistul ca fenomen fonetic regional,
acestea sunt nesemnificative și sunt puse pe seama modului cum a scris autorul
articolului care nu pare a fi un specialist ȋn dialectologie dar cu toate acestea este
impresionant cât de unitarӑ este limba meglenilor din est și din vest. 123
În anuarul al V-lea Weigand a publicat ancheta pe care a fӑcut-o Sextil Pușcariu
pe vale superioarӑ a Oltului. Pușcariu a urmat ȋntocmai modelul de lucru al dascӑlului
123

Vezi ibidem p.145-157
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sӑu, ȋncepând cu descrierea zonei pe care urma sӑ o viziteze ȋn scop dialectal.
Rezultatele investigaţiilor așa cum sunt ele prezentate de Pușcariu, au fost trecute ȋn
cuprinsul atlasului lingvistic alӑturi de cele ale marelui savant. Pușcariu și-a publicat
articolul tot ȋn limba germanӑ, limbӑ ȋn care se publica materialul ȋntreg cuprins ȋn
anuar.

6. Introducere ȋn dialectul de pe valea superioarӑ a
Oltului
Sextil Pușcariu, și-a ȋnceput descrierea dialectului prin prezentarea zonei
geografice a Țarii Oltului, care era delimitatӑ la nord și vest de ȋnsuși râul Olt, iar la sud
și est de munţii Carpaţi sau de versanţii acestora, valea fiind descrisӑ ca având cea mai
largӑ și mai mӑnoasӑ câmpie. Onorând propunerea d-lui Weigand, Pușcariu a mers sӑ
cerceteze vorbirea celor de pe Valea Oltului ȋn vara lui 1896. În teren, a descoperit cӑ
populaţia judeţului Fӑgӑraș este formatӑ numai din români care erau rӑspândiţi ȋn mase
compacte ȋn toatӑ regiunea.Totuși printre ei, Pușcariu a constatat că aproximativ unu la
sutӑ din populaţie, erau șași din Sachsen, care s-au instalat pentru a locui ȋn Şercaia și
Fӑgӑraș, iar aproximati 0,5 procente erau unguri (dar și iudei) care se ocupau de
birocraţie. Lui Pușcariu i se pare de o importanţӑ majorӑ sӑ precizeze faptul cӑ românii
aveau religie greco-orientalӑ sau greco-catolicӑ, detaliu care nu intrӑ deloc ȋn sfera de
atenţie a lui Weigand, care era atras ȋn cercetӑrile sale de alte amӑnunte. Notarea
religiei românilor reprezintӑ un punct de diferenţӑ ȋn modul de a lucra al celor doi
savanti. Pușcariu a observat cӑ religia, ȋn diferitele ei forme și cu diferenţele care le
aduce ȋn plan religios, a exercitat o influienţӑ minimalӑ asupra vorbirii dar și a
obiceiurilor populaţiei regionale. Permitându-mi sӑ aduc o completare, voi preciza o
realitate care este și astӑzi de actualitate și anume faptul cӑ religia, sub diferitele ei
variabile, a avut și are o influienţӑ decisivӑ mai ales ȋn obiceiurile și modul de viaţӑ al
oamenilor, ea punându-și amprenta pe modul cum se ȋmbracӑ oamenii, ceea ce
mӑnâncӑ și chiar vocabularul lor este presӑrat de cuvinte religioase pronunţate de
multe ori cu un așa numit accent religios.
Pușcariu și-a ȋnceput cӑlӑtoria,de data aceasta fiind ȋnsoţit de d-l dr.
Bacmeister, care l-a ȋndrumat cu ajutorul notiţelor sale. Cӑlӑtoria și-au ȋnceput-o din
Cohalm(Reps), care poate fi considerat ca și punctul de nord a vӑii, mergând pe jos prin
Valea Oltului pânӑ ȋn Fӑgӑraș, unde a avut ocazia sӑ interogeze ȋn scop dialectal ţӑrani
din Voila, Sȋmbӑta de jos și Dejenĭ care se aflau ȋn partea de sud-vest. Apoi drumul
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continuӑ cӑtre Mӑrgineni și apoi pe la poalele Carpaţilor spre Perșanĭ, care se afla la
partea cea mai de est a regiunii. Satul Poiana Měrului nu se afla ȋn Valea Oltului ci circa
30 km. la sud, ȋn munţi dar cu toate acestea dialectul din acest loc era așa de
asemӑnӑtor cu cel de pe Valea Oltului, ȋncât anchetatorul a simţit la un moment dat
nevoia sӑ-l includӑ ȋn acela al celor de pe aceastӑ vale.
Înainte de a-și prezenta rezultatele anchetelor sale, Pușcariu a ţinut sӑ aducӑ
mulţumiri ȋn scris celor care l-au ajutat donându-i cӑrţi valoroase sau arӑtându-i traseul
pe care trebuia sӑ-l urmeze. Unul dintre ei a fost preotul și profesorul de școalӑ
E.Crișan, profesor ȋn Şinca veche, care a donat și sume de bani care au ajutat la
ȋmbogӑţirea bibliotecii seminarului. Mulţumiri a adresat Pușcariu și d-lui Bacmeister,
care l-a ajutat foarte mult pe anchetator prin notiţele acestuia, care i-au servit ca și
control. Se pare cӑ Bacmeister și Pușcariu au cӑlӑtorit ȋmpreunӑ ȋn aceastӑ regiune, ba
chiar mai mult au fӑcut transcrieri fonetice ȋn paralel dupӑ care au comparat rezultatele
obţinute. Nu de puţine ori s-a ȋntâmplat ca transcrierile fonetice ale celor doi sӑ nu
corespundӑ ȋn totalitate, ca de exemplu: Pușcariu aude ľẹmn ȋn timp ce Bacmeister
auzea lẹmn. Pușcariu a optat pentru ȋnregistrarea variantei fonetice pe care a auzit-o el.
Dar ȋn cele mai multe cazuri, diferenţele de notare a celor doi au fost atât de
neȋnsemnate ȋncât, nu au meritat luate ȋn considerare, fiind aproape nesesizabile, ceea
ce denotӑ faptul cӑ cei doi au ȋnvӑţat lecţia bine, dar mai mult decât aceasta, de aici
putem observa un lucru extrem de important și anume se vede influienţa unui singur
formator, modelator.124
Dacӑ cei doi ar fi fost formaţi sub ȋndrumarea a doi profesori diferiţi, cu
siguranţӑ ȋn perceperea sunetelor ar fi putut exista diferenţe majore. De aceea sunt
adepta trimiterii ȋn teren a oamenilor instruiţi ȋn prealabil, mai mult decât atât, a
oamenilor instruiţi de o singurӑ persoanӑ. Nu cred cӑ existӑ nici o altӑ metodӑ de lucru
mai bunӑ decât cea aplicatӑ aici și anume: un dascӑl (ȋn cazul nostru Weigand)
școlește mai mulţi elevi, apoi ȋi trimite ȋn teren dar nu numai atât, ȋi trimite el sau se duc
ei câte doi(e vorba de Bacmeister și Pușcariu) mânaţi de un ideal ȋnalt și anume sӑ
lucreze ȋn paralel și sӑ consemneze comparând rezultatele, ceea ce este un model care
se poate regӑsi ȋn metoda de lucru a profesioniștilor, a oamenilor cu mult simţ de
rӑspundere, care nu lucreazӑ de dragul de a lucra, ci ȋși dau seama de valoarea
chemӑrii lor.

124

Vezi, Sextil Pușcariu, ȋn Fȕnfter Jahresbericht des Instituts fȕr Rumȁnische Sprache(Rumȁnisches
Seminar) zu Leipzig, Leipzig, 1898, p.158-159
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Notarea foneticӑ pe care a utilizat-o Pușcariu, a fost preluatӑ de la Weigand
ȋnsӑ Pușcariu a introdus un semn nou ȋmprumutat din scrierea croaticӑ, e vorba de
sunetul ć care trebuia sӑ redea un sunet intermediar ȋntre t’ și ḱ. Pușcariu nu era
mulţumit nici cu redarea diftongului -ie pe care l-a utilizat destul de des, precizând cӑ
acesta nu este ȋntotdeauna imaginea clarӑ a pronunţiei, iar pentru a reda toate nuanţele
fine ar fi necesarӑ introducerea unor noi semne. În cele mai multe situaţii se auzea un
ee, al cӑrui e iniţial este pronunţat așa de ȋnchis ȋncât era greu de diferenţiat de un i .

6.1. Caracteristicile fonetice generale ale dialectului vӑii
superioare a Oltului.
Pușcariu a observant cӑ acest dialect se subordoneazӑ modului de a vorbii
caracteristic al dacoromânilor dar și limbii literare. Diferenţa dintre ele este datӑ ȋn
principal de excesiva pronunţare a sunetului e ȋnchis, ȋn tratarea labialelor dar și ȋn
pӑstrarea sunetului final u ca și sunet șoptit.
Ceea ce se petrece ȋn primul rând, este faptul cӑ Pușcariu sesizeazӑ cӑ sunetul
e se pronunţӑ așa de ȋnchis ȋncât s-ar putea sӑ evolueze cӑtre un ie sau un ei . Pentru
primul caz de evoluţie, Pușcariu a gӑsit exemple ȋn chestionarul deja ȋntocmit, ȋn timp
ce pentru a demonstra apariţia celui de-al doilea fenomen, Pușcariu a adӑugat la lista
de cuvinte ȋncӑ câteva și anume cuvintele ureche, vechiǔ și pӑreche, cuvinte pe care lea discutat la cuvântul “chee”.
Despre modul cum se comportӑ labialele ȋn vorbire, Pușcariu observa cӑ
acestea ȋnainte de j se transformӑ ȋn sunete palatale corespunzӑtoare, fenomen ȋntâlnit
cu o așa consecvenţӑ ȋncât ȋntr-o localitate numitӑ Vineţia, Pușcariu a auzit ȋn vorbirea
unei femei, cunoscutul strigӑt al gӑinilor “piri-piri” sub forma “ḱiri-ḱiri”. Cu toate acestea,
acest fenomen, nu are caracter permanent, mai ales ȋn flexiune. Grupul de sunete [yi <
v + i ] ar avea ȋntr-o viitoare evoluţie douӑ posibilitӑţi de concretizare: fie sӑ se reducӑ la
i sau sӑ devinӑ un ǵi intensiv. La fel s-a ȋntâmplat şi cu ḱ, ǵ care au devenit dentalele t’,
d’, trecând printr-un stadiu intermediar ć descoperit ȋn timpul anchetei de Pușcariu. Pe
lângӑ formele ḱ,ǵ,ń apar și pḱ, bǵ, mń și anume cele douӑ forme se aud ȋn unul și
același loc, ba mai mult ȋn vorbirea uneia și aceleiași persone.
Acţiunea labialelor asupra lui e urmӑtor nu este una consecventӑ. Se pronunţӑ
mӑr dar merg, trimets.
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Sunetul final u, nu a mai fost auzit de Pușcariu ȋn 242, 243, 244, 245 și nu se mai
formeazӑ prin rotunjirea buzelor și deoarece nu mai este perceput de ureche,
anchetatorul a optat pentru lӑsarea lui nemarcatӑ. Acest fenomen se modificӑ ȋnsӑ
ȋncepând cu localitatea 246, unde se aude pronunţat din ce ȋn ce mai des dar ca sunet
șoptit u, dupӑ care va dispӑrea din nou, de obicei dupӑ sunetele lichide.Pușcariu a
observant cӑ ȋncepând cu localitatea 260 sunetul u nu se mai aude din nou deloc. Un
fenomen care i-a atras atenţia lui Pușcariu este faptul cӑ acest u dispare și acolo unde
ar trebui sӑ rӑmânӑ, și anume dupӑ consoanӑ dublӑ ȋn interiorul propoziţiilor ca ȋn
exemplul: patrǔ și la fel ȋn unu’, poziţie ȋn care u final joacӑ rolul de articol. Acest
fenomen este perceput și explicat de anchetator ca o fazӑ de evoluţie a lui u : la ȋnceput
se fӑcea auzit total, apoi se va percepe ca un sunet șoptit ca ȋn fazӑ finalӑ sӑ nu se mai
audӑ deloc.
În continuare voi prezenta rezultatele anchetei lui Pușcariu, așa cum au fost ele
notate pe chestionar, ȋnsӑ și acest anchetator a urmat modelul de lucru al mentorului
sӑu raportându-se tot la dialectul bӑnӑţean și la rezultatele găsite ȋn aceastӑ regiune.
Acolo unde Pușcariu a ȋnceput notarea cu numӑrul III de exemplu, aceasta ȋnseamnӑ
cӑ numerele I și II sunt identice cu rezultatele obţinute ȋn Banat, de aceea nu are rost sӑ
repete transcrierea. Foarte interesant este modul său de lucru .
1.cȋne
1.3 kune 244-246, 248-253, 255-260
Aceastӑ variantă foneticӑ a fost identificatӑ cu douӑ variante de plural:
Pl.1 kunĭ 246, 248-250, 252, 258, 259
Pl.2 kun 253
1.4 kuine 242, 243
1.6 kine 247
2. fӑinӑ
2.1 fo nӑ 242-260
3. grȋu
3.3 griu 242-260
Pluralul acestui substantiv se realizeazӑ dupӑ modelul grine, brine, frine și a fost
alӑturat localitӑţii 245 .
4. orz
4.4 b)orzǔ 259
uọrzǔ 247-250, 252, 254, 255, 258
uọrs 242-244, 251, 253, 257, 260
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uọrsǔ 246
Pușcariu dӑ o explicaţie pentru alegerea modului diferit de scriere a acestui
substantiv, o datӑ cu s altӑ datӑ cu z. El spune cӑ acolo unde a optat pentru notarea cu
s acest sunet se auzea ȋn pronunţie ca ȋn cuvântul Fortis, adicӑ surd. Acolo unde a
utilizat z, l-a notat pentru locurile unde a auzit tot un s dar pronunţat ca ȋn Lenis.
Anchetatorul a adӑugat cӑ un z pur nu a auzit nicӑieri la final de cuvânt.
5. sӑcarӑ
5.1 sokaro 243-245, 247, 250, 251, 254-259
5.3 sekaro 242, 248, 249, 252
5.4 sekaro 246, 253, 260
6. mȋnc
6.1 mu k 242-245, 251, 255-257, 260
6.2 mu kǔ 246-249, 252-254, 258
- mu ko (pronunţat de 3 persoane) 250, 259
7. pasӑre
7.4a)p sore(-e) 243, 247-249, 252, 258 pl. pasorĭ 258
pasore 247-249
b) p sere(-e) 244-246, 256, 257, 259, 260 pl. poserĭ 242, 245, 246, 260
8.sboarӑ
8.1 zboro sau zbo ro 242, 245, 247, 248, 251, 254, 257-259
8.3 zbuoro sau zbuo ro 243, 244, 246, 249, 252, 256, 260
Pușcariu a precizat cӑ dupӑ modelul primului exemplu se pronunţӑ și
substantivele nopte(o ) 251, 253, 254, 257, 259 dar și morte 257, iar dupӑ modelul
celui de-al doilea substantiv, se pronunţӑ nuopte(uo ) și muorte(uo ) 246, 256 .
9. rȋndunea
9.1 b)runduniko pl. rundunitš 245, 246, 251-253, 257, 258, 260
9.6 b) runduriko pl. runduritš 242-244, 247-250, 254-256, 259
10. vrabie
10.9 vr bǵie(-e) 248, 249, 252-254, 258, 260 pl. vrobǵi 248, 258, 260 .
10.11 a) vr bd e (-e ) 243-247, 250, 251, 255, 259 pl. vrobd ĭ 247, 259
b) vr bd ie pl. vrobd I 256
10.12 vraǵe pl. vroǵi 242, 257
11. aripӑ
11.1 ripo pl. ar pt 247, 249
11.3 b) ar po pl. ‘ ar pḱ 243
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11.6 ar po 242, 244-246, 248, 250-260pl. ‘ar ḱ 257,ar pḱ 253, 254, 258, 259, ar pt 244246, 250, 251, 255-258
11.7 are po(aici are sems de aripӑ prӑjitӑ de pui) 257, 258
12. panӑ
12.3 pe no (peno, pi no) 242-260
a). pl. pene 244, 248,250,251, 254
b). pl. pẹne 242, 243, 253, 256, 258-260
c). pl. piene 246, 249, 252, 255, 257
13. ușӑ
13.1 ušo 244, 248, 249, 253, 254 pl. uš
13.3 uše(-e) 242, 243, 245-247, 250-252, 255-260,
14. chee
14.4 ḱeie(- e ) 242-244, 245, 248-252, 254, 255 pl. ḱẹi 245, 251
14.6 a) ḱẹie(-e) pl. ḱẹi 257-260
b)ḱiẹie pl. kiẹi 246, 247, 253
14.7 ćẹie pl. ćẹi 247
Pronunţarea ȋnchisӑ a lui e, care determinӑ apariţia diftongului, apare dupӑ cum
Pușcariu observase nu numai ȋn acest caz ci și ȋn cazul formӑrii pluralului pâine. Aici se
poate vorbi chiar mai mult, de trecerea lui a>e : piano - piene, la fel se ȋntâmplӑ la chee
unde primul e este unul foarte deschis. Pușcariu prezintӑ și o altӑ modalitate de formare
a diftongului tot cu e ȋnchis, ȋn cuvintele ureche, vechiǔ și pӑreche care apar ȋn vorbire
alӑturi de formele urẹiḱe (255, 256, 258, 260), urẹḱe(242, 257, 259), vẹiḱ(e) (256,258),
vẹḱ(e) (257)porẹiḱe și lângӑ porẹḱe.
15. fer
15.4 a) her sau hẹr 242-245, 251, 255, 260
b) herǔ sau hẹrǔ 246-250, 252-254, 256-259.
16.cuiǔ
16.2 a) kui 242-245, 251, 255, 260
b) kuiǔ 246-250, 252-254, 256-259 pl. kuie(-e)
17. scaun
17.2 a) sk un 242, 244, 250, 251, 255, 257, 260
b) sk unǔ 246, 248
c) sk onǔ 247, 252
d) sk on (bisilabic) 243, 245
sk onǔ (bisilabic) 249, 256, 258, 259
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sk uon (bisilabic) 253
18. masӑ
18.2 maso 242-260
c) pl. mese 242, 244, 260
d) pl. mese(-e ) 243, 248, 250, 251, 253-255
e) pl. mẹse 257-259
f) pl. miese 246
Pușcariu face niște completӑri și spune cӑ dacӑ ȋn acest exemplu m+ ea>ma,
nicӑieri nu a ȋntâlnit pronunţarea pomano iar forma pomeáno poate fi trecutӑ ca
auzindu-se ȋn localitӑţile 245, 247, 249, 258 .
19. bisercicӑ
19.4 b) bisẹrẹko sau biseriko (ẹ, ę) 243-248, 250-260
c) beserẹko 242, 249
20. peatrӑ
20.5 ḱatro 243-246, 248-255, 257-260
a) pl. ḱetri(ẹ) 243, 244, 248-254, 258, 260 ḱetrĭ 257, 259
b) pl. ḱetrẹ246
20.8 ćatro pl. ćẹtrẹ 247
Pușcariu dӑ și câteva exemple care sӑ susţinӑ regula dupӑ care p +j > ḱ sau pḱ.
Mai ȋntâi a exemplificat cuvintele care se pronunţau cu ḱ:
1.ḱele pl. ḱei 258, koḱil 242, ḱituliko 243, ḱito 245, 246, 248-251, 255-259,
‘ulḱ(=vulpĭ) 246, sḱinare(-e ) 245, 246, 250, 251, 256 ḱert ǔ 248-251, 254, 256-259,
Din cuvintele care le auzea pronunţate cu pḱ(pt ) anchetatorul a amintit:
2 .lupḱ 243-245, 251, 254 tsapḱ 243, kopḱil 245, 254-256, pḱert[ǔ 254, pḱito 244,
245, 249, 254-256 .
Ambele forme se gӑsesc ȋn 243, 245, 249, 251, 254-256. Pentru ć ȋn 247, a mai auzit și
ćito, ćertǔ și koćil.
21. casӑ
21.3 kaso pl. kos ĭ 242, 243, 245-259
21.4 kaso pl. kase 244, 260, dar și ȋn 242 lângӑ forma kos .
22. pept
22.5 a)ḱept 242-245, 260 pl. ḱepturĭ 244, 245, ḱeptur 243
b) ḱeptǔ (ẹ) 246, 248, 259 pl. ḱepturĭ 248, 254
22.8 ćeptǔ 247
23 a.sin
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Ia) sun 243, 244, 257, 260
Ib) sunǔ 246, 250-255
IIa) sin 242, 256
IIb) sinǔ 247-249, 259
23b.inimӑ
Ia) inimo 242-251, 253-260
b) inemo 252
Pușcariu nota cӑ forma imeno care se auzea pronunţat ȋn aceeiași localitate, cu
inimo ȋn 259, nu este dupӑ pӑrerea sa o formӑ obișnuitӑ.
24. dinte
24.3a) dinte 242-259 pl. dints ȋn 246, 247 dintsĭ
b) dintie 260.
25. deget
25.5 d) diedžet 244
25.9 a) dẹšt 242, 243, 260 pl. dẹšte
b) dẹštǔ 254, 257, 258 .
c) dieštǔ 245, 248, 249, 253, 256, 259 pl. diešte 253, 259
25.10 a) dẹžd ǔ 250, 251, 255 pl. dẹžde 255, dežde 251
b) diežd ǔ 246, 247 pl. diežde 246
26. geanӑ
26.4 džano 243-247, 251, 253, 255-260
a) pl. džene 250,251
b) pl. dzene 246
c) pl. džene 243, 244, džẹne 253, 255, 256, 259
d) pl. dženĭ 258
26.5 dže no 242, 248, 249pl. džene 249, džẹne 242
Pușcariu face o remarcӑ foarte interesantӑ și anume a din interiorul cuvintelor
džano și spruntšano, se aude ȋn momentul pronunţӑrii mai ȋnchis și seamӑnӑ cu â din
limba francezӑ.
27. sprinceanӑ
27.2 b) spr tšano, pl. spr tšene 242, 244, 258, 259
27.3 b) sprintšano 247
27.4 a) spruntšano 245, 252-254,256, 260
d) spruntšeano 248, 249
27.5 a) sprintšano 251, 255, 257
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b) sprintseano 246
28. vȋnӑ
28.4 vuno pl. vine 242-260
29.picior
29.2 pḱitšor pl. pḱitšore 255, 260
29.3 a) pt itšor pl. pt itšore 252
29.4 c) ḱitšor ǔ 242-246, 248-251, 253, 254, 256-259 pl. ḱitšore(-e) sau ḱitšoare(-e )
245, 246, 249, 250, 253, 254, 256-259
29.5 ćitšor 247
30. cӑlcȋiǔ
30.3 a) kolkui ǔ 244, 246, 252, 254, 256, 258 pl. kolkuie (-e) 246, 254, 258
d) kolkoi 243, 260
30.5 a) kolkii 242, 245
b) kolkiiǔ pl. kolkiie 247-251, 255, 257, 259
31. genunche
31.5 b) ǵenu ḱe 242-244, 247-254, 256-260
c) ǵenu ḱe 245, 246
b c pl. ǵenu ḱ 246, 247, 250, ǵenu ke 254 .
32.grӑdinӑ
32.2 grod no 242-260, pl. grodin 251, grodin 251, grodinĭ 244-249, 254, 259 .
33. lemn
33.1 a)ľẹmn ǔ 243, 255, 256
b) ľ emnǔ pl. ľ emne 246
33.2 lẹmn ǔ 242, 244, 245,247-254, 257-260
Pușcariu amintește cӑ l palatal, a fost auzit pronunţat ȋn localitatea 255 ȋn cuvântul fẹľǔ .
34. mӑr
34.3 a) mor (pom și fruct) 244, 245, 250, 251, 256-258, 260
b) morǔ (pom și fruct) 246-249, 252-255, 259
a

b pl. mere 248, 250-252, 254, mere 242, 245, mẹre 246, 255-260, miere 247, 253

35. parӑ
35.2 pe ro(i ) 244-260 pl. pere 250, 252, 254, pere 242, 244, 245, pẹre 246, 255-260,
piere 247, 249
36. roșu
36.3 rošu 242, 248-254, 256, 258-260, fem.rošie(-e) 242, 250-253, 256, 259,260 rošie
254, 256
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36.5 roš 243, 257 fem. rošie 257
36.6 rošǔ(o) 244-247, fem. rošie 245, rošie 246, ro u 244
37. alb
37.1 alb 242-245, 255, 257, 260
37.2 albǔ 246-254, 256, 258, 259
38. galbin
38.1 a) galbin 242, 244, 246
b) galben 243, 252, 254, 260
c) galbinǔ 247-249, 256, 259
38.2 b) galben 245, 250, 251, 253, 257, 258
39. verde
39.4 verde 252
39.5 vẹrde 242, 250, 251, 253-255, 257-260
39.6 vierde 243-249, 256
40. vȋnӑt
40.1 a) vunot 242-245, 248, 249, 260
b)vunotǔ 252-254, 256, 258
40.2 a) vunet 250, 251, 257
b) vunetǔ246, 247, 259
41. cereașӑ
41.4 e) tšerašo 242, 249-251, 253, 255, 257
tše aše 246
tšereaso 243, 244 pl. tšereašo
41.5 tšeraše(-e ) 245, 247, 248, 252, 256, 258-260
42. stejar
42.3 b) štežar ǔ 253, 257, 260
c) stežar 243, 251
d) steža ǔ 255, 259
42.4 a) šteža ǔ 242, 244-250, 254, 256, 258
43. frasin
43.1 c) frasin ǔ 244-250, 253-255, 257, 259 pl. frasinĭ 245, 256, 260 frasenĭ 253, 254
e) frasen 258, frasen 243
43.6 frašin 242
44. teiǔ
44.4 tẹi ǔ 242-245, 248-251, 254-260, tiẹiǔ 246
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b) tẹie ǔ 247.
45. pin (cuvânt aproape necunoscut)
45.2 ḱin ǔ 245, 253, 255
46. jneapen (cuvânt aproape necunoscut)
46.1 žne pon 253, 255
žne p 244
47. cӑmașӑ
47.2 a) komašo 242, 244, 249, 250252, 257-259 pl. komoš 249, 250, 252, 257-259
c) k mašo 254
47.7 komaše(-e) 243, 245-248, 253, 256, 260 pl. komoš 246, 256, 260, komeš 247, 253
48. cuţit
48.1 a) kutsut 242, 244, 246, 259, 260
b) kutsutǔ 252
48.2 a) kutsit 243, 245, 247, 250, 254, 257
b) kutsitǔ 253, 255, 258
49. ţin
49.3 a) tsiu 255-257
b) tsuiǔ 250
d) tsii 253, 254, 258
49.4 tsuu 244, 246, 248, 249, 251, 252, 260
49.5 tsúu 242, tsu 243, 245
50. cer
50.4 a) tšer 243
b) tše 260
c) tše ǔ 242, 244-259
51. nor
51.1 nor ǔ 242-253, 255, 257-260, pl. no 244, norĭ(ọ) 242, 245-253, 258, 259
no ǔ pl. norh 256
nọor pl. nọorĭ 254
52. umblu
umblu 242-249, 251, 252, 255, 258-260 .
Pușcariu a notat și alte forme care se pronunţӑ dupӑ modelul acesta: unǵe(e)
242-260. Trecerea lui ȋn<in se produce, dupӑ cum anchetatorul observa, acolo unde
urmeazӑ o vocalӑ deschisӑ untratǔ 247, untro 253, dar și ȋn cazul substantivului inẹl .
53. searӑ
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saro 242-260
54. soare
54.2 a) so re 247, 250, 252, su re 260, suo re 243, 244, 249
d) sore 242, 245, 248, 251, 254-259
54.3 sóare 246
Pușcariu a notat cӑ ȋn localitatea 246, diftongul oa are accentul pe o, de aceea
se auzea o pronunţare de genul sóare, dar și stéa, vitséa. Dar ȋn cazul cuvintelor peano
și pearo, nu se ȋntâmplӑ acest fenomen fonetic .
55. vȋnt
55.1 vunt 242-245, 251, 255, 257
55.2 vuntǔ 246-250, 252-254, 258-260 .
56. vȋnd
56.3 vunz ǔ 244-251, 254, 255, 257-260, vuns 242
57. stea
57.1 ste (e , i ) 242-245, 247-260 pl. stele 248, 250, 251, 252, 254 stele 244, stẹle
242, 258-260, stiele 243, 246, 247, 249, 250, 253, 256, 257
57.9 stéa 246
58. șea
58.1 a) ša 242-248, 250,252-254, 256-259
58.2 a) šauo 249, 251, 255, 260 .
Pușcariu a observant cӑ acest substantiv are foarte multe forme de plural, dintre
care a amintit câteva: šẹue 246, šaue 256, 260, šei 251, 253, šẹi 248, šei 250, šoi 249,
254, 259, šoľ 244, šale 244, 245, šole 252, šẹle 258, 259, šele 243, 246, 255, šiele 247,
257
59. viţel
59.3 yitsol 242-247, 249-251, pl. yitsoi 244, 246, 249, 250, yitsei 245, 251
59.5 ǵitsol 255, 256, ǵitsel 248, 253, 254, 257-259, ǵitsel 252, pl. ǵitsei (ei) 248, 252254, 256-259
59.6 b) itsol 260
Pușcariu a dat mai multe exemple de cuvinte ȋn care a auzit pronunţarea ȋnsoţitӑ
de transormarea lui vi > y: yine 242, 243, 245, 249, 250, yite 242, 245, 249, 250, l yitso
251 dar și alte exemple pentru tranformarea lui vi ǵ: ǵišin 253,255, 258, ǵine 255, 256,
loǵit 256, a lui vi

i : ȋn 260. Pentru localitatea 258, Pușcariu a notat trei forme diferite

de pronunţare: ǵitsel, yin (bӑutura), vin (a merge), vint, isproyit. Ȋn localitatea 259, apar
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formele ǵin dar și vin, ambele cu același sens de bӑuturӑ, pe când ȋn localitatea Şinca
Nouӑ, se spune și ǵitsol .
Anchetatorul a notat cӑ ȋn unele localitӑţi –ǔ urmat de –l nu se mai aude ȋn
timpul pronunţӑrii deși a ȋntâlnit şi unele excepții.
60.viţea
60.3 yitse (e ) 242-247, 249-251 pl. yitsele 244, 251,
yitsiele 246, 247, 249, 250
60.5 a) ǵitsi (e ) 255, 256, 258, 259
b) ǵits 252-254
a b pl. ǵitsele 252, 254, 258, ǵitsiele 253
61. bӑrbat
61.1 a) botbat 242-245, 250-252, 255-260
b) borbatǔ 246-249, 253, 254
62. nevasta
62.1 ńevasto 252
62.2 nevasto 242-251, 253-260, pl. neveste 248, 251 neveste 256, nevẹste 253, 254,
259,260 nevieste 246, 247, 249, 257, 258 .
Dar, veadro 255
63.bӑtrȋn
63.1 botrun ǔ 244, 245, 247, 249, 251, 256, 258-260
63.3 botrin ǔ 242, 243, 248, 252, 252, 254, 255, 257
64. june
64.3 žune 242-260
65. tȋnӑr
65.5 c) tinor ǔ (-er ǔ) 242-249, 252, 258-260
65.6 tiner ǔ 250, 251, 253, 255-257
66. rid
66. 1 b) rid 243
66.3 a) ruz ǔ 253-256
66.4 a) ris 242, 258
b) riz ǔ 244-250, 260
67. zic
67.2 a) zuk 256, 260
b) zukǔ 254, 255, 258
c) zikǔ 253, 257
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67.3 a) zik 242-245
b) zikǔ 246-249, 252, 259
68. dumnezeu
68.2 dumńezeu(-ou) 245, 247, 249, 252, 254, 255
68.3 dumnezeu(-ou) 242, 243, 248, 250, 251, 253, 256, 257, 260.
68.4 dumnezo 244, 258, 259
68.5 dumneziu 246
69.știu
69.2 b) štiú 243, 249, 258, 259
69.6 št u 242, 244-248, 250, 252-257, 260
70. pește
70.4 a) pešte pl. pẹšt 256
b) pẹšte , pl. pẹšt 242, 245, 250, 253, 254, 258-260
c) piešte 243, 244, 246-249, 251, 252, 257 pl. pešt ĭ 243, 244, 251, 257, piešt ĭ
246-249
71. aud
71.1aud? 256
71.3 a) aus 242
b) auz ǔ 243-255, 257-259
72. caut
72.1 a) k ut ǔ 244-246, 250, 251, 253-255, 257, 260, k ut (pronunţat bisilabic) 252
b) k ot ǔ 247-249, 256, 258, k ot(pronunţat bisilabic) 243
72.3 kọt 242
Pentru aceste forme anchetatorul a auzit și o formӑ, care ȋmpingea accentual pe
terminaţia verbului și care suferea urmӑtoarea modificare foneticӑ au > o: kot t ȋn
localitӑţile 250, 254-256
73. lunĭ
73.1lunĭ 244-246, 248-250, 252, 253, 255-257, 259, 260 lunia 258
73.2 lun 242, 243, 247, 251, 254
74. marţĭ
74.1 marts 242-245, 247, 250-258, 260
74.2 martsĭ 246, 248, 249, 259
75. mercurĭ
75.1 mierkurĭ 245
75.2 mńerkurĭ 250
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75.3 ńerkur ĭ 242-244, 246-249, 252-260 .
Pușcariu dӑ și alte exemple pentru a exemplifica trecerea lui m ȋnainte de i la n:
ńik(uts)242, 243, 255, 256, ń rose 243, ńie 243, koroń do 250, poń, multsońim 259;
pomń 259, mńik 260, multsomńesk 260 .
76. joĭ
70.3 žọi (žuọi ) 242-260
77. vinerĭ
77.2 viner ĭ 242-260
78. sȋmbӑtӑ
78.1 sumboto 242-246, 248, 249, 251, 252, 254, 257-260
78.2 simboto 247, 250, 253
79. duminecӑ
79.2 dumineko 242, 244-253, 258-260
79.3 duminiko 243
80.unu
80.1 unu 242-246, 252, 258, 260, unǔ 247-251, 253, 254, 257
81. doĭ
81.1 a) doi 242-251, 253-255, 257, 258
d)fem doo 243, 254, 255, 260
f) fem duóo
81.1 b) duọi 252
82. treĭ
82.1 tri 257, 258
82.2 trẹi 242, 244, 250-254, 259, 260
82.3 triei 243, 245-249,252, 256
83. patru
83.1 patru 242-246, 248, 249, 251, 252, 254, 256-260
83.3 patrǔ 247, 250, 253
84. cincĭ
84.3 tšintš 242- 260
85. șase
85.2 a) šase 242, 244, 246, 251-254, 256-260
b) šase 243, 245, 247-250
86. șapte
86.1 d) šapte(-e) 242-254, 256-260 .
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87. opt
87.1 ọpt ǔ 254, 257-260
87.2 uopt ǔ 242-253, 255, 256
88. nouӑ
88.1 nouo 246, 248, 249, 256
88.3 nouo(-e) 242, 243, 245, 250-252, 254, 257
88.4 noo 244, 247, 260
88.5 nọuo 253, 259
89. zece
89.2 d) zetše 251
89.3 a) zẹtše 242, 250, 253, 254, 256-260
b) zietš[e 243-247, 252
90-99. unspre-, doispre- acestea au fost identificate ca forme obișnuite pe lângӑ care
apar și unsprietše, doisprietše 247-249, 258, 259.

Anchetatorul a observant cӑ se

folosește pentru patrusprezece forma care ȋncepe cu paisprezece și care reprezintӑ
forma prescurtatӑ auzitӑ și astӑzi ȋn vorbire și care ȋntre timp a devenit și formӑ scrisӑ
acceptatӑ, cazul ȋn care apare rar se ȋntâmplӑ sӑ fie trecutӑ la categoria “greșeli”. La fel
s-a ȋntâmplat și cu formele šai-.
100. de
100.3 a) de 242(apare pe lângӑ dẹ și do), 244-248, 253-255, 257-259
b) di (ditšé = de ce) 256
c) do 245, 250, 260
101. din
101.2 dun 260
101. 3 din 242, 244-248, 250, 252-259
102. pe
102.1 pe(-ẹ) 242, 244, 246, 249, 254, 255, 258
102.3 po(sau pe) 243, 245-248, 250, 251, 253,256, 257, 259, 260
103. pentru
103.1 a) pentru (e, ẹ, e) 244, 246, 247, 250, 251, 253-255, 257-260
b) pintru 242, 245, 249
c) pintu 248.125

125

Vezi S.Pușcariu, ȋn Fȕnfter Jahresbericht des Instituts fȕr Rumȁnische Sprache(Rumȁnisches
Seminar) zu Leipzig, Leipzig, 1898, p.158-174
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6.2 Concluzii
Ducându-și munca la bun sfârșit, cu precizia ȋnvȁţatӑ de la mentorul lui,
Pușcariu a contribuit la realizarea structurӑrii caracteristicilor dialectului de pe valea
superioarӑ a Oltului.Totuși deși a fost format și instruit de Weigand, Pușcariu nu a
adoptat integral metoda de lucru a mentorului sӑu. Dupӑ ce a fӑcut o introducere scurtӑ
ȋn dialectul pe care urma sӑ-l descrie, Pușcariu trece la descrierea caracteristicilor
fonetice generale fӑrӑ sӑ facӑ o descriere a zonei și a populaţiei interogate sau sӑ dea
detalii cu priviere la traseul pe care l-a urmat şi oamenii pe care i-a abordat pentru
realizarea chestionarului. Anchetatorul nu a realizat nici o descriere prealabilӑ a
semnelor și a fenomenelor lingvistice ȋntâlnite.
Dupӑ ȋncheierea acestei misiuni, Weigand a preluat din nou conducerea
anchetelor dialectale ȋn cea de-a treia cӑlӑtorie pe care a fӑcut-o ȋn scop dialectal
ȋnceputӑ pe 2 august 1893.

7.Dialectele de pe Someș și Tisa
7.1 Preliminarii
Preluând din nou conducerea anchetei, Weigand a publicat ȋn cel de-al
șaselea anuar rezultatele celei de a treia cӑlӑtorii care s-a desfӑșurat ȋn jurul râurilor
Someș și Tisa. Ȋn prefaţa anuarului, Weigand a amintit din nou stadiul ȋn care se afla
redactarea atlasului lingvistic și anume faptul cӑ au fost publicate pӑrţile care formau
partea a doua și care cuprindeau anchetele din sud-vest, adică Banatul,Oltenia, Serbia
și judeţul Vidin. Weigand anunţӑ deja cӑ ȋn anul urmӑtor va apӑrea secţiunea a treia din
Atlas, care va cuprinde rezultatele obţinute ȋn partea de sud, din Muntenia și Țara
Fӑgӑrașului, zone pe care le-a anchetat ȋn anul 1899.
Și ȋn aceastӑ cӑlӑtorie a fost susţinut financiar de cӑtre Ministerul de Culturӑ
Român, care i-a pus la dispoziţie suma de 1200 de mӑrci, o sumӑ destul de consistentӑ
pentru vremea aceea, dar și de fundaţia Albrecht care i-a oferit 1000 de mӑrci. Weigand
nu a uitat sӑ mulţumeascӑ celor care l-au susţinut financiar ȋn prefaţa celui de-al
șaselea anuar.Tot Ministerul de Culturӑ Român l-a ajutat sӑ-și achiziţioneze o cӑruţӑ cu
cai (despre numӑrul lor nu știm exact) și un servitor, cӑruţӑ adaptatӑ ȋn așa fel ȋncât,
sӑ-i serveascӑ pentru a cӑlӑtorii ȋntr-un mod foarte plӑcut, care l-a protejat pe
anchetator de ploi și vânturi, și care la nevoie i-a servit și ca locuinţӑ.
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7.2 Informӑri din cӑlӑtorie
Weigand și-a ȋnceput cea de-a treia cӑlӑtorie pe data de 2 august 1897. Pânӑ la
aceastӑ datӑ, lingvistul și-a ȋncheiat ancheta ȋn partea de sud și cea de sud-vest, ȋn
timp ce partea de sud-est a fost anchetatӑ de Sextil Pușcariu, iar de la acest stadiu,
Weigand mai urma sӑ-și facӑ anchetele ȋn partea de nord și ȋn centru, cu alte cuvinte
zona pe unde curgeau râurile Someș și Tisa dar și partea superioarӑ a Mureșului.
Weigand cunoștea zona pe care urma sӑ o ancheteze, deoarece a trecut prin regiune
de douӑ ori prin partea de sud, și de douӑ ori ȋn cea din nord.
Punctul de plecare al cӑlӑtoriei lui Weigand a fost satul maghiar Megyazó ȋn
apropiere de Miskolcz ȋn partea de sus a Ungariei, loc unde s-a bucurat mai multe zile
de ospitalitatea preotului Zombori. Weigand a spus cӑ a avut mai multe motive pentru
care a innoptat ȋntr-un sat maghiar. Un motiv a fost acela că a vrut sӑ-și ȋntӑreascӑ
imaginea legatӑ de tipologia maghiarului analizând modul de construcție și aranjare a
caselor acestora, dar şi modul lor de trai, obiceiurile şi portul .Mai mult Weigand a
intenţionat sӑ-și lӑrgeascӑ cunoștinţele teoretice prin cele practice și ȋn cele din urmӑ șia propus sӑ fie independent ȋn cӑlӑtoria sa de tren sau de mâncare și sӑ plece fӑrӑ sӑ
fie ȋnsoţit de cunoscuţi. Pe timpul cӑlӑtoriei sale, Weigand a fost nevoit sӑ se trezeascӑ
foarte devreme, pentru a-și ȋngriji calul pregӑtindu-l de drum, lucru destul de obositor
pentru anchetator. Dupӑ ce mergea o porţiune de 15 pânӑ la 20 de km., Weigand fӑcea
o oprire, moment ȋn care ȋși realiza ancheta, apoi dupӑ-amiazӑ ȋn jurul orei trei se
pornea din nou, parcurgea aceiași distanţӑ, dupӑ care la lӑsarea serii ȋși realiza a doua
anchetӑ ȋntr-un alt sat. Anchetatorul amintește un lucru foarte interesant și anume a
spus cӑ au existat sate mici unde a fost primit cu ospitalitate mare de cӑtre preoţi
români, chiar și ȋn locurile unde nu era cunoscut ca și cercetӑtor, unde oamenii nu știau
de ce umbla el prin regiune.
Dupӑ modul și strategia de lucru pe care și-a ȋnsușit-o Weigand, acesta dӑ
dovadӑ cӑ avea cunoștinţe foarte profunde ȋn domeniul istoriei limbii şi a poporului
român și asupra modului cum acesta era răspândit. În punctul ȋn care Weigand şi-a
ȋnceput ancheta, a descoperit o populaţie de origine românӑ care datoritӑ condiţiilor
socio-politice din acea vreme, purta nume ungurești, vorbea ungurește pentru ca sӑ nu
fie asupritӑ de clasa conducӑtoare din teritoriu care avea origine ungureascӑ. De cele
mai multe ori sub un nume unguresc, se ascundea o identitate româneascӑ, de aceea
anchetatorul a ales punctul de plecare al cӑlӑtoriei sale o localitate de pe lângӑ
Miskolcz pentru a studia modul cum elemental(stratul) românesc s-a ȋntӑrit ȋn cadrul
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populaţiei maghiare. Mai mult, Weigand a vrut sӑ studieze modul cum limba maghiarӑ a
influenţat vorbirea și vocabularul românilor (chiar și datinile și obiceiurile acestora) care
trӑiau deghizaţi sub o identitate maghiarӑ.
Din cele mӑrturisite de Weigand, aflӑm cӑ ȋn cӑlӑtoria lui prin toatӑ regiunea a
fost primit cu multӑ cӑldurӑ și ospitalita dar de trei ori s-a confruntat cu oameni care i-au
rӑspuns cu rӑcealӑ, ȋnsӑ aminitirile bune au fost cele care au sters din memorie
ȋntâmplӑrile nefericite.Din Megyaszó a plecat spre Tokaj, regiune care era ȋncӑ de pe
atunci cunoscutӑ pentru vinurile sale, apoi a plecat spre Nyiregyh za, Nagy Kalló,
Balk ny fiind ȋnsoţit ȋn cӑlӑtorie de o ploaie puternicӑ, apoi a plecat spre Nyir-Adóny
unde a ȋntâlnit multӑ populaţie românӑ(1500 români, 500 maghiari, 200 iudei), apoi ȋn
Nyir-Acs d (1200 de rutenii, 500 maghiari, 150 iudei), Ér- Mih lyfalva (3500 maghiari,
800 iudei, 500 româi), Ér- Tarcsa (450 români, 400 maghiari, 80 iudei), Ottom ny şi
Margitta ȋn Berettyó-Thale. Vorbind despre infrastructurӑ, Weigand amintește cӑ toatӑ
zona pe care a parcurs-o se afla ȋn câmpie, iar în unele pӑrţi a ȋntâlnit şi pӑmânturi
mlӑștinoase sau nisipoase. Zona de câmpie avea ȋnsă un pӑmânt roditor. Aceastӑ
regiune avea populaţie majoritarӑ maghiarӑ, ȋnsӑ faptul cӑ apăreau și persoane care
aveau pӑrul blond, ochii albastru deschis și corp zvelt ȋl deteminӑ pe cercetӑtor sӑ
ajungӑ la concluzia cӑ, ȋn regiune, ar fi existat cândva și populaţie slovacӑ care ȋntre
timp s-a maghiarizat. Weigand a precizat cӑ ȋn jurul Nyiregyh zei s-au așezat mai târziu
și ruteni, care erau pe drumul maghiarizӑrii, la fel ca și coloniile românești care se aflau
ȋn zonele de câmpie și care au fost asimilate de masa maghiarӑ. Majoritatea populaţiei
locale era vorbitoare a douӑ limbi strӑine, iar ȋn zonele ȋmpӑdurite apӑrea tipologia
românului brunet, chiar și acolo unde ar fi trebuit sӑ fie numai maghiari puri apărea
totuși și tipul blondului care era mai numeros prin zonele așezate de-a lungul cursului
râului chiar și ȋn locurile cu populaţie pur româneascӑ, ȋn timp ce acest tip blond
dispӑrea pe mӑsurӑ ce muntele urca. Weigand a ȋntâlnit o populaţie amestecatӑ ȋn vӑile
Beretty, Kraszna-, Someșului și Mureșului ȋnsӑ ȋn aceste locuri, elementul maghiar
domina pe cel românesc ȋn timp ce ȋn munţi, situaţia era inversatӑ. Weigand a amintit
cӑ element românesc preponderant se afla ȋn Transilvania, zonӑ ȋn care limba românӑ
era limba oficialӑ, cu excepţia zonei Secuiești.În această zonă, limba română era
ȋnţeleasӑ și vorbitӑ chiar și de sași și maghiari.Traseul lui Weigand a continuat din
Marghita, ȋn localitatea nordicӑ Genyete pe care a vizitat-o ȋnainte de amiazӑ și dupӑ
amiazӑ a vizitat localiatea așezatӑ la sud, Terje. A doua zi, a pӑrӑsit Margitta pentru a
se ȋndrepta spre est prin localitatea Porţi spre Szil gy-Somlyó, unde populaţia era
formată din 3000 de maghiari, 1000 români și 1000 de iudei, de unde ȋnsoţit de d-l Vicar
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Barbolovicĭ a vizitat localitatea Cehi, dupӑ care a urcat valea Kraszna ȋnspre nord prin
Hidvég (unde erau 800 de români), de unde a trebuit sӑ-și continue drumul fӑrӑ a
realiza ancheta, spre Szatm r (Satu Mare), trecând prin Bobota mare (Nagy Derzsida
1300 de români, 70 de maghiari, 60 iudei), Soporu de jos (1200 de români, 100 iudei,
150 de maghiari), Juncĭ (Gyöngy=Giungiu 600 români, 100 maghiari, 50 iudei),
Madar sz (1400 de români, 300 șvabi, 30 iudei). Ȋn Szatm r a rӑmas douӑ nopţi pentru
a se odihni, deoarece erau slӑbit din cauza cӑldurii foarte mari din timpul verii. Ancheta
i-a fost imposibilӑ ȋn aceastӑ localitate deoarece preotul român local l-a abandonat, iar
populaţia românӑ (2300 de persone) aproape maghiarizatӑ, locuia printre 14000 de
maghiari și nemţi maghiarizaţi; despre acest oraș Weigand menţioneazӑ cӑ era la
origini nemţesc, fiind ȋnfiinţat ȋn secolul al XI –lea. Limba germană ȋn Satu Mare se
auzea din pӑcate numai din gurile iudeilor aflaţi ȋntr-un numӑr de 3500. Ȋn nord-vestul
acestui oraș, se mai aflau numai trei sate românești și anume :Atya, Puszta Dorolcz și
Pette, primele douӑ erau deja maghiarizate, ȋn timp ce ultimul era pe drumul
maghiarizӑrii. Din acest loc a plecat pe partea de sud a Someșului prin Lippó, Pomĭ, a
trecut Someșul spre nord ȋn Țara Oașului situatӑ ȋntre Tisa și Someș, apoi a mers
numai pânӑ ȋn Szinyér-V ralja (2600 de români, 1500 de maghiari, 550 de iudei) unde
era piaţӑ, și unde a avut ocazia sӑ ancheteze oameni din Tartolcz și R ksa, apoi a
plecat spre Cicӑrlӑǔ unde a și ȋnnoptat (Nagy –Sik rló), apoi la Nagy-B nya (Baia mare
2900 de români, 5600 de nemţi și maghiari și 500 de iudei), apoi la FelsöB nya(Baiasprie 1200 de români, 3500 de maghiari și nemţi, 120 de iudei) pânӑ la
Șișești (Laczfalu 1028 români) locul unde se afla cunoscutul preot român dr. Lucacĭ;
dupӑ care a doua zi a plecat spre sud spre Coruia, a traversat Valea Lapoșului trecând
prin Șomcuta Mare unde, sosirea lingvistului a fost ȋnștiinţatӑ printr-o telegramă de
pӑrintele Lucacĭǔ. Pe drum, a trimis un bӑrbat spre satele ȋnvecinate care sӑ-i anunţe
sosirea de aceea anchetatorul a fost ȋntâmpinat de patru trӑsuri cu cai care l-au și
ȋnsoţit. Ajuns ȋn Șomcuta-Mare, unde a și ȋnnoptat, a petrecut dupӑ cum a și mӑrturisit o
searӑ frumoasӑ printre localnici (1300 de români, 200 maghiari, 500 iudei), de unde ȋn
ziua urmӑtoare a trecut muntele ȋn Valea Someșului și urmând Valea Almașului ȋnspre
sud peste Chendrea(Kendermezö) la Vajdah za, unde a și ȋnnoptat (900 de români)
apoi a plecat ȋnspre mӑnӑstirea situatӑ ȋn inima munţilor, Strâmba, unde se serba
sӑrbӑtoarea sfintei Marii, ocazie cu care se adunaserӑ multi oamenii acolo, fapt care l-a
ajutat pe profesor sӑ-și realizeze ancheta dialectalӑ pe un numӑr mare de oameni veniţi
din diferite localitӑţi. Cu aceastӑ ocazie, la acest eveniment Weigand a avut parte de o
experienţӑ nu tocmai plӑcutӑ și anume, pe când ȋși ȋncheiase ancheta pe un subiect din
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Aștilӑǔ, a fost arestat de jandarmi, pe motiv cӑ nu ar avea pașaport, deși anchetatorul
știa cӑ pentru a cӑlӑtori ȋn Ungaria nu era necesar să deţină acest document. În plus,
Weigand putea sӑ se legitimeze prin ȋnsӑși prezenţa preotului. Ȋn realitate se intenţiona
ȋntreruperea cӑlӑtoriei lui Weigand, eveniment care, după părerea anchetatorului era
plănuit de ceva timp, deoarece aceasta avea ca scop şi apărarea românilor asupriţi.
Weigand a fost dus de jandarmi ȋn jurul serii circa 7 km pe jos ȋn Csaki-Gorbó de unde
a doua zi, a fost eliberat fӑrӑ prea multe explicaţii. Dupӑ ce ancheta dialectalӑ a fost
dusӑ la capӑt, era prea târziu pentru a-și continua cӑlӑtoria de aceea a ȋnnoptat la
preotul Jovian Andreiu care l-a fӑcut sӑ uite repede perioada arestӑrii. Pe 29 august
dimineaţa devreme, a plecat mai departe trecând cӑlare zona ȋmpӑduritӑ spre
Panticeu(P nczél – Cseh unde erau 900 de români, 300 maghiari, 100 iudei), localitate
unde a strâns din folclorul popular român, deoarece o ţӑrancӑ i-a recitat balada lui Griua
despre fiul lui Novac, care era lungă de aproximativ 300 de versuri, apoi a plecat spre
Magyar-Derzse (unde a și ȋnnoptat) și Kendi-Lona, unde a ȋntâlnit din nou valea
Someșului Mic, de unde a urcat ȋn susul vӑii spre Gherla-Szamos Ujv r, unde se afla
scaunul episcopului greco-catolic. Aici Weigand vorbește despre faptul cӑ aproape un
sfert din populaţie (1250 de persoane) din 5300 din oamenii ȋnscriși erau armeni, care
ȋntre timp s-au maghiarizat, 2000 erau români, 250 erau iudei, care la fel s-au
maghiarizat, lucru care s-a petrecut și cu o parte din români. O nouӑ situaţie neplӑcutӑ
care a implicat din nou poliţia, s-a ivit ȋn drumul profesorului cerându-i-se de data
aceasta sӑ meargӑ la primӑrie, unde sӑ consemne ȋntr-un registru numele sӑu și scopul
cӑlӑtoriei. Weigand a refuzat sӑ se supunӑ unei astfel de cerinţe deoarece nu exista nici
o lege care sӑ pretindӑ aşa ceva strӑinilor, situaţia rezolvându-se cu o vizitӑ privatӑ
fӑcutӑ de profesor primarului orașului. Ȋn ziua urmӑtoare, a fӑcut o plimbare ȋn comuna
Mintiul-Gherlei (unde trӑiau 1200 români) ȋndreptându-se apoi spre sud, prin localitatea
Câmpeni numitӑ ȋn limba maghiarӑ Mezöség. Drumul nu a fost unul de șes ci unul
muntos, greu de strӑbӑtut, iar din cauzӑ cӑ nu exista suficient pӑmânt arabil, zona se
ara pânӑ la poalele munţilor, așa explicӑ Weigand și numele zonei (Câmpie). Ȋn vӑile
care se ȋntindeau din nord spre sud erau porţiuni mari de lacuri dar și mlaștini, și apa
fântânilor avea gust de mâl, iar ȋn aceastӑ zonӑ lipsea apa potabilӑ și lemnul. Populaţia
pe care Weigand a ȋntâlnit-o ȋn aceastӑ zonӑ i-a atras atenţia ȋn mod deosebit prin
sӑrӑcia lucie cu care se confrunta, fapt care a atras dupӑ sine și rӑmânerea lor ȋn urmӑ
din punct de vedere cultural. Chiar modul de comportament al localnicilor era ciudat,
deoarece la apariţia profesorului femeile și copiii au fugit din calea lui, iar bӑrbaţii
pӑreau neȋncrezӑtori. Dupӑ ce a pӑrӑsit Valea Someșului Weigand a ȋntâlnit un nou
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mod de pronunțare.

A urmat vizita ȋn localitӑţile Santioanӑ (Vasas Szent Ivan),

Sucutard (Szent-Goth rd), Geaca(Gyeke) unde a și ȋnnoptat, Cӑmӑrașul deșert (Puszta
Komor s), Csehtelke, Czikud unde a ȋnnoptat, apoi a ajuns ȋn Maros-Ludos(unde a
gӑsit 1050 români, 750 maghiari, 300 iudei), o regiune plinӑ de viaţӑ și mișcare din
Valea Mureșului.
Pe ȋnserate a plecat cӑlare spre Lechinţӑ(Maros Lekencz), unde a și rӑmas
peste noapte iar ȋn ziua urmӑtoare a trecut munţii la Sӑn Martin, unde a ȋnnoptat din
nou (Dicsö-Szt-M rton unde erau 750 români, 1500 maghiari și 120 iudei) ȋn valea unde
se afla Târnava Micӑ, apoi a trecut prin Blӑșel (Bal zstelke, Klein Blasendorf 1200
români, 300 de sași), primul loc situat pe pӑmânt vechi sacson, apoi a plecat spre
Mediaș, un orӑșel vechi ȋnconjurat de ziduri și turnuri, situat pe cursul râului Târnava
Mare, unde a și ȋnnoptat. Aici s-a simţit acasӑ iar bucuria lui i-a fost nespus de mare
mai ales cӑ a auzit vorbindu-se nemţește, iar casele erau amenajate dupӑ același
model și a descoperit localuri mici și supraaglomerate unde se putea bea bere
spumoasӑ, obicei tipic nemţesc pӑstrat și ȋn zilele noastre ca un timbru care se poate
aplica tuturor celor care provin din Germania. Mai puţin de jumӑtate din populaţia localӑ
erau nemţi, un sfert erau români iar restul era format din maghiari și iudei, toţi ajungând
la 7000 de locuitori. Urcând valea largӑ și bine construitӑ a Târnavei Mari, a ajuns ȋn
Scharosch(1000 sași, 450 români), apoi la Erzsébetv ros, unde a ȋntâlnit o populaţie
foarte amestecatӑ printre care românii formau majoritatea, iar armenii și sașii erau
aproape maghiarizaţi, apoi a ȋnaintat prin Dunnesdorf (Daneș, 1300 români, 350 sași)
spre Schȁβburg Sighișoara, așezată ȋntr-o zonӑ deosebit de frumoasӑ unde a și
ȋnnoptat. Aici românii care s-au așezat ȋn teritoriu la sfârșitul secolului al XVIII-lea și
care erau aproximativ 50 de familii, ȋn momentul ȋn care Weigand ȋşi realiza ancheta
ajunseserӑ la 3200 de suflete. Raportul dintre natalitate-mortalitate la români era de
5:9, iar sașii s-au ȋnmulţit și ei de la 3662 suflete câte erau ȋnregistrate ȋn anul 1765, la
4956 de suflete ȋn 1890.Totuşi s-a putut observa că românii s-au ȋnmulţit ȋntr-o sutӑ de
ani mult mai mult decât sașii.
Acest fenomen de ȋnmulţire a sașilor pe care Weigand la constatat și notat a
fost descoperit de el și ȋn statistica popularӑ a sașilor din Transilvania, pe care a
consultat-o, și ȋn care profesorul Fr.Schuller, Stuttgart,

consemnase fenomenul ȋn

1895. Populaţia sașӑ, a cunoscut o creștere numericӑ semnificativӑ, dar dacӑ numӑrul
lor se raporteazӑ la ȋntreaga populaţie, se va constata cӑ acesta s-a redus semnificativ.
Maghiarii s-au ȋnmulţit la orașe, ȋn timp ce numӑrul românilor a crescut la sate. Cu
oarecare tristeţe, Weigand a constatat ȋn teren cӑ nu mai existӑ aproape de loc
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comunitӑţi pure sӑșești, iar așa numitele pӑmânturi sӑșești au fost strӑpunse de
elementele românești, care ȋn multe localitӑţi au devenit și elementul preponderant.
Convieţuirea cu sașii, a avut o influienţӑ educativӑ asupra românilor. Casele acestora
erau terminate, locuinţele curate și ornate, câmpurile erau cultivate cu chibzuinţӑ,
oamenii erau harnici și și-au ridicat poziţia socialӑ și politicӑ, lucru care l-a remarcat
Weigand imediat ce a pӑrӑsit localitatea Câmpeni și a intrat pe așa numitele pӑmânturi
sӑșești.
Sighișoara a fost punctul situat cel mai la sud-est, pe care Weigand l-a atins ȋn
timpul cӑlӑtoriei sale, care se afla ȋn apropierea pӑrţii de sus a vӑii Oltului, care a fost
anchetatӑ de Sextil Pușcariu. Cӑlӑtoria sa a continuat din nou spre nord prin
Marienburg, Nadesch (unde erau 850 de sași și 350 de români) ȋn Zuckmantel, unde a
ȋnnoptat. Și aici legӑturile erau didactice. La ȋnceputul sec. al XIX-lea locul era populat
doar de sași având ȋn mijlocul lor doar trei familii de maghiari. Atunci când murea o
familie de sași, bӑrbaţii din familiile maghiare aduceau ȋn loc alte familii de români ca și
iobagi, forţӑ de muncӑ ieftină, și așa ȋn momentul ȋn care Weigand ȋși realiza anchetele
dialectale ȋn acea localitate populaţia românӑ ocupa aproape un sfert din totalul
naţiunilor care trӑiau acolo (dacӑ mureau 10 sași se nӑșteau ȋntre 17-18 români) ȋnsӑ și
aici sașii se ȋnmulţeau ȋntr-un mod mulţumitor. Ȋn aceastӑ localitate, ca și ȋn celelalte
sate vecine, care formau o comunitate de 13 comune, oamenii erau foarte sӑraci ca și
strӑbunii lor care lucrau ca iobagi, și de aceea aveau o natalitate bunӑ, lucru care nu
s-a regӑsit ȋn comunitӑţile sӑșești, unde domnea bunӑstarea și era ȋncetӑţenitӑ ideea
de a avea doi copiii și nu mai mulţi. Strӑbӑtând apoi valea Târnavei Mici, Weigand a
constatat cӑ elementul maghiar și respectiv cel odorheian-secuiesc, ameninţӑ sӑ-l
absoarbӑ pe cel românesc. Apoi a trecut prin V s rhely (unde a ȋnnoptat), localitatea
cea mai importantӑ din Țara Secuilor din Valea Mureșului, apoi a parcurs rapid 32 de
km. pentru a ajunge ȋn localitatea Sȁchsisch Reen (Sz sz Régen) cu dorinţa de a
ancheta oamenii care erau adunaţi la târg, lucru de care a avut și parte, astfel ȋncât
Weigand a reușit sӑ ancheteze oameni din trei localitӑţi diferite și anume :din Görgy
Evegcsȕri lde la sf.Imre, din Bӑiţӑ și din Solovӑstru. Weigand a descoperit cӑ
comunitatea de sași care era odatӑ ȋn localitatea Repa=Rȋpa situatӑ la nord de Reen a
fost romanizatӑ ȋn totalitate, ȋn timp ce ȋn Reen chiar și populaţia sӑșeascӑ a fost
ameninţatӑ de maghiarizare.
Dupӑ ce a pӑrӑsit Valea Mureșului a trecut prin munţi ȋn Monor, Șeuţĭ (Kis-Sajó,
Klein Schogen) unde a și ȋnnoptat, localitate romanizatӑ ȋn totalitate, apoi a ajuns ȋn
Groβ Schogen (678 de sași și 460 de români, 260 maghiari, 40 de iudei), apoi a ajuns
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ȋn Bistriţa,oraș vechi sӑșesc, unde a rӑmas timp de trei nopţi; de aici a mai fӑcut douӑ
excursii ȋn scopul realizӑrii anchetei dialectale una cu cӑruţa, ȋn partea de nord-est ȋn
localitatea Borgó, iar cealaltӑ cu trenul spre vest ȋn localitatea Retteg situatӑ ȋn Valea
Someșului, unde aflӑ de existenţa cunoscutului scriitor Pop Retegan. De asemenea, cu
aceastӑ ocazie a cercetat și dialectele din Buduș, Sebeșu din Sus, și din Kentelke. Din
nou are de lucru cu poliţia, fiind urmӑrit permanent, deoarece era acuzat de spionaj, de
un poliţai deghizat, trimis din ordinul regelui. Sașii din Bistriţa ţineau tare la
naţionalitatea lor, dar din pӑcate ȋn aceastӑ comunitate ȋnstӑritӑ lipsea foarte tare
natalitatea.
Weigand a pӑrӑsit Bistriţa ȋn compania unui prieten localnic, traversâd repede
munţii pânӑ la Mettersdorf trecând prin satul pur evreiesc Entredam, ȋn drumul sӑu spre
Nӑsӑud(Naszód 2200 de români, 300 maghiari , 300 iudei), un orӑșel drӑguţ situat ȋn
Valea Someșului, locul unde s-a aflat odatӑ cel de-al doilea regiment vamal românesc.
Acolo a dat și de un liceu românesc dar și de administraţia marii averi a grӑnicerilor pe
care regimul unguresc ar fi vrut sӑ-l stӑpâneascӑ, lucru care dupӑ pӑrerea lui Weigand,
era posibil de realizat. Dupӑ ce a vizitat casa profesorului dr. Vicars Joan Pop, unde a
fost bine venit, a plecat a doua zi din aceastӑ locaţie spre a face anchetӑ dialectalӑ ȋn
Poiana St. Josif lângӑ Alt Rodna, apoi mai departe, trecând Valea Salva a ajuns ȋn
Telcs unde a și ȋnnoptat (aici aflându-se 2400 români și 84 iudei, de unde ȋnsoţit de un
preot a anchetat ȋnainte de amiazӑ apropierile Sennerei, cu scopul de a cunoaște
cuvintele pe care localnicii le folosesc pentru aparatele utilizate la muls laptele. Spre
searӑ a plecat spre Strȋmba=Romuli (600 români , 250 de iudei) localitate situatӑ sus ȋn
munţi, iar ȋn ziua urmӑtoare a mers prin trecӑtoarea dintre Someș și Tisa, respectiv Iza,
care era și graniţa politicӑ dintre Transilvania și Maramureș. A urcat cӑlare Valea Izei
trecând prin Sӑcel (unde erau 2170 români, 300 iudei), Seliștea (2300 de români , 410
iudei), Dragomirești (1500 români, 250 iudei), Konyha (1330 români , 250 iudei),
Rozavlea (1600 români, 660 iudei), Strȋmtura (2550 români, 270 iudei) a ajuns ȋn
Bӑrsana, unde a și ȋnnoptat (și unde erau 2350 români și 360 iudei), de unde a pӑrӑsit
Valea Iza, care era consideratӑ de iudei pur româneascӑ, spre a se ȋndrepta spre
Cӑlinești (cu 1520 români și 130 iudei) și Falu-Sugatag de unde s-a ȋntors ȋn Valea
Mara,cu localitatea de graniță Vicar , unde ȋncepea regiunea Maramureșului. Ȋn Vad
(Farkasrév 1500 români, 60 iudei) a dat din nou de Valea Iza, iar dupӑ-masӑ a venit ȋn
Sighet, la Tisa care era și ultima staţie a cӑlӑtoriei sale, loc unde și-a vândut calul, pe
care îl considera prea obosit şi uzat din cauza kilometrilor parcurşi. Ȋn casa profesorului
dr.Joan Mihaly, a avut ocazia sӑ studieze dialectele din Apșa, Eapa, Sapȋnţa de pe
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Valea Tisei și pe cel din Borșabaĭa, din zona de unde izvorӑște fluviul Vissó. Despre
Valea Vissó, Weigand a precizat cӑ a fost aproape ȋn ȋntregime romanizatӑ cu excepţia
localitӑţii Felsö-Vissó unde trӑiau 2650 de nemţi și 2000 de români, ȋn timp ce pӑrţile
nordice ale vӑilor dar și depresiunea Tisa erau rutenizate. Elementul maghiar apӑrea
numai ȋn Sziget și ȋn zonele mineriere Szlatina, Akna-Sugatag și Ronaszék.Totuși o
maghiarizare a acestei zone era, dupӑ pӑrerea lui Weigand ȋn aceastӑ regiune
imposibilӑ, deși unii bӑrbaţi români care lucrau ȋn mine au renunţat la vorbirea ȋn limba
lor maternӑ, din motive de securitate, iar preotul satului ȋși trimitea copiii sӑ urmeze o
școalӑ maghiarӑ ȋn Sighet, ȋn loc sӑ-i trimitӑ ȋn apropiere ȋn Nasӑud la o școalӑ
româneascӑ, pentru a avea un viitor mai bun, ba mai mult profesorul cercetӑtor, a auzit
cӑ preotul vorbea acasӑ cu copiii sӑi limba maghiarӑ, fenomen pe care anchetatorul ori
nu-l ȋnţelegea, ceea ce nu prea cred, ori nu avea voie sӑ-l explice. Acest comportament
al preotului este foarte ușor explicabil: dacӑ ȋși trimitea copiii la o școalӑ cu predare ȋn
limba românӑ, viitorul pruncilor sӑi era compromis, aceștia neputând niciodatӑ sӑ ocupe
funcţii de conducere importane ȋn comunitate, deoarece conducerea era fie pe mâna
maghiarilor, fie a nemţilor, românii fiind naţiune toleratӑ ȋn ţara lor, utilizaţi pentru
muncile cele mai josnice, cele mai grele și ca sclavi, neavând dreptul la replicӑ și
neputând sӑ-și cearӑ drepturile pentru cӑ puţini mergeu la școalӑ din cauzӑ cӑ erau
foarte sӑraci și nu aveau posibilitӑţi financiare minime.
Motivul pentru care a fost arestat Weigand de câteva ori este datorat
anchetelor sale dialectale, pe care clasa conducӑtoare le vedea ca un mijloc de lupta
pentru drepturile românilor asupriţi și nu ca având un caracter știinţific. Nu știm dacӑ de
la ȋnceput au avut această intenţie, dar pe parcurs ȋntr-un mod indirect și neașteptat,
parcӑ ca o forţӑ a destinului, anchetele lui Weigand au ajutat luptei pentru sprijinirea
clasei asuprite, prin publicarea articolelor lingvistului ȋntr-o limbӑ de circulaţie
internaţionalӑ, ȋnţeleasӑ de mulţi din lumea mare. Weigand pe parcursul anchetelor sale
dialectale a reconstituit ȋntr-un mod inedit situaţia istoricӑ și politicӑ a ţӑrii ȋn care
locuiau românii, fӑcând cunoscutӑ ȋn ȋntreaga lume starea de sӑrӑcie și dispreţ ȋn care
erau obligaţi sӑ trӑiascӑ acestia în propria lor țară; mai mult tipologia românului cu port,
datini și obiceiuri a fost scoasă foarte bine ȋn lumina reflectoarelor ca o calitate
incomparabilӑ a acestora, pe care Weigand o descoperӑ și o tot amintește de câte ori o
ȋntâlnește și anume românii par a renaște mereu neobosiţi, din propria cenușӑ, cu alte
cuvinte; cu cât erau mai munciţi și mai sӑraci, se ȋnmulţeau tot mai mult astfel
declanșându-se parcӑ un fenomen de romanizare forţatӑ, care doborea dorinţa
conducӑtorilor de a-i ȋngenunchia cu forţa.
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Luând contact cu țӑranii de pe vӑile Iza și Vissó, Weigand a observat că
aceştia erau mai puţin ameninţaţi ȋn existenţa lor naţionalӑ deoarece nu aveau contact
cu maghiarii și nici nu-și permiteau sӑ-și construiascӑ singuri școli. Chiar și iudeii pe
care i-a ȋntâlnit Weigand ȋn Maramureș, și care erau ȋntr-un numӑr destul de mare,
vorbeau pe lângӑ limba germanӑ, și limba românӑ, pe care o stӑpâneau destul de bine
deoarece erau stabiliţi de multӑ vreme ȋn regiune și emigraserӑ din Rusia și Galizia; așa
se face cӑ ȋn Bӑrsana ȋn anul 1827 pe lângӑ 1064 români; trӑiau și 112 iudei, care ȋn
anii ‘70 s-au triplat, ȋn timp ce românii s-au dublat numai; același fenomen a avut loc și
ȋn localitatea Dragomireștĭ: de la 845 de români, aceştia s-au ȋnmulţit la 1500, iar de la
82 de iudei s-a ajuns la 250.
Ȋn orice caz, existӑ destule localitӑţi ȋn care numӑrul iudeilor s-a mӑrit de zece
ori, numӑr la care s-a adӑugat și emigrӑrile care s-au alipit nu de români sau ruteni care
erau sӑraci, ci de maghiariI care locuiau ȋn zone bune de câmpie, și astfel s-au crezut
stӑpâni ȋn acele locuri pe care le-au ocupat târându-i ȋn sӑrӑcie pe ţӑrani. Deci iudeii
s-au așezat, dupӑ cum observa Weigand, printre maghiarii care, și ei venetici pe
pӑmânturile românești, ajunseserӑ stӑpâni, chiar mai mult decât atât, ȋi obligau pe
români sӑ lucreze pentru bunӑstarea lor. De aceea, faptul cӑ iudeii s-au așezat printre
maghiari a fost vӑzutӑ de Weigand ca o pedeapsӑ divinӑ a acelora din urmӑ, deoarece
aceștia ajung pânӑ la urmӑ ȋn ruinӑ economică, pedeapsӑ pe care anchetatorul o
credea drept bine meritatӑ deoarece sistemul maghiar de administraţie era corupt iar
poliţia lor exercita o brutalitate de nedescris asupra naţiunii tolerate. 126

7.3 Descrierea dialectului
Zona de cercetare dialectalӑ pe care Weigand urma sӑ o descrie, se ȋntindea
pe o porţiune destul de mare, deoarece zonele ȋmpӑdurite, munţii, trecӑtorile, cӑderile
de apӑ, creau hotare care au determinat apariţia multor deosebiri dialectale; cu toate
acestea limba care se vorbea ȋn interiorul regiunii ȋnconjuratӑ de vӑile fluviilor sau la
câmpii, era, dupӑ cum cercetӑtorul a remarcat, mult mai unitarӑ decât limba vorbitӑ ȋn
Banat care prezenta pronunţӑri diferite de la un sat la altul sau mai mult, chiar ȋn
interiorul aceleiași localitӑţi, fenomen datorat emigrӑrii diferitelor popoare din diferite
locuri ȋn perioade de timp diferite, ȋn timp ce ȋn regiunea formată de dialectele vorbite ȋn
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Vezi G.Weigand, Sechster Jahresbericht des Instituts fȕr Rumȁnische Sprache (Rumȁnisches
Seminar) zu Leipzig, Leipzig, 1899, p.1-11

173

jurul râurilor Someș și Tisa, Weigand a ȋntâlnit zone ȋntregi care aveau același mod de
pronunţare. Regiunea cea mai conservatoare a valorilor lingvistice vechi era notatӑ de
Weigand ca fiind zona Maramureșului, care a pӑstrat ȋn vorbire dz din d, dž din j, pe
lângӑ care apar și multe noutӑţi, pe care anchetatorul nu a avut ocazia sӑ le mai audӑ
nicӑieri, ca : i > u ; e> o dupӑ palatale: cinӑ tšuno; cer tšor; mai mult vi >zi, fi > si,
vin>zin, fer> ser etc.
Despre dialectele din regiunea Someșului, Weigand a precizat cӑ sunt relativ
uniforme, excepţie fӑcând regiunea Oașului, care se apropie mai mult de dialectul din
zona Maramureșului, chiar și ȋn imediata apropiere a Someșului Mic. Aceste râuri care
curg ȋn paralel de pe crestele munţilor, formau graniţe dialectale, de exemplu ce se
auzea pronunţat ca tše iar ȋn est ca śe. Delimitӑrile pe care le formau râurile erau ȋn
mod obișnuit și graniţe dialectale, chiar și atunci când nu sunt atât de mari ȋncât sӑ
ȋngreuneze circulaţia.
Pentru dialectul ȋntâlnit ȋn aceastӑ regiune, Weigand nu a introdus semne
fonetice noi pentru cӑ nu a simţit nevoia dar a introdus ȋn schemă câteva cuvinte noi
cum ar fi: 24b mӑsea din cauza grupului auӑ, 28b unghie din cauza lui ǵ, 31b junicӑ din
cauzӑ cӑ n > r, 45d corb din cauza lui bĭ la plural, 54b noapte din cauza lui oa ȋnainte de
e pentru controlul lui soare, 60c lup din cauza pluralului pĭ, 67b vӑd din cauza formei
vӑz pentru a controla pe rȋd, 68b jur din cauza lui dž și o, 104 și din cauza lui šu, 105
mӑ chĭamӑ pentru a controla chee, și astfel numӑrul total al cuvintelor anchetate a urcat
la 118.

7.3.1 Prezentarea rezultatelor anchetei
1.cȋne
1.1 kuńe(e) 178-188, 190-207, 218-241
1.3 kune 189, 208-217
2. fӑinӑ
2.1 fo no 208-218, 231, 241
2.3 forino 178-207, 219-230, 232-240
3. grȋǔ
3.1 gruu 188-193, 199-241
3.2 greu 181, 182, 186
3.4 grou 178-180, 183-185, 187, 194-198
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4. orz
4.1 a) ọrdz 221-223, 225-241
b) uordz 189
4.4 ọrz 181, 184, 190-193, 212-216
4.5 uorz 188, 202, 211, 218
4.6 uorz 178-180, 182, 183, 185-187, 194-201, 203-210, 217, 219, 220, 224. Weigand a
fӑcut o precizare interesantӑ și anume cӑ, ȋn aceleași locuri se pronunţa și uom(om),
uorb, uos dar nu se pronunţa uopt, uoḱu; o ţine de durata pronunţӑrii
5.sӑcarӑ
5.1 sokaro 178-241
6.minc
6.1mu k 204-220, 224-227
6.2 monu k 178-203, 221-223, 228-241, ǔ șoptit ȋn poziţie finalӑ, a fost auzit de
Weigand ȋn localitӑţile 182, 184 foarte clar.
7. pasere
7.2 p se e pl. p se 178-188, 190-215, 218-241
7.4 p sere pl. p se 189
7.6 p sere pl. pose 216, 217
Pentru acest substantiv, Weigand a precizat cӑ nu a gӑsit o formӑ cu accentul
schimbat de genul: posére
8.sboarӑ
8.1 zboro 231, 233-235, 240
8.2 zboro 178-230, 232, 236-239, 241
Acest substantiv a atras atenţia lui Weigand mai ales datoritӑ monoftongului o
care ȋn cazul de faţӑ este cel mai utilizat ȋn vorbire, și era de pӑrere cӑ multe din
formele din dialectele de pe Mureș și Criș, care au fost transcrise cu o ar fi fost mai
corecte dacă se alăturau la cele cu o. Despre graniţa dintre o și o, Weigand a afirmat cӑ
e foarte greu de trasat ȋn vorbire, la fel ca cea ȋntre o și oa.
9. rȋndunea
9.1 runduńe 178, 179
9.2 runduńeuo 180-182
9.4 a) rundune pl. rundunele 214, 215, 216
b) rundune pl.rundunele 208-213, 217
9.5 runduńe(e) pl.runduńel e 183-188, 190-207, 218-241
9.6 rundure pl. rundurele 189
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10. vrabie
10.8 c) vrabie pl. vrabii 178-180, 189
10.9 vrabǵie pl. vrabǵii 175-187, 215, 233
10.10 vrabǵie pl. vrobǵii 210, 211
10.11 a) vrabd e 181-183, 188, 190-194, 224, 225, 232, 240
b)vrabd ie 195-208, 221, 235-239
10.14 b) vrabdźie pl. vrabdźii 218, 222, 223, 228, 229, 230
Pentru localitӑţile pe care nu le-a trecut ȋn registru, Weigand a precizat cӑ a auzit
pronunţându-se urmӑtoarele forme: ungurescul vereb sau pasere ţigӑneascӑ sau
ţigӑncuș.
11. aripӑ
11.2 b) ripo pl. ripḱ 187, 188, 190, 192, 194, 224, 233
c) ripo - pl. ripĭ 179-181, 189
d) ripo- pl. ript 191, 193, 195-201, 231, 232, 234-241
e) ripo pl. ript 228-230
11.3 ‘ aripo -pl. ‚ ripḱ 185, 186
11.6 c) ar po-pl. ar pt 218-223, 225-227
d) ar po-pl. ar pt‘ 182, 202-207
e) ar po -pl. ar pḱ 183, 184, 217
11.7 a) arépo -pl. areḱ 208-216
e) arepo-pl. arepĭ 178
12. panӑ
12.1 pano -pl. peńe (pene) 178-205, 222-225, 227, 229-241
12.3 peano -pl. pene (peńe) 206-221, 226, 228
13. ușӑ
13.1 ušo -pl. uš, ušul e, ušule 189, 193, 197-199, 204-223, 225-241
13.3 a) uše(i)-uš, ušile 180, 184, 185, 224
b) uše 178, 179, 181-183, 186-188, 190-192, 194, 196,200-203, 224
14. chee
14.1 ḱe(e)ie -pl. ḱẹi 182, 183, 185-187, 190, 208-220, 224, 233
14.2 a) t eie 206, 207, 221-223, 225-230
14.3 a) t e(e)ie- pl. t ẹi 178-181,184, 188, 189, 191-205, 231, 232, 234-245. În 189 se
prounţa cu e nazal .
15. fer
15.1 fẹr 178-180
176

15.4 hẹr 181-200, 204-209, 211-216, 218-223, 228-231, 238-240
15.5 ŝer(sau er) 201-203
15.6 šer(sau ŝer) 210, 217, 224-227
15.7 ser 232-237, 241, ȋn 135 se auzea pronunţat sier. Acest sunet s se pronunţӑ ȋn
acest caz pur, astfel ȋncât “fĭarӑ- wildes Tier” se pronunţӑ ca “searӑ- Abend”, cuvânt
care se pronunţӑ și sarӑ .
16. cuiǔ
16.2 kui[u 178-241, numai ȋn 189 se aude pronunţat cu u nazal, deci ḱ iǔ .
17. scaun
17.2 skaun178-241 , ȋn timp ce ȋn localitӑţile 112, 113, se aude mai mult ca skaon, iar ȋn
189 se pronunţӑ folosind nazalitatea: sk

n.

18. masӑ
18.2 maso - pl. meso 233-241
18.3 c) maso - pl. mẹs 208, mes 180
d) maso - pl. mos 217
18.4 maso- pl. meso(e) 178, 179, 181-207, 209-216, 218-232 .
19. bisericӑ
19.1 a)biseriko-pl. biseri 208, 209, 218-220, 226, 228, 229
b). besoriko - pl. beseri 204-207, 221-225, 227, 230
19.4 b) biseriko-pl. biseritš 181, 212-217
c) beseriko-pl. beseritš 187-180, 182-203, 210, 211, 231-241
20. peatrӑ
20.1 peatro- pl. piẹtri 189
20.2 pḱatro 165-187
20.3 pt atro - pl. pt ẹtri 178, 180-184, 188, 190-205, 224, 231-241
20.4 pt atro 206, 218-223, 225-230
20.5 ḱatro 208-217
20.6 t atro 179
20.7 t atro 207
Weigand a observant cӑ din când ȋn când ȋn vorbirea oamenilor apar și cuvinte
foarte moderne, care chiar și ȋn silabele neaccentuate suferӑ aceiași schimbare ca și
cuvintele autohtone ca de exemplu kopt itan –kapitan 237
21. casӑ
21.1 kaso- pl. koš 178-180, 187
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21.3 kaso- kos 181-186, 188-241. În unele locuri Weigand a ȋntâlnit pluralul kuos ,
pronunţat monosilabic, deseori și forma kus, pe care a auzit-o și notat-o la dialectele de
pe Mureș și Criș , la nr.IV.
22.1.a) pept
b) pieptǔ 189
2.,3.,4., pḱept : aceastӑ formӑ nu a fost auzitӑ de Weigand cu toate cӑ a existat
forma pḱatro dupӑ modelul cӑreia ar fi trebuit sӑ aparӑ pḱept; la fel nu apare pt ept
(pt ept)cu toate cӑ forma pt atro (pt atro) apare destul de des.
22.5 ḱept 185-187, 208-217, 220
22.6 t ept 178-184, 188, 190-205, 224, 231-241
22.7 t ept 206, 207, 218, 219, 221-223, 225-230
22.b pepten
22.1 c) pieptine 189
22.5 c) ḱepti(e)ń(n) e(e) 185-187, 208-211, 214-217, 220
ḱepton 212, 213
22.6 b) t e(e)ptiń(n)e(e) 178-180, 182-184, 188, 190-205, 224
c) t‘epton 181, 231-241
22.7 a) t epten 230
c)t ept ińe(ne) 206, 207, 218, 219, 221-223, 225-229
23.a) sin
23a1. sun 178-241 excepţie a gӑsit ȋn sen 202, și son 234
23b). inimӑ
23b.1 nimo 191, 192, 208-223
2 ńimo 194-207, 224-241
3 a) rimo 178-187, 189, 193
b) irmo 188, 190
24.a dinte 1b) ǵint e 182, 183, 185, 218-220
2a) dźint e 206, 207
b) d int e 178-181, 184, 187, 188, 190-192, 194-200, 203-205, 227, 229,
221-233, 235-241
3a) dinte 189, 210-217
b) dint e 186, 193, 201, 202, 221-226, 228, 230, 234
c) dintee 208, 209
24 b.mӑsea 1. mosauo 178-182
2.mose articulat mosaua 183-190, 208-213, 217-227, 235, 236
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3. moso 191-207, 228-234, 237-241
4.mose 214-216
25. deget 1c).ǵežet- pl. ǵežet e 184, 219, 220
4. dźeźet 206, 207
5.c). d e(e)žet 178-180, 182, 183, 202-205, 221, 227
d). d edžet 240, 241
6. b) žežet 181, 185, 187, 188, 190, 192-201, 224
8. a) dešt 208, 209
b) dešt 210-217
c) dedžet 186, 189
d) dežet 218, 222, 223, 225, 226, 228-230
9.a) džedit 231-235
b)džed et 236-239
c) žedit 191
26.geanӑ
26.1 źano-pl. źeńe 204-209, 218-223, 225-230
26.3 žano-pl. že(e)ńe(ne) 178-188, 190-203, 217, 224
26.4 džano-pl. džene 189, 210-216, 231-241
27. sprinceană
27.1sprun ano-pl. sprun eńe 204-207, 209, 218-220, 223, 225-230
27.3 a) sprin ano 208, 221, 222
b) sprintšano 183, 21
27.4 spruntšano 178-181, 189-192, 203, 210, 212-217, 224, 231-241
27.5 spruntšano 182, 184-188, 193-202
28. vȋnӑ
28.1 vuno-pl. vuń 178-183
28.3 a) vuno - pl. vińe 184-188, 190-207, 218-233, 237
b) vuno - pl. viń 189, 234-236, 238-241
28.4 vuno-pl. vine 208-217
28b.unghie 1 a) u ǵe-pl. u ǵĭ 178, 179
b)u ǵie -pl. u ǵii 184, 185, 208-217(pronunţat ȋn trei silabe)
2 a). und e -pl. und 180, 181, 187-193, 224, 232, 233, 239-241
b). und ie-pl. und ii 182, 183, 186, 194-205, 218-220, 231, 234-238
3 a)undźe 223, 225-230
b) undźie 206, 207, 221, 222
179

29. picior 1 d) pitšόr- pl. pitšo e 178-183, 189
a) pḱitšόr-pl. pḱitšori 184, 185, 187, 233
29.3 a) pt itšόr 188, 190-203, 224, 234-241
b) pt i or 204, 205
c) pt i (š)or 206, 218-220, 222, 223, 225-230
d) ptšitšor 231
29.4 a) ḱi or 208, 209
c)ḱitšor 186, 210-216
29.5 t i or 207, 221
29.6 tšitšor 217, 232
30.cӑlcȋiǔ
30.3a) kolkui ǔ 189-192, 204, 205, 207-225, 228-241
c) k lkuiǔ 226, 227
30.4d) kolḱ i ǔ 181-183, 187, 188, 193-203, 206
e) kelḱ i ǔ 174-186
f) kolḱiiǔ 178-180
31. genunchĭǔ
31.1 a) źenu ḱe -pl. źenu ḱ 208, 209, 219
b) źenunt e –pl. źenunts 204, 205, 218
c) źenunt e –pl. źenunts 206, 207, 221-223, 225-227
31.3 a) ženu ḱe 212, 216, 217
c) ženunt e 191, 192, 201-203, 220, 224
31.4 a) žeru ḱe-pl. žeru ts 181, 182, 184, 185
b) žerunt‘-pl. žerunts 180
c) žerunt‘e-pl. žerunts 178, 179, 183, 186-188, 190, 193-200
31.5 c) ǵerunt e 240
d) ǵenunt e 213-215
31.7 a) džerunḱe 210, 233
b) džerunt e 231, 232, 234-237, 239
c) dženu ḱe 211
31.8 d erunt e 189, 238, 241
31.9 dźenunt e 228, 229, 230
31 b.junicӑ 1. džuri ko 189, 231-241
2.a) žuni ko 210-217
b) žuńi ko 191,192, 195, 196, 198-203, 224
180

c) žuri ko 178-188, 190, 193, 194, 197
3. źuni ko 204-209, 218-223, 225-230
32. grӑdinӑ
32.2 grod no211-216, 226, 230
32.4 b)gred ino 178, 179, 201, 202, 204-207, 224, 237
d) grod ino 183-188, 190-193, 195-200, 219, 220, 228, 229, 231-236, 238-240
e) grodino 208-210, 217, 218, 221-223, 225, 227
f) grédino 189
32.6 c) pe lângӑ aceste variante, Weigand a mai gӑsit un cuvânt care are o altӑ formӑ
dar același ȋnţeles; e vorba de ogrado, formӑ care se pӑstreazӑ și astӑzi, pe care
anchetatorul a auzit-o ȋn urmӑtoarele localitӑţi: 180-182, 194, 203. Tot pentru
substantivul grӑdinӑ, anchetatorul a auzit ȋn unele locuri forma ungureascӑ kert care
astӑzi nu s-a mai pӑstrat nici mӑcar izolat.
33. lemn
33.1 l ẹmn-pl. l emńe(i) 231, 240
33.2 a) lẹmn –pl. lemne 208-217
b) lẹmn-pl. lemńe(e) 178-207, 218-230, 232-239, 241
34. mӑr
34.2 mor-pl. me e 178-188, 190-209, 221
34.3 mọr- pl. mere(i) 189, 210-220, 222-241
35. parӑ
35.1 paro 178-205, 222-225, 227-239, 241
35.2 pearo 206-221, 226, 240
36.roșiu
36.3 a)rošu-rošie 182-185, 188, 189, 191-195, 198-202, 204-227, 231-241
36.5 roš ǔ –pl. rošie 178-181, 186, 187, 190, 196, 197, 203
36.6 roš-pl. rošo 228-230
37. alb
37.1alb 178-180, 184, 186, 187, 189, 192, 194-200, 202, 203, 205-208, 210-213, 215241
37.2 albǔ 181, 183, 185, 191, 193, 201, 204, 209, 214
37.3 albu 182, 188, 190
38. galben
38.1 galbe(i)n 208-221
38.2 galbon 178-207, 222-236, 238-241
181

38.3 galbun 237
39.verde
39.1 verdźe 206, 207
39.2 verd e 178-185, 187, 188, 190-205, 208, 209, 218-241
39.4 verde(i) 186, 189, 210-217
40. vȋnӑt
40.1 vunot 180, 182, 183, 190, 193, 194, 197, 199, 200, 205, 209, 212-216, 228-241
Acest adjectiv era destul de puţin cunoscut și utilizat ȋn vorbire, ȋn locul lui
Weigand, a auzit o altӑ formӑ, e vorba de meru care apӑrea astfel pronunţat : mńẹru,
ńẹru, mńeriu, mńerui, mńérou, mńéruu. Weigand a precizat cӑ albastru este foarte
utilizat ȋn vorbirea maramureșenilor.
41. cereașӑ
41.1 irešo, cu aceiași formӑ de plural 204-209, 218-223, 225-230, dar apare uneori și
forma urešo.
41.2 a)tši(u)rešo, cu aceiași formӑ de plural 199-203, 217, 231-235, 237, 241
b) tšireso, cu același plural 178-183, 185-190, 198, 236
d) tšireso pl. tširešo, tšireši 184, 191-197, 238-240
e) tširašo,- pl. tšireš 210-212, 213-216
42. stejar
42.1 d) strož r 230 strožer 207
42.2 a)stunžer 201
b) stunž r 183, 185, 188, 190-194, 196, 197, 200
42.3 a) ste(o)žer 208, 209, 217-221, 226
b) štežer 210-213, štež r 214-216, 224
c) ste(o)žar 182, 186, 187, 189, 195, 199, 203-206, 222, 223, 225,227-241
Pentru toate formele Weigand a gӑsit doar un plural care se termina ȋn -žeŕ.
Substantivul era cunoscut destul de puţin ȋn zonӑ, de aceea ȋn localitӑţile pe care
Weigand nu le-a trecut pe listă, a ȋntâlnit pronunţarea gόrun, gόron sau tšer, tšir
43. frasen
43.1 a) frasun 191, 196-198, 202, 203, 205, 206, 212, 218-241
b) frason 179, 180, 192, 193, 195, 199-201, 204, 207-211, 213-217
e) frašin 194
43.2 frapsun 182, 183
43.3 c)frakson 178, 181, 185-190
43.5 fraptsun 184
182

44. teiǔ
44.1 t ei 206, 207
44.2 ḱeiǔ 182, 185, 219
44.3 t ei[u 178-181, 183, 184, 186, 188, 190-205, 221-241
44.4 tei 189, 208-217, 220
Pentru localitatea 187 a notat forma t’eiuš
45a pin, cuvânt total necunoscut , de aceea a fost ȋnlocuit de 45b.
45b vin 1 vin 178-182
2 yin 197-200, 211-216, 239
3 a) źin 189, 204-209, 218-231
b) ẑin 201-203, 210
c) žin 217
4.a) ǵin 183-186
b) d in 187, 188, 190-196
5.b) in 238, 240
6.zin 232-237, 241(ziin 235, la fel apare și forma zierme –verme)
Dacӑ privim formele de mai sus, observӑm cӑ cuvintele vin(Wein), vis(Traum) și
vin (komme) nu au parte de același tratament, cum reiese și din exemplele 201, 202
ẑin, ẑis, v u; 197, 198 yin, d is, v u, 186 ǵin, ǵis, v u, 188 d in, d is, d iu, 220 źin, d is, v u.
Weigand a explicat pronunțarea cuvântului venio, cu v sonor ,datorită accentului, care
ȋn acest caz, cădea pe finalul cuvântului.
45c. 3 a) mńẹrlo 178-186, 198-206, 219-237
b) mńirlo 187-197, 218, 238-241
4.ńirlo 207-217
45d.1.korbǔ-pl. korbĭ 278-282
2.korb –pl. korby 189
3.korb- pl. kor(b)ǵ 183-186, 208-217
4.korb-pl. kor(b)d‘ 187, 188, 190-205, 207, 224, 231-241
5.korb- korbdź 206, 218-223, 225-230
46. jneapӑn
46.1 žnepon 218, 221, 223, 228, 229, 231, 232, 341
46.4 žirepo(u)n 191, 235-240
47. cӑmașӑ
47.1 c)ḱemeše -pl. ḱemẹš 178-181, 187, 196
d) kemeše(i) –pl. kemẹš 182-186, 190-192, 194, 200-202
183

e) kemešo -pl. kemẹš 204-206, 218, 219, 234-237, 239
47.2 a) komašo-pl. komoš 210-217, 220
b) komašo-pl. komẹš 209
47.3 a) komešo-pl. komẹš 228-233, 238, 240, 241
b) komeši-pl. komẹš 188, 195, 203, 224
c) kemešo-pl. kemẹš 189, 193, 197-199, 207, 208, 221-227
48. cuţit kutsut 178-241
49. ţin
49.1 tsun 228, 234, 237-241
49.3 b) tsuiǔ 178-181
c) tsui 182-227, 229, 230, 235, 236
49.4 tsuu 231-233
50. cer
50.1 e 204-209, 218-223, 225-230
50.4 t e 178-203, 210-217, 224, 238, 239
50.5 tšo 231-237, 240, 241, ȋn aceste localitӑţi se spunea și tšuno=cinӑ, tšuntš=cincĭ
51.nor
51.1 nor-pl. no 178-188, 190-209, 211-241
51.12 núor-pl. núo 189, 210. Aceastӑ formӑ poate fi alӑturatӑ dialectului bӑnӑţean
lângӑ formele: nu or și nuwor.
52. umblu
52.1umblu 189, 190, 193-195, 222, 223, 228, 231, 234-241
52.2 umblu 178-188, 191, 192, 196-221, 224-227
52.3 omblu 229, 230, 232, 233
53. searӑ, saro 178-241
54. soare
54.1 a)so e, soril e 231-234
b) so e 178-185, 190-196, 204-207, 218-223, 225-230, 235-241
54.2 b) sore, sorile 186-189, 197-203, 208-217, 224
54.b noapte 1a) nopt e(i) 231-234, 240
b)nopt ( )e 178-188, 190-209, 218-230, 235-239, 241
2b) nopte 189, 210-217
55.vȋnt vunt 178-241
56. vȋnd
56.1 vind conj. vindo
184

56.2 vund conj. vundo 178-210, 217-241
56.3 vunz conj. vunzu 211-216
Weigand a ȋntâlnit o curiozitate gramaticalӑ ȋn localitӑţile 178-188; aici ȋn loc de
conjuncţia sӑ se utiliza pentru formarea conjunctivului și pe post de conjuncţie.
57.stea
57.1 stea-pl. stele 214, 215
57.4 a) ste-pl. stel e 183-203, 208-213, 216-218
b) st e-pl. st el e 204-207, 219-241
57.5 steuo 178-182
58. șea
58.1 šea-pl. šele 214, 215
58.2 a) še-pl. šel e(le) 183-185, 190-213, 216-227, 230, 231, 236-240
58.3 a) šauo-pl. šele 186, 188
b) šauo-pl. šei 178-181, 187
c) šauo- šauo 182
Pe lângӑ acest substantiv, Weigand ȋntâlnește ȋncӑ un nume utilizat frecvent ȋn
vorbirea localnicilor, e vorba de tarnitso, prezent ȋn restul localitӑţilor rӑmase
neconsemnate.
59. viţel
59.2 vitso -pl. vitsoi 178-182
59.3 yitso 189, 208, 211-216, 218
59.4 a) žitsol 217
b) ẑitsol 201, 202
c) źitsol 204-207, 209, 219-223, 225-230, 235
d) zitsol 237, 241
e) zutso 203 (ȋntâlnit și ȋn Sӑplac), 224, 233, 234, 236
59.5 a) ǵitso 183-186, 210
b) d itso 187, 188, 190-200, 231, 232
59.6 b) itso 238-240
60. viţea
60.1vitsauo 178-180, 182
60.2 vitse(e) 181
60.3 b) yitse 189, 208, 211-213, 216, 218
c) yitse 214, 215
60.4 a) žitse 217
185

b) ẑitse 201, 202
c) źitse 204-207, 209, 219, 220, źitsuko 221-223, 225, źitse 226-230, 235
d) zitse 237, 241
e) zutse 203, 224, 233, 234, 236
60.5 ǵitse 183-186, 210
d‘itse 187, 188, 190-195, d itso 196-200, d‘itse 231, 232
60.6 itse 238-240
60b. vulpe
Pentru acest substantiv, Weigand a ȋntâlnit un fenomen care avea caracter
general și anume ȋn toatӑ zona 178-241 sunetul iniţial v era ȋnlocuit ȋn timpul pronunţӑrii
de o expiraţie puternicӑ care determinӑ ca acest sunet sӑ nu se audӑ, fenomen care a
fost transcris fonetic astfel: ‘ ulpe sau ‘u pe 189, dar și ‘ulpee 197-203, ‘ulpo 238.
Remarca pe care anchetatorul a fӑcut-o asupra dialectelor de pe Mureș și Criș, care se
referă la faptul cӑ v ar fi trecut spre Spiritus asper ȋn unele comunitӑţi chiar și ȋnainte de
vocale deschise, ȋn zona de faţӑ nu are nici o legӑturӑ, ci s-a transformat ȋntr-o etapӑ
secundӑ ȋn y. Cuvintele enumerate ’in, ‘itso , ‘erme, ‘ine, ‘idra s-au format dupӑ modelul
yin, yitsol etc, ȋn timp ce ‘ulpe, ‘orbo, ‘olburo etc., provin direct din vulpe, vorbӑ, volburӑ.
60.c lup 1 lup –pl. lupĭ (i pronunţat șoptit) 178-180
2. lup-pl. lup?(h ) 189(h ) se auzea pronunţat redus ca intensitate.
3. lup-lupḱ 181-186, 208- 217
4. lup-lupt 187, 188, 190-207, 224, 231-241
5. lup-lupt 218-223, 225-230
61. bӑrbat
61.1 borbat 178-192, 194-241
61.2 barbat 193
62. nevasta
62.1 a)ńe(e)vasto -pl. ńeve(e)ste(o) 181-188, 190-195, 220
b) ńevasto-pl. ńevest e 178-180, 196-207, 218, 219, 221-241
62.2 b) nevasto-pl.neveste(i) 211-217, nevasto-pl. nevesto 189, 208-210
63. bӑtrȋn
63.1 botrun 180, 185-199, 201-210, 212-214, 216-220, 224-230, 232-241
63.3 botrin 178, 179, 181-183, 200, 211, 215, 221-223, 231
Weigand a fӑcut o precizare referindu-se la aceste forme și anume a spus cӑ
pronunțarea cu i pur nu a auzit-o.
63.5 botron 184
186

Din nou Weigand a venit cu o precizare foarte interesantӑ din punct de vedere
semantic și anume faptul cӑ a auzit ȋn Maramureș, ȋn multe locuri utilizat mult mai
frecvent cuvântul vȋj ȋn loc de bӑtrȋn .
64. june
64.1 žuńe 178-184
64.3 a) žune 211-217
Despre acest cuvânt Weigand a precizat cӑ era necunoscut.
65.a tȋnӑr 4.tinor 208-220
5 a) tunor pl. tuńe 178-207, 221-241
65.b slab 1.slab 184-196, 198-241
2.sklab 178-181, 183, 197. Despre localitatea 182, Weigand a menționat cӑ
aici se utilizau atât formele slab dar și sklab .
66. rȋd
66.1 rud 178-210, 217-241
66.3 ruz 211-216
67. a zic 1.dzuk 189, 221-223, 225-241
2.zuk 178-188, 190-220, 224
67.b vӑd 1 a) vod , tu vez 178-188, 190-210, 217-220, 224
b) vod, tu vedz 189, 221-223, 225-241
2 voz 211-216
68. dumnezeu 1. dumńedzou 221-223, 228-241
2.a) dumnezou 189, 208-217
b) dumńezou 180, 182, 183, 185-188, 190-207, 218-220, 224-227
3. dumńezóu (cu o curat) 178, 179, 181, 184 .
Weigand a observant cum se pӑstreazӑ rӑspândirea sunetului dz- la ȋnceputul
dar și la sfârșitul cuvintelor dar și cât de uniform este distribuit acest fenomen. Mai mult
atunci când dz apare intervocalic, dar și ȋnainte de accent ȋn unele comunitӑţi cum ar fi
ȋn 189, 225, 226, 227, acesta se transformӑ ȋn z, ȋn rest s-a pӑstrat dz. Pentru acest
substantiv Weigand a mai auzit o formӑ pronunţatӑ fӑrӑ u final, ȋn localitatea 181:
dumnizó, lucru care i-a atras atenţia anchetatorului foarte mult, deoarece aceastӑ formӑ
apӑrea foarte des ȋn aromânӑ.
68b.jur 1 žur nu apӑrea nicӑieri
2 džor 189, 231-241
3 žor 178-188, 190-203, 210-218, 224
4 źor 204-209, 219-223, 225-230 .
187

69. știu
69.4 štiu 178-241.Weigand a trecut ȋn revistӑ și forma negativӑ a verbului : nušt ǔ .
70. pește
70.1 a) pešt e-pl. pẹšt 206, 207
70.2 a) pešt e(e)-pl. pẹšt (tĭ)178-181, 183-188, 190-205, 208, 221-241
b) peštee –pl. pẹšt 218-220
70.3 pešḱe-pl. pẹšt 182
70.4 pešte-pl. pẹšt (tĭ) 189, 209-217
71. aud
71.1 aúd asta este forma obișnuitӑ care folositӑ cu negaţie se pronunţa n- ud .
71.2 ud 181-184, 186, 187, 190, 194, 195
72. caut
72.1 kaut 213-215
72.3 kọt 178-203, 208, 210-212, 216, 236, 239, 240
72.6 kat 204-207, 209, 217-235, 237, 238, 241
Weigand a fӑcut o remarcӑ despre cele douӑ forme cat și caut notând cӑ nu
există nicio deosebire semantic ȋntre cele douӑ forme, ci numai una foneticӑ având
sensul de necesitatea gӑsirii unui obiect sau lucru.
73. lunĭ
73.1 luń 178-241
73.2 uń 189
74. marţĭ marts 178-241
75. mercurĭ
75.2 mńẹrku 178-206, 218-241
75.3 ńẹrku 207-217
76. joĭ
76.1 źọi 204-209, 218-223, 225-230
76.2 žọi 178-188, 190-203, 210-217, 224
76.3 džọi 189, 231-241
77. vinerĭ
77.1 vińe 178-188, 190-207, 218-241
77.2 vine 189, 208-217
78. sȋmbӑtӑ
78.1 sumboto 180-210, 212-241
78.2 simboto 178, 179, 211
188

79. duminicӑ
79.1 dumińiko 178-188, 190-207, 218-241
79.2 dumineko 189, 208-217
80. un
80.1 un, o vocalӑ urmatӑ de un n, se nazalizeazӑ devine ũ, õ 178-201, 204-206, 212222, 224-227, 230-241
80.2 ọn (forma articulatӑ se pronunţa ȋntotdeauna unu)202, 203, 207-211, 223, 228,
229
81. doĭ masc. dọi 178-241; fem. c) douo 178-241
Forma dọuo nu a fost auzitӑ nicӑieri de Weigand ȋn vorbirea oamenilor din aceastӑ
regiune .
82. treĭ trii 178-241
83. patru 178-241
84. cincĭ
84.1a) in 204, 206, 208, 218, 225
b)

205, 207, 209, 219-223, 226-230

84.3 tšintš 178-203, 210-217, 224, 238, 239
84.4 tšuntš 231-237, 240, 241
85. șase
85.1 šaso 178-188, 190, 194-220
85.5 še(e)so 180, 191-193, 221-241
86. șapte
86.1 b) šapt e 180
d) šapte 210-216
86.2 a) šept e 206, 207
b) še(e)pt e 178, 179, 181-205, 218-241
d) šept(e)e 208, 209, 217
87. opt
87.1 ọpt 178, 179, 181, 182, 184-187, 190-196, 199-210, 212, 213, 218-220, 222-229,
231-241
87.2 uọpt 180, 183, 197, 198, 211, 214-217, 221, 230
87.3 uọptu 188, 189
88.nouӑ
88.3 nouo 178-241
89. zece
189

89.1 b) dze [e 221-223, 225-230
c) dzetš e,o 189, 231-241
89.2 a) ze e 204-209, 218-220
d) zetš[e 178-188, 190-203, 210-217, 224
90. unsprezece
90.1 unspro(e)ze (tš)e 178-188, 190-193, 195-206, 208-213, 216-220, 224, 226, 227,
231, 232, 234, 236-241
90.2 sprozetš( )e 189, 194, 207, 214, 215, 221-223, 225, 228-230, 233, 235
91-94. dọisprozetše, trisprozetše, patrusprozetše, tšinsprozetše –acestea sunt formele
obișnuite.
95. 1 šasproze(e)tš( )e 178-188, 190, 194-212, 217-220
95.2 šaisprozetše 213-216
95.3 šesosprozetše 189, 191-193, 221-241
96.1 šapt(t‘)esprozetš(ś)e 180,210-216
96.2 šẹpt (t )esprozetše 178, 179, 181-188, 190-209, 218-241
96.3 šeptosprozetše 189, 218
97.1 optusprozetše 187-190
97.2 optsprozetše 178-181, 203, 207, 210, 213-230, 232, 234-241
97.3 uoptsprozetše 182-186, 191-202, 204-206, 208, 209, 211, 212, 231, 233
98. nou(o)sprozetš(ś)e 178-241
99.1a) douozo 205-209, 219, 220, 225-227
b) deuozotš 178-188, 190-204, 210-213, 217, 224
c) do(u)odzotš 189, 231-241
d) doodzo 221-223, 228-230
99.4 a) douozetš 214-216
b) douoze 218
100. de
100.2 do 178-180, 182-184
100.3 de(di) 189, 208-218, 221-223, 225, 226, 228, 230
100.5 d e(i) 181, 185-188, 190-207, 219-220, 224, 227, 229, 231-241
101. din ,2 dun, 3 din, 5d in rӑspândit la fel ca do, de, d e
102. pe 1. pe 189, 207-223, 225-229
3.po 178-188, 190-206, 224, 230-241
103. pentru
103.1 a) pentru 208, 218
190

b)pintru 207, 210-212, 216, 217, 219-221
c)pi(e)ntu 189, 209, 213-215, 223, 225-227
103.2 a) pontru 186, 203, 205, 206, 230, 232-241
103.5 a) pontu 180, 181, 183, 187, 188, 190-202, 204, 206, 222, 224, 228, 229, 231
b) puntu 178, 179, 182, 184, 185, 190
Weigand a consemnat o variantă interesantӑ a ȋntrebӑrii ”de ce?” care ȋn
localitӑţile 178, 184, 185, 190 are forma puntše = puntu tše = pentru ce, formӑ ascunsӑ
ȋn context dar care pentru cercetӑtor este o adevӑratӑ uimire.
104. și
104.1 ši 178-188, 190-196, 200-203, 209, 210, 217, 224
104.2 šu 189, 197-199, 204-208, 211-216, 218-223, 225-241
105. ma chiamӑ
105.1 mo ḱamo 182-187, 208-220, 224, 233
105.2 mo t amo 178-181, 188-205, 231, 232, 234-241
105.3 mo t amo 206, 207, 221-223, 225-230
Dupӑ ce a realizat ancheta, Weigand a ţinut neapӑrat sӑ facӑ o prezentare
destul de detaliatӑ a unor oameni adunaţi la un loc, sub același nume, dat comunei ȋn
care trӑiau și ȋși desfӑșurau viaţa.

7.3.1.1 Oșenii- așezare și limba vorbitӑ
Așezatӑ la nord de Satu Mare, ȋntre Tisa și Someș, se contura o zonӑ
ȋmpӑduritӑ cu deschidere spre sud, a cӑrei ȋntindere era locuitӑ de “oșeni”, care dupӑ
cum Weigand a putut constata vorbeau o limbӑ, un dialect aparte, care se distingea
imediat de dialectul celor veniţi din partea de sud, dar care ar fi prezentat unele
asemӑnӑri cu dialectele care se vorbeau ȋn partea de nord, dar mai ales cu dialectul
maramureșean. Weigand a ȋncercat sӑ se apropie mai mult de aceastӑ comunitate care
forma “Țara Oașului” alcătuitӑ din 14 comune, zonӑ care și-a primit numele dupӑ un
voievod numit ”Oaș”. Prezentând aceste detalii, Weigand dӑ dovadӑ nu numai de
abilitӑţi fonetice, ci și de data aceasta iese ȋn evidenţӑ caracterul complex al
personalitӑţii lui, dar și al activitӑţii pe care o desfӑșura pe teren. Nu se poate sӑ faci
studiu dialectal fӑrӑ o cunoaștere a istoriei și a originii unui popor. De unde ȋși trӑgeau
“oșenii” numele, poate semnifica o banalitate lipsitӑ de valoare, ȋntr-un studiu lingvistic
dar totdeauna detaliile mici dau complexitate și valoare unei lucrӑri atât de vaste. Dacӑ
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am fi avut de a face cu un lingvist care ȋncerca sӑ-și definitiveze cât mai repede
lucrarea pentru a fi remunerat sau pentru a scӑpa de povara muncii, un astfel de
detaliu, nu ar fi apӑrut cu siguranţӑ ȋntr-o astfel de lucrare cu caracter fonetic.Tocmai
lucrurile mici de acest gen, trag un semnal de alarmӑ clar asupra sârguinţei cu care
omul de știinţӑ ȋși ia ȋn serios menirea.
Intrând ȋn contact direct nu numai cu vorbirea oamenilor ci și cu modul lor de
trai, Weigand a observat imediat cӑ “oșenii” erau foarte sӑraci și pentru sӑrӑcia lor
gӑsește și o explicaţie fizicӑ și anume, pӑmântul pe care trӑiau oamenii aceia nu era
bun pentru agriculturӑ. Sursa de hranӑ era asiguratӑ de creșterea animalelor și din
pomii fructiferi (nuci, mere etc), iar mâncarea principală era formată din lapte cu
mӑmӑligӑ. Anchetatorul noteazӑ și un obicei nu așa plӑcut al localnicilor și anume,
aceștia erau obișnuiţi sӑ bea multӑ tӑrie (schnaps). Oamenii erau bruneţi și ȋnalţi, iar
pӑrul acestora era lung și ondulat lӑsat ȋn valuri pe spate, numai ȋn partea din faţӑ
aveau breton. Despre ȋmbrӑcӑmintea localnicilor, Weigand amintește cӑ aceasta era
foarte simplӑ: ȋn picioare purtau opintš și obeele, pantalonii denumiţi gatś erau dintr-o
lânӑ de oaie neprelucratӑ, largi și ornaţi cu franjuri. Bondiţa de lânӑ (úioš=magy.újas)
era așa de scurtӑ ȋncât trunchiul rӑmânea neacoperit cam o palmӑ. Cine ȋși permitea,
purta un brâu de piele foarte lat, pe care Weigand l-a vӑzut și ȋn portul
maramureșenilor, și care astӑzi este tipic ȋmbrӑcӑminţii bӑrbaţilor de la sat din toatӑ
ţara. Pӑlӑria (Klop) era vӑzută ca un obiect de lux de foarte mulţi. Iarnӑ oşenii purtau o
cӑciulӑ de piele de oaie numitӑ cușmӑ, astӑzi prezentӑ ȋn garderoba unui țӑran
indiferent de zona de provenienţӑ, dar și un suman o jachetӑ fӑcutӑ din blanӑ de oaie
care era foarte cӑlduroasӑ, purtatӑ și astӑzi cu cinste de ţӑranii de pretutindeni.
Ca și paricularitate a vorbirii oșenilor, Weigand a notat cӑ l ȋnaintea unei
vocale ȋnchise se aude

și faptul cӑ ȋn multe comune aproape toate vocalele se

pronunţau cu nazalitate sau aveau o nuanţӑ nazalӑ. Aceste douӑ caracteristici fac ca
dialectul sӑ se diferenţieze de cel maramureșean, cu care avea câteva asemӑnӑri ca de
ex

.ȋn

ambele

zone

dialectale

se

zicea

zic=dzuk,

jur=džor,

geanӑ=džano,

junicӑ=džurinlko etc.
Weigand a ȋntâlnit ȋn vorbirea localnicilor fenomenul care atesta trecerea lui
n la r chiar și ȋn cuvintele rundurea, irimo, ȋn timp ce ȋn unele sate a ȋntâlnit un fenomen
izbitor și anume pӑstrarea labialelor explozive pĭeptu, piepten, picĭor, lup pl. luph dar şi
forme precum vin>źin, merlӑ>mńirlo, vitsel>yitso , fer> her etc.
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Un alt fenomen fonetic identificat aici de Weigand a fost prezenţa ȋn vorbirea
localӑ a formelor din româna veche de genul: džitše pentru zice, formӑ care provine din
forma scurtӑ foarte rӑspânditӑ itše ko, tšiko.
Anchetatorul se oprește doar la enumerarea acestor câteva caracteristici
fonetice cu precizarea cӑ dacӑ s-ar fi ocupat mai intens cu studierea vorbirii oșenilor, cu
siguranţӑ ar fi descoperit mult mai multe caracteristici fonetice demne de notat .

7.3.1.2 Particularitӑţi ale dialectului ȋntâlnit pe Someș și Tisa
Fӑcând o sintezӑ a tot ceea ce putea nota din vorbirea localnicilor, Weigand
a sistematizat totul la nu mai mult de patru caracteristici:
1). u ȋnainte de a devine o: cu apӑ kopo, cu aripӑ

koripo, cu a lui

kolui (din Lied

XXIV, 5)
2). Forma ȋntâlnitӑ la oșeni Sogmare = Satmare i-a dat ocazia sӑ demonstreze cӑ și
urmӑtoarele cuvinte au suferit urmӑtoarele transformӑri fonetice:
vragnitso> vra nitso> vramnitso vratniţӑ; Slatina Slagna, jitniţӑ jigniţӑ , toate acestea
s-au oprit pe drumul transformӑrii ȋn grupa celor cu mn, tocma a evoluat mai departe
spre togma, tomna, exact ca mai demult cuvintele de origine latinӑ, cum ar fi
legnu>le nu>lemnu, unde labiala nazalӑ a trebuit sӑ i-a locul vocalei postpalatale.
3). Weigand a ȋntâlnit la sud de Mureș-Ludoș, ȋn localitӑţile Maros-Bogat, St. Jakob,
Czintos, L ndor, Csekalaka cuvinte care se pronunţau ca și ȋn dialectul aromân, e vorba
de cer-tser, cerb-tserb, cinӑ-tsino etc. Despre grupul de sunete ts anchetatorul a
observant cӑ acesta s-a transformat prima datӑ ȋn tś, ca și zin<źin<žin din yin=vin ȋn
vorbirea maramureșenilor, dar ȋn finalul cuvintelor, sunetele ts nu se auzeau pur, ci
sunau asemӑnӑtor cu tś dar pronunţate mai ascuţit. Sunetul corespunzӑtor sonor era
dź,ȋn timp ce dz pur, nu apӑrea deloc: gem –dźem, geanӑ-dźano ; j>ź: joi>źoi, junicӑźuni o etc. Aceste caracteristici, pe care Weigand le-a notat ca definitorii pentru zonӑ,
au fost extrase din felul de a vorbi a douӑ personalitӑţi care au iesit ȋn calea
anchetatorului și care ȋntruchipau modul de a vorbi al zonei lor, e vorba de domnul
episcop Solomon din Maros-Ludos, dar și de domnul episcop Moldovan din Mediasch.
4). Sunetul final ӑ l-a auzit pronunţat ca un e șoptit, fenomen fonetic ȋntâlnit și cu alte
ocazii, și anume ȋn timpul anchetelor de pe Valea Berettyo, dar și ȋn dialectul vorbit pe
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valea Crișului Repede. Mai mult, fenomenul a fost ȋntâlnit ȋn Berszana 234, ȋn
Maramureș, unde uneori datoritӑ rapiditӑţii vorbirii sunetul poate sӑ nici nu se audӑ.127
Dupӑ ce și-a ȋncheiat misiune ȋn zona strӑbӑtutӑ de râurile Tisa și Someș,
Weigand a continuat neobosit sӑ studieze dialectele românești din Oltenia (kleinen
Walachei), Serbia și Bulgaria.

8.Dialectele românești din Oltenia, Serbia și Bulgaria
8.1 Jurnal de cӑlӑtorie
De data aceasta, Weigand a insistat ca pentru zona adusӑ ȋn discuţie, sӑ vinӑ
cu mai multe detalii, deoarece a observat cӑ ȋn ceea ce privește Serbia și Bulgaria,
nimeni nu s-a ocupat de populaţia româneascӑ care trӑia acolo.
Ȋntre timp, ȋn viaţa profesorului a mai apӑrut un membru, un copil care ȋl va ȋnsoţi
alӑturi de soţie ȋn aceastӑ cӑlӑtorie ȋnceputӑ pe 3.august. Toți trei au călătorit pânӑ ȋn
Turnu-Severin , unde l-au ȋntâlnit câteva zile pe d-l Byhan, care l-a ȋnsoţit apoi pe
Weigand ȋn cӑlӑtoria sa prin Serbia și Bulgaria, deoarece ţӑrile respective se aflau ȋn
zone muntoase, dens ȋmpӑdurite, care erau destul de nesigure, și care aduceau cu sine
zone care trebuiau strӑbӑtute pe jos. Așa se fӑcea cӑ pe data de 9 august, distinsul
profesor ȋnsoţit de soţie, copil și d-l Byhan au traversat cu vaporul râul care despӑrţea
malul românesc de cel sârbesc, ajungând la Kladova, o zonӑ care ducea cu gândul la
Orient. Locul era cunoscut din cauza apropierii sale de localitatea Citadelle, care a fost
ocupatӑ pânӑ ȋn 1867 de turci iar ȋn momentul anchetei lui Weigand locul servea ca și
cazarmӑ ȋn jurul cӑreia erau grӑdini de zarzavaturi. Kladova singurӑ, nu avea nici o
ȋnsemnӑtate, pânӑ și drumul principal care lega Serbia de România trecea prin NegotinRadujevac.Totuși, piaţa era utilizatӑ de românii care locuiau ȋn satele ȋnvecinate.
Populaţia era româneascӑ, ȋn afarӑ de administraţie, profesori, preot și unii oameni de
afaceri. Este uimitor cum Weigand surprinde astfel de elemente esenţiale care, de fapt,
nu ar trebui sӑ fie ȋn aria lui de cercetare, dar ca un lingvist desӑvârșit ce era, și-a dat
seama cӑ nu poate studia limba unui popor fӑrӑ sӑ-i cunoascӑ foarte bine istoria,
originile și rӑspândirea teritorialӑ. Weigand a dat dovadӑ de un curaj cu totul deosebit.
El a fӑcut ceva ce nu a mai fӑcut nimeni pânӑ la el, adicӑ a spus adevӑrul foarte clar
fӑrӑ sӑ se teamӑ de nimeni și de nimic, deși știa foarte bine poziţia socialӑ și chinul ȋn
care trӑiau românii, luptând deschis sau poate indirect, fӑrӑ sӑ-și fi dat seama pentru
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eliberarea românilor asupriţi. Weigand a dat dovadӑ cӑ era foarte bine informat,
deoarece știa cu exactitate toate regiunile unde locuia populaţie româneascӑ.
Lingvistul a gӑsit printre aceștia și aromâni, care erau veniţi de multӑ vreme ȋn
teritoriu, fapt care a determinat uitarea limbii lor materne ȋntr-o proporţie foarte mare.
Datoritӑ faptului cӑ a trebuit sӑ-și achiziţioneze o trӑsurӑ, a mai zӑbovit prin zonӑ.
Pentru a scӑpa de eventualele probleme ce-ar putea interveni, deoarece se afla ȋntr-o
ţarӑ strӑinӑ, anchetatorul și-a aranjat o ȋntâlnire cu un profesor de liceu din Belgrad,
care urma sӑ-l ȋnsoţeascӑ ȋn cӑlӑtorie, profesor pe care l-a ȋntâlnit abia când s-a ȋntors
din cӑlӑtorie, ȋn Turn-Severin. Din cauzӑ cӑ a fost ȋnsoţit peste tot de un profsor
sârbesc, a fost primit peste tot cu mare cinste, având intrare ușoarӑ chiar şi la românii
de acolo. Așa s-a ȋntâmplat cӑ a ȋntâlnit un bӑrbat din apropierea localitӑţii Podvrška și
astfel, a cunoscut dialectul zonei. Cu ajutorul unei trӑsuri, s-au deplasat a doua zi
printr-o pădure deasӑ, pânӑ la localitatea așezatӑ lângӑ Dunӑre, Brza-Palanka, care i-a
fӑcut anchetatorului o impresie mai bunӑ decât Kladova. Aici exista din nou populaţie
româneascӑ cu aceleași excepţii- administraţia- dar elementul surprizӑ a fost asigurat
de circa 10 familii de aromâni, care erau la bazӑ negustori și erau stabiliţi acolo. De
acolo, la ȋndemnul primarului au fӑcut o cӑlӑtorie prin pӑdure spre a vedea natura
minunatӑ dar și pentru a vizita mӑnӑstirea Vratna. Weigand a fӑcut pe tot parcursul
traseului remarci preţioase la adresa naturii, care l-a ȋncântat prin frumuseţe dar, i-a fost
și o sursӑ de putere atunci când ȋi scotea ȋn cale izvoarele cu ape limpezi din care
profesorul aduna puterea de a merge mai departe. Continuându-și drumul prin pӑdure,
a ajuns ȋn satul Urovica care era jumӑtate sârbesc, jumӑtate românesc iar din cauza
vremii ploioase cu tunete și fulgere au fost nevoiţi sӑ ȋnnopteze la un han ȋn Vratna,
deoarece mӑnӑstirea spre care porniserӑ era destul de departe.

Gazdele au fost

primitoare dar somnul le-a fost neliniștit din cauza furtunii cumplite. Cu toate cӑ ȋncӑ
ploua, Weigand a decis a doua zi dimineaţӑ sӑ-și continue drumul spre mӑnӑstire pe
care a descoperit-o imediat. Igumenul i-a primit cu mare ospitalitate, dupӑ care le-a
arӑtat colecţia lui valoroasӑ de cӑrţi, cele mai multe fiind cӑrţi bisericești ȋn limba
românӑ, printre care se afla și una din secolul al XVII-lea. Cӑrţile bisericești din limba
slavonӑ erau mai vechi dar nu foarte vechi.
Dupӑ ȋncetarea ploii, Weigand a urmat niște poteci ȋnguste, dintr-o râpӑ, care
duceau la mӑnӑstire, și dintr-o datӑ a vӑzut ȋn faţa lui niște porţi de stâncӑ
impresionante care i-au tӑiat rӑsuflarea pentru un moment. Ceea ce urmeazӑ este un
pastel de o frumuseţe dureroasӑ. Iatӑ cӑ maestru dӑ dovadӑ ȋncӑ o datӑ de
complexitate, lingvistului i s-a alӑturat la drum literatul, care ţine o cronicӑ de cӑlӑtorie
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care nu numai cӑ trezește ȋn cititor sentimente mӑreţe, ci are capacitatea de a-l
determina pe receptorul mesajului sӑ-și dorescӑ sӑ ajungӑ sӑ vadӑ cu ochi proprii
spectacolul grandios oferit de naturӑ, ȋntr-un cadru perfect. Citind acest pasaj descriptiv,
mӑ ȋntreb retoric, lӑsând la o parte seriozitatea pe care o impune rigoarea textului
știinţific, oare de câte “surprise” voi mai avea parte pe parcursul descoperirii
personalitӑţii complexe a celui care a fost marele savant Weigand. Aşa arăta
mănăstirea pe care Weigand a contemplat-o cu uimire. Porţile mӑnӑstirii, douӑ la
numӑr, stӑteau la o depӑrtare de aproximativ 60 de m una de alta. Cea de sus, ȋnaltӑ
de 30 de m, lӑsa sӑ pӑtrundӑ lumina printr-o deschizӑturӑ de 25 de m și avea grosimea
pereţilor de aproximativ 8 m. Dimensiunile porţilor de dedesubt erau ceva mai reduse.
Ȋn mijloc, printre porţi curgea o cascadӑ. Roca din care erau fӑcute porţile era calcar cu
nenumӑrate gӑuri. Panorama era așa de grandioasӑ ȋncât cercetӑtorul a categorisit-o
ca fiind cel mai frumos joc, pe care l-a vӑzut vreodatӑ fӑcut de naturӑ. Drumul parcurs
pânӑ la aceastӑ minunӑţie s-a meritat din plin. Dupӑ ce au avut parte de un prânz
delicios, drumul a continuat ȋn jurul orei 2, ȋndreptându-se prin pӑdure spre Topolnica.
Deși vremea se rӑzbunase, drumul era greu din cauza noroiului. Locurile pe unde
mergeau prin pӑdure, nu erau așa de pustii cum și-a ȋnchipuit el, prin luminișuri ȋși
fӑceau apariţia uneori câmpurile de porumb ale ţӑranilor români, la casa cӑrora au oprit
odatӑ, pe când ploaia stӑtuse, apoi au plecat spre o potecӑ prin Valea Porečka ȋn sus.
Aici i-a pӑrӑsit cӑlӑuza sȋrbeascӑ, ȋnsӑ drumul lor a continuat pe poteci ȋnguste și
abrubte, iar uneori au trebuit sӑ treacӑ diferite ape, peste punţi plutitoare care i-au dat
destule emoţii din cauza faptului cӑ-i creiau nesiguranţӑ. Weigand a fӑcut o precizare
referitoare la nivelul de trai al localnicilor, astfel el a afirmat cӑ ȋn momentul ȋn care
ȋntâlnea o familie de aromâni avea siguranţa unei primiri bune cu mâncare și bӑuturӑ
suficientӑ și cu o casӑ așezatӑ ȋn ordine, dar la români, acestea lipseau cu desӑvârșire
din cauza sӑrӑciei ȋn care erau nevoiţi sӑ trӑiascӑ, iar mizeria era de nedescris. Despre
paturi nici nu putea fi vorba în familiile românilor, iar la vederea cutiilor de lemn
destinate somnului, ȋnsoţitorul profesorului a fost foarte dezamӑgit mai ales cӑ trebuiau
sӑ doarmӑ ȋmbrӑcaţi. Cam așa arӑtau uneori condiţiile de lucru ȋn care trebuiau sӑ
trӑiascӑ și mai mult sӑ facӑ știinţӑ și sӑ o facӑ cu conștiinciozitate, oamenii care au pus
temeliile știinţifice ȋn domeniul lingvisticii; cu aceastӑ ocazie, cu marele profesor s-a
ȋmplinit zicala conform cӑreia orice diamant strӑlucește și-n noroi. La lӑsarea dimineţii,
drumul a continuat pe vale ȋn sus, fӑcând un scurt popas ȋn satul Mosna la o gazdӑ
albanezӑ, unde dupӑ ce a mâncat și a bӑut, a plӑtit foarte puţin ȋn comparaţie cu
România, unde deși produsele la piaţӑ aveau prețuri foarte mici, când mânca pe la
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vreun han, trebuia sӑ plӑteascӑ mult mai mult (lucru care se ȋntâmplӑ și astӑzi, preţurile
sunt foarte mari ȋn comparaţie cu celelalte ţӑri europene). Ȋn Milanovac, un sӑtuc drӑguţ
de lângӑ Dunӑre, cu populaţie româneascӑ și sârbeascӑ, Weigand a ȋnchiriat doi cai și
astfel ȋn aceiași zi, a reușit sӑ ajungӑ ȋn localitatea așezatӑ sus ȋn munţi, Majdanpek.
Proprietarul cailor, a luat-o ȋnainte zicându-le celor doi cӑlӑtori (Weigand și Byhan) că
are să-i ajungӑ din urmӑ. Dar la un moment dat, caii nu au mai vrut sӑ ȋnainteze, de
aceea au fost nevoiţi sӑ coboare de pe ei și sӑ-i determine sӑ meargӑ trӑgându-i de
funie. Astfel seara i-a prins pe drum, prin pӑduri fӑrӑ sӑ ajungӑ la destinaţie.Totuși ȋn
cale le-a ieșit localitatea Rajkovo, un loc pӑrӑsit ȋn care au fost odatӑ locuinţele celor
care lucrau ȋn mine. Din cauza pustietӑţii pe care au ȋntâlnit-o, cei doi decid sӑ continue
drumul cu toate cӑ condiţiile erau total neprielnice, caii nu mai vroiau sӑ-i ducӑ ȋn spate,
iar ȋntunericul era așa de adânc cӑ nu se vedea nimic nici la un metru
depӑrtare.Tinându-se la braţ și lӑsând caii sӑ-i conducӑ ȋnspre casa celui de la care ȋi
ȋnchiriase, au ajuns la ora 23 seara ȋn curtea gospodarului fiind primiţi cu ospitalitate.
Buna dispoziţie le-a revenit imediat, deoarece au avut parte de o masӑ pe cinste și de o
camerӑ drӑguţӑ cu paturi.
Ziua de 13 august au petrecut-o ȋn Majdanpek, deoarece era zi de târg, ocazie
cu care ţӑranii români veneau de departe, din zonele de câmpie, cu produse agricole cu
care aprovizionau pe munteni. Așa i s-a ivit lui Weigand ocazia sӑ cerceteze dialectele
din Leskovo, Jasikovo, Vlaole, Voluja și Majdanpek și s-a informat totodatӑ asupra
populaţiei din ȋmprejurimi, lucru care l-a scutit de umblatul pe drumuri fӑrӑ rost.
Localitatea Majdanpek avea o populaţie preponderent româneascӑ, care
venise ȋn acea zona muntoasӑ, ȋn urmӑ cu aproximativ 50 de ani ca și minieri, unii din
Moldova, alții din Banat iar alţii din Saska. Aceștia au pӑstrat ȋn vorbirea lor dialectul
bufanilor din Banat, ȋn timp ce ceilalţi români din regiune vorbeau dialectul bӑnӑţenilor
“frӑtuţi”. Dar ȋn zonӑ s-au mai așezat și nemţi și slovaci minieri veniţi din Ungaria.
Minele de cupru din zonӑ, nu mai erau rentabile, ȋn plus infrastructura era neadecvatӑ,
de aceea aceastӑ meserie nu era foarte profitabilӑ .
A doua zi și-au continuat drumul urcând prin munţi și ajungând ȋn Valea
Schaschka, unde se practica mai demult tot minieritul, ca mai apoi sӑ poposeascӑ la un
han ȋn Rudna Glava, la un gospodar aromân, care provenea din Beala din apropierea
lacului Ochrida. În zonӑ plouase așa de intens ȋncât apele ieșiserӑ din matcӑ, prilej cu
care unele poduri fuseserӑ rupte. Plecând mai departe pe jos au trebuit de multe ori sӑ
se ȋntoarcӑ din drum pentru a ocoli zona sau sӑ ocoleascӑ unele porţiuni inundate sau
sӑ gӑseascӑ alte treceri, deoarece unele punţi erau distruse de apele ȋnvolburate. Cu
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ajutorul unui localnic care le-a ȋnchiriat un cal, cei doi ajung ȋntr-un sat mare Cernajka,
unde au gӑsit adӑpost din nou la un aromân, care vorbea ca ȋn localitatea RudnaGlava, și de la care a avut ocazia sӑ audӑ și sӑ transcrie o serie de cântece populare.
Gazda le-a oferit și posibilitatea sӑ ȋnnopteze ȋn bune condiţii.Ȋn drumul lor, cei doi
lingvisti au fost adesea luaţi ȋn derâdere din cauza faptului cӑ mergeau pe jos fiind
asemӑnaţi chiar și cu vagabonzi. De multe ori au fost hӑrţuiţi și de poliţie, singurul lucru
care ȋi scӑpa era scrisoarea care-i recomanda. Ȋn drumul lor, reperul cel mai clar dupӑ
care se ghidau era malul râurilor, pe care trebuiau uneori sӑ le treacӑ descӑlţându-se și
dându-și ciorapii jos. Ȋncepând cu localitatea Tanda unde au avut parte de un mic dejun
delicios și ieftin, au pornit mai departe pe un drum din ce ȋn ce mai bun, iar ajunși ȋn
apropierea localitӑţii Luke au ȋntâlnit o problemӑ, deoarece apa se revӑrsase ȋn vale, de
aceea au avut nevoie de o cӑlӑuzӑ care știa drumul ocolitor și care i-a traversat muntele
la Glogovica, unde au fost cazaţi bine din nou la un aromân din Gopesch. Cӑlӑuzei i se
fӑcuse rӑu din cauza oboselii, dar peste noapte ȋși revenise iar a doua zi, spre bucuria
lingvistului, şi-au putut continua cӑlӑtoria în siguranță.
Au ajuns ȋn Glogovica unde au gӑsit și un numӑr de nemţi care lucrau ȋntr-o
minӑ de aur, populaţia majoritară fiind formatӑ din români, dar ȋn partea de sud ȋn satele
Belareka, Rӑgotina, Vražogӑrnac, Zajčar trӑiau bulgari deși politic, ei aparţineau de
Serbia. Apoi s-au ȋndreptat spre nord ajungând ȋn Salasch, comunitate cu populaţie
sârbeascӑ, au ȋnchiriat o cӑruţӑ, care i-a dus pânӑ la Negotin, localitate ȋn jurul cӑreia
se gӑseau sate tot cu populaţie sârbeascӑ. Strada pe care călătoreau, era una
principală și de legӑturӑ ȋntre Macedonia, Albania și partea de vest a României. Drumul
cӑtre Negotin a fost relativ plictisitor, și numai ultima porţiune trecea prin pӑdure ceea
ce i-a ȋncântat privirea, iar la ieșire au dat de o câmpie deschisӑ. Negotin era un orӑșel
de ţarӑ ȋn care se practica un comerţ ȋnfloritor, unde se afla scaunul autoritӑţilor pentru
partea de nord a Serbiei. Populaţia era preponderant sârbeascӑ, dar se aflau și
suficienţi români, iar satele urmӑtoare de la nord (Samarinovac), la est(Bukovča) și la
sud (Mokranja) erau românești. Numai ȋn partea de vest și sud-vest se aflau sate
sârbești, care erau ȋnconjurate ȋn partea de sud de sate românești. Weigand nu era
convins cӑ locuitorii acelor ţinuturi erau cu adevӑrat sârbi, dar de un lucru era sigur și
anume limba vorbitӑ de ţӑranii din Negotin era cu adevӑrat limba sȋrbӑ, ȋn timp ce cea
vorbitӑ ȋn regiunea de sud, unde locuiau românii, cu alte cuvinte zona din jurul Zajčar,
era limba bulgarӑ. O datӑ, un ţӑran i-a spus pe când stӑteau de vorbӑ, cӑ ȋn Krajna
existau patru limbi: sârbeascӑ, apoi o altfel de sârbeascӑ, care de fapt ar fi fost bulgarӑ,
de la Zajčar spre Nisch și Pirot, apoi românește și ungurește. Prin ungurește el
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ȋnţelegea de fapt, românește cu accent bӑnӑţean, care presupunea palatalizarea
dentalelor, care se ȋntâlnea de la Dunӑre ȋn partea de nord pânӑ ȋn localitatea Luke, ȋn
timp ce ȋn partea de est a zonei Beli Jovan se vorbea mai mult oltenește, la fel ca ȋn
satele bulgӑrești.
Ȋn Negotin, au ȋnnoptat numai o searӑ la un hotel bulgӑresc administrat de un
roman, unde au fost foarte mulţumiţi de preţuri și ȋngrijirea acordatӑ. Din Negotin cӑruţa
i-a purtat prin satele mari românești Bukovča și Kobišnica la graniţa cu râul Timokului.
Problemele de vizӑ au fost rezolvate rapid, apoi dupӑ ce au bӑut un vin bun, au plecat
mai departe trecând pe pӑmânt bulgӑresc, au fost nevoiţi sӑ treacӑ printr-un lan de
porumb, ȋnalt de 3 metri dupӑ care au ajuns ȋntr-un punct de frontieră pӑzit de niște
soldaţi, care i-au dus ȋn cel mai apropiat sat românesc, Bregovo, unde și-a realizat
ancheta dialectalӑ ȋntr-un han, fiind ȋnconjurat de câţiva curioși, dupӑ care, trecând
peste câmpuri, au ajuns ȋn satul Vӑrf, de lângӑ Dunӑre, unde au și ȋnnoptat, de unde a
doua zi au plecat, trecând prin Novoselo- sat care era locuit de români și de sârbi care
veniserӑ mai recent- la Florentin sat, situat la Dunӑre, apoi pe o arșiţӑ cumplitӑ au ajuns
ȋn Widdin, pe la ora 2. Aici, vestea sosirii profesorului a circulat foarte repede de aceea,
a fost ȋntâmpinat de autoritӑţi, care l-au familiarizat cu zona, dupӑ care le-au oferit o
invitaţie la o sӑrbӑtoare ȋn casa unui turc, unde au avut parte de o petrecere pe cinste.
Spre searӑ au fost invitaţi la o paradӑ militarӑ, care s-a sfârșit cu un foc de artificii peste
Dunӑre, astfel cei doi având ocazia sӑ ȋmbine utilul cu plӑcutul. Dimineaţa ȋn jurul orei 5
au fost

treziţi de un eveniment neașteptat: afarӑ ȋn jurul capelei militare unde au

ȋnnoptat musafirii, erau adunate 100 de personae în cintea lor,care i-au condus la ora 6
cu vaporul care trecea prin Turn-Severin pânӑ la Kalafat. Așa au sӑrbӑtorit bulgarii, un
cӑlӑtor neamţ, care nu a fӑcut altceva decât sӑ consemne adevӑrul referitor la populaţia
macedonӑ.

8.2 Graniţele populaţiei românești din Serbia și Bulgaria
Vârful de nord-est al Serbiei, prin care curgea Dunӑrea despӑrţindu-se ȋn mai
multe braţe, se numea Kraina, mai exact Krajina ceea ce ȋnseamnӑ hotar, un nume dat
zonei din Banat, aflatӑ ȋn imediata apropiere a malului Dunӑrii, și care cuprindea
regiunea formatӑ din satele care alcӑtuiau zona alӑturӑtă la est de Almaș, cu satele
Globukraiova, Mehadika și Jablanitza. Populaţia din Kraina sârbescӑ dar și din cea
ungureascӑ, era de origine românӑ. Weigand a notat cӑ ȋncepând cu a doua jumӑtate a
sec. al XIX-lea, graniţa zonei unde se vorbea limba românӑ s-a mutat așa cum și-au
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dorit sârbii. Kanitz (cercetӑtor sârb, Leipzig, 1868), a notat satul din valea Mlava situatӑ
la sud-est de Petrovac, Ždrelo, ca fiind primul sat românesc. Mai mult de atât el a
amintit ȋn cartea sa, cӑ românii erau răspândiți pânӑ la Cupria și Alexinac la sud de
Zajčar. Români existau ȋn localitӑţile amintite și pe vremea anchetelor coordonate de
Weigand, dar mulţi dintre ei erau emigranţi, ȋn timp ce cei care erau ȋmpӑmânteniţi de
prea mult timp acolo s-au slavizat. Ȋn unele comunitӑţi, ca de exemplu ȋn Požarevac,
Petrovac, Žagubica și ȋn Kruševica au existat mai multe colonii de români, care s-au
asimilat, iar noua generaţie nu vorbea românește ci ȋnţelegea numai. Ȋn Valea Mlava se
mai gӑsea numai un sat pur românesc, și anume Lasnica, situat la nord de Žagubica ȋn
judeţul Homolja, zonӑ care forma și graniţa dialectalӑ. Zona care se situa ȋn partea de
sud și vest de aceastӑ regiune, deci cu alte cuvinte ȋn zona unde se putea practica
agricultura, era pierdutӑ de români, ȋn timp ce partea de nord, care cuprindea zona de
pӑdure a fost scutitӑ de slavizare, aici existând o populaţie majoritarӑ româneascӑ
formată prin selecţie naturalӑ și care a avut tӑria, sӑ asimileze toate elementele slave
ale Krainei cu excepţia Negotinului și a satelor sârbești din imediata apropiere. Weigand
a descoperit doar un singur sat sârbesc izolat ȋn Kraina, și anume Petrovoselo, la sud
de Tekija ȋn munţi, și acesta era ocupat mai nou de Montengrineri. Ȋn Valea Pek erau
sârbi pânӑ la Zelenik, apoi de la Vukovic pânӑ la Kruševica era o populaţie amestecatӑ,
mai departe, mai sus populaţia era una româneascӑ și asta ţinea pânӑ ȋn est pânӑ ȋn
apropiere de Widdin ȋn Bulgaria. Spre sud nu exista o graniţӑ naturalӑ, iar satele de pe
cursul superior al Belarekii și afluienţii sӑi erau românești, ȋn timp ce cele așezate ȋn
partea de jos erau bulgӑrești. Românii au pӑtruns pe Dunӑre și s-au ȋndreptat spre sud,
ocupând teritoriul slav, pe care l-au ȋntâlnit ȋn calea lor, iar cei care au cӑlcat pe pӑmânt
bulgӑresc au fost numeroși și au reușit sӑ fie asimilaţi. Weigand a observat cӑ dacӑ s-ar
fi ţinut o linie dreaptӑ din Golubac de la Dunӑre peste Petrovac ȋn Valea Mlava, spre
Zajčar la Timok și apoi spre Widdin, teritoriul acesta, ȋmpreunӑ cu Dunӑrea, cuprindea
ȋn partea de nord, toatӑ zona unde se vorbea limba românӑ din Serbia și Bulgaria, ȋn
interiorul cӑreia existau nu mai puţine alte sate ȋn care se vorbeau alte limbi. Graniţa
exactӑ a zonei vorbitoare de românӑ cuprindea urmӑtorul traseu: Dobra la Dunӑre, de
acolo trecea peste zona ȋmpӑduritӑ din partea de sud, apoi urcӑ Valea Pekt, prin
Vukovic, Srbce, Lješnica, Sena, Kaona, Majdan-kučajna, unde se aflau preponderent
români minieri, dar și nemţi și sloveni din Ungaria, apoi localitatea din apropierea
Kučajna, numitӑ Kruševica era sârbeascӑ, Cerovica era româneascӑ iar localitatea
aflatӑ la sud, Čermosnik avea o populaţie amestecatӑ, iar celelalte sate rӑmase
neamintite din Valea Pek erau pur românești. Merând spre sud-vest, graniţa e formatӑ
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de Homoljaplanina, apoi pe o porţiune de 1200 de m pânӑ la Crna Gora nu exista
graniţӑ, dar ȋncepând de acolo, vӑile urmӑtoare dinspre partea de sud erau locuite
parţial de români, ca de exemplu Jasikovo, Vlaole spre vest, Krivelj, Bor, Oštrelj și
Brestovac spre sud, iar ȋn ultimile trei localitӑţi amintite elementul românesc s-a
ȋmpuţinat. Locurile din parte așezatӑ cel mai la nord se numeau Dubočane, Jasikovo
mic și cel mare, şi Tabakovac, la Timok care despӑrţea, ȋn interiorul insulei lingvistice a
zonei Negotiner porţiunea vorbitoare de limbӑ sârbeascӑ, de partea de sud
bulgӑreascӑ, din zona Zajčar. Pe pӑmânturile bulgӑrești, graniţa lingvisticӑ era
Jasenovac, vis-a-vis de Tabakovac, Mahala, Sipikova, Borilovac, Perilovac, Kalenik,
Prekudere, Ginzova, Halvadži(amestecat), Kapitanovci, Kerunbek situate ȋn faţa porţilor
Widdin-ului. Ȋn partea de nord a acestei linii, pânӑ la Dunӑre, localitӑţile nevorbitoare de
limbӑ românӑ erau numai Petrovoselo, insula lingvisticӑ a Negotinului cu 18 sate și
câteva sate ȋn care se vorbeau mai multe limbi strӑine ca Miroč (format nou), Urovica și
orașele care aveau personalul administativ care nu era de origine românӑ; pe teritoriul
bulgӑresc –Novoselo-de la Dunӑre era o comunitate nou formatӑ care avea populaţie
sârbeascӑ și româneascӑ.
Weigand a ţinut neapӑrat sӑ facӑ o delimitare cât mai clarӑ a populaţiilor dupӑ
limba pe care o vorbeau, mai ales a zonelor unde se afla populaţie vorbitoare de
românӑ deoarece aceastӑ limbӑ reprezenta obiectul lui de studiu și numai delimitând și
identificând zonele unde trӑiau aceștia, munca lui atingea cote maxime de calitate. Din
pӑcate, lingvistul nu a putut preciza cu exactitate numӑrul de români din comunitӑţile
unde trӑiau ei, lucru pe care ȋl regreta chiar el ȋnsuși.Totuși Weigand, a fӑcut o trecere
ȋn revistӑ a acestora, ȋncepând cu partea de vest:1.Dobra de la Dunӑre (aici Weigand a
identificat și un numӑr de locuitori sârbi printre români, localitate situatӑ ȋn Valea Pek;
2.Vukovic; 3.Srbce, 4.Lješnica, 5.Sena, 6.Kaona, 7.Majdan-Kučajna ( unde trӑiau și
sârbi şi români),8.Cerovica, 9.Čermosnik,10.Nerešnica11.Bukovska12.Voluja13.Duboka
(Dȋlboca) 14.Debeli Lug15.Majdanpek (unde trӑiau și sârbi printre români) 16.Leskovo
17.Jasikovo18.Vlaole din Valea Mlava 19. Lasnica din Valea Porečka 20.Milanovac
(unde populația era preponderent sârbeascӑ), 21.Mosna 22.Topolnica 23.Klokočevac
24. Rudna-Glava 25. Cernajka 26.Tanda din susul Vӑii Dunӑrii 27.Golubinje 28.Miroč
(unde trӑiau și sârbi printre români) 29.Tekija (unde trӑiau și sârbi printre români) 30.Sir
31.Cecerac 32.Kladušnica 33.Manastirica 34.Kladovo (unde trӑiau și sârbi printre
români) 35.Kostol(Cușteĭ), 36.M.Vrbica 37.V.Vrbica 38.Retkovo 39.Korbovo 40.Vajuga
41.Brloga 42.Podvrška 43.Rečica 44.Velesnica 45.V.Kamenica 46.Bordelj 47.Grabovica
48.Reka 49.Brza Palanka (unde trӑiau și sârbi printre români ) 50.Kupusište 51.Slatina
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52.Urovica (unde trӑiau și sârbi printre români) 53.Vratna 54.Mihailovae 55.M.Kamenica
56.Jabukovac 57.Malajnica 58.Plavna(aici ȋn partea de sud existau comunitӑţi sâbești
ca Stubik, Popovica etc) 59.Kusjak 60.Džanjevo 61.Dupljani 62.Praovo 63.Samarinovac
64.Radujevac (unde trӑiau și sârbi printre români) 65.Negotin (românii erau aici ȋn
minoritate) 66.Srbovlah( unde trӑiau și sârbi printre români) 67.Bukovča 68.Kobišnica
din Valea Timokului 69.Mokranja 70.Tabakovac 71.Vel.Jasikovo 72. M.Jasikovo
73. Dubočane 74.Glogovica ȋn Valea Belarekii lângӑ afluienţi, 75.Luke 76.Topla
77. Buče 78. Krivelj 79. Bor 80.Brestovac 81.Oštrelj 82.M.Gorniani 83. Vel.Gorniani.
Pe teritoriul Bulgariei, românii, se aflau ȋncepând din vest ȋn urmӑtoarele sate:
84.

Jasenovac,

85.Mahala,

86.Šipikova,

90.Funden 91.Černomasnica 92. Zlokuča
96.

Kalenik

97.Prekudere

98.Tejanovo

87.Borilovac,

88.Perilovac 89.Rabovo

93. Kojplovo
99.Rakitnica

94.Kosovo

100.Bregovo

95.Delena
101.Balevo

102. Rakovica 103. Vȋrf 104. Novoselo ( unde trӑiau preponderent sârbi) 105. Ginzovo
106.Čungruš 107.Florentin 108. Jasen 109. Gomotar 110. Košava 111.Slanotern
112. Kutovo 113. Negovanica 114. Alvadži, 115.Kapitanovc 116. Kerunbek.
Cu aceste localitӑţi, Weigand a putut sӑ traseze graniţa lingvisticӑ româneascӑ
cu aproximaţie, neputând ȋntocmi o statistică care sӑ arate exact situaţia legatӑ de
numӑrul de români, din douӑ motive: mai ȋntâi lingvistul a vizitat doar aproximativ
jumӑtate din localitӑţile enumerate, apoi ȋn cele ȋn care a fost i-ar fi fost imposibil sӑ
ȋnceapӑ sӑ numere casele unde locuiau românii, deoarece acestea erau rӑsfirate și
deși satele pӑreau micuţe, ele se ȋntindeau pe suprafeţe mari, casele fiind la distanţe
considerabile una de cealaltӑ. Weigand a observant cӑ, comunitӑţile aflate ȋn munţi,
care se ocupau ȋn principal cu creșterea animalelor erau mici, ȋn timp ce cele situate ȋn
depresiuni, care se ocupau cu creșterea animalelor dar și cu agricultura, ca cele din
Salasch, erau mijlocii (având ȋntre 500-1500 de locuitori), iar cele situate ȋn câmpii sau
ȋn vӑi, a cӑror ocupaţie principală era agricultura, industria vinurilor și creșterea porcilor,
erau comunitӑţi mari cu mai mult de 5000 de locuitori și astfel de cazuri nu erau raritӑţi.
Pentru a afla numӑrul persoanelor de origine românӑ, lingvistul s-a adresat autoritӑţilor,
de unde a obţinut o cifrӑ totalӑ de 150000 pânӑ la 180000 de persoane. Kanitz avea
trecute 123000 de suflete ȋn registrele sale. Weigand nu a avut acces ȋnsӑ și la o
statistică sârbeascӑ, care sӑ fi precizat și naţionalitatea, deși și-ar fi dorit.
Numӑrul românilor care locuiau ȋn judeţul Widdin pe teritoriul celor 30 de sate
bulgӑrești se ridica, dupӑ cum lingvistul a estimate, la aproximativ 50000 de suflete,
deoarece numӑrul comunitӑţilor era mare. Așa se explica faptul cӑ, numӑrul tuturor
dacoromânilor care locuiau la sud de Dunӑre, s-a mӑrit datoritӑ celor care locuiau ȋn
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orașele de pe lângӑ Dunӑre și a celor din judeţul Vraču, ȋn timp ce numӑrul tuturor
aromânilor, la care au fost incluși și meglenii, ȋnsumau ȋn cel mai bun caz 200000 de
suflete, formând românii transdanubieni. Guvernul sârb vroia cu tot dinadinsul ca
românii sӑ fie asimilaţi de sârbi, dar ceea ce s-a ȋntâmplat nu a avut rezultatul dorit. Se
acţiona pe toate cӑile: bisericӑ, școalӑ și administraţie.Toţi preoţii erau de origine
sârbeascӑ, slujba ȋn biserici era ȋn limba sârbӑ dar ceea ce a observant Weigand este
faptul cӑ ţӑranii nu mergeau la bisericӑ, de aceea propaganda prin intermediul bisericii
era una iluzorie. Dar o mare influienţӑ era exercitatӑ prin intermediul școlilor, cel puţin ȋn
comunitӑţile mai mari de ţӑrani agricultori din câmpii, ȋn timp ce ȋn satele muntoase , a
cӑror populaţie locuia foarte rӑsfirat, nu erau influienţaţi de şcoalӑ. Cel mai mult ȋnsӑ
limba sârbeascӑ ȋși manifesta influienţa ȋn procesul de asimilare prin limbajul
administrativ, care era o tehnicӑ puternicӑ prin care lucra guvernul. Ȋn acest domeniu,
se observa faptul cӑ cei mai mulţi români stӑpâneau limba sârbeascӑ dar fenomenul
era și invers adicӑ mulţi din cei din administraţie cunoșteau românește.O scӑdere
considerabilӑ a românilor a avut loc la vest și sud-vest deci ȋn judeţul Požarevacer, ȋn
rest asimilarea românilor de cӑtre sârbi mai avea de așteptat.
Ȋn Bulgaria, situaţia era alta, deoarece acolo guvernul nu ȋncerca sӑ
gӑseascӑ o cale de asimilare a populaiei românești; spre exemplu ȋn biserici se tinea
liturgie ȋn limba românӑ, preoţii erau români, iar ȋn școli cursurile erau ţinute ȋn limba
românӑ dar aveau ore, ȋn care puteau ȋnvӑţa, dacă doreau, şi bulgara. Dar administraţia
era bulgarӑ, iar rӑspândirea cunoașterii limbii bulgare printre români nu se fӑcea forţat.
Românii se simţeau bine trataţi ȋn Bulgaria, chiar și din punct de vedere financiar erau
aranjaţi. Ei aveau prioritate, și ceea ce era esenţial, aveau teritoriul lor ba mai mult, nu
trebuiau sӑ lucreze conştrânşi de situație, cum se ȋntâmpla cu conaţionalii lor de la nord
de Dunӑre, care trebuiau sӑ lucreze pentru binele marilor proprietari de pӑmânturi. Ȋn
orice caz, Weigand a observant cӑ acești români nu aveau nici un motiv sӑ tânjeascӑ
dupӑ locul lor natal, Oltenia, și nici nu aveau de ce sӑ se ȋntoarcӑ acolo. Concluzia cӑ
românii ȋn discuţie proveneau din Oltenia, s-a tras dupӑ ce s-a fӑcut o comparaţie ȋntre
modul cum vorbeau ei și celelalte dialecte, iar pentru o detaliere mai riguroasӑ se
recomandӑ sӑ se arunce numai o privire pe secţiunea a doua a atlasului lingvistic al lui
Weigand, de unde reiese foarte clar concordanţa dialectului din Banat cu cel din Kraina
pânӑ la Luke ȋn partea de sus și pânӑ la Vratna ȋn partea de est. Zona adiacentӑ estului
și sudului Mehedinţului și Gorjului, s-a alӑturat zonei de vest a Bulgariei, care a fost
ocupatӑ parţial de sârbii veniţi ȋn zonӑ, pe când regiunea din est și-a pӑstrat populaţia
din Dolj, astfel s-a putut presupune cu toatӑ siguranţa despre Florentin cӑ aici au venit
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locuitorii din zona Hunia, Moţӑţei, deoarece altfel nu ar exista concordanţa dintre
sḱer=fer , care ȋn rest nu apare.
Totuși Weigand nu a gӑsit un rӑspuns la ȋntrebarea referitoare la perioada
când s-a realizat imigrarea, deoarece existau doar câteva date, stabilite istoric, ele
fӑcând referire doar la timpurile noi și cu siguranţӑ imigrӑrile au avut loc ȋntr-o perioadӑ
mai ȋndepӑrtatӑ. Acest fenomen era demonstrat de registrele din Serbia, iar pentru
românii bulgari, el era ȋntӑrit cel puţin de un cuvânt Vd’ e pentru Widdin. Forma
obișnuitӑ ȋntâlnitӑ la românii bulgari Vd’ie, la fel ca și forma modernă bulgӑreascӑ Vidin
nu poate fi urmӑritӑ ca având etimonul ȋn bulgara veche, ci ȋn bulgara modernă, ea se
baza pe greacӑ, care se pronunţa Βιδύη și care provenea din bulgara veche. Forma
româneascӑ Vd’ie provine tot din forma greceascӑ Vidini+e , ȋn orice caz ȋnainte de
dispariţia lui ń, de unde a rezultat mai ȋntâi Vd ńe apoi Vd’ e, care reprezenta și forma
finalӑ corectӑ. Ȋn partea de est și de sud, românii din Serbia proveneau din Oltenia, ȋn
timp ce partea de vest, care purta numele de Ungurenĭ erau români veniţi din Banat,
care ȋn orce caz ar fi trebuit sӑ fi imigrat cu mult timp ȋn urmӑ, ȋn timp ce ȋn secolul al
XVIII-lea și al XIX-lea a mai venit multӑ astfel de populaţie; bufanii au imigrat ȋn
Majdanpek și Majdan-Kučajna cam ȋn jurul anului 1850, dar o imigrare lentӑ a românilor
din Banat a avut loc mereu și fenomenul continua sӑ aibӑ loc și ȋn momentul când
Weigand ȋși realiza ancheta. Lingvistul a fӑcut o remarcӑ folosindu-se de memoria sa, și
anume el și-a amintit cӑ a ȋntâlnit ȋn Tekija destui oameni, care erau nӑscuţi ȋn Banat,
mai mult, el a auzit ȋn Klisura și ȋn Krajna bӑnӑţeanӑ, cӑ oamenii cochetau cu ideea sӑ
emigreze ȋn Serbia. Multe nume de locuri demonstrau cӑ acolo ar fi trebuit sӑ fi existat
demult români care au imigrat, deoarece ele aveau o formӑ bulgӑreascӑ și nu una
sârbeascӑ, mai mult se știa din istorie, cӑ nu numai Krajna a aparţinut de bulgari ci chiar
ţara pânӑ la Morava. Ceea ce era sigur, era faptul cӑ primii români imigraţi au dat
numele locurilor ȋn limba bulgarӑ, de exemplu: Dȋlboca, sârb.Duboka, blg.Dolboka;
Topolniţa , sârb.Toponica, blg.Topolnica etc. Deoarece o mare parte din sate erau
formate noi, nu trebuia sӑ mire faptul cӑ ele purtau nume specific sârbești iar uneori
chiar românești. Harta generalӑ sârbeascӑ a modificat numele bulgӑrești ȋn sârbești; ȋn
timp ce cele românești au fost parţial pӑstrate: Crac lung, Cornet, unele pӑstrând chiar
pronunţarea bӑnӑţeanӑ Kornjet, Curmӑturӑ, La mormunt (mormȋnt) etc., iar o parte
dintre ele au fost chiar traduse: Crna ruka(Hand)=Tȋlva neagrӑ etc. Foarte frecvent
apӑrea forma Culmea al Milku ȋn loc de li sau luĭ Milku. Al Milku ar fi dupӑ pӑrerea lui
Weigand o formӑ provenitӑ din aromânӑ, la care u se evitӑ ȋn pronunţare. Faptul cӑ
sunetele ӑ- și ȋ- s-au redat prin a și u , nu este de mirare. Numele românești sau
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caracteristicile românești aminitite se ȋntâlneau și ȋn apropiere de Zajčar: Kulme la Kule,
Vlaški Dolina, Vlaško Brdo etc, dar şi la mici comunitӑţi românești, ȋntinzându-se dupӑ
pӑrerea profesorului pânӑ ȋn sud, ȋn apropierea Nisch-ului. Dar pânӑ acolo, mai exact
pânӑ la Suha Planina, vara, migrau ciobanii aromâni cu turmele lor de oi, astfel ȋncât
ȋntr-adevӑr ar fi fost posibilӑ o legӑturӑ directӑ ȋntre daco-români și aromâni fӑrӑ
intermediul altor popoare, dar acest fenomen nu a avut o valoare prea mare.
Apoi nu trebuie pierdut din vedere faptul cӑ, mai mult de jumӑtate din toţi
românii sârbi nu au imigrat din România ci din Banat, ceea ce s-a evidenţiat prin modul
cum ei vorbeau. Weigand a studiat o hartӑ din Lejean (Ethnographie de la Turquie
d’Europe, Gotha 1861) care cuprindea erori majore, atunci când se referea la românii
din Serbia, deoarece prezenta toatӑ partea superioarӑ a Timok-ului ca având o
populaţie pur româneascӑ, iar Weigand a ȋntâlnit ȋn aceastӑ zonӑ numai sporadic
populaţie româneascӑ.Tot dupӑ aceastӑ hartӑ, populaţia din Zajčar și Veliki Izvor, era
româneascӑ, ceea ce nu se dovedește a fi real prin studiile realizate de Weigand.
Pӑrerile celor doi nu corespund nici atunci când se refereau la numӑrul românilor aflaţi
ȋn acele zone.
Adevӑrurile pe care le-a descoperit Weigand ȋn timpul cercetӑrilor sale,
referitoare la rӑspândirea românilor ȋn Serbia și Bulgaria, au fost ulterior confirmate iar
cercetӑrile istoricilor au continuat de cele mai multe ori, din punctul pe care Weigand l-a
lӑsat iar alte ori aceștia au venit cu completӑri semnificative dar nu pentru perioada și ȋn
zonele unde profesorul a fӑcut luminӑ, ci acolo unde acesta, din diferite motive nu a
reușit sӑ pӑtrundӑ. La datele ȋnregistate, nu cunosc sӑ existe scrieri care sӑ infirme
adevӑrurile istorice clarificate de marele savant. Astfel, pe lângӑ multele calitӑţi
didactice și știinţifice de care a dat dovadӑ Weigand ca și cercetӑtor lingvistic, apare
conturatӑ și latura istoricӑ de care era atât de preocupat.

8.3 Traseul lui Weigand prin Oltenia
Dupӑ ce și-a clarificat notiţele adunate ȋn Bulgaria, a plecat din Turnu-Severin cu
scopul de a-și continua cercetӑrile dialectale. D-l Byhan s-a ȋndreptat ȋn Banat spre
Visz g și spre cei din Pӑdurenĭ, ȋn timp ce traseul lui Weigand s-a ȋndreptat spre partea
de nord ȋn ValeaTopolniţa apoi s-a ȋndreptat prin Izvoru Bȋrzei, Pӑuneștĭ, Baltӑ spre
Baia de aramӑ, unde a ȋntâlnit spre marea sa uimire o serie de localitӑţi care ȋnsumau
caracteristicile ȋntâlnite ȋn “s-Gemeinde”. Ȋnsoţindu-l pe d-l protopop din Severin, a ajuns
ȋntr-o zi de sӑrbӑtoare de sfânta Marie, la mӑnӑstirea Tismana unde a avut ocazia sӑ
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studieze dialectele câtorva sate din preajmӑ. Apoi, trecând prin Bredicenĭ, un fost sat
bulgӑresc care s-a romanizat ȋntre timp, a ajuns ȋn Tȋrgu-Jiu, localitatea principalӑ a
Gorjului, care i-a fӑcut o pӑrere bunӑ, s-a ȋndreptat apoi spre Petreștĭ din Valea Gilort,
apoi spre Negrenĭ și Cӑprenĭ din Valea Amaradia, apoi a trecut prin Ținţӑrenĭ spre
Butoeștĭ la Motru, ȋntorcându-se din nou ȋn Turnu-Severin prin Strӑhaia și Prunișor.
Weigand și-a luat un rӑgaz pentru a sta câteva zile cu copilul și soţia la pensiunea
nemţeascӑ la care aceștia erau cazaţi, apoi a plecat spre sud ȋn Hinova, unde ȋn hanul
unui aromân s-a ocupat cu ancheta dialectalӑ , ajutat de un neamţ din Craiova, care era
stabilit de 30 de ani ȋn România, care l-a luat ȋn Ragova unde a fӑcut din nou anchete.
Ȋntre timp, Weigand și-a mutat familia ȋn Rȋmnicu-Vȋlcea unde au fost cazaţi ȋntr-o
pensiune a unei familii de sași, care vor avea mare grijӑ de musafiri. Din Craiova,
drumul sӑu s-a ȋndreptat ȋnspre nord trecâd prin Motocĭ, Bulzeștĭ din Valea Olteţ spre
Bӑlceștĭ, Zӑtrenĭ, Grӑdiște, Slӑvești, Mateeștĭ, apoi la mӑnӑstirea Horezu l-a ȋntâlnuit pe
d-l Bișof din Rȋmnic, cu ajutorul cӑruia și-a fӑcut ancheta dialectalӑ pentru localitӑţile
Vaĭdenĭ și Bӑrbӑteștĭ. Ȋn Horezu, Weigand a descoperit mulţi aromâni, care nici nu se
gândesc sӑ se ȋntoarcӑ ȋn locul lor natal. Din Horezu drumul lui a trecut prin Bȋrzești,
unde a gӑsit cu greu un loc de ȋnnoptat, dar apoi ȋn ziua urmӑtoare a trecut prin Titirecĭ
și Ocna și a ajuns ȋn Rȋmnic, unde se va odihni timp de douӑ zile.
Urcând prin Valea Oltului s-a ȋndreptat din Cӑlimӑnești, circulând cu trenul și
trecând prin trecӑtoarea Roten-Turm spre Sibiu, zona de unde strӑinii italieni și bulgari
lucrau exploatând minele și luându-le românilor averea, lӑsându-i sӑraci. Dupӑ ce a
ȋnnoptat ȋn Brezoi ȋn Valea Lotrului, a plecat a doua zi prin Olt spre Titești. Ȋn ziua
urmӑtoare, pe 24 septembrie s-a ȋndreptat trecând munţi prin Sӑlӑtruc spre Șuicĭ, de
unde a plecat ȋnsoţit de un ţӑran spre Valea Danului, unde dupӑ ce și-a realizat ancheta
a avut parte din nou de o neplӑcere, fiind bӑnuit de spionaj dar a reușit sӑ-și dovedescӑ
nevinovӑţia. Weigand a notat cu nostalgie parcӑ, faptul cӑ pentru un anchetator ar fi fost
mai utilӑ deplasarea pe jos, deoarece ȋn acest mod ar avea contact mult mai apropiat
cu ţӑranii, dar el s-a luptat cu o idee preconceputӑ, conform cӑreia cei care mergeau pe
jos erau vagabonzi, așa creându-se ocazia să fie atacat. Weigand a notat cӑ cei care
mergeau pe jos și cei care munceau fizic- aşa cum s-a ȋntâmpla spre exemplu cu
profesorul, care era vӑzut ȋngrijindu-și singur calul, mai exact, periindu-l - decӑdeau ȋn
ochii românilor. Ȋn drumul sӑu a ȋntâlnit mӑnӑstirea Argeșului, care era de o frumuseţe
și de un lux interior, care au reușit sӑ-i taie rӑsuflarea profesorului, care nu a ȋnțeles
cum niște simpli ţӑrani care trӑiau ȋntr-o sӑrӑcie bolnӑvicioasӑ, au fost ȋn stare sӑ
construiascӑ, sӑ doteze și sӑ ȋngrijeascӑ un astfel de monument. Acest fapt, precum și
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mersul pe jos, dar și munca fizicӑ, care era perceputӑ ca jignitoare, erau câteva lucruri
pe care Weigand le-a trecut ȋn categoria curiozitӑţilor la români. Aici ȋn mӑnӑstirea
Argeșului, Weigand a gӑsit adӑpost, fiind foarte bine primit de episcopie, care vӑzând
cӑ plouӑ, i-a oferit o trӑsurӑ ca sӑ-i asigure transportul pânӑ la Tigvenĭ, unde a ȋnnoptat
ca mai apoi, a doua zi, sӑ plece spre Râmnic trecând peste piscuri ȋnalte, de unde deși
era 26 septembrie, a avut ocazia sӑ vadӑ prima zӑpadӑ din Carpaţi, care s-a topit ȋn
aceiași zi, deoarece s-a ȋncӑlzit binișor. Din Rȋmnic a vizitat Bojurenĭ, apoi cӑlare a suit
Valea Oltului trecând prin Fișcӑlia, Strejești, Balșu ȋnspre Craiova, ocazie cu care a
vizitat câmpia Doljului. Apoi a plecat spre Giormani, a trecut prin Jȋul din apropierea
Bȋrzei unde a fost cazar la d-l Zell, care l-a dus cu trӑsura personală la Gȋngiova,
Mӑceșu și Bȋrca, de unde dupӑ ce a ȋnchiriat o trӑsurӑ, a plecat spre Bӑilești, un sat
mare și ȋnstӑrit, unde aproximativ jumӑtate dintre localnici erau bulgari, fenomen care
nu era trecut ȋn “Dicţionarul geografic al României”, spre uimirea lingvistului. Acolo
existau mai multe sate unde locuiau mulţi bulgari, ca de exemplu ȋn: Bӑileștĭ, Perișor,
Urzicuţӑ, Urzica mare, Smȋrdan ȋn apropiere de Calafat, Desa și Poiana mare. În
ultimile două localitӑţi existau foarte mulţi români, ȋn timp ce ȋn celelalte sate se vorbea
bulgӑrește. Românii ȋi numeau pe slavii din zonӑ sârbi, deoarece ei au fost trecuţi ca
sârbi, de familia lui Constantin Brâncoveanu și de Obrenovici, care erau din Poiana.
Weigand a mai gӑsit sate de slavi și ȋn Romanaţi, dar și ȋn apropierea Bucureștiului,
asupra cӑrora va insista ȋn anuarul numӑrul 8.
Caracteristicile zonei pe care a anchetat-o ultima datӑ, au fost total diferite de
cele din Vȋlcĭ sau Mehedinţi. Au urmat zone cu câmpiii ȋntinse și bine cultivate și
delimitate, patronate de moșieri vestiţi cu care ţӑranii, erau aici ȋn relaţii mai bune cu
stӑpânii lor decât cei din zonele muntoase. Casele din multe astfel de sate, se numeau
bordeie și erau construite pe jumӑtate bӑgate ȋn pӑmânt și acoperite tot cu pӑmânt, a
cӑror interioare nu demascau nici pe departe sӑrӑcia celor din zonele muntoase. Dar
aceste bordeie aveau un aer irespirabil, puţinӑ luminӑ iar umiditatea era mare. De
aceea, tendinţa era de a renunţa la ele, ȋn favoarea caselor noi, construite pe pӑmânt și
acoperite cu tablӑ.
De la Bӑilești drumul i-a continuat prin câmpiile fӑrӑ sfârșit pânӑ la Rast,
Piscu, Poiana Mare unde a fost primit și gӑzduit de d-l Marinca, ȋn conӑcelul lui foarte
elegant; de unde a doua zi s-a ȋndreptat spre Mӑglӑvit, unde acest domn deţinea o
moșioarӑ, de unde cu ajutorul unui tren s-a ȋndreptat spre Craiova, unde și-a vândut
calul obosit, apoi a plecat spre Piatra, unde a gӑsit cam mulţi bulgari, şi unde s-a
ȋntâlnit cu o familie cu care s-a ȋndreptat spre București, unde a petrecut douӑ zile, la fel
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și ȋn Sinaia, unde a avut deosebita onoare sӑ fie invitat la masӑ de ȋnsӑși majestatea sa
regele Carol, ocazie cu care i-a arӑtat și atlasul la care muncea, apoi a fӑcut ultima
oprire ȋn Brașov pentru a auzi vorbirea “trokarilor”, având parte de o primire deosebitӑ
de la prietenii și elevii săi din zonӑ.
Pe data de 23 octombrie a ajuns din nou ȋn Leipzig.

8.4 Descrierea caracteristicilor dialectului oltenesc
8.4.1 Prezentarea rezultatelor anchetei din teren
Weigand nu s-a depӑrtat aproape deloc de lista de cuvinte creatӑ iniţial,
adӑugând doar un singur substantiv, șarpe pe care l-a comparat cu șapte, dar la care a
urmӑrit și formarea pluralului; spre surprinderea lui, nu a auzit nici o diferenţӑ foneticӑ
ȋntre cele douӑ cuvinte doar cӑ ȋntre sunetele o și u ar mai fi existat un sunet, pe care
Weigand l-a remarcat la cuvântul galben. Mai des acest sunet a fost auzit de cercetӑtor
ȋn vorbirea “Trokarilor “din Brașov.

1.cȋne
1.1 a)kuńe, kuńi 261, 264-267, 269-273, 276-289, 297-301, 317, 352, 353
b)kuińi 262, 263, 268
1.2 kunee 303-305
1.4 kuine 274, 275, 290-296, 302, 306-316, 318-351
2.fӑinӑ
2.1 a) fo no 261-265, 268, 271-276, 281-286, 288, 290-308, 311-314, 316-322, 325351, 353
b)fo no 309, 310
2.2 fońino 266, 267, 269, 270, 352
2.4 f ino 277-280, 287, 289
2.5 foino 315, 323, 324
3.grȋǔ
3.1 gruu 261, 263-277, 279-325, 328-359
3.2 greu 262, 278
3.3 griu 326, 327
4.orz
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4.1 ordz 262-270, 352
4.4 orz 261, 273-280, 282-285, 286-288, 290-293, 297-299,301-329, 333-351
4.5 uorz 271, 272, 281, 286, 289, 294-296, 300, 330-332, 353
5. sӑcarӑ
5.1 sokaro 261-276, 279, 281-352
5.2 s karo 277, 278, 280, 353
6.mȋnc
6.1mu k 317, 318, 327, 328, 330, 352, 353
6.2 monu k 261-276, 279-316, 319-326, 329, 331
6.3 m nu k 277, 278
7. pasere
7.1 a) p se e pl. pose 261, 271, 273-285, 287, 289-292, 298, 352, 353
7.2 p se e[p seree] pl. p se 272, 286, 288, 293-297
7.4 p se o re pl. p serĭ 302, 307, 308
7.6 p se o re pl. poserĭ 299-301, 303-306, 309-351
8.sboarӑ
8.1 zboro 261-353
9. rȋndunea
9.1 a) runduńe 276, 281-284, 288-290, 352
b) rundunee 278, 279, 285, 287
9.2 runduńe uo 267, 268, 353
9.3 a)runduń ko 261
b) rundur ko 262-264, 270, 272-275, 340-351
9.4 rundune –pl.rundunele, aceastӑ formӑ literarӑ nu mai apare ȋn restul regiunii, dar
formele cu r sunt foarte rӑspândite
9.6a) rundure 291-339, pe lângӑ care mai apӑrea forma deschisӑ runduriko
b) rundure uo 265, 266, 269
c) rundure 271, 277, 280, 286
10.vrabie
Pentru acest substantiv, Weigand a dat și forma populară (vrabete/ brobete), care
reprezenta pasӑrea de casӑ denumitӑ știinţific, dupӑ latinescu passer domesticus.
10.4a) brebet e 266-269
b) brebetee 298
10.5a) brobet e 264, 265, 270, 277, 279
b) brabete 308-316, 318-321, 333-341, 351
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c) brabetee 342-345, 347-350
d) brobetee 289, 294-297, 299-307, 346
e) brobete 274, 275, 286, 290-293
f) brobet e 261, 262, 271-273, 280-284
10.8a) vrabie-pl.vrobi 324-332
10.17b) vrobẹt e 263, 276, 278
c) vrabetee 346
d) vrabete 322, 323
10.18 a) vorobet e 352, 353
b) vorobet e 287, 288
10.20b) borobetee 285
c) barabete 317
11. aripӑ
11.1a) ripo-pl.oripĭ, oriph 261, 265-267, 269-277, 279, 284-286, 290, 293, 295, 296,
298-301, 303-305, 308-314, 316, 321-329, 333-338, 340, 341, 346, 353 .
b) ripo-pl. orip 262-264
d) rpo- pl.orpi 289, 291
11.2 ripo-pl. ripĭ 278, 280-283, 287, 288, 292, 294, 297, 302, 306
11.3

ripo-pl.‘oriph 315, 318-320, 330-332

11.4 ‘ rpo-pl.‘orph 268, ‘orpi 307
11.6 b)ar po-pl. ar ph 339, 342-345, 347-350
11.7 arépo-pl. arépe 317
12. panӑ
12.1 a) pano-pl. peń[e 261-273, 276-289, 297-305, 352
b) pano-pl. pe e]ne 274, 275, 290-296, 306-351
Weigand a fӑcut o remarcӑ și anume forma peano (353) nu s-a auzit niciodatӑ;
forma de plural pene se auzea ȋn pronunţia celor din vӑile Gilort- și Almaradia.
13. ușӑ
13.1 ušo-pl. uš 261-273, 275-277, 279-283, 285-291, 293, 295-353
13.2 uso-pl.us 278-284
13.3 uše-pl. uš 274, 292, 294
14. chee
14.1 ḱeie-pl. ḱẹi 262-270, 277-297, 314-321, 352
14.2 t eie-pl. t ẹi 353
14.4 ḱeie 261, 271-273, 276, 298-305, 309-313, 322, 323, 333-344, 346, 351
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14.6 ḱẹie 274, 275, 306-308, 324-332, 345, 347-350
15.fĭer
15.1 fẹr 261-266, 269, 270, 272, 277-282, 284, 285, 287, 289, 296-301, 316, 317, 352
15.2 fier 267, 268, 271, 276, 283, 286, 288, 290-295, 309-315, 318-326, 329, 333-338,
353
15.3 fher 302, 306-308, 327, 328, 330-332, 339-349, 351
15.8 a)fter 274, 303-305
b)ft er 273
15.9 sḱer 275, 350 Aceastӑ formӑ surprinzӑtoare a auzit-o Weigand prima datӑ ȋn
Florentin la Widdin ȋn Bulgaria, apoi câteva sӑptӑmâni mai târziu, a auzit-o pe partea
cealaltӑ a Dunӑrii, ȋn România, și mai ales ȋn satele Cetate, Hunia, Mӑglӑvitӑ, Moţӑţei,
Fȋntȋna și probabil apӑrea și ȋn alte pӑrţi. Ȋn acele locuri, ferb se auzea sḱerb, fĭeresḱere, dar ȋnaintea unui i lung ,f rӑmânea neschimbat: fir, a fi etc. Cum s-a observat,
aceastӑ apariţie foneticӑ nu a putut fi explicatӑ de Weigand, deoarece situaţia s-a
schimbat odatӑ cu auzirea ȋn Romanaţĭ a formelor: sfĭer, sfĭert, sfĭere.
16. cuĭu
16.1 kuń 265-267, 269, 352, 353
16.2 kui 261-264, 268, 270-351
17.scaun
17.1 skamn 262, 264-271, 276-279, 281, 283, 352, 353
17.2 skaun 261, 263, 272-275, 280, 282, 284-351
18. masӑ
18.2 maso-pl. meso 262-273, 276-297, 318-321, 352, 353
18.4 maso-pl. meso 261, 274-275, 298-317, 322-326, 333-351
18.5 maso-pl. mese 327-332
19. bisericӑ
19.1 bi e seriko-pl. bi e seri 261, 264-270, 276-279, 281, 283, 284, 352, 353
19.3 biserico-pl. biserit 285, 287-296
19.4b) bisẹriko-pl. bisẹritš 306-313, 327-332, 338, 339, 342-351
c) biseriko-pl. biseritš 262, 263, 271-275, 280, 282, 286, 297-305, 314-326, 333337, 340, 341
20. peatrӑ
20.1 a) peatro 261-273, 276-301, 303-305, 315, 316, 352, 353
b) piatro 274, 309-314, 318-338, 351
20.2 pḱatro 307, 308, 340, 341
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20.5 ḱatro 275, 302, 306, 317(327, 328 unde se pronunţa și piatro de cӑtre o parte de
populaţie) 339, 342-350
21. casӑ
21.1 kaso-pl. koš 261-277, 279-283, 285-293, 296-308, 314-316, 318, 334-336, 339350, 352, 353
Sunetul o de la plural se apropie foarte tare de sunetul u .
21.3 kaso-pl.kos (278, 284 care sunt s-Gemeinde)317, 324-326, 328
21.5 kaso-pl.kaso 294, 295, 309-313, 319-323, 337, 338, 351
21.6 kaso-pl. kase 327, 329-333
22 a.pept 1a)pept 261, 263, 265, 277, 279-284, 289, 296, 301, 316
b)piept sau mai des chiar peept 262, 264, 266-272, 276, 278, 285-288,
290-295, 297-300,
303-305, 309-315, 318-338, 352, 353
2.pḱept 340, 341
5.ḱept 275,, 302, 306-308, 317(327-329) 339, 342-350
6.a) t ept 273
c) tept 274
22b. pepten 1a) pept in 264-270, 277, 279, 352, 353
b) piepton 319-321, piepton 322-325, 332, 338, 351
c) pieptene 326-331, 335-337
d) pe e pt t ,te]en 261, 263, 280-284, 289, 296, 316
e) pie[e pt t , te]en 262, 271, 272, 276, 278, 285-288, 290-295, 297-301,
303-305, 309-315, 318, 333, 334
2a) pḱeptin 308
b) pḱepḱin 306, 340, 341
5b) ḱeptin 275, 302, 317, 339, 342-346, 348, 349
c) ḱepḱin 307, 347, 350
6a) t ept in 273
b) tept en 274
23a.sin sun 261-353
23b.inimӑ 1a) nimo 290-292, 295-351
b) i nimo 274, 275, 293, 294
2a) ńimo 261-273, 276, 277, 279-289, 352, 353
b)éńimo 278
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24.a dinte 1a) int e 268, 277, 279, 352
b) int e 261-263, 276, 278, 281-284
d) intee 285, 298
2a) dźint e 264-267, 269, 270, 353
b) d int e 271, 272
3a) dinte 286, 290-293, 308-341, 351
b) dint e 273-275, 280
d) dintee 287-289, 294-297, 299-307, 242-350
24.b mӑsea 1. mosauo 265-270, 353
2. mose, m se 276-279, 285
3.moso 288
4. mose 292
5. mos 261-264, 271-275, 280-284, 286, 287, 289-291, 293-352
25.deget 2b)dẑédẑet 289, 298
c) dẑédẑit 271
4b) dẑezet 261, 262, 266, 267, 276-279, 281, 353
5a) dẑešt 263, 272, 285, 303, 304
6a) źeźet 264, 265, 268-270, 352
7b) ẑeŝt 287
8b) dešt tĭ pl. dešte 273-275, 280, 286, 288, 290-293, 295-297, 299-302,
305-351
c) dedžet pl. dešt 294
d) dežet 282-284
26. geanӑ
26.1a) źano 261, 264-270, 276-279, 281, 283, 284, 317, 353
26.4 a) džano 262, 263, 271-275, 280, 282, 286, 297-302, 304-316, 318-351
b) dź ẑ ano 285, 288-296
c) dẑeano 303
27.sprinceanӑ
27.1 sprun ano 261, 264, 267-270, 276-279, 281, 283, 284, 352, 353
27.2 spro(n) ano 265, 266
27.3b) sprintšano 303, 309, 316, 318, 319, 322, 323, 330, 331
d)sprint ano 294-296
27.4 a) spru o ntšano 262, 263, 271-275, 280, 282, 286, 297-302, 304-308, 310-315,
317, 320, 321, 324-329, 332-351
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b) sprunt ŝ no 285, 287-293
28a.vȋnӑ 1vuno-pl.vuń 261-272, 353
2vuno-pl.vuńe 276-285, 297, 298, 352
3vuno-pl.vińe 273-275, 286-289, 299-301, 303-305
5.vuno-pl. vine 290-296, 302, 306-351
28b.unghie 1a) u

e-u

266-270, 280, 283-286, 288, 289, 327, 328, 352

b) un ie-pl. u

ii 261-265, 271-279, 281, 282, 287, 290-326, 329-351

2a) und e-pl. und‘ 353
29. picior

1a) pi or-pl.pi oro 264, 265
b) pi or-pl.pi o e 261, 266-270, 276-279, 281, 283, 284, 352, 353
c) pit ŝ or-pl.pit ŝ ore 285, 287-296, 317
d)pitšor –pl. pitšo e 271-273
e) pitšor-pl.

pitšor e]e 262, 263, 274, 275, 280, 282, 286, 297-335, 339,

343-350
f) pitšor-pitšere 336-338, 340-342, 351
Weigand a auzit aceastӑ pronunţare pentru prima datӑ ȋn Valea Amaradia de la
un ţӑran, care vroia sӑ vorbeascӑ ”ȋngrijit”, și a ȋncercat sӑ-l convingӑ cӑ ar fi o
particularitate a vorbirii lui, dar fӑcând ȋn continuare cercetare lingvisticӑ, Weigand a
concluzionat cӑ de fapt, aceasta ar fi o particularitate a vorbirii celor din zona Craiovei.
30.cӑlcȋĭǔ 1a)kolkuń e 265-267, 269, 352, 353
3a) kolkui ǔ 264, 271-275, 281, 285, 292, 308-316, 318, 321-327, 333-337,
339, 345-351
c) k a lkui 262, 268, 276, 277, 280, 282, 284, 286-291, 293-296, 298-307,
317, 319, 320, 328-332, 338, 340-344
d) ko

lkoi 261, 263, 270, 278, 279, 283, 297

31.genunchĭǔ
31.1a) źenu ḱe 261, 264-270, 276-279, 281, 283, 284, 317, 352
c) źenunt e 353
31.5b) enu ḱe 319, 322-328, 330, 331
c) enu ḱǔ 318
31.7c)dženu ḱe 262, 263, 271-275, 280, 282, 286, 297-316, 320, 321, 329, 332-351
31.11b) dźenu ḱe 258, 287-296
31b. junicӑ 2a)ž ẑ uni ko 274-277, 279-283, 285-351
b) ž ẑ uńi ko 261-263, 271-273
3a) źuńi ko 264-270, 352, 353
214

4.zuńi ko 278, 284
32.grӑdinӑ 1a)grodźino 264-270, 252-253 gradźino 277, 279
b)grod ino 261-263, 271-273, 276, 278, 280-284
2.grodino 274, 275, 285-351
33.lemn 1.l ẹmn-pl. l emńe 264-273, 276-285, 352, 353
2a) lẹmn-pl.lemne 274, 275, 286, 289-296, 314-317, 326, 330-351
b) lẹmn-pl.lemńe nee] 261-263, 287, 288, 297-305
c)lẹmn-pl. lẹmne 306-313, 327-329
d) lẹmn-pl. lemne 318-325
34. mӑr 1a) mor-pl. me e ro 261-264, 270-272, 276-278, 296-298, 303, 353
b) mor-pl. miero 265-269, 352
2a) mor-pl. mie e 273, 279
b) mor-pl. me e 280-289, 299-302, 304, 305
3a) mor-pl. mere 274, 275, 290-294, miere 295, 306-317, 326-351
b) mor-pl. mere 318-325
35. parӑ 1a) paro-pl. pe e ro, piero 261-263, 266-270, 272, 276-278, 296, 298, 303,
352, 353
b) paro-pl.p i e e 273, 279-289, 299-302, 304, 305
c) paro-pl. pere, pere 274, 275, 290-294, 306-351, piere 295
2a) pearo-pl. piero 264, 271, 297
b) pearo-pl. pero 265
36.roșiu 3.rošu- rošie o] 261-277, 279-283, 288-293, 331.
4 b) ros- rosio 278, 284
5.roš ǔ-rošie 285-287, 294-322, 324, 325, 327-330, 332-353
6.roš-rošo
37.alb 1a)alb 261-273, 275-284, 286-304, 306-311, 313-352
b) aƚb 353
2.albǔ 285, 305, 312
3.albu 274
38. galben 1.galbin 261-321, 329, 332-351
2. galbon 322-328, 330, 331,352, 353
Sunetul o se apropie mai mult de u, cu toate acestea Weigand nu a gӑsit
necesar sӑ folosească o nouӑ modalitate de notare a acestuia.
39. verde 1.verdźe 264-270, 277, 279, 352, 353
2.verd e 261-263, 271-273, 276, 278, 280-284
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4.a) verde 274, 275, 286, 290-293, 308-341, 351
b) verdee 285, 287-289, 294-307, 342-350
40. vȋnӑt 1. vunot 261-353
41. cireașӑ 1a) irešo pl. irẹš 261, 276, irešo 264-270, 277, 352, 353
b) urešo 279, 281, 283
c) ureso -pl. ureso 278, 284
3.a) t irešo 287-296
d) t urešo 285
4.a) tširešo-pl. tširešo 263, 271, 272, 280, 282, 286, 297-300, 302, 304,
305, 307-331, 333-351 pl. tširẹš 273-275, 301, 303, 332
d) tšireaso-pl. tširẹš 306
f) tšurešo -pl. tšurẹš 262
42. stejar
42.1a) strežar 298, 302, 303, 305, 347-350
d) strožer 265 strožar 346
e) stresar 278, 284
f) strožar 352
42.3 a)stežar 263, 293, 299-301, 309, 318
b)stožar 279, 281-283, 289, 294, 295
c)ste o žer 262, 267, 276, 280, 285-288, 297, 353
42.4 a)štežar ĭ 261, 290-292, 307, 308, 310-317, 319-345, 351 pl. cel mai frecvent
štežarĭ, rar apare și forma štežerĭ .
b) štežer 296, 306
43. frasen
43.1a) frasun 262, 263, 265-297, 299-311, 313-353
b). frason 264, 298
c). frasen 261, frasin 312
Forma frapsun, frecventӑ ȋn Banat, nu a fost auzitӑ ȋn vorbirea ungurenilor din
Kraina, ȋn Serbia.
44.a teĭǔ 1.t ẹi ǔ 264-270, 277, 279, 352, 353
3. t ẹi 261-263, 271-273, 276, 278, 280-284, 287, 288, 297
4. tẹi 274, 275, 285, 286, 289-296, 298-351
44.brӑchitӑ 1.ro ]ḱito 261-267, 270-279, 283-286, 289-321, 340-350, 352; rot ito 353
2. rokito 268, 269, 280-282, 287, 288 . k nu se auzea ca un sunet gutural
pur, dar ca unul postpalatal.
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3.riḱito 322-339, 351
45a. pin, frecvent necunoscut, dar atunci când apӑrea se pronunţa pin ȋn : 261-263,
298-302, 314, 317, 318, 322, 328.
45.b vin 1a) vin 261-316, 318-326, 332-353
b) vyin 327-331
2. yin 328
4. in 317
45.c merlӑ 1.mẹrlo 261-263, 265, 266, 269, 270, 282, 285, 296, 298-301, 352
2a) miẹrlo 264, 267, 268, 271,272, 286, 288-297, 309-322, 327-338, 347,
348,351, 353
b) mirlo 323-326
3a) mńerlo 273, 276-281, 283, 284, 287, 302-308, 339-346, 349, mnẹrlo
274, 275, 350 .
45.d korb pl. korbĭ, cu i șoptit, chiar pronunţat redus ca o spirantӑ palatalӑ, o graniţӑ
clarӑ nu poate fi trasatӑ, deoarece și atunci când i este pronunţat șoptit, se ia ȋn calcul o
ușoară fricţiune produsӑ ȋn timpul pronunţӑrii. Ȋn afarӑ de aceasta, Weigand nu a mai
remarcat alte modificӑri fonetice ȋn regiunea formată de localitӑţile 261-353. Ȋn 265-270
forma obișnuitӑ și cunoscutӑ era korkán ,nu korb.
46.jneapӑn
Cuvântul era destul de puţin cunoscut, iar acolo unde se cunoaștea, se pronunţa
žnepon sau źurepon 353
47. cӑmașӑ
47.1.a) ḱimešo-pl ḱimẹš 266, 267, 269, 352
47.2 a) komašo-pl. komoš(câteodatӑ komuš sau komuoš) 261-265, 268, 270-276, 280283, 285-318, 320,321, 324, 325, 327-329, 332-351
b) komašo -pl. komeš 322, 323, 326, 330, 331
c) kamašo-pl. kamoš 277, 279, 289, 319
d) kamaso-pl. kamoš 278, 284
47.3 komeašo 353
48.cuţit kutsut 261-353
49.ţin
49.1 tsun 261-291, 296, 298-308, 352, 353
49.4 tsuu 292-295,297, 309-351
50. cer
50.1 e rĭ] 261, 264-270, 276-279, 281, 283, 284, 352
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50.2 t ŝ e rĭ 285, 287-296, 317
50.4 a)tše rĭ 272-275, 280, 282, 297-316, 318-331, 333-351
b) tšer 262, 263, 271, 286, 332
51.nor
51.1 nor-pl. no , norĭ 262, 264, 270, 273, 276, 309-315, 317-351, 353
51.4a) nor-nou rĭ 263, 306-308, 316
b)nor-noo 261
51.5 nour-nou rĭ 268, 271, 272, 274, 275, 277-291, 293-305
51.8 no e-no 352
51.9 noor-pl.noo 292
51.11a) nuwor-nuve e 265
52. umblu
52.1umblu 266, 267, 352
52.2 umblu 261-265, 268-351, 353
53. searӑ, saro 261-353
54a. soare 1a) so e 261-273, 276-285, 287-289, 297-304, 352, 353
2a) soare 305-313
c) sore 274, 275, 286, 290-296, 314-351
54b. noapte 1a) nopt e 261-263, 271-273, 276, 278, 280-284
2a) nopte 274, 275, 286, 290-293, 314-325, 328-341, 351
b) noapte 308-313, 326, 327
3. nopt e 264-270, 277, 279, 352, 353
4.a) noptee 285, 287-289, 294-304, 342-346
b) noaptee 305-307, 347-350
55. vȋnt vunt 261-353
56. vȋnd 1.vind conj. vindo 261-272, 276-280, 282, 283, 285, 291, 298
2. vund conj. vundo 273-275, 281, 284, 286-290,292-297, 299-311, 313-315,
336-339, 342-353
3. vunz conj. v unzo 312, 316-319, 321-337, 340, 341
4. vinz conj. vinzo 320
Ȋn localitӑţile 337, 338 se foloseau ȋn vorbire atât formele cu z cât și cele cu d .
57. stea
57.1a) stea-pl. stel e, stele, stẹle 261, 271-275, 280, 282, 285-293, 297-316, 318-351
b) štea-pl. štele 317
57.2.sta-pl. stel e 262-264, 278, 281, 283, 284
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57.4.a) ste-pl. stel e, stele 276, 294-296
c) sto-pl. stel e 277, 279
57.5. steauo-pl. stel e 352, 353
57.7. stauo-pl. stel e 265-270
58. șea
58.1 a) ša-pl. šel e dar cel mai des šele 261-264, 272, 276, 286, 314-316, 318-325, 332,
334, 336, 337, 339-340, 343-351
b) ša-šẹi, šei , šei, šoi (ultimile exemple nu se diferenţiazӑ substanţial) 280-282,
284, 285, 289-291, 293-313, 317, 333, 335, 338
c) šea-pl. šei 287, 288, 292
d) ša-pl. šole 326-331, 341, 342
58.2 šo-pl. šei 277, 279
58.3 šauo-pl. šel e, šele 265-271, 273-275, 352, 353
58.4 sa-sei 278, 283
59. viţel
59.1 vitsel-pl. vitsoi 261-265, 267, 268, 274-286, 288-327, 329, 332-352
59.2 a) vitsoƚ –pl.vitsoi 266, 269-273, 287, 353
b) vyitsol 327, 328, 330, 331
60.a viţea 1. vitsauo 265-270
2.a) vits 261-264, 271-275, 280-284, 286-326, 332-352 / vitse 353
b) vyits 327, 328, 330, 331
c) vitso 276-279, 285
60.b vulpe 1.vulpe 267, 282, 285, 286, 288-294, 302, 308-344, 351, 353
2.vulpie, vulpee sau apare și forma din trei silabe vulpie 261-266, 268-281,
283-284, 287, 295-301, 303-307, 345-350, 352
60.c lup 1a) lup-pl. lupĭ 261-265, 274-286, 288-326, 329, 332-353
b) lup-lup 266, 269
2. lup-pl. lup(h) 267, 268, 270-273, 287, 330, 331
3. lup-pl.lupḱ 327, 328
61.bӑrbat 1a) borbat 261-265, 269-276, 281-290, 292-315, 322-331, 333-353
2a) b rbat 266-268, 277-280, 291
b) barbat 316-321, 332
62. nevastӑ
62. 1a)ńevasto- ńeve(e)sto 261-270, 281-284
b) ńevasto-pl. ńevestee,-t e, 271-273, 276-280, 285, 287-289, 297-301, 352, 353
219

62.2a) nevasto-pl. neveštee 305
b) nevasto-pl. neveste 274, 275, 286, 290-293, 308-335, 339-341, 351
c) nevasto-pl. nevestee 294-296, 302-304, 306, 307, 342-350
62.3 nevesto-pl. neveste 336
63.bӑtrȋn
63.1 botrun 261-265, 269-276, 280-288, 290-295, 297-315, 317-331, 333-346, 353
63.2 b trun 266-268, 277-279, 316, 332
63.3 botrin 289, 296
63.5 boturn 347-350. Aceastӑ formӑ amintește de forma din aromânӑ bitorn .
64. june
64.1žuńe 261, 286, 298-301
64.2 źuńe 266-270, 280, 352, 353
64.3 a)žune 308-351
b)žunee 303-305
65a.tȋnӑr, 1.t inor 264-270, 277, 279, 352, 353
3.t inor 261-263, 271-273, 276, 278, 281, 283, 284
4.a) tinor 274, 275, 280, 282, 285-328, 331-351
b) tiner 329, 330
65b.slab 1.slab 261-313, 318-353
2.sklab 314-317
66.rȋd
66.1 a) rud, pers. II rudz 261-270, 298, 352, 353
b) rud, pers.II ruz 271-297, 299-311, 313-315, 317, 338, 339, 342-350.
66.3 ruz 312, 316, 318-337, 340, 341, 351
67a. zic 1. dzuk 264-270, 352
2.zuk 261-263, 271-351, 353
67b.vӑd 1a)vod, tu vez 271-297, 299-311, 313-315, 317, 338, 339, 342-350
b)vod , tu vedz 261-270, 298, 352, 353
2.voz 312, 316, 318-337, 340, 341, 351
68a.dumnezeu 1. dumńedzou 265-267, 269, 270, 352
2a) dumnezou 274, 275, 290-296, 299-351
b) dumńezou 261-264, 268, 271-273, 276-289, 297, 298, 353
68.b. jur 1a) žur 261-263, 271-277, 279-283, 286, 312-351
b) źur sau și ẑur 264, 285, 287-311, 352
4.źor 265-270, 353
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5.zur 278, 284
69.știu
69.1 št iu - Weigand s-a așteptat sӑ ȋntâlneascӑ această formă ȋn satele din Serbia, ȋn
care erau ȋntâlnite caracteristicile dialectului bӑnӑţean, însă acest lucru nu s-a adeverit,
spre uimirea lingvistului.
69.4 št‘ u 277-279, 284
69.6 št u 261-276, 280-283, 285-351
70.pește
70.1a)pešt e-pl. pẹšt 264-270, 277, 279, 352, 353
70.2a) pešt e –pl.pešt 261-263, 271-273, 276, 278, 280-284
b) peštee-pl. pẹštĭ 285, 287-289, 296-307
c) pieštee –pl.pieštĭ 294, 295
70.4 a) pešte-pl. peštĭ 274, 275, 286, 290-293, 308-313, 317, 321, 327-351
b) pešte 314-316, 318-320, 322-326
71.aud
71.1 aúd 261-311, 313-315, 317, 338, 339, 342-350, 352, 353
71.3 aúz 312, 316, 318-337, 340, 341, 351
72. caut
72.1 kaut, adesea pronunţӑt și bisilabic kaut 261, 262, 268, 279-281, 283-296, 298-314,
317-346, 350-353
72.6 kat 263-267, 269-278, 282, 297, 315, 316, 347-349
Ȋn 301, 310, 332 ȋn vorbire, se foloseau frecvent ambele forme kaut și kat fӑrӑ ca ȋntre
cele douӑ sӑ existe diferenţe de sens.
73. lunĭ
73.1 luń 261-308, 317, 352, 353
73.2 lunĭ care se aude ȋn interiorul unui enunţ ȋn permanenţӑ lun, 309-316, 318-351
74. marţi marts 261-353
75. mercurĭ
75.1a) mẹrku , mẹrkurĭ 261-263, 282, 285, 289, 296, 298-301, 316, 317, 352, 353
b) miẹrku , miẹrkurĭ 264, 265, 267, 268, 272, 286, 287, 290-295, 297, 309-315,
318-338, 347, 348,351
75.2 a).mńẹrku , mńẹrkurĭ 266, 269-271, 273, 276-281, 283, 284, 288, 302-308, 339346, 349, 350
b) mnẹrkurĭ 274, 275
76.joi.
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76.1 źọi , ẑọi 264-270, 285, 287-311, 314, 315, 318, 352, 353
76.2 žọi 261-263, 271-277, 279-283, 286, 312, 313, 316, 317, 319-351
76.4 zọi 278, 284
77. vinerĭ
77.1 vińe , vińerĭ 264-273, 276-279, 281, 283, 284, 287-289, 297-299, 301, 317, 352,
353
77.2 vine , vinerĭ 261-263, 274, 275, 280,282, 285, 286, 290-296, 300, 302-316, 318351
78.sȋmbӑtӑ
78.1 sumboto=forma obișnuitӑ; apare și forma sumb t ȋn 330, 332-335
78.2 simboto 276, 281, 282, 289, 296, 300, 320, 331,342
79.duminicӑ
79.1dumińe i ko 264-273, 277-279, 281, 283, 284, 287-289, 297-299, 301, 317, 352,
353
79.2 dumini e ko 261-263, 274-276, 280, 282, 285, 286, 290-296, 300, 302-315, 326,
327, 329-333, 336-351
79.3 domineko 316, 318-325, 328, 334, 335
80.un
80.1 un așa obișnuit, dar ȋn multe locuri se auzea ũ dupӑ o vocalӑ urmӑtoare: 262, 265,
276, 278-281, 285, 287, 288, 298, 299, 303-312, 314, 319, 322, 324, 326, 329, 333,
337-339, 342, 343, 349, 351-353
81.doi dọi așa pronunţat peste tot
fem.a)douo 262-270, 277, 279, 303-305, 352, 353
c) douo 261, 271-273, 276, 278, 280-302, 306-326, 331-351
e) dọuo 274, 275, 327-330
82.trei
82.1 trẹi 262, 263, 265-269, 271, 275, 276, 281-303, 305, 306, 308-316, 318-348, 350352
82.2 tri i 261, 264, 270, 272-274, 277-280, 304, 307, 317, 349, 353
83.patru patru 261-353
84. cincĭ
84.1a) in 261, 264-270, 276-279, 281, 283, 284, 352, 353
84.2 t ŝ int 285, 287-296, 317
84.3 tšintš 262, 263, 271-275, 280, 282286, 297-316, 318-351
85. șase
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85.1 šaso 261-277, 279-283, 285-328, 332-353
85.2 šase 329-331
85.3 saso 278, 284
86. šapte
86.1a) šapt e 264-270, 277, 279, 352, 353
b) šapt e 261-263, 271-273, 276, 278, 280-285
d) šapte 274, 275, 286, 290-293, 308-341, 351
e) šaptee 287-289, 294-307, 342-350
87. opt
87.1 ọpt 261, 263, 266, 267, 269, 271-277, 279-289, 292-294, 296-308, 310, 311, 313,
314, 316-318, 322-328, 336-340, 350-353
87.2 uọpt 262, 264, 265, 268, 270, 278, 290, 291, 295, 309, 312, 315, 319-321, 329335, 341-349
88. nouӑ
88.1 nouo 277, 279, 287, 288, 303-305, 352, 353
88.3 nouo 261-276, 278, 280-286, 289-302, 306-326, 331-351
88.5 nọuo 327-330
89. zece
89.1 a) dze e 267
b)dze e, ie 265, 266, 268-270, 352
c) dzetše 262
89.2 a) ze e e 277-279, 353
b) ze e 261, 276, 281, 283
c) zet e 285, 289-296, 317
d)1 zetše 316, 318-323
d)2 zetše 263, 271-273, 280, 282, 286, 297-315, 324-326, 331-351
d)3 zẹtše 274, 275, 327-330
89.3 zo [e 264, 284
90.-92 unsprezece 1. unspro(zece 261-264, 271-275, 277-310, 312-353
2. spro(zece 265-270, 276, 311
93. patrusprezece
93.1 patruspro(zece, patruspretše 262-279, 281-287, 289-292, 294-302, 304, 306-307,
309-312, 314-316, 323-327, 334-337, 339, 341-345, 347-350, 352, 353
93.2 paispro(zece, paispretše 261, 280, 288, 293, 303, 305, 308, 313, 317-322, 328333, 338,340, 346, 351
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94.cincĭsprezece tšinsprozetše etc
95. șasesprezece
95.1 Weigand a amintit cӑ a auzit ȋn zonӑ numai forme cu šai-, dar niciodatӑ cu šaso
95.2a). šaispro(zece 261-290, 293-304, 306-315, 319-322, 324-328
b) šaispretše 323, 329-331, 333-351
95.3 a)šeispret e 291, 292
b) šeispro(zece 305, 316-318, 332
96-98 šaptesprozetše sau šaptspretše, optsprozetše sau optspretše, nousprozetše sau
nouspretše sunt formele cele mai rӑspândite.
99. douӑzecĭ 1a).douozo 264, 277-279, 283, 352, 353
c).douozotš 274, 275, 280, 297-316, 318-326, 332-351
d). douozot 285, 287-289, 291-296, 317
2.a) dọuzo 261, 284
b) dọuzotš 263, 271
3. douodzo 265-270, douodzotš 262
4. a)dọuzẹtš 272, 273, 282, 227-231
b)douzetš 286, 290
c)dọuze 276, 281
100.de
100.1 dźe 265, 266, 268-270, 277, 279, 352, 353
100.2 do267, 327-339, 351
100.3 de 274, 275, 280, 282, 286, 290-296, 308-326, 340-350
100.5 d e, dee , forme pe care Weigand le-a diferenţiat destul de greu ȋn vorbire. 261264, 271-273, 276, 278, 281, 283-285, 287-289, 297-307
101. din
101.1 dźin 265, 266, 268-270, 277, 279, 352, 353
101.2 dun 267, 327-339, 351
101.3 din 274, 275, 280-282, 285-296, 298-326, 340-350
101.5 d in 261-264, 271-273, 276, 278, 283, 284, 297
102. pe
102.1a) pe 261-266, 268, 270-287, 289-296, 298-314, 339-350
b) pie 269, 297
102.3 po 288, 315-338, 351, 353
102.4 pro 267, 352 dar aceastӑ formӑ a fost auzitӑ și ȋn satele din Serbia, așezate
foarte sus ȋn munţi.
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103 pentru
103.1 a) pentru 261, 262, 268, 269, 272, 275, 277, 279-288, 290-296, 303-311, 317335, 338-351
b) pintru 263, 274, 297-302, 312-316, 336, 337, 353
c) pintru 276
d)pentru 278, 289
103.2 a) pontru 264, 265, 270, 271, 273
b) puntru 267
104. și
104.1 ši 261-263, 272-275, 287, 288, 290-322, 332-340, 346-351
104.2 šu 264-271, 276, 277, 279-283, 285, 289, 323-331, 341-345, 352, 353
104.3 su 278, 284
105. mӑ chĭmӑ mo ḱamo 261-352
mo t amo 353
106. șarpe
106.1a) šarpe-šerpĭ 318-321
b) šarpe-šerpĭ 322-338, 351
c) šarpe- šorpĭ 309-313, 316, 322-331, 339-346

8.4.1.1 Alte fenomene fonetice izolate din Oltenia
Weigand nu s-a mulţumit cu detalierea efectivӑ a ceea ce a gӑsit ȋn teren, ci
dupӑ ce a structurat caracteristicile zonei, a venit cu completӑri care aveau rolul de a
sistematiza aceste caracteristici. Astfel, a prezentat un numӑr de nouӑ ȋnsușiri care s-au
alӑturat celor anterioare și care au meritul de a ȋntregi paleta .
1.prima remarcӑ scoasӑ ȋn evidenţӑ de Weigand era legatӑ de faptul cӑ partea de vest
a dialectului Olteniei pӑstra caracteristicile dialectului bӑnӑţian: palatalizarea seriei
dentalelor, pӑstrarea seriei de labiale, trecerea lui dz>z. Graniţa dintre ś din tš ( er=cer)
se formeazӑ din partea superioarӑ a Vӑii Tismana (din Topești) spre Merișu ȋn Valea
Motru, apoi urmeazӑ drumul cӑtre Turn-Severin, astfel ȋncât aceasta cuprinde partea
nordicӑ a Mehedinţiului, dar și o porţiune din Gorj. O teritorie mai restrânsӑ a fost
ȋntâlnitӑ pentru fenomenele dž<d, tś<t dar tś nu trece direct spre t, ci ȋntre aceste douӑ
existӑ o serie de sunete intermediare, care au fost notate de Weigand prin sunetele tśe,
t’e ,tee, te. Weigand a mai observant cӑ, cu cât se apropia mai de est cu atât mai clar
se auzeau pronunţate seria dentalelor.
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2.pronunţarea lui r uvular, l-a ȋntâlnit în partea de sus a Olteţului și a Vӑii Tӑrȋĭa, mai
mult la sud de Kraiova ȋn Malu Mare, unde aceastӑ particularitate se ȋntâlnește la o
masӑ mare de oameni. Acest fenomen nu este asimilat cu influenţa exercitatӑ de limba
germanӑ sau de cea francezӑ asupra vorbirii oamenilor, fenomenul fiind asociat cu o
evoluţie particulară apӑrutӑ ȋn vreo familie și extinsӑ asupra celor apropiaţi.
3.sunetele e și o așezate la finalul cuvintelor, se auzeau șoptit sau dispӑreau ȋn timpul
vorbirii, fenomen ȋnregistrat ȋn special ȋn Valea Oltului ȋn localitӑţile 286, 292, 294, 332337, 342, 343, 345
4.Weigand a ȋntâlnit ȋntr-o regiune mare a Mehedinţiului și a Gorjului cuvântul deal
pronunţat ca ģal deși cuvântul deasӑ rӑmâne neschimbat ȋn timpul pronunţӑrii, cuvânt
care ȋn Banat se pronunţa ģaso.
5. ӑ așezat ȋnainte de accent devine a, indiferent dacӑ provine din e sau a, sau dacӑ
era urmat de a, ultima condiţie fiind definitorie pentru aceastӑ trecere, cum ar fi de
exemplu barbat care se pronunţa mai des așa decât batrun sau vazui 277, 278
6. pe valea superioarӑ a Oltului, ca și pe vӑile Gilort - și Almaradia a auzit
pronunţându-se tšeas=ceas, džeabo=geabӑ etc., dezvoltarea unui sunet intermediar
e > tš, dž ȋnainte de a, deoarece e nu este ȋndreptӑţit etimologic ca ȋn cuvântul ceapӑ,
care trebuia sӑ aparӑ ȋn mod normal sub forma tšapӑ, dar care ȋn situaţia de faţӑ apare
ca tšeapo.
7.Weigand a ȋntâlnit ca foarte rӑspândite formele itšeko, tšiko=sӑ zicӑ cӑ;
tšea ko=ziceam cӑ; mo-uk=mӑ duk, ȋn Gorj; frai-miou=frate mĭeǔ 323, ambele cu
dispariţia dentalelor intervocalice.douo-sto =douӑ sute (foarte des utilizat) nu este slavul
sto, ci a apӑrut ca toate formele scurte din forma douӑ sute , cum se ȋntâmpla și cu
forma din aromânӑ sȋntӑ Marie> stӑ Marie sau cum s-a ȋntâmplat cu aromânescu sau
dacoromânul sӑptӑmȋnӑ care a devenit ȋn vorbire stӑmȋnӑ. La fel se ȋntâmplӑ și ȋn
enunţul: nu stom Ungurenĭ unde “stom=”sȋntem”. Silaba accentuatӑ a cuvântului
pronunţat izolat poate sӑ disparӑ simplu, atunci când acesta nu este purtӑtor de accent
ȋn interiorul propoziţiei.
8. particula do, la verb, Weigand a auzit-o și notat-o ȋn Oltenia ȋn localitatea Godeanu
277, (sӑ do isprӑvesc), dar aceasta ar fi putut fi rӑspânditӑ mai departe.
9.aspirarea sunetului iniţial nu a fost ȋntâlnit așa de frecvent ca ȋn Banat (‘osta, ‘ola)’ dar
totuși fenomenul apare fiind chiar cunoscut la substantive :’armӑsar, ‘arcu, ‘odaie etc.
10. dz apӑrea acolo unde iniţial ar fi trebuit sӑ fie z : dzuk zic dico, rudz rȋz ridi dar și
ȋn podzesk pӑzesc paziti.
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Weigand dupӑ ce și-a publicat rezultatele anchetelor sale ȋn teren, a fost foarte
atent la tot ceea ce se scria ȋn presa timpului, ȋncercând totodatӑ astfel sӑ se informeze,
dar și sӑ se corecteze acolo unde era cazul, nefiind genul de cercetӑtor care sӑ
riposteze fӑrӑ sӑ se asigure dacӑ acuzatorul are sau nu dreptate. Așa se face cӑ ȋn
revista Convorbiri literare XXXI, p. 289 a fost scris ȋntr-un articol, cӑ Weigand ar fi greșit
atunci când a afirmat cӑ localitatea Visźag nu trebuia inclusӑ ȋn categoria “s-Gemeinde”.
La auzul acestor acuzaţii, Weigand a rӑmas calm, ȋnsӑ nu nepӑsӑtor luând mӑsuri
concrete. Astfel l-a trimis pe d-l Byhan sӑ mai cerceteze o datӑ toate localitӑţile care
formau “s- Gemeinde”. Dupӑ ce reia toate localitӑţile și reface ancheta, Byhan ajunge la
concluzia cӑ ȋntr-adevӑr cel care a publicat ȋn Convorbiri literare avea dreptate;
localitatea numitӑ nu ȋnsuma caracteristicile celor care formau ”s-Gemeinde”.128

9.Dialectul din Muntenia
9.1 Jurnal de cӑlӑtorie

Cea de a cincea cӑlӑtorie ȋn scopul cercetӑrii dialectului daco-român, a ȋnceput
pe data de 29 iulie 1899, când Weigand s-a pornit din Leipzig pentru a ajunge pe 31
iulie ȋn Brașov, punctul care a reprezentat și finalul cӑlӑtoriei ȋn discuţie.
Weigand a pornit la drum ȋn aceastӑ nouӑ cӑlӑtorie ajutat, ȋncurajat și susţinut
de Ministerul de Interne, care i-a pus la dispoziţie finanțarea necesară achiziţionӑrii unei
noi trӑsuri care sӑ-i ușureze deplasare, și care sӑ-i serveascӑ și ca loc de adӑpost
atunci când condiţiile o cereau. Suma pe care a primit-o Weigand pentru aceastӑ
necesitate era de 1200 de mӑrci.
Pânӑ la ȋnceperea anchetei propriu-zise, Weigand a fӑcut câteva cӑlӑtorii, prima
ȋn comunitatea Sӑcele-Hosszufalu, formatӑ din șapte sate, unde trӑiau ȋmpreunӑ
români cu ceangӑi, o ramurӑ popularӑ interesantӑ, dupӑ care a plecat spre Ţara
Fӑgӑrașului, pe care Pușcariu, elevul lui Weigand, o vizitase deja ȋn mare parte dar pe
care lingvistul dorea sӑ o cunoscӑ, atât din punct de vedere lingvistic, cât și din cel al
circumstanţelor, deoarece era zona de origine a multor români din Transilvania dar și a
celor din Muntenia.
Drumul se continuӑ apoi prin câmpia mӑnoasӑ a Tӑrii Bârsei trecând prin
Weidenbach (rom. Gimbaf) spre Zeiden (rum. Codlea, 2900 sași 1200 români, și 100
128

Vezi G.Weigand, Siebenter Jahresbericht des Instituts fűr Rumänische Sprache(Rumänisches
Seminar)zu Leipzig, Leipzig 1900, p.1-52
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ţigani), de la poalele muntelui Zeidener. De acolo, a urcat și coborât munţii, pânӑ ȋn
Vlȋdeni unde a ȋnnoptat, la casa preotului Zorca. Deoarece drumul era stricat, Weigand
a fost pus ȋn situaţia de a ocolii, urmând o potecӑ și ȋndreptându-se spre Persiani, care
a fost cercetat de Pușcariu, loc unde Weigand a fӑcut o probӑ pentru a vedea
exactitatea cu care elevul sӑu și-a fӑcut ancheta, apoi a trecut prin Scharkani, o
ocupaţie veche sӑșeascӑ, produsӑ ȋn secolul al XIII-lea, și care avea o populaţie
formată din români și sași, apoi servindu-se de trӑsurӑ, s-a ȋndreptat spre Fӑgӑraș,
localitatea principală a câmpiei Ţӑrii Oltului, care se ȋntindea din Veneţia pânӑ la
Rakoviţa pe o suprafaţӑ de 70 de km., și care era locuitӑ aproape ȋn ȋntregime de
români. Sașii din Besembak și Betlen au dispӑrut aproape ȋn ȋntregime, dar și din Freck
(unde locuiau doar 35 de familii de sași printre 2400 de locuitori), ȋn timp ce ȋn
Scharkani și Fӑgӑrași numӑrul a rӑmas același. Dupӑ pӑrerea lui Weigand, maghiarii
erau rӑspândiţi ȋn regiune de multӑ vreme, dar au fost romanizaţi ȋntre timp, dar ȋn
Fӑgӑraș au rӑmas ȋn același numӑr ȋn principal datoritӑ imigrӑrii. Peste 20 din cele 90
de comunitӑţi din Muntenia, aveau populaţie amestecatӑ, iar oamenii erau nobili.
Noaptea a

petrecut-o ȋn Viștea, de unde a doua zi dimineaţa a plecat cu trenul spre

Porumbac, apoi spre Freck, Racoviţa, Purcești , apoi spre Boiţa la intrarea trecӑtorii
Turnu Roșu, de unde ȋnsoţit de mai mulţi bӑrbaţi a fӑcut o ieșire ȋn Valea Oltului pânӑ la
graniţa românӑ. Spre searӑ a plecat spre Sibiu, de unde a doua zi a plecat spre Brașov.
Duminicӑ, pe 6 august Weigand s-a pornit spre Tartlau unde era piaţӑ de cai, de unde
și-a achiziţionat o pereche de cai dar și o slugӑ care vorbea germanӑ, saxonӑ,
maghiarӑ și românӑ. Dimineaţӑ și-a petrecut-o ȋn Brașov, unde s-a aprovizionat cu
mâncare conserve, slӑninӑ, cârnaţi etc. pregӑtindu-și trӑsura pentru cӑlӑtoria cu care a
ajuns ȋn Roseanu. Ȋncercând sӑ gӑseascӑ adӑpost ȋntr-un han, ȋnâlnește prieteni vechi
care ȋi vor ţine companie. Sӑ doarmӑ, apucӑ abia dupӑ miezul nopţii. A doua zi, a plecat
spre Bran, unde era zi de târg, de aceea Weigand a poposit acolo, pânӑ seara fӑcând
anchete. Miercuri, pe 9 august a ajuns dupӑ o cӑlӑtorie ȋn care a avut de a face cu
graniţa ungureascӑ și româneascӑ, pe Rucӑr unde a realizat prima anchetӑ din
Muntenia, apoi spre searӑ a ajuns la Nӑmuiești unde a ȋnnoptat ȋn curtea unui ţӑran ȋn
trӑsurӑ, deoarece acesta nu avea loc ȋn casa lui. A doua zi a plecat spre Lerești, ajunge
la amiazӑ în Cȋmpululng Muscel, de unde dupӑ-masӑ s-a ȋndreptat pe jos spre Albești,
de unde a doua zi și-a continuat drumul spre parte de vest. A avut câteva probleme cu
trӑsura din cauza drumului rӑu, pe când strӑbӑtea, vӑile apelor dinspre nord spre sud,
fiind nevoit sӑ treacӑ peste denivelӑri masive, pe când se ȋndrepta spre est sau vest.
Regiunea era una muntoasӑ ȋncepând de la graniţa esticӑ pânӑ la Pitești,Târgoviște,
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Ploiești ; o porţiune de mai bine de 70 de km ȋn lӑţime, şi peste 200 km ȋn lungime care
se remarcӑ foarte bine când se mergea ȋn câmpia din Ţara Oltului sau când se
traversau dealurile ce ţineau de Muntenia veche, unde Cȋmpulungul și mai târziu
Tȋrgoviște erau orașele principale. Numele de Muntenia, altfel spus ţara muntoasӑ, a
fost datӑ zonei care se ȋntindea pânӑ la sud, pânӑ la Dunӑre și cuprindea și o parte din
câmpie; mai bine zis erau numiți munteni, cei care locuiau ȋn câmpia Fӑgӑrașului , deși
aceasta era situatӑ ȋn Sibiu, dar oltenii erau locuitorii din Oltenia, ȋn timp ce ardelenii
erau consideraţi cei care locuiau ȋn Ardeal, regiune așezatӑ la nord de râul Olt.
Trecând prin Godeni, Slӑnic, Domești, Weigand s-a ȋndreptat spre Corbi,
localitate așezatӑ ȋn Valea Doamna, a cӑrui dialect era foarte interesant: locuitorii erau
numiţi ungureni ca cei din Poenari și Albești, astfel aceştia erau românii imigraţi din
nord. Oamenii din Corbi erau veniţi ȋn aceastӑ localitate de cca. 150 de ani, din Zina un
oraș din apropierea Sibiului. Cei din Domnești proveneau din Breaza, de la sud de
Fӑgӑraș.
La Flӑmȋnzești , pe care-l vizitase și cu un an ȋn urmӑ, a dat de Valea Argeșului,
ajungând din nou la mӑnӑstirea Argeș unde a ȋnnoptat ca mai apoi a doua zi sӑ meargӑ
ȋn sus pe vale, trecând prin Bunești, iar apoi prin Drogobost unde a fost reţinut de poliţie
de data aceasta nu ca și spion, ci ca și socialist, problemă din care odatӑ scӑpat,
ajunge la Pitești unde, dupӑ ce a ȋnnoptat a plecat prin Piscani, Bӑlilești, Mihӑiești spre
Cȋmpulung unde a rӑmas douӑ zile, la un vechi prieten, ocazie cu care și-a odihnit caii.
Drumul l-a urmat prin Mӑţoi, localitate a cӑrei populaţie provenea din Sibiu, și care ar fi
trecut prin Sinaia ȋn timpul imigrӑrii; apoi trӑsura a trecut prin valea Argișel. Apoi a mers
mai departe prin Stefӑnești, fӑrӑ sӑ treacӑ prin Pitești, spre Priboieni, Gӑiești, Picior de
Munte, Ghiboieni din Valea Dȋmboviţei, localitate ȋn care și-a mai luat la trӑsurӑ doi cai
astfel ajungând la patru, având ca scop să treacă ȋn siguranţӑ vӑile Dȋmboviţa și
Ialomiţa, apoi urcând valea, a ajuns la Tȋrgoviște, localitatea principală a Dȋmboviţei,
unde a rӑmas timp de câteva ore dupӑ care a plecat spre Adâncata unde a și ȋnnoptat.
A plecat apoi prin Valea Krikova spre nord prin Ghirdeni, ȋn Edera, de unde
trecând printr-o zonӑ frumos ȋmpӑduritӑ, a ajuns ȋn Mӑgureni ȋn Valea Prahovei, unde a
ȋnnoptat ȋn trӑsurӑ deși ploua foarte tare. Dimineaţa a plecat spre sud prin Filipești de
Tȋrg, Mӑnești unde a admirat jachetele roșii purtate de bărbaţi, apoi prin Tȋriceni, unde a
trebuit sӑ facӑ un ocoliș datoritӑ unor inundaţii și sӑ ajungӑ la strada principalӑ care
ducea din București spre Ploiești. Deoarece a fost impresionat de frumuseţea caselor,
Weigand a zӑbovit timp de câteva ore ȋn Pucheni, dupӑ care a ajuns ȋn Ploiești, unde a
fost invitat ȋn casa scriitorului d-l Gherea –Dobrugean, de unde a fӑcut douӑ cӑlӑtorii cu
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trenul, prima prin Slӑnic cӑtre Poiana, unde se gӑsea punctul central al dialectului vorbit
ȋn Valea Teleajenului, dupӑ care a urmat Valea Prahovei, unde a fӑcut ancheta pentru
dialectul din satul Cornu de jos, de unde spre seară a plecat spre Sinaia. A doua zi a
plecat spre Poiana Ţapului, apoi dupӑ-masӑ spre Comarnica, de unde urma ca seara
sӑ se ȋntoarcӑ din nou ȋn Ploiești. Din Ploiești s-a ȋndreptat spre nord-est, mai ȋntâi spre
Plop, apoi a trecut prin Vorbilӑ spre Urlaţi, unde a ajuns pe ȋntuneric. De acolo, pӑrӑsind
zona muntoasӑ a cӑlӑtorit timp de mai multe sӑptӑmâni numai prin câmpie.A trecut apoi
prin Loloiascӑ, Magula, Parepa, Gura Vadului la Mizil, Ulmeni, de unde a ajuns ȋn Lipia,
la Buzӑu localitatea cea mai importantӑ a judeţului. Apoi a trecut prin Costești, Seliștea
Cotorci, spre Urziceni, mic oraș de provincie, apoi s-a ȋndreptat spre est cӑtre Broșteni,
reședinţa milionarului albanez decedat Zappa, apoi trecând prin Ialomiţa, ȋn a cӑrei vale
se aflau o serie de sate frumoase, a reluat direcţia sud-vest , ajungând în Afumaţi
(unde trӑiau 300 de familii de bulgari și 25 de români) de unde spre searӑ a ajuns ȋn
București. Traseul dintre Ploiești și București l-a fӑcut ȋn numai 6 zile, loc ȋn care a
rӑmas doar patru zilepentru a se odihni. O zi a utilizat-o pentru a face o cӑlӑtorie cu
trenul ȋn Buftea și la Ghergani, moșia fostului academician Ghica, apoi și-a vizitat
prietenii și cunoscuţii din minister, dupӑ care s-a oprit la mitropolie, pentru restul
timpului rӑmas. Dotat cu roţi noi și mâncare pentru cai, Weigand a plecat spre sud, spre
Jilava unde a vrut sӑ se opreascӑ dar a fost nevoit sӑ-și continue drumul deoarece
acolo erau bulgari, spre Copӑcenii de sus, Cӑlugӑreni, apoi s-a ȋndreptat spre nord-vest
spre satul bulgӑresc Bila, apoi spre Ghimpaţi, Rușii lui Aslan, Gratia, s-a ȋntors spre
sud-vest prin Seliștea ajungând ȋn Valea Teleorman, pe care a urcat-o pânӑ ȋn Reca de
sus, unde a fost din nou oprit și controlat de autoritӑţi. Deoarece a ȋntâlnit trenul ȋn
Costești, ȋn apropierea Piteștiului a plecat ȋn lungul și latul judeţului Olt, pânӑ la Slatina
trecând prin Colonești, Mӑrgineni, Prisac, Beria, Teslui .
Deoarece cu un an ȋn urmӑ nu a putut sӑ viziteze judeţul ”Romanatz” din
Oltenia, a trebuit sӑ realizeze acest lucru cu această ocazie. A trecut Oltul pe o punte
de fier, pânӑ la Slatina, a plecat pânӑ la Vlӑduleni unde a cercetat dialectul din Osȋca,
unde a observant cӑ femeile purtau faţa acoperitӑ cu un batic turcesc. Ȋn Caracal,
orașul principal al judeţului Romanatz, l-a revӑzut ȋntâmplӑtor pe d-l Dimonie din
Ochrida ȋn Macedonia, care i-a trimis Codexul lui Dimonie. Trecând prin zone de șes,
Weigand a observant cӑ satele erau rӑsfirate, ȋn cӑtune. Bordeiele, casele construite ȋn
pӑmânt, se ȋntâlneau din ce ȋn ce mai des pe mӑsurӑ ce se apropia de linia
sudicӑ.Trecând apoi prin Redea, Zvorsca, Lӑcușteni a dat de strada care ducea spre
Toceni, care ducea la Bichet la Dunӑre, localitate pe care Weigand ȋmpreunӑ cu
230

servitorul au atins-o ȋntr-o stare de obosealӑ critică. Apoi s-a ȋndreptat din nou la est de
Dunӑre, trecând prin Dibuleni, spre Potel, unde se afla o pescӑrie foarte cunoscutӑ.
S-a dus prin Orlea Mare cӑtre orӑșelele noi ȋnfiinţate și ȋnfloritoare, spre Corabia,
care era punctul final al cӑii ferate din Valea Oltului, de la Dunӑre. Deoarece Oltul ieșise
din nou din matcӑ, Weigand l-a traversat cu un vaporaș, ajungând ȋn orӑșelul TurnuMӑgurele, orașul principal al judeţului Teleorman, din Muntenia care avea o
infrastructurӑ bunӑ.
Luând trenul, a vizitat Balaci, așezat foarte la nord de Teleorman, a ȋnnoptat ȋn
orӑșelul Rușii de Vede, unde era zi de târg, astfel dându-i-se posibilitatea sӑ facӑ
anchetӑ dialectalӑ a mai multor sate. Chiar și portul naţional diferit din Teleorman, l-a
vӑzut cu aceastӑ ocazie.
A urmat strӑzi lungi, interminabile pânӑ la Furculești, apoi a mers spre sud pânӑ
ȋn satul Lissa, din vecinӑtatea Vlașca și ȋn Ilfov. Apoi a ajuns ȋn Alexandria , un oraș
format de Alexandru Ghica prin ȋmpӑmântenirea bulgarilor ȋn acele zone. Zona din jur
avea multe locuri ocupate de bulgari. De acolo, a plecat spre sud spre Șoim, din Valea
Vede, apoi a trecut prin Starobӑneasa spre Putenic, unde a luat prânzul. Pe o distanţӑ
de 25 de km., nu se vedea nici un sat, iar pӑmânturile din zonӑ erau construite. Spre
searӑ a ajuns ȋn Giurgiu la Dunӑre, apoi s-a ȋndreptat spre nord la Daia, pӑrӑsind
drumul ȋnspre partea de est, a aterizat trecând prin drumurile de ţarӑ rele din Bӑneasa,
dar ȋn loc sӑ ajungӑ ȋn Poieni a ajuns ȋn Prundu dupӑ ce s-a rӑtӑcit. Cu ajutorul d-lui
Vican Sachelarie din Valea Dragului , un sat aproape complet bulgӑresc, a aflat date
exacte despre nӑvӑliri numeroase bulgӑrești de la sud de Ilfov. A doua zi, a ajuns ȋn
Budești, o comunitate mare și frumoasӑ, a cӑrei populaţie, era formată din ţigani, apoi
ȋn Luica care se afla lângӑ un lac frumos, a ȋntâlnit o comisie de la București care
ȋmpӑrţea pӑmânt oamenilor care vroiau sӑ formeze o nouӑ comunitate acolo.
Așezându-se pe un vaporaș al unui turc a trecut din nou Argeșul , vizitând
comunitatea mare și frumoasӑ Chirnogi ȋnnoptând ȋn orașul Olteniţa, de la Dunӑre unde
domina elementul strӑin, care avea o mare ȋnsemnӑtate. Cele mai multe magazine,
cafenele, hoteluri erau ȋn mâinile grecilor, pe lângӑ care se mai aflau și mulţi bulgari,
armeni, iudei și albanezi. Nemţii nu erau numeroși în regiune, dar se aflau peste tot un
numӑr de nemţi meseriași ca fierari, tâmplari, mecanici etc. Farmaciile erau cele mai
multe a sașilor din Sibiu.
Din Olteniţa, drumul i s-a ȋndreptat spre est prin Ulmeni prin satele cele mai
multe bulgӑrești, spre Mȋnӑstire, localitate care era aproape jumӑtate bulgӑreascӑ.
Pӑrӑsind judeţul Vlașca a ajuns ȋn Vӑrӑiești ȋn Ialomiţa, unde se vorbea altfel și se purta
231

altӑ ȋmbrӑcӑminte, iar elementul bulgӑresc dispӑruse aproape ȋn ȋntregime. Din Cӑlӑrași
a plecat spre nord-vest trecând prin Câmpia Bӑrӑganului, ȋn Obilești, unde veneau sӑ
locuiascӑ mulţi din Mostiști. Apoi s-a ȋndreptat spre nord spre Lehliu, Piersica, Ciochina,
de unde a plecat spre nord la Padina, Pogoanele pânӑ la Mȋnzu, din apropierea fluviului
Buzӑu, de unde o stradӑ asfaltatӑ ducea spre Buzӑu. Ȋn toatӑ Ialomiţa drumurile erau
bune, așa cӑ situaţia nu i-a fost ȋngreunatӑ, neavând parte de prea multӑ obosealӑ. A
fӑcut o cӑlӑtorie cu trenul, la Costieni Mare, pentru a-și lӑsa caii sӑ se odihneascӑ , apoi
la Sihlele ȋnsoţit și de d-l Ionel Grӑdișteanu, a fӑcut anchetӑ dialectalӑ ȋn localitatea
Dumitrești. A vizitat apoi singur Focșaniul și Odobeștiul, unde a fӑcut anchetӑ dialectalӑ
pentru dialectul moldovenesc din Nereș și din Moviliţӑ din apropiere de Panciu.
Ȋntors la Buzӑu, a vizitat și Valea Buzӑului ajungând apoi pânӑ la Nehoiaș. S-a
oprit ȋn Mӑgura apoi ȋn Cislӑu, unde a avut un conflict cu primarul deoarece a fost din
nou confundat cu un spion, prilej cu care i-a fost interzis aparatul de fotografiat și harta
după care se ghida. Scӑpat cu bine, a ajuns ȋn Negoiaș unde a fost ȋntâmpinat foarte
bine de un profesor local, iar spre searӑ a ajuns lângӑ graniţa cu Austria, ȋn localitatea
Crasna, unde cei doi au fost bine cazaţi ȋntr-un han a unui saș.
Gӑsind o stradӑ bunӑ, cei doi s-au ȋndreptat a doua zi spre Tartlau, dupӑ o
scurtӑ oprire ȋn Vama Buzӑului. Dupӑ zece sӑptӑmâni de cӑlӑtorie, pe data de 6
octombrie a ajuns din nou ȋn Leipzig dar caii nu i-a vândut, ci i-a ȋncredinţat unui
profesor, deoarece urma sӑ-i utilizeze ȋn cӑlӑtoria din anul urmӑtor.

9.1.1 Descrierea așezӑrilor bulgӑrești de pe teritoriul
românesc

Weigand a ȋntâlnit ȋn timpul cӑlӑtoriei sale prin Oltenia, din anul 1898, mai
multe sate bulgӑrești ȋn Dolj, şi a fost foarte uimit, deoarece despre existența lor nu a
fost auzit niciodată ȋn România. În timpul ultimei sale cӑlӑtorii ȋn vara lui 1899 prin
Muntenia, a ȋntâlnit numai o serie de sate bulgӑrești, mai mult acestea erau situate ȋn
imediata apropiere a capitalei, la sud de Ilfov, de-a lungul Dunӑrii și ȋn Teleorman, altele
erau mai departe ȋn Oltenia, ȋn Romanaţi. De aceea, a fost curios sӑ cerceteze și sӑ
descopere caracteristicile acelor bulgari ȋmpӑmânteniţi ȋn acele regiuni. Weigand a fӑcut
și o trecere ȋn revistӑ a locurilor unde erau ei așezaţi.
Ȋn judeţul Dolj:1.Smӑrdan lângӑ Calafat, unde aproximativ o treime erau bulgari.
2. Desa din Balta neagrӑ, tot o treime erau bulgari. Acolo se afla moșia conducӑtorului
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Miloș Orendovici din Sârbia. 3.Poiana Mare, o comunitate foarte mare unde existau 60
de familii bulgӑrești, printre care cel mai bogat localnic, Marinca, tot bulgar era.
4.Bӑilești, o localitate cu tren, care avea o comunitate de oameni ȋnstӑriţi cu 6500 de
locuitori, dintre care 3000 de bulgari. Moșia aparţinea conducӑtorului C-tin
Brâncoveanu, dar apoi a intrat ȋn posesia familiei Știrbei. 5.Urzicuţa, care ar fi ȋn
ȋntregime bulgӑreascӑ, pe când 6.Urzica Mare și 7.Perișor numai porţiuni mici erau
bulgӑrești.
Ȋn judeţul Romanaţi: 8.Piatra, staţie de tren cu mai bine de o treime bulgari.
9. Frӑsinet, care ţinea de Cezieni, de la nord de Caracal, care era ȋn ȋntregime
bulgӑresc 10.Frӑsinet la sud de Caracal are numai o jumӑtate din populaţie bulgari
11.Stoianești la est de Caracal la Olt , cu douӑ treimi bulgari.12. Seliștioara la Corabia,
ȋn ȋntregime bulgӑresc.
Ȋn Muntenia, ȋn judeţul Olt: 13.Coteana la sud de Slatina cu peste 2000 de
bulgari, care trӑiau în relaţii bune cu românii, deoarece aici dispun de suficient teritoriu
propriu. Mai mult locuitorii acestui sat au luptat ȋn primӑ linie ȋn timpul ultimei rӑscoale
ţӑrӑnești și cei mai mulţi ţӑrani uciși ȋn gara din Slatina erau bulgari 14. Brebeni Sȋrbi
aproximativ 1000 de locuitori, dintre care aproape toţi erau bulgari.
Ȋn Teleorman: 15.orașul Alexandria avea 12000 de locuitori, dintre care 7000
erau bulgari, orașul a fost ȋnfiinţat ȋn 1834 de Alexandru Ghica iar un mare numӑr de
bulgari proveneau aici din Sistovo, iar ȋn 1875 și-au construit și un liceu dar cu predare
ȋn limba românӑ.16.Calomfirești 800 de locuitori bulgari 17.Gӑuricӑ cu 1300 de bulgari
din 1822. 18.Spӑtӑrei cu aproximativ 800 de locuitori bulgari.19. Licurici
Ȋn Vlașca: 20.Bila, unde bulgarii din zonӑ erau o parte imigranţi, dar s-au
ȋnmulţit prin copiii nӑscuţi din bulgarii reȋntorși din Basarabia. 21.Copaciu din Ghimpaţi.
22. Epureți, la nord de Ghimpaţi 23.Gratia, un orӑșel de provincie cu o treime bulgari.
Localitatea din imediata apropiere, Sȋrbi era ȋn ȋntregime populatӑ de bulgari 24.Sȋrbenii
de sus și 25.Sȋrbenii de jos.26.Puntea de Greci, din judeţul Dȋmboviţa.
Ȋn Ilfov locuiau cei mai mulţi bulgari. Apoi ȋn jurul Bucureștiului : 27.Afumaţi, la
nord de București cu 1500 de bulgari și 150 de români. Dar ȋn ȋnvecinatul Boltași, erau
de asemenea Bulgari 28.Gӑneasӑ 29.Brӑnești, la est de București 30. Leordeni Sȋrbi
31.Popești cu bulgari catolici 32.Jiliani la sud de București, 33.Asan la sud-vest de
București, cu 500 de locuitori. 34.Sȋrbi Domneștila vest de București 35.Bӑneasa la
nord de București. 36.Chiajna, la nord-vest de București, cu peste 1000 de bulgari.
37.Dobroești și 38.Cioplea. Weigand a constatat cӑ elementul bulgӑresc din București
și din jurul lui, era mai numeros decât ceea ce a gӑsit el ȋn documente. 39.Vȋrești, la
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sud-vest de București, cu o treime din locuitori bulgari 40. Valea Dragului, aproape ȋn
ȋntregime bulgӑresc.41.Frumușani, cu jumӑtate populaţie bulgarӑ 42.Herӑști, cu
jumӑtate populaţie bulgarӑ 43.Ulmeni, cu peste o treime bulgarӑ 44.Valea Lușior,cu
jumӑtate populaţie bulgarӑ 45.Spanţov, sat ȋn totalitate bulgӑresc.46.Surlari, ȋn totalitate
bulgӑresc. 47.Chiselet Sȋrbi

ȋn totalitate bulgӑresc. 48.Mânӑstirea, o jumӑtate de

populaţie erau bulgari.
Ȋn Ialomiţa: 49.Mărgineni Sȋrbi,satul era ȋn totalitate bulgӑresc, la fel și ȋn
50.Ceacu. Ȋncepând din Cӑlӑrași, nu mai existau sate bulgӑrești.
Ȋn partea de nord a Munteniei, Weigand nu a ȋntâlnit așezӑminte bulgӑrești, de
amintit ar fi totuși trei orașe care aveau un procentaj destul de mare de populaţie
bulgӑreascӑ: 51.Buzӑu cu aproximativ 20000 de locuitori dintre care erau un numӑr de
3000 de bulgari care s-au așezat atât la estul cât și la vestul pӑrţii vechi a orașului,
primii ȋn 1806, apoi ultimii ȋn 1828. 52.Ploieștiul care numӑra printre cei 40000 de
locuitori, aproximativ 7000 de bulgari, care au imigrat ȋn același timp ca și cei din
Buzӑu. 53.Brӑila care avea foarte mulţi bulgari, o cifrӑ exactӑ nu a fost precizatӑ de
cercetӑtor.
Numӑrul bulgarilor din România era destul de mare pe vremea când Weigand
și-a fӑcut ancheta. Aceștia și-au pӑstrat limba, dar toţi puteau vorbi și românește chiar
foarte bine, dar acest fenomen nu se va putea menţine pe o perioadӑ lungӑ, lucru care
s-a și demonstrat. Astӑzi ȋn România, nu mai existӑ comunitӑţi care sӑ vorbeascӑ limba
bulgarӑ.
Weigand s-a ocupat de delimitarea teritorialӑ a zonei unde se vorbea limba
bulgarӑ din douӑ motive: mai ȋntâi, a urmӑrit modul cum bulgara a fost influenţatӑ de
limba românӑ dispӑrând treptat, deoarece a fost asimilatӑ de aceasta din urmă, dar
lingvistul a ȋncercat sӑ observe dacӑ limba bulgarӑ a avut influenţe asupra limbii
române și dacӑ acest lucru s-a ȋntâmplat, la ce nivel au avut loc transformările. Aflând
despre toate aceste fenomene lingvistice pe care le-a pus ȋn corelaţie, Weigand a putut
sӑ dea o explicaţie unor fenomene fonetice apărute la nivel lexical.

9.1.2 Despre existenţa comunitӑţilor de români ȋn Bulgaria
Weigand a fost preocupat și de existenţa comunitӑţilor de români din Bulgaria,
descoperind ȋn timpul celei de a patra cӑlӑtorii cӑ partea de nord-est a Bulgariei era
locuitӑ de români, gӑsind şi 33 de sate românești. Despre existenţa altor sate românești
nu a putut sӑ vorbeascӑ, decât dupӑ ceea ce a auzit vorbindu-se atunci când a vizitat
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toatӑ partea stângӑ a malului Dunӑrii. Anchetatorul presupunea doar cӑ ȋn interiorul ţӑrii
ar fi existat sate românești ca de exemplu la Vraţa, dar și ȋn Balcani satele de aromâni
care se ocupau de creșterea oilor.
Totuși zona lingvisticӑ româneascӑ din Bulgaria se ȋntindea pânӑ ȋn
apropierea Widdin-ului dar pe o porţiune de 75 de km ȋn direcţia de curgere a Dunӑrii.
Între Widdin și Cibar Palanka, ar fi trebuit să nu existe așezӑminte românești. Dar
Weigand a consultat un altas austriac, unde a descoperit un sat ȋntre Akčar și LomPalanka, pe care profesorul ȋl considera a fi satul românesc Ursoaia. Apoi orașele
Cibar, Palanka ar fi trebuit sӑ aibӑ jumӑtate de populaţie româneascӑ, apoi urmau: JiulMűndung vis-à-vis de Codoșlui cu trei pӑtrimi români, Rahova o treime români,
Leskovec jumӑtate români, Ostrovo jumӑtate români,Vadinul mare și mic, cu populaţia
toatӑ româneascӑ, Bešli cu populaţia toatӑ româneascӑ, Mahala Bucovani cu trei
pӑtrimi români, Gigeni jumӑtate de populaţie româneascӑ, Mӑgura, erau toţi români,
Mokrišani erau toţi români, iar ȋn susul Vӑii Vidin mai existau douӑ sate: Golenţi cu o
treime populaţie româneascӑ şi Gӑureni unde erau toţi români. Ȋn Sistov exista un
procent mare de români, Vardin erau toţi români, Krivina cu trei pӑtrimi români,
Rustschuk avea puţinӑ populaţie româneascӑ iar ȋn Martin, Karasul, Brešnan, Kolimok
aveau o populaţie preponderant româneascӑ, la fel și ȋn Turtukai unde se aflau ȋn
schimb și mulţi turci, ȋn Kosui erau toţi români, Rahova jumӑtate erau români, Popina,
Vetrina, Tatarica aveau puţini români, dar comuna Vaidomir era ȋn totalitate
româneascӑ. Silistria ar fi trebuit dupӑ pӑrerea lingvistului sӑ aibӑ mulţi români, iar zona
din apropierea Silistriei aparţinea de fapt, din punct de vedere politic României; ȋn zona
Dobrogei care avea o populaţie amestecatӑ, românii deţineau procentul cel mai mare.
Weigand nu deţinea o cifrӑ exactӑ prin care sӑ precizeze câţi români erau
stabiliţi pe teritoriul Bulgariei. Dupӑ statistica oficialӑ din 1893 ar fi trӑit ȋn judeţul Widdin
30550 de români asta ȋnsemna un sfert din populaţia totalӑ. Iar despre regiunea din
Vraţa, Weigand presupunea că acolo, ar fi trӑit 9702 suflete româneşti, dar în localitӑţile
din apropiere nu apar cu cifre, apoi ȋn Siștov erau 8206, ȋn Lom 2648, per total românii
erau trecuţi ȋn numӑr de 62628, o cifrӑ care lingvistului ȋi pӑrea mult prea micӑ,
deoarece numai ȋn judeţul Widdin, pe care l-a vizitat ar fi existat aproximativ 50000 de
români dupӑ percepţia anchetatorului, din ceea ce a gӑsit practic pe teren.
Aceastӑ muncӑ statisticӑ de delimitare a graniţelor unde erau rӑspândiţi
românii, dar și a zonelor românești unde s-au așezat bulgarii are o importanţӑ mare nu
numai ȋn cunoasterea istoriei acestor popoare și evoluţia lor, ci ajutӑ la depistarea
caracteristicilor fonetice de la nivel lexical dar și de la celelalte niveluri ale limbii. Istoria
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unui popor nu poate fi studiatӑ ȋn afara graniţelor sale de evoluţie lingvisticӑ, astfel
Weigand prin extinderea ariei sale de cercetare de la nivel fonetic la cel al istoriei și a
geografiei a ușurat munca de cercetare a celor din celelalte domenii de analizӑ care
s-au extins mai apoi la nivel politico-administrativo-teritorial, deși Weigand nu a
prevӑzut, se pare, acest lucru.

9.2 Descrierea caracteristicilor dialectului muntenesc
9.2.1 Prezentarea rezultatelor adunate pe teren
Lista cuvintelor cu care deja ne-a obișnuit, chestionarul lui Weigand s-a lӑrgit
deoarece au mai fost adӑugate cuvintele ceapӑ, albinӑ, copil, deal, ovӑz, carpӑn, salcie,
anin , a cӑror formӑ foneticӑ era definitorie pentru stabilirea locului de provenienţӑ al
unor persoane. Uneori la aceste cuvinte se adӑugau unele verbe, pentru ca
anchetatorul să vadă comportamentul lor ȋn timpul flexiunii.
De aceastӑ datӑ, Weigand a observant cӑ vorbirea nu prezenta foarte multe
variaţii, lucru posibil datoritӑ faptului cӑ din dialectul muntenesc, a fost formatӑ limba
literarӑ, standard. Dar de multe ori lingvistul a fost foarte dezamӑgit de vorbirea ȋn
special a oamenilor cu carte, una dintre curiozitӑţi a fost ȋntâlnitӑ ȋn vorbirea unui
director de școalӑ din Urziceni care credea cӑ chisӑliţӑ se folosea pentru pisӑliţӑ. Sau
cӑ se pronunţa pĭeltuĭalӑ ȋn loc de cheltuĭalӑ, ceea ce era un fapt obișnuit. Ȋntânind
aceste particularitӑţi neașteptate, Weigand a trebuit sӑ aibӑ mare grijӑ ȋn alegerea
subiecţilor, totuși a reușit sӑ gӑseascӑ aproape de fiecare datӑ oameni simpli, neșcoliţi
care sӑ nu fi ieșit din sat și care sӑ pӑstreze ȋn vorbire, particularitӑţile dialectale
specifice zonei, și care sӑ spunӑ: noi spunem pe mocănie=noi vorbim pe ţӑrӑnește.
Weigand a optat pentru alegerea ca subiecţi a ţӑranilor, deoarece aceștia nu exercitau
ȋn vorbirea lor limba din școli, fiind totodatӑ convinși cӑ existӑ cȋte sate atȋtea vorbe, și
deși nu puteau sӑ defineascӑ știinţific fenomenul, ei ȋși dӑdeau seama cӑ existau
diferenţe ȋn vorbire, ȋntre oamenii de la un sat la altul, remarcӑ ce probabil pe Weigand
ca și lingvist, l-a impresionat.
1.cȋne
1.1 b.kuińe 373, 374, 433, 443
1.3a)kune 355, 66, 70, 71, 465, 6, 82, 5,6
1.4a) kuine 367, 8, 9, 80, 4, 410, 16, 35-42, 44-6, 57-9, 71, 87
b)kuinile 372, 75-9, 85-7, 449-51
c) kuinili 388-403, 5-9, 11-5, 17-32, 47, 8, 52-6, 60-4, 67-70, 72-78, 83, 4.
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Ȋn partea vesticӑ a Munteniei, ȋn special ȋn nordul Ialomiţei, şi mai mult ȋn Buzӑu, lui
Weigand i s-a pӑrut cӑ accentul s-a mutat pe i, deci se pronunţa , dar acest lucru se
pronunţa așa sigur numai ȋn 741, ȋn celelalte localitӑţi accentul oscila.
2.fӑinӑ
2.1a)fo no 354-59, 61-76, 78, 9, 81, 84-90, 420-75, 78-81, 85, 86, 7
b) fo no 391-419, 76, 7, 82,4
2.5foino 360, 77, 80, 2, 3
3.grȋu
3.1 gruu 354-487
Dupӑ pӑrerea lui Pușcariu ȋn Ţara Fӑgӑrașului se pronunţa griu; se poate ca
acest fel de pronunţare, sӑ se potriveascӑ pentru cele mai multe locuri, dar anchetatorul
era sigur cӑ ȋn locurile unde ȋși fӑcea el ancheta se pronunţa gruu.
4.orz
4.4 ọrz 354, 5, 8, 65-9, 74, 7, 8, 82, 6, 8, 98, 9, 400-4, 19-29, 34-42
4.5 uorz 356, 7, 59-64, 70-3, 5, 6, 79-81, 83-5, 7, 89-97, 405-18, 30-3, 43-87
5.secarӑ
5.1 sokaro 355-62, 64, 70-3, 426-8, 31-46, 85, 6, 7
5.2 b) sakaro 479-81
5.4 sekaro 354, 63, 65-9, 74-425, 29, 30, 47-78, 82-4
6. mȋnc
6.1 a) mu k 355, 57-60, 7, 70, 1, 3, 85, 7, 487
b)mo k 391
6.3 a) monu k 354, 61, 4, 5, 6, 8, 9, 72, 74-83, 6, 89, 90, 5, 97, 99-487
b) mono k 362, 3, 84, 8, 93, 4, 6, 8
6.6 ma k 356. Aceastӑ formӑ era folositӑ de generaţia bӑtrânӑ provenind din vlachoklisura care era un dialect din aromânӑ, care se apropia de forma m nu k .
7.pasere
7.4 c)p sore-posorĭ 357, 59, 72, 3, 426-47, 85-7
d) p sore-poserĭ 354, 5, 8, 60
7.6 pasere-poserĭ 356, 61-71, 74-425, 48-84
8.sboarӑ
8.1b).zboro 354-487
9.rȋndunea
9.3 b) runduriko 354-6, 61-4, 66-8, 71, 2, 77-86, 88-404, 17-28, 34-62, 4, 5, 86, 7(dar și
runduliko ȋn 487)
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c) runduniko 405-16, 63, 66-85
d) runduruiko 369
9.4 a) rundunea 358, 9, 65, 70, 478
9.6 a) rundurea 357, 60, 73-76, 87, 429-33
10.vrabie
10.5b) brabete-pl. brabets 431-47, 49-56
10.8a)vrabie-pl.vrob i]I 360, 8, 73-401, 3-10, 16-30, 57-62, 4
10.10b)vrab ie-pl.vro i 402, 11-5, 61, 63-83
10.12 vra ie-pl. vro i 402, 11-5, 61, 63-83
10.15b). brab ie-pl.brob i 359
d) brabio-pl.brobi 448
11. aripӑ
11.1a) ripo-pl. oripĭ 364, 8, 71, 7,97, 404,6,7,16-34,46-65
e) ripo-pl. oripḱ 362,3,5,6,402
f)oriḱ 415,66,70-2
11.2a) ripo-pl. ripe 360
d)

ripo-pl. ripĭ408

g). ripo-pl. ropĭ 373
11.3a) ripo-pl.‘oripĭ 374-6, 78-82,84-96, 98-401,3,5
b) ripo-pl. orpĭ 369
d). ripo-pl. ripĭ 383
e) ripo-pl.‘ oripḱ 367, 70
11.4b)ar po-pl.ar pĭ 409,10, 35-45
c). ar po-pl.ar pḱ 467, 82, 5,6
e). ar po-pl.ar ḱ 413, 68, 9, 73-81,3,4
11.5 b) arepo-pl.arepḱi 359
c) arapo-pl.aropḱ 487
h)arepo-pl. aropḱ 370
11.6 aru po-pl.ar pḱi 354-58, 61, 411, 12
12.peanӑ
12.1 pano 354, 62-69, 72-487
12.2 a)peno 355-61, 70, 1
13.ușӑ
13.1ušo 355-60, 70-9, 83, 4, 86, 91, 94-401,4-59,61-81, 4
13.3a)uše 354, 61-9, 80-2,85,92,487
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b)uše 393,402,3,60,82,3,5,6
14.chee
14.4 a)ḱeie 357-60, 70, 4,6,434
b)keiI 476-81
14.6ḱẹie e] 354-6, 61-69, 71-3,5,77-95,485-7
14.8 ḱẹio 396, 8, 401-5, 9-15, 19-20, 22-5,27-8,30-3, 35-52, 54, 56-9, 61, 2, 68-71, 73,
75
14.9 ḱio 397, 9, 400, 6-8, 16-8, 21,6,9,53,5,60,3,5,6,7,72,4,82,3,4
15.fĭer
15.2 fĭer 374-376,78,9, 84-9, 94, 418,20-4,6, 34-7,43-5
15.3 fher 425, 27-33,46,60
15.4 her 354-73, 77, 80-3, 90-3,95-417, 19, 61,63-87
15.8 c)fḱer 438, 9(40-42)
15.9 sḱer (439)440-42
16.cuĭǔ
16.2 kui 354-487
17.scaun
17.2 a)skaun 355,56,59-486
b)skaon 354, 7,8,487
18.masӑ
18.2a)maso -pl.meso 358, 59, 70, 479-81
18.5a)maso-pl. mese 354-7,60-69, 71-91,93-99,401-27,34-6,43-6,48-78,82-87
b) maso-pl.mesi 392,400, 28-33, 37-42,7
19.bisericӑ
19.4b)bisẹriko 354-6, 9, 61,8,9,71-3,75-89, 83-97, 400-26, 30-3,37-58,64-78,82-7
e) biseriko 357, 8, 60, 62-7, 70,4,82,98-9, 427-9,34-6, 59-63,79-81
20.pĭatro 360, 4, 68-401, 3-10, 16, 17, 31-7, 43-60, 2
20.2 pḱatro 355-8, 65, 467, 85
20.5 ḱatro 354, 9, 61-3,65-7, 402, 11-15, 38-42, 61, 63-6, 68-84, 86-7
21.casӑ
21.1kaso-pl.koš 434, 8, 43-5, 7
21.3a)kaso-pl.kos 356, 73
b). kaso-pl.kus 358-60
21.4kaso-kase 354, 5, 57, 61-72, 74-433, 39-42,6, 48-78, 82-7
21.5 kaso-pl.kaso 479-81.
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22.pĭept
22.1b)piept 360, 69, 72-9, 83-9, 91-6, 98-401, 5, 18-35(36, 37)44,46-60, 62
22.5 ḱept 354-9, 61-8, 70, 1, 80-2, 90, 7,402-4,6-17, 36-43, 5,61,63-87
22.b.pĭepten 1c)piepti[e]ne 369, 74, 5,7,8,9,84-9, 91-6, 99-401,5,18-33,46,48-50,5260,62
e) piepti[e]n 376, 83, 435-7, 44, 7, 51
f)pieptone 372, 3
3b)ḱepte[i]n 357-60, 70-3, 434,39, 41-3, 5
c). ḱepte[i]ne 354, 5, 61-5, 7,8,80-2,90,7,8,402-4, 6-17,61,63-87
d)ḱepḱin 438, 40
e)ḱepton 356, 66
23.sin
23.1 sun 354-487
23b.inimӑ 1.inimo 354-487
24.a dinte 3a).dinte[i] 354-487
24.b mӑsea 4a).mose 354-7, 61-73, 76-9, 81-6, 88-433, 47-9, 52-79, 82-7
b)masea 380, 7
5a)mos 358-60, 434-46,50,1
b) mas 480,1
6.mese 374, 5
25.deget
25.8 b)dešt 357-60, 3,7,69-90, 2,3,4
c)dedžet 354, 5,61, 2,486,7
e) dešt ǔ 356, 64-6, 8,91, 95-421,60-78,81-4
f) deštĭ 422-59, 85
g) deźet 479, 80
26.geanӑ
26.1 źano 479, 80
26.4a) džano 354-70, 3, 79-81,83-89, 91-6,8,9,401,3,4,6,12-7, 25-8, 32-45,48-53,57,
8,61,3,4,66-70,73,81,3,5,6,7
26.5a) džeano 371, 2, 74-7,82,90,7,400,2,5,7-11,18-24,29-31,46,7,54-6,9,60 ,2,5,
71,2,74-8,82,4
27.sprinceanӑ 3a).sprins no 479, 80
b)sprintšano 388, 91-404,7,12,4,6,7,26,7,9,30,1,46,7,8,60,7,9,81
e). sprintšeano 390, 405, 9,10,11,18-24,75-8
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4.a)spruntšano 354-71, 3,78-87,9,406,8,13,5,25,28,32-45,49-53,7,8,616,68,70,83,5,6,7
6.a) spruntšeano 372,74-7,454-6,59,71-4,82,4
28.a.vȋnӑ 2b)vuno-pl.vune 365
4a)vuno-pl.vine 354-64,66-487
28.b.unghie 1b).u
c).u

ie e] 354-95, 479,85,6,7
io 396-466, 68-78, 80-4

29.picior
29.1e).pitšor-pl.pitšoare 360, 4, 68-72,77-80,91,3,4,6,400,1,3,4,7,11,20,1,5,6,34
f).pitšor-pl.pitšere 418, 19, 35-60,62
29.2a).pḱitšor 358,63,6,7,482,5
29.4a) ḱi or-pl. ḱi oare 479,80,1
c). ḱit or-pl. ḱit oare 354-7,9,61,2,5,402,61,63-78,83,4,6,7 ; ḱit ere 413, 4,5
29.7piitšor-pl. piitšoare, dar frecvent apare forma piitšere 373-6, 81-90, 2,5,97-9, 405,
6,8,9,10,2,6,7,22-4,27-33
30.cӑlcȋĭǔ 30.3 a) kolkui 354-6,8,61-81,6,88-408,10,11,13-15,17-59, 61-75,85,6,7
c)k lkui 357,9,60,82-5,7,460,83
d)kolkoi 409, 12,16,76-82,4
31.genunchĭǔ
31.1b)źenu ḱ 479,80
31.5b) enu ḱe 355-64, 70,72-4, 7,485,6,7
e) enu ḱ 354,66,408, 77
f) enunḱ 365,67-9,71,75,6,78-407,9-19,26,60-2,64-71,82-4
31.7 c)dženu ḱe 435-42
d) dženu ḱ 431-4,49, 50, 3,81
e) dženuḱ 420-25, 27-30, 46,7,54-9,63,72-6,8
f)dženuḱe 443-5,48,51,2
31.b junicӑ 2a)žuni ko 355, 6,9,70,3,434-42,7,9,53,85,7
3c) źu ko 479,80,1
5a)žunitše 365,7-9,75-406,11-31,60,2,73,4
b) žunitše 365, 7-975-406,11-31,60,2,73,4
6.žuniko 443-6,8,50,1,2,6,63,5,70,1,2,83
7. žu ko 354,466
32.grӑdinӑ
32.2 grod no 354-487
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33.lemn
33.2b)lẹmn-pl. lemne 357, 59-67, 70, 3,4,5,85-9,92-9,415-39,43,8,57-60,5,81-4
d)lẹmn-pl.lemne 358,479,80
e)lẹmn-pl.lemne 354-6,68,9,71,2,76-84,90,1,400-14,40,1,2,44-7,49-56,61-4,66-78,
85,6,7
34.mӑr 3a)mor-pl.mere 356,7,59-70,73-5,77,82-99,401,9-45,8,50-69,76,82-4,6
b)mor-pl.mẹre 485,7
d) mor-pl.mere 354,5,71,2,6,78-81,400,2-8,46,7,9,70-5,7,8
e) mor-pl.mere 358,479,80,1
35.parӑ
35.1 paro 354, 8, 60-70, 72-487
35.2b)pero 355-7,9,71
36.roș
36.3 rošu-pl.rošie o] 354-84,469-71,85,6,7
36.5a)roš-pl.rošie 419,20
b)rošǔ-pl.rošie o] 385-418,21-68,72-84
37.alb
37.1alb 354-69, 72-465, 72-87
37.2 albǔ 370,71,466-72
38.galbin
38.1a).galbin 354, 6,9,400,9,10,13-8,33-45,7,49-51,55-64,66-78,85,6
b)galben 357,8,60,70,74-9,83-99,401-8,11, 2,19-32,46, 8,52-4,65,82,3,4
38.2a) galbon 355,61-9, 71-3, 80, 1,2,479,80,1,87(ȋntre o și u)
39.verde
39.4 a)verde[i] 357-61,5,7,8,70,73-5,82-99,403,12-45, 57-69, 79-84
c)vẹrde 354-6,62-4,6,9,71,2,76-81,400-2,4,5,8,48,85,7
e) verde 406,7,9-11,46,7,49-56,70-78,86
40.vȋnӑt
40.1vunot 354-487
41.cireașӑ
41.1 irešo 479,80
41.4a)tširešo 359-69,72,74-88,90,92-9,401,3-13,23-9,40-2,62,73,75-8,81-5
b)tširešo-pl. tširẹš 389, 91,400,2,14-22,30-9,43-61,63-72,74,81
g)tširašo, 354-8,71 ;tšeraše 486,7
h)tšurešo-pl.tšureše 370,73
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42.stejar
42.1g)štrežarĭ 374,435-7,43
42.3a)stežar 365,6,70,5,94,8,474,77,8
d) štežar 354, 5, 57-9,61-4,7,8,71-3,6,7,85,403-24,59-73,6,79-83,6,7
42.4b)štežarĭ ǔ 356,60,9,78-84,86-402,25-34,38-42,44-58
43.frasin
43.1a)frasun 362,437-45,7,87
b) frason 358-60,4,70,72-4,431-6, 49-51,79,80,1
c) frasi[e]n 354-7,61,3,65-9,71,75-430,48,52-78,82-6
43.3b) fraksin 365
44a.teĭǔ 4.tẹi ǔ 354-487
44b.rӑchitӑ 1a)roḱito 355-61,70,3,408-17,36-44,6,63-87
3.riḱito 354, 62-69,71,2,74-407,18-35,45,47-62
45a.pin aproape total necunoscut ḱin 364,7
45.b vin 1.a) vin 354,5,79,417,34-43
b)vyin 368,72-8,82-9,92,3,402,3,10,18-33,44-60,62,(63)
2.a) yin 356, 71,80,1,90,404,6,11-15,17,61,63-82,84-6
b)in 487
4a) in 372,85,91,94-401,5,7-9,16,83
45c.mĭerlӑ 1,merlo 417
2a)mierlo 368-71,74-9,81-401,5-10,16,18-38,43-8,50-61,65,7
c)miirlo 364,7,72,3,80,3,4
3a) mńerlo 411,12,39,49,82
b)mńirlo 355,57-60,2,3,5
4a) ńerlo 354,402,13-15, 40-2,63,6,8,71,77-81,83-6
b) ńirlo 356,61,469,70,72-6,87
45d.corb 1.korb-pl.korbĭ 360,4,8,70,1,73-401,3,5-10,16-65,7
3a) korb-pl.korb 355-9,62,3,5,7,9,72,404,82
46.jneapӑn 1a)žnepon358,9,64,5,70-4
2b)žnepen 354,7
c)žnépine 363
3b) žnépere 403
46.8 žnep 360
47.cӑmașӑ 2a)komašo e -pl. komoš 354-7,60,71,75-478,82-4,6,7
b)komašo -pl. komeš 358,72-4
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c) kamašo-pl. komoš 485
3b)komešo-pl. komeš 359,70,479-81
7a)kamaše-pl. kamoš 361-69
48.cuţit
48.1kutsut 355-60, 62-76,78-87,426-53,79-81,7
48.2 kutsit 354,61
48.3 kutsit 377,88-425,54-78,82-6
49.ţin 3a).tsiu 390-3,95-423,25,54-78,82-5,
b).tsui 357-60,479-81
4a) tsuu 354-6,61-89,94,424,26-53,86-7
50.cer
50.1 e 479,80
50.4a) tše ĭ 354-94, 403, 24-58, 81,5,6,7
b)tšer 395-402,404-23,59-78,82-4
51.nor
51.1nor-pl.norĭ 354-6, 61-487
51.4nour-nourĭ 357-60
52.umblu
52.2umblu 354-487
53.searӑ
53.1saro 354-88,91,403,26-53,79-81,85,6,7
53.2searo 389, 90, 92-402,4-25,54-78,82-4
54a.soare
54.2c).sore,355-60,62-5,67,70-3,75-83,6,7,90,1,94-7,407-10,13-19,34,5,39-45, 47, 9,
50,1,73,87
d)sorili,soarili,354,61,6,8,9,74,84,5,8,9,92,3,98-406,11,2,20-33,36-8,46,48,52-72,7486
54b.noapte 2a)nopte 354-487
55.vȋnt
55.1vunt 354-487
56.vȋnd
56.2 vund 479, 81
56.3 vunz 354-433,35-78,82-87.
56.4 vinz 434
57.stea
244

57.1a)stea pl. stele, cu articol stelili 354-64,66-9,73,77-411,13-65,73-81,3,85-7
57.4 ste 365,70-2,74—6,412,66-72,82,4
58.șea
58.1a)ša-šele,šele,šele,355,58-88,91-4,6,7,401-4,17,20,22-5,27-9,31-9,48-50,2,3,5662,66-72,77,80,5,6,7
b)ša-pl.šei 356,89,421,šei 357,95,98,šoi 399,400,5,7,12-16,20,6,30,46, 7,51,4,5,
63,73-6,78,9,81-4
c) šea –pl.šele 354,90,418,9
e)ša-pl.šale 406,8,9,10,11,40-5,65
59.viţel
59.2a)vitsol 375,9,86,7,418,34-47,49-52
c)vyitse o]l 374,6,7,8,80,3,4,8,9,402,20-33,48,53-9,62
59.3a)yitsol 355-60,62-71,3,81,2,90,5,415,77,8,80,5,6
b)yitse [e]l 354, 61,72,403,4,6,84
59.5a) itso [e]l 385,91-4,96-401,5,7-14,16,7,9,60,1,63-76,9,81-3
59.6b)itsol 487
60.viţea
60.2a)vits 434-47,49-52
c)vyitse 374,76-8,80,3,4,8,9,402,20-27,54-9,62
d)vyits 428-33,48,53
e)vitse 375,9,86,7,418
60.3c)yitse 354-57,61-71,81,2,90,5,403,4,6,15,84,5,6
d)yits 359,60,72,3,477,8,80
60.4b)žits 358
60.5c) its 479,81
d) itse 385,91-4,96-401,5,7-14,16,7,9,60,1,63-76,82,3
60.1b)itse 487
60.b vulpe1.vulpe[i] 354-6,61-9,71-475,82-7
2. ulpe i 357-60,70,476-81
60c. lup1a)lup-pl.lupĭ 360,4,8,70,72-401,4-8,10,16-65
3.lup-pl.lupḱ 354-59,61-3,65-7,69,402,3,9,11,12,71,80-6
6.lup-pl.luḱ 413-15,66-70,72-9,87
61.bӑrbat
61.1 borbat 354-71,73-478,82-7
61.2b)barbat 372,479,80,1
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62.nevastӑ
62.2b) nevasto-pl.neveste 357-60,70,72-445,48-87
e) nevasto-pl.neveste 354-6,61-69,71,446,7
63.bӑtrȋn
63.1 botrun 354,6,7,60-84,87-409,11-87
63.3b)botrin 355,8,9,85,6,410
64.june
64.3žune354-487(cuvântul apare rar ȋn vorbire)
65a.tȋnӑr 4a)tinor 357-60,71,4,434-45
5a)tunor 354-6,61-70,2,3,75-89,92-409,11-18,21-33,47-75,77-81,83-7
b)tenor 390,410,19,20
c)tonor 391,446,76,82
65.b slab 1.slab 354-69,71-433,35-41,46-87
2.sklab 370
3.zlab 434,42-5
66.rȋd
66.1a)rud 479,81
66.3a)ruz 354-478,80,82-87
67.a zic1.dzuk 479
2.zuk 354-87,426-78,80-87
3.zik 388-425
67.b vӑd 1b)vod,vedz 479,81
2.voz 354-478,80,82-7
68a.dumnezeǔ 2a)dumnezou 363-91,426-53,79-81,86,7
b) dumńezou 355-62
4.dumnezeu 354,90,92-425,54-78,82-5
68b.jur 1.žur 354-478,82-7
5.źur 479-81
69.știu
69.6 štiu 354-487
70.pește
70.4a)pešte-pl.peštĭ 354-487
71.aud
71.1aúd 479,81
71.3a)aúz 354-412,17-9,21-34,44-59,80,82-6
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b)aóz 487
71.4 uz 413-16,20,35-43,60-78
72.caut
72.1a).kaut 354-66,69-74,76-428,31-8,40-3,46-55,60-86
b)kaot487
72.6 kat 367,8,75,429,30,9,44,5,56-9
73.lunĭ 1a)luń 354-97,99-403,5,6,40-87
b)lunĭ 426-39
74.marţĭ,marts 354-487
75.mĭercurĭ
75.1merkurĭ 417
75.2 mierkur ĭ 360,4,67-401,3-10,16,18-38,43-60,2
75.3a)mńerkur ĭ 355-9, 61-3,5
74.4 ńerkur ĭ 354,66,402,11-15,39-42,61,63-87
76.joi
76.1 źoi 479-81
76.2 žọi 354-478,82-7
77.viner[ĭ 354-487
78.sȋmbӑtӑ
78.1 sumboto 354-99,401-78,80,82-4,6,7
78.3 somboto 400,79,81,5
79.duminicӑ
79.2a)dum ni e ko 354-81,5,6,90-7,9,402-5,11-13,16-75,77-80,83-7
b)duméniko 382-4,87-9,98,400,1,6-10,14,15,76,81,2
80.un
80.1 , 354-486,487
81.doi, așa se pronunţӑ ȋn general dọi fem.a)douo 423-5,30-2,8,49,79
c)douo 358-60,64, 70,87-9,426-9,33-7,39-48,54,9
e) dọuo 354-7,61-3,65-9,71-86,90-422,50-3,55-8, 60-78,80-7
82.trei
82.1trẹi 354-7,61-9, 71-478,84-7
82.2 tri 358-60,479-83
82.4 trui 370
83.patru 354-487
84.cincĭ
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84.1 in 479,80
84.2tšintš 354-478,81-7
85.șase
85.1šaso 358,9,64,70,90,434-49,79,80, 1
85.2a) šase i 354-7, 60-3,65-69,71-89, 487
b)šas e] 450-78,82-6
86.șapte
86.1d)šapte i 354-487
87.opt
87.1opt 354-61,63,4,73-5,438-45,60
87.2 uopt 362,65-72,76-437,46-59,61-87
88.nouӑ
88.1 nouo 423-5,30-2,38,49,79
88.3 nouo 358-60,64,67-80,86-9,91,5,8,412-22,50-4,56-61
88.5 nọuo, nọo 354-7,61-3, 5,6,81-5,90,2,3,4,6,7,99-411,26-9,33-7,39-48,55,62-78,807.
89.zece
89.2b)ze e 479,80
zetše 358,95
zetše 357,59-67,416-28,34-43,57-60,77,81-4,6
zẹ e tše 354-56,68-94,96-415,29-33,44-56,61-76,78,85,7
90.unsprezece
90.1 unsprozetše, des scurtat la unspretše ,354-6,58-61,63-8,70-2,76-90,2,94-487
90.2 spretše(adesea

sptš 357,62,9,73,5,91,3

91.doisprezece cel mai frecvent dousprozetše
92.treisprezece cel mai frecvent treisprozetše (truispretše 370)
93.patrusprezece
93.1patrusprozetše, patruspretše 356-63,435-8,85,6
93.2 paispretše,paisptš 354,5,64-434,39-84,7
94.cincĭsprezece, tšinsprozetše, tšinspretše,tšinsptš
95.șasesprezece
95.2šaisprozetše 354-425,7,8,30,32-78,80-7
95.3 šoisprozetše 426,29,31,79
96.șaptesprezece šaptesprozetše etc, dar nicӑieri nu apӑrea forma šeptesprozetše
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97.optsprezece, forma obișnuitӑ era u opspretše ; dar apӑrea și uospretše 368,70, 78,
86,96;optusptš 366,69,81-4,91,2,8,9,410,18,20,1,46,66,7,75
98.nouӑsprezece, nouosprozetše etc.
99.douӑzecĭ
99.2a)douzo 479,80
b)douzotš 358-60,87,420,7,8,32-53,81,6
99.4a)douzozẹtš 354-7,61-86,88-419,21-6,29-31,54-78,83-5,7
100.de
100.2do 354,5,62-70,72-408,11-34,43-73,82-6,
100.3de[i] 356-61,71,409,10,35-42,74-81,7
101.din
101.2a)dun 354,5,61-70,72-408,18-34,43-57,66-71
b)don 411-17, 58-65,72,3,82,6
101.3 din 356-60,71,409,10, 35-42,74-81,7
102.pe
102.1 pe[i] 357-9,70,436-40, 79, 80,1
102.3a)po 354-6,60-69,71-435,41-78,82-7
103.pentru
103.1a)pentru 357, 60,63,65-419,22,3,7,8,31,33,38-41,5,68,77,8
b)pintru 355, 6,8,9,435-7, 76,9,80,1(87)
d)pentu 371
103.2a)pontru 354,61,2,4,7,420,21,24-34,46,8,51-3,6,9,60-4,72-4,82-6
b)puntru 466-70, 75,87
103.6 puntru 442-4, 7,9,50,4,5,7,58,65
104.și
104.1 i 354-425, 27-31,34-41,85,6,7
104.2 šu 426,32,3,42-84
105 chĭamӑ
105.1 ḱamo 354-487
106.șarpe
106.1a)šarpe-pl.šerpĭ,(-ḱ)354-6,61-74,78-83,5,6,88-90,2,95-99,402-7,9-10,5,8,9,21,2,
85-7
c)šarpe-pl.šorpĭ(ḱ)357-60,75-7,84,7,91,3,4,400,1,8,11-14,6,7,20,23-84
107.ceapӑ
107.1a)tšapo 354-70,78-407,12-17,27-42,4,5,54-9,66-70,8,81,3,5,6,7
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b) apo 479,80
107.2 tšepo 371-7,408-11,18-26,43,46-53,60-65,71-7,82,4
108.albinӑ
108.1 albino 360,4,5,7,8,70,73,9,87-94,96-8,400,1,17,8,20,34-47,49-52
108.2 albiino 371,2,74-8,80-6,95,9,405-8,16,9,21-33,48,53-60,62
108.3 alb ino 355,7,8,66,9,411,12,67,87
108.4 al ino 354,6,9,61-3,402-4,9,10,13-15,61,63-6,68-86
109.copil
109.1 kopil 360,4,68-70,3,9,87,8,92-4,96-8,417,8,20,34-47,49-52
109.2 kopiil 371, 72,74-8, 80-6,89-91,5,99-401,5-8,16,9,48,53-60,2
109.3 kopḱil 354-9,61-3,65-7,402-4,11,12,13,21-33,61,3,4,7,74-87
109.4 koḱil 409,10,14, 15,65,6,68-73
110.deal del 354-487
111.ovӑs
111.1 ovos 354-64,70-406,40-53,71,85,6,7
111.2 ovoz 65-9, 407-39, 54-70,72-84
112.carpӑn
112.1 karpon 362-8,72,3,80,479-81,87(o se auzea pronuţat ȋntre o și u)
112.2a)karpen 357-60,71,74-9,81-402,4-10,12-6,18-32,48,52-75,82-4
b) karpin 354,69, 70,403,11,17,33-47,49-51,76-8,85,6
112.3 karpene 355,6,61
113.salcie
113.1 saltšio e pl. soltši 354-478,81-87
113.2 sal io 479, 80
114.anin
114.1a)an n 376,86-90,92-407,9-76,82-4
b)an ne 354,61-5,74,485,6
c) inine și ain ne 367-9,72,5,77-85,91,408
114.2a)ar n 370,477-81,87
b)ar ne 355-60,71,3
Acestea au fost fenomenele fonetice pe care Weigand le-a ȋnregistrat ȋn timpul
anchetei sale, ȋnsumând caracteristicile dialectului muntenesc.Totuși pe lângӑ acestea,
lingvistul a mai adus câteva lӑmuriri cu privire la teritoriul de rӑspândire a
caracteristicilor dialectale.
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Weigand a vorbit ȋn cel de-al șaselea anuar al sӑu de existenţa unei comunitӑţi
ȋn care ce se pronunţӑ ca tse, ca la aromâni. Acestei comunitӑţi i se mai adaugӑ o
localitate, unde apare din nou aceastӑ pronunţare și anume, ȋn Tecuș ȋn apropierea
Oltului. Dar același fenomen apӑrea și ȋn Lerești ȋn Mușcel, dar numai la câteva
persoane, fenomenul nefiind generalizat, dar ȋn zona Avrig, Racoviţa ȋn Valea Oltului,
Weigand a auzit acest tse pronunţat deschis atât la persoane cultivate cât și la cele mai
puţin școlite.
Mergând mai departe anchetatorul a auzit ȋn Muscel pronunţӑri precum: arc,
aripo, armuro, argat,‘arkonesk dar și ‘odaio, etc.
Ȋn categoria cuvintelor interesante, Weigand le-a trecut pe urmӑtoarele:
ice=aici, nice=nici, pe care le-a auzit ȋn Valea Argeșului, ȋn Muscel dar care mai existӑ
și astӑzi rӑspândite la nivelul tuturor dialectelor, mai bine zis ele reprezintӑ vorbirea
oralӑ, populară.
Ȋn Muscel dar și ȋn Brӑila, Weigand a ȋntâlnit parte din caracteristicile pe care
Stinghe le-a notat ca și particularitӑţi ale “Trokarilor”, e vorba de fenomenul de atracţie
ȋntâlnit la cuvinte ca de ex. oĭḱ=ochĭǔ, poduiḱe=pӑduche.129
Urmӑrind rezultatele anchetei din Muntenia, se observӑ cӑ limba era mult mai
compactӑ decât ȋn celelalte zone, lucru care probabil a influenţat alegerea acestui
dialect ca reprezentare a limbii literare standard.

10.Dialectele din Moldova și Dobrogea
10.1 Jurnal de cӑlӑtorie
Așa cum ne-a obișnuit ȋnainte de a-și prezenta rezultatele anchetei, Weigand
a avut grijӑ sӑ facӑ o trecere ȋn revistӑ a localitӑţilor pe unde a trecut, descriind uneori
locurile unde a ȋnnoptat, oamenii pe care i-a ȋntâlnit, modul lor de trai dar nu rӑmâne
indiferent la natura care ȋl ȋnsoţește pe tot parcursul cӑlӑtoriei sale creându-i un cadru,
de cele mai multe ori cu un decor de pӑdure, care i-a conferit anchetatorului liniştea și
siguranţa de care de atâtea ori avea nevoie.
Pentru aceastӑ cӑlӑtorie pleacӑ din Leipzig pe data de 28 iulie 1901, ȋnsoţit și
de data aceasta de d-l Byhan, și a ajuns ȋn Brașov de unde dupӑ ce și-a fӑcut provizii

129

Vezi G.Weigand, Achter Jahresbericht des Instituts fűr Rumänische Sprache (Rumänisches Seminar)
zu Leipzig,Leipzig,1902,p.234-273
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pentru drum și și-a luat caii și trӑsura, lӑsate ȋn seama unui profesor local, pornește pe
data de 1 august ȋn cӑlӑtoria destinatӑ anchetelor dialectale pe care le conducea.
Ȋnainte de a se duce ȋn Moldova, Weigand a vizitat Ţara Bârsei, special pentru a ajunge
ȋn localitӑţile Feldioarӑ (1100 de sași și 1200 de români) și Mӑiӑruș(1000 de sași și 500
români).Trecând prin Brașov, s-a ȋndreptat spre nord ȋn ţinutul secuiesc, unde ȋn
câmpiile acestei zone trӑiau numai maghiari, deoarece românii nu au rezistat ȋntre ei.
Weigand a notat faptul cӑ localitӑţile Kőkős, Al Doboly și Markus au fost locuite de
români dar ȋn momentul ȋn care realiza el ancheta, erau deja maghiarizate ȋn totalitate;
aceiași soartӑ ȋi ameninţa și pe românii din Sepsi Szt.Győrgy. A ȋnnoptat ȋn Csern t la
un ţӑran ce vorbea muntenește, apoi a plecat a doua zi trecând prin Kézdi-V s rhely la
Breţco. Ţinutul Secuiesc avea 120000 de maghiari și 30000 de români, dintre care din
ultimii 5000 au fost maghiarizaţi, dar ei ȋși pӑstraserӑ religia ortodoxӑ, ceea ce le
descoperea de fapt originile. Drumul l-a condus ȋn Poiana Sӑratӑ, a cӑrei vale ţinea ȋn
trecut de Moldova. Pe 6 august, a trecut graniţa prin Valea Oituzului, urcând la Grozești
unde erau 3000 de locuitori dintre care mai bine de jumӑtate erau secui. Ajuns ȋn Okna ,
a urcat pe poteci de munte destul de abrupte, deoarece a vrut sӑ ajungӑ la satele
locuite de secuii catolici: Bӑhana, Nicurești, Satu-nou, Pârgӑrești, Tuta. Ȋn Valea
Trotușului, Weigand a gӑsit mai bine de jumӑtate din populaţie maghiarӑ, iar restul
români. Fӑrӑ sӑ zӑboveascӑ ȋn Tȋrgu-Ocna, a ajuns ȋn Valea Slӑnic unde era o
populaţie majoritarӑ maghiarӑ chiar și ȋn jurul zonei și pe lângӑ Pӑcurele. Apoi a ajuns
chiar pânӑ la bӑile Slӑnic, unde a fost impresionat de luxul de acolo, de vilele, de
hotelurile de promenadele etc, care fӑceau un contrast puternic dacӑ erau comparate
cu sӑrӑcia lucie, mizeria, grijile și neajunsurile ȋn care trӑiau ţӑranii locali. Apoi a ajuns
ȋn orӑșelul Tȋrgu-Ocna, apoi spre searӑ ȋn Dofteana unde l-a refuzat pe primar care i-a
oferit cazare și a dormit ȋn trӑsurӑ. Locuitorii de aici erau un sfert dintre ei secui. Pe 8
august a fost ȋn Comӑnești anchetând un bӑrbat din Loloia, a pӑrӑsit Valea Trotușului și
s-a ȋndreptat spre Moinești, localitate locuitӑ ȋn proporţie de trei pӑtrimi de iudei, apoi
spre Mӑgirești , de unde spre searӑ a ajuns ȋn Teţcani unde a fost primit de cunoscuta
familie Rosetti. Deoarece a doua zi era târg, a profitat de ocazie, pentru a-și realiza
ancheta cu ajutorul mai multor ţӑrani. Apoi s-a pornit spre sud trecând prin orașul
aproape ȋntreg ocupat de iudei Orӑșa-Mare și a ajuns spre searӑ, pe Valea Trotușului
locuitӑ aproape jumӑtate de secui, ȋn Onești, fiind cazat ȋn casa primarului Popea. A
urmat o zi de pauzӑ pentru ca sӑ se odihnescӑ caii, dupӑ care a plecat urcând valea și
trecând prin Coţofӑiești –unde a luat prânzul din nou ȋn compania primarului, dupӑ care
a cercetat vorbirea localnicilor, fiind preocupat de originea lor, apoi s-a dus spre orașul
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Adjud, unde a ȋnnoptat , dupӑ care pe 12august, deoarece a fost o zi de târg, și
deoarece a primit ajutor de la subprefect, care a adus oameni din regiune, Weigand și-a
realizat ancheta . Dupӑ-masӑ a plecat spre Sascut, unde a fost cazat la un neamţ care
se ocupa de vânzӑri imobiliare, fiind stabilit de mulţi ani ȋn România, dupӑ ce a stat o
perioadӑ de șapte ani ȋn Bulgaria. Weigand a fost impresionat de pӑrerea pe care şi-o
formase neamţul la care a fost cazat despre caracterul ţӑranilor români și bulgari, primii
ar fi muncitori buni și conștiincioși, ȋn timp ce ceilalţi din contra, deși lucreazӑ, erau
mereu mânioși și agresivi. Apoi a ajuns și ȋn satele ceangӑilor de lângӑ Bacӑu, apoi la
Cleja și ȋmpreunӑ cu preotul catolic local a plecat ȋn Valea Sacӑ, pentru douӑ zile cu
scopul de a avea posibilitatea de a-i cunoaște mai bine pe ceangӑi. Apoi trecând prin
Bacӑu, s-a ȋndreptat spre Valea Bistriţei, fӑrӑ a trece prin Fȋntenele unde era moșia
Grafului von Waldenburg-Schőnburg cu coloniile germane și școlile lor, ajungând ȋn
cinci zile pânӑ la Broșteni. Urcând valea, a plecat din Borca spre Cӑlugӑreni pe un râu,
de unde a cules expresii care erau ȋn legӑturӑ cu râul. Plecând din Cӑlugӑreni care
avea o naturӑ ȋncântӑtoare, a ajuns ȋn Valea Bistriţei , apoi mergând pe strӑzi foarte
bune, trecând muntele Pӑtru Voda a ajuns la lӑsarea serii ȋn Pipirig, de unde a doua zi a
vizitat mӑnӑstirile Neamţu și Agapia. A luat-o ȋnspre sud-est prin Bӑlţӑţești, o zonӑ
balnearӑ, apoi prin Budești cӑtre Cȋrligi, apoi ȋndreptându-se spre nord a ajuns ȋn
Verșeni ȋn Valea Moldovei unde erau 34 de grade la umbră pe perioada amiezii.
Duminicӑ și luni 26 și 27 august, a rӑmas ȋn Fӑlticeni ȋndreptându-se spre casa lui
Gorovei; cunoscutul autor al revistei de folclor Şezӑtoarea. Pe 28 august ȋnsoţit, de
Gorovei a ajuns ȋn Dolhasca și Rӑtunda ; dupӑ care a plecat singur mai departe trecând
prin Siret și ajungând ȋn Botoșani, avȋnd parte doar de zone, muntoase cu excepţia
Dorohoiului. Drumul care a urmat a fost unul foarte greu de parcurs, deoarece era
mereu de urcat munte sau de coborât, adesea cu o ȋnclinaţie foarte mare, dar au existat
și porţiuni de drum unde acesta era la aceiași ȋnӑlţime cu nivelul apelor. A urmat drumul
spre sud, a vizitat localitatea Copӑlӑu locuitӑ de ruteni, apoi Frumușica unde douӑ
treimi din populaţie erau iudei, Hȋrlӑu unde se ȋntâmpla același lucru, apoi localitatea
foarte cunoscutӑ Cotnari, unde se fӑceau vinuri bune, care au avut odatӑ populaţie
nemţeascӑ și deţinea o școalӑ importantӑ. Nemţii s-au retras sau au fost asimilaţi ȋn
totalitate. A intrat apoi ȋn orașul Tȋrgu Frumos, unde trӑiau pe lângӑ iudei și români, o
colonie de lipoveni ruși, dar nu de ruteni ortodoxi. Acești lipoveni se gӑseau și ȋn
Brӑtești, lângӑ Pașcani.
Urcând drumul, a ajuns la bӑile de sulf din Strunga și mai departe la
Miclӑușeni. Ȋn toatӑ zona Butea locuiau ceangӑi români, dar dintre aceștia mulţi erau ȋn
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jurul orașului Roman, unde au ajuns urcând ȋn susul apei prin Valea Siretului. Urmând
sӑ cӑlӑtoreascӑ pe drumuri de câmpie, a trecut prin Valea Ursului pânӑ la Bârlad, apoi
a ajuns la Podu Turcului , apoi spre sud, trecând prin Tecuci a ajuns ȋn Drӑgӑnești, apoi
luând-o spre vest prin Panciu apoi prin Valea Sușiţa, a continuat drumul pânӑ ȋn ultimul
sat Soveja. Ȋn aceastӑ vale erau multe persoane ȋn vârstӑ, care ȋși tundeau și rӑdeau
pӑrul pe frunte lӑsându-l doar de 2-3 cm, aceasta fiind moda timpului și locului.
Ajuns ȋn Vidra, locul principal din Vrancea, a anchetat oameni din Negrilești și
Nӑruja, pe care i-a adus judecӑtorul ţinutului, la care a fost și gӑzduit. Urcând Valea
Putnei a ajuns ȋn Focșani, o localitate pe care o vizitase deja, dar care era foarte
importantă din cauza faptului cӑ era graniţa dintre Moldova și Ţara Româneascӑ. Apoi
s-a ȋndreptat spre sud pânӑ la Oratie, ȋn Rȋmnicu Sӑrat, de unde a ȋnceput sӑ aparӑ un
drum foarte abrupt care ducea ȋn Valea Rȋmnicu, drum pe care l-a urmat pânӑ ȋn
Dӑnulești traversând munţii pânӑ a ajuns ȋn Topliceni lângӑ Rȋmnic , apoi traversând
Grӑbeniul a ajuns ȋn Murgești din Valea Cӑlnӑu, vale pe care a urmat-o pânӑ ȋn
Fundeni. Pӑrӑsind munţii și urmând sӑ meargӑ pe drumuri de ţarӑ care treceau prin
Rȋmnicu Sӑrat, Mӑicӑnești Weigand a ajuns şi ȋn Galaţi.
Drumul peste Dunӑre s-a meritat, pentru ca sӑ ajungӑ ȋn Dobrogea, iar
trecând peste apӑ a ajuns ȋn Zalӑu, unde nu ar fi putut intra dacӑ nu ar fi fost ajutat de
poliţie.Trecând pe lângӑ un sir muntos, apoi prin Isaccea (care avea o populaţie formatӑ
din turci, ruși, bulgari, greci și români) apoi printr-o câmpie mӑnoasӑ cu sate ȋngrijite,
ajunse la Tulcea, de lângӑ Dunӑre, pe data de 25 august, pe searӑ, fiind cazaţi la un
hotel unde au auzit vorbindu-se nemţește ȋn dialectul șvӑbesc. Erau colonii de nemţi,
care veniserӑ ȋn Dobrogea din sudul Rusiei.
A doua zi spre prânz au pornit ajungând ȋn Catalui, localitate aflatӑ nu chiar ȋn
direcţia de mers a anchetatorului dar care era interesantӑ, deoarece avea o populaţie
formată din nemţi, bulgari, români și italieni, fiind primit de cӑtre preotul german cu toate
formalitӑţile care ţineau de acest popor, cu unt proaspӑt etc, dupӑ care seara a ajuns ȋn
Babadag localitate așezatӑ la poalele munţilor, unde a ȋnnoptat. Românii de acolo,
puţini la numӑr, care s-au așezat în zonă de pe vremea turcilor, vorbeau muntenește, ȋn
timp ce spre nord se vorbea moldovenește. Mergând pe o stradӑ cu o texturӑ bunӑ a
ajuns la prânz ȋn Tariverdi și Cogealac, localitӑţi situate aproape una de alta, a cӑror
populaţie provenea din sudul Rusiei venind ȋn zonӑ ȋn timpul ocupaţiei turcești, ȋn timp
ce ȋn Catalui și Atmagea erau venite colonii de nemţi ȋncӑ de pe vremea turcilor. Pentru
a cunoaște mai de aproape viaţa și modul de trai al localnicilor a rӑmas peste noapte la
profesorul Fischer. Din cauzӑ cӑ timpul nu i-a permis, a plecat a doua zi prin Cicricci,
254

care are o populaţie amestecatӑ formată din nemţi și români, la fel ca și Caramurat,
localitatea din apropiere, iar mergând spre satul Cogealia a trebuit sӑ urmeze un drum
plin de praf, aici locuind nemţi, români, turci și tӑtari. Spre seara au ajuns ȋn Constanţa,
de unde a doua zi a traversat Dobrogea pânӑ la Cernavodӑ, unde era zi de târg ocazie
cu care a petrecut o jumӑtate de zi ȋn zonӑ. Ȋntre Babadag și Constanţa și de acolo
pânӑ la Cernavodӑ , nu a avut nimic de anchetat deoarece populaţia româneascӑ era
așa de amestecatӑ, ȋncât o anchetӑ dialectalӑ nu ar fi fost posibilӑ. Dar de-a lungul
Dunӑrii, drum pe care l-a suit pe jos, erau numai sate cu populaţii vechi românești, cele
mai multe foarte sӑrace, ȋnsӑ care au reușit sӑ ajungӑ la un nivel de trai mulţumitor,
care pe vremea turcilor trӑiau ȋn bordeie, locuințe care ȋntre timp au ajuns cazuri izolate.
Trecând prin Topal, Hȋrșova, Ostrov,Turcoaia, sate extrem de sӑrace, a ajuns
ȋn orӑșelul Mӑcin, dupӑ care trecând Dunӑrea a ajuns ȋn Brӑila,unde s-a odihnit o zi
primind toate cele necesare ȋngrijirii corporale ȋn casa avocatului Cociaș, lucru care i-a
permis sӑ uite cӑldurile și drumurile prӑfuite din Dobrogea. Cu puteri noi cei doi au
pornit spre Brӑila pe 5 octombrie, apoi de acolo au plecat spre sud, pentru a cerceta
partea de est a Ialomiţei. Trecând prin Chiscani și Gropeni spre Stӑncuţa, unde a
ȋnnoptat, a ȋntâlnit mulţi mocani din Siliștea, care erau numiţi “ţuţuieni”, ȋn timp ce cei din
ȋmprejurimile Branului se numeau “Moroieni”.
Trecând prin Luciu, au plecat cӑtreŢândӑrei de lângӑ Ialomiţa, apoi spre
Vlӑdeni. Weigand a constatat cӑ ȋn toate satele ȋncepând din Brӑila existau elemente
bulgӑrești destul de multe, dar acestea au fost romanizate ȋntre timp, numai fizionomia
oamenilor și numele acestora mai dezvӑluie acest lucru .Dar ȋn Brӑila s-au pӑstrat multe
dintre ele. A urmat drumul de-a lungul Dunӑrii și a urcat prin Borcea-Arme, de-a lungul
cӑreia se aflau sate frumoase ca Gӑiţӑ, Fӑcӑieni, Lateni, Bordușani, Cegani, Fetești (un
orӑșel frumușel de provincie), Budești, Gӑderea, Şocarici, unde l-a cunoscut pe
proprietarul Apostol, un neamţ care a arendat 35000 de hectare de pӑmânt de la
localnici, la care anchetatorul a fost gӑzduit foarte bine. La curtea acestui moșier trӑiau
ȋn deplinӑ armonie un lup cu niște câinii, fӑrӑ sӑ existe vreo problemă, lucru care l-a
impresionat pe Weigand.
Ȋn Cioroi, a avut ocazia sӑ ȋnveţe uneltele de pescuit, pe care le-a trecut ȋn
glosar. Pescarii erau cei mai mulţi de origine rusӑ. La Toeni, a pӑrӑsit strada care ducea
spre Cӑlӑrași și s-a ȋndreptat spre nord, spre Gambetta, o așezare nouӑ, la fel ca și
Radu Negru și Stoienești, cu o populaţie româneascӑ amestecatӑ, a traversat pentru a
doua oarӑ Bӑrӑganul și s-a oprit spre a ȋnnopta ȋn Slobozia. Despre Câmpia
Bӑrӑganului, Weigand a notat printre altele, cӑ era foarte mӑnoasӑ și mult mai evoluatӑ
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chiar mai construitӑ, dacӑ se raporta la celelalte zone ale ţӑrii, iar aici nu existau deloc
pӑduri.
La nord de Ialomiţa, terenul era mai neted, ȋntâlnindu-se pe alocuri zone
mlӑștinoase și multe iazuri. A trecut prin Jazu, Smyrna, apoi prin apropiere de Cioara
unde a ȋntâlnit moșia d-lui Simon Cociaș, pe care erau plantaţi salcâmi, care ȋntr-o zonӑ
unde nu se gӑseau pӑduri, erau o minune și datoritӑ faptului cӑ se dezvoltau foarte
repede. Ţinând drumul spre nord pânӑ la Şutești la râul Buzӑului, a dat de moșia
familiei Şuţu. Populaţia era formatӑ aproape jumӑtate din ţigani, care erau recunoscuţi
ca și muzicieni și care trӑiau ȋn relaţii pașnice. Dar și ȋn Slobozia și Ţӑndӑrei, ţiganii
erau ȋn procent mare. A mers ȋn direcţia opusӑ curgerii râlui Buzӑu, trecând prin
Gurguieși cӑtre Cotulung, sӑtuc așezat pe lângӑ Siret . Mergând mai departe pe o
vreme ceţoasӑ, a ajuns ȋn Vӑdeni, apoi trecând podul ȋn apropierea Galaţiului, au intrat
pe drumul ce ducea spre Pechea, dar s-au ȋntors spre nord ȋndreptându-se spre
Cismele, unde au luat prânzul.Trecând apoi prin Valea Mӑlinului, au ajuns spre searӑ ȋn
Scȋnteiești, unde au rӑmas pânâ a doua zi ȋn familia preotului local, unde nu a avut
altceva de fӑcut decât sӑ-și continue transcrierea dialectului moldovean. La ora 2, s-a
ȋndreptat spre Foltești unde a fost primit foarte frumos de profesorul satului cu care a
fӑcut o plimbare cu trenul pânӑ la staţiunea Goloșei, numitӑ și Lascӑr Catargiu unde a
vizital spitalul, unde veneau sӑ se trateze oameni din toatӑ zona. Cu aceastӑ ocazie, a
putut sӑ facӑ anchetӑ dialectalӑ pe subiecţi care proveneau de la distanţe mai mari.
Aceastӑ acţiune, a ţinut pânӑ la amiazӑ când Weigand dupӑ ce și-a recuperat trӑsura a
ajuns ȋn aceiași zi, pe ȋnserate la Oancia. Urcând Valea Prutului spre Rogojeni, Cȋrja,
Fӑlciu a vӑzut ȋn port vapoare rӑsturnate care nu au mai putut pleca de sӑptӑmâni
ȋntregi din cauzӑ cӑ secase apa. Spre dimineaţӑ ȋncepuse o ploaie torenţialӑ spre
bucuria localnicilor, fenomen care l-a ȋmpins pe Weigand sӑ opreascӑ ȋn Berezeni, unde
ȋn casa primarului, a putut ancheta oameni din Tupilaţi, sat așezat la vest de localitatea
unde se afla profesorul, ȋn munţi, fiind singurul sat ȋn România, fӑcând excepţie de
Dobrogea , cu o populaţie ce vorbea limba turcӑ. Oamenii erau numiţi ”Gӑgӑuţi”, ceea
ce ȋnsemna creștini vorbitori de limba turcӑ, care ar fi putut avea origini diferite. Oamenii
pӑreau a fi bulgari dar acest lucru nu se putea constata cu exactitate ȋnsӑ erau cu
siguranţӑ veniţi din Dobrogea. Deși cӑsӑtoriile se fӑceau adesea cu parteneri români, ȋși
pӑstrau limba turcӑ, limba pe care partenerii români trebuiau sӑ o ȋnveţe ȋntr-un interval
de unu pânӑ la doi ani. Dupӑ o cӑlӑtorie unde nu au vӑzut timp ȋndelungat nici un sat,
au dat ȋntr-un sfârșit de Pӑhnești, așezat la nord de Huși, unde au poposit timp de o
orӑ. Au plecat mai departe ajungând ȋn Stӑlinești, unde deoarece nu a gӑsit loc de
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poposire, a plecat spre Huși, localitate așezatӑ ȋntr-o vale, ȋnconjuratӑ de pӑduri, unde a
dat de un hotel bun având ocazia sӑ facӑ anchetӑ dialectalӑ unei ţӑrӑnci din Şӑșcani și
unei fetiţe din Cordeni. Ziua urmӑtoare a plecat în călătorie spre Dolhești, de unde ȋn
compania profesorului ȋn casa cӑruia a fost primit, a plecat ȋn localitatea din apropiere,
numitӑ Pietriș a cӑrei populaţie e formată din 180 de familii de ţigani și 30 de lingurari,
care sunt de fapt aceiași, adicӑ tot ţigani, ca și locuitorii din Bӑieși, din Ardeal. Ţiganii de
aici erau agricultori, dar existau și muzicanţi printre ei.
A doua zi a fost așteptat ȋn Iași, dar a fost ademenit de primirea frumoasӑ a
unui neamţ din Poieni, care i-a aranjat o ȋntâlnire ȋn care a fӑcut și anchetӑ dialectalӑ.
Localitatea era populatӑ de români dar și de iudei, și de ţigani lingurari. Dis de
dimineaţӑ, a pornit la drum ajungând cum și-a propus ȋn Iași, oraș care se rӑspândea,
prin turnurile sale, pe mai multe coline, ȋn care existau bulevarde asfaltate și o bisericӑ
cunoscutӑ “Trei Ierarhi”. Capitala Moldovei i-a uimit pe Weigand și pe Byhan, mai ales
ȋn momentul când a trecut prin faţa universitӑţii, a fost strӑpuns de dorinţa de a intra și
de a vizita biblioteca impunӑtoare a acesteia. Era exact pe data de 20 august iar
Weigand ar fi trebuit sӑ se grӑbeascӑ, daca vroia sӑ ajungӑ sӑ viziteze și Dorohoiul. Ȋn
momentul ȋn care a trecut prin faţa seminarului de profesori, aflat la ieșirea din oraș, nu
se prea știe din ce motiv, cӑruţa s-a aprins, fapt ce a determinat ȋntârzierea cu o orӑ,
datoritӑ timpului alocat reparӑrii trӑsurii, plecând apoi mai departe, deși se lӑsase
ȋntunericul spre satul Rӑdiul lui Tӑtar, unde a oprit, fiind gӑzduit de un profesor local.
Din cauzӑ cӑ ȋn ziua urmӑtoare ploua foarte tare, drumul spre Dorohoi prin locuri
neasfaltate ȋi era practic imposibil, de aceea s-au reorientat spre sud, dând de o șosea
asfaltatӑ pe care au ajuns la Tȋrgu-Frumos pe la 6 seara, unde au gӑsit gӑzduire ȋntr-un
hotel mizerabil al unui iudeu. A plecat mai apoi spre Miclӑușeni, dupӑ care a urmat
Mirceștiul, locul de naștere al lui Alecsandri, apoi Hӑlӑuceștiul, unde dupӑ ce au luat
prânzul au poposit la moșia lui Miclescu din Stolnice, fiind primiţi foarte bine. Spre
Pașcani au urmat drumul prin Valea Siretului, de unde traversând un munte spre vest,
au ajuns ȋn Valea Moldovei, pe care deja o vizitase, ca mai pe urmӑ sӑ ajungӑ ȋn
Fӑlticeni, unde Weigand și-a lӑsat trӑsura peste iarnӑ la prietenul lui Gorovei. Dupӑ
acest moment, a urmat ȋncӑ o vizitӑ la București și Sinaia, pentru a-și rezolva unele
probleme, iar pe 1 noiembrie se aflau din nou ȋn Germania, având nevoie de o perioadӑ
ȋn care sӑ se refacӑ. Cӑlӑtoria i-a durat mai mult de trei luni, timp ȋn care a vizitat 147
de sate cu scopul de a face anchetӑ dialectalӑ. Din cauzӑ cӑ sosirile lui ȋn teritoriu au
fost anunţate mereu, a fost scutit de neplӑcerile produse de confundarea lui cu un spion
sau cu un socialist. Deoarece peste tot a fost primit cu o foarte mare ospitalitate
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indiferent dacӑ acest fapt se ȋntâmpla la curtea unui moșier sau la cea a unui simplu
ţӑran, Weigand a pӑstrat aceste momente ȋn memoria sa, ca fiind frumoase, ele
ȋnsoţindu-l pe tot parcursul vieţii.

10.1.1 Populaţia strӑinӑ pe care Weigand a ȋntâlnit-o ȋn Moldova
Pe lângӑ meritul deosebit pe care Weigand l-a avut, acela de a face anchetӑ
dialectalӑ, el a onorat poporul român fӑcând ȋncӑ un lucru demn de istorie și anume a
fӑcut ceea ce am putea numi, recesӑmântul populaţiei, uneori structurat pe clase
sociale. Ceea ce impresioneazӑ foarte mult, sunt cifrele pe care le dӑ și care erau ȋn
concordanţӑ cu realitӑţile vremii.
Traversând Moldova ȋn toate direcţiile, Weigand a intrat ȋn contact direct cu
populaţiile convieţuitoare din aceastӑ zonӑ, iar dupӑ cum nota aici locuiau:
1.Iudei- dupӑ cum cifrele o arӑtau se pare cӑ deţineau cel mai mare procent,
fiind așezaţi nu numai ȋn orașe ci și ȋn sate, iar ȋn Moldova ei reprezentau aproximativ
jumӑtate din populaţia totalӑ dacӑ nu cumva mai mult de atât. Spre exemplu, Iașul,
capital Moldovei, avea 32000 de iudei și 25000 de români (date luate de Weigand din
Marele Dicţionar Geografic), ȋn Dorohoi 4300 iudei și 4150 români, ȋn Botoșani 14400
de iudei și 13400 de români, Fӑlticeniul 5100 de iudei şi 3000 români, ȋn Bacӑu 6100
iudei și 5100 români, ceea ce denotӑ cӑ ȋn orașele principale din nordul Moldovei, iudeii
erau preponderenţi, ȋn timp ce ȋn sud lucrurile se schimbau puţin ȋn favoarea românilor
dar numӑrul lor rӑmânea mare; Focșaniul avea 4260 iudei și 11500 de români, ȋn Galaţi
existau 13000 de iudei și 34000 români, dar existau și orașe de provincie ȋn care
elementul iudaic era preponderant. Nu exista amestecare ȋntre populaţia iudaicӑ și cea
româneascӑ, nici de o naționalizare nu putea fi vorba, și deși iudeii puteau vorbi toţi
românește, ei se comportau ca și când ar fi iudei-nemţi, ȋmprumutând totuși din lexicul
românesc prin aceastӑ filierӑ. Dar fenomenul invers nu a fost ȋntâlnit de Weigand, adicӑ
nu cunoaște nici mӑcar un cuvânt nemţesc care prin intermediul limbii ebraice sӑ fi
pӑtruns ȋn limba românӑ, deși ȋn ziarele evreilor existau destule cuvinte nemţești, ceea
ce ar fi putut determina modificarea sintaxei și a stilului limbii române din ce ȋn ce mai
mult, determinând distanţarea limbii populare de cea literarӑ.
2.Maghiarii. Moldova avea numeroși maghiari, dar aceștia s-au romanizat ȋn
mare parte, ȋnsӑ existau printre ei unii care nu vroiau sӑ renunţe la limba maternӑ, ȋn
special cei care erau catolici. Dupӑ statistica din 1899 a preotului Malinowsky din Iași,
pe care Weigand a consultat-o ȋn Moldova, ar fi existat peste 70000 de credincioși
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catolici, dintre care 10000 erau nemţi, poleci, italieni etc., iar 58000 proveneau dintre
secui și ceangӑi, și 2100 din huși (mai exact din Rӑducӑneni) care nu erau nici secui
dar nici ceangӑi. Dintre cei 58000 se numӑrau aproximativ 13000 de maghiari din ţinutul
secuiesc, care dupӑ statistica preotului numit, nu ar fi fost trecuţi ȋn statistică, deși trӑiau
rӑspândiţi prin diferite localitӑţi, care aparţineau de regiunea Trotuși.
Weigand ȋn cӑlӑtoria lui dialectalӑ prin Moldova a ȋntâlnit numeroase sate ȋn
care existau maghiari, iar numele acestora este publicat ȋn anuarul numӑrul nouӑ, la
p.155-156.
Anchetatorul a urmӑrit și fenomenul de asimilare al populaţiei maghiare, de
cӑtre români despre care se spunea cӑ a avut loc ȋn special ȋn satele izolate sau ȋn
locurile unde populaţia maghiarӑ era redusӑ numeric și trӑia printre români ca de
exemplu ȋn Adjud, Bӑlcuţa, şi ȋn multe sate care purtau numele de Secuiești şi care se
aflau ȋn Valea Siretului. Pe deasupra, mulţi secui catolici, stabiliţi printre românii din
zonele muntoase erau reformaţi, locuiau la orașe și lucrau pe pӑmânturi sau ȋn fabrici
dupӑ care se ȋntorceau ȋn ţinuturile natale. Se știa cӑ ȋn Valea Trotușului dar și pe vӑile
alӑturate existau tot secui, acolo aflându-se centru unde locuiau ei. Dar ȋn Valea
Siretului, Weigand a descoperit o populaţie care era diferitӑ de secui dar era tot
vorbitoare de limba maghiarӑ, e vorba de ceangӑi, care și ei erau catolici, dar care ȋntre
timp s-au romanizat ȋn cea mai mare parte. Ȋn Roman existau multe parohii catolice;
numele lor este amintit de Weigand ȋn anuarul al nouӑlea la p.156-157.
Weigand a prezentat ca existând un total de 45000 de ceangӑi catolici dintre
care cea mai mare parte au fost romanizaţi, dar cel mult 18000 care erau rӑspândiţi ȋn
zece comunitӑţi, mai folosesc limba maghiarӑ în principal ca limbӑ de exprimare, astfel
dacӑ se socotesc secuiii vorbitori de limbӑ maghiarӑ, ar rezulta 30000 de locuitori
români, vorbitori și de limbӑ maghiarӑ.
3.Rușii. Dintre rușii care s-au așezat ȋn Moldova, trebuie amintiţi lipovenii dar și
rutenii care au ajuns ȋn Bucovina. Pe vremea când se strângea recolta veneau ȋn ţarӑ și
ruteni din Galiţia ȋn numӑr foarte mare, rӑmânând sӑ munceascӑ chiar dupӑ ce le expira
viza. Cele mai multe comunitӑţi rusești, se aflau aproape de graniţӑ, deci ȋn judeţele
Dorohoi, Botoșani, Iași, Suceava, Vaslui. Fiind foarte religioși, aceștia ȋși construiau și
bisericile lor. Rușii vorbeau ȋntre ei limba rusӑ dar cunoșteau bine și românește; au
existat și cazuri când au fost romanizaţi, ca de exemplu ȋn Slobozia din Bȋrlad. Cei mai
mulţi dintre ei au venit ȋn ţarӑ târziu abia ȋn secolul al XVIII-lea când Bucovina a trecut
de partea austriecilor, cei mai mulţi lipoveni venind ȋn acele timpuri.
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4.Bulgarii.Nu ȋi era cunoscut lui Weigand ca ȋn Moldova sӑ fi existat comunitӑţi
de bulgari. Ȋn cel mai bun caz s-ar putea aminti totuși satul Tupilaţi din Fӑlciu, unde
chiar aici locuitorii deși aveau origine bulgarӑ vorbeau turcește, fiind numiţi “Gӑgӑuţi”.
Totuși numӑrul bulgarilor din Moldova nu era mic deoarece ȋn orașele Huși, Vaslui,
Bȋrlad și Tecuci, numӑrul bulgarilor care deţineau cetӑţenia românӑ era ȋnsemnat, chiar
ȋn Valea Bȋrladului se ȋntâlneau cultivatori de legume bulgari, chiar și portul ţӑranilor
români din Vaslui de pe Valea Bȋrladului era influenţat de portul bulgӑresc.
Moldova avea o populaţie destul de variatӑ: orașele și pieţele erau invadate de
iudei, populaţia regiunii fiind ȋn cea mai mare parte totuși moldoveneascӑ, dar ȋn nord
existau și ruși, ȋn timp ce ȋn vest pe Valea Siretului și cea a Trotușului erau secui
vorbitori de maghiarӑ și ceangӑi, iar ȋn centru ȋn Valea Bȋrladului existau bulgari. Ȋn timp
ce rușii și ceangӑii se ȋnmulţeau rapid, secuii și bulgarii erau asimilaţi ȋncet dar sigur,
numai iudeii rӑmâneau iudei.
Ȋn Dobrogea, zonӑ cu o mulţime de naţionalitӑţi, relaţiile etnografice s-au
schimbat foarte mult mai ales de când zona a fost ȋncorporatӑ ȋn România, mai ȋntâi
prin emigrӑrile turcești, apoi prin imigrӑrile din partea românilor care au format pânӑ la
urmӑ populaţia majoritarӑ.

10.1.2 Descrierea caracteristicilor dialectelor din Moldova și
Dobrogea
10.1.2.1 Prezentarea rezultatelor anchetei din teren
1.cȋne
1.1a)kuńi 513
1.3a)kune 488
b)kuni 493-512, 514-565, 567, 575-578, 584, 614-634
c)kuneli 490
1.4a)kuine 489,492
b) kuinile 579-583,585-613
c) kuinili 491,566, 568-574
2.fӑinӑ
2.1a)fo no 488-511,516-524, 526-568, 573-620, 623-634
b)fo no 569-572, 621, 622
2.3 forino 512-515, 525
5.3 grȋu
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3.1gruu 488, 489, 491-505, 507, 509-535, 537-628, 631-634
3.2greu 490
3.4 grou 506, 508, 536, 629, 630
4.orz
4.1ordz 496-497, 507-549, 552-556, 615-634
4.4orz 488-495,498-506,550, 551,557-614
5.secarӑ
5.1 sokaro 489,492,499,501,505-509,511,515-517,519,522-527,530-533,536-539,541559,561-563,565,567,575-579,584,594,614-633
5.2b)sakaro

488,493-498,500,502-504,510,512-514,518,520,521,528,

529,534,535,

540,560,564,634
5.4 se i karo 490,491,566,568-574,580-583,585-593,595-613
6.mӑnȋnc
6.1mu k 488-490,501
6.3a)monu k 491-500,502-634
7.pasere
7.4c)p sore-pl.posorĭ 492-565,567,575-579,584,594,614-634
7.6p sere-pl.poserĭ 488-491,566,568-574,580-583,585-593,595-613
8.zboarӑ
8.1b)zboro u 488-634
9.rȋndunea
9.3b) runduriko 488
c)runduniko pl. rundunele 489-555,567,574-584,590,595,597,613-634; rundunitš
566,568-573,585-589,591-594,596,598-612
10.vrabie
10.10b)vr b ie-pl.vrob i 488-490,514,515
10.12 vr

io sau vra ii pl.vro i 491-512,516-518,520,521,523,525-527,529-634

10.13b)vr d io-pl.vrod i 519,522,524,528
10.14b)vrabdźio pl.vrobdźi 513
11.aripӑ
11.4c)ar po -pl.ar pḱ 488-490,494,514,515
d)ar po-pl.ari p t 519,522,524,528
e) ar po-pl.ar ḱ 491-493,495-511,516-518,520,521,523,525-527,529-634
f)ar po-pl.ar pt 513
g) ar po-pl. ar ḱ 512
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12.panӑ
12.1pano u] 490-634
12.2peno 488,489
13.ușӑ
13.1ušo u] 490,492-505,510-518,520-535,538-584,587-634
13.2uso 506,507,508,519,536,537
13.3uše 488,489,491,585,586
14.chee
14.1.b)ḱeio 494-496,498,508-512,514-518,520,521,523,525-527,529-531,536,554
14.2d) t eio 513
14.3b) t eio 519,522,524,528
14.4b)ḱeii 542-553,555-560,562-565,574
14.6 ḱẹii 561,566-573,575-606,608-634
14.8 ḱẹio 488-493,497,499-507,532-535,537-541
14.9 ḱio 607
15.fier
15.4 her 488-491,493-506,509,510,512,516,518-527,529-539,543-593,595-629
15.5 er 507,508,511,513-515,517,528,540-542,594,630-634
15.10 ḱer 492
15.11 tsier 506-formӑ ȋntâlnitӑ la ceangӑii din Bacӑu
16.cuiu
16.2 kui 488-634
17.scaun
17.2 skaun 488-634
18.masӑ
18.2 a)maso u -pl.meso u] 494-496,512-535,540-550,553-554,557,559,560,562-565
c)mas u -pl.mẹs u 536-538,551,552,561,576,577,578
18.4maso u -pl.meso u]497,499,503-511,539,555,556,558,567,575,579,584,594,614634
18.5a)maso-pl.mese 488-493,500-502,572-574,580-583,585-586,588-593,595-613
b)maso -pl.mẹsi566,568,571
18.6 maso-pl.maso 498,587
19.bisericӑ
19.1biseriko,494-499,503-505,508,509,515,536,538-540,544-550,552-560,562-565,
567,575-579,584,614-634
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19.4b)bisẹriko

488-493,500-502,506,507,537,551,561,566,568-572,580-583,585-595,

598- 609, 611-613
e)biseriko 510-514,516-535,541-543,573,574,596,597,610
20.piatrӑ
20.2 pḱatro 488,489,514,515
20.3 pt atro 519,528
20.4 pt atro 513
20.5 ḱatro u] 490-512,516-518,520,521,523,525-527,529-634
20.6 t atro 522,524
21.casӑ
21.1kasu -pl.kuoš 562,563
21.3 a)kasu-pl.kos 497;pl.kuos 507,508,513-515,525
b)kasu-pl.kus 522,524,543,552
21.4 kase u]-pl.kase[i]488-492,501,566,568-574,580-583,585-593,595-613
21.5 kaso u -pl.kaso u] 493-496,498-500,502-506,509-512,516-521,526-542,544-551,
553-561,564,565,567,575-579,584,594,614-634
22. piept
22.5a)ḱept,488-512,514-518,520,521,523,525-527,529-547,549-556,558-563,566-575,
577-615,618-621, 624-626,629,631-634
b)ḱept 622,623,627,628,630
c)ḱopt 548,557,564,565,576,616,617
22.6 a)t ept 519,522,524,528
22.7 t ept 513
22.b piepten 3c)ḱeptene,ḱeptene,ḱeptini 488-512,514-518,520,521,523,525-527,529634
4a)t ept ine 519,522,524,528
5c)t ept ińe 513
23a.sin sun 488-634
23b.inimӑ 1. nimo u]488-634
2.ińimu513
24a.dinte 1c) i ḱe 529 int e 506
2a)dźint e 513
b)d int e 522,28
3a)dinte[i]488-505,509-512,516,517,520,521,526,527,530-535,538,542634
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b)dint e 507,508,514,515,519,536,537
c)dintee 518,523-525,539-541
24b.mӑsea 2a)mose 521,523,552
b)mose 508,509,510,607
3.moso 495-497,505,507-518,520,524-549,553-555,557,559,575, 779,
584, 594,615-634pl.mosoli sau mosoeli
4a)mose 488-491,498,501,561,566,568-574,580-583,585-593,595-613
5a)mos ,492,493,494,499,500,506,550,551,558,562,563,565,567,576578,614
b)mas 502-504,519,522,556,560,564
25.deget
25.1a) eźet 529
25.4a)dźeźet 506, 507,508,513,519
25.5c)d eźet 522, 528,536,537
25.8c)dedžet 490,491,494,495,585,586
d)dežet-pl.dešt 493,498
e)dešt,488,489,492,496-497,499-503,509,550,556,558,559,560,565-570,572-583,
587-613
f) dešt 551,561,571
g)de e źet,504,505,510-512,514-518,520,521,523-527,530-535,538-549,552555, 557-562,563,564,584,614-634
26.geanӑ
26.1a)źanu 503-505,507-550,552-560,562-565,567,575-578,584,594,614-634
c)źeno 498
26.4a)džano,488,489,492-497,500-502,551,561,566,568,572-574,579-583,585-593,
595-603,608-610
b)dźano 499,501,506
26.5a) dženo 490,491,569-571,604-607,611-613
27.sprinceanӑ
27.3a)sprin ano u ]498,503-550,552-560,562-565,575-578,584,594,614-629,631-634
b)sprintšano u]492,495-497,499,500,502,551,566-568,572-574,579583,585,593,595,601-603
e)sprintšenu 571,599,607,611-613
27.4spruntšano u] 488,489,493,494,501,561,586-592,596-598,600,608-610
27.6a)spruntšeno u]490,491,569,570,604,606
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b) sprun enu 630
28.a vȋnӑ 3.vunu -pl.vińi 513
4a)vuno u]-pl.vine 488-505,507-512,514-634
5.in-pl.ine 506
28b.unghie 1b)u
c)u

ie 586-589
io,488-505,507-512,514-518,520,521,523,525,526,527,529-542,

553 -558,562-564,596-613
2c)und io 506,519,522,524,528,529
3c)undźio 513
5.u

ii 543-552,559-561,565-585,590-595,614-634

29.picior
29.2c)pḱi or 514,515
29.3b)pt i or519,528
29.4a)ḱi or 498,503,505,507-512,516,518-520,521,523,525-527,529-550,552-560,562565,575-578,584,594,614-634
c)ḱitšor–pl.ḱitšore,488-492,494-497,499-502,504,506,551,561,566-574,579-583,
585-593, 595,596,602,609-613; ḱitšor-pl.ḱitšere 597-601,603-608
29.5 t i or 513,522,524
29.6 tšitšor 493
30.cӑcȋiu
30.3a)kolkui,489-491,502,512,514-516,518-520,524-526,529,540-544,546-549,552,
561, 563,572,578,580-609,611-613,620,621,623,624,627,628
c)kalkui 488,513,634
d) kolkoi 492-501,503-511,517,521-523,527-528,530-539,545,550,551,553-560,
562,564-571,573-577,579,610,614-619,622,625,626,629-633
31.genunchĭǔ
31.1a)źenu ḱe 498,504,508,509,536
b)źenu ḱ

505-507,510-518,520-521,523,525-527,529-535,537-550,552-560,562-

565, 567,575-578,584,594,614-634
f)źenunt e 519,522,524,528
31.5b) enu ḱe 488,489,490
e) enu ḱ 491,492,501
f) enuḱ 561,571,572
31.6 c) ienu ḱ 503
31.7c)dženu ḱe 493-495,499,500,551,582,583,585,589
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d)dženu ḱ 496,497,502,566,568,579,580,581
e) dženunḱ 569,570,573,574,586-588,590-593,595-613
31.b junicӑ 1b)džu ko 493-499,502; dźu ku 506
2a) žuni ko 488,489
3c)źu ku

503,505,507-515,517-560,562-564,566,567,575-578,584,

594,

614-634
6.žuniko 600-607
7.žu ko, u]490-492,500,501,504561,566,568-574,579-583,585-593,595,
613
32.grӑdinӑ
32.1a)grodźino 513
b)grod inu 524,525,528
32.2grodino u] 488-512,514-523,526,527,529-634
33.lemn
33.1a)l emn-pl.l emńe 513
33.2b) lẹmn-pl.lemńi 515
c)lẹmn-pl.lẹmne[i],551,552,556,561,566,568-572,575-577,579-582,584,586-595,
600-609,611-613
f).lẹmn-pl.lẹemne[i],488-512,514,516-550,553-555,557-560,562-565,567,573,
574, 578, 583,585, 596-599,610,614-634
34.mӑr
34.2 a)mor-pl.me e 513
34.3a)mor-pl.mere 488-493,497-505,515,553-560,562-565,567-574,578-580,583-609
b)mor-pl.mẹre[i] 551,552,561,566,575-577,581,582,611-613
e)mor-pl.mere 494-496,515
f)mor-pl.mẹeri 507-512,514,516-550,610,614-634
34.4b) mer-pl.mere506
35.parӑ
35.1a) paro u ] 490-634
35.2b) pero 488,489
36.roș
36.1b)rošf.rošuio,494,499,501-505,509-512,519-52`,527,529,534,540,543,546-554,
557-568
c)roš f.rošui 575-577,579,614,616-630
36.3 rošu f.rošie 488-492,586-589
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36.4b) ros f.rosio 506,507,508
c)f.rosuio 536
d)f. roso 537
36.5a)roš f.rošii 569-574,580-585,590-595,615
b)roš f.rošio 495-498,596-613
36.6roš,f.rošo u493,500,513-518,522-526,528,530-533,535,538,539, 541,542,545, 555,
556, 578,631-634
37.alb
37.1alb 488-549,551,553-555,561-564,597-603,605-613,619-622,624-627,629-634
37.2albǔ 550,552,556-560,565-596,604,614-618,623,628
38.galben
38.1a) galbin 488-491,566,568-574,580-583,585-593,595-613
38.2a) galbon 492-555,557-565,567,575-579,584,594,614,615,617-634
38.3galbun 556,616
39.verde
39.1verdźe 513
39.2verd e 514,515,528
39.3ver e 529
39.4a)verde i],488-498,500-512,516-527,530-537,539-551,553-555,557-560,562,563,
565,573,574,578-580,583-587,589-592,596-599,614-617,619-623
c)vẹrde,499,vẹrdi,538,552,556,561,564,566-572,575-577,581,582,588,593-595,
600- 613,618
e)verdi 624-634
40.vȋnӑt
40.1vunot 488-634
41.cireașӑ
41.1a) ire[ẹe šo u]=pl. 498,509-535,539-545,547-549,553-555,557,559,562, 564, 565,
594,622,628, 632, irẹešo pl. irẹš 503-505,538,546,550,552,556,558,560,563,575-578 ,
584,614-619,623-627,629-631,633
c) irẹesu pl. irẹs 506-508,536,537,620,621,634
41.4a) tširešo =pl. 490-497,499,501,572,609,610 tširešo pl.tširẹš 500,502,551,561,566571,573,574,579,582,583,585,592,596-603,605-608,611-613
b)tšireso -pl.tširẹs 606
h)tšurešu pl.tšurẹš 580,581,586-591,593,595,604
41.6b)tšerašo=pl.488,489
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42.stejar
42.1h)šteržar 590,591
42.3a)stežar i 488,489,492,518,520,521,527,533535,538,539,541,542,562,563,566,568
569,570,573,574,625,630-632,
b) stožar 494,495,497,498,511,516,517,519,522,523,525,526,561
d) štežar 490,491,493,499,500-505,509,510,528,530-532,534,540,543-560,564,
565,567,571, 572,575-589,592-624,626-629,633,634
e)st ežar 529
f)stažar 496,512-515,524
42.5 stezar 508, t ez r 506,507,536,537
43.frasin
43.1a)frasun520-526,528,529,532-543,546-558,562-564,567,576,578,579,594,616624, 627-632
b)frason492-519,527,530,531,544,545,559,560,565,575,584,614,615,625,626,
633, 634
c)frasin 488-491,461,466,469-474,480,483,485-493,595-613
44.a teiu 1a)t ei 513
2. ḱei 506,529
3.t ei507,508,519,536,537
4.tẹi ǔ 488-505,509-512,514,516,517,520,521,526,527,530-535,538,542-548,
550-555,557-613, 619,621,623,630,634
5.teeiǔ 515,518,522-525,528,536-541,549,556,614,618,620,622,625-629,631633
44b. rӑchitӑ 1a)roḱito u]488-512,514-518,520,521,523,525,527-579,582-634
b)rot ito 513
c)rot ito 519,522,524,526
3.riḱito 580,581
45a.pin 2.ḱin 490-496,500-504,512,513,518,527,561
3.pḱin 514-516
45b. vin 1a).vin502,503
2a)yin488-492,494-501,504,505,507,509,512,516,518,519,521,524,536,
544-583,585-588,590-593,595-629
3a)źin,508,510,511,513-515,517,520,522,523,525-535,537-543,584,594,
630-634
4a) in 493
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c)dźin 506
5b) in 589
45c.mĭerlӑ 3a) mńerlo 514,515
4a)ńerlo u] 492-498,500-512,516-585,591,594,623-634
b)ńirlo u] 488-491,499,513,586-590,592,593,595-622
45d. corb 3.korb pl.kor 488-512,514-518,520,521,523,525-527,529-634
4. korb pl.kord 519, 522, 524, 528
5.b) korb-pl.kordź 513
46.jneapӑn
46.1a) žnepun 513-515
46.4d) žorapun 494
47.cӑmașӑ
47.2 a) komašo u pl. komoš 490,501,561,566,572,574,580-583,585,590-593,595-613
b) kamašo-pl. kameš 492,500
47.3 b)komẹešo u]- pl.komeš 493-499,502-505,509-511,514,516-522,524-530,535,538551,553-556,562-565,567,575-579,584,594,614-634 pl. komẹešu 531-534
e)kamešu pl.kameš 512,513,523,552,557-560
44.4a) ḱimesu-pl.ḱimẹs 536,537
b) komeso -pl.komeso -pl.komes 506,507,508
44.7a)komaše-pl.komoš 489,573; kamaše-pl.kamoš/- uoš 488,491,568-571,586-589
48.cuţit
48.1 kutsut 488,489,493-505,507-560,562-565,567,575-579,584,594,614-634
48.3 kutsit 490-492,506,561,566,568-574,580-583,585-593,595-613
49.ţin
49.1tsun 522-535,541, 542,549,553,584,594,625-634
49.3 a) tsiu 490, 491, 506,568-574,580-583,585-593,595-613
b)tsui ǔ494-500,502-505,507-521,536,538-540,543-548,550-552,554-560,562567,575-579,614-629
49.4 a) tsuu 488,489,492,493,501,537,561
50.cer
50.1a) e 498,503-505,507-550,552-560,562-565,575-578,584,594,631-634
b) er 614-630
50.2 t e 506
50.4 b) tšer ĭ 488-497,499-502,551,561,566-574,579-583,585-593,595-613
51.nor
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51.1 nor-pl.norĭ 488-504,511,512,519,523,524,551,558-576,578,579,586-593,595-613
51.4 nor-pl.nourĭ 505-510
51.5 nour-pl.nourĭ 513-518,520-522,525-550, 552-557,577,580,581,584,594,614-634
51.6 nour-pl.nourĭ 582,583,585
52.umblu
52.1 umblu 513-517,519,522,523,531-534,575,630
52.2 umblu 488-512,518,520,521,524,526,528,530,535-574,575-629,633,634
53.3 omblu 525,527,529,631
53.searӑ
53.1saro u] 488-565,567,575-579,584,594,614-634
53.2 searo 566,568-574,580-583,585-593, 595-613
50a.soare 2b.sori 571,572,586-589,625-628,630
c. sorele 488,489
d.sorili 490-492,497-512,515-570,573-585,590-607
e.sorile 493-496, 513,514,607-615,618,622,629,631-634
54b. noapte 1a). nopt e 506-508,514,515,519,536,537
2a) nopte[i] 488-505,509-512,516,517,520,521,526,527,529-535,538,542570,573-585,598-624,629,631-634
b)nopti 571,572,586,625-628,630
3. nopt e 513
4.a)noptee 518,522-525,528,539-541
5. nopḱe 529
55.vȋnt vunt 488-634
56.vȋnd
56.2 so vundo u] 492-500,502-558,565,583-585,594,615-634
56.3 so vunzo 488-491,501,559-564,566-582,586-593,595-614
57.stea
57.1a)stea,488-495,499-504,551,556-558,561,564,566,567-578,580-583,585-606,608614
d) st ea –pl.st el e 513
57.4a)stẹe,496-498,505,509-512,514-518,520,521,523-527,530-535,538,542-550, 552555, 559, 560, 562,563,565,579,584,607,515-534
e) st ẹe 519,522,528,529,539-541
57.9 t e 506,507,536,537
58. șea
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58.1a) ša-pl. še e]le,488, 489,491,499-504,560,562,563,573,585,586,589,595,597
b) ša-pl.šoi 606,612
c) šea-pl.šeli 490, 492,493,495,523,527
d) ša-pl.šoli 550,551,555-558,565-572,574-578,582,583,596,601-605,607,610,611,
613,614
e) ša-pl.šale 561,580,581,587,588,590-593,598,599,600,608,609,611,612
58.2 a)šo-pl.šoi 522, 524-526,528,532,533
c) šo-pl.šo o e]li 494,496-498, 505,509-513,515-521,529-531,534,535,538-549,
552-554,559,564,579,584,594,615-634
58.4 c)so-pl.soli 506,507,536; se-pl.seli 508,537
59.viţel
59.3a) yitso 488, 489,509,516, 518,519, 522,523,524,527,536,561, 629
b) yitsel 490, 491,521 ; yitsel 568-571,573,598
59.4 c) źitso 511-515,517,520,526,528,529,532-535,537,539-542,579,584,594,630-634
59.5 a) itso 492-508,510,525, 530,531,538,543-560,562-567,575-578,614-628
c) itsel 572, 574,580-583,585-593,595-597,599-613
60.viţel
60.3 c)yitse 488-491,509,519,523,561,568-571,573-598
d) yitso 536
e) yitsuku 516,518,522,524,526,527,529,629
60.4 c)źitse o ] 511-515,517,520,521,534,535,537
f) źitsuku 528,532,533,539-542,630-634
60.5 c) its 492-494,499-507,551,556-560,562-565,567,575-578,614
d) itse 498,508,566,572,574,580-583,585-593,595-597,599-613
e) itso 495-497,510,525,530,531,538, 544-550,552,554,555,579,615-622
f) itsuku 543,553,584,594,623-628
60.b vulpe 1.vulpe 586-592,597-608
2. a)‘ulpe i 488-578,584,594,596,609-634
b) ulpi 579-583,585,593,595
60c. lup 3.lup-pl.lupḱ 488-512,514-518,520,521,523,525-527,529-592,594,599,609-634
4.lup-pl.lupt 519,522,524,528
5.lup-pl.lupt 513
6.lup-pl.luḱ 593,595-598,600-608
61. bӑrbat
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60.1borbat 489-493,495,499-502,505,507-509,513-515,517,522,526,542,543,549-559,
561-563,565-624,627-632
60.2b)barbat 488, 494,496-498,503,504,506,510-512,516,518-521,523-525,527-541,
544-548,560,564,625,626,633,634
62.nevastӑ
62.2 b) nevasto u –pl.neve[ẹe]ste 488-505,509,517,538,550-552,556-558,560-634
f) nivasto-pl.nivẹesti 510-512, 516,520,521,526,527,530-535,542-549,553-555,559
d) nevastu-pl.nevẹest i tee] 513-515,518,519,522-525,528,529,539-541
62.4 nivasto-pl.nive t I 506-508,536,537
63.bӑtrȋn
63.1 botrun sau chiar și batrun 488-628,630-631
63.5 botron 629,632-634
64.june
64.3 žune 488-492,572,596,597,600-608
65.a tȋnӑr 5a) tunor 488-495, 498-503,508-523,525,526,528-531,533,535,536-548,553569,572-583,585-594,600-624
c) tonor 496,497,504-507,524-527,532,534,550-552,570,571,584,595-599,
625-634
65.b slab 488-634
66. rȋd
66.1 a) rud pres.II rudz 496-498,507-549,552,553,555,556,615-634
c)rud pers.II ruz 492-495,499,500,502-505,550,551,554,557,558,565,583,584,594
66.3 a).ruz 488-491,501,506,559-564,566-582,585-593,595-614
67a. zic 1.dzuk 496,507,508,510-519,522-549,552,553,555,584,594,615-634
2.zuk,488,493-495,497-505,509-520,521,550,551,554,556-565,567,575-579,
614
3.zik 489-492,506,566,568-574,580-583,585-593,595-613
67b.vӑd 1a) vod pers II. vez 492-495,499,500502-505,550,551,554, 557,558, 565,583,
584,594
b) vod pers. II vedz 496-498, 507-549,552,553,555,556,615-634
2.voz 488-491,501,506,559-564,566-582,585-593,595-614
68a.dumnezeǔ 1a) dumńedzou 513,522
b) dumnedzou 496,497,507,508,514-519, 523,524,527-537,540-549,
552, 553,594,615,618,620-634
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2a) dumnezou 493-495,498-505,509-512,520,521,525,526,538, 539,
550 ,551,554, 556-565,567-570,575-579,584,614,616,617,619
b) dumńezou 492,506
5.dumnizeu 490,491,566,571-574,580-583,585-593,595-613
68b. jur 1.žur 488-492,500, 501,504,561,566,568-574,579-583,585-593,595-613
2b). džur 493-499, 502,516, dźur 506
5. źur 503,505,507-515,517-560,562-565,567,575-578,584,594,614-634
69.știu
69.3 t iu 506-508,536,537
69.5 štiu 488-505,509-535,538-634
70.pește
70.2 a)pešt e 513-515, 519,522,528
b) peštee 518, 523-525,539-541
70.3 pešḱe 529
70.4 a) pešte 552,553,570-573,578-593,595-613
b) pẹešte[i] 488-505,509-512,516,517,520,521,526,527,530-535,538,542-551,554569,574-577,594,614-634
70.6 pe ti 536,537; pe t e 506-508
71.aud
71.1 aúd 488-491,501,559-564,566-582,585-593,595-614
71.3 aúz 492-500, 502-558, 565,583,584,594,614-634
72. caut
72.1a) kaut 488, 489, 492-502,504-513,517, 518,520,521,523,525-529,594-629,631634
72.6 kat 490,491,503,514-516,519,522,524,593,630
73.lunĭ luń lun ĭ 488-634
74.marţĭ, marts ĭ 488-634
75.3 a) mńerkurĭ 514,515,528
75.4 ńerkurĭ 488-513,516-527,529-634
76.joi
76.1 źọi 503,505,507-515,517-560,562-565,567,575-578,584,594,614-634
76.2 žọi 488-492,500,501,504,561,566,568-574,579-583,585-593,595-613
76.3 džoi 493-499,502,516; dźọi 506
77.vineri
77.2 vinerĭ 488-634
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78. sȋmbӑtӑ
78.1 sumboto u]
78.3 somboto u] 525,527, 530, 562,566,574,577,580-583,610, 626,630-634
79.duminicӑ
79.1 dumińiku 513
79.2 dumini e ko u] 488-512,514-524,526-561.563-634
79.3 domeniku 525,562
80.un
80.1 un ,

, 488, 489,497-502,505-619,621-628,630,633,634

80.2 un 490-496,503,504
on respectiv õ 620,629,631,632
81.doĭ a)dọi f. douo 514,515,525,527
c) do[ọo uo 496,497,510,512,513,516-519,522-524,526,528-551,553, 556, 559,
564,568,626-634
e)f.dọuo 488-495,498-509,511,520,521,552,554,555,557,558,560-563,565, 566,
567,569-625
82.trei
82.1 trẹi 488-494,501,505,511,517,561,566-574,580-583,585-592,595-613
82.2 trii 495-500,502-504,506-510,512-516,518-560,562-565,575-579,584, 593,594,
614-634
83. patru 488-634
84. cincĭ
84.1 a) in 498,503-505,507-550,552-560,575-578,584,594,614-634
84.3 tšintš 488-497,499-502,551,561,566-574,579-583,585-593 595-613
85.șase
85.1 šaso u] 492-495,499,502-504,561,567,575,579
85.2 a) šase i 488-491,501,566.568-574,580-583,585-593,595-613
85.3 saso 506; soso 507,508,536,537
85.6šoesu,saušuosu496-498,500,505,509-535,538-560,562-565,576-578,584,594,614634
86.șapte
86.1d) šapte 488-495,499,502,504,561,566-575,579-583,585-593,595-613
86.2 b) še o pt e 513-515,519
c)šapḱe 529
e)še o ptee 518,522-525,528,539-541
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d)šo ,e]pti,496-498,500,501,503,505,509,510-512,516,517,520,521,526,527,530535,538,542-560,562-565,576-578,584,594,614-634
86.4sapt i 506; sopt I 507,508; sept i 536,537
87.opt 488-634
88.nouӑ
88.1 nouo 507,508,510-512,514,515,522,525-527,531,543,546-548
88.3nouo,489,494-498,501-506,509,513,516-521,523,524,528-530,532-542,544,545,
549-551,553-560,562-564,567,577,579,580,581,612,614-634
88.5 nọuo 488,490-493,499,500,552,561,565,566,568-576,578,582-611,613
89.zece
89.1c) dzetš 496,497
d)dzo i ,dzoe i 507,508,510-519,521-549,552,555,584,615-634
89.2 b) ze [i 498,503-505,520,550,558,562-564,575
d 1.zẹe e tš i 488-490,493-495,499-502,506,567.571-574,579,580,581,591,596599,608-610
d.2 zẹtše 491,492,561,566,568-570,582,583,585-590,592,593,595,600-607,611613
89.3 a)zo [i 509,551,554,556-560,565,576-578,594,614
90. unsprozetše unspretše resp.unsprodzos , unspre dar și un sptše
91.doisprozetše etc
92.treisprozetśe etc
93. paĭspozetše , pai sptše
94.śinspreś
95.2 šaispretše, spre

488-492,499-502,551,561,565-575,579-583,585-593,595-613

95.3 šoispretše spre

493-498,503-505,509-535,538-550,552-560,563,564, 576,584,

594,614-634
96.šaptespretše etc. šoptispretše etc.
97.optuspretše etc. opspretše etc
98.nouospretše etc
99.douӑzecĭ
99.1a)dọuozo 498,503-505,509-512,519-521,523-525,538,539,550,554-560,562-565,
575-578,584,594,614-617,619
c)douozotš 493-495,499,501,502,551,553
e) dọuzet 506
99.3 b) doudzo oe

507,508,513-518,522,526-537,540-549,552,555,618,620-634
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c) dọuodzotš 496,497
99.4 a) douzetš 488-492,500,561,566-574,579-583,585-593,595-613
100.de
100.1 dźi 513
100.2 do 490, 491,561,586-592,599-608
100.3 di, (de) 488,489,492-512,514-521,523-527,530-560,562-585,593-598,609-634
100.5 d i 522,528,529
101. din
101.1 dźin 513
101.2 a) dun 486-488,492, 499
b) don 490, 491,561,589-591,600-608
101.3 din 488, 489, 492-512,514-521,523-527,530-560,562-585, 593-598,609-634
101.5 d in 522,528,529
102. pe 1.pi(pe) 492-560,562-565,567, 575-579,584,594,614-634
102.3 po 488-491,561,566,568-574,580-583,585-593,595-613
103.pentru
103.1 pintru 489, 491,492,494,498-501,503,505-513,520,521,523-526,528,530-533,
535-539541-545,547,548,550-553,555-560,562-565,567,572-574,577-579,584-586,
594,611,612,614-626,628-634
103.2a) pontru488, 490,493,496,497,502,504,516,517,527,529, 534,540,554,566, 568,
569,580-583,585,590-593,595-605,613,627
b) puntru 495,514,515,519,522,546,549,561,570,571,575,576,587-589,610
103.6 pontru 518
104.și
104.1 ši 488-491,598-608
104.2 šu 492-505, 509-535,538-582,587-595,609-634
104.3 si 506 su 507,508,536,537
105.chĭamӑ
105.1 ḱamo u] 488-512,514-518,520,521,523,525-527,529-634
105.2 t amọ 519,522,524,528
105.3 t amo 513
106. șarpe
106.1šarpe 488-492,500,501,561,566,568-574,580-583,585-593,595-613 pl.šorḱ
106.2 šerpe 511-515; serpe 506
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106.3 šorpi, šoerpi 493-499,502-505,507-510,516-560,562-565,575-579,584,594,614634;pl ce mai adesea šorḱ
107.ceapӑ
107.1a)tšapo,488,489,492-495,497,499-502,551,573,575,579,580-583,586-593,595598, 601-603,608,610
b) apu 498,503-550,552-560,562-565,575-578,584,594,614-634; t apo 506
107.2 tšepo 490,491,496,561,566-572,599,600,60607,609,611-613
108. albinӑ
108.3 alb ino 514,515
108.4 a)al ino u] 490-512,516-518,520,521,523,525-527,529-634
b)ar ino 488,489
108.5 a)ald ino 519,522,524,528
b)aldźino 513
109.copil
109.3

kopḱil

488-512,514-518,520,521,523,525,526,527,529-589,591,592,594-599,

601-634
109.4 koḱil 590,593,600
109.5a)kopt il 519,522,524,528
b)kopt il 513
110.deal
110.1del(frecvent de ) 488-505,509-512,514-518,520,521,523,525,526,527,529-634
110.2a)d‘el 507,508,519,522,524,528
b)dźel 513
110.3 el 506,529
111.ovӑs
111.1 ovos 492-543,557-569,576-579,584,594,630-634
111.2 ovoz 488-491,570-575,580-583,585-593,595-613
111.3ovosk 544-556,614-629
112.carpӑn
112.1karpo u]n 492-565,567,575-579,584,594,614-634
112.2 karpen 488-491,566,568-574,580-583,585-593,595-613
113.salcie
113.1a)saltšie 488,489,566-574,579-583,585-593,595
b)saltšio 490-502,596-613; salt io 506
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113.2 sal ii 503-505,507-526,528-532,534-545,547-550,552,556-565,575-578, 584,
594,614-634
113.3 salko 546,551,553,554,555
113.4 saltso527,533
114.anin
114.1anin 572,599,600,611
114.2 a)arin 490-571,574-589,616,623-634
b)arine 488,489
Așa arӑtau rezultatele anchetei din Moldova și Dobrogea, sistematizate și
aplicate cuvintelor care formau chestionarul lui Weigand. Studiindu-i rezultatele cu
atenţie mi-am dat ușor seama, fӑcând câteva investigaţii locale dar și datoritӑ faptului
cӑ locuiesc ȋn Moldova, de faptul cӑ lingvistul nu s-a abӑtut deloc de la realitatea din
teren având și o ureche acuţitӑ și un simţ al datoriei și al rӑspunderii care l-a ȋnsufleţit
sӑ nu facӑ abateri sau compromisuri.
Weigand a observant foarte bine cum stӑteau lucrurile ȋn teren, de exemplu
surprinde faptul cӑ spre exemplu cӑ ȋn Moldova, și ȋntr-o parte din Muntenia seria
labialelor a fost ȋnlocuitӑ ȋn vorbire de cea a palatalelor. Mai mult, anchetatorul observa
foarte bine cӑ sunetele n,m ȋnainte de t,l se dizolvӑ ȋn procesul de nazalizare a vocalei
precedente , când sunetele stau la finalul cuvintelor pe care cade accentul ȋn propoziţie,
de ex. ȋn rӑzboi> u-rӑzboi. Despre dispariţia ȋn timpul pronunţӑrii a lui d așezat dupӑ n
Weigand a observat că acesta nu apare numai ȋn formarea participiului prezent , ci și ȋn
cuvintele când, unde fenomen foarte obișnuit: kun=cȋnd, uni=unde. Punctul de plecare
al cӑderii consoanelor așezate la finalul cuvintelor , îl constituie pronunţarea, care are
loc ȋn interiorul propoziţiei, la contactul cu alte consoane.
Un alt fenomen pe care Weigand l-a surprins ȋn timpul anchetelor sale din
aceastӑ regiune, a fost acela de sincopare, care apӑrea la cuvinte care se terminau sau
ȋncepeau cu aceleași silabe, fenomen pe care l-a remarcat cӑ ar avea tendinţa sӑ se
impunӑ chiar și ȋn limba literarӑ, spre exemplu se folosea: uite pentru uitӑ-te, iar lasӑ sӑ
moarӑ se auzea lasӑ moarӑ. Mai corect, cred cӑ ar fi trebuit ca lingvistul sӑ scrie
“lasӑmoarӑ” legat, deoarece sincopa dӑ senzaţia de fluiditate, de curgere a vorbirii,
cuvintele sunt pronunţate pe perioada unei expirӑri lente a unei singure cantitӑţi de aer,
sau o altӑ modalitate de marcare a sincopei identificate de Weigand, ar fi trebuit sӑ fie
“lassӑmoarӑ” cu doi de “s” deoarece sincopa lungește aceastӑ consoanӑ pentru a
recompensa lipsa celei dispӑrute. Prin cei doi de “s” nu aș marca doar sincopa vocalei
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”ӑ”, ci faptul cӑ acest fenomen lingvistic produce ȋn momentul apariţiei un alt fenomen și
anume lungirea unui sunet, de data aceasta a lui”s”.
Weigand amintește cӑ a ȋntâlnit și fenomenul de armonie vocalicӑ, ca de
exemplu ȋn glodoros pentru gloduros, dukundo-mo pentru ducându-mӑ etc, iar la
vocalele șoptite, anchetatorul a observant cӑ ele pot fi purtӑtoare de accent de
exemplu: așá se auzea ȋn pronunţie aš[á sau aš[o, aš[oe. 130

11.Dialectele românești din Peninsula Balcanicӑ
Principalul obiectiv al lui Weigand ȋn momentul ȋn care a venit pe teritoriul
unde se vorbea limba românӑ a fost sӑ realizeze o ȋmpӑrţire pe dialecte a acestei limbi
ţinând cont de trӑsӑturile fonetice zonale. Ca sӑ poatӑ identifica aceste trӑsӑturi,
Weigand a trebuit sӑ afle mai ȋntâi unde erau rӑspândiţi geografic românii. Așa se face
cӑ dupӑ ce s-a informat foarte bine, aria lui de studiu s-a extins și ȋn Peninsula
Balcanicӑ, deoarece acolo trӑiau pe lângӑ multe alte naţionalitӑţi și români care erau
rӑspândiţi din diferite motive, cele mai multe politico-administrative.
Weigand a ȋntâlnit români și ȋn Bulgaria și Serbia, iar despre caracteristicile
dialectului vorbit de aceștia s-a ocupat atunci când a descris dialectul din Oltenia, apoi
români și aromâni a ȋntâlnit și ȋn Bosnia, iar ȋn Albania doar aromâni.
Nu trebuie omis faptul cӑ Weigand este cel care a introdus ȋn cultura românӑ
termenul și noţiunea de aromân, nume dat românilor vorbitori de valahӑ și care trӑiau la
sud-vestul Peninsulei Balcanice, și care erau reprezentaţi de macedo-valahi, românii de
la sud, valachii din regiunea Pindus,valahii de peste Dunӑre , cuţo-vlahii și de ţinţari.
Altfel spus, Weigand a numit aromâni, pe toţi daco-românii care trӑiau la sud de
Dunӑre.131Acești aromâni au fost vizitaţi de Weigand ȋn perioada dintre 30 aprilie 1889
și 24 mai 1890 fiind rӑpândiţi ȋn Macedonia, Albania, Grecia și regiunea Epirus.
Anchetatorul a urmӑrit condiţiile sociale, culturale și politice ȋn care trӑiau acești
aromâni, apoi s-a oprit la detalii care ţin de modul lor de viaţӑ, de gândire dar mai ales
cu ce anume se confruntau și care erau neajunsurile lor. Așadar acestea erau regiuni
din Peninsula Balcanicӑ unde se vorbeau dialectele limbii române și unde trӑiau români.
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Vezi, G.Weigand,Neunter Jahresbericht des Instituts fűr Rumänische Sprache(Rumänisches
Seminar)zu Leipzig, Leipzig, 1902, p.138-183
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Vezi G.Weigand, Die Aromunen,ethnographisch-philologisch-historische Untersuchungen űber das
Volk der sogenannten Makedo-romanen oder Zinzaren, Leipzig, 1895 p. VII
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11.1 Cӑlӑtoria lui Weigand la românii și aromânii din Bulgaria
Weigand a trecut pentru prima datӑ ȋn partea de est a Bulgariei ȋn 1897, apoi ȋn
1898 a ajuns din nou ȋn aceastӑ ţarӑ, ȋn judeţul Widdin ocazie care ȋn loc sӑ-l
linișteascӑ i-a stârnit mai mult curiozitatea, și astfel revine pentru a-și lӑmuri problemele
ȋn 1908. Fiind atras de limba bulgarӑ, a vrut sӑ cunoascӑ mai de aproape această
limbă, ţara și oamenii, dar sӑ studieze și românii așezaţi de-a lungul Dunӑrii, dar și pe
aromânii așezaţi prin ţarӑ și la graniţele turcești și mai mult și-a propus sӑ descopere
urmele vechilor așezӑri ale românilor. Despre relaţiile care se stabilesc la nivel fonetic
ȋn limba vorbitӑ ȋn aceastӑ zonӑ, Weigand și-a propus sӑ publice câteva amӑnunte
doar, pentru ȋnceput preocupându-l celelalte detalii.
Ȋnsoţit de elevul sӑu din Bulgaria pe nume D.Michov din Tirnovo, Weigand
pleacӑ din Leipzig ȋn aceastӑ cӑlӑtorie, pe 1 august ca dupӑ douӑ zile sӑ ajungӑ ȋntâi ȋn
munţii Tatra din Debrezin, unde a mai fӑcut câteva completӑri la studiul sӑu dialectal
ȋnceput aici, dupӑ care a luat trenul, mergând și pe jos prin regiunea Crișului Negru,
spre Brad de lângӑ Crișului Alb, apoi spre Deva de la Mureș, a urmat traseul pânӑ ȋn
Petroșani, la graniţa româneascӑ, unde a fost primit și omenit frumos de români. Ajunși
la Calafat, au trecut canalul la Widdin pe 15 august ȋntâlnind pe strӑzi bulgari, turci,
români, ţigani și albanezi. Ȋnsoţiţi de prefect, au fost duși ȋn satul Gӑrci unde a studiat
dialectele bulgӑrești dar și pe cele românești. Pe Weigand nu-l interesa la localnici,
numai limba, portul, modul de a se ȋmbrӑca sau de a-și construi casele ci și viaţa, modul
cum erau priviţi, și mai ales poziţia socialӑ și politicӑ a românilor din zonӑ. Ceea ce
gӑsește este impresionant: românii trӑiau ȋn Bulgaria mai bine ca la ei ȋn ţarӑ:
pӑmânturile erau bune iar ei aveau destul de oferit, casele arӑtau bine ȋn exterior dar și
ȋn interior, fiecare ţӑran era propriul sӑu patron, având printre altele aceleași drepturi ca
și bulgarii, ba chiar aveau școlile lor cu predare ȋn limba românӑ, unde ȋnvӑţau cu
plӑcere și limba bulgarӑ. Ȋnsă acolo unde românii trӑiau amestecaţi printre bulgari se
observa o regresie a limbii române ȋn favoarea bulgarei. Weigand a observat un
fenomen care se desfӑșura fiind inevitabil și anume, ȋntre ţӑranii români și cei bulgari
existau asemӑnӑri de caracter; mediul social identic era responsabil de crearea
acelorași caractere. Românii ȋmprumutau de la bulgari modul de a se ȋmbrӑca, portul,
modul de a cultiva terenurile și multe alte lucruri .Traiul la un loc a determinat aplanarea
diferenţelor ȋnfӑţișӑrii fizice ȋntre români și bulgari, fiind dificil de identificat cine ce
naţionalitate avea. Aromânii nu se puteau recunoaște cu ușurinţӑ. Ȋn Kutova, Weigand a
ȋntâlnit primul aromân, care a fost foarte ȋncântat cӑ a avut posibilitatea sӑ poatӑ vorbi
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ȋn dialectul sӑu natal. Din Kutova au plecat spre Inova și Smӑrdan, iar deoarece zona a
fost cercetatӑ ȋn cӑlӑtoriile anterioare s-a ȋndreptat spre orӑșelul de munte Belogradžik,
de unde dupӑ ce și-au ȋncheiat studiile dialectale, au urcat prin munţi pânӑ au ajuns ȋn
Tessalia, de unde s-au ȋndreptat spre est spre satele Dolni-Lom, apoi traversând
Prevala, de unde dupӑ ce au urcat Valea Ogost, au fost ȋngroziţi de priveliștea ofilitӑ pe
care au ȋntâlnit-o, produsӑ de lipsa ploii pe o perioadӑ de trei luni; totul era uscat,
culturile compromise, atât ȋn Ungaria cât și ȋn România. Acest peisaj era ȋn antitezӑ cu
câmpurile verzi și roditoare de la Debreţin unde folosind un sistem de irigaţii, oamenii
și-ai menţinut culturile ȋn formӑ bunӑ. Grӑdinile de legume de care se ocupau turcii erau
foarte frumoase tot datoritӑ irigaţiilor, deși încă foarte primitive, acestea și-au dovedit
utilitatea.
Au ȋnnoptat ȋn Mitrofci de unde au plecat spre a poposi din nou ȋn Cerofci
unde au fӑcut și anchetӑ dialectalӑ. Pe 20 septembrie, au ajuns ȋn Živofci, deși erau
extrem de obosiţi, au reușit, ajutaţi de un vehicol, care i-a scӑpat de mersul pe jos, să
ajungă spre searӑ la Berkóvica, un orӑșel de la poalele munţilor Balcani, unde trӑiau
bulgari, turci, armeni, iudei, spanioli dar și 5 familii de aromâni.
Trecând peste Balcani, au ajuns la Wӑrschetz, un loc balnearic foarte
cunoscut din Bulgaria, cu izvoare de apӑ termalӑ bune pentru reumatism, loc unde au
gӑsit foarte greu locație pentru ca sӑ ȋnnopteze, zona fiind invadatӑ de turiști bolnavi,
veniţi la tratament. Cu tot renumele, staţiunea era puţin amenajatӑ, oamenii fiind destul
de sӑraci, ceea ce nu putea fi comparat cu o staţiune româneascӑ ca Slӑnicul din
Moldova, așezată ȋn munţi, unde luxul era foarte mare. Dimineaţa devreme, au plecat ȋn
compania unui iudeu cӑtre Vratza, apoi spre Mezdra, iar cândva ȋn timpul acelei nopţi,
ȋnsoţitorul lui a luat trenul ȋndreptându-se spre Tirnovo, locul lui natal, pentru a se
deconecta de cӑlӑtoria stresantӑ care durase trei sӑptӑmâni. Weigand a mai rӑmas o zi
ȋn Mezdra, ȋn casa unui aromân pe nume Handschi Arghir Dubo din Gopeș, de la care a
obţinut informaţii despre aromâni și români, dar unde a fӑcut și studii dialectale asupra
limbii române și aromâne, apoi a plecat cu trenul spre Sofia, unde a rӑmas pânӑ pe 30
august, ocupându-se de studiile dialectale și de studii de etnografie.

11.1.1 Vizita fӑcutӑ de Weigand aromânilor din Rilodagh
Reȋntâlnindu-se cu prietenul lui de drum Michof, cei doi s-au ȋndreptat cu forţe
proaspete spre sud la Radomir, apoi cu o cӑruţӑ spre Kűstendil. Pe drum, la Klisura au
studiat dialectul din satul Izvor, unde a primit informaţii de la un aromân venit ȋn zonӑ,
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despre aromânii din regiune, plecând mai apoi spre Dupnica. Ȋnsoţit de un lucrӑtor de la
bancӑ ajunge ȋn casa unui aromân din Bešbunar.
Pe 1 septembrie, și-au ȋnchiriat cai și au plecat prin munţi cu poteci abrupte,
până au ajuns ȋn Kolibi, zonӑ recunoscutӑ pentru brânza delicioasӑ pe care o fӑcea.
Aromânii ȋnvӑţaserӑ aceastӑ meserie de la o firmӑ din Constantinopol, care a trimis
câţiva iudei pentru a-i ȋnvӑţa aceastӑ meserie. Pe 2 septembrie s-a ocupat de realizarea
anchetelor sale dialectale, ajungând și ȋn satul Rilo, care era foarte aranjat semӑnând a
oraș, unde mâncarea și bӑutura erau foarte bune iar preţurile mici.
Dupӑ o cӑlӑtorie de 4 ore, au trecut printr-o vale sӑlbaticӑ cu un peisaj
romantic ajungând la mӑnӑstirea foarte cunoscutӑ Rilo, care era ȋnconjuratӑ de o
pӑdure deasӑ. Aceastӑ mӑnӑstire impunӑtoare ascundea și o bilbiotecӑ pe care
Weigand a vizitat-o și ȋn care nu a descoperit lucrӑri valoroase. Ajunși ȋn satul
Govedarci, au decis sӑ facӑ aici anchetӑ și sӑ se odihneascӑ, de unde a doua zi au
mers pe jos pânӑ ȋn Pasarel un sat bulgӑresc, cu nume românesc.
Weigand a ȋntâlnit ȋn valea superioarӑ a Isker-ului o populaţie care se diferenţia
vizibil de ceilalţi bulgari dar cel mai tare se diferenţiau de cei din judeţul Sofia. Cei doi
tovarӑși de drum apreciau ȋnӑlţimea și supleţea oamenilor din Govedaci și Madžare, și
acest tip de construcţie corporală se ȋntâlnea pânӑ la Pasarel și Lozen, mai exact pânӑ
unde ȋncepea câmpia din Sofia. Acest tipar era diferit de celӑlalt care aducea mai
aproape de un eschimos, mic cu nasul cârn. Ȋn Pasarel, Weigand nu a gӑsit urme de
români, dar a reușit sӑ-și ȋnchirieze doi cai și un bӑiat care sӑ ȋi ȋnsoţeascӑ o bucatӑ ,
continuându-și drumul paral cu graniţa turceascӑ, prin pӑduri, trecând prin sate din ce ȋn
ce mai sӑrace ajungând ȋn Lӑžen, din nou zonӑ cu izvoare de apӑ fierbinte pe care
le-au probat cu plӑcere pentru a se relaxa. Continuându-și drumul au ȋntâlnit o familie
de aromâni formată din bӑrbat, femeie și copiii care se ȋntorceau de la o nuntӑ,
ȋmbrӑcaţi frumos ȋn haine de sӑrbӑtoare. Apoi au mers trecând prin Tšepinsko peste
Rakitova, unde a avut ocazia sӑ controleze ȋntr-un han, dialectul pe care a fӑcut
anchetӑ dialectalӑ profesorul Miletič. Ajuns ȋn Bat k au fӑcut cunoștinţӑ cu bӑile turcești
de sânge pe care le-au inventat barbarii. Dupӑ ce au luat prânzul, s-au ȋndreptat spre
est trecând prin pӑduri ajungând spre seară ȋn satul unde trӑiau aromâni, Pizdiţӑ fiind
gӑzduiţi ȋntr-o familie foarte sӑracӑ, în care a discutat cu un aromân din Lӑžene de
lângӑ Pirdop, care i-a ofetit informaţii utile despre aromânii din Bulgaria. Ȋnsoţiţi de un
localnic ajunge urcând un munte foarte abrupt ȋn orӑșelul Peštera, care fӑcea impresie
bunӑ, ȋntâlnind multe femei aromânce vorbitoare de limba greacӑ.
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Pe un drum bun, au ajuns în Pazardžik, de unde au ȋnaintat ajungând la
Radovo, unde au fӑcut anchetӑ dialectalӑ, apoi cu ajutorul trenului ajung ȋn Pazardžik ,
apoi ȋn orașul Philippopel.

11.1.2 Traseul urmat de Weigand ȋntre Philippopel și Silistria
Dupӑ ce și-au trimis o parte din bagaj ȋn Tirnovo, s-au hotӑrât sӑ-și continue
drumul pe jos pentru a pӑstra contactul direct cu populaţia de pe teritoiriul acela. Pe 17
septembrie, dupӑ ce au fost duși de o cӑruţӑ pânӑ la graniţa de nord, s-au ȋndreptat
spre nord de munţii Balcani, cӑtre zona de câmpie, care era numitӑ ȋn acea perioadӑ de
bulgarii de la nord de Balcani, România.
Primul popas unde au ȋnnoptat a fost la hanul Dolni Mahala. Satele așezate ȋn
câmpie, care au avut cândva o populaţie turceascӑ, erau ȋn timpul când Weigand a
fӑcut ancheta, ȋn mare parte populate de bulgari, care erau veniţi din toate pӑrţile, de
aceea, o anchetӑ dialectalӑ nu s-ar fi meritat, abandonând ideea imediat, s-au ȋndreptat
spre Čukurli, apoi ȋn Kalofer, unde se afla zona industriei de prelucrare a uleiurilor de
trandafir. Ȋn aceastӑ regiune, toate pistele de munţi erau acoperite de plantaţii de
trandafiri, iar ȋn partea de est de la Kalofer pânӑ la Schipka și Kazanlӑk și mai departe,
ȋn Valea Tundžei se ȋntindea așa numita câmpie „Rosental“, pe lângӑ care se aflau o
serie de sate turcești și tӑtӑrești. Cu o trӑsurӑ care i-a ajuns pe drum au intrat ȋn
Schipka, dupӑ care ȋn Gabrovo, unde au dat de un oraș industrial bulgӑresc, singurul ȋn
Bulgaria, unde existau peste 20 de fabrici. Dupӑ ce au fost bine pimiţi ȋn casa unei rude
a celui cu care Weigand se ȋnsoţea la drum, au pornit spre Tirnovo, ȋnnoptând ȋntr-un
han ȋn Tsareva Livada. A doua zi au trecut prin Dreanovo, un orӑșel liniștit , apoi prin
satul Manoja unde au fӑcut ancheta dialectalӑ. Ȋn Resen, Weigand a dat de un dialect
foarte interesant, iar urmându-și traseul, pe 25 septembrie au ajuns cu trenul trecând
prin Plevna la Somovid, pentru a vizita ultimii români care erau așezaţi de-a lungul
Dunӑrii. Au ȋnnoptat la Somovid unde erau sate românești, şi a fӑcut anchete dialectale,
apoi au plecat pânӑ ȋn satul Gigen, loc ȋn care Weigand a fost atras de faptul cӑ portul
românilor și al bulgarilor era asemӑnӑtor, asemӑnându-se cu cel din Widdin, iar deși ȋn
zonӑ mai existau bordeie, anchetatorul a observat cӑ oamenilor le mergea bine. Au
stationat ȋn satul românesc Bešli , unde au existat multe colonii române, dupӑ care
s-au ȋndreptat spre Vadin, apoi la Ostrof, apoi la Galovo un sat cu populaţie
makedobulgӑreascӑ, apoi ȋn Selanofci, cu o populaţie bulgӑreascӑ. Ajunși ȋn Rahovo pe
totalӑ ȋntunecime, au ȋnnoptat la un hotel a unui aromân fiind foarte bine primiţi, și
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deoarece a doua zi acolo era târg, Weigand a fӑcut anchetӑ pe românii veniţi din mai
multe localitӑţi, pe care dacӑ nu-i ȋntâlnea cu aceastӑ ocazie ar fi trebuit sӑ-i viziteze la
ei ȋn sat. Pentru a-și realiza aceste studii, Weigand a avut nevoie de cooperarea
cetӑţenilor locali, ceea ce s-a și ȋntâmplat, de aceea anchetatorul le-a fost foarte
recunoscӑtor, lucru care reiese din spusele lui. Pe lângӑ cetӑţeni, Weigand a fost
sprijinit și de autoritӑţile locale. Ajungând ȋn judeţul Vratza a descoperit cӑ acolo erau
mai multe colonii de nemţi, care nu erau trecute ȋn registrul, era vorba de șvabii care
erau veniţi din Banat, și care se simţeau aici acum foarte bine. Ȋn Bӑrdarski-Geran,
judeţul Bela-Slatina trӑiau pe lângӑ 1042 bulgari, și 301nemţi, celor din urmă mergândule așa de bine ȋncât ȋși permiteau sӑ plӑteascӑ din banii lor un preot nemţesc și o școalӑ
nemţeascӑ, deși nu aveau decât 25 de ani de când erau ȋn zonӑ. Ȋn Gostile(judeţul
Rahova) erau numai 39 de nemţi, ȋn Selanofci 120 printre 3276 de bulgari, ȋn Asenovo,
erau 52 de nemţi printre 686 bulgari, iar ȋn orașele de lângӑ Dunӑre locuiau peste tot
negustori nemţi, meseriași și hangii. Ȋn Turtukaia au avut parte de o primire oficialӑ, ȋn
care foarte mulţi copiii cu fӑclii au fӑcut un drum prin care au trecut cei doi cercetӑtori,
lucru pe care Weigand l-a considerat destul de penibil, apoi subprefectul, un român la
origine, l-a invitat ca și oaspete ȋn casa sa. Pe plan local și-a fӑcut și anchetele
dialectale, apoi cu ajutorul unei bӑrci au fost trecuţi ȋn localitatea Vetrin, unde au fost
preluaţi de ȋnvӑţӑtorul din sat, care i-a condus ȋntr-o trӑsurӑ pânӑ la Tatarica, o
localitate unde locuiau lipoveni ruși, loc unde au fost așteptaţi de o delegaţie oficialӑ din
Silistria, condusӑ de primarul ȋnsuși . Apoi traseul a continuat pe strӑzi bune pânӑ ȋn
Vaidomir, singurul sat situat ȋntre Turtukania și Silistria care avea populaţie romӑneascӑ
(320 familii de bulgari și 160 de români), apoi la Silistria ,după care ȋnnapoi ȋn Cӑlӑrași,
pe pӑmânt românesc .Drumul lui Weigand a mai dat prin București pentru o noapte
pentru a se odihnii, dupӑ care fӑrӑ oprire, s-a ȋndreptat spre locul natal.
Pe tot parcursul cӑlӑtoriei sale pe pӑmânt bulgӑresc, Weigand a urmӑrit cu
atenţie și a notat toate localitӑţile unde a ȋntâlnit daco-români , precizând și numӑrul lor.
Aceste informaţii le-a publiacat ȋn anuarul nr.13 din 1908, p.29-39.Weigand a analizat și
numele de localitӑţi de pe teritoriul Bulgariei, care aveau origine româneascӑ ceea ce
i-a ȋntӑrit mai mult ideea cӑ acolo exista populaţie româneascӑ.
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11.1.3 Despre aromânii din Bulgaria
O altӑ laturӑ de care s-a ocupat de aproape Weigand pe teritoriul bulgӑresc au
fost aromânii, mai exact zona lor de rӑspândire și numӑrul lor. Weigand a ȋntâlnit destul
de puţini aromâni pe teritoriul bulgӑresc ȋn comparaţie cu cel al românilor, dar cei pe
care i-a ȋntâlnit erau bine situaţi material și social. Weigand a gӑsit aromâni rӑspândiţi
aproape ȋn fiecare sat din vestul Bulgariei, ȋn timp ce ȋn est, nu existau deloc. Cei din
orașul Sofia proveneau din Gopeš și din Malovišta. Pânӑ aproape de Dunӑre, Weigand
a ȋntâlnit aromâni care erau proprietari de hanuri cum ar fi cei din satele Beschli, Vadin,
Gingen etc. Aceștia deţineau pe lângӑ han câte un magazin, unde vindeau multe
mӑrunţișuri. Bulgarii nu-i iubeau pe aromâni deoarece aceștia din urmӑ ridicau preţurile,
erau foarte economi, deosebit de harnici și doritori de a aduna averi cu care deschideau
afaceri prin care-și ȋmprumutau banii, ei numindu-se „ţinţari“, ceea ce nu ȋnsemna
numai aromân ci mai mult, o persoanӑ care era foarte zgârcitӑ. Chiar ȋn Sofia existau
unii aromâni care pornind de la a avea crame simple au adunat avere, devenind oameni
de afaceri prosperi și patroni de fabrici, la fel ca cei care locuiau ȋn Kűstendil, Dupnica,
Samokof, Plevna, Rahova care erau foarte ȋnstӑriţi, și care se numeau simplu
“Gopešeni“.
Numӑrul aromânilor proveniţi din Kruševo (nume care ȋnsemna ȋnmulţire), a
fost deranjat de turcii care s-au instalat ȋn zonӑ.
Un alt fel de aromâni erau cei de la nord de Pindus, ȋn special cei așezaţi ȋn
zona muntoasӑ numitӑ Grammos, fiind la origine pӑstori migratori, care și-au dat singuri
numele de “grӑmuşteani”, și care au fost numiţi de bulgari “karakačani” sau
“sarakačani”. Weigand crede cӑ acest nume dat aromânilor, nu este corect deoarece
acesta ar desemna atât pӑstori aromâni dar și greci. Un alt nume pe care l-a auzit
Weigand dat aromânilor era acela de “vlasi”, care dupӑ pӑrerea lui nu e corect
deoarece și acesta desemna pe lângӑ pӑstori aromâni și pe cei greci din regiunea
“Vratza”.
Grecii din Kűstendil, de lângӑ Samokof, ”sarakačanii” au fost numiţi de bulgari
“vlasi” care ȋnsemna pӑstori migratori sau”jűrűken”. Alte nume populare date aromânilor
erau: zinzar= zidar(sârbește)=zgârciob (bulgӑrește)=pietrar (bulgӑrește).=rumân =ţӑran
etc.
Aromânii numeau pe pӑstorii greci cu cuvântul”Sarakačani”, iar portul acestora
din urmӑ semӑna mult cu a grӑmuștenilor, ȋnsӑ se puteau gӑsi câteva deosebiri.
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Aromânii din Bulgaria ȋi considerau pe Sarakačani ca fiind oameni ȋncrezuţi, care se
ţineau cӑ ar fi mai deosebiţi.
Deoarece Weigand a identificat aromâni ȋn Bulgaria, care erau pӑstori
migratori, a fӑcut o trecere a lor ȋn revistӑ ȋn funcţie de zona sau muntele pe care se
aflau cu tumele, ȋncepând din partea de vest a Bulgariei. Aceste date au fost publicate
ȋn cel de-al treisprezecelea anuar p.52-56.
Pe pӑmânturi bulgӑrești ȋn Rilodagh și Rodope, anchetatorul a descoperit 10
sate de varӑ ”Sommerdörfer”(Kolibi) cu aproximativ 3000 de locuitori aromâni, ȋn timp
ce pe pӑmânturile turcești, ȋn Rodope, Perin și Maleš se gӑseau 12 sate, mai mult la
vest, pe Osogan și ȋn ȋmprejurimi existau 19 sate cu aproximativ 9100 de locuitori, asta
ȋnsemna cӑ ȋn zona de graniţӑ turco-bulgarӑ locuiau aproximativ 12000 de aromâni,
care provenerau ȋn cea mai mare parte din Gramosti sau din zona muntoasӑ Gramos.
Weigand a descoperit ȋn timpul anchetelor sale cӑ cei care și-au pӑstrat cel
mai bine limba și naţionalitatea au fost aromânii care locuiau pe munţi, care deși trӑiau
iarna ȋn strânsӑ legӑturӑ cu bulgarii, foarte aproape de ei, ȋmprumutau multe din
vocabularul lor, pe care le uitau o datӑ cu venirea verii când trӑiau la un loc ȋntre ei și
vorbeau doar aromânӑ. De aceea aceastӑ categorie a avut

șansa sӑ rӑmânӑ

neasimilatӑ multӑ vreme. Situaţia stӑtea total altfel cu aromânii care trӑiau ȋn orașe, ca
de exemplu cei din Kratovo, Kočani, Bala Džumaja, Egri Palanka, Kumanovo, Štip
dintre care au fost mulţi bulgarizaţi jucând roluri importante, chiar de conducere ȋn
special ȋn partidele grecești și sârbești, ceea ce a determinat schimbarea limbii ȋn care
se exprimau.
Cei mai mulţi aromâni locuiau ȋnsӑ ȋn capitalӑ, ȋn Sofia , dar numӑrul lor nu se
știa cu exactitate deoarece mulţi se declarau bulgari . Weigand presupunea cӑ ar exista
totuși 2000, care vorbeau și limba aromânӑ dar doar ȋn interiorul familiei. La
recesӑmântul din 1900, 739 s-au declarat aromâni, dintre care 161 au fost nӑscuţi ȋn
Bulgaria, ceilalţi ȋn Turcia. Totuși numӑrul aromânilor declaraţi, care trӑiau ȋn Sofia nu
era așa de mare, școala româneascӑ și biserica din regiune nu puteau schimba prea
mult acest fenomen , el ar putea sӑ prelungeascӑ doar procesul, dar nu sӑ-l
ȋndepӑrteze, deoarece impactul social și comercial era mult prea mare, ȋn plus
cӑsӑtoriile jucau un rol important. Mai expuși procesului de asimilare erau aromânii care
erau comercianți ȋn vestul Bulgariei.
Numӑrul total al aromânilor care trӑiau rӑspândiţi ȋn Bulgaria fӑrӑ pӑstori ar fi
fost dupӑ estimarea datӑ de Weigand 4000 de persoane, care ȋnţelegeau limba și
vroiau sӑ o vorbeascӑ, la care s-ar mai adӑuga 3000 de pӑstori migratori, care ar fi
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venit probabil ȋntre 10000 și 15000 ȋn Bulgaria, pe vremea lui Ali Paschas. Ali Paschas
era vinovat de faptul cӑ aromânii din zona Pindus au fost ȋmprӑștiaţi nu numai ȋn Turcia,
ci mai mult prin Bulgaria, Grecia, Austria, Ungaria, Italia, Egipt, el fiind vinovat de fapt
de distrugerea poporului aromân.

11.1.4 Descrierea caracteristicilor dialectului aromân din Gopešeni
și Grӑmusteani
Pentru a putea face o comparaţie cu dialectul daco-român, Weigand a utilizat
cuvintele de pe chestionar ȋn forma lor literarӑ, dupӑ care a redat forma foneticӑ a celei
mai utilizate forme din aromânӑ, apoi a trecut forma din Gopeš cum a fost pronunţatӑ
de cetӑţeanul Cotta N.Chrisin din Sofia sau formele din Malovišta care cel mai adesea
erau identice cu cele din Gopeš, și pentru care a fost ales ca și subiect Alexu T.Țovar
din Sofia. Așa arӑtau rezultatele chestionarului ȋntocmit de Weigand pe vorbitorii de
aromânӑ:
1.cȋne:kone; Gop. koni. Gra. koni.Mal. kone.
2.fӑino:forino; Gop. frino
3.grȋu:gron, gornu;Gop.Gra.gornu
4.orz:ordz;Gop.orzu
5.secarӑ:sikaro; Gop.Gra. sikaro
6.manȋnc: mokǔ
7.pasere: pul ǔ
8.zboarӑ: azboarӑ; Gra. azboiro
9.rȋndunicӑ: londuro; Gop.londuritši. Per.alunduro
10.vrabie: tšono; (Gop. tsornu pul ) Gra.Per. vrobéts
11.aripӑ:arépito; Gop. arpo. Per.arepitǔ
12.panӑ: peno
13. ușӑ:ušo; Gop. Gra.uši
14.chee: kl eaie ; Gop. Kl ei. Gra. Kl eiI Per. Kl eio
15.fier: her
16.cuĭǔ :kuńǔ
17.scaun:skamnu
18.masӑ: meso
19.bisercӑ: boseriko; Gop. bisẹriko Per. biseriko
20.pĭatrӑ: ќatro; (Gr.Pl. ќetsori)
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21. casӑ: kaso pl. kase (Gra.pl. kasi și kosu )
22a.pĭept: ќeptu
22b.pĭepten: ќaptine; Gop. aptini.Gra.ќapteni
23a.sȋn:sin
23b.inimӑ: inimo
24.dinte: dinte; Gop.Gra.dinti pl. dintso
25.deget: dzedzit ; Gop. dzeit Gra. dzedit
26.geanӑ: dzeno
27. sprinceanӑ: sufruntsauo; Gop. sfronts o. Gra. sufrontse uo
28.a vȋnӑ:vino
28b unghie: u gl ie; Gop.Gra. u gl i
29.picĭor: tšitšor
30.cӑlcȋĭǔ :kolkońu; Gop. Gra.kolkońǔ
31.a genunchĭǔ: dzinunkl u
31.b junincӑ:Gop.žuniko
32.grӑdinӑ: grodino Per.gordino
33.lemn: lemnu pl. lemne; Gop. lemni
34.mӑr:mer
35 parӑ:pero
36.roș: arošǔ
37.alb:albu
38.galben:galbin
39. verde:verde; Gop. verdi. Gra. verdi
40. vȋnӑt:vinitǔ; Gra.vinetǔ(ńirlu albastru deschis)
41.cireașӑ:tširešo; Gra.tšireši
42. stejar :kupatš
43. frasen:frapsin
44. teĭǔ: til u(Gop. Gra. lipo)
45a pin:ќin
45b vin: yin;Gop.ǵin(la fel ǵermu=vĭerme, ǵaspi=vĭespe). Gra.yin, yermu, yaspi
45c mĭerlӑ: ńirlo; (Gop. gorvel ). Per. ńerlo
45d corb: korbu
46.jneapӑn:džunepin e; Gop. žunépini.Gra. džunepin
47. cӑmeașӑ: komešo; Gop. komẹšĭ Mal. komẹšo Gra. komeši
48.cuţit: kutsut; Gop. Gra. kotsut
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49.ţȋn:tson; Gra. tsun
50.cer. tser
51.nor:nor, nour; Gop.Gra. n ior(Bӑchiţӑ nuor)
52. umblu:imnu
53.searӑ: sero
54a soare:sore; Gop.Gra. sori
54b noapte:nopte; Gop.Gra. nopti
55. vȋnt: vimtu; Gop. Vintu
56.vȋnd: vindu
57.stea: steauo ; Gop.steao
58.șa: šeauo;Gop.šoӑ pl. šli
59.viţel: yitsol; Gop. ǵitso Gra. yitso
60a viţea: yitsauo; Gop. ǵitsóӑ
60b.vulpe: vulpe; Gra.Gop. vulpi
60c lup: lupǔ; Gra. Łupǔ
61. bӑrbat: borbatǔ
62.nevastӑ: nivesto; Gop. Gra. vesto Per. nvesto
63. bӑtrȋn: bitornu. Per.biturn
64. june:džone.Per. džone
65.a tȋnӑr :tinir; Gop.Gra.tinir
65b.slab:slabǔ
66. rȋd:rud; Gop. rod. Gra. arudǔ
67azic: dzukǔ; Gop.zukǔ Per. dzokǔ
67b vӑd:vedǔ; Gop. Vedǔ
68a dumnezeu: dumnidzo u; Gop. dumnizou Gr. Art. dumnidzolu care ȋnsemna și cer
69.știu: štiu
70.pește: pesku; Gra. Pesku pl. peštso
71. aud:advu
72.caut:kaftu
73. lunĭ:luń
74.marţĭ: martsĭ; Gra.Per. martso
75. mercurĭ: ńerkurĭ
76. joĭ : džoi; Gop. Mal. žoi
77. vinerĭ: vinirĭ
78. sȋmbӑtӑ: somboto Per. sumboto
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79.duminicӑ: duminiko; Gop. Mal. Per.Gra. dumoniko
80.un: un f. uno
81.doĭ: doi f. dao; Gop. doӑ. Gra. doauo
82.treĭ: trei
83. patru
84.cincĭ: tsintsi; Gop. tsints
85. șase: šase; Gra.Gop. šesi
86.șapte: šapte;Gra.Gop.šepti
87.opt: optu; optǔ
88.nouӑ: nao; Gra.noauo
89.zece: dzatse; Gop.zatsi.Gra. dzatsi
90.Gop.unsprotsi.Gra.Per. unspro
91. Gop.doĭsprotsi Gra. daospro
92.Gop. treĭsprotsi Gra. treispro
93. Gop.pasprotsi Gra. paspro
94.Gop. tsisprotsi Gra.tsispro
95.Gop.šasprotsi Gra.šespro
96.Gop.šapsprotsi Gra. šeptispro
97.Gop.optsprotsi Gra. optuspro
98.Gop. naosprotsi Gra.nouspro
99.Gop.ǵi ǵits Gra. yi ǵits Per. Yinyits
100.di:di
101.din:din
102.pe:pi; Gop. Gra. Pi
103. pentru:tri, ti; Gop. tri.Gra. ti
104.și: ši, šo, šu; Gop. Gra.ši
105. chĭamӑ:kl amo
106. șarpe:šarpe;Gop. Gra. Šarpi pl. šerќĭ
107. ceapӑ:tsepo
108. albinӑ:alșino
109. copil:kópil=bastard
110.deal
11.ovӑs:ovés: Gr.uvés
112.carpin: Gra. Karpin(Gop. Gaber)
113 salcie:s ltsie;Gop.Gra.saltsii Per.saltso
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114.anin:
115.peste: pisti132

11.1.5 Rӑspândirea românilor și a aromânilor ȋn Bosnia
Weigand a intrat ȋn 1905 ȋn contact cu o publicaţie apӑrutӑ ȋn analele
Academiei Române, a cӑrei autor era Isidor Ieșan, cu titlu Românii ȋn Bosnia și
Herţegovina ȋn trecut și ȋn prezent , articol care susţinea cӑ pe acele teritorii se aflau nu
numai urme mari de existenţӑ de odinioarӑ a Românilor, dar cӑ mai mult ȋn multe locuri
din aceste ţӑri ar fi existat mase compacte. Aceastӑ pӑrere a fost intens criticatӑ și pânӑ
la urmӑ negatӑ nu numai de Weigand dar și de mulţi contemporani, lucrarea apӑrând
dintr-un prea mare patriotism al autorului.
Pe lângӑ aceastӑ lucrare, Weigand a intrat ȋn posesia unei alte lucrӑri cu
aceiași temӑ a lui Teodor Filipescu :Coloniile românești din Bosnia, care conţinea 20 de
fotografii și hӑrţi etnografice, apӑrutӑ ȋn București, ȋn 1906. Weigand e de pӑrere ca şi
această lucrare nu are nimic de a face cu filologia, deşi el s-a ocupat în mod special cu
întrebările etimologice. Problema lui era că asemăna fiecare tip brunet cu un român. Cu
toate acestea, lucrarea sa are o oarecare valoare, deoarece autorul ei lucrând în
adimnistraţia funciară a călătorit prin toată ţara şi a avut astfel ocazia să adune material
statistic. Autorul a găsit români în localitaţile Gunusari şi Karavlasi, dar materialul
despre aceştia nu a fost complet. Greşeala lui Filipescu şi a lui Ieşan a fost că autorii au
creat printre români o mare dezamăgire, ei crezând că în Bosnia şi în Herţegovina
existau numeroase comunitaţi de români şi chiar mai mult că în trecut, ţările ar fi fost
pline de români care între timp au devenit slavi.
Weigand a vrut să vadă dacă aceste afirmaţii erau corecte iar atunci când a
mers în teren, rezultatul a fost de aşa natură că nu a găsit nici măcar un sat românesc
sau un sătuc în Bosnia sau Herţegovina . Ceea ce a găsit, au fost doar nişte urme de
aşezări aromâne care au existat în aceste ţări în mai multe locuri, şi pe care probabil
domnul Filipescu le-a indentificat . Anchetatorul nostru a scris câteva lucruri despre
românii numiţi “Karavlasi” apoi despre aromâni numiţi “Gunusari” identificaţi în aceste
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Vezi G.Weigand, Dreizehnter Jahresbericht des Instituts für rumänische Sprache(Rumänische
Seminar)zu Leipzig, Leipzig, 1908, p. 1-69
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regiuni, deoarece a găsit câteva urme care atestau existenta lor în secolele trecute,
lucru care se putea remarca şi prin numele de locuri româneşti care au rămas în zonă.

11.1.5.1 Românii numiţi şi Karavlasi
Cu acest nume, îi numeau sârbii pe românii din Valahia pe timpul Principatelor
Dunării, în timp ce în Bosnia cuvântul “Karavlah” desemna pe ţiganii vorbitori de limbă
română, deoarece existau si ţigani mahomedani, catolici sau ortodoxi care nu vorbeau
limba română. Weigand a identificat in nord-estul Bosniei, câteva sate în care s-au
aşezat ţigani vorbitori de limbă română, fapt pe care l-a remarcat şi Filipescu. Ceea ce a
greşit Filipescu în prezentarea materialului său, a fost modul său de exprimare, el a
asociat prea uşor noţiunea de comune româneşti cu cea de aşezări de români. Românii
se găseau în aceste regiuni răspânditi din loc in loc, nu formând sate compacte, lucru
care l-a clarificat Weigand. Dacă se priveau cu atenţie fotografiile facute bărbaţilor şi
femeilor din Purković şi publicate de Filipescu, s-ar fi observat cu uşurinţă că acestea
redau tipul ţiganului adus în discuţie. Acelaşi autor a dat explicaţie despre ocupaţia
acestor ţigani, notând că ei nu erau agricultori ci se ocupau în principal cu fabricarea
produselor de uz casnic din lemn cum ar fi : linguri, castronele, coşarci,etc. Ceea ce
evidenţiază şi mai tare faptul că aceşti români erau de fapt, ţiganii numiţi lingurari.
Printre ei se găseau foarte mulţi muzicieni veniţi din Serbia. În satul Batković existau
dresori de urşi, care deşi umblau prin intreaga lume erau vorbitori de limbă română în
familiile lor. Aceste meserii de dresori de ursi, de muzicanţi şi de lingurari, trădează
oarecum faptul că aceşti oameni erau ţigani.Totuşi ocupaţia de lingurari se întâlnea şi la
români, cum ar fi la moţi, dar se referea cu precădere la ţigani, respectiv la rudari. Intre
timp ţiganii au învăţat meseria de agricultori, ocupându-se chiar cu ea, este vorba mai
ales de ţigani care s-au stabilit in România şi care au format comunităţi ca cea din
Budeşti în Ilfov. În acest mod, lucrarea domnului Filipescu a dat o explicaţie asupra
românilor din zonă.
Pentru a verifica veridicitatea informaţiilor lui Filipescu, Weigand merge la o
piaţă din Dolnja Tuzla şi acolo a avut ocazia să ancheteze “Karavlasi” din Kamenica şi
Purković care erau ţigani muzicanţi, şi a constatat cu uimire după ce a vorbit ore in şir
cu unul dintre ei, că acesta avea ȋn vorbire caracteriticile dialectului românesc din zona
ardealului. Anchetatorul a dat de o curiozitate atunci când a mers la autorităţi pentru a
afla despre caracterul Karavlaşilor, descoperind din spusele lor că aceştia sunt numai
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ţigani(nu şi români). In timp ce domnii Filipescu şi Ieşan vedeau în aceştia români, ceea
ce era şi o modalitate de batjocoră adresată conaţionalilor săi din Sarajewo.

11.1.5.2 Românii numiţi şi gunusari
Câmpia mânoasă care se întindea pe o distanţă de 2-3 km., de la Dolni şi
până la Gorni Vakuf avea ca loc principal orăşelul Bugojno, cu o populație fie
musulmană, fie catolică, care cuprindea şi împrejurimile oraşului, cu o singură excepţie,
satul Čipulić, care era situat la o jumatate de oră distanţă de Bugojno şi care avea o
populatie ortodoxă, care îşi construiseră o biserică ȋncă de pe timpul turcilor. Dar aceşti
ortodoxi se deosebeau de vecinii lor nu numai prin religie, ci şi prin înfătişarea lor.
Printre bărbaţi se puteau distinge caracteristicile tipice ale aromânilor, iar cineva avizat
care avea deja ochiul format îşi putea da seama că aceştia se deosebeau izbitor de
populaţia sârbească blondă, care era dominantă în cadrul populaţiei musulmane
sârbeşti pe care a avut ocazia să o compare foarte uşor în pieţe cu populaţia catolică
sârbească, care era brunetă, însă preponderent părul şi tenul de culoare închisă erau
dominante ale ortodocşilor. Confesiunea religioasă putea uneori fi depistată din modul
de îmbrăcaminte al oamenilor. În pieţe, anchetatorul a constatat că atunci când este
vorba de femei, dominanta sârbească se întâlnea cel mai frecvent, la sate existând
unele aşezăminte de familii sârbeşti.
Îndrumat de unele autorităţi locale, Weigand a intrat în posesia listelor cu numele
familiilor care locuiau în satele pe care anchetatorul le viza, iar plecând de la acestea a
constatat că nu existau nici un nume de familii care putea fi explicat ca având origine
românească, la fel cum s-a întâmplat cu numele inscripţionate pe morminte. Nu ar fi
normal ca nume precum Dučić şi Prendić să fie explicate ca având origine română.
Toate numele pe care le-a găsit Weigand pe liste aveau origine slavă cu prescurtarea
formei la vocativ: Pero(Petru), Mijat(Mihai), Pane(Pantelimon),etc. Din aceste nume nu
ne putem da seama totuşi cu exactitate de originea locuitorilor. Satul avea ȋn anul 1896,
110 case locuite, cu 450 de persoane. Ortodoxii erau 443, iar catolicii numai 7. Trei
dintre ei erau proprietari de pӑmâturi, 20 erau agricultori liberi, ţӑrani, care au luat ȋn
arendӑ pӑmânturi de la un turc pe nume Bej. Cu agricultura se ocupau 139 de pesoane,
ceilalţi erau meseriași și “gunusari”. Aceastӑ denumire presupunea meseria de cositor,
ȋntâlnitӑ ȋn Serbia și Bulgaria și care indica originea aromânӑ a locuitorilor din Cepulić,
precum şi tradiţia o anunţa, aceștia erau veniţi din Urmelia, ceea ce ȋnsemna cӑ erau
“Rumili”, cuvânt care făcea trimitere la mecedoni, care s-au instalat ȋn teritoriu, iar limba
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lor, aromâna a fost uitatӑ de aceștia, ȋn localitate neexistând nimeni cu care Weigand sӑ
poatӑ sӑ vorbeascӑ aromânӑ. Regiunea a pӑstrat numai o serie de expresii din
aromânӑ ȋnvechite și uzate, care se foloseau ȋn discuţiile dintre sârbi ca și o tehnicӑ de
codare a vorbirii. Weigand a ȋncercat sӑ gӑseascӑ ȋn vorbirea oamenilor din Cepulić și
Bugojno urme care sӑ ateste existenţa elementelor din aromânӑ. Munca a dat rezultate
foarte slabe ȋnsӑ anchetatorul a gӑsit ȋn vorbirea femeilor sârboaice care s-au cӑsӑtorit,
mai mult material dialectal, ȋn timp ce la bӑrbaţi, acesta era ȋn cantitӑţi foarte mici, ei
renunţând treptat la limba maternӑ.
Dorinţa anchetatorului de a gӑsi dovezi cӑ ȋn zonӑ au existat aromâni a mers
așa de departe ȋncât a cӑutat urme ȋn modul de așezare al satelor, ȋn modul de
construcţie al caselor , ȋn amenajӑrile interioare, port, dar acestea nu se deosebeau cu
nimic de ceea ce era ȋn zonӑ. Singurele lucruri care susţineau aceaste teorii erau
caracteristicile portretului fizic, ocupaţia, dar și unele resturi lingvistice, care susţineau
fӑrӑ a ezita faptul cӑ oamenii aveau rӑdӑcini aromâne și nu daco-sau istroromâne, iar
religia ortodoxӑ, ȋntâlnitӑ ȋn zonӑ atragea atenţia cӑ a existat o perioadӑ de imigrare dar
nu e o dovadӑ care sӑ ateste originea aromânӑ.
Pentru a-și ȋntӑri idea conform cӑreia existau ȋncӑ urme de elemente aromâne
ȋn limbӑ, Weigand a ȋntocmit o listӑ cu cuvinte așezate ȋn ordine alfabeticӑ, care
cuprindea și etimonul acestora, ele neavând intenţia de a susţine existenţa unei limbi vii
care se vorbea ci mai degrabӑ sunt o amintire a timpurilor trecute, iar ele au fost
pronunţate ȋn diferite timpuri ȋn diferite modalitӑţi. Redau câteva cuvinte care au fost
culese de anchetator la faţa locului și care aveau origine aromânӑ.
alb-ar.albu
apa-ar.apo
far na-ar. forino133 etc.

11.1.5.3 Aromânii din Balije- Herţegovina
În primӑvara lui 1904, Weigand a primit un articol de foileton trimis din Berlin și
semnat de H.Renner care era intitulat: Ein alter Volksrest in der Herzegowina, care i-a
atras atenţia ȋn mod deosebit. Citind articolul, Weigand a descoperit cӑ autorul susţinea
cӑ ȋn Herţegovina, ȋn Balije ar fi existat o comunitate de oieri, care locuiau iarna ȋn
Herţegovina iar vara ȋși pӑșteau oile pe munţii de la sud-vest de Sarajevo și care ar fi
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Vezi G.Weigand, Vierzehnter Jahresbericht des Instituts für Rumänische Sprache(Rumänische
Seminar) zu Leipzig, Leipzig, 1908, p.171-191
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urmașii unei populaţii romane, vorbitoare de limba românӑ care avea asemӑnӑri foarte
mari cu aromânii ȋn modul de viaţӑ, modul de a-și administra afacerea și modul cum
migrau dintr-un loc ȋn altul. Aceste afirmaţii l-au determinat pe Weigand sӑ facӑ o vizitӑ
ȋn acele locuri dar nu a plecat singur ci ȋnsoţit de d-l Filipescu, deoarece și acesta era
preocupat de problemӑ. Însoţiţi de pӑdurarul șef pe nume Aleman, ȋn Ilidsche, un român
cӑruia ȋi aparţinea acel ocol silvic și care cunoștea regiunea , la care s-a alӑturat un
membru al coloniilor administrative românești din Sarajewo, Weigand a plecat ȋmpreunӑ
cu Filipescu pentru a studia tipologia, obiceiurile și nevoile, modul cum ȋși construiau
casele, portul, limba etc, a celor din Balije pentru a constata dacӑ aceștia aveau origine
aromânӑ.
Dupӑ ce le-a fost studiatӑ ȋn primul rând vorbirea localnicilor, apoi modul de
trai, cum se organizau ȋn gospodӑriile lor, ce obiceiuri avau, cum se ȋmbrӑcau cu ce se
ocupau etc., anchetatorul a ajuns la concluzia clarӑ cӑ nu erau nici aromâni dar nici
români, nici bulgari, nici sârbi, ci dupӑ cum singuri spuneau aceștia erau proveniţi din
mahomedani sârbi. Înfӑţișarea dezvӑluie o tipologie mongolezӑ din cauza formei ochilor
și a feţei, ȋn timp ce alţii pӑreau dupӑ fizionomie, sӑ fie turci.
Faptul cӑ nu aveau de a face cu aromâni sau cu adevӑraţi turci era evidenţiat
și prin rolul jucat de femei ȋn acele comunitӑţi, care pe lângӑ faptul cӑ se ocupau de
treburile gospodӑrești din interiorul casei, trebuiau sӑ joace rolul și de ciobӑniţe,
punându-se ȋn situaţii de viaţӑ periculoase datoritӑ acestei ocupaţii.
Numele de “Balija” nu spunea nimic de originea oamenilor, acesta fiind utilizat ȋn
Bosnia pentru a desemna pe femeile mahomedane de la ţarӑ, fiind ȋnsoţit de o notӑ
dispreţuitoare, peiorativӑ .
Așa se face cӑ de la Gola Brda, drumul i-a condus pe anchetatori ȋnnapoi de
unde au venit ȋnsӑ rezultatul a fost negativ, ȋn zonӑ neexistând nici o urmӑ de români.134

11.1.5.4 Existenţa aromânilor ȋn Albania
Weigand a fost mereu interesat pânӑ unde se ȋntindea graniţa româneascӑ, iar
pentru cӑ scopul anchetelor sale dialectale era de a cerceta istoria limbii române și
implicit gӑsirea unei explicaţii referitoare la originea și formarea poporului român, a făcut
apel la fapte, care se aflau ȋn strȋnsӑ legӑturӑ cu provenienţa albanezilor care nu putea
fi tratatӑ separat de problemele care ţineau de români. Nu numai substratul iliric, ci cel
tracic trebuia luat ȋn considerare, dupӑ pӑrerea lui Weigand, atunci când era vorba de
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albanezi dar și de români, substratul iliric jucând ȋn acest caz un rol secundar. Acest
fapt i-a atras atenţia ȋn mod deosebit anchetatorului, care nu se rezumӑ numai la
cercetarea zonei dialectale românești, ci aria lui de cercetare se lӑrgește și asupra limbii
albaneze, ceea ce dupӑ cum lingvistul a constatat, era sarcinӑ grea și pentru romaniștii
consacraţi.
Ultima cӑlӑtoria pe care a realizat-o ȋn scop dialectal și nu numai, a fost ȋn
Albania, unde pe lângӑ ancheta dialectalӑ a determinat și apariţia unei gramatici bazatӑ
pe dialectul vorbit ȋn Elbassan. Weigand a vizitat aromânii din nordul Albaniei cu scopul
de a face studii de limbӑ și etnografie, deoarece numai așa putea urmӑrii unitatea limbii
care era pӑstratӑ prin tradiţiile și obiceiurile vechi. Aceastӑ vizitӑ a fost fӑcutӑ doar ȋn
partea de nord a Albaniei, ȋn regiunea situatӑ la nord de Schkump, cu alte cuvinte
numai în orașul așezat la graniţӑ , Elbassan, unde exista o colonie de aromâni.
Weigand auzise cӑ nu ar fi existat aromâni la nord de Schkump, lucru de care s-a
convins ȋn momentul ȋn care a cӑlӑtorit ȋn Albania, dar ȋn schimb afirmaţia
anchetatorului conform cӑreia ȋn orașele Tirana, Kolonia și Durazzo ar exista aromâni,
s-a confirmat.

11.1.5.4.1 Aromânii din Durazzo
Cetatea Durazzo, așezatӑ pe coasta de est a Albaniei, era construitӑ pe
ruinele rӑmase din timpurile Greciei vechi, având mai apoi forme italiene şi respectiv
veneţiene, avea ca ocupaţie principală comerţul deși zona era foarte sumar amenajatӑ,
accesul pe apӑ se fӑcea ȋn condiţii dificile deoarece dezinteresului politic, lăsa porturile
neîmbunătățite. Cu toate neajunsurile, zona era una ȋnfloritoare din punct de vedere
comercial, iar elementul principal care era cunoscut atât ȋn Albania cât și ȋn Macedonia
ca fiind o naţiune conducӑtoare ȋn domeniul comerţului, era reprezentatӑ de aromâni.
Populaţia majoritarӑ era fomatӑ din mahomedani proveniţi din mediul albanez, care cei
mai mulţi au imigrat din partea de nord a Albaniei mai exact din zona Tirana, Kroia și
Kavaja. Acestora li se alӑtura o colonie puternicӑ de ţigani care au renunţat la limba
maternӑ ȋn favoarea albanezei, fiind mahomedani declaraţi. Ocupaţia principal a
ţiganilor era de hargaţi ȋn porturi, dar unii erau chiar meseriași, iar printre ei erau alţii
comercianţi de succes și chiar proprietari de pӑmânturi. Aceștia trebuiau sӑ trӑiascӑ la
un loc ȋntr-o anumitӑ zonӑ a orașului, ȋn timp ce toate autoritӑţile și cei din administraţie
erau mahomedani turci.
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Weigand a descoperit la creștinii din zonӑ, cӑ majoritatea era deţinutӑ de
ortodoxi, care erau aproximativ 180 de familii dintre care 150 erau aromâni, proveniţi din
Berat, Tirana, Elbassan, iar de prin satele din apropierea Albaniei proveneau meseriașii.
Localitatea deţinea douӑ pensiuni, a cӑror proprietari erau aromâni, fiind foarte curate
iar bucӑtӑria era una europeanӑ.
Un studiu dialectal al limbii aromânilor din aceastӑ zonӑ a fost greu de realizat,
deoarece ei nu și-au pӑstrat dialectul dar nici nu au propria lor limbă, fiind constrânși de
autoritӑţi sӑ utilizeze limba albanezӑ, deși aceasta nu era ȋncӑ introdusӑ ȋn școli,
organizarea era ȋnsӑ greceascӑ, iar influenţa greceascӑ era exercitatӑ prin consulat,
prin bisericӑ și chiar prin școalӑ.
Numӑrul ortodoxilor albanezi era foarte scӑzut, nici catolicii nu erau foarte
mulţi, iar școala care era susţinutӑ financiar de austrieci, nu prea avea elevi, ȋn timp ce
școala italianӑ era destul de rӑspânditӑ mai ales și datoritӑ faptului cӑ limba italianӑ era
cunoscutӑ printre comercianţi.

11.1.5.4.2 Aromânii din Tirana
Weigand dorea cu tot dinadinsul sӑ identifice dacӑ la est de insula Durazzo ar
exista aromâni, de aceea a fӑcut o vizitӑ de o zi ȋn Tirana, oraș ȋn centrul cӑruia se afla
un bazar care era foarte animat ȋn zilele de târg, aici venind nu numai locuitorii de la
câmpie pentru a-și vinde marfa, ci și locuitorii mai ȋndepӑrtaţi din zonele muntoase, cu
portul lor curios, la care femeile deși mahomedane veneau neacoperite, lucru care nu
se ȋntâmpla ȋn orașe unde tendinţa era de a se acoperii inclusiv cele creștine.
Fanatismul locuitorilor era izbitor și se putea observa cu ochiul liber, cum
propaganda albanezӑ intenţiona sӑ introducӑ studierea limbii albaneze scrisӑ cu litere
latine, ȋn școlile mahomedane. Catolicii deţineau ȋn localitate doar o capelӑ nu o
bisericӑ adevӑratӑ, iar numӑrul credincioșilor se reducea la 50 de familii .
Masa principală a creștinilor era formatӑ ca și ȋn Durazzo de aromânii
ortodoxi, care erau ȋn statistici ȋn numӑr de 190 de familii, la care s-au alӑturat câteva
familii de ortodocşi albanezi, imigraţi din sud. Ţiganii erau mahomedani și vorbeau
fluent limba albanezӑ ca și ȋn Durazzo, și erau muzicieni și dansatori. Weigand a fost
nevoit sӑ intre o datӑ ȋntr-un magazine unde a avut norocul sӑ dea de un vânzӑtor
aromân a cӑrui vorbire semӑna mult cu limba din Codexul Dimonie. Dupӑ ce discuţia
dintre cei doi s-a ȋnteţit, Weigand a ajuns la concluzia cӑ ȋn zonӑ se mai vorbea dialectul
ȋn care era scris Codexul. Mai mult, oamenii din Tirana proveneau ȋn mare parte din
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Lȋnga, apoi din Nitša și Gabrovo, astfel pӑstrându-se urmele familiei Dimonie. Dialectul
pe care l-a auzit Weigand vorbindu-se ȋn Tirana, era cel utilizat ȋn redactarea Codexului
Dimonie, caracteristicile dialectale ȋntâlnindu-se atât la nivelul pronunţiei cât și la cel
prin care se realizau formulӑrile sintactice. Perioada de realizare a Codexului se poate
situa aproximativ ȋntre anii 1800-1825, iar aromânii din Tirana trӑiau izolat de ceilaţi din
alte regiuni, pӑstrându-și dialectul aproape neschimbat, bine conservat, ȋn timp ce ȋn
locurile lor natale, ȋn Lȋnga, limba a suferit modificӑri majore din cauza plecӑrilor și
venirilor dese de populaţii diferite din zonӑ. Weigand a ajuns la concluzia, dupӑ ce a
auzit vornind aromânii din Tirana, cӑ limba lor pӑstra caracteristicile dialectului din
Codexul Dimonie, care se regӑsea și ȋn limba vorbitӑ de cei din Lȋnga la sfârșitul
secolului al XVIII-lea și ȋnceputul celui de-al XIX-lea.
11.1.5.4.3 Aromânii din Elbassan
Un drum de ţarӑ fӑcea legӑtura ȋntre Tirana și Elbassan trecând prin pasul
Grabe, drum pe care Weigand l-a parcurs pentru a vedea care era situaţia aromânilor
din zonӑ. Odatӑ ajuns a fost invitat sӑ locuiascӑ ȋn casa Papei Arhimandritul Gheorghe,
unde a avut ocazia ca pe toatӑ perioada șederii sale, sӑ se ocupe de studierea limbii
albaneze. A avut ocazia sӑ ȋntâlneascӑ și aromâni ȋnsӑ situaţia limbii lor era exact ca
cea din Durazzo, adicӑ datoritӑ faptului cӑ populaţia se schimba permanent, aromânii
nu și-au putut pӑstra limba. Dialectul pe care aceștia ȋl vorbeau, purta numele de
dialectul “faršriotisch“, care era puternic influienţat de limba albanezӑ.
Primii aromâni veniţi ȋn zonӑ și care erau ȋnregistraţi ȋn cӑrţile bisericești erau
imigranţi, dar printre ei au avut loc și emigrӑri chiar și din Grabova, Lȋnga, Șipiska mulţi
plecând din nou din regiune dupӑ o perioadӑ de timp. Numӑrul familiilor aromâne care
se aflau ȋn Elbassan era de 130. Regimul românesc a implementat ȋn zonӑ o școalӑ,
care a fost o bunӑ perioadӑ de timp foarte bine vizitatӑ, exercitând o influienţӑ pozitivӑ
asupra vorbirii tinerilor.Weigand a abordat un tânӑr cu scopul de a ȋntocmi o colecţie de
cântece, dar acest obiectiv a rӑmas neatins, deoarece tânӑrul a fӑcut un amestec în
vorbirea lui, ȋntre dialectul dacoromân și cel aromân. Aromânii din Elbassan nu erau
prea apreciaţi de albanezii din zonӑ iar de o cӑsӑtorie mixtӑ nici nu putea fi vorba.
Deoarece se deschisese o școalӑ albanezӑ ortodoxӑ, aromânii și-au trimis copiii la
aceastӑ școalӑ, iar școala aromânӑ inauguratӑ ulterior a rӑmas nepopulatӑ.
Albanezii ortodoxi dar și mahomedanii din zonӑ ȋși iubeau limba, iar la unul
dintre congresele organizate de ei s-a decis ca unul dintre dialectele albaneze să
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ajungӑ limbӑ oficialӑ ȋn care trebuiau sӑ predea profesorii, mai mult simţeau nevoia
apariţiei unui ziar care sӑ fie scris folosindu-se aceastӑ limbӑ.
Limba pe care o vorbeau aromânii din aceastӑ zonӑ prezenta urme ușoare a
ceea ce odatӑ a fost reprezentat de acest dialect, iar apariţa lor, a fost pusӑ pe seama
existenţei școlii, care deși nu a avut mare succes, a reușit sӑ insufle apariţii fonetice,
care din pӑcate nu erau reprezentative.
11.1.5.4.4 Aromânii din Kavaja
Dupӑ ce și-a ȋncheiat munca depusӑ ȋn Elbassan, Weigand s-a ȋndreptat spre
nord la Kavaja, un orӑșel cu o circulaţie vie, unde se comercializa sarea, deoarece zona
era plinӑ de saline. Din cauza forfotei produsӑ ȋn urma acestui tip de comerţ, ȋn regiune
intrau și ieșeau numeroase caravane pline de astfel de produse, de aceea Weigand a
profitat de aceastӑ ocazie pentru a sta de vorbӑ cu mulţi oameni proveniţi din localitӑţi
diferite.
Nimic nou nu i-a fost dat lui Weigand sӑ audӑ, bӑrbaţii erau preocupaţi de
durata ȋn care vor mai fi nevoiţi sӑ-i suporte pe turci.
În Kavaja, printre mahomedani și albanezi creștini, trӑiau și aproximativ 60 de
familii de aromâni, care erau proprietari de pӑmânturi și comercianţi de succes, dar și
meseriași buni, dar care nu și-au pӑstrat dialectul de aceea ancheta lui Weigand a
rӑmas la stadiul iniţial.
Colonii de aromâni ar fi existat, dupӑ cum Weigand a constatat și ȋn Skutari,
unde ar fi trӑit ȋntre 60 și 100 de familii. Soarta aromânilor din nordul Albaniei era una
destul de crudӑ ei fiind asimilaţi ȋn totalitate, deoarece o școalӑ nu ar fi putut schimba
situaţia prea mult din cauză că zona era prea izolatӑ și totodatӑ prea bombardatӑ de
limba albanezӑ care era limba comercianţilor.135
Acestea au fost rezultatele pe care Weigand le-a putut obţine ȋn Albania și care
vizau aromânii. Aceștia deși mai existau ȋn numӑr destul de mic, nu formau comunitӑţi
ȋn care sӑ-și fi pӑstrat dialectul, decât foarte izolat, tendinţa generalӑ fiind aceea de
asimilare totalӑ și rapidӑ a aromânilor de cӑtre albanezi. Ceea ce s-a materializat din
toatӑ munca lui Weigand a fost o culegere de texte ȋn aromânӑ, din Tirana povestite de
Anastas G.Panu pe care anchetatorul a publicat-o ȋn cel de-al şaisprezecelea anuar al
sӑu la paginile 203-206 .
135

Vezi G.Weigand, Sechszehnter Jahresbericht des Instituts für Rumänische Sprache (Rumänisches
Seminar) zu Leipzig, Leipzig, 1910, p.193-203
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12.Scopurile urmӑrite de Weigand o datӑ cu ȋntocmirea
atlasului
Toate cӑlӑtoriile pe care Weigand le-a fӑcut au avut ca scop cercetarea
dialectelor daco-române, de aceea anchetatorul a trebuit sӑ cunoascӑ și sӑ viziteze
locurile unde locuiau români, ba mai mult a trebuit sӑ le studieze aspectul fonetic al
limbii vorbite, iar materialul adunat s-a concretizat ȋntr-un atlas lingvistic, care poartӑ
numele de Linguistischer Atlas des Dacorumänischen Sprachgebietes, Leipzig, 1909,
operӑ care pentru vremea ȋn care a apӑrut, a reprezentat un monument de culturӑ, fiind
de atunci și pânӑ ȋn zilele noastre un ghid pentru toţi cei care fac studii dialectale,
atlasul reprezentând ȋnceputul erei geografiei lingvistice.
Ca de fiecare datӑ, Weigand dӑ o explicaţie clarӑ a scopurilor pe care le-a
urmӑrit prin redactarea atlasului, aceste detalii fiind publicate de douӑ ori ȋn douӑ locuri
diferite și anume prima datӑ ȋn anuarul numӑrul 15, la paginile 135-154, apoi ȋn prefaţa
atlasului, apӑrut ȋn 1909, la paginile 13-19, formând capitolul al V-lea. Scopurile pe care
și le-a propus Weigand erau foarte clare, realiste și realizabile și nu se abӑteau de la
realitatea istorico-politicӑ ȋntâlnitӑ pe teren .
Gӑsesc de o importanţӑ majorӑ, analizarea obiectivӑ a scopurilor pe care
Weigand și le-a propus și care s-au și ȋndeplinit.
1.Primul scop pe care și l-a propus Weigand, era cunoașterea pronunţӑrii
românilor ȋn timpul vorbirii orale, populare, care nu era influenţatӑ de limba literarӑ .
Pentru explicarea acestei necesitӑţi impuse de studiile sale dialectale, Weigand a
fӑcut o comparaţie ȋntre ţӑri cultivate şi destul de dezvoltate din toate punctele de
vedere, cum ar fi Italia, Germania și Franţa unde i-ar fi fost imposibil sӑ gӑseascӑ
subiecţi neatinși de influenţa pe care o exercitӑ limba cultӑ, literarӑ asupra pronunţiei
oamenilor și ţӑri mai puţin dezvoltate, unde limba literarӑ nu pӑstrunsese și nu
modelase vorbirea tuturor oamenilor deoarece nu toţi aveau acces la culturӑ care se
fӑcea de obicei ȋn școli. Așa se explicӑ probabil de ce Weigand a fӑcut anchetӑ
dialectalӑ la nivel fonetic asupra dialetelor daco-române sau de ce Weigand a ales ca
teritoriu de studiu pentru cercetӑrile sale, zona delimitatӑ de oamenii care vorbeau
românește. Din cauza condiţiilor socio-politice nefaste, acest popor trӑia foarte greu, de
aceea accesul la școalӑ și la culturӑ era ȋngrӑdit, iar limba celor mai mulţi era neatinsӑ
de influenţele limbii literare, cӑci de multe ori limba administraţiei pe teritoriul românesc
nu era româna ci maghiara, germana etc. Mai mult, populaţia și-ar fi putut schimba
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modul de pronunţare al cuvintele dacӑ ar fi circulat foarte mult dintr-un loc ȋn altul, ceea
ce la români nu s-a putut ȋntâmpla, deoarece nu exista o infrastructurӑ prea bunӑ,
astӑzi aș afirma cӑ aceasta nu exista de loc, iar modalitatea de deplasare cea mai la
indemânӑ era cu ajutorul cailor.
Weigand a gӑsit zone precum Basarabia (ȋn ȋntregime), Maramureșul, unele zone
muntoase din apropierea Ardealului și ȋn Banat, unde ţӑranii vorbeau ȋncӑ o limbӑ
popularӑ purӑ, și dacӑ urmӑrim transcrierile fonetice pe care anchetatorul le-a publicat,
vom observa cum unele cuvinte, forme sau sunete, care erau dispӑrute demult din
limba literarӑ, s-au pӑstrat nechimbate ȋn vorbirea acestora.
Tot materialul cules și publicat integral de Weigand ȋn anuarele sale, a fost doar
parţial utilizat de anchetator ȋn realizarea atlasului și pe hӑrţi.
Weigand era preocupat de obiectivitatea materialului sӑu lingvistic, pe care l-a
cules și publicat, deşi nu era convins cӑ a ajuns sӑ deţinӑ aceastӑ calitate. Dintre
circumstanţele care acţioneazӑ asupra subiectului vorbitor și care perturbӑ atingerea
acelui ţel (obiectivitatea transcrierilor fonetice), anchetatorul a amintit:
a).Pronunţarea unui cuvânt, de gura uneia și aceleiași persoane era supusӑ unor
anumite fluctuaţii create fie de starea de spirit a vorbitorului (se poate ȋntâmpla ca
vorbirea sӑ fie nu numai mai sonorӑ ci eventual sӑ fie și mai rapidӑ și culoarea vocii sӑ
fie diferitӑ, deoarece articulaţia este executatӑ mai energic), fie de partenerul de
discuţie (persoanelor necunoscute li se va vorbi de cӑtre bӑștinași altfel deoarece
aceștia vor sӑ se facӑ ȋnţeleși, astfel recurgâng deseori la ȋncetinirea ritmului vorbirii
care artrage dupӑ sine și modificӑri involuntare și necontrolate ale pronunţiei). Weigand
a vrut sӑ facӑ un experiment, de aceea a ales sӑ adreseze aceiași ȋntrebare aceluiași
subiect, iar rӑspunsurile erau de fiecare datӑ diferite, de aceea Weigand a optat pentru
notarea primei variante de rӑspuns, aceasta fiind cea mai aproape de adevӑr, deoarece
s-a produs automatic.
b).Weigand a fost oarecum nemulţumit de sistemul de notare pe care l-a utilizat,
crezându-l neputincios și incapabil sӑ redea toate nuanţele fine pe care urechea
anchetatorului le distingea. Sistemul de notare a lui Weigand, deși pentru el pӑrea
incomplet, a fost criticat de ceilalţi lingviști care i-au urmat, deoarece a fost considerat
foarte dificil, de aceea a fost şi abandonat. Personal, dupӑ ce am lucrat și ȋnţeles
sistemul utilizat de Weigand, sunt de pӑrere cӑ acesta nu este complicat deloc, ȋnsӑ cei
care l-au criticat trebuiau sӑ gӑseascӑ un motiv sӑ o facӑ, sau pasiunea lor pentru
aceastӑ disciplinӑ nu era suficient de mare.
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c) Anchetatorului nu i-a fost suficient faptul cӑ o literӑ era doar un simbol pentru o
serie ȋntreagӑ de sunete, care se diferenţia sonor destul de tare unul de altul cum ar fi
spre exemplu ȋntre e și ẹ existӑ o serie ȋntreagӑ de multe alte sunete iar ȋntre e și ẹ era
uneori greu de fӑcut o diferenţӑ, fapt care ȋi crea disconfort psihic profesorului care avea
un simţ al muncii responsabile extrem de dezvoltat. Din acest motiv, Weigand a pledat
pentru alegerea anchetatorului format iniţial și nu pentru trimiterea pe teren a unor
nespecialiști. Așa se face cӑ dupӑ ce i-a format, pe trei dintre elevii sӑi, i-a trimis ȋn
teren sӑ facӑ câteva anchete, e vorba de Sextil Pușcariu localitӑţile 242-260,
Dr.Bacmeister cele cu numerele ȋntre 150-177, și Dr. Byhan cu doar douӑ localitӑţi
352,353. Prea puţin din imensa muncӑ pe care a fӑcut-o Weigand, a fost distribuitӑ
elevilor sӑi, dar chiar și pentru zonele ȋn care acești oameni avizaţi au lucrat, Weigand
nu a avut liniște pânӑ nu le-a revizitat, fӑcând scurte anchete pentru a vedea dacӑ
rezultatele elevilor sӑi erau adevӑrate.
Weigand avea convingerea cӑ dacӑ la ancheta dialectalӑ ar lua parte mai multe
persone sau dacӑ aceste persone ar fi total neinstruite din punct de vedere fonetic (cum
s-a ȋntâmplat ȋn cazul anchetelor a cӑror iniţiator a fost Gilliéron, ȋn Franţa), atunci
rezultatele ar fi total nefolositoare pentru foneticӑ. Profesorul avea convingerea bazatӑ
pe experienţa, conform cӑreia cel mai rӑu aud sunetele nativii școliţi, care cunosc numai
dialectul lor și sunetele lor se identificӑ cu imaginea scrisӑ, ȋn timp ce ţӑranul, omul
simplu,ce nu are habar de litere are un auz foarte liber. Diferenţe de pronunţie, ca piatro
și peatrӑ la care cei studiaţi nu sunt atenţi, și pe care aproape nu le aud, decât atunci
când li se atrage atenţia, reprezintӑ pentru ţӑranii care le identificӑ imediat, un mijloc de
batjocurӑ. Acest chef de batjocurӑ al ţӑranilor, a fost utilizat de Weigand ca o strategie
de realizare a anchetelor sale dialectale, nu numai pentru a descoperi cuvintele
specifice locului, ci mai mult a fost ȋntrebuinţatӑ ca mijloc de orientare asupra
particularitӑţilor vorbirii, care altfel i-ar fi scӑpat anchetatorului.
2.Al doilea scop pe care l-a avut Weigand ȋn timpul anchetelor sale dialectale a fost
urmӑrit de teoria proprie, de altfel adevӑratӑ, conform cӑreia cunoașterea formelor
dialectale și rӑspândirea lor, atrage dupӑ sine și cunoașterea la un grad foarte ridicat a
modului cum a evoluat limba.
3.Mișcarea populaţiei se oglindește foarte bine ȋn dialecte, ceea ce a fost notat foarte
bine de Weigand pe hӑrţile sale.
Aceastӑ afirmaţie reiese foarte bine din toate hӑrţile ȋntocmite de lingvist, dar
dacӑ vrem un exemplu sӑ ne oprim la secţiunea SV(9-16), unde este trecutӑ pe hartӑ,
populaţia româneascӑ din Serbia, care este delimitatӑ printr-o graniţӑ despӑrţitoare,
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printr-o linie trasatӑ pe harta, ceea ce vrea sӑ arate cӑ acolo exista o populaţie
provenitӑ din Oltenia, iar alta din Banat, concluzie trasӑ de Weigand ȋn urma trӑsӑturilor
fonetice auzite ȋn vorbirea oamenilor din zonă. Uneori se puteau preciza și satele de
unde proveneau oamenii, așa de puternice erau dominantele fonetice din vorbirea
subiecţilor, de exemplu cei din Florentin, din zona Mӑglӑvitӑ aveau o formӑ de a vorbi
mai specială, care era ușor de recunoscut. Aceste caracteristici se identificau ȋn
vorbirea celor de pe ȋntreg malul Dunӑrii, și la cei care l-au traversat, așezându-se pe
partea dreaptӑ a malului dar și la cei situaţi pe partea stângӑ. În Banat s-au identificat
foarte clar trei categorii de populaţie, care se diferenţiau dupӑ variantele fonetice
utilizate ȋn vorbire, cu toate cӑ existӑ o serie de caracteristici fonetice care se regӑsesc
la toţi locuitorii Banatului (palatalizarea dentalelor, spre exemplu). Dacӑ studiem atlasul
putem observa foarte clar cӑ “Bufanii” din Oltenia, mai exact cei din Mehedinţi și Gorj
erau imigranţi, și cele patru “s Gemeinde” identificate ȋn Banat, proveneau din
ȋnvecinata “s Gemeinde” din Mehedinţi.
Tot așa comunitӑţile de olteni din Moldova și Basarabia, și invers comunitӑţile
moldovenești din Dobrogea erau evidenţiate foarte clar pe hӑrţi. Exemplele date de
Weigand continuӑ, modul cum surprinde acest detaliu este foarte important. Fӑrӑ a
cunoaște caracteristicile generale și particulare ale unei regiuni nu se putea face o
clasificare atât de exactӑ a populaţiilor care se mutau dintr-un loc ȋn altul, din diferite
motive.
4.Elementele populare strӑine au fost recunoscute ȋn dialecte, fie cӑ provin din
emigrӑri fie cӑ erau de la populaţii vechi de sine stӑtӑtoare, pe care românii mai târziu
i-au romanizat.
Weigand era adeptul teoriei conform cӑreia ȋnainte ca un popor sӑ-și piardӑ
limba, trebuia sӑ existe o perioadӑ ȋn care era bilingv; el ȋși va pӑrӑsi treptat propria
limbӑ și va ȋncepe sӑ utilizeze din ce ȋn ce mai des limba nou ȋnvӑţatӑ. Urmele limbii
vechi vor dispӑrea treptat din limba nou ȋnvӑţatӑ, mai ȋntâi din vocabular, apoi va
dispӑrea accentul. Odatӑ ce s-au realizat aceste etape, se poate vorbi de asimilarea
noii limbi.Totuși cuvintele limbii vechi rӑmân undeva ȋntipӑrite, la ele putându-se apela
ca la niște ȋmprumuturi, și dacӑ se ȋntâmplӑ ca sistemul fonetic al noii limbi sӑ fie foarte
diferit de cel al limbii vechi și atunci anumite sunete sӑ nu aparӑ ȋn registrul sonor al
vorbitorului,

se

va

recurge

la

ȋnlocuirea

sunetelor

necunoscute

prin

unele

asemӑnӑtoare, ceea ce determinӑ recunoașterea elementului naţional și chiar
reconstrucţia lui parţialӑ, și dupӑ ȋnlocuirea totalӑ a limbii vechi .
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5. Nu ȋn ultimul rând, Weigand a spus cӑ scopul atlasul sӑu era și de a prezenta o
explicaţie clarӑ a noţiunii de lingvisticӑ .
Cu aceastӑ ocazie, Weigand a aminitit faptul cӑ o mulţime din experienţele culese
pe tot parcursul anchetelor sale, au rӑmas neevidenţiate ȋn atlasul sӑu, din diferite
motive.Totuși s-au evidenţiat destule rezultate de tot felul unele chiar cu caracter
general, care au fost trecute pe hartӑ sau publicate ȋn anuare, și pe care anchetatorul a
ȋncercat sӑ le explice ȋn propoziţii concise. Dacӑ vrem sӑ rӑspundem ȋntrebӑrilor legate
de schimbӑrile produse la nivelul limbii, la cele legate de formarea dialectelor, sau la
cele care se referӑ la graniţele dialectale sau amestecurile dialectale, ar trebui sӑ ne
eliberӑm de contemplarea limbii literare, deoarece formarea limbii literare este o
problemă care se leagӑ de particularitӑţile fiecӑrei regiuni ȋn parte, existând anumite
ȋmprejurӑri dominante care impun selectarea ei. O tehnicӑ greșitӑ de lucru ar fi dacӑ am
formula ȋntrebӑri despre imposibilitatea existenţei excepţiilor la nivelul legilor fonetice,
care au fost preluate ca material literar din cadrul gramaticii istorice, deoarece nu se știe
nicidecum cu exactitate când și unde s-au creat formele, cât de mare era zona lor de
rӑspândire, cercetӑtorii nefiind ȋn mӑsurӑ sӑ dea date exacte referitoare la formarea
alfabetului fonetic utilizat ȋn vorbirea oralӑ. De acest domeniu trebuia sӑ se ocupe
cineva, de aceea au apӑrut lingvistica și fonetica, ca și domenii noi de cercetare.
Weigand e de pӑrere cӑ lingviștii care s-au preocupat de gramaticӑ istoricӑ, ar
trebui sӑ se ȋndeletniceascӑ și cu studii dialectale realizate ȋn teren, chiar și ȋn regiuni
mai mici, dacӑ vor sӑ ȋnţeleagӑ principiile despre geografia lingvisticӑ pe care autorul
studiilor ȋn discuţie le-a formulat.
Anchetatorul, prin publicarea rezultatelor studiilor sale dialectale crede cӑ a
fӑcut luminӑ asupra urmӑtoarelor puncte:
1) Fiecare cuvânt are propria lui istorie
2) Modificӑrile fonetice ȋncep de la cuvintele izolate
3) Modificӑrile fonetice ȋncep de la fiecare individ ȋn parte
4) Modificӑrile fonetice capӑtӑ un caracter general numai atunci când ele se aflӑ ȋn
direcţia datӑ de o mișcare articulatorie
5) Ceea ce nu este determinat de mișcӑrile articulatorii, se limiteazӑ la a acţiona ȋn
interiorul unei singure regiuni și dispare apoi; același lucru se ȋntâmplӑ și cu
noutӑţile, care fac ca un cuvânt sӑ devinӑ de nerecunoscut sau care stârnesc
batjocora vecinilor.
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6) Schimbӑrile fonetice care se bazeazӑ pe schimbӑri de articulare, se realizeazӑ
pe nesimţite, la fel ca cele la care acestea sunt percepute ca adevӑrate136.

12.1 Componenţa atlasului lingvistic realizat de Weigand
Atlasul lui Weigand are o structurӑ foarte logică, fiind format din 67 de hӑrţi,
dintre care cele cuprinse ȋntre 1-48, prezintӑ o parte din materialul cules și publicat ȋn
cadrul anuarelor sale, prezentând doar pronunţia acelor localitӑţi unde a avut loc
ancheta. Numele satelor sunt precizate precum și numӑrul pe care ȋl purta satul ȋn care
a avut loc ancheta dialectalӑ. Fiecare hartӑ cuprinde doar 4 cuvinte ȋntre care existӑ o
legӑturӑ foneticӑ reciprocӑ; aceste hӑrţi trebuie sӑ evidenţieze spre exemplu, tratarea
sunetelor dentale sau a labialelor. Acest lucru a fost realizat cu ajutorul unui pӑtrat,
ȋmpӑrţit ȋn patru triunghiuri, de culori diferite care sunt explicate pe marginea fiecӑrei
hӑrţi luate ȋn discuţie. Pe marginea fiecӑrei hӑrţi se aflӑ pe primul loc cuvântul care a
fost analizat ȋn timpul anchetei, a cӑrui forme trebuie scoase ȋn evidenţӑ; acest cuvânt
este ȋnsoţit de un numӑr care era același cu numӑrul pe care anchetatorul l-a dat
acestuia pe parcursul anchetelor sale dialectale. Apoi lângӑ cuvânt apare triunghiul
colorant ȋnsoţit de explicaţia semnificaţiei lui ȋn transcrierea foneticӑ. Pentru a ȋnţelege
mai bine sistemul, e bine de vӑzut o hartӑ, spre exemplu cea cu numӑrul 2, care la
cuvintele : parӑ, panӑ, galben, evidenţiazӑ modul cum labialele influenţeazӑ sunetul e
care este așezat dupӑ ele. Este necesarӑ doar o singurӑ privire pe hartӑ pentru a
recunoaște unde sunetele au evoluat ȋn mod paralel, deoarece ȋn acele locuri culorile
sunt toate la fel, deci fie toate sunt verzi, deoarece ele corespund pronunţiei pearӑ,
peanӑ, galben, pe sau toate sunt violet deoarece se asociazӑ pronun iei parӑ, panӑ,
galbӑn, pӑ. Acolo unde apare o altӑ culoare ȋn pӑtrat, aceasta marcheazӑ ȋntreruperea
tratӑrii uniforme, fapt care se ȋntâmplӑ ȋn multe dintre cazuri așa cum reiese de pe
hӑrţile 10,18,26,34,42. Astfel se ușureazӑ studierea graniţelor dialectale și de
asemenea se ușureazӑ considerabil gӑsirea rӑspunsului la principalele ȋntrebӑri legate
de modificӑrile lingvistice. Prezentarea ȋntregii regiuni cu ajutorul acestei metode pe o
singurӑ hartӑ nu a fost posibilӑ, deoarece formatul ar fi devenit mult prea mare sau la
dimensiuni prea mici locurile ar fi reprezentate mult prea aproape unul de altul iar

136

Vezi G.Weigand, Fünfzehnter Jahresbericht des Instituts für Rumänische Sprache(Rumänisches
Seminar) zu Leipzig, Leipzig, 1909,p.135-154
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pӑtratele ar fi prea mici. De aceea, Weigand a ȋmpӑrţit regiunea pe care a vizitat-o ȋn
șase secţiuni:
1.Secţiunea de nord-vest- hӑrţile nr. 1-8
2. Secţiunea de sud-vest- hӑrţile nr.9-16
3. Secţiunea de sud- hӑrţile nr.17-24
4. Secţiunea de nord- hӑrţile nr.25-32
5. Secţiunea de nord-est- hӑrţile nr.33-40
6. Secţiunea de sud-est- hӑrţile nr.41-48
Numӑrul ȋn curs este așezat la dreapta sus, ȋn afarӑ de acesta pe hartӑ apare
și numӑrul fiecӑrei secţiuni scris ȋn partea stângӑ sus, de la 1 la 8, ceea ce are ca scop
gӑsirea imediată a hӑrţii, deoarece toate hӑrţile cu numӑrul unu, a fiecӑrei secţiuni
cuprind aceleași cuvinte, la fel se va ȋntâmpla cu toate cele cu numӑrul 2 sau 3 etc. Cu
ajutorul numӑrului, se pot identifica ușor cuvintele şi aşezarea lor pe hărți, spre exemplu
dacӑ se adună cifra 8, de harta cu numӑrul trei vor apaţine 11, 19, 27, 35, 43, altfel
spus, cuvintele care se gӑsesc pe harta numӑrul 3, se vor gӑsi și pe 11, 19, 27, 35, 43.
Dupӑ acest set de hӑrţi numite de Weigand ”Sektionskarten”, urmeazӑ
“Ȕbersichtskarten“ numerotate de la 49-64, care nu se ocupӑ cu tratarea cuvintelor, ci
cu aspectele fonetice ale acestora. Pe aceste hӑrţi apar bucӑţi ȋntregi colorate cu o
singurӑ culoare, urmate de alte porţiuni de altӑ culoare; acest schimb de culori vrea sӑ
evidenţieze modul de a pronunţa diferit care a fost identificat ȋn timpul anchetelor de la o
regiune la alta. Liniile care apar trasate pe hӑrţi, au rolul de a preciza graniţele
pronunţӑrii fonetice, care de multe ori nu sunt foarte exact delimitate, dupӑ cum ȋnsuși
anchetatorul remarca dar despre care afirma că nu avea o altӑ opţiune. Weigand a
menţionat cӑ pentru a obţine exactitate mai mare ar fi trebuit sӑ viziteze toate satele,
ceea ce de unu singur era imposibil. Tot Weigand a evitat zonele unde diversitatea
formelor fonetice prezente ȋn actul vorbirii era foarte mare. Anchetatorul a trecut pe hӑrţi
752 de localitӑţi, iar pe un eșantion de patru pânӑ la cinci sute de localitӑţi, a fӑcut doar
probe aliatorii, care nu au fost trecute ȋn atlas.
Fiecare hartӑ de studiu, poartӑ un titlu care redӑ conţinutul ei. Explicaţia culorilor
utilizate și a liniilor de graniţӑ se deduce din legenda așezatӑ de cele mai multe ori la
stânga sus.
Harta cu numӑrul 65, este harta dialectalӑ ȋn care Weigand a structurat arta
oralӑ, ȋn trei grupe dialectale mari, ţinând cont de caracteristicile fonetice.
Harta cu numӑrul 66 redӑ drumurile pe care Weigand le-a fӑcut cu scopul
realizӑrii anchetelor sale.
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Harta cu numӑrul 67 a fost realizatӑ cu un scop bine determinat și anume, pe ea
Weigand a trecut populaţia care trӑia ȋn zona unde se vorbea limba românӑ.
Nimic mai clar, mai complet și mai concis nu putem cere de la un singur om care
și-a dedicat o parte mare din viaţa sa, studierii aspectului vorbit al limbii române. Cei
care au ȋndrӑznit sӑ critice ȋn vreun fel aceastӑ muncӑ ori nu au habar ce presupune ea,
ori și-au fӑcut niște idealuri imposibil de atins ȋntr-o singurӑ viaţӑ de om. Spunând
acestea, mӑ gândeam la Al. Philippide care a fost un veșnic critic al operei lui Weigand,
dar care dupӑ o viaţӑ privată plină de frustrări, și-a propus de unu singur, sӑ rӑstoarne
legile firești ale cursului vieţi prin ȋnsuși ideea nerealistӑ de a ȋntocmi singur Dicţionarul
limbii române .
În prefaţa atlasului, Weigand dӑ ȋn capitolul al doilea o explicaţie a alfabetului
fonetic utilizat de el, precum și a semnificaţiei tuturor semnelor pe care le-a utilizat
pentru marcarea nuanţelor sonore ale diferitelor trepte de pronunţare a vocalelor. Acest
lucru, oferӑ cheia spre ȋnţelegerea ȋntregii evoluţii a limbii, dar și a gramaticii acesteia .

12.2 Conţinutul hӑrţilor atlasului
În prefaţa atlasului sӑu, Weigand a dat o explicaţie a ceea ce a urmӑrit sӑ
evidenţieze prin conţinutul ȋnscris pe hӑrţile sale.
I.Secţiunea formatӑ de hӑrţile 1-48
Hӑrţile cu numӑrul 1, 9, 17, 25, 33, 41 evidenţiazӑ modul cum se pronunţӑ sunetul
ȋ provenit din:
1.an :granum grȋu, ȋn poziţie durӑ și canem
2. ri: rideo

cȋne, ȋn poziţie moale

rȋd

3.tsi: teneo ţin
Pentru cuvântu grȋu 3, existau urmӑtoarele forme: gruu, grou , greu, griu, griu.
Dacӑ se urmӑrește redarea istoriei cuvântului, atunci trebuie notate și formele din
aromânӑ gron[ǔ , grun, gr n, gornu, goṝ , ger dar și pe cele din meglenӑ: gron ; toate
acestea provin dintr-o formӑ din româna strӑveche: gronu, care s-a dezvoltat pornind de
la forma latinӑ granu>grӑnu>grõnu cu o pronunţat nazal, care a trecut ca și õ din
bulgara veche spre o, care ȋn limba bulgarӑ a evoluat la litera o ȋntr-un final.
cȋne 1 lat. canis apare cu urmӑtoarele forme: kune, kuine, keńe, kine plus schimbarea
sunetelor finale: -ne>-nee,- ńe(-ńe, - ńi, -ni, -ni)
rȋd 66, lar.ridero, apare astfel: rud, rid, rid, ȋn plus apare pentru sunetul final urmӑtoarele
forme : rud, rudz, ruz
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ţin 49, lat. t neo, este deosebit de interesant, atât din cauza sunetelor interioare cât și
după modul cum evolueazӑ sunetele finale; s-au ȋntâlnit forme precum :tsun, tson, tsin,
pe când forma literarӑ tsin nu apare deloc; apar forme precum tsiu, tsiu, tsuu, tsu la
care n a dispӑtrut.
Hӑrţile cu numӑrul 2, 10, 18, 26, 34, 42 descriu modul cum acţioneazӑ
labialele asupra lui e respectiv ea așezate dupӑ ele. Pe lângӑ forma literarӑ parӑ 35,
lat. pēra, apar și forme mai vechi precum pearo, pero pe suprafeţe dialectale mari; la fel
panӑ 12, lat.penna apare astfel: peano, peno, pano(peno); galben 38 apare cu
urmӑtoarele forme: galbon, galbun, galben, galbin. Forma literarӑ pe 102, (lat. per),
apare ȋn Moldova ȋmpreunӑ cu forma pi, ȋn timp ce ȋn Ţara Româneascӑ, marea masӑ
prefera forma literarӑ, dar tot aici apare și forma po mai des utilizatӑ decât forma
literarӑ; ȋn Banat se aude forma veche pri (pro, pŕe) pe lângӑ care apare și p .
Hӑrţile cu numӑrul 3,11,19, 27, 35, 43 scot ȋn evidenţӑ douӑ fenomene: mai
ȋntâi comportamentul lui n intervocalic ȋn cuvintele inimӑ și fӑinӑ (n vechi și secundar), și
sunetele iniţiale z(dz) și j(dž) ȋn zic și joi .
fӑinӑ 2, lat. farina, a dat prima datӑ 1.foińo, fo no; 2.fońino, fońino; 3.fon no, fan no,
fon no;4.for no rӑspânditӑ ȋn NE pe scarӑ largӑ; 5.cu mutarea accentului apar formele
f ino, foino.
inimӑ 23 b, lat. anima, apare cu urmӑtoarele forme fonetice:1. nimo, enimo, 2. ńimo,
éńimo, 3. rimo(irmo, ẹrmo), aceste forme nu au aceiași rӑspȋndire ca și forino.
joi 76, lat.jovi apare ca: žọi, ẑoi, źoi; 2.džoi , dẑoi, dźoi . Mai apare și forma zoi dar
numai ȋn douӑ localitӑţi
zic 67a, lat. dico, apare pe zone ȋntinse cu forma veche dzuk, dar mai rӑspândite sunt
formele zuk și zik, dar forma dzik nu mai existӑ. Dacӑ se comparӑ formele dzu i k cu
džoi(dź, dẑ), se observӑ cӑ ultima formӑ este mai puţin rӑspânditâ decât prima.
Hӑrţile cu numӑrul 4,12,20,28,36,44 prezintӑ comportamentul

dentalelor

ȋnaintea sunetelor moi ȋn cuvântul dinte la care se constatӑ ȋn secţiunile SV, NV,N cӑ
silaba accentuatӑ este “din-“ și cea neaccentuatӑ este”-te”. În celelalte regiuni sunetele
dentale rӑmân neschimbate, de aceea s-a luat ȋn discuţie și cuvântul secarӑ, pentru a
arӑta, unde silaba “se-“ a rӑmas neschimbatӑ. Pe lângӑ aceste cuvinte sunt
reprezentate și cuvintele teĭǔ și chee.
dinte 24, lat. dente, prezintӑ formele dinte, dintee, dint e, d int‘e, dźint e, int‘e, int e,
i ḱe. Dupӑ cum se observӑ, evoluţia este foarte confuzӑ, ȋn special când se urmӑrește
rӑspândirea geograficӑ a formelor.
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teĭ ǔ 44, lat.tĭliu=tilia, are urmӑtoarele forme: tẹi ǔ , teeiǔ, t‘ẹi, t ẹi ǔ, t sii, ḱei. Ṣi de data
aceasta, compararea acestei forme cu formele de la dinte este extrem de importantӑ;
aceasta ne aratӑ cât de puţin suntem ȋn stare sӑ legӑm formele cunoscute ale unui
cuvânt, de un alt cuvânt.
secarӑ 5, lat. secale apare cu formele: sekaro, sekaro, s karo, sakaro, sokaro u], ultima
formӑ fiind cea mai rӑspӑnditӑ.
chee 14, lat. clave, apare cu multe forme fonetice:
1.ḱẹie, ḱẹii, ḱẹio, ḱio
2.ḱeie, ḱeii
3.ḱeie o], ḱeii
4.t eie , t eie o , t‘eii
5.theio
6. t eie, t eie e, o, i]. Pe hartӑ s-au tratat ȋn special sunetele iniţale, cӑci dacӑ s-ar fi
marcat toate, atunci ar fi fost necesar un numӑr prea mare de culori.
Hӑrţile cu numӑrul 5,13,21,29,37,45 servesc și ele la prezentarea dentalelor.
tȋnӑr 65a, lat. teneru apare astfel:
1.tunor, tonor, tenor
2.tinor, tiner
3. t inor
4.t inor
5. ḱinor
din 101, lat.de+in , apare astfel:
1.dun, don
2.din(aceastӑ formӑ nu este una din Muntenia, cu toate astea a reușit sӑ pӑtrundӑ ȋn
limba scrisӑ, ȋn timp ce forma tunor a câștigat ȋn favoarea lui tiner).
3.d in
4.dźin
5. in
Acestea sunt formele cele mai rӑspândite dar ele nu apar ȋn aceleași regiuni cu
tȋnӑr .
pește 70, lat. pĭsce, apare astfel:
1.pẹšte, peešti, pešti, pešte
2.peštee , peštee, pieštee
3.pe e št e
4.pe e št e
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5.pe e šḱe
Interesantӑ este forma nouӑ posc ȋn 150, care corespunde formei din aromânӑ
pesku.
verde 39, din lat. vĭrĭde,vlt. verde :
1.vẹ[e,e rde i , vierde
2.verdee
3.verd e
4.verdźe
5.ver e
Hӑrţile cu numӑrul 6, 14, 22,30, 38, 46 descriu comportamentul palatalelor
explosive așezate ȋn poziţii diferite.
cer 50, din lat.caelu:1.tšer , 2.t er, tŝer[ , 3. er r , 4.tšo
geanӑ 26, din lat.gena: 1.džano, džeano, 2. dź[ẑ ano, dẑeano, 3.žano, ẑano, źeno,
źano, źono
sprinceanӑ 27, cu urmӑtoarele forme :1.spri u ntšano, sprutšano, spri u ntšeano,
2.spru i nt ano, spruntŝano, 3. spru i ns no, sprus e no, sprunŝano .Forma spri ḱeano
apare o singurӑ datӑ ȋn 127, pe când spruntšano a fost notat ȋn 15 locuri.
genunchĭǔ 31, din lat.geniculum , lat.vulg. genuclu. Weigand a identificat pentru acest
cuvânt nu mai puźin de 36 de forme, pe care nu a reușit sӑ le treacӑ pe toate pe hartӑ
ci numai pe cele care evidențiau comportamentul sunetelor iniţiale.1. dženunḱ e,
džeru ḱ t e, dženu ḱ[e,2. dźenu ḱ ts e, dźenunt ǔ, 3. ženu ḱ t e, žeru ḱe, žerunt e,
žeru ḱ, 4. ẑenu ḱ[e, ẑenunt e, 5.źenu ḱe, źenu ḱǔ ,6. ienu ḱ e, ienunt e, 7. enu ḱ[e,t e,-t e, enuḱ, eru ḱe,-t e, 8. d erunt e, d enunt .
Hӑrţile cu numӑrul 7, 15, 23, 31, 39, 47 prezintӑ evoluţia labialelor ȋn diferite
poziţii .
peatrӑ 20, din lat. p tra :1. peatro, 2.piatro,3. pḱatro, ḱatro,4.pt atro, pt atro, t atro,
t atro
piept 22, din lat. p ctus: 1. piept 2. pept 3.pḱept, ḱept,4.pt ept, pt ept, t ept(tept,thept),
t ept
cӑmașӑ 47, din lat. camĭsia apare astfel: 1.komašo,- še (k a mašo, kamaso)
2. komešo,- ši, - šu, ke

me e šo 3. ḱimešo, ḱimeso 4.ḱemešo, kemešo, kemeše[i] –

(ke- se pronunţӑ postpalatal).
În secţiunea NV, Weigand a anchetat prima datӑ cuvântul vrabie, dar constatând
câte forme flexionare avea (45 notate), acesta a fost ȋnlocuit prin cӑmașӑ deși cuvântul
nu era cunoscut peste tot.
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picior 29,din lat. petiole ; și la acest cuvânt nu a putut fi trecut pe hartӑ decât evoluţia
sunetelor iniţiale.1.pitš tŝ, t ,

or, piitšor 2. pḱitš

or 3.pt itš

or, ptit or 4.pt i t or,

ptšitšor 5.ḱi or, ḱit tŝ,tš or, ḱiŝor. 6.t i or 7.t i or, t it or, tšitšor 8. pt or 9. k or .
Hӑrţile cu numӑrul 8, 16, 24, 32, 40, 48, prezintӑ evoluţia labialelor mai exact a
sunetului v (ȋnainte de i accentuat: vin; ȋnainte de i neaccentuat: viţel), mi:miercurĭ), fi :
fĭer
vin 45b, din lat. vinum :
1a) vin b) vyin
2a) yin b) in c) ‘in
3a) źin b) ẑin c) žin d) zin
4a) in b)d in c)dźin
viţel 59, din lat. vĭt llus, vitellu

vita

1a) vitsel b)vitsol c) vyitse o l
2a)yitsel, yitsol b) itsol c) ‘itso
3a)źitsol b) ẑ-, žitsol c) zitso , zutso
4a) itsel , itso b)d itso
miercuri75,din lat. m rcurii(dies):1.mierkurĭ ,2.merku rĭ ,3.mńerku ,mnerkurĭ, 4.ńerku
fier 15, din lat. f rrum
1a)fier b)fer
2a)fher b) her
3a) er b) ŝer c) šer d)sier e)ser
4a)ft er, fter b)fḱer
5.sḱer 6. ḱer 7. tsier
Precizând forma latinӑ din care proveneau cuvintele cuprinse pe listele de
anchetӑ și pe hӑrţi, Weigand a contribuit la ȋntӑrirea ideii latinitӑţii limbii române, și
implicit a poporului roman .
II. Secţiunea care cuprinde hӑrţile de studiu
Dupӑ primul set de hӑrţi, urmeazӑ ca de la 46-64, sӑ fie prezentate pe de o
parte hӑrţile anterioare cu material fonetic, ȋn exemplu clar evidenţiat prin spaţii colorate
sau linii despӑrţitoare colorate, iar pe de altӑ parte descoperiri noi din foneticӑ, forme
nominale, apariţii ale lui “ĭuӑ=lat.ubi” toate acestea au fost marcate pe hӑrţi .
Pe harta nr. 49 au fost marcate urmӑtoarele lucruri:
1.Pronunţia lui ȋ din an ȋn cuvintele grȋu, bӑtrȋn, deși pronunţarea obișnuitӑ gruu a
rӑmas nemarcatӑ.
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2.Tratarea lui -se- neaccentuat din cuvintele pasere, secarӑ, care dupӑ cum s-a
observat s-a pӑstrat aproape neschimbat peste tot ȋn Muntenia, ȋn timp ce ȋn rest, se
pronunţa pasӑre, sӑcarӑ .
3.Forma literarӑ “searӑ” era rӑspânditӑ aproape peste tot unde apӑreau și formele
prezentate anterior, ceea ce nu se ȋntâmpla cu forma “sarӑ” .
Pe harta nr.50, este arӑtatӑ tratarea lui e accentuat ȋnnaintea unui e urmӑtor, ȋn
cuvintele: cheĭe, deget, lemne, zece, pĭepten.Totuși a fost imposibil ca pentru fiecare
reflex a lui e sӑ se delimiteze clar o regiune, de aceea Weigand a utilizat 5 cuvinte
pentru realizarea acestei hӑrţi, ca sӑ se poatӑ decide asupra pronunţiei preponderente.
Se gӑsește ȋn ea, (e), ẹe, e, e, ẹ, deci leamne, lẹemne, lemne, lemne, pentru forma
literarӑ lẹmne .În plus, a fost marcatӑ graniţa lui peanӑ vis-à-vis de forma literarӑ panӑ .
Pe harta nr. 51, vrea sӑ evidenţieze rӑspândirea lui šaso (care a rӑmas nenotat),
šase(acesta este lit. șase), vis-à-vis de evoluţia continuӑ a formei mai vechi šese, care
se va reflecta ȋn : šeaso, šuosu, šoesu, šeso. Pentru urechile neexersate sunetele oe, e
vor fi percepute ca e de aici scrierea frecventӑ șese. În afarӑ de asta, a fost evidenţiatӑ
pe aceastӑ hartӑ și zona de rӑspândire a lui cӑmașe[o], care se ȋntinde mult, trecând
chiar și ȋn zona lui peanӑ(=panӑ).
Pe harta nr.52, apare reprezentarea lui din, pe, tȋnӑr. Suprafeţele albastre
corespund zonelor lui dun, don (lit. din), iar suprafeţele violete aratӑ pronunţarea lui po
(lit.pe), la care zona lui pre, pro, a fost ȋngrӑditӑ ȋn negru. Linia roșie delimiteazӑ zona
lui tiner (lit. tȋnӑr).
Pe harta nr.53, apare descrisӑ trecerea lui n intervocalic la r ȋnainte de o nazalӑ ȋn
“inimӑ, genunchĭǔ”, de aici apare forma fӑrinӑ din fӑninӑ pentru forma literarӑ fӑinӑ.
Weigand ar fi putut lua pe hartӑ ȋn loc de “fӑrinӑ “ forma “sӑrin” pentru ”senin” deoarece
au aproape aceiași rӑspândire. Etimologia cuvântului rândunicӑ pe care Weigand a
realizat-o, s-a dovedit una corectӑ, fapt care reiese și din inscripţia de pe hartӑ. Pe
lângӑ toate acestea, au mai fost trecute formele ȋntâlnite ȋn Banat skamn(lit.scaun) și
kuń(lit. cui), marcate printr-un cerc negru.
Hӑrţile 54, 55, 56 prezintӑ acţiunea lui i asupra labialelor precedente și anume:
nr.54 pi (din pĭept, peatrӑ, pĭepten) și mi (din miercuri); nr.55 fi (din fier) ; nr.56 vi (din
vin, viin) .
Harta nr. 57 trateazӑ evoluţia sunetelor ce de la începutul cuvintelor (cer din
caelum) și apariţia cuvântului dispӑrut iuo (rom.veche iuӑ, iuo=ubi), și harta 58
evidenţiazӑ evoluţia sunetelor aflate la ȋnceputul cuvintelor “ge”
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Harta 59 descrie 1. Zonele unde forma veche dz se pronunţӑ di dupӑ dzuk, și
zona lui zic, ȋn timp ce zuk rӑmâne nemarcat; 2.zonele unde apar dź, dž ca pronunţӑri
pentru j dupӑ modelul dźoi (joi rӑmâne nemarcat)
Harta nr.60 prezintӑ tratamentul sunetelor iniţiale te din teiu.
Harta nr.61 evidenţiazӑ comportamentul sunetului iniţial ḱ din cheie și mai mult
rӑspândirea lui ovoz (z e mut ca ȋn Lenis) și din ovosk pentru forma literarӑ ovӑs, cum
este pronunţat ȋn cele mai multe dialecte.
Harta nr.62 evidenţiazӑ multitudinea de forme pentru literarul ţin și anume:
1.tsun, tson, tsin , cu culoarea roșu; 2.tsuu, tsou, tsiu, cu albastru ; 3.tsui din forma
veche tsuńu , cu galben ; 4.tsiu din forma veche tsińu, cu verde .
Harta nr.63 evidenţiazӑ:1.rӑspândirea lui steauӑ (lit. stea) 2.rӑspândirea lui rȋz
(lit. rȋd) 3. Zona “s-Gemeinde” din Moldova,

Muntenia și Banat,

acolo unde se

folosește ȋn loc de „ș“ ,“s“, spre exemplu “sapte” pentru “șapte”, “usa” pentru “ușӑ” etc.
Harta nr.64 aratӑ rӑspândirea formelor ‘ulpe, ulpe ȋn loc de vulpe, și
modificarea lui s ȋnainte de l ȋn cuvântul slab, forma obișnuitӑ ȋn care se pronunţӑ ,
formӑ pe lângӑ care mai apar și “zlab”, și “sklab”.137

12.3 Importanţa hӑrţii nr.65 - zonele dialectale

Studiile dialectale pe care le-a condus și fӑcut Weigand, l-au determinat sӑ facӑ
o ȋmpӑrţire a teritoriului dacoromânesc ȋn dialecte, ceea ce are ȋnainte de toate o
valoare practicӑ, generând o privire de ansamblu asupra tuturor variantelor fonetice
teritoriale apӑrute la nivelul limbii vorbite.
Weigand susţinea existenţa la nivelul limbii române a patru dialecte mari:
dacoromân, aromân, meglenoromân și istroromân. Aceste patru dialecte formeazӑ la
nivel lingvistic o limbӑ unitarӑ, și anume limba românӑ. Din studiile fӑcute de Weigand
ȋn teren, se confirmӑ faptul cӑ ȋntre aceste dialecte existӑ multe deosebiri fonetice care
conduc la o etapӑ unitarӑ mai veche , numitӑ limba românӑ veche, care s-a format ȋn
sec.7-9, limbӑ care provenea din latina vulgarӑ, și care diferӑ de celelalte limbi
romanice, ceea ce l-a condus pe anchetator sӑ fie adeptul teoriei conform cӑreia limba
românӑ este o limbӑ romanicӑ de sine stӑtӑtoare și nicidecum nu e un dialect italian.

137

Vezi G.Weigand, Lingvistischer Atlas des Dacorumȁnischen Sprachgebiets, Leipzig,1909, p.5-7

313

Weigand credea cӑ deși limba românӑ are multe asemӑnӑri cu limba italianӑ,
mai ales cu dialectele din sudul italiei, are și multe particularitӑţi vis-à-vis de celelalte
limbi romanice, fiind și singura limbӑ romanicӑ care se deosebește foarte tare de
celelalte limbi romanice ȋnrudite ȋntre ele, prin tot felul de caracteristici. Lingvistul a
ȋncercat sӑ dea o explicaţie a modului cum a ajuns el sӑ vorbeascӑ de aceste dialecte,
și nu de limbi diferite de sine stӑtӑtoare, precizând cӑ atâta timp cât ȋn cadrul dialectelor
care au aceiași origine, existӑ doar diferenţe la nivel fonetic și lexical, nu se va vorbi de
limbi de sine stӑtӑtoare, dar dacӑ la nivel flexionar apar modificӑri majore, dialectul va
lua caracterul unei limbi de sine stӑtӑtoare. Cӑlӑtorind pe ȋntreg teritoriul dacoromân,
Weigand a constatat cӑ existӑ ȋn interiorul aceleiaşi regiuni diferenţe considerabile la
nivel fonetic și lexical, la care se mai adaugӑ și faptul cӑ limba comunӑ care circula ȋn
interiorul regiunii dacoromânești nu a suferit modificӑri considerabile, ceea ce a
presupus dezvoltarea ȋn anumite regiuni a unor expresii, modalitӑţi de adresare sau
stiluri de exprimare care ȋn alte zone nu erau cunoscute deloc sau dacӑ apăreau puteau
fi interpretate greșit. Weigand a observat și cӑ stilul de vorbire al celor cu studii era
influenţat foarte mult de zona unde aceștia trӑiau, ȋn funcţie de naţiunile cu care
convieţuiau, fapt care ȋngreuna crearea unei limbi literare ideale unitare, datoritӑ
perturbӑrilor politice cu care se confrunta poporul român, supus unor influenţe
lingvistice masive din partea limbilor: rusӑ( ȋn Basarabia), germane(ȋn Bucovina),
ungureascӑ (ȋn zona ungureascӑ). În România, se observa cӑ exista și o influienţӑ
puternicӑ exercitatӑ de limba francezӑ, total necunoscutӑ limbajului popular.
Ceea ce l-a impresionat pe Weigand cu adevӑrat a fost vorbirea ţӑranilor
neșcoliţi, care au conservat caracteristicile dialectale, ȋnvӑţând limba doar dupӑ auz și
de aceea pӑstrau ȋn auz toate nuanţele fine ale vorbirii locale, putând identifica imediat
dupӑ vorbire un alt ţӑran, dintr-un alt sat apropiat sau mai ȋndepӑrtat, ceea ce nu prea
putea sӑ facӑ o persoanӑ studiatӑ. Vorbind des cu oamenii datoritӑ muncii sale,
Weigand a notat mӑrturia unui ţӑran din Valea Krasnei, din Ungaria, care pleca pe
perioada recoltei ȋn Oltenia, el zicea cӑ localnicii stau aproape unii de alţii, deoarece nu
ȋnţeleg vorbirea ţӑranilor olteni.
Weigand a crezut cӑ va putea delimita pe hartӑ apariţiile fonetice cu ajutorul
unei linii, ceea ce nu a fost o idee atât de bunӑ deoarece liniile fiind prea multe au trecut
unele peste altele, de aceea nu s-a putut vorbii de zone dialetale delimitabile, existând
situaţii când aceste zone s-au intersectat. Anchetatorul vorbește de prezenţa ȋn
interiorul unui dialect al unor caracteristici fonetice dominante cu caracter repetitiv, care
trebuiesc considerate ca fiind definitorii, deși cu siguranţӑ ȋn aceiași regiune pot apӑrea
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și alte caracteristici dar nu ȋn numӑr mare, care apar și sunt definitorii pentru celelate
dialecte.Totuși, dupӑ pӑrerea lui Weigand s-ar putea spune cӑ fiecare sat are propriul
lui dialect, tezӑ care dupӑ pӑrerea mea este mult prea ȋndrӑzneaţӑ cel puţin pentru
perioada ȋn care și-a fӑcut el anchetele dialectale și când ȋncӑ, se putea vorbi de zone
dialectale. Între timp, astӑzi, situaţia s-a schimbat. Totuși Weigand afirma cӑ a ȋntâlnit și
regiuni mai mari, care au o serie de caracteristici fonetice comune, iar cu cât sunt mai
multe, cu atât mai pronunţat va fi caracterul acelui dialect. Ţinând cont de aceste lucruri,
Weigand vorbește de trei dialecte: bӑnӑţean (cu centru ȋn Caran-Sebeș), muntean (ȋn
Ţara Româneascӑ, cu centru la București) și moldovean (cu centru la Iași), la care se
alӑturӑ și Basarabia. Caracteristicile cele mai pronunţate le-ar avea dialectul bӑnӑţean,
iar zona care-l delimita era formatӑ de Mureș ȋn partea de nord și la est de Valea
Haţegului și de Carpaţi. Partea de vest a Serbiei, aparţinea dupӑ Weigand tot de Banat,
cea de est de dialectele

oltenești. Zona dialectalӑ munteneascӑ era despӑrţitӑ de

râurile Putna, Siret și Milcov, iar Carpaţii din Sibiu formau o graniţӑ nu foarte importantă,
deoarece dupӑ pӑrerea lui Weigand de dialectul muntenesc ar ţine și Brașovul, partea
de sud a ţinutului Secuiesc și chiar zona Fӑgӑrașului, deși ȋn ultimile regiuni amintite ar
exista destule excepţii de la caracteristicile dialectale muntenești. Graniţa dialectului
muntenesc ar fi trasatӑ la vest de Olt.
Zona unde se vorbea dialectul moldovenesc, cuprindea Moldova, Basarabia,
Bucovina fӑrӑ partea de nord, dar trecea prin particularitӑţile sale, cӑtre Maramureș și
nordul Sibiului, dar la vest graniţa lingvisticӑ era delimitatӑ de Carpaţi.
Despre Dobrogea Weigand a notat, cӑ avea preponderant caracteristicile
dialectului muntenesc, deși avea populaţie și moldoveneascӑ dar și ardeleneascӑ, de
aceea nu a fost luatӑ ȋn considerare. Dar munteni se aflau și ȋn Basarabia și ȋn
Moldova.
Dialectul moldovenesc ar fi fost mai puţin unitar, dupӑ concluziile trase de
Weigand ȋn urma anchetelor sale dialectale, totuși ar exista suficiente caracteristici
comune care sӑ-l defineascӑ .
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12.4 Prezentarea caracteristicilor dialectelor identificate de
Weigand
12.4.1.Caracteristicile dialectului bӑnӑţean
1.dentalele t,d ȋnainte de e, devin africate palatale: t eĭ(teĭǔ), frat e (frate), verdźe
(verde) iar l,n,r ȋnainte de e sunt sunete palatale: val e(vale), vińe(vine), ma e(mare)
În Muntenia și ȋn Moldova, dentalele rӑmân neschimbate.(harta nr. 60)
2.Legӑtura veche mn s-a pӑstrat ȋn Banat, ȋn timp ce ȋn rest ea s-a transformat ȋn un:
scamn(scaun)
3.n moale s-a pӑstrat numai ȋn Banat :cuńu(cuĭǔ)
4.toatӑ seria labialelor (p,b,v,f,m) s-a pӑstrat total intactă, ȋn timp ce ȋn Moldova a trecut
parţial la palatale, iar ȋn Muntenia a trecut total. Linia de graniţӑ unde se produce acest
fenomen trece și ȋn Oltenia (vezi harta 54-56).
5. formele pre, prӑ folosite pentru pe se ȋntâlnesc doar ȋn Banat (vezi harta 52)
6.numai ȋn Banat diftongul ea ȋnainte de e s-a pӑstrat: leamne(lemne) , ȋn timp ce ȋn
Muntenia apare e, la fel și ȋn Moldova (vezi harta 50)
7.tsun (ţin) care a apӑrut și ȋn Moldova, dar nu ȋn Muntenia, și ȋntr-o parte a Sibiului
8.la fel s-a ȋntâmplat cu dzuk (zic) dar și cu śer (cer).

12.4.2 Caracteristicile dialectului muntenesc
Weigand a observat cӑ acesta formeazӑ baza pentru limba scrisӑ, și prezenta
puţine abateri de la aceasta, dar anchetatorul sublinia că cele douӑ, adicӑ dialectul
muntean și limba litrerarӑ nu sunt unul și același lucru .
Caracteristica cea mai proeminentӑ a Munteniei este dupӑ Weigand, pӑstrarea
sunetelor e,i dupӑ dentalele sibilante : searӑ, secarӑ, șase, zic, zeǔ, șes, și, ţes,
ţiu(ţin).Tot specific acestui dialect este pronunţarea mai slabӑ a lui s provenit din z surd
ca ȋn exemplul “ovӑs” ȋn loc de “ovӑẓ”. Formele rȋz(rȋd), vȋnz(vȋnd), vӑz(vӑd) sunt tot
muntenești doar cӑ ele trec graniţa dialectalӑ ajungând și ȋn sudul Transilvaniei.
Pronunţare lui ce, ge era mai mult palatalӑ decât dentală (vezi harta 57, 58), frecventӑ
era și pronunţarea cu o nuanţӑ palatalӑ a lui ș (șase), pe care nu a trecut-o pe hartӑ dar
care se deosebește foarte tare de cea moldoveneascӑ ȋn care apare un ș deschis :
šoesu
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12.4.3 Caracteristicile dialectului moldovenesc
1.O caracteristicӑ specialӑ pentru Moldova, este pronunţarea joasӑ a sunetului ӑ
care corespunde total sau parţial sunetului u, deci apu ȋn loc de apo. Începând cu zona
de lângӑ Mizil spre NE, se ȋntâlnea o pronunţie mai clarӑ și mai ȋnchisӑ ajungând pânӑ
la o ȋn apo care ȋn alte regiuni a fost ȋnlocuit ușor prin sunetul e din cuvântul nemţesc
“Liebe”.
2. ș se pronunţӑ dur, cu un caracter pur dental, care a cauzat schimbarea
sunetelor e, i care sunt așezate dupӑ el ȋn o, u : šos= șes, šunu=șinӑ
3. v ȋnainte de u(o) se pronunţa cu un timbru vocal expirat: ‘ulpe=vulpe , o apariţie
ȋntâlnitӑ și ȋn Transilvania.
Alte caracteristici asociate cu dialectul moldovenesc, ar fi dupӑ Weigand
urmӑtoarele: ce>śe ( ine=cine), ge>źe,

j>ź (źoi=joĭ, źer=ger), și pӑstrarea lui dz

(dzuk=zic) care apӑrea și ȋn Banat, nefiind neapӑrat specifică dialectului moldovenesc.
Trecerea sunetelor labiale ȋn cele palatale corespunzӑtoare, a fost ȋntânitӑ ȋn vorbirea a
douӑ treimi dintre moldoveni care pronunţau: ḱept, ģine, her, śer, yin, źin pentru piept,
bine, fier, vin ,mierlӑ, dar și ȋn vorbirea muntenilor, ȋn timp ce ȋn dialectul bӑnӑţean nu
apar aceste caracteristici.
Weigand susţinea ideea conform cӑreia, ȋn afarӑ de cele trei dialecte numite, și
anume cel bӑnӑţean, cel muntean și cel moldovean, nu existӑ altul care sӑ aibӑ
caracterisici particulare care sӑ-l defineascӑ, de aceea aduce ȋn discuţie un nou
concept, anume acela de dialecte de tranziţie, care se gӑseau ȋn zonele dintre dialecte,
și care se puteau alӑtura ȋn funcţie de particularitӑţile ligvistice, fie laturii de est sau pot
sӑ se alӑture unui dialect din vest (sau nord).
Mai mult Weigand a vorbit de dialectele mozaicate, un concept nou care se va
impune ȋn domeniul lingvisticii. Acesta era format din limba vorbitӑ de diferite grupe de
emgranţi, care provin din zone diferite și timpuri diferite, și care s-au așezat ȋntr-o
anumitӑ zonӑ, nereușind din diferite motive sӑ fie asimilaţi. Un astfel de dialect ar fi
dupӑ pӑrerea lingvistului, dialectul bucovinean, care se alӑturӑ total dialectului
moldovean. În Bucovina existau trenuri care se ȋndreptau spre Muntenia sau spre Banat
ducând oameni la muncӑ acolo. Despre apariţia, ȋn aceste cazuri a unui dialect
amestecat nu putea fi vorba, deoarece nu apare un dialect nou care ar fi luat naștere
prin amestecarea mai multor alte dialecte, ci dupӑ pӑrerea lui Weigand, vorbim de o
grupӑ bine definitӑ de dialecte particulare, care au fost reprezentate pe hartӑ printr-un
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mozaic. O zonӑ unde apӑrea un dialect mozaicat ar fi fost, dupӑ pӑrerea anchetatorului
ȋn munţii Apuseni, mai exact zona unde trӑiau moţii, formată din câteva sate, ȋn care
s-ar fi vorbit cea mai mare paletӑ dialetalӑ. O imagine asemӑnӑtoare a gӑsit Weigand și
ȋn sudul Olteniei, pe pӑmânturile saxone, situate ȋntre Olt și Târnava Mare, ȋn
Dobrogea, partea sudicӑ a Basarabiei și ȋn alte zone mai mici.
Reȋntorcându-se la dialectele de tranziţie, ele au fost localizate ȋn regiunea
mare româneascӑ din Ardeal, de unde plecau trenuri care duceau spre case muncitori
moldoveni, ȋn special pe cei din nord ȋmpreunӑ cu cei munteni, ȋn special pe cei din sud.
Weigand susţinea cӑ nu putea sӑ se vorbeascӑ de un dialect ardelenesc particular, deși
ȋn Ardeal, existau zone unde se vorbeau mai multe dialecte. Ghidându-se dupӑ
ritmicitatea vorbirii, dupӑ accent, dupӑ intonaţie, Weigand susţinea cӑ se putea depista
dacӑ o persoanӑ era din Ardeal, chiar dacӑ respectiva persoanӑ credea cӑ și-a ȋnsușit
dialectul muntenesc printr-o ședere de mai mulţi ani ȋn Muntenia. Despre Oltenia,
Weigand credea cӑ aceasta avea particularitӑţi dialectale atât bӑnӑţene cât și muntene,
prezentând unele legӑturi cu zona Haţegului și a Sibiului.
Dialecte de tranziţie s-ar afla și ȋn Bihor, care se alӑturӑ dialectului bӑnӑţean,
dar care prezenta unele particularitӑţi specifice cum ar fi: trecerea lui t > ḱ (frate>fraḱe,
teĭ ḱei, dinte

inte etc); etapa anterioară acestei evoluţii a fost reprezentatӑ de forma

frat’e, care forma baza formei din banat “frat e”. Acesta ar fi motivul pentru care
Weigand susţinea ideea cӑ nu trebuia sӑ se vorbeascӑ de un dialect special. Zona de
NV , a fost prezentatӑ ca fiind cea ȋn care n ȋnainte de o nazalӑ devine r, ceea ce era o
rӑmӑșiţӑ dintr-o perioadӑ mai veche de evoluţie, fenomen care se afla pe cale de
dispariţie. Weigand credea cӑ nu a existat cu adevӑrat nici o zonӑ și nici o perioadӑ de
timp ȋn care fenomenul de rotacizare sӑ fi pӑtruns ȋn mod consecvent, ci acesta a
apӑrut ȋn limba românӑ o datӑ cu o populaţie strӑinӑ, care a intrat pe teritoriul
românesc. Dacӑ s-ar lua ȋn considerare toate particularitӑţile dialectale minore care au
fost identificate de-a lungul timpului ȋn diferite regiuni, atunci Weigand ar fi menţionat, cӑ
ar trebui sӑ se vorbeascӑ de dialectele pӑdurenilor, oltenilor, oșenilor, lӑpușnenilor etc.,
ceea ce nu se cuvine, ci mai degrabӑ se introduc toate aceste zone dialectale unor
dialecte cu caracteristici bine definite. Referindu-se la zona Maramureșului, Weigand
afirma cӑ s-ar putea ca vorbirea oamenilor din aceastӑ zonӑ, sӑ formeze un dialect mai
mic, deoarece aici existau particularitӑţi specifice, care nu apӑreau ȋn alte regiuni cum
ar fi: folosirea lui s ȋn loc de f sier=fĭer, z pentru v zin=vin, tš se pronunţa numai ȋn
aceastӑ regiune ca un sunet dental pur, ca ȋn exemplu cer> tšor, cinci>tšuntš, se
pronunţa dž ȋn loc de j džoi = joi.
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Ca o concluzie, Weigand a precizat cӑ dacӑ la ȋmpӑrţirea dialectelor se ţine
seama de tratarea explozivelor latinești p,b, aflate ȋnainte de i și t, d ȋnainte de e , dar
și pe cele care au ȋn vedere palatalele c, g, avem urӑtoarea clasificare:
pi
Muntenia

p, ḱ

Moldova

ḱ

Banat

p

bi
b,

b

te

de

ce

t

d

t

t

d

ź

dź

Ź

t

ge
dź

12.5 Harta nr. 66
Cu ajutorul hӑrţii nr.66 Weigand a vrut sӑ punӑ ȋn luminӑ drumurile pe care le-a
strӑbӑtut ȋn timpul anchetelor sale dialectale. Aceasta dӑ posibilitatea localizӑrii
imediate pe hartӑ a locului unde era amplasat un sat sau o comunӑ ȋn care Weigand a
fӑcut ancheta.
Weigand ȋși ȋncepea și sfârșea ancheta ȋn aceiași localitate, iar cele 8 cӑlӑtorii
sunt marcate pe hartӑ prin culori diferite, de aceea sunt ușor de urmӑrit chiar și de un
nespecialist. Spre exemplu, cӑlӑtoria din Banat, care a ȋnceput și s-a sfârșit ȋn
Timișoara este ȋngrӑditӑ pe hartӑ cu ajutorul culorii roșii, pe când cea din Moldova și
Dobrogea, prin albastru deschis.
Pentru a da din nou dovadӑ de consecvenţa cu care ne-a obișnuit, anchetatorul
face o descriere detaliatӑ a kilometrilor pe care i-a parcurs ȋn toate cӑlӑtoriile sale, astfel
aflӑm cӑ: ȋn prima, avea parcurși 800km, ȋn a doua 1000 km, ȋn a treia 1000 km., ȋn a
patra 1500 km, ȋn a cincia 2400 km, ȋn a șasea 2300 km, ȋn a șaptea 2900, și ȋn a opta
1850 de km, la care se mai adaugӑ și drumurile fӑcute la Leipzig, dus-ȋntors,
aproximativ 18000 km, ȋn total peste 30000 de km .

12.6 Harta nr. 67
Cu ajutorul acestei hӑrţi, Weigand a scos ȋn evidenţӑ locurile pe unde se afla
rӑspânditӑ populaţie româneascӑ, acest lucru fiind foarte important din punct de vedere
lingvistic, deoarece este foarte bine sӑ știm sub ce alte influenţe lingvistice strӑine se
afla limba românӑ, astfel putându-se ușura explicarea anumitor particularitӑţi de la nivel
fonetic, lexical sau semantic din limba românӑ .
Pe hartӑ au fost notate nu numai infiltarea elementelor strӑine ȋn ţarӑ, ci și
rӑspândirea acestora pe teritoriul românesc, fӑrӑ detalii semnificative, deoarece acest
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lucru nu a fost posibil. Populaţia greacӑ care era destul de numeroasӑ ȋn Sulina, ȋn
Galaţi și ȋn Calafat, a rӑmas nemarcatӑ pe hartӑ iar ţiganii, care erau ȋmprӑștiaţi prin
toatӑ ţara, ocupând teritorii mai mari sau mai mici, tot nu au putut fi trecuţi pe hartӑ,
deoarece nu se gӑseau trecuţi ȋn nici un document statistic.
Populaţiile turcești, tӑtarii și gӑgӑuţii, dintre care ultimii intrau ȋn categoria
basarabenilor, au fost cuprinși la un loc, la fel ca și rușii din Moldova, care au venit ȋn
Bucovina ca și colonii, și ca coloniile de cehi din Banat, marcaţi pe hartӑ cu ajutorul
culorii violet.
Regiunile care aveau o populaţie complet amestecatӑ, ca de exemplu nemţii
și românii din Ardeal, sau turcii, bulgarii și românii din partea de est a Bulgariei și
Dobrogea, a fost redatӑ pe hartӑ prin dungi.
Probleme a creat și Banatul , deoarece acolo trӑiau multe populaţii
amestecate care erau greu de redat ȋn culori pe hartӑ.
Pentru românii care trӑiau la graniţa de NV, Weigand s-a folosit de datele
ȋnscrise pe schiţe existente ȋn posesia bisericilor pe care le-a consultat aflând informaţii
referitoare la numӑrul și nationalitatea locuitorilor din zonӑ, ceea ce i-a ușurat
profesorului foarte mult munca. Weigand a avut acces și la statisticile ungurești și
bulgӑrești, ȋn timp ce ȋn România aceasta lipsea cu desӑvârșire, chiar și o hartӑ
geograficӑ completӑ ar fi fost necesarӑ. Weigand crede cӑ la un recesӑmânt al
populaţiei ar fi util, ca sӑ se treacӑ nu numai cetӑţenia fiecӑruia ci și limba maternӑ,
ceea ce dupӑ pӑrerea cercetӑtorului, ar duce la rezultate interesante. La sate, ȋn Oltenia
și ȋn Muntenia , rolul cel mai important era jucat de comunitatea de bulgari, care se
gӑsea ȋn numӑr mare și ȋn orașele București, Ploiești, Tecuci și Tȋrgoviște. Weigand a
afirmat cӑ pe vremea anchetelor sale numӑrul bulgarilor care trӑiau ȋn România era
cam același cu numӑrul românilor care trӑiau ȋn Bulgaria.
În Moldova și Basarabia populaţia care ieșea ȋn evidenţӑ ȋn multe orașe și
comune erau iudeii, dar ȋn Siret și pe Valea Trotușului existau și secui și ceangӑi, iar
ȋntre Moldova și Vaslui existau o serie de colonii rusești.
Zonele nepopulate sau slab populate, din jurul Carpaţilor, de pe lângӑ Delta
Dunӑrii, au rӑmas nemarcate pe hartӑ. Inovaţia adusӑ de Weigand pe harta sa, faţӑ de
celelalte hӑrţi etnografice, era legatӑ de trecerea așezӑrilor bulgӑrești, ruseşti și
ungurești(secuii și ceangӑii), dar și a populaţiei iudaice, din Regatul României, precum
și rӑspândirea exactӑ a așezӑrilor românești din Bulgaria, dar și coloniile de nemţi din
Rahova,Bulgaria. Harta mai evidenţiazӑ și graniţa de est a zonei lingvistice românești
de dincolo de Nistru, ȋn timp ce ȋn vest graniţele se ȋntind pânӑ la Tisa, depӑșind spatiul
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hӑrţii; același lucru s-a ȋntâmplat și cu comunitatea de români așezatӑ pânӑ ȋn
apropierea Iekaterinoslav-ului, de la sudul Rusiei .138

12.7 Noutatea cercetӑrilor lui Weigand
Weigand a reușit sӑ facӑ pe lângӑ anchetele sale și o ȋmpӑrţire a limbii române
pe dialecte, ţinând cont de particularitӑţile fonetice specifice fiecӑrei regiuni . Aduce ȋn
discuţie problema clasificӑrii dialectelor precizȋnd cӑ ȋn limba românӑ ar exista patru
mari dialecte și anume: dacoromân, aromân(nume dat dialectului de ȋnsuși Weigand),
meglenoromân(tot Weigand a fost cel care a impus numele de meglen) și istroromân.
Dupӑ aceastӑ clasificare,Weigand a vorbit despre existenţa ȋn interiorul limbii române,
a trei “dialecte”, urmӑrind caracteristicile fonetice ȋntâlnite la nivelul vorbirii orale,
populare, și anume: dialectul bӑnӑţean, dialectul muntenesc și cel moldovenesc. Aici a
apӑrut o suprapunere de termini, deoarece Weigand nu a gӑsit o noţiune nouӑ, care sӑ
defineascӑ cele trei subclase dialectale, care ulterior au fost numite subdialecte sau
graiuri. Aici e domeniul de care s-au legat cei care l-au criticat pe Weigand și care
ulterior au introdus ȋn uz noţiunea de subdialect. Ceea ce a fӑcut Weigand de fapt dupӑ
identificarea celor patru dialecte ale limbii române care sunt recunoscute și astăzi ca
adevӑrat-valabile, a fost ȋnceperea unei clasificări a subdialectelor limbii române. Pe
lângӑ cele trei mari amintite, bӑnӑţean, muntean și moldovean, Weigand intuiește cӑ ar
mai exista și altele dar nu are curajul sӑ le numeascӑ, el simţind cӑ ȋn partea de est a
Banatului, ar mai putea exista niște “dialecte olteneși” despre care spune cӑ s-ar
alӑturӑ dialectului bӑnӑţean, dar amintește și de posibilitatea existenţei unui dialect
ardelenesc particular , iar ȋn zona Maramureșului, zice cӑ s-ar putea sӑ existe “un
dialect mai mic”, deoarece acolo ar fi existat particularitӑţi specifice care nu apӑreau ȋn
alte regiuni. Intuiţia lui Weigand a fost ulterior concretizatӑ de alţi cercetӑtori care au
dus studierea dialectelor și subdialectelor limbii române mai departe și au ajuns la
concluzia cӑ limba românӑ are mai multe subdialecte, la cele 3 identificate de Weigand
s-ar mai adӑuga altele, cei mai mulţi cercetӑtori fiind de pӑrere cӑ existӑ ȋn total 5
subdialecte la cele amintite adӑugându-se cel crișan, dar și cel intuit de Weigand și
anume cel maramureșean. La un moment dat, Weigand vorbește și de existenţa unui
așa zis“dialect bucovinea”, care avea caracter mozaicat, iar din cauzӑ cӑ conţinea
trӑsӑturi fonetice specific ”dialectului moldovenesc”, anchetatorul preferӑ sӑ zicӑ cӑ se
identificӑ cu acest “dialect” nu formeazӑ un “dialect”aparte.
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Vorbind de cele trei subdialecte pe care le-a numit necorespunzӑtor ”dialecte”,
Weigand preciza cӑ nu exista altul care sӑ aibӑ caracteristici particulare suficiente care
sӑ-l defineascӑ, de aceea a adus ȋn discuţie un nou concept, care s-a ȋmpӑmântenit ȋn
domeniul lingvisticii, fiind preluat ȋn totalitate și anume dialectul de tranziţie, care ar fi
acel “dialect” care se afla ȋn zonele dintre dialecte și care se puteau alӑtura ȋn funcţie de
particularitӑţile lingvistice fie laturii de est, fie celei de vest sau celei de nord.
Un alt concept introdus de Weigand ȋn disciplina aflatӑ pe atunci la ȋnceput de
drum era cel de dialect mozaicat, care a apӑrut datoritӑ venirii ȋntr-o anumitӑ zonӑ, a
numeroase persoane din regiuni diferite vorbitoare de graiuri diferite, care locuiau
pentru un timp mai lung sau mai scurt ȋmpreunӑ. Un exemplu bun de astfel de dialect ar
fi “dialectul bucovinean”, care datoritӑ trӑsӑturilor lui dominante se alӑturӑ de dialectul
moldovean. Pe acest dialect mozaicat Weigand nu l-a numit dialect amestecat,
deoarece dupӑ pӑrerea lui nu avem de a face cu un dialect nou, care a luat naștere prin
amestecarea mai multor dialecte, ci dialectul mozaicat era alcӑtuit dintr-o grupӑ bine
definitӑ de dialecte particulare care se ȋntâlnesc ȋn aceiași zonӑ.

13.Weigand și geografia lingvisticӑ
Ca și cercetӑtor al limbilor vii, ca și dialectolog, cu cercetӑri fӑcute ȋn mod
sistematic, pe tot cuprinsul teritoriului românesc, Weigand a fost un deschizӑtor de
drumuri .139
Weigand s-a numӑrat printre primii promotori ai geografiei lingvistice, ai
dialectologiei și ai cercetӑrilor comparative a dialectelor vorbite, fiind considerat cel mai
harnic și mai integral colindӑtor al pӑmântului românesc 140, meritul lui principal fiind
acela cӑ a creat dialectologia româneascӑ[…] El, cel dintâi,care pornește la muncӑ
metodic, folosindu-se de singurul mijloc eficace ȋn acest domeniu, și adicӑ de ancheta
personalӑ la faţa locului 141.
Astfel se face cӑ ȋnceputurile dialectologiei româneși sunt strâns legate de
Gustav Weigand, profesor și director al Intitutului de limba românӑ din Leipzig, care a
ȋnfiinţat cu ajutorul statului român cel mai cunoscut centru de cercetare al limbii române
de peste hotare. Chiar ȋncepând cu ultimile decenii ale secolului al XIX-lea, s-au ocupat
o serie de cercetӑtori cu studierea dialectelor românești, dar munca acestora lӑsa de
dorit, ȋn special ȋncepând de la metodele adoptate ȋn culegerea materialului, ȋn
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transcrierea fonticӑ, dar și atunci când ȋncercau sӑ dea o explicaţie știinţificӑ datelor
culese. Despre acest aspect nu voi da ȋnsӑ mai multe detalii.
Weigand poate sӑ primeascӑ titlul de dialectolog prin excelenţӑ, deoarece a
adus ȋn aceastӑ ramurӑ de studiu multe explicaţii concludente. A lӑsat ȋn urma lui
numeroase studii dialectale, glosare, transcrieri fonetice, numeroase hӑrţi lingvistice
concretizate mai apoi ȋntr-un atlas lingvistic cunoscut ȋn ȋntreaga lume. Pornind de la
toate aceste materiale adunate pe pӑmânt românesc, se poate da o interpretare și
istoriei limbii române.
Numirea lui Weigand cu titlul de dialectolog prin excelenţӑ, nu este una gratuitӑ
deoarece Weigand , a fost pe vremea anchetelor sale un dialectolog care a mers ȋn
teren , ȋn toate zonele locuite de români fӑcând anchete ȋn condiţii destul de grele.
Munca lui ȋn domeniul geografiei lingvistice a fost pecetluitӑ și demonstratӑ ȋn
momentul apariţiei atlasului sӑu , care cuprindea hӑrţi fonetice, cu material adunat din
teren și transcris fonetic fӑrӑ a fi prelucrat, hӑrţi care nu cuprindeau tot materialul
adunat ci numai acea parte prin care se evidenţia istoria unor sunete. Prin modalitatea
cum Weigand a reușit sӑ redea fenomenele lingvistice cu ajutorul semnelor, a fost
iniţiatorul acestei metode de lucru, prin exemplu personal, ȋn domeniul dialectologiei.
Trebuie neapӑrat sӑ amintesc faptul cӑ atlasul lingvistic al lui Weigand este prima operӑ
de acest gen din domeniul geografiei lingvistice din ȋntreaga lume. Pentru dialectologia
româneascӑ aceastӑ lucrare a reprezentat prima fazӑ ȋn evoluţia metodei de cercetare
geograficӑ, care a influienţat evoluţia știinţificӑ ȋn acest domeniu, fiind un model.
A doua fazӑ a evoluţie dialectologiei românești a avut loc ȋntre cele douӑ
rӑzboaie mondiale și a durat până ȋn jurul anului 1950, fiind legatӑ de o nouӑ lucrare de
geografie lingvisticӑ, cu numele Atlasul lingvistic român(ALR) a lui Sextil Pușcariu, fost
elev al lui Weigand, de la seminarul din Leipzig, care a ȋnvӑţat cum se face de la
profesorul sӑu, la orele de curs, iar practica și-a fӑcut-o atunci când a fost trimis sӑ facӑ
anchetӑ pe valea superioarӑ a Oltului. La moartea dascǎlului sǎu, Sextil Pușcariu a
scris un articol ȋn care nota printre altele cӑ: cu moartea lui Weigand filologia românӑ
pierde pe unul dintre cercetӑtorii ei cei mai fecunzi și pe un mare animator[…]ceea ce
va rӑmâne cel mai mult din scrierile sale este sӑmânţa sӑditӑ ȋn sufletele elevilor sӑi. 142
Se pare cӑ ȋntr-adevӑr aceastǎ sӑmânţǎ sӑditӑ a dat roade ȋn viaţa de cercetare a
elevilor sӑi, care plecând de la cele adunate ȋmpreunӑ cu dascӑlul lor, au decis sӑ
corecteze, sӑ completeze și sӑ aprofundeze domeniul de cercetare ȋncercând sӑ-l ducӑ
la desӑvârșire. Atlasul lui Pușcariu, care apare ȋn primul numӑr ȋn 1940 (prima parte a
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ALR), a fost foarte bine structurat fiind considertat unul dintre cele mai bune atlase
lingvistice de pânӑ atunci. De mare ajutor la realizarea ALR-ului au fost colaboratorii lui
Pușcariu , mai exact Sever Pop (ca autor al ALR I) și Emil Petrovici (ALR II), care au
participat și la anchetele dialectale când a fost cazul. Pop și Petrovici au fost și autorii
ALRM, care ,ca și atlasul lui Weigand dar ȋn dimensiuni mai mari, a redat pe hӑrţi,
materialul lingvistic cu ajutorul simbolurilor colorate.
A treia etapӑ a dezvoltӑrii geografiei lingvistice românești, a fost reprezentatӑ prin
Noul Atlas Lingvistic pe Regiuni-NALR, din care au apӑrut doar cinci numere, și la care
au lucrat dialectologi din București, Cluj, Iași și Timișoara dar și dialectologi din
Chișinӑu și Cernӑuţi (Atlasul lingvistic Moldovean-ALM). Mai mult astӑzi existӑ cinci
numere ale atlasului din Oltenia, douӑ din Maramureș, unu din Banat, Moldova și
Bucovina, dar și Transilvania, care nu pot fi publicate, din cauze financiare, deși
cercetetӑrile sunt ȋncheiate și materialul este finalizat.
Etapa a patra este reprezentatӑ de munca dialectologilor români ,cӑrora li s-au
adӑugat unii care au studiat limba minoritӑţilor ungurești, a sașilor din Transilvania, și a
slavilor, la finalizarea Atlas linguarum Europae(ALE). Acestui proiect i s-au alӑturat
dialectologi din Chișinӑu.
Capodopera lui Weigand rӑmâne, deși era prima de acest gen, o operӑ
importantӑ atât pentru lingviști cât și pentru etnografi, folcloriști, istorici și chiar pentru
politicieni . Weigand s-a fӑcut cunoscut ca fiind primul autor al primei teorii despre
rӑspândirea dialectelor dacoromânești, ţinând cont de criteriile fonetice, astfel rezultând
teoria lui asupra ȋmpӑrţirii dialectale.
Ultima hartӑ pe care Weigand a inclus-o ȋn atlasul sӑu are pe lângӑ valoarea ei
știinţificӑ o ȋnsemnӑtate istoricӑ și politicӑ. Unele pӑrţi se aseamӑnӑ cu cele ale
ȋnvӑţatului grec Dimitrie Daniel Philippide, care și-a publicat lucrarea Гεωϒϱαϕι óν τής
‘Poνμoνίας , tot ȋn Leipzig. Acest mare filolog grec, predecesorul lui Alexandru
Philippide din Iași , a cǎlǎtorit, ca și Weigand mai tȃrziu, ȋn toate ținuturile locuite de
romȃni de la nordul Dunǎrii, publicȃnd pe lȃngǎ lucrarea numitǎ anterior, ȋncǎ una, ȋn
1816 cu titlul ‘Іϐτoϱία τής ‘Poνμoνίας , și care a apǎrut tot ȋn Leipzig. Ȋn aceasǎ lucrare a
fost utilizat pentru prima datǎ numele de‘Poνμoνίας pentru a desemna cele trei provincii
romȃnești și anume Muntenia, Moldova și Transilvania, care au fost marcate pe o hartǎ.
.

Aproape o sutǎ de ani mai tȃrziu, ȋn 1909, Weigand a publicat o hartǎ

asemǎnǎtoare, care se baza pe informații numeroase și exacte, pe care a realizat-o ȋn
urma interogǎrii și discuțiilor purtate cu numeroase persoane civile dar și cu fețe
bisericești. Aceastǎ hartǎ a servit, ȋn anul 1919 ȋn Trianon ȋn cadrul Conferinței pentru
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Pace, fiind baza dupǎ care s-a trasat granița de vest a Romȃniei. Granița trece astǎzi
exact peste liniile albastre-verzi, pe care le-a trasat Weigand pe harta sa. Astfel putem
concluziona cǎ cercetǎrile dialectale ale lui Weigand au jucat un rol foarte important și
la ȋndeplinirea idealurilor naționale romȃnești.

14. Weigand și pǎrerile colegilor de specialitate
Munca lui Weigand deși ȋn cea mai mare parte apreciatǎ, ca fiind un exemplu
asupra modului cum se lucreazǎ și o capodoperǎ de o mare ȋnsemnǎtate pentru multe
domenii de cercetare, a fost la un moment dat și “criticatǎ”, multe dintre acuze fiind
nefondate.
Unul dintre cei care a urmǎrit ȋn deaproape opera lui Weigand, gǎsindu-i și
puncte slabe a fost Sever Pop, care a criticat faptul cǎ ȋntre perioada cȃnd Weigand și-a
fǎcut ultima anchetǎ ȋn teren (1901) și apariția atlasului sǎu ȋn 1909, a trecut mult prea
mult timp fizic 143 .Pop nu are dreptate, deoarece Weigand nu și-a tipǎrit atlasul ȋn
perioada 1901-1909144, ci atlasul sǎu a fost compus din cele 9 fascicole apǎrute ȋntre
1898 ș 1909. Weigand obișnuia ca ȋn momentul ȋn care ȋși termina o zonǎ sǎ-și
redacteze harta și sǎ o publice, astfel atlasul nu a fost publicat dintr-o dată la ȋncheierea
tuturor anchetelor din teren, ci treptat, hartă după hartă.
O altǎ acuzație pe care Sever Pop i-a adus-o lui Weigand, s-a referit la faptul cǎ
atlasul lui a avut ca scop numai notarea formelor fonetice , și nu s-a ocupat de cercetǎri
din domeniul morfosintactic și lexical. Ȋn concepția lui Pop o operǎ completǎ le-ar fi luat
ȋn discuție și celelate domenii nu numai pe cel fonetic.Totuși, fǎcȃnd cercetǎri serioase
asupra notațiilor fonetice pe care Weigand le-a realizat, Sever Pop a ajuns la concluzia
cǎ ele erau corecte, fapt pe care ȋl și recunoaște public. Ȋnsǎși Weigand și-a fǎcut
gȃnduri asupra faptului cǎ atlasul sǎu s-a ocupat doar de latura foneticǎ. Dacǎ

s-ar

compara ȋnsǎ cele aproximativ 130 de cuvinte ȋnscrise pe chestionarul lui Weigand cu
1000 de ȋntrebǎri cuprinse ȋn ALF-ul (Atlas Linguistique de la France, 1902) lui Gilliéron,
cu toate cǎ acesta nu cuprinde ca ȋn cazul lui Weigand toate fonetismele esențiale ale
limbii romȃne, observăm imediat că meritul atlasului lui Weigand, este altul decȃt cel al
lui Gilliéron, Weigand aprofunzȃnd domeniul fonetic .
Sever Pop a pus la ȋndoialǎ și rapiditatea cu care Weigand și-a realizat
transcrierile fonetice din timpul anchetelor, cele 4 ore alocate unei anchete fiind dupǎ
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pǎrerea lui, uneori suficiente alte ori insuficiente. Graba lui l-ar fi ȋmpiedicat sǎ repete o
ȋntrebare atunci cȃnd un lucru nu-i era clar, dar l-ar fi ȋmpiedicat sǎ-și corecteze și
greșelile. Pop a considerat notițele lui Weigand ca fiind ȋn linii mari bons et
correspondent á la réalite 145 dar avea ȋndoieli asupra modului cum acesta a fost
realizatǎ doar de un singur anchetator.
O afirmație mai puțin pertinentǎ și care, dupǎ pǎrerea mea nu are ce cǎuta
ȋntr-o disputǎ care trebuie sǎ se refere la munca de cercetare a lui Weigand și nu la
modul lui de a interacționa cu oamenii mai clar cu elevii sǎi , a fost redatǎ prin
urmǎtoarele cuvinte adresate de Pop:( Weigand) ait eu une curieuse attitude envers le
people roumain et ses anciens élèves- 146cuvinte prin care se observǎ nu un conflict
lingvistic ci unul omenesc .
Sever Pop a criticat și modul ȋn care Weigand și-a ales localitǎțile unde și-a
fǎcut anchetele, faptul cǎ a mers numai acolo unde a avut acces cu ajutorul trǎsurii sale
sau a trenului, nu reprezenta pentru critic un exemplu prea bun, mai ales cǎ locul
propriu-zis al desfǎșurǎrii anchetelor sale s-a fǎcut ȋn piețe, unde a aplicat chestionarul
mai multor țǎrani din ȋmprejurimi. Cu toate acuzele pe care Pop le-a adus lui Weigand,
nu putem să nu observăm că a trecut ȋn revistǎ 762 de puncte anchetate distribuite pe
64 de hǎrți fonetice de pe teritoriu dacoromȃn. Dacǎ-l comparǎm pe Weigand cu
Gilliéron, vom constata cǎ acesta din urmǎ a avut fǎcutǎ ancheta doar ȋn 639 de
puncte, printre care se numǎrau și unele sate din Belgia și Suedia, unde se vorbeau
dialectele galoromanice. Despre Gilliéron, Iorgu Iordan mǎrturisea cǎ aceastǎ limitare
era normalǎ, ȋn caz contrar ancheta ar fi durat mult prea mult.147 Despre modul cum și-a
ales Edmond Edmont drumurile pe care sǎ le urmeze, nu știm multe detalii. Dupǎ
pǎrerea mea, Weigand nu s-a lǎsat purtat doar pe drumurile unde se putea circula, ci el
şi-a ales o strategie mult mai avansatǎ de lucru, care se baza pe simțul lui practic
dezvoltat ȋn teren; astfel ȋnclin sǎ spun cǎ Pop nu are nici o bazǎ pe care se ȋntemeiazǎ
acuzația sa; mai mult nu de puține ori, aflǎm din jurnalul de cǎlǎtorie completat de
Weigand și publicat o datǎ cu rezultatele anchetelor sale ȋn Jahresberichte, că Weigand
a mers distanțe lungi de drum pe jos, renunțȃnd la cǎruțǎ și la cai pentru a sta de vorbǎ
cu oamenii, astfel intrȃnd ȋn contact direct cu limba. Acest curaj de a merge pe jos a fost
nu de puține ori hulit, deoarece Weigand a fost asemănat cu un vagabond. Simțindu-se
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ȋn pericol, revenea din cȃnd ȋn cȃnd la trǎsurǎ, gȃnd cu care nu se ȋmpăca prea bine
cǎci crezul lui științific se baza pe contactul direct cu poporul vorbitor de limbǎ romȃnǎ.
Weigand a fost apreciat destul de mult de cǎtre Iordan, care dǎdea o
importanțǎ mare rǎspȃndirii geografice a dialectelor, ȋn special datoritǎ ȋntrebǎrilor
directe 148 pe care Weigand le-a practicat, pe care Iordan, ȋn momentul ȋn care le-a
comparat cu tehnica de lucru abordatǎ pentru realizarea atlasului german, realizat de
Wenker, le considera ca o dovadǎ a superioritǎții calitǎții muncii de cercetare. Tot
Iordan referindu-se la chestionarul lui Weigand preciza cǎ prin intermediul lui
anchetatorul a fǎcut o mutare inteligentǎ, mai ales cǎ acesta a fost ȋntocmit ȋnainte de
ȋnceperea anchetei iar Weigand l-a pǎstrat ȋn aceiași formǎ (cu mici completǎri) pe
toatǎ perioada anchetei. Iordan a pus la ȋndoialǎ ȋnsǎ competențele lingvistice pe care
Weigand le deținea.Totuși despre cȃt de bine cunoștea Weigand limba romȃnǎ, ar fi
putut sǎ precizeze Pușcariu care ȋl cunoștea foarte bine ȋn calitate de fost elev, dar și
din perspectiva unui strǎin (macedoromȃn) cunoscător foarte bun al limbii romȃne.
Iorgu Iordan a ȋncercat sǎ aducǎ ȋn discuție cunoștințele de limbǎ ale lui Weigand, ȋnsǎ
precizeazǎ cǎ datoritǎ calificǎrii sale lingvistice, dar mai ales a faptului cǎ Weigand a
recurs la ȋntrebarea directǎ ca și strǎin, a ajuns la rezultatele cele mai apropiate de
adevǎr; Iordan credea cǎ nu tot aceleași ar fi fost rezultatele anchetei, dacǎ Weigand ar
fi recurs la o metodǎ indirectă de anchetǎ.
Oprindu-se asupra atlasului lui Weigand, K.Sandfeld-Jensen, fondatorul filologiei
balcanice afirma că din acesta se poate ȋnvǎța multe lucruri, din domenii diferite, chiar și
nespecialiștii pot sǎ-și formeze o pǎrere despre situația vieții lingvistice.149 Cu aceastǎ
pǎrere sunt total de acord, mai ales cǎ lucrȃnd pe marginea atlasului lui Weigand, l-am
prezentat nu de puține ori prietenilor mei nespecialiști care, dupǎ o privire mai atentǎ
asupra lui, au ajuns sǎ ȋnțeleagǎ ȋn mare, tehnica adoptatǎ de autor la redactarea lui,
dar au cules și alte informații legate de dialecte, de ȋmpǎrțirea teritorialǎ a limbii romȃne
și implicit a romȃnilor dar și alte detalii semnificative.
Pe de altǎ parte, C.Lancea, a fost critic atunci cȃnd atlasul lui Weigand, a fost
intitulat cu termenul de “lingvistic” termen care, dupǎ pǎrerea lui nu se potrivește cu
ceea ce este prezentat ȋn interiorul lui și anume, evidențierea particularitǎților fonetice ȋn
special. 150 Romanistul Adolf Zauner, a precizat că ȋn momentul ȋn care opera a fost
publicatǎ, nu trebuie urmǎritǎ numai latura foneticǎ ca fiind caracteristicǎ pentru
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dialectele unei limbi , ci și istoria cuivintelor care nu ar fi fost prezentatǎ de Weigand.
Zauner a criticat și “insuficiența” materialului.151
Ca o concluzie, putem prezenta pǎrerea lui K.Bochmann atunci cȃnd vorbea
despre importanța lui Weigand adusǎ romanisticii precizȃnd cǎ “Gustav Weigand are o
importanțǎ decisivǎ aspura evoluției studiului sistematic al limbii romȃne, pe baza unor
metode moderne de cercetare. El a fost primul lingvist german, care deși s-a dedicat
studierii lingvisticii romane, ȋntr-un final s-a concentrat asupra studierii limbii romȃne”152.
Dar de o imoprtanțǎ deosebitǎ este remarca fǎcutǎ de M.Friedwagner,dupǎ ce a
intrat ȋn contact cu opera științificǎ a lui Weigand, acesta afirma cǎ “cercetǎtorul
neobosit, a adus luminǎ cu cǎrțile sale asupra unei regiuni pȃnǎ acum aproape
necunoscutǎ și anume asupra zonei lingvistice romȃnești”. 153

14.1 Weigand ȋn presa vremii
Fiind o personalitate care și-a fǎcut un renume o datǎ cu venirea sa ȋn țarǎ,
cǎlǎtoria lui era anunțatǎ nu numai prin viu grai, dar de multe ori dupǎ ce pǎrǎsea un
ținut, presa localǎ tipǎrea imediat un articol prin care era comentatǎ activitatea sau
activitǎțile la care participa sau pe care le organiza profesorul de la Lipsca, cǎ așa i se
spunea marelui savant. Simpla lui prezențǎ ȋntr-un loc sau modul cum ȋși desfǎșura
anchetele sau chiar vestea cǎ ȋn cutare sau cutare zi va fi ȋntr-un anumit loc, reprezenta
un eveniment care se prezenta pe prima paginǎ a ziarelor.
Pentru a exemplifica impactul emoțional dar și cultural pe care l-a avut
Weigand ȋn perioada ȋn care ȋși desfǎșura anchetele pe pǎmȃnt romȃnesc, am gǎsit de
cuviință, sǎ redau cȃteva din articolele ȋn care profesorul era subiectul principal.
Foaia diecesană, X (1895),
nr. 27 2/14 Iulie, p. 6
Călětorie scientifică. D-l profesor Dr. Gustav Weigand, directorul seminariului
român dela universitatea din Lipsca, a plecat în călětorie scienţifică prin părţile române
din Bănat. Scopul urmărit de eminentul profesor german este, de a studia elementul
daco-român în limba românească. Călětoria va ţinea aproape trei luni de zile şi după
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terminarea ei, D-l Weigand va merge pentru câteva zile la Bucuresci. Foarte ne vom
bucura, dacă vom avea onoare a saluta pre distinsul etnolog în Caransebeş pe la finea
lui August, pre când sě vor esecuta aici festivităţile proiectate.

Foaia-diecesană,X(1895),nr.30
23Iulie/4 August, p. 30

„Die Aromunen, etnographisch-philologisch-historischen Untersuchungen über
das Volk der sogennanten Makedo-Romanen oder Zinzaren" este titlul unui op de mare
importanţă al eruditului profesor Gustav Weigand dela universitatea din Lipsca. Volumul
prim „Land und Leute", are 334 pagine conţine 8 ilustraţiuni frumoase pe carton şi o
cartă etnografică a părţilor sud-vestice ale peninsulei balcanice.

Dreptatea, II (1895), nr. 164
Marți ȋn 25 iulie (6 August), p. 1
Celebrul profesor al universităţei din Lipsca a sosit în mijlocul nostru. El a venit,
ca sě-şi înceapă studiile sale importante asupra limbei poporului român.
Numele acestui vestit profesor este cunoscut deja înaintea românilor.Operele
sale despre românii din Balcani l'au făcut cunoscut nu numai înaintea românilor, ci în
toată lumea filologilor, şi a acelora cari se interesează de popoare.
Frunzărind ultimul sěu op »Die Aromunen« trebue sě remâi uimit de zelul şi
însufleţirea cu care acest bărbat s'a dedicat studiului limbei româneşti. El ne spune
însuşi toate păţaniile sale de prin imperiul turcesc. Cetind cartea dînsului ţi-se pare, că
însuşi l'ai însoţit în obositoarea călětorie. Ȋmbrăcat, ca şi un turist, cu mare bagaj de
aparate, călare pe un cal de munte, încungiurat de gardişti turceşti, prin ploaie sau la
arşiţa soarelui, el trece din sat în sat, din munte în munte şi cercetează pe o formă pe
cei sěraci, ca şi pe cei bogaţi, ca sě schimbe cu ei o vorbă, sě le vadă casa, portul, sě le
cunoască obiceiurile, şi mai ales sě le audă limba.
Totul, ce face vieaţa spirituală, nota caracteristică a unui popor, totul îl
interesează, şi toate le înseamnă, ca sě ne dee o icoană fidelă despre el.
Ori-care ar fi objectul studiului lui, ori-care ar fi poporul de care se ocupă
savantul profesor cu atâta zel şi abnegaţiune, noi şi toţi oamenii de bine ar' trebui să-l
admirăm şi sě-i dăm tributul recunoştinţei noastre. Dar' când ştim, că poporul, pre care
acest zelos bărbat şi-l'a ales de predilect object al studiilor sale, este poporul român,
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poporul nostru, atunci admiraţiunea noastră creşte şi mai mult şi se preface în omagiu şi
recunoştinţă.
Admirăm pe savantul, care se ocupă de ştiinţă, dar' ne închinăm înaintea
aceluia, care studiază vieaţa şi limba poporului românesc.
Sentimentul nostru de admiraţiune în casul acesta se asociază iubirei, şi cu
bucurie îl îmbrăţişăm şi salutăm în mijlocul nostru.
De aceea în momentul acesta fideli interpreţi ai sentimentului general al
Românilor preste tot, şi al bănăţenilor în special, salutăm cu căldură pe profesorul Dr.
Weigand, representantul vrednic al ştiinţei, şi îi ḑicem din inimă un românesc:
— Bine ai venit!
Ear' celebrei universităţi din Lipsca, care a luat sub patronagiul sěu pe eruditul
bărbat şi i-a dat spriginul sěu pentru îndeplinirea măreţului op, îi esprimăm de aici din
depărtare recunoştinţa noastră sinceră.
Fie, ca lucrarea, pentru care profesorul Weigand astăḑi începe pregătirile, sě
reuşască bine spre folosul ştiinţei şi spre binele nostru al tuturor.
Prof. Dr. Weigand în Timişoara.

Profesorul Dr. Weigand a sosit în Timişoara a seară cu trenul de cătră Pesta, la
5 oare 49 minute. A sosit dimpreună cu preastimata sa soţie, şi a luat cuartir
deocamdată la hotelul „Zum goldenen Hirsch". Astăḑi la 9 oare a cercetat redacţiunea
noastră, unde s'a întreţinut mai mult timp cu d. Dr. E. Dăianu.
Prof. Weigand are de gând sě petreacă 3 luni în părţile bănăţene pentru ca sě
facă studii aměnunţite. Dînsul (!) are recomandarea celebrei universităţi din Lipsca, care
i-a asigurat şi spriginul material pentru acoperirea speselor călětoriei sale.
Deocamdată dînsul va lu locuinţă în Timişoara, unde are se rěmână vr'o trei
sěptěmâni şi de unde şi va face escursiunile înjur. Preocupaţiunea studiilor sale este
filologia, studii dialectice ale limbei române din Bănat.
Planul escursiunilor sale încă nu e stabilit, dar' îl vom face cunoscut. Suntem
siguri, că inteligenţa română, ori unde s'ar present ilustrul profesor, îl va întimpin cum
se cuvine, şi îi va st întru ajutoriu.
Profesul Weigand este un bărbat foarte simpatic.Ȋnalt de statură, rotunḑiu,
blondin, cu barbă, pěr mărişor, frunte lată, este un adevěrat tip germ n. Dînsul vorbeşte
de altcum cum se cade româneşte, se înţelege aşa cum vorbeşte omul, care a învěţat
limba din carte.
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Astă-ḑi, când a intrat în redacţiunea noastră ne-a întimpinat româneşte.
Vorbeşte de altcum multe alte limbi, dar' ungureşte nu. Ni-a declarat însě, că vrea sě
înveţe şi ungureşte, ca sě vadă, dacă a avut limba maghiară vr'o înriurire asupra celei
româneşti.
Foaia diecesană, X (1895), nr. 32 ,
6/18 August, p. 7

Prof. Dr. Weigand în Timişoara. Cetim în Dreptatea din 6 August, Profesorul
Dr. Weigand a sosit în Timişoara asară cu trenul de cătră Pesta, la 5 oare 49 minute. A
sosit dimpreună cu prea stimata sa soţie, şi a luat cuartir deocamdată la hotelul „Zum
goldenen Hirsch."
Prof. Weigand are de gând sě petreacă 3 luni în părţile bănăţene, pentru ca sě
facă studii aměnunţite. Dênsul are recomandarea celebrei universităţi din Lipsca, care
i-a asigurat şi sprijinul material pentru acoperirea speselor călětoriei sale.
Deocamdată dênsul va lua locuinţă în Timişoara, unde are sě remână vr'o trei
săptămâni şi de unde şi va face escursiunile înjur. Preocupaţiunea studiilor sale este
filologia, studii dialectice ale limbei române din Bănat.
Planul escursiunilor sale încă nu e stabilit, dar' îl vom face cunoscut. Suntem
siguri, că inteligenţa română ori unde s'ar presenta ilustrul profesor, îl va întîmpina (!)
cum sě cuvine, şi îi va sta întru ajutoriu.
Profesorul Weigand este un bărbat foarte simpatic.Ȋnalt de statură, rotunziu, blondin, cu
barbă, pěr mărişor, frunte lată, este un adevěrat tip german. Dînsul (!) vorbesce de
altcum cum sě cade românesce, sě înţelege aşa cum vorbesce omul, care a învěţat limba
din carte.
Ştire preluată aproape integral din „Dreptatea"
nr. 164, p. 1 (partea a doua)
Dreptatea, II (1895), nr. 177
Joi în 10 (22) August, p. 3
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Prof. Dr. Weigand la Liget.
(Raport special.) Timişoara, 20 August n.
Ḑiua de 11 August a fost o ḑi pe cât de bogată în plăceri, pe atât de
însemnată pentru bravii ligezeni şi pentru toţi oaspeţii, cari au lat parte la drăgălaşa
petrecere. Făuritorii veseliei încântătoare, în primul rênd a fost numêroasa tinerime în
frunte cu simpaticul °i neobositul preot Dl Corneliu Teaha; însemnătatea ḑilei înse a
potenţat'o presenta ilustrului profesor Dr. Weigand şi a gentilei sale soţie.
Sunt atât de multe impresiunile ce mi-le-au lăsat petrecerea din Liget, şi fiind
acelea tot impresiuni înveselitoare, ba care de care mai ademenitoare, toate se
năspustesc asupra mea şi toate strigă în gura mare pe bietul condeiu se le pună pe
hârtie, ca apoi se poată éle sbur în lumea mare se spună pe 'ntrecutele ce a fost şi
cum a fost de frumos şi de încântătoriu la petrecerea din Liget.
Mult îmi place se-mi fie inima încărcată de impresiuni de veselie, dar' îmi vine
aşa de „nuş ciu cum" când trebue se le pun şi pe hârt e, de-oarce-ce mult me tem, că
nu voiu putè fi fidel inimei mele... Dar' în sfêrşit voiu încerc , şi ca se nu fac o nefăcută,
voiu cam trece peste impresiunile mele şi mai mult voiu espune numai şirul celor
întêmplate, ca apoi fie-care se simţiască ce-i dictează inima.
(Pănă la Liget.) Duminică la 11 oare şi jumetate din ḑi trenul plecà din
Timişoara cătră Liget ducênd cu sine mulţime de tineri timişoreni, cari par'că erau mai
făloşi de cât totdeauna, căci aveau în mijlocul lor pe cel mai distins oaspe, nu numai al
Ligezenilor, dar' al întregului Banat, pe profesorul Dr. Weigand şi gingaşa-i soţie.
Abia ne-a fost cuprins înse făloşia şi încă nu ne putusem d

seama bine

despre bucuria noastră, când trenul se oprì la gara Şagh şi noi trebuirăm se ne dăm jos
se apucăm apoi drumul cătră Liget pe trăsuri. Pe peronul gărei ne întimpinaseră mai mulţi membri ai comitetului, cari ne
conduseră pănă la trăsurile ce ne aşteptau. Frumos gătite erau toate trăsurile - 7 la
numer - tot cu covoare împodobite cu cusături româneşti, cu deosebire cea destinată
pentru profesorul Weigand, la care erau prinşi 4 cai ageri ai unui brav ţeran din Liget.
Şirul de trăsuri, în frunte cu cea care duce

pe Dr. Weigand şi st. Soţie, pe

nesimţite percurse drumul de la Şag pană la Liget.
(Ȋn Liget pănă la petrecere.) Ajunşi la ospitala casă a vrednicului preot dl
Corneliu Teaha, după primirea călduroasă, o conversaţiune intimă s'a început între cei
sosiţi şi între cei de a casă. Nu ştiai de ce se te înveseleşti mai mult: de afabilitatea
domnului preot şi gingăşia stimatei sale soţie, sau de bucuria şi îndestulirea ce se
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vede pe faţa tuturor. In sfêr°it cu toţii ne aşeḑarăm la prânz, care fú cât se poate de
bogat, veselia cre°te din ce în ce. Profesorul Weigand rostì câteva cuvinte în limba
română, prin cari mulţumì pentru buna primire. La aceste respunse dl preot Teaha şi
apoi vorbì dl Dr. George Candrea redactoru „Dreptăţei", care aretà cu deosebire marea
însemnătate ce are pentru noi românii venirea profesorului Dr. Weigand în mijlocu
poporului nostru.
După prânz ne-a surprins un frumos număr de gingaşe copilite inteligente. Ȋn
timpul cât frumoasa societate adunată îşi mai petrecú, valorosul profesor Weigand se
rug se-i aducă un ţeran cu care apoi se duse şi făcù, timp de vre-o 1 oară, studii, căci
ne ḑise, că nu se simte bine, dacă nu studiază bare-mi o oară la ḑi.
Timpul cât ni-a mai rěmas pănă în seară l'am petrecut apoi la ospitala casă a
dlui Nicolaevici şi apoi la a bravului econom Secoşianu. Ospitalitatea şi arangiamentul
din casă atât de curat şi atât de românesc, surprinse pe toţi.
(Joc.) Pe la 8 oare jocul începuse în şcoala românească. Deasupra întrărei
şcoalei cu litere din frunze verde er scris: „bine aţi venit". Sala jur în jur er împodobită
cu covoarě care de care mai frumos lucrate, cari îi dădeau un aspect încântătoriu.
Tinerime multă şi public numěros er adunat. Cătră 9 oare deodată se face o mişcare şi
din toate părţile se auḑi ḑicêndu-se: „vin, vin, - sunt ac ". Puternice şi nesfêrşite strigări
de „sě trăească" întrerupse şoaptele: Ilustrul profesor Dr. Weigand şi stimata-i soţie,
urmaţi de vrednicul preot din loc şi românii timişoreni, intrară în sală.
Bucuria er la culme. Jocul s'a continuat tot mai însufleţit. Inteligenţa şi economii
se întreceau în jocurile româneşti.
Profesorul Weigand şi st. Soţie încă se amestecară printrě părechile dansatoare.
Plăcută surprindere ni-a făcut tinerimea din Liget în frunte cu dl preot Teaha,
care atât întrě jocuri cât şi în pausă ne-a delectat cu cântece româneşti bine alese şi ş
mai bine esecutate. Nu mai puţin plăcute au fost apoi declamările bine succese ale
bravei tinerimi.
(Pausa.) Cătră 12 oare s'a făcut pausa, în decursul căreia o masă lungă s'a
întins afară în curtea şcoalei şi în jurul ei se aşeḑà publicul voios. Deodată ne surprinse
atât de plăcut o deputaţiune de copilite, care prin drăgălaşele domnişoare Alexandrina
Cereguţ şi Columbina Buibaş predete doamnei Weigand un frumos costum naţional,
rugându-o sě'l primiască drept semn al stimei şi consideraţiunei ce-i păstrează.
Surprinderea, admiraţia şi bucuria se întreceau în inimile fiecărui oaspe. Adânc
emoţionat, ilustrul profesor Dr. Weigand mulţumeşte în limba română şi dă espresiune
bucuriei şi surprinderei plăcute ce i-a făcut neaşteptata primire din partea românilor.
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După aceasta se ridică Dl Dr. George Candrea şi adresându-se poporului român
ce-'l încungiur , prin cuvinte bine simţite arată marea însemnătate a ḑilei în care putem
salut în mijlocul nostru pe un ilustru savant al apusului.
Ȋnsufleţirea er foarte mare, veselia la culme.
(Publicul.) Petrecerea a fost curat românească. Numai vorbă românească şi
earăşi românească se pute auḑ preste tot. Veselia şi satisfacţiunea se reoglind

pe

faţa fie-căruia. Ligezenii cu dreptul erau cei mai plini de veselie căci o astfel de
petrecere nu s'a mai veḑut prin Liget.
Publicul a fost foarte numeros.
Cununa de dame şi domnişoare deasemenea a fost frumoasă.
Me voiu încerc se o aret cu numele, nu pot înse se garantez că ar fi completă:
Domnişoare: Elisabeta Secoşianu (Toracul mare), Columbina Buibaş (Iezvin),
Alexandrina şi Valeria Cereguţ, Iuliana Luchici, Mărioara Lenger, Terezia Brădescu, Ida
Stura, Catiţa Ghiba, Ida Voinovici, Lucreţia Bolboacă.
Doamne: Măria Teaha, Aurelia Bolboacă, Micluţa, Mateiu, Milencovici,
Gonteanu, Nicolaevici, Barbu, Ţeran, Constanţiu, Lenger.
Dintre domni pe lângă toată inteliginţa din Liget însemn pe Domnii: Nicolae
Bolboacă, protopop în Petromani, Dr. Maier, medic în Jebeliu, Micluţa, preot în Parţa,
Iorgovici, preot în Jebeliu, Dr. George Candrea, redactorul „Dreptăţii", Adrian P. Desean
şi Vasile C. Osvadă, membrii în redacţiunea „Dreptăţii", Şepeţianu, teolog, Arcadie
Oprean, funcţionariu de bancă, Jivoinovici, practicant de bancă şi alţii mulţi.
(Un incident:) Drăguţa de administraţie de stat nici de astădată n'a voit se
remână mai pe jos, şi drept dovadă de abilitatea ei a oprit concertul ce er projectat se
premeargă petrecerei, şi apoi, ca se nu se primejduiască statul, dacă îşi vor petrece
românii, a trimis pe bireul Szabó înarmat cu 6 gendarmi, se străjuiască pentru-ca nu
cumva sě sě facǎ revoluție.
Foaia diecesană, X (1895), nr. 33
13/25 August, p. 6
Prof. Dr. Weigand la Liget. Sub acest titlu „Dreptatea" de joi publică un
interesant raport despre petrecerea poporală ţinută în 11. August n. în Liget, la care
petrecere a luat parte şi vestitul filoroman Dr. Weigand cu soţia. Ligezenii au primit
foarte bine pe rarii oaspeţi, ear doamnei Weigand i-au făcut dar un costum naţional.
Acuma petrec în Logoj, ear sěptěmâna viitoare vor fi în Caransebeş.
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Dreptatea, II (1895), nr. 182
Joi în 17 (29) August, p. 3
Profesorul Weigand la Caransebeş. Ḑilnic primim scrisori prin cari învăţătorii şi
preoţii noştri ne roagă se le spunem când va se-i cerceteze domnul dr. Weigand. Ȋnainte
de toate ne pare bine de marele interes pe care inteligenţa noastră o manifestează faţă
de acest savant al apusului. Ceea-ce priveşte cercetările diferitelor localităţi româneşti,
domnul Weigand are un plan ficsat; de la Lugoş dsa a plecat în 28 August la
Caransebeş unde va fi oaspele dlui profesor dr. Barbu, de ac va trece la Mehadia, din
Mehadia credem, că va veni la Vêrşeţ. Toţi aceia cari ar dor sě ştie mai de aproape
despre planul călětoriilor dlui Weigand, vor face bine sě se adreseze dlui dr. Barbu la
Caransebeş.

Dreptatea, II (1895), nr. 184
Sâmbătă în 19 (31) August, p. 3
Corespondenţă.
Lugoş, 29 August n.
{Profesorul Weigand în Lugoş)
Prof. Weigand a fost 8 ḑile în Lugoş cu st. sa Doamnă. Studenţii noştri nu l-au
baş căutat, - poate-că sunt acri de studiul de preste an, - cu atât mai mult l'am veḑut în
societatea bărbaţilor şi a damelor din societatea românească, şi pe aceştia - ca
totdeauna -dispuşi şi gata a face petrecerea Dlui prof. si a sociei sale cât mai plăcută.
Despre studiul Dsale ne va lumina opul său care-l va ed .
Coresp.
Notă. Despre ruga din Lugoj se relatează doar în
trei rânduri; s-a ţinut, probabil, în 15 august, înainte de venirea lui
Gustav Weigand.
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Foaia diecesană, X (1895), nr. 34
20 August/1 Septembre, p. 6

Prof. Dr. Weigand a sosit Joi cu trenul de ameaz. Joi d.a. a fost la Glimboca cu
trăsura, Vineri a plecat de dimineaţă pe jos la Rugi, de aici la Poiana. - Sâmbătă, pe jos
la Jupa-Zăgujeni, de aci cu trenul de ameaz la Sacul. Sara s-a rentors la Caransebeş.

Dreptatea, II (1895), nr. 187
Miercuri în 23 August (4 Septembre), p. 2-3
Corespondenţă.
Caransebeşiu, 3 Septembre n. ,
Profesorul Weigand - şpionat!
S'a luat notiţă în coloanele acestei foi şi s'a adus la cunoştințǎ cetitorilor ei, cǎ
ilustrul profesor de la universitatea din Lipsca, filo-românul Dr. Gustav Weigand se află
de presinte în Caransebeşiu, capitala fostului confiniu militar românesc ş a fostului
comitat şi mai românesc al Severinului. Vin acum a vest publicului cetitoriu, că ilustrul
bărbat al ştiinţei îşi petrece timpul făcênd escursiuni în toate ḑilele prin satele din
apropiere, unde stă de vorbă cu ţerani şi ţerance, mai ales însě cu cop i mai înaintaţi în
etate; urmăreşte cu o deosebită atenţie modul esprimării diferitelor cuvinte, adună toate
cuvintele necunoscute încă, în deosebi pe acelea de origine slavică, - culege doine şi
poveşti poporale, - cu un cuvênt, face studii curat limbistice, filologice-române; face
adecă — ştiinţă.
Nu-i vorbă, profesorul Weigand e bine primit pretutindeni. Lumea românească,
chiar ş ţěrănimea îl cunoaşte foarte bine din renumele cel bun pe care l are. O
frumoasă primire i-s'a făcut Dumineca trecută în comuna Borlova, unde îşi făcuse
escursiunea însoţit de mai mulţi membri de ambele secse ai inteliginţei din
Caransebeşiu, şi unde a fost ḑiua întreagă oaspele ospitalului preot din Borlova, a
părintelui Mihail Drăgălina. Mica societate românească, care a petrecut nişte momente
foarte fericite în acest cuib de raiu, éra compusă din următoarele persoane: domnul şi
doamna Weigand, dl şi doamna Patriciu Dragalina, dl şi doamna Enea Hodoş, apoi
domnii Andreiu Ghidiu, protopop, loan lonaşiu, ases. consist., Iosif Bălan, profesor,
Băcila,căpitan ces. reg., Efta Bîju, proprietariu, şi alţii.Cu toate că savantul învěţat al
apusului nu face alta de cât numai ştiinţă, slujbaşii înaltei stăpâniri ungureşti au aflat cu
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cale a pune şi pe acest pionir al culturei, sub patronagiul şi sub scutul lor, şi a'l
recomand atenţiunei - gendarmeriei.
Am adică date positive la mână, că protopretorul cercului Caransebeş, George
Rudeu, (o uscătură din pădurea românească) omul cel vestit şi pană acum din isprăvile
ce le pusese la cale cu câţiva ani mai în urmă (cu norocul, fără nici un succes) în contra
comunităţii de avere din Caransebeş, pre cum ş din alte năsd r ăven i, parte de
dragoste, manifestate cu un foc prea din cale afară, faţă de jumětăţile cele mai
frumoase ale unor pretinşi amici ai sěi, şi parte de corteşire, încoronate de bun successpaterial, cu ocasiunea ultimei alegeri de deputat dietal în Caransebeş, când acest mare
stâlp al tuturor guvernelor, o lună ḑile nu a fost de vorbit în oficiu, fiind-că umbl

în

continuu prin comune, ca sě împartă printrě alegători banii lui Iuda, ear' în ḑiua de
alegere er atât de răguşit, în cât nici cu cele mai teribile opintiri nu er în stare sě
scoată din gură acel obligat „ éljen ", în care culminat totdeauna patriotismul, că acest
om dară, mic la corp şi la suflet, a aflat cu cale a se face ridicol pană la nemurire cu
următoarea

ordonanţă,

trimisă

inmediat după sosirea profesoru

Weigand la

Caransebeş, tuturor notarilor cercuali din al sěu paşalic - o ordonanţă, în care se află
reoglindată întreaga cuminţeniă a acestui trunchiu de om
Eată ordonanţa, în traducere românească:
„Am primit ştire despre aceea, că un anumit Weigand profesor din
Germania, are intenţiunea sě visiteze regiuile țerii, locuite de români, pentru a
studiá relaţiunile români pentru a intrá în legătură cu agitatorii estremi. Te provoc
d a r ă că dacă numitul profesor s'ar ivi pe teritoriul cercului Dtale; sě-mi trimiţi
inmediat şi prin călăreţ raport despre aceai ear' când se va ivi acolo, sě-i urmăriţi
cu atenţie încordată activitatea."
(Originalul maghiar sună astfel:
„Arról értesültem, hogy bizonyos Weigand nevü, Németorsz gi tan r, a rom n
viszonyok tanulm nyoz sa végett, az orsz g rom nok

ltal lakott vidékeit beutazni

sz ndékozik, hogy a tulzó agitátorokkal érintkezésbe lépjen. Felhivom ennélfogva, hogy
ha nevezett tan r körlete területén megjelenik, hozz m rögtön küldönczcyel jelentést
tegyen, és midön ott megjelenik, müködését éber figyelemmel kisértesse.")
Am căutat a mě inform în mod autentic, nu cumva a dat ocârmuirea comitatului
îndrumare pretorilor, ca se pună sub pază poliţială pe ilustrul nostru oaspe, şi sunt în
posiţiunea de a declar în chipul cel mai hotărît, că din partea comitatului nu numai că
s'a dat nici o îndrumare de asemenea natură, ci din contrǎ, li-s a trimis vorbă tuturor
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acelora, pe cari îi priveşte, că sě nu molesteze cu nimica pe savantul profesor, fiind-că
nu e om de politică, ci de ştiinţă.
Ei bine, atunci de ce acest hiperzel patriotic din partea protopretorului Rudeu?
Voieşte d-sa doară cu ori-ce preţ sě ne dovediască, că nu e pentru postul pe care din
graţia românilor îl ocupă? Pěcat de ori-ce trudă; pentru-că aceasta convingere noi toţi
de mult o avem deja, - şi nu mai avem lipsă de noue doveḑi.
Caransebeşenii însě sě-şi noteze bine aceasta mai proaspătă nesdrăveniă a
protopretorului Rudeu, care, cum se vorbeşte, ar aspir la postul de primariu al oraşului
Caransebeş.
Halal de o aşa acuisiţiă!
Eu.
Cronică.
Timişoara, 4 Septembre n.
Dr. Weigand prin Banat. Ni-se scrie din Caransebeşiu cu datul 2 Septembre:
Profesorul din Lipsea, Dr. Gustav Weigand petrece de mult timp la noi, de unde face
dese escursiuni în giur în scopul studiilor sale. Astfeliu la 29 August a mers însoţit de
profesorul Dr. Petru Barbu la Glîmboaca, unde a petrecut o ḑi; la 30 August a mers pe
jos, însoţit de domnii Bîju şi Bălan la Ruji, de unde a trecut la Poiana, unde asemenea a
făcut şi a fost surprins de dialectul local, aflându-l foarte interesant. Ȋn 31 August a
călětorit tot pe jos la Zăgoieni, însoţit earăşi de Dr. Barbu. De acolo s'a dus cu trenul la
Sacul. Ȋn prima Septembre a mers însoţit de o mare societate (în 4 trăsuri) la Bîrlova,
unde s'a ocupat cu oameni din loc şi cu de cei din Bolvaşniţu, făcénd ştudii. Ȋn ḑiua
aceea s'a făcut o petrecere formală, cu jocuri şi cântări, de la care profesorul Weigand
s'a reîntors foarte îndestulit a casă, la Caransebeşiu. Această escursiune a fost
arangiată de dl Patriciu Drăgălină, care are în Bîrlova un frate, preot, care a primit cu
ospitalitate românească pe profesorul german .

Foaiadiecesană,X(1895),nr.35
27August/8 Septembre, p. 7
Prof. Dr. Weigand a mai visitat azi sěptěmâna Borlova, Luni a stat în Caransebeş,
Marţi a fost la Zlagna şi Prisian, Miercuri însoţit de mai mulţi Caransebeşeni a fost în
Rusca şi Teregova, de unde a plecat apoi la Mehadia.
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Dreptatea, II (1895), nr. 192
Miercuri în 30 August (11 Septembre), p. 3
Cronică.
Timişoara, 11 Septembre n.
Dr. Weigand în Mehadia şi giur. (Raport special.)
Iablaniţa, 29 Aug. st. v. Savantul profesor Dr. Gustav Weigand şi-a făcut studiile sale
Vineri şi Sâmbătă în Mehadia, Valeabolvaşniţa şi Plugova, ear' Duminecă a mers în
Corniareva, Bogoltin şi Globurěu.
Luni dimineaţa a sosit cu trenul micst la Iablaniţa, împreună cu amabila sa
Doamnă, fiind însoţiţi de dl Rădneanţu din Timişoara şi preotul Gaspar din Criciova. De
ac a mers ilustrul profesor însoţit de preotul George Tatucu la Meedica, unde a (!) fost
primiţi cu afabilitate mare de preotul George Mârşavela, care pre lângă notiţele luate de
marele filolog i-a mai făcut foarte mare ajutoriu dându-i o cărticică cu numirile poporale
din plantologiă, scrisă de dînsul alfabetice şi cu mare diliginţă în limba română, latină şi
germană. Deosebită bucurie i-a făcut însě înaltului oaspe 2 cărţi ce i-a donat preotul,
adecă o psaltire bine-conservată din anul 1651 şi o cazanie tipărită la Belgrad în anul
1699, pe care se află scris „Costa Ursu şi a soţiei mele ... ria din Logoj" ear' deasupra
aceste [...] adaos preotul de atunci „în ... robilor lui Dumneḑeu a reposaţilor ... ,
George, Alesandru, Iana şi Giula şi Măria 1860 în 2 Iulie spre pomenire lui Pavel
Mârşavela parohul Mehadichii cinstită de la Costa Ursu" etc. cele de sus. Atât aceste
daruri, dar' mai věrtos dialectul deosebit de celelalte din Banat, l-au satisfăcut pe ilustrul
profesor şi a plecat încântat cătrě Iablaniţa, unde a luat prânḑul şi după un studiu
aměnunţit au plecat seara cu toţii earăşi la Meedica de unde-şi v a continu călětoria
mai departe.
Notă. Adnotarea de pe cazanie, cu pasaje neclare din cauza hârtiei
rupte, se găseşte întreagă în Foaia diecesană, nr. 36/1895, 13/ 15
septembrie, p. 6, care a publicat (preluat?) acelaşi text, cu mici
modificări: botanică în loc de plantologiă, donuri pentru daruri,
germână, nu germană (şi alte câteva diferenţe ortografice).
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Foaia diecesană,X (1895), nr. 36
3/15 Septembre, p. 6
Dr. Weigand în Mehadia şi giur. I-se scrie Dreptăţii: Iablaniţa, 29 August st. v.
Savantul profesor Dr. Gustav Weigand şi-a făcut studiile sale Vineri şi Sâmbătă în
Mehadia, Valeabolvaşniţa şi Plugova, ear Duminecă a mers în Corniareva, Bogoltin şi
Globurěu, fâcěndu-şi şi de aici notiţele sale trebuincioase. Luni dimineaţa a sosit cu
trenul micst la Iablaniţa, împreună cu amabila sa Doamnă, fiind însoţiţi de D-l
Rădneanţu din Timişoara şi preotul Gaşpar din Criciova. De aici a mers ilustrul profesor
însoţit de preotul George Tătucu la Meedica unde a (!) fost primiţi cu afabilitate mare de
preotul George Mârşavela, care pre lângă notiţele luate de marele filolog i-a mai făcut
foarte mare ajutoriu dându-i o cărticică cu numirile poporale din botanică, scrisă de
densul alfabetice şi cu mare diliginţă în limba română, latină şi germână. Deosebită
bucurie i-a făcut însă înaltului oaspe 2 cărţi, ce i-a donat preotul, adică o psaltire
bineconservată din anul 1651 şi o cazanie tipărită la Belgrad în anul 1699, pe care se
află scris „Costa Ursu şi a soţiei mele Măria din Lugoj;" ear deasupra acestor cuvinte a
mai adaos preotul de atunci „Intru pomenirea robilor lui Dumnezeu a reposaţilor Ştefan,
George, Alesandru, Iana, Giula şi Măria 1860 în 2 Iulie spre pomenire lui Pavel
Mârşavela parohul Mehadichii, cinstită dela Costa Ursu" etc. cele de sus. Atât aceste
donuri, dar' mai vêrtos dialectul deosebit de celelalte din Banat, l'au satisfăcut pe ilustrul
profesor şi a plecat încântat cătră Iablaniţa, unde a luat prânzul şi după un studiu
amănunţit au plecat seara cu toţii earăş la Meedica Mehadia - n.n.] de unde-'şi va
continua călětoria mai departe.

Dreptatea, II (1895), nr. 194
Vineri în 1 (13) Septembre, p. 3
Călětoria profesorului Weigand. Ni-se scrie din Mehadia: în 8 Septembre n.
profesorul Weigand a făcut o escursiune şi la Cornereva, în scop de a face şi aici studii
filologice cu privire la limba română. Si ce sě veḑi! de şi preoţii au fost avisaţi, credeţi că
l'a primit cineva, ori găzduit. Pěcat că în comuna aceasta puternică de 4500 suflete, aşa
proţi pr... avem. Ce-şi va fi închipuit dr. Weigand, despre aceşti preoţi, nu ştiu, dar' ştiu
sigur că numai bună părere n'a putut să-şi facă despre dînşii. Oare nu e timpul suprem,
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ca consistoriul se îngrijască, ca se vină alt preot harnic în această comună? Cel mai
bětrân nu mai poate funcţion , e neputincios, şi zădărniceşte şi ceea-ce ar fi de făcut, şi
el, se înţelege, nu se mişcă. Şi se mai închină ambii regulat ḑilnic şi sfântului spirt. Ve
mai spun şi aceea, că aici în zadar cauţi „Dreptatea" ori „Tribuna", de şi comuna e
puternică, şi oamenii în stare bunişoară, se înţelege că nici preoţii nu le au, afară de
foaia poporală. Neprimit şi negăzduit i-au mai stat şi jandarmii pe la spatele profesorului
Weigand, ca veḑi bine, sě nu se pericliteze patria prin studiile filologice. Mai ştiu şi
aceea, că notarii toţi au căpětat îndrumări, ca sě-i controleze activitatea, că ar fi mare
socialist şi mai câte toate. Eri profesorul Weigand a plecat de aici la Orşova şi cred, că
va fi mult mai bine primit de cât pe aici, afară de comuna Iablaniţa, unde e harnicul
preot Tatucu. Unul de lângă Mehadia.

Dreptatea, II (1895), nr. 196
Luni în 4 (16) Septembre, p. 3
Călětoria profesorului Weigand. În ḑilele din urmă Dr. Weigand a cercetat jurul
Orşovei. La 13 Septembre n. pre-cum ni-se scrie, a fost în Ogradina, însoţit de Dr. Ioan
Popovici, Vasile Segârcian şi învěţătoriul Henţu. Seara a fost oaspetele părintelui
Vichentie Pirtea, la care a petrecut de la 6-9. Ȋn timpul acesta casa părintelui Pirtea a
fost străjuită de doi gendarmi că, veḑi Doamne, sě nu i-se întêmple profesorului german
ceva. Ȋn zadar, în ţeara ungurească nici studii filologice nu poţi face fără gendarmi.

Dreptatea, II (1895), nr. 205
Sâmbătă în 16 (28) Septembre, p. 2-3
Călětoria Drului Weigand.
Orşova, 18 Septembre n.

Eruditul profesor german de la universitatea din Lipsca, dl Dr Weigand, a
petrecut câteva ḑile în mijlocul nostru şi a nume sosind el cu trenul de la Mehadia
Mercuri în 11 l.c. la gara Orşovei, a fost întâmpinat de cătră Dr Ioan Popovici, advocat şi
Traian Henţu învěţătoriu. De la gară a mers, dimpreună cu stimabila-i soţie, cu trenul (!)
de la Orşova, unde a descălecat la locuinţa prim-forestrierului (!) dl. Vasile Segărcian.
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După amiaḑ, tot în ḑiua sosirei, a mers dl Weigand însoţit de susnumiţii domni la satul
cel mai de aproape Jupanec, şi acolo, la locuinţa preotului local, a făcut studii limbistice,
scrutând mai věrtos dialectul nostru bănăţenesc. Ȋn ḑiua următoare, adică Joi, trecând
cu luntrea la Techia, un sat românesc preste Dunăre, în Serbia, şi presentân-du-i-se
acolo dlui Weigand o româncă de preste 90 ani, s'a întreţinut cu aceasta mai mult timp
spre a scrut dialectul românilor, cari locuiesc în Moesia de odinioară şi cari se estind
pe întreg malul sârbesc al Dunării. Cu această ocasiune s'a alăturat la societatea dlui
Weigand şi dl protopop al Orșovei Michail Popovici, cercetând ilustrul oaspe şi insula
turcească, numită Ada-Kaleh.
Vineri, în 13 Septembre, profesorul Weigand cu plăcuta-i soţie, dimpreună cu Dr
Ioan Popovici, Vasile Segărciam şi Traian Henţu, a făcut o escursiune cu trăsurile pană
la Plavişeviţa, cătră amiaḑi însě ne-am întors la strâmtoarea numită „Cazan", unde
postându-ne în preajma căii divului Traian, sub conducerea dlui Segărcian ni-s'a
pregătit sub ceriu liber, pe earbă verde, o mâncare românească. Dl Weigand nu a putut
din destul admir regiunea romantică din apropierea st r îmtoarei (!) „Cazan" şi a fost
încântat de frumseţa ei. Seara am întors la harnicul preot din Ogradina-vechiă, dl
Vichentie Pirtea, unde ne aştept o masă întinsă. Doamna preoteasă, cu afabilitatea-i
cunoscută, pre cum şi alţi dni, ne-au distras (!) în decursul cinei cu câteva cântări
populare, cum se cântă la noi în Banat, unele dintrě ele le-a luat dl profesor în scris,
ḑicându-i-le advocatul Popovici. Fiind noi la masă, - după cum sunt informat, - doi
gendarmi trimişi din partea stăpânirei au păzit pe la fereşti, bagseama se temeau că
facem vr'o conspiraţiune, periclitând ideia de stat maghiar, ba încă se vorbeşte, că acei
gendarmi ar fi făcut arětare oficioasă la pretură. Din ce motiv, aceasta numai ei o ştiu.
Sâmbătă a cercetat ilustrul profesor casina română din loc, donând
bibliotecei noastre un esemplar din opul sěu, scris despre români, ear' Duminecă, după
ce a scrutat cărţile vechi ce se află în biserica noastră, a plecat spre Bucureşti, de unde
în curênd, probabil Sâmbăta viitoare, se va re'ntoarce spre a-şi continu

calea la

Moldova-nouă, ear' de acolo preste Sasca la Bozovici.
Dl profesor Weigand fiind un bărbat foarte învěţat şi simpatic, a lăsat
cele mai plăcute suveniri la românii de aici şi mărturisim sincer, că ni-a căḑut tare greu,
când ne-am despărţit de el. Tufărinţul.
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Moldova-nouă, 26 Septembre n.
Ȋn 20 Septembre l.c. a părăsit savantul oaspe al bănăţenilor împreună cu
stimabila-i soţie comuna Orşova şi au sosit în comuna Berzasca, unde au petrecut
acolo o ḑi şi o noapte în casa preotului de acolo A. Golumba. De aici însoţiţi de D
Golumba şi soţia au ajuns în 22 c. seara în comuna Moldova-nouă (Boşneag) unde i-au
întimpinat dnii: preotul Tr. Oprea, Drd A. Gava şi învěţătoriul S. Gava. Aici au petrecut
douě nopţi şi o ḑi în casa părintelui Oprea. In comuna noastră a avut Dl profesor
ocasiune a studi un nou dialect bănăţenesc al aşa numiţilor „bufeni", cari sunt colonişti
din România, şi se deosebesc atât ca - fila e deteriorată, n. n. port cât şi prin dialect şi
obiceiuri de ceil alţi bănăţeni numiţi „frătuţi". De aici şi-a con tinuat calea însoţit de Dnii
Tr. Oprea şi A. Gava pană în comuna Sasca.
Vroiesc acum sě Vě dau după informaţiunile câştigate o scurtă schiţă despre
calea ce are se urmeze, promiţêndu-vě a vě descrie cu procsima ocasiune mai detaiat
despre petrecerea Dlui Profesor la Moldova-nouă.
De la Sasca va călětori la Dîlboceţi, Bozoviciu, unde va st mai mult timp, spre
studiarea dialectului special al „ almăjenilor". De la Bozovici prin Anina la Oraviţa şi jur;
de aci la Vêrşěţ şi în satele învecinate, posibil chiar pănă şi la Alibunari, Satul-nou. De
la Vêrşěţ spre Bocşa, Reşiţa şi jur; de unde apoi se va întoarce a casă la Lipsca.
Acestea serviască spre orientare fraţilor Români din părţile numite.
A.G.

Dreptatea, II (1895), nr. 210
Vineri în 22 Septembre (4 Octobre), p. 3
Cronică
Timişoara, 4 Octobre n.
Prinsonerul valachilor. Sub acest sensaţional titlu se ocupă din nou aproape
întreaga presă maghiară cu profesorul Gustav Weigand. O întimpinare cordială a
domnului Weigand din partea bravilor Orăviţeni a dat ânsă, ca zelosul savant al
apusului se figureze din nou în coloanele gazetelor maghiare. Inzadar (!) a declarat
domnul Weigand, că misiunea sa este pur literară şi că dînsul nu are a face nimic cu
politica, totuşi gazetarii maghiari nu se sfiesc de a'l presenta ca pe un emis al těrii sale
pentru a face agitaţie întrě noi. Apoi las' că informaţiunile ce presa maghiară le dă
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asupra persoanei şi activităţii dnului Weigand sunt mincinoase, dar' sunt şi proaste de
tot. Astfeliu într'o foaie locală aflăm înregistrată ştirea, că: „Fiica (?) drului Weigand a
fost surprinsă cu un frumos buchet de flori, ear' profesorul întimpinat cu sě trăiească"...
De sigur, că dnul Weigand va fi surprins de esactele informaţiuni ale respectivei foi, de
oare-ce pănă acum nici chiar dînsul nu e informat se aibă vre-o fiică. ,Magyar Hirlap "
apoi dă un şi mai nostim esemplu de bună informaţiune despre petrecerea drului
Weigand prin Banat. Eată ce scrie în numěral sěu de la 3 Octobre: „Nu de mult am
scris, că mai mulţi savanţi din străinătate se pregătesc a veni în Ungaria, ca sě studieze
starea românilor noştri «apăsaţi». Unul dintrě aceşti savanţi, Wajland, (sic!) profesor al
universităţei din Lipsca, şi-a împlinit promisiunea şi a şi sosit în ḑilele aceste ”. Poftim
informaţi une: ḑile\le aceste ", pănă când doctorul Weiga nd... ]ḑe ḑile se află în
mijlocul nostru. [... Ap]oi aceşti domni sunt supěraţi foc, ... şi dascălii (români) îi vor da
[...] mult material pentru opul sěu ... scris cu multă objectivitate." Măi ... Li-e frică, ce
sě le faci? Dar...
Notă. Parantezele drepte arată cuvintele/ pasajele unde pagina
ziarului este deteriorată.

Dreptatea, II (1895), nr. 212
Luni în 25 Septembre (7 Octobre.), p. 2-3
Călătoria profesorului Weigand.
Ȋn Moldova-nouă.
- Ce rěu e situat Bosneagul nostru, - ḑiceam totdeauna cătră popa 'l nost', de câteori
ceteam în „Dreptatea" despre călětoria Dlui Weigand.
- La marginea ţerei, ascuns întrě munţi, încungiurat de comune străine, imposibil, ca
savantul profesor sě se abată şi pe la noi; - şi ne esprimam reciproc părerea de rěu, că
o sě părăsiască cât de curênd Banatul, fără ca noi sě avem fericirea de a'l cunoaşte.
Şi pare-că dorul acesta a produs o putere magnetică, care l'a atras pe Dl Weigand, sau
poate că noi în temerea că nu va veni, ne-am făcut o ideiă mai nefavorabilă despre
situaţiunea orăşelului nostru - nu ştiu, destul însě, că pe neaşteptate, neavisat, ne
surprinse cu presenţa sa. Cu atât mai plăcut am fost atinşi.
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Se'nţelege că ne-avend noi cunoştinţă despre sosirea DSale, nici nu l'am putut
întâmpina, ci a descălecat la hotel, unde nici nu se aşeḑase bine, pană ce îl şi
încungiur o ceată de străini.
„Părince" ḑişe nea Ghiţă, care tocmai întrase la părintele Traian Oprea. „Sě faşi binie şi
sě mergi pană la bert, că ce pofceşce un priot străin, şi mo trimies pă minie, ca sě ce
chiem".
Plecarăm amêndoi.
Ȋn sală la o masă o societate neobicinuit de mare: maghiaro mânii? noştri din loc,
şi întrě ei, ce minune?! popa Golumba de la Bêrzasca cu soţia sa; în fruntea mesei un
simpatic bărbat străin, la dreapta lui o drăgălaşă damă, căreia nu îndrăzneşti a-i ḑice
„cocoană" din simplul motiv, că prea arată a „coconită": Dl Weigand şi soţia. La stânga
lui un bărbăţel cu nişte trăsuri nesuferibile, 'şi bâte gura ne 'ncetat, aşa în cât se putea
observa pe faţa profesorului semnele de disgust, sě vi-l recomand: Dl ingineriu
Hantos... Salutândul noi cu mare bucurie pe savantul profesor, ne aşeḑarăm la masă şi
începurăm a discuta cu Dl Weigand. Ei, dar' creḑi că poţi ajunge la vorbă de rěul
jidanului. De unde! Ca sě aibă onoraţii cetitori o ideiă despre obraznica lui ignoranţă,
amintesc, că îndrăznise a afirm , că dênsul a stat mai mult de 2 ani în Lugoşiu, şi nu
stie sě fi auḑit o vorbă românească. In Lugoşiu! ! auḑi! I-a reflectat însě părintele Oprea,
în cât îţi era milă de bietul jidan, eram cu considerare faţă de distinsa societate - astfel îi
dădeam eu dovedi „pipǎibile” despre aceea, că în Moldova nouă sunt Români, şi cel
puţin aceasta sě o ţină minte.
- Dta Dle profesor; de sigur călătoreşti din însărcinarea Ligei, în causa
minciunilor acestea româneşti? - întreabă jidanul.
- Te provoc sě-ţi moderezi espresiunile, când vorbeşti despre cestiunea
română, - esclamă păr. Traian, indignat,
- Greşeşti Dle foarte, când te esprimi astfeliu. - lua cuvêntul Dl Weigand, şi silit
de împregiurări începu a-şi esprim

părerile despre „minciunile" româneşti, în cât îţi

salt inima de bucuriă.
Dar' pre lângă toate acestea, îmi reservasem dreptul de a'l capacit

pe

stimabilul cu alta ocasiune. El continuă sans gêne:
- Dar' cum, poate şi la Lipsca se intere se ază de limba română?
- Ce creḑi, Dle! - reflectă profesorul - nu numai în Lipsca, ci în toate oraşele mai
de frunte germane, şi preste tot, în toate ţerile culte se studiează limba aceasta, şi încă
cu o predilecţie, deoarece este una dintrě cele mai interesante limbi.
- Sigur, că ţi-e cunoscută şi limba maghiară?
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- Nu, ḑise Dl Weigand, cunosc peste o duzină de limbi, însě cea maghiară nu,
n'are nici o valoare, nu ştiu pentru ce aşi studi -o.
Vědênd părintele Oprea pe Dl profesor astfeliu molestat, îl învità a merge şi a
prenopt la dînsul, ceea ce a şi primit.
Pe cale ne spuse, că şi în Bêrzava l'a fericit un atare individ, amploiat de pe
vapor; într'altele îl rugase, că la cas de va da ceva publicităţii despre călětoria sa prin
Ungaria, sě nu-i descrie rěu pe maghiari! „Hm, cu musca pe căciulă!"
- Nu sunt ḑiarist Dle, ci filolog, însě dacă mě voiu decide sě public ceva, apoi
te asigur, că la tot casul numai „adevěrul şi dreptatea mě va conduce" réspunse Dl
profesor.
*
Dl profesor face minuni! Când intrarăm în casa părintelui Oprea ce mare-mi fu
mirarea! Pe doamna preoteasă Silvia o lăsaserăm bolnavă a casă, şi acum ce sě veḑi!
Boala ca 'n palmă. Simplu ştirea despre sosirea oaspeţilor distinşi a făcut'o sě-şi uite de
morb, ba a însănětoşat'o, şi cu înascuta-i afabilitate îşi děduse toată silinţa, că timpul
cât va petrece în locaşul ei, sě le fie cât mai plăcut, a dat curată dovadă despre
cunoscuta ospitalitate a românului.
Mâneḑi apoi a cercetat dl profesor şcoala română din loc, apoi biserica unde, a
scrutat printrě actele şi cărţile vechi bisericeşti, de unde întorcênd apoi la casa
parochială a conferat lung timp cu feciori ţêrani anume veniţi, făcêndu-şi însemnările
asupra dialectului bănăţenesc. Şi pe când cestia îi ejsplicau cuvêntul -mi se pare:
„pismiet (pegmez, truşcă) - eacă se iveşte a treia-oară un diurnist al „fisolgăbirěului",
sub pretecstul unor afaceri oficioase, ear' pe „fileberul" gendarmilor l a trecut şepte ape
plimbându-şe pe lângă casa parochială.
Ȋn cancelaria fîbirěului conferenţă - se dau signalele - se împart poruncile
necesare la delăturarea marelui periclu ce ameninţa patria.
Că e şi periculos Dl Weigand! - Cum sě nu! Vorbeşte toate limbile romanice - va
sě ḑică este - „panroman" - egal cu dacoromân - adică - iridentist - gravitează spre
Romănia! Alarm! paziţi -l] bine!
Mult m'am rîş (!) de zăpăceala dumnialor, mě gândeam:
- Sěrmane Jankovics solgăbirěu.
Ce necaz pe capul těu!
Ei, dar' la urmă, foarte bine proced suljbaşii noştri, căci ei ca stăpânitorii ţerei, voesc sě'l
informeze fidel despre stările politice din ţeară, ştiind că Românii numai despre „limba"
lor: ȋl informeazǎ:
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Ei vreau sě-i dovedească, că statul acesta este un curat ”Polizeistaat" şi nu un
stat cu constituţia şi libertate, după cui lăţesc unii prin străinătate. Foarte corect! Noi nu
putem ave nimic contra.
- Ii vai dă iei, iaca o viniit un învěţat niemţěsc, ca sě studiază limba noastră şi
domnii nu mai sciu dă capul lor, şie or fâşie iei dacă ar vinii Lucaciu încoaci? (ḑisě unul
dintrě natţiă, adunată la locul obicinuit şi conferând.
- Şie or fâşie? ar trimicie o dipeşă la Biserica albă după un regăment ge câtanie
- reflecta altul.
- Mă, tăt am audzit, şi acum věd că-i istină, că tot neamțu dje la noi arie în
fundul dulapului un rěnd dje ţoalie (haine) româneşci, dje frică că o vinii alcie vriemuri, şi
sě poată apoi trec dje Român.
- O fi! că înaince vremuri iar aşa or făcut iei -ḑise treilea, şi începu „taina"
(discuţia) despre „vremurile trecucie" pe când trăia Iancu, etc.
- Nu mai zăuit, şie m'o povestit tata, djespre pătai diputaţiei la Viena - ḑise unul
dintrě ei.
- Ce au păţit întrěbaiu eu.
- Apoi sě Vě spun, după şie sě făcu eară paşie în ţară, dusă o diputaţie dje
nemţi dje la noi (numise şi persoanele)la împěratul sě ciară ajutor pentru zidirea caselor
arse şi derîmate, ajungênd acolo, întrebă împěratul, cum şi şinie li-o făcut pagi aceia, iei
respunseră că:
- Die wallachischen und razischen Räuberbanda's.
- Das waren keine Räuberbande, sondern kaiserliche Truppen - lie rěspunse
împăratu, şi s'or întors proscii cu buzele umflacie: Rîserăm cu toţii.
*
După amiaḑi am făcut o escursiune la „cataract" sau cum îl numesc aicia
„burěu". Regiunea romantică şi cataractul însuşi care este de o rară frumuseţă - a făcut
adâncă impresiune asupra distinşilor noştri oaspeţi. - Apa, curată ca cristalul, cade de la
o nălţime de 28 metri, auḑindu-se din departe murmurul ce'l causează căderea.
După cum sunt informat strajameşterul jandarmilor ne-a urmărit cu un telescop pe când
treceam prin comună, temêndu-se, că nu cumva sě împărţim „ruble ruseşti" eventual
„bombe" printrě naţiă. Ce sě-i faci!
Seara apoi am petrecut'o mai lung timp şi mai mulţi inşi la olaltă, bucurîndu-ne
de buna disposiţiă a Dnului profesor, prin ceia ce a dovedit, că bine s'a simţit întrě noi,
şi prin urmare ni-am ajuns scopul.
347

Mîneḑi a plecat apoi din comuna noastră, lăsând în urmă-i cele mai bune
impresiuni.

A.G.
Dreptatea, II (1895), nr. 213
Maiţi în 26 Septembre (8 Octobre.), p. 2

Călătoria profesorului Weigand.
Ȋn Valea-Almăjului.
- -, 30 Septembre n.
După-ce a plecat de la Ogradina cu trăsura de-alungul Dunării pe la Bêrsasca,
Moldova (Boşneag) şi Sasca, - Mercuri în 25 Septembre a ajuns în Şopotu-nou
(Buceava) unde, durere, nici de mâncare n'a căpětat la birt. Câteva notiţe filologice
totuşi şi-a luat. - In de seară ajungênd în Dalboşeţi s'a întreţinut câtva timp numai cu
deşteptul locuitoriu Popistaşi, de la care a cules multe la hotelul lenea... Popistaşi i-a
povestit şi altele „cu ochii scăldaţi în lacrěmi". - La 9 oare seara a ajuns cu drăgălaşa-i
soţiă în Bozoviciu la casina română, unde ca de comun era o parte din inteligenţa
Bozoviciului. Fiind din partea acestora salutaţi au fost invitaţi şi conduşi de Dl Mileticiu,
ai cărui oaspeţi au fost cele 4 ḑile petrecute în Almăj. - Joi după amiaḑi însoţiţi de
afabila Doamnă Mileticiu au mers la Şopotul-vechiu, fiind nedeiă, - savantul profesor a
scrutat matricúlele în casa preotului Chimbir, ai cărui oaspeţi au fost, după aceea s'au
dus la joc conversând cu mai mulţi flăcăi; ear' stimabila Doamnă însoţită de Doamnele
Mileticiu şi Calinescu au asistat la Vecernie. După apusul s o arelui a sosit şi părintele
D. Bogoeviciu din Lăpuşnic, spre întimpinarea oaspeţilor, despre a căror sosire primise
ştire espresă, şi după o convorbire cu acesta au plecat ear' la Bozoviciu.
Vineri la 8 oare a. m. a plecat la Prigor/Borloveniu-vechiu, Pătaşi şi Prilipeţi, însoţit
de părintele Bogoeviciu după conţelegerea avută în Şopotul-vechiu. Avisat n'a putut fi
nimeni afară de părintele Blidariu din Prilipeţi, cu care doria sě vorbiască, ca unchiu
cunoscut al energicului român Dr. Popoviciu, advocat în Orşova, în Prigor a fost condus
la părintele Iosif Câmpianu, unde a cules unele cântece populare şi alte notiţe de dialect
de la douě neveste.
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La 1 oară a ajuns la Borloveniu-vechiu, unde cu învěţătoriul Boldea şi încă un
moşneag a conversat şi şi-a luat notiţele necesare în casa ospětariului Brancoveanu,
unde a şi prânḑit.
Plecat de aci prin Pătaşi, nefiind preotul a casă, la 4 oare au ajuns la părintele
Blidariu în Prilipeţi, pe care găsindu-l singur şi după o conversare de câteva minute,
însoţit de acesta şi de tovarěşul de călătorie D. Bogoeviciu, au mers la onorabila familiă
Osiecky, unde de la un moşneag şi-a luat notiţe, şi după-ce cu amabila Doamnă
Osiecky au conversat mult în limba grecească, bulgară şi francesa, la o cafea
turcească; - la 7 oare au ajuns în Bozoviciu.
La cină a fost la familia Brînzeiu, împreună cu st. Doamnă, Dimitrie Mileticiu şi
preotul Bogoeviciu. Din limbagiul original al bětrânului preot a cules multe.
Pe mâneḑi, Sâmbătă, a mers la Rudăria şi Bănia. Preotul Bogoeviciu, care-a fost
„mâna dreaptă" n'ave sě lipsiască. Ajungând la 10 oare în Rudăria la preotul Iacob
Sîrbu, au cercetat matricúlele bisericei, luându-şi notiţă despre numele familiei
„Haramuz" etc.
Ajunşi la 1 oară d. a. în Bănia au mers mai întâiu în spaţioasa biserică,
plěcêndu-i mult atât pardoseala cât şi zugrăvirea la carea tocmai lucrează pictorul
român Haşca. De aci la vechia familiă preoţească Bo go eviciu şi onorabila familia
Ienchi, unde au fost aşteptaţi cu prânḑul. La disposiţiune i-s'a pus Petru Ciuta (mosor),
de la care încă a luat notiţe din dialectul bănienilor. Ȋn privinţa acestui dialect, ceva
escepţional de celelalte dialecte, prea interesante i-a fost cele primite de la părintele
Bogoeviciu despre verbele caută =captă, laudă=labdă, şi substantivele laptă=laută,
lăptaşi=lăutaşi etc, usitate numai în Bănia.
De la acesta a primit şi un Molitfelnic vechiu slovean, dar' ros de „hîrţi"*)
La 7 oare seara a ajuns la Bozoviciu, unde în casina română şi-a luat multe
notiţe şi chiar esplicaţiuni cu deosebire de la Dl M hr, jude regesc, preoţii Brînzeiu,
Bogoeviciu, teologul absolut Isidor Saberca şi Mileticiu.
Duminecă dimineaţa i-s'a pus la disposiţiune bětrânul Efta Oprea (năsdravănu) şi
tineri de la cari a cules multe poesii şi notiţe de dialect.
Octogenariul sau nonogenariul moş a dat în onoarea noilor oaspeţi un prânḑ, în
cafana Străin.
Luni dimineaţa la 7 oare plecând spre Oraviţa şi-a luat rěmas bun mulţămind
pentru buna primire.
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Dr. Weigand în cele politice, despre cari se vede că e foarte orientat şi le ştie, nu numai
nu se amestecă, dar' nici nu se demite.
E om afabil în toate privinţele - şi filoromân.
*) şoareci

x
Ȋn Alibunar.
Savantul profesor Dr. Weigand cu amabila sa soţie în 4 Octobre cu trenul de
seara a sosit fără veste în Alibunar însoţit de dl advocat Dr. Olteanu din Vêrşeţ. A fost
primit cu multă bucurie la locuința binemeritatului preot Nicolae Popoviciu unde luând
cina s'a întreţinut asupra mai multor cestiuni limbistice. Preste noapte s'a retras cu
amabila sa soţie la învěţătoriul Teodor Petrişor, care li-a pus la disposiţiune odaia sa de
dormit arangiată în stil antic-german. Dimineaţă a luat dejunul la învěţătoriul, apoi şi-a
făcut studiul predilect cu octogenariul Damian Roşul din loc. Sub durata studiului
doamna a scris o epistolă lungă mamei sale. După aceea a cercetat o casă ţěrănească,
apoi la 10 oare a plecat cu trenul la Petrovoselo, de unde se va reîntoarce la Věrşet.
Corespondentul.

Dreptatea, II (1895), nr. 215
Joi în 28 Septembre (10 Octobre.), p. 2-3

Călětoria profesorului Weigand. Ȋn Oraviţa.
Lunia trecută, 18 (30) Septembre a.c. a sosit întemeietori Seminariului român
din Lipsca dl Dr. G. Weigand în Oraviţa cu trenul de cătră Anina. Spre întâmpinare la
gară în frunte cu protopopii de ambele confesiuni a fost o parte mare a inteligenții de
unde a fost însoţit pană la cuartirul special pentru dînsul arangiat în hotelul „La
coroană". S'-a ales acest loc pentru comoditate,ca întru lucrarea lui sě nu aibă nici o
conturbare. Toată după amiaḑia s'a ocupat cu cercetări limbistice la poporul de aici
numit „bufeni” ear' seara a fost o convenire românească în onoarea ilustrului profesor,
la care convenire a participat toată inteligenţa locală şi mulţi Români din apropierea
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Oraviţei. Au fost în tot circa70 persoane. - Ȋnsě nici această convenire nu a decurs fără
incidente neplăcute. Nu Românii presenţi le-au causat, ci slugile ideii Comitetul
arangiator a stabilit pentru musică programul pieselor ce erau sě se esecute în decursul
petrecerii. Ȋntrě acestea se află şi „Doina lui Lucaciu". Această piesă a scos din fire pe
nemernicii „ideii", în cât demandând unui poliţist, acesta a avut curagiul de a o şterge
din program. Numai prin întrevenirea unui distins membru a fost posibil, ca presenţii sě
audă această doină melodioasă şi frumoasă.
Marţi, spre continuarea studiilor, însoţit de dl protopop tractual şi alţi Oraviţeni a cercetat
frumoasa comună „Ciclova-montană" locuită asemenea de „bufeni".
Primirea a fost deamnă de renumele „Ciclovei". Conducětorii însoţiţi de corul
vocal au eşit întru întimpinare pănă în marginea hotarului, unde preotul local prin o
cuvêntare scurtă însě foarte potrivită l'a întimpinat în numele locuitorilor, ear' după
acestea a întonat corul o cântare ocasională.
De aici urmat de Cicloveni a întrat în comună, unde a scrutat limba românească,
pană la 11 oare, când a binevoit a primi invitarea Ciclovenilor la un dineu provisat în
localităţile berěriei din loc. Observ, că şi aici antistea comunală a fost representată prin
capul ei, însě nu ca sě spioneze, ci ca sě măriască festivitatea. In decursul dineului
corul a întonat mai multe piese naţionale poporale, cari piese au făcut ilustrului oaspe
deosebită plăcere, ne mai auḑindu-le pană aici. A escelat şi preotul gr. or. din Ciclova
rom. prin doinele dsale. Şirul toastelor l'a deschis dl profesor pentru prosperarea limbei
române, urmat fiind din partea Ciclovenilor pentru dl profesor, stimata lui doamnă,
naţiunea română etc.
De 12:30 oare a părăsit Ciclova însoţit fiind de mulţi bufeni, pană afară de sat. A
mai cercetat în ḑiua aceea Oraviţa-română, ear' seara a fost convenire socială la
„Coroană" însě acum fără asistenţa poliţială.
Ciclovenii au mai donat pentru universitatea din Lipsea o evanghelia din seclul al
XVII-lea. Mai observ, că şovinistii au raportat la unele foi maghiare despre petrecerea
Dlui Dr. Weigand pe la noi. - Rapoartele acestea le caracterisează ura, pisma şi invidia
faţă de români şi faţă de stimabilul Domn profesor, pe care îl ţin de un agent al Ligei. Sě le fie de bine.
Călětoriul.
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Ȋn Cacova.
După petrecere de douě ḑile în Oraviţa, savantul profesor Dl Dr. Weigand
cu gentila sa D-nă plecară Mercuri în 2 Octobre la 8 oare dimineaţa, însoţiţi de Dnii
Alesandru Popovici protopresbiter gr. or. rom. şi Dr. Petru Cornean advocat, cu
doamnele soţii spre Cacova. - Aici luând ştire inteliginţa română, în frunte cu preoţii şi
învěţători grăbi a le eşi spre întimpinare aproape de comuna Greovaţ, unde fură
bineventaţi prin cuvinte alese şi pline de căldură de cătră învăţătoriul Traian Lintia, la
care savantul Domn profesor mulţumi adânc mişcat. După aceasta punêndu-se
convoiul de trăsuri în mişcare, oaspeţii iubiţi fură conduşi în ospitala locuinţă a Doamnei
Ofelia Achimescu, carea i primi cu îndatinata-i afabilitate. Inmediat după aceasta
savantul Dn profesor merse înpreună cu Dl ptotopresbiter Alesadru Popovici şi
inteliginţa locală şi din jur la şcoala gr. or. rom.din loc, unde întrě frenetice strigări de „sě
trăiască" abia putea străbate prin mulţimea adunată la têrgul de sěptěmână. - Aici i-se
puseră la disposiţiune numai de cât câte 2-3 bărbaţi din Cacova, Ticvaniul-mare,
Varadia, Cherneca, şi Comorişte, cu cari se intreţinu savantul profesor douě oare şi
jumětate, luând notiţe despre tot ce a aflat de interes relativ la dialectul limbei române
din această împrejurime.
După amiaḑi la espresă invitare cerceta comunele Goruia şi Ticvaniul-mare,
însoţit tot de dl protopresbiter Al e sandru Popovici. Ȋn comuna Goruia se lăţeşte vestea
despre sosirea savantului profesor Weigand cu iuţeala fulgerului şi se începe o mişcare
neîndatinată, ear' notăreşelul unealtă, plin de invidia pentru această ovaţiune, věḑênd
pe Dnii T. Popovici preot, A. Popovici, învěţătoriu, şi G. Stan comerciant pregătiţi de a
eşi întru întimpinare, la ḑice: „Ce faceţi atâta paradă, că doară nu vine vreun föispan" şi
căuta cum de cum sě pună beţe 'n roată acestor manifestaţiuni. Aceştia însě nu se
lăsară ademeniţi de notariul, ci eşiră spre întimpinare tocmai pană în comuna vecină
Giurgiova. -Savantul profesor fu apoi însoţit şi condus întrě urări de „sě trăiască" în
locuinţa Dlui comerciant G. Stan, unde a fost bineventat de cătră învěţătorul Aureliu
Popoviciu. Curênd după aceasta, notariul-gendarm, îngrijit de soartea patriei, vine
într'un suflet şi se presentează ca atare; astfeliu savantul Domn profesor numai sub
straşnică controlă putù cercet

unele cărţi şi scripte vechi ce se aflau în archiva

bisericească, ducênd cu sine o colecţiune de numeri din prima foaia română „Foaia de
Duminecă" din anii 1830 şi 1837.
La reîntoarcere cătră seară fù întimpinat de cătră o imensă mulţime de
popor în Ticvaniul-mare şi bineventat de cătră învěţătoriul G. Caiman apoi condus în
locuinţa domnului bărbat Nicolae Braia, unde i-se făcu din partea corului vocal din loc şi
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o frumoasă serenadă, pentru care savantul profesor mulţumi tuturor în termini foarte
calḑi prin graiu dulce românesc.
Sosit la Cacova savantul Dn profesor fù invitat dimpreună cu gentila Doamnă
consoartă la cina comună dată în onoarea D-lor, la care au participat la 30 persoane din
loc şi jur şi pre lângă aceştia o imensă mulţime din poporul din loc ca ascultători.
Ȋnălţătoare de inimi au fost aceste momente, věḑênd pe aceşti oaspeţi de înaltă
posiţiune cum se pogoară pănă la straturile cele mai de jos ale poporului de rênd, unde
prin farmecul adevěratei culturi cuceriră inimile tuturor celor presenţi. S'au rostit cu mare
însufleţire mai multe toaste, dintrě cari mai remarcabil al Dlui protopresbiter Alesandru
Popovici şi al Dlui advocat Dr. Ion Nedelcu, în care cel dintâiu ca şeful tractului, ear' al
doilea ca fiul comunei Cacova, mulţămesc savantului profesor pentru însemnatele
servicii făcute naţiunei române prin stăruinţele obositoare întru scrutarea limbei române.
Ȋnsufleţirea ajunge la culme când soseşte corul vocal din loc şi întrě aplause
nesfârşite esecută în cor bărbătesc şi micst piese dintrě cele mai alese, ear' la fine la
espresa dorinţă a oaspeţilor sěrbătoriţi unele melodii poporale, la auḑul cărora
rěmaseră cu totul răpiţi de frumseţa doinelor poporale. După aceasta se ridică savantul
profesor şi într'o vorbire dintrě cele mai dulci cu introducerea: „Românilor! de şi sunt
neamţ, inima mea este română", mulţumeşte adânc emoţionat dlui protopresbiter A.
Popovici pentru bunăvoinţa arětată, însoţindu-l în întreg tractul sěu, apoi corului vocal,
întregei societăţi de masă şi mulţimei adunate, pentru iubirea arătată şi momentele de
plăcere ce i-s'au oferit din incidentul petrecerei sale în aceasta comună, apoi la oarele
12 din noapte se retrage spre odihnă. Astfeliu a fost sěrbătorit bărbatul, ce arată mare
interes şi multă simpatie faţă de poporul şi limba română. N'a scăpat însě nici aici de
controla poliţienească totuşi slugile stăpânirei s'au arătat mai tolerante, căci îi puseră la
spate un detectiv secret. Oare tot astfeliu sě fie petrecut şi savanţii maghiari Ov ry şi
P zm ndy în străinătate?
Mult au contribuit la splendida primire - carea după esprimarea savantului Dl
profesor, are sě rěmână pentru totdeauna o plăcută suvenire de la Cacova - afabila
Doamnă Ofelia Achimescu şi Dl comerciante Toma Stanca.
Joi în 3. Octobre cătră 9 oare dimineaţa, oaspeţii mult iubiţi plecară cătră Vêrşeţ
însoţiţi de Dnii Traian Lintia învěţătorul şi Toma Stanca comerciant.

Raportorul.
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Ȋn Bocşa-montană.
—, 8 Octobre n.
Eri firul telegrafic aduse domnilor advocaţi loan Budinţian şi loan Oprea, pre cum
şi învěţătoriului loan Marcu, din partea dlui advocat Spatariu din Vêrşěţ ştirea, că
renumitul profesor Weigand soseşte cu trenul de la 6 oare seara la Bocşa-montană.
Numai de cât s'au făcut pregătirile de lipsă pentru întimpinarea şi incortelarea
savantului profesor şi a soţiei sale.
loan Marcu cu soţia sa s'a věḑut îndemnat a eşi întru întimpinarea distinşilor
oaspeţi la graniţa cercului Bocşa, la gara din Jidovini, însoţindu-i înděrěpt pănă la
Bocşa, ear ' soția învěţătoriului Marcu a presentat Doamnei Weigand un frumos buchet
de flori.
La gara din Bocşa oaspeţii doriţi au fost întimpinaţi de inteliginţa română.
Dl architect A.Diacon i-a bineventat în limba germană, ear' dl protopop Mihail
Jian în limba română. De faţă er şi pretorul şi protopretorul cercual, veḑi bine „ex offo".
De la gară distinşii oaspeţi, însoţiţi pe carete de toţi câţi li-au eşit spre întimpinare,
fură petrecuţi la casa dlui protopop Maxim Popoviciu, unde i-s'a oferit cuartir.
Ac s'a dat o cina splendidă.
Vorbirile, se înţelege, au fost foarte animate. Ilustrul dl profesor ne-a suprins prin
fluivitatea limbei române.
Astăḑi, Marţi dimineaţă timpul frumos, ceriul senin. S'a întreprins o escursiune
pedestră peste munţi pană la comuna montanistică Ocna de fer. Aici au fost bine primiţi
de fîloromânul şi simpaticul ingineriu-conduc. al minelor de fer Dl Moritz Przyborski,
posesor al decoraţiunei „Bene-merenti", de învěţătoriul Mitter şi alţi fruntaşi şi poporeni.
Ȋn decurs de 2 oare Dl Weigand a făcut studii limbistice adunând bogat material.
După un dejun ala „Furchets" eacă deodată ne pomenirăm cu un şir de trăsuri
de la Bocşa-română, cari au eşit înaintea noastră conduse de harnicul învěţătoriu
Dimitrie Pruneş, Nicolae Spinean, Ion Popoviciu preot, Gruiescu învěţătoriu, Const.
Murariu şi alţi fruntaşi.
Ȋn Bocşa-română ne-a aşteptat Dl protopop cu Dna protopopeasă, Dna Pruneş
şi mulţi poporeni. La dl protopop s'a dat un prânḑ, boeresc.
Dl Weigand a făcut studii cu şcolarii şi a visitat şcoalele. Re'ntors la Bocşamontană, mâne va face escursiune peste „Tâlva Iriani", Bărbosu, Ramma, Valeapai,
apoi Furlug, şi apoi la Reşiţa.
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Dreptatea, II (1895), nr. 217
Sâmbătă în 30 Septembre (12 Octobre.), p. 3
Călětoria profesorului Weigand.
Ȋn Ramna.
Savantul profesor Weigand a plecat în 9 Octobre n. pe picioare din Bocşa
mont., însoţit de dd. Diaconovich şi Jivoinovici, la circa 7:30 oare a. m., preste codru la
Bărbos şi acolo ajungênd şi-a făcut studiile pană la 12 3/4, apoi a plecat cu o trăsură
trimisă din Ramna, însoţit de invěţătoriul Rămnii Romul Ancuşa, ear' la „Grind" a fost
întimpinat mai cu o calesă şi încă alte 3 trăsuri pre cum şi de vr'o 35 persoane mai
vîrtos din popor, cari de ş puţini la numěr dar' erau ȋnsuflețiți.
Aici l-a salutat dl preot Popescu cu o cuvêntare românească, ear' dl
comerciant Babeţ nemţeşte. Dl Weigand rěspunse în limbile în cari a fost salutat apoi
trecênd în calesă (carea, fiind drumul rěu pre unele locuri, n'a putut sě-l aducă din
Bărbos) între urări de „sě trăiească'' merse în comună? unde îl salută prea frumos
veteranul şi vrednicul preot Ioan Velcelean, în a cărui ospitală casă au luat oaspeţii
prânḑlul, care a suprins şi îndestulat pre oaspeţi preste toată aşteptarea. - (Dl Velcelean
l-a salutat româneşte.) - A făcut o impresiune prea plăcută, că dna Weigand a sosit,
însoţită de dna şi dl protopop Popovici din Bocşa mont., de odată cu dl Weigand din
Bărbos.
La sosire în comună însufleţirea şi-a ajuns culmea, poporul nu voi

sě se

despartă de dînsul.
După prânḑ, poporul de nou l'a împresurat.
La 4 oare d. a. a început studiul scriindu-şi balada „Novăceştilor", dictându-i-o
bětrânul om isteţ (necărturariu) Iosif Pêrvu (Vocşi), care l'a frapat pre dl Weigand; tot
aşa şi vrednicul econom Ioan Bârna cu agera-i minte i-a plăcut dlui Weigand. A scris
pănă a obosit. A cercat numele familiare în matricula parochială.
La vr'o 6 oare pm. cu calese au plecat oaspeţii la Bocşa-montană, aclamaţi de
cei presenţi.
Dl Weigand cu finele lui maniere în o clipită atrage poporul şi-l însufleţeşte pană
la culme.
Trăiească doamna şi domnul Weigand!
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Dreptatea, II (1895), nr. 219
Marţi în 3 (15) Octobre, p. 3
Călětoria profesorului Weigand.
Ȋn Reşiţa.
12 Octobre n.
După-ce şi-a terminat scrutările în unele din comunele cercului Bocşa, eri Vineri
a plecat savantul profesor la Reşiţa, însoţit de architectul A. Diacon, învěţătoriul loan.
Marcu şi tiněrul Simeon Jivoinoviciu, fiind petrecut la gara Bocşei de inteliginţa română
şi distins cu douě buchete de flori, cu unul din partea drăgălaşei Domnişoare Iuliana
Costean şi altul din partea d. arhitect, din grădina sa proprie.
La gara din Reşiţa-montană inteliginţa română din ambele Reşiţe, cu vrednicii
lor preoţi David Têrfăloagă şi Ioachim Frenţ, cu învêţătorii lor şi încă alţi preoţi din
comunele învecinate au întimpinat pe d. profesor în un mod demn de laudă şi l'au
însoţit toţi pană la locuinţa d. paroch David Têrfăloagă, unde este încortelat pe tot
timpul, cât petrece în giurul Reşiţei.
Prânḑul s'a ţinut în casa d. paroch Têrfăloagă, la care au fost invitaţi şi fraţii
Bocşeni, cari l'au însoţit.
După ameaḑi condus de doi ingineri şefi ai societăţii calei ferate, a cercetat
dimpreună cu suita sa o parte din renumitele fabrice industriale din Reşiţa-montană,
ear' seara a fost o cină comună, la care au luat parte la vre-o 30 de persoane şi la care
simpaticul şi bravul preot David Têrfăloagă cu învěţătoriu Ștefan Albu au escelat cu
toaste potrivite pentru d. profesor, stimabila-i soţie şi pentru architectul A. Diacon.
Aḑi e luată 'n program cercetarea comunelor Têrnova şi Cerova. (în această din
urmă sonul ş, poporul nostru numai cu s îl pronunţă.)
Dl profesor Weigand la plecarea sa din Bocşa a primit cu bucurie de la
învěţătoriul loan Marcu douě tomuri din poveştile Bănatului, culese din gura poporului
bănăţean şi publicate de activul învěţătoriu George Cătană din Valeadianei, ear' de la
învěţătoriul Damaschin Gruescu din Bocşa-română a primit descrisă povestea ce i-a
povestit-o Nicolae Piţu, cojocariu în acea comună, la dorinţa espresă a d. profesor
Weigand.
Din părţile Reşiţei pleacă Mercuri dimineaţă spre Ciacova, Petroman, şi de
acolo la Timişoara, apoi spre patria dsale, unde dorim sě ajungă în pace întreg şi
sănětos.
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Ca de încheiere în interesul adevărului şi a celor interesaţi, se rectifică
îrnpregiurarea cu „prânḑul boieresc", care s'a ţinut, nu la protopopul, după cum din
eroare s'a ḑis în nr. 215, ci la învěţătoriul Pruneş, care încă poate fi satisfăcut prin
această rectificare.

Dreptatea, II (1895), nr. 222
Vineri în 6 (18) Octobre, p. 3
Dr. Weigand în Timişoara. Ȋn 16 c. seara a sosit aici cunoscutul filoromân,
profesorul Weigand dimpreună cu preastimata-i soţie. Dl Weigand a şi plecat eri
dimineaţa de aici cătră casă. O îndelungată esperienţă a făcut dl Weigand în ţinuturile
acestea. A făcut mai cu seamă studii de limbă în dialect. Ȋ n cercetările sale a fost foarte
cu mare atenţiune la dialectul adevěrat poporal şi diferitele sale nuanse bănăţene.
Ştire preluată integral în Foaia de duminecă, II (1895), nr. 36,15/27 Octobre, p.6.

Dreptatea, II (1895), nr. 240
Luni în 30 Octobre (11 Novembre), p. 3
Cronică.
Timişoara, 11 Novembre n.
Seminariul român din Lipsca. Mercuri în 30 Octobre s a deschis earăşi
seminariul pentru semestrul de earnă 1895/1896, şi adecă cu o prelegere despre
căletoriile directorului prin Bănat. Dl Profesor Dr. Weigand accentua caracterul
conservativ antic, prin care acest dialect se distingea faţă de celelalte, aducea apoi şi
esemple, cum s'a dezvoltat acest dialect, şi mai departe de cât celelalte, şi cum a fost
influinţat cu deosebire de limba germ. şi în bogăţia cuvintelor sale. în fine vorbia şi
despre referinţele etnografice, despre înmulţirea diferitelor naţionalităţi, ceea-ce pentru
români în genere e nefavorabilă.
Prelegerei interesante i-a urmat o animată convenire, unde cel mei (!) tiner Doctor
Dl. Schladebach, deja al 5-lea eşit din seminariul român, a fost după cuviinţă serbătorit.
Foarte îmbucurătoare e împregiurarea, că seminariul în semestrul acesta s'a sporit cu 4
români (2 din Transilvania, 1 din Moldova) şi cu 2 danezi. Ar fi de dorit, ca în semestrul
de vară se fie acest curs şi de Bănăţeni şi de Munteni cercetat.
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Dreptatea,II,(1895),nr.243
Joi în 2 (14) Novembre, p. 2

Profesorul Gustav Weigand.
Savantul profesor universitar din Lipsca, filoromânul Gustav Weigand ne trimite
spre publicare o mulţămită publică, concipiată româneşte, pe care o publicăm cu
deosebită plăcere.
Mulţămită publică.
Ȋn călětoriile mele prin Bănat, am aflat atâta ospitalitate şi atât ajutoriu din
partea orăşenilor şi sătenilor, în cât mě simt datoriu de a aduce în public recunoştinţa
mea şi a nevestei mele.Ori-unde am fost, bănăţenii ne-au primit cu iubire, chiar cunsufleţire, şi nici odată vom „zăuita" vremea ce o am petrecut înBănat. Sunt foarte
mulţămit şi în altă privinţă, că am aflat multe resultate neaşteptate, interesante şi
importante nu numai pentru filologia, ci şi pentru etnografia; cele dintâiu le voiu publica
în al treilea „Jahresbericht" al seminariului român din Lipsea, cele din urmă atuncia
când voiu fi věḑut toate părţile Ungariei, unde locuiesc români.
Ȋn multe locuri mi-s'a făgăduit, că mi-se va trimite vre-o carte sau o notiţă, sau o
listă, sau cântări sau altceva, şi nădăjduiesc, că toţi vor împlini făgăduielile lor, ca sě pot
numera între alte multe calităţi ale bănăţenilor şi „die Zuverlässigkeit", pentru care mi-se
pare, nu este un cuvânt, dar' bănăţenii sě probeze că esistă într'adever.
Cu multe salutări
Dr. Gustav Weigand
Foaia diecesană, XI (1896), nr. 35
25 August c.v., p. 5
Profesorul Weigand în Făget. Duminecă în 11 August prof. Weigand a sosit în
Făget fiind tocmai těrg de ţară, descălecând la D-l protopop S. Olariu, a conversat cu
mai mulţi oameni din mai multe comune din jur, a doua zi a plecat spre Ardeal, în cotro
a fost însoţit de P.O.D. Protopresbiter S. Olariu, Toma Haneş comptabil, Traian Unipan
învěţătoriu şi Antoniu Angel preot în Coşava, pană în Dobra. După prânz în ospitabila
casă a Dlui Leşnican magistru poştal iarăş a continuat studiul D-Sale. Onoare
inteliginţei rom. din Dobra cu deosebire harnicului Domn administrator protopopesc,
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carele în timpul cel mai scurt a aranjat o cină comună în sala ospătăriei mari împodobită
cu un numěr frumos de inteliginţă din loc şi jur precum şi o mulţime de preoţi şi
învěţători. Ȋnainte de servirea cinei, corul vocal a esecutat mai multe cântări în onoarea
oaspelui. Ȋn decursul cinei a fost mai multe toaste, între care şi D-l Weigand ş'a
esprimat mulţămirea pentru buna primire, cu carea este întîmpinat (!) în tot locul de
Români.

Dreptatea, III (1896), nr. 210, p. 3
Cronică.
Timişoara, 5 Oct. n.
Dl. profesor Dr. G. Weigand ne onorează cu o epistolă scrisă în limba
germână de următoriul cuprins: „Onoratei Redacţiuni «Dreptatea». Reîntors în patria
mea aflu al treilea raport anual al seminariului român... (punctele de suspensie aparţin
textului din ziar - n.n.). Deodată am lăsat a se tipări separat opul meu despre dialectul
bănăţenesc şi aşi (!) dori a face un serviț causei române prin aceea, că ve rog să primiţi
din partea mea 100 de esemplare, ca sě le vindeţi cu preţul de câte 1 fl. Cred că pentru
poporaţiunea numěroasă... asta nu va fi un lucru foarte greu. Pentru preţul acestor
esemplare vě rog ca sě trimiteţi «Foaia de Duminecă» gratuit unor plugari din astfeliu
de ţinuturi unde se citeşte puţin, d.e. în Corniareva, croitorului Ion Loiţin (?), în
Dalboseşti (!) în Almăj «ţeranului» Nicolae Popistaş şi altor personalităţi acomodate, a
căror adrese le veţi afla cu ajutoriul preoţimei, ceea ce eu las cu totul în grija
Dvoastră..."
Precum se vede, distinsul bărbat de litere voeşte în cel mai gingaş mod a-şi
descoperi sentimentele sale intime pentru dragostea cu care poporul român l-a
întâmpinat în căletoria făcută în anul trecut printrě poporul român bănăţan. Nu-i putem
din destul mulţămi în numele poporului român ca şi în al nostru. Ne supunem cu plăcere
dorinţei savantului literat şi după sosirea esemplarielor opului, ne vom adresa în părţile
anumite pentru adrese de plugari cari ştiu ceti româneşte. Si pană atunci, - tausend
Dank.
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Dreptatea,IV(1897),nr.8,
Luni în 13 (25) Ianuariu, p. 3
Dare de seamă
Dl profesor de la universitatea din Lipsca (Leipzig) Dr. G. Weigand în toamna
trecută ni-a trimis 50 (cincizeci) de esemplare din opul Dsale „despre dialectul
bănăţean", cu scopul d'a le vinde cu câte un fl. şi în schimb pentru acest preţ să
trimitem gratuit va să zică ca don din partea Dsale „Foaia de Dumineca" la oameni
cărturari dar săraci din părţile Almajului, comitatul Caraş-Severin. Dl profesor nu ni-a
numit de cât două adrese: Ioan Laitin în Cornereva şi plugariul Nicolae Popistaş din
Dalboseţi, iară d-aci încolo ni-a lăsat în voia noastră ca să ştiricim celelalte adrese.
După ce noi am vândut cele 50 de esemplare ale opului, primind 50 de fl., după ce am
şciricit (!) adrese, împlinim acu dorinţa mărinimosului donator şi avisăm că vom trimite
„Foaia de Dumineca" şi anume gratuit:
1. Dlui Ioan Laitin, croitor în Cornereva.
2. Dlui Nicolae Talpeş, econom în Cornereva.
3. Dlui Nicolae Popistaş, econom în Dalboseţi.
4.Dlui Ştefan Cionca, econom în Bogoltin (p.Mehadia)
8. Dlui Trăilă Domilescu, econom în Valea-bolvaşniţa (p. Mehadia).
9. Dlui Ilie Bugiancă, econom în Pecetnesca (Herculesbad).
10.Dlui Ioan Stancovici, econom în Topleţ.
11.Dlui George Breburian, econom în Berza (Topleţ).
12.Dlui Nicolae Popescu, econom în Jupanek (Orşova).
13.Dlui Ilie Nicolaescu, econom în Tufier (Orşova).
14.Dlui Ilie Ciurcel, econom în Koramnik (Orşova).
15.Dlui Nicolae Ciorba, econom în Ogradena (Orşova).
16.Dlui Ilie Dancea, econom în Dubova (Orşova).
17.Dlui Petru Costescu, econom în Plaviceviţa (Orşova).
18.Dlui Iacob Drăgulescu, econom în Tisovicza (Orşova).
19.Dlui Simeon Cristescu, econom în Kuptoare (Kornea).
20.Dlui Petru Celeagă, econom în Krusovecz (Kornea).
21.Dlui Nicolae Dragan, econom în Kornea.
22.Dlui Nicolae Bengia, econom în Domasna (Kornea).
23.Dlui Petru Şandru, econom în Mehadica (Kornea).
24.Dlui George Velescu, econom în Verendin (Kornea).
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25.Dlui Meila Vasile, econom în Teregova.
26.Dlui Vasile Banda, econom în Rusca (Teregova).
27.Dlui Meilă Paica, econom în Fenes (Teregova).
28.Dlui George Hurdurou, econom în Örméniyes (Teregova).
29.Dlui Ilie Banda, econom în Tem-Szlatina (Teregova).
30.Dlui Iancu Tatucu, Nr. 20, econom în Iablaniţa.
31.Dlui Ioan Campan, econom în Petnic (Iablaniţa).
32.Dlui Nicolae Fişteag, econom în Globu-Crajova (Iablaniţa).
33.Dlui Pavel Constantinovici, econom în Lapuşnicel (Iablaniţa).
34.Dlui Spiridon Ţunea, econom în Pervova (Prigor).
35.Dlui Iosif Pistol, econom în O. Borloveni (Prigor).
36.Dlui Lazăr Serafim, econom în Pateş (Prigor).
37.Petru Pislea, econom în Bozovici.
38.Dlui Pavel Zarva, econom în Prilipet (Bozovici).
39.Dlui Vasile Nedici, econom în Lapusnik (Bozovici)
41.Dlui Vichente Bolonta, econom în Bănia (Dalboşeţ).
42.Dlui Iacob Şuta, econom în Rudaria (Dalboşeţ).
Mai aşteptăm câteva adrese de pe ţărmurii spre
Baziaş. Când acestea ni vor sosi, vom espedia încă 8
esemplare, toate pe câte 1/2 de an. Mulţumim respectiv
marinimosului donator filo-român.
Red. „Dreptăţii"154

154
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14.2. Trasura ȋn care ȋși realiza Weigand deplasǎrile pentru anchetǎ
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15.Dezvoltarea lingvisticii romȃnești ȋn timpul și dupǎ Weigand
Ȋn aceastǎ perioadǎ studiile de lingvisticǎ au cunoscut o evoluție
nemaicunoscutǎ pȃnǎ atunci. Pentru lingvistica romȃneascǎ ceea ce se va ȋntȃmpla
acum datoritǎ bogǎției și diversitǎții preocupǎrilor, seriozitǎții cu care se fac cercetǎrile,
rezultatele la care se va ajunge ȋn aceastǎ perioadǎ sunt superioare timpurilor
anterioare. Acest lucru nu ar fi fost posibil dacǎ nu ar fi existat ȋnainte personalitǎți
precum Weigand, care au pregǎtit terenul, dezțelenindu-l, cultivȃnd sǎmȃnța stiinței,
creȃnd școli unde s-au format personalități puternice, cu forțe proaspete și idei noi care
merg ȋn continuarea celorlalte dar țind sǎ-și depǎșeascǎ condiția de formator, lucru care
de cele mai multe ori chiar se va ȋntȃmpla.
Superioritatea calitativǎ și cantitativǎ a științei din aceastǎ perioadǎ se
datoreazǎ condițiilor create de rǎzboiul dintre 1914-1918, cu toate consecințele sale
socio-politice, iar ȋnfrȃngerea Puterilor Centrale contra cǎrora a luptat Romȃnia, a
determinat Unirea de la 1 decembrie 1918, care a dus la mǎrirea suprafeței țǎrii și a
numǎrului populației. Activitatea literarǎ nouǎ care s-a dezvoltat, a pus ȋn fața lingviștilor
și a filologilor probleme la care nici nu s-au așteptat cǎ ar exista. Deveniți cetǎțeni ai
Romȃniei noi, romȃnii de peste munți, atinseserǎ un grad de dezvoltare necunoscut ȋn
Ardeal de aceea au ȋnceput sǎ se implice ȋn activitǎți cultural din ce ȋn ce mai
divesificate și mai interesante.
Pe teritoriul romȃnesc au existat trei centre puternice care s-au dezvoltat ȋn
domeniul studiilor de lingvisticǎ, e vorba de Cluj, Iași și București, conduse de nume
care pânǎ ȋn prezent sunt de neȋnfrȃnt .
1.La Iași, activitatea lingvisticǎ a fost condusǎ ȋn principal de Alexandru
Philippide (1859-1933), care a fost un continuator al drumului deschis de B.P.Hașdeu ,
avȃnd o contribuție remarcabilǎ ȋn domeniul istoriei limbii romȃne, domeniu cǎruia i-a
consacrat numeroase lucrǎri, printre care ȋn 1888 a publicat Introducere ȋn istoria limbii
și literaturii romȃne, lucrare ȋn care au fost descrise evoluția limbii și literaturii romȃne
pȃnǎ la ȋnceputul secolului al XIX-lea.
Fiind preocupat de cauzele care au dus la modificǎrile produse ȋn limbǎ, a
publicat ȋn 1894 lucrarea Principii de istoria limbii, ȋn care a evidențat cȃteva cauze și
reguli care au contribuit la acest proces, autorul insistȃnd pe influența factorului psihic ȋn
dezvoltarea limbii. Aceastǎ lucrare avea meritul de a fi una dintre primele lucrǎri din țara
noastrǎ unde s-au lansat teorii lingvistice, Philippide luȃnd ȋn considerare ȋndeosebi
elementele fonetice, pe care autorul le considera partea cea mai ȋnsemnatǎ și mai
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conservatoare a limbii. Alǎturȃndu-se neogramaticilor, din categoria cǎrora fǎcea parte
și Weigand, și aprofundȃnd cunoștințele de foneticǎ, Philippide a adunat și a studiat un
bogat material de fapte, iar prin stabilirea particularitǎților și a legilor fonetice ale
diferitelor limbi a contribuit la reconstruirea istoriei limbilor și a etimologiei cuvintelor,
evidențiind totodatǎ legǎtura strȃnsǎ care existǎ ȋntre limbǎ și istoria poporului care o
vorbește, afirmȃnd cǎ: Ȋn principiile de schimbare ale unei limbi se oglindește totul din
care poporul respectiv face parte și totodatǎ stilul poporului aceluia . 155
Lucrarea lui Philippide, Principii de istoria limbii, trateazǎ probleme importante
ale evoluției limbii romȃne cum ar fi fenomenele fonetice dezbǎtute ȋn capitolul
Alunecarea sunetului sau explicarea modificǎrii ȋnțelesului unor cuvinte va fi prezentatǎ
ȋn Alunecarea ȋnțelesului, ȋn timp ce capitolul Analogie va discuta despre fenomene de
flexiune. Ȋn Izolare se va ocupa de tratarea problemelor legate de mijloacele interne de
ȋmbogǎțire a vocabularului prin compunere și derivare. Aceastǎ lucrare a fost foarte
apreciatǎ de lingviștii strǎini, ȋncǎ de la apariția ei. Printre ei W.Meyer-Lȕbke, preciza cǎ
lucrarea ar fi o “excelentǎ introducere ȋn studiul limbilor” și “ chiar lectorul strǎin care ar
cunoaște ȋndeajuns principiile istoriei limbilor ȋncǎ va urmǎri cu plǎcere și cu profit
expunerea autorului”. 156
Experiența lingvisticǎ și bogata cunoaștere a particularitǎților limbii romȃne ȋl
vor susține ȋn publicarea ȋn 1897 a lucrǎrii intitulate Gramatica elementarǎ a limbii
romȃne, ȋn care se va ocupa ȋn special de problema categoriilor morfologice ale limbii
romȃne.
Cea mai mare sarcinǎ pe care a trebuit sǎ o ȋndeplineascǎ Philippide a fost
ȋntocmirea

Dicționarului limbii romȃnǎ, sarcinǎ primitǎ de la Academia Romȃnǎ ȋn

1897.Dicționarul a fost ȋnceput de Hașdeu și preluat de Philippide care și-a luat ajutoare
formȃnd o echipǎ ȋmpreunǎ cu I.Botez, C.Botez și G.Ibrǎileanu. Faptul cǎ Philippide
lucra tot așa de amplu ca și Hașdeu va duce la dezicia Academiei de a ȋncredința
sarcina elaborǎrii și finalizǎri acestei lucrǎri lui Sextil Pușcariu, care nici el nu a reușit sǎ
termine dicționarul. Lucrarea lui Philippide, rǎmasǎ ȋn manuscris, a rǎmas nepublicatǎ
pǎstrȃndu-se la institutele de lingvisticǎ din București și Cluj, care ulterior, folosind
aceste material au publicat Dicționarul limbii romȃne literare contemporane .
Ȋn perioada 1900-1923, Philippide ȋși va pregǎti opera de bazǎ intitulatǎ
Originea romȃnilor (vol.I, 1923; vol.II, 1927), lucrare care trateazǎ una dintre problemele
principale de care s-au ocupat toți lingviștii și istoricii romȃni și anume, locul și timpul de
155
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A.Philippide, Principii de istoria limbii, Iași, 1894, p.274
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formare al poporului și limbii romȃne. Astfel Philippide susținea cǎ poporul și limba
romȃnǎ s-ar fi format numai la sud de Dunǎre iar mutarea spre nord se va face
ȋncepȃnd cu secolul al VI-lea. Referitor la substratul etnic al poporului romȃn, autorul
scria cǎ “poporul romȃn este format dintr-un substrat foarte amestecat, unde ȋnsǎ tonul
unitar a fost dat de neamurile trace”. 157 Mai tȃrziu, ȋn volumul al II-lea, al lucrǎrii
Originea Romȃnilor, din 1927, ȋn capitolul Ce spun limbile romȃnǎ și albanezǎ, autorul
se va ocupa de tratarea problemelor principale ale istoriei limbii noastre, analizȃnd ȋn
mod special evoluția ei foneticǎ. Aceastǎ lucrare este cea mai complexă prezentare a
foneticii istorice a limbii noastre, urmǎrind evoluția sunetelor limbii romȃne din toate
dialectele și graiurile ei de la nord și de la sud de Dunǎre. Firul de cercetare urmat de
Philippide este unul minuțios, elegant, urmǎrind sǎ stabileascǎ fenomenele fonetice
comune dialectelor și graiurilor romȃnești, cele comune numai unora dintre acestea și
cele specifice fiecǎrui dialect și grai ȋn parte, lucru ce i-a permis realizarea unei
cronologii precise. Munca lingvistului nu s-a limitat aici, el a dedicat partea a doua a
acestui volum, clasificǎrii particularitǎților fonetice, morfologice, sintactice și lexicale pe
care limba romȃnǎ le are ȋn comun cu limba albanezǎ. Aceastǎ muncǎ se datoreazǎ
nevoii de elucidare a locului de formare a poporului și chiar al limbii romȃne.
Philippide concluziona susținȃnd și el cǎ limba romȃnǎ și limba albanezǎ au
multe elemente ȋn comun, fapt pe care l-a pus pe seama vecinǎtǎții geografice din
trecut, din Peninsula Balcanicǎ, a celor douǎ popoare. Dupǎ pǎrerea autorului,
deoarece dialectele de la sud de Dunǎre-aromȃn, meglenoromȃn și istroromȃn- au mai
puține asemǎnǎri cu albaneza decȃt dialectul dacoromȃn, Philippide afirma cǎ din punct
de vedere geografic strǎmoșii dacoromȃnilor s-ar fi aflat mai aproape de albanezi decȃt
strǎmoși grupelor romȃnești de la sud de Dunǎre, iar ȋn acea vreme albanezii erau
stabiliți mai la nord-estul Peninsulei Balcanice comparativ cu acea perioadǎ. Aceastǎ
teorie a lui Philippide a fost astǎzi infirmatǎ de descoperiri arheologice importante
recente, care dovedesc continuitatea poporului romȃn ȋn nordul Dunǎrii.
Spre deosebire de colegii sǎi Hașeu, Densușeanu, Pușcariu, la care stilul de
prezentare al faptelor de limbǎ era unul simplu, adresat maselor, stilul lui Philippide era
unul greoi, complex cu fraze interminabile, astfel cǎ lucrǎrile lui nu se citesc ci se
consultă, ele conținȃnd un material inepuizabil, adresat unui cerc restrȃns de specialiști.
Fiind un erudite inegalabil, Philippide ȋși va dovedi calitatea didacticǎ
ȋnființȃnd la Iași o școalǎ lingvisticǎ, care i-a format pe cei mai de seamǎ cercetǎtori ai
limbii noastre. Dintre ei, un nume de rǎsunet internațional a fost și va rǎmȃne Iorgu
157
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Iordan, care a ȋnființat ȋn Iași ȋn 1934 ȋn memoria dascǎlului sǎu “Institutul de filologie
romȃnǎ Alexandru Philippide”.
2.Contemporan cu Al.Philippide și G.Weigand, Ovid Densușeanu, a fost ȋntre
lingviștii secolului al XX-lea personalitatea cea mai complexă, fiind reprezentantul școlii
lingvistice de la București.
Datoritǎ activitǎții sale bogate ȋn lingvisticǎ, acest domeniu a luat o ȋntorsǎturǎ
hotǎrȃtoare. Pregǎtirea de specialitate și-a fǎcut-o la Berlin dar și ȋn Franța sub
ȋndrumarea marelui romanist al epocii-Gaston Paris, pentru care Densușeanu nutrește
o admirație adȃncǎ.
Ȋn momentul ȋn care B.P.Hașdeu se afla la sfȃrșitul carierei sale punȃnd bazele
lingvisticii noastre moderne prin editarea de texte vechi și prin inițierea studiilor de
slavisticǎ și de lexicografie, se simțea nevoia apariției unei istorii a limbii romȃne la
nivelul impus de știința vremii. Aceastǎ misiune a fost ȋndeplinitǎ cu secces de Ovid
Densușeanu atunci cȃnd a publicat grandioasa sa operǎ Histoire de la langue roumaine
(tome I, Paris, 1901), publicatǎ ȋn limba francezǎ cu scopul de a da o explicație
controverselor care se creaserǎ ȋn lingvistica strǎinǎ vis-à-vis de limba noastrǎ .
Ȋn aceastǎ lucrare complexă, Densușeanu a studiat procesul de formare al limbii
și al poporului nostru și vine cu o explicație a factorului geografic care a dus la
ȋmpǎrțirea limbii romȃne ȋn patru dialecte, acțiune care ar fi avut loc ȋn secolul al XIII-lea
și ar fi datorat așezǎrii la sud de Dunǎre a slavilor și pǎtrunderii maghiarilor ȋn
Transilvania.Tot ȋn aceastǎ lucrare Densușeanu a stabilit ce influențǎ au avut limbile
autohtone asupra limbii romȃne , și a fǎcut o analizǎ minuțioasǎ a particularitǎților
dialectelor de la sudul Dunǎrii, pe care le-a explicat istoric, le-a stabilit granițele
geografice și le-a analizat particularitǎțile lingvistice. Aceastǎ lucrare a fost foarte bine
realizatǎ, de aceea toate studiile ulterioare din țara noastrǎ și de peste hotare s-au
raportat la ea. Cel de-al doilea volum tipǎrit ȋn 1936, deși terminat ȋn manuscris ȋn 1916,
a prezentat analiza limbii romȃne din secolul al XVI-lea, Densușeanu studiind limba
acestui secol sub toate aspectele ei: lexical, morfologic, sintactic și fonetic. Neajunsul
acestui studiu consta ȋn faptul cǎ Densușeanu a reușit sǎ analizeze doar limba secolului
al XVI-lea. Se va ocupa și de limba secolului al XVII-lea ȋnsǎ numai ȋn cursurile sale
universitare, care din pǎcate au rǎmas needitate.
Ajutat de I.A.Candrea, Densușeanu a ȋnceput ȋncǎ alte douǎ lucrǎri dedicate
studierii limbii romȃne și anume: prima, apǎrutǎ ȋn 1908, la București sub numele de
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Dicțonarul etimologic al limbii romȃne, elementele latine158, care a fost lucrată pȃnǎ la
cuvȃntul “a pute” și va prezenta pentru fiecare cuvȃnt transformǎrile fonetice și pe cele
semantice pe care acestea le-a suferit de la latina de bazǎ, la cea actuală, fǎcȃnd
totodatǎ o genealogie a formelor pe care cuvȃntul luat ȋn discuție l-a avut ȋn celelalte
limbi romanice.
O altǎ lucrare foarte valoroasǎ a lui Densușeanu este Dicționarul general al
limbii romȃne din trecut și de astǎzi159, care reda forme literare ale cuvintelor cu citate
din autori vechi și contemporani, cuvinte care au dispǎut din limbǎ, precizȃndu-se
izvoarele din secolele al XVI-XVIII-lea, formele populare ale cuvintelor de pe tot teritoriul
dacoromȃn cu precizarea zonelor unde se utiliza. Pe lȃngǎ acestea, cuvintele sunt
ȋnsoțite de etimologii și chiar sunt redate prin imagini.
Ȋn lucrǎrile sale, Densușeanu a urmǎrit sǎ teoretizeze lingvistica ȋncercȃnd sǎ
demontreze cǎ aceasta, datoritǎ faptului cǎ permite stabilirea de raporturi constante
ȋntre fenomenele de limbǎ, este superioarǎ istoriei, și astfel a susținut faptul cǎ istoria
nu se poate lipsi de ajutorul lingvisticii.160 Cel mai important rol pe care Densușeanu ȋl
atribuie lingvisticii este acela normativ, ȋn dezvoltarea literaturii unui popor și al limbii ȋn
care aceasta este scrisǎ.
Primele noțiuni de stilisticǎ și esteticǎ lingvisticǎ au fost formulate la noi de
Densușeanu, la cursul pe care-l preda la universitate și care era intitulat Evoluția
esteticǎ a limbii romȃne. Despre curs G.Cǎlinescu preciza cǎ reprezintǎ ȋntȃia
organizare documentarǎ și cu criterii strict estetice de istorie literarǎ modernǎ 161 .
Crezul sǎu despre interpretarea fenomenelor de limbǎ și le-a prezentat ȋn
studiul Orientǎri nouǎ ȋn cercetǎrile filologice, apǎrut ȋn revista Grai și suflet (1923) .
Acestui articol i-a adus numeroase adǎugiri ȋn cursul sǎu Directive actuale ȋn
romanisticǎ și lingvistica generalǎ, pe care l-a predate la facultate ȋntre 1932-1933, curs
rǎmas nepublicat.
Pentru Densușeanu cercetǎrile dialectale au un rol foarte important ȋn scrierea
istoriei unei limbi, de aceea l-a criticat pe Gilliéron care neagǎ cǎ ar exista granițe
dialectale și nu va fi de acord cu metoda acestuia de lucru care urmǎrește evoluția
cuvintelor ȋn afara contextului de limbǎ vie. Nu a fost de acord cu Gilliéron nici cȃnd
acesta a susținut rolul omonimei și al scurtimii cuvintelor, ȋn procesul de modificare al
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I.A.Candrea, Ovid Densușeanu, Dicțonarul etimologic al limbii romȃne, elementele latine, București ,
1908
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Ovid Densușeanu, Dicționarul general al limbii romȃne din trecut și de astǎzi, București, 1909
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Vezi D.Macrea, Lingviști și filologi romȃni, București, 1959, p.185
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G.Cǎlinescu, Istoria literaturii romȃne, București, 1940, p.605
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limbii, Densușeanu ȋmpǎrtǎșind ideea cǎ acest proces se petrece ȋn realitate sub
influența mai multor factori mult mai complecși .
Vorbind despre investigațiile lingvistice, Densușeanu sublinia faptul cǎ fonetica
experimentală are doar rol auxiliar, neputȃndu-se izola de fonetica istoricǎ . Pentru a
studia limba și literatura romȃnǎ, Densușeanu a apelat la folclor afirmȃnd cu tǎrie cǎ “la
ajutorul lui trebuie sǎ recurgem, cȃnd urmǎrim unele probleme de istoria limbii și
literaturii, și cu deosebire ȋn studiile de dialectologie se vede bine legǎtura ȋntre un gen
și celǎlalt de cercetare162”.
Densușeanu a fost preocupat și cu cercetarea pǎstoritului la noi dar și la
popoarele romanice și astfel concluziona cǎ aceastǎ ȋndeletnicire veche ȋntȃlnitǎ la
romȃni, i-a ȋmprǎștiat pe aceștia pȃnǎ ȋn Pelopones, Moravia și Istria; și a determinat
așezarea lor la nord și la sud de Dunǎre. Pe seama pǎstoritului și a transhumanței, a
pus Densușeanu omogenitatea dialectelor limbii romȃne, ȋn contrast cu celelalte limbi
romanice, ȋn care pe zone destul de mici, s-au constatat numeroase contraste
dialectale. Pǎstoritul ca ocupație de bazǎ a romȃnilor nu a avut numai rolul de a
rǎspȃndi fenomene de limbǎ, ci o datǎ cu el s-au rǎspȃndit și datinile și tradițiile
populare.Pentru a evidenția rolul mare pe care l-a avut aceastǎ ocupație ȋn viața
popoarelor romanice, Densușeanu a analizat ȋn diverse lucrǎri terminologia pǎstoreascǎ
a acestor popoare și anume: Aspecte lingvistice ale pǎstoritului, Terminologia
pǎstoreascǎ ȋn provensalǎ, Cuvinte latine cu semantism pǎstoresc etc.
Ocupȃndu-se și de terminologia limbii romȃne, Densușeanu a pledat pentru
necesitatea renunțǎrii la “ȃ” și introducerea peste tot a lui “ȋ”, precum și susținerea lui
“u”final din formele :ochiu, puiu, vechiu etc .
2.Alǎturi de Al.Philippide și Ovid Densușeanu, ȋnceputul secolului al XX-lea a
fost marcat și de activitatea lingvisticǎ a lui Sextil Pușcariu(1877-1948), fost elev al lui
G.Weigand, nume care și-a impus notorietatea atȃt ȋn țarǎ cȃt și peste hotare realizȃnd
pe tot parcursul vieții sale o colaborare intensǎ cu publicații și savanți strǎini de renume.
Regretabil este faptul cǎ cei trei lingviști au lucrat ȋn paralel, fǎrǎ sǎ colaboreze, deși au
fost contemporani și s-au nǎcut ȋn aceiași țarǎ.
Sextil Pușcariu, conducǎtorul școlii de lingvisticǎ de la Cluj, a fǎcut cercetǎri
importante ȋmpreunǎ cu elevii sǎi ȋn domeniul foneticii experimentale, fonologiei și
geografiei lingvistice, ajutȃndu-i sǎ se specializeze ȋn aceste ramuri lingvistice. Spre
dezamǎgirea lui proprie, nu a terminat lucrǎrile pe care le-a considerat cele mai
importante și anume Dicționarul Academiei, Atlasul lingvistic romȃn și Limba romȃnǎ.
162

Ov. Densușeanu , Folclorul:cum trebuie ȋnțeles, București, 1901, p.5
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S-a format ca și lingvist la Leipzig, avȃndu-l ca profesor pe G.Weigand , cu
care mai tȃrziu a avut o colaborare fructuoasǎ- dupǎ ȋnființarea ȋn 1893 a Institutului de
limbǎ romȃnǎ, de pe lȃngǎ Universitatea din Leipzig- fiind colaboratorul cel mai
important al lui Weigand ȋn procesul de colecționare a materialului didactic romȃnesc. Ȋn
cel de-al cincilea numǎr al anuarului institutului din Leipzig, din 1898 Pușcariu a publicat
rezultatele anchetelor sale din teren cu titlul: Der Dialekt des oberen Oltthales, 163
(Dialectul de pe valea superioarǎ a Oltului) iar materialul adunat a fost trecut mai tȃrziu
pe hǎrțile atlasului lui Weigand.
S.Pușcariu și-a obținut docența ȋn 1904 la Viena cu teza T și K ȋn limbile
romȃnǎ, italianǎ și sardǎ. Prin aceastǎ lucrare a stabilit caracteristicile comune celor trei
limbi și a abordat o problema importantǎ pe care a reluat-o și dezvoltat-o mai tȃrziu ȋn
lucrǎrile sale și anume locul pe care limba noastrǎ l-a ocupat printre celelalte limbi
romanice, datoritǎ dezvoltǎrii ei izolate fațǎ de romanitatea apuseanǎ.
Noutatea pe care a adus-o Pușcariu și a prezentat-o ca un factor care a
determinat evoluția și ȋmbogǎțirea limbii este rolul creator al individului vorbitor și prin
aceasta contribuția lui la ȋmbogǎțirea limbii, el afirmȃnd cǎ “nu existǎ subiect vorbitor,
orcȃt de umil ar fi el, care sǎ nu adauge la expresia uzualǎ o notǎ individualǎ 164”. Cu
toate cǎ a fǎcut aceastǎ remarcǎ valoroasǎ, Pușcariu nu a adȃncit problema modului
cum unele clase sociale influențeazǎ limba și nu a fǎcut o analizǎ a elementelor de
jargon.
La fel ca și predecesorii sǎi, Pușcariu s-a ocupat de problema formǎrii limbii și
a poporului romȃn, de ȋmpǎrțirea limbii romȃne ȋn cele patru dialecte . Ȋntr-un discurs
ținut la Academia Romȃnǎ 165Pușcariu a vorbit pentru ȋntȃia oarǎ despre locul limbii
romȃne printre celelalte limbi romanice, afirmȃnd cǎ deoarece s-a dezvoltat izolat de
restul romanitǎții și fiind neinfluiențatǎ de-a lungul vremii de latina clasicǎ, limba romȃnǎ
ar fi dupǎ pǎrerea lui Pușcariu, cea mai veche și mai sigurǎ cale de reconstituire a
formelor latinei populare 166 . Modul cum a abordat aceastǎ problemǎ, a fost foarte
apreciat, el a recurs la analiza criteriilor de stabilire a ȋnrudirii limbilor, ȋnrudire care se
realizeazǎ dupǎ pǎrerea lui “nu printr-o sumǎ de fapte izolate asemǎnǎtoare, ci prin
același sistem fonetic, morfologic, lexical și sintactic”.
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Sextil Pușcariu, Der Dialekt des oberen Oltthales, ȋn G.Weigand “Fȕnfter Jahresbericht des Instituts
fȕr Rumȁnische Sprache, Leipzig, 1898, p. 158-191
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Sextil Pușcariu, Limba romȃnǎ, vol.I., Privire generalǎ, București, 1940, p.3
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Vezi Sextil Pușcariu, Locul limbii romȃne ȋntre limbile romanice, București, 1921
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Vezi D.Macrea, Lingviști și filologi romȃni, București, 1959, p.207
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Vezi Dacoromania, vol.VI, p. 485
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Lucrarea apǎrutǎ ȋn 1910, Zur Rekonstruktion des Urrumȁnischen, a creat
discuții contradictorii deoarece Pușcariu a probat pentru ȋntȃia datǎ reconstrucția
formelor fonetice, lexicale și gramaticale caracteristice limbii romȃne din momentul ȋn
care ea s-a format și pȃnǎ la despǎrțirea ȋn cele patru dialecte, lucru ȋntȃmplat, dupǎ
pǎrerea lingvistului prin secolul al X-lea. Pușcariu a demonstrat cǎ limba romȃnǎ din
acea vreme avea o unitate relativǎ și cǎ la nivelul dialectelor au existat multe
contradicții, fapt care nu se poate contesta nici astǎzi. Aceastǎ lucrare a lui Pușcariu,
oferǎ informații utile despre cunoașterea limbii și a poporului romȃn din evul mediu iar
folosindu-se de dovezi lingvistice a fǎcut o clasificare a romȃnilor din aceastǎ epocǎ ȋn
trei grupe: pe cei care locuiau ȋntre Dunǎre și Balcani i-a numit “ romȃni rǎsǎriteni”, din
care s-ar fi tras aromȃnii și meglenoromȃnii, pe cei din nordul și estul Iugoslaviei i-a
numit “romȃni apuseni” din care au rezultat istroromȃnii și “dacoromȃnii”, cei situați la
nordul Dunǎrii .168
Pușcariu a fost preocupat sǎ evidențieze ȋn permanențǎ influențele istorice care
s-au exersat asupra limbii romȃne, ȋn mod deosebit cea slavǎ. Lingvistul a subliniat și
faptul cǎ ȋntre poporul romȃn și popoarele slave și cele balcanice de-a lungul timpului
au existat colaborǎri apropiate.
Ȋncǎ de pe vremea cȃnd Pușcariu și-a realizat teza de doctorat intitulatǎ Sufixele
diminutivale ȋn limba romȃnǎ169, susținutǎ ȋn 1899 la Leipzig, el și-a arǎtat dorința de a
analiza formarea cuvintelor ȋn limba romȃnǎ, prin derivare, ocupȃndu-se de originea
sufixelor și prefixelor, și de sensul nou pe care cuvintele ȋl capǎtǎ ȋn momentul cȃnd are
loc un astfel de proces. Mai tȃrziu, a aprofundat aceastǎ problemǎ ȋn studiile intitulate
Derivarea cu sufixe de la tulpina pluralicǎ(1925)

170

, și Despre diminutivele

romȃnești(1929). 171
Preocupat ȋn permanențǎ de stabilirea originii și evoluției cuvintelor din limba
noastrǎ, a publicat ȋn 1905 “Etimologische Wȍrterbuch der rumȁnischen Sprache172”,
care este un dicționar etimologic, ȋn care sunt incluse 1947 de etimologii. Pușcariu a
urmǎrit etimologiile cuvintelor care au fost moștenite de limba romȃnǎ din limba latinǎ,
urmǎrind evoluția lor la nivelul tuturor dialectelor limbii romȃne dar și ȋn celelate limbi
romanice. Acest dicționar a fost apreciat de lingviști de talie internaționalǎ precum
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Vezi Sextil Pușcariu, Limba romȃnǎ, vol.I., Privire generalǎ, București, 1940, p244-256
Sextil Pușcariu, Sufixele diminutivale ȋn limba romȃnǎ, Leipzig, 1899
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Sextil Pușcariu, Derivarea cu sufixe de la tulpina pluralicǎ, București,1925
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Sextil Pușcariu, Despre diminutivele romȃnești, București, 1929.
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Sextil Pușcariu, Etimologische Wȍrterbuch der rumȁnischen Sprache,București,1905
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H.Schuchardt, W.Meyer-Lȕbke, G.Weigand și alții și reprezintǎ și astǎzi o sursǎ de
inspirație ȋn domeniu etimologic.
Lucrarea care l-a consacrat pe Pușcariu ȋn domeniu etimologic este
reprezentatǎ de cele trei volume din Dicționarul limbii romȃne (literele A-C și F-L) pe
care l-a realizat ȋntre 1906 și 1940 din ȋnsǎrcinarea Academiei Romȃne. Pentru
realizarea dicționarului, Pușcariu a dus o muncǎ enormǎ, adunȃnd milioane de fișe bine
structurate, din care la realizarea dicționarului a utilizat aproximativ o treime, restul a
format baza documentarǎ a altor douǎ dicționare apǎrute mai tȃrziu, e vorba de
Dicționarul limbii romȃne literare contemporane și de Dicționarul limbii romȃne
moderne.
O altǎ operǎ monumentalǎ a lui

Pușcariu este Atlasul lingvistic romȃn,

conceput ȋn zece volume, care a avut un mare prestigiu ȋn ȋntreaga lume și care
prezintǎ perioada dintre cele douǎ rǎzboaie mondiale, cȃnd limba romȃnǎ ȋncepuse sǎ
se unifice datoritǎ administrației și limbii literare. Materialul adunat ȋn ȋntregime ȋn
decurs de 9 ani ȋntre 1929-1938, a fost publicat ȋn timpul vieții lui Pușcariu numai 3
volume, restul a fost publicat de Emil Petrovici, elev a lui Pușcariu, care a participat
ȋmpreunǎ cu dascǎlul sǎu la anchetele realizate pentru atlas.
Cea mai complex monografie dialectalǎ din lingvistica noastrǎ, intitulatǎ Studii
istroromȃne, apǎrutǎ ȋn trei volume, 1906-1929, a fost realizatǎ de Sextil Pușcariu ȋn
colaborare cu lingvistul Italian M.Bartoli, cu cel german A.Byhan și cu ȋnvǎțatul
istroromȃn, care i-a fost și elev lui Pușariu, pe nume A.Belulovici .
Activitatea lui Pușcariu, nu s-a limitat doar la ȋntocmirea de dicțioanare și
materiale lingvistice.Acesta a ȋntemeiat și condus ȋn 1920 Muzeul limbii romȃne, de
lȃngǎ Universitatea din Cluj care a avut cȃteva obiective bine definite puse ȋn slujba
cercetǎrilor lingvistice și anume: institutul s-a ocupat de adunarea și prelucrarea
științificǎ a materialului lingvistic romȃnesc din toate perioadele și din toate regiunile
unde locuiau romȃni; s-a ocupat și de ȋntocmirea de studii care sǎ ajute la unificarea
limbii literare; și a lucrat la trezirea interesului pentru studierea și cultivarea limbii
romȃne, ocupȃndu-se de pregǎtirea filologilor romȃni, care sǎ lucreze la publicarea de
monografii, dicționare lingvistice și etimologice, hǎrți și glosare lexicale 173etc.
Institutul a avut și un buletin informativ, intitulat “Dacoromania”, ȋn care
Pușcariu a publicat articole de specialitate.
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Vezi Sextil Pușcariu, ȋn Dacoromania, vol.I, p.3-4
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15.1 Alte atlase lingvistice romȃnești actuale

Urmȃnd drumul clar trasat de Weigand și de urmașii lui, lingvistica romȃneascǎ a
continuat sǎ se dezvolte din ce ȋn ce mai mult, lucru evidențiat prin numeroasele atlase
lingvistice care s-au publicat de-a lungul vremii. Activitatea lingvisticǎ romȃneascǎ s-a
extins, fiind foarte variatǎ la nivelul problemelor pe care le-a luat ȋn discuție, care au fost
tratate ținȃnd cont de domeniile de activitate, și folosindu-se metode de lucru dintre cele
mai moderne. Noutatea vine la nivelul dezvoltǎrii disciplinelor care nu existau ȋn etapa
precedentă, apar domenii noi de cercetare, lǎrgindu-se problematica, se extinde
metodologia de lucru, cercetarea abordȃnd domenii noi sau lǎrgindu-le pe cele vechi,
folosindu-se teorii moderne, ȋncercȃndu-se soluționarea problemelor care au apǎrut o
datǎ cu lingvistica romȃneascǎ. Dintre aceste atlase lingvistice amintim:
1. ALBI = Flora, Radu, Atlasul lingvistic al graiurilor romȃnești din Banatul iugoslav,
lucrare ȋn manuscris
2. ALM =Atlasul lingvistic moldovenesc, redactat de R.Udler și V.Coarnițchi cu
participarea lui V.Melnic și V.Pavel, vol.I,1, 2; vol.II, 1,2,Chișinǎu, 1968-1973
3.ALR I=Atlasul lingvistic romȃn, Partea I, de Sever Pop, vol.I, Pǎrțile corpului omenesc
și boalele lui, Cluj, 1938; vol.al II-lea, Familia, nașterea, botezul, copilǎria, nunta,
moartea, Sibiu, Leipzig, 1942
4.ALR II=Atlasul lingvistic romȃn, Partea a II-a , de Emil Petrovici, vol.I, A.Corpul
omenesc, boale (și termenii ȋnrudiți). B.Familia, nașterea, copilǎria, nunta, moartea,viața
religioasǎ, sǎrbǎtori. C.Casa, acareturile, curtea, focul, mobilierul, vase,scule, SibiuLeipzig, 1940.
5. ALR, II, s.n. =Atlasul lingvistic romȃn II , seria nouǎ, vol.I-VII, București, 1956-1972
6. ALRM I =Micul atlas lingvistic romȃn, Partea I, Sever Pop, vol.I, Pǎrțile corpului
omenesc...., Cluj, 1938, vol.II, Familia, nașterea…,Sibiu-Leipzig, 1942
7. ALRM II= Micul atlas lingvistic romȃn, Partea a II-a, de Emil Petrovici, vol.I, A.Corpul
omenesc …, Sibiu-Leipzig, 1940
8. ALRM II, s.n. =Micul atlas lingvistic romȃn II , seria nouǎ, București, vol.I, 1956;
vol.al II-lea, 1967; vol. al III-lea, 1967, vol.al IV-lea, 1981.
9. ALRR. Maramureș = Atlasul lingvistic romȃn pe regiuni .Maramureș, de Petru
Neiescu, Grigore Rusu, Ionel Stan, vol. I-III, București, 1969-1973, vol.al IV –lea, 1998
10. ALRR .Transilvania = Atlasul lingvistic romȃn pe regiuni.Transilvania, de Grigore
Rusu, Viorel Bidian, Dumitru Loșonți, București, vol.I, 1992, vol. al II-LEA, 1998.
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11. ALRR. Transilvania. Date= Atlasul lingvitic romȃn pe regiuni.Transilvania. Date
despre localitǎți și informatori, de Grigore Rusu, Viorel Bidian, Dumitru Loșonți,
București, 1992
12. ALiA = Aromunischer Sprachatlas, coordonatori Johannes Kramer, Wolfgang
Schlȍsser, vol.I, publicat de Klaus- Jȕrgen Fiacre, Rainer Schlȍsser, Beate Wild, ȋn
„Balkan-Archiv.Neue Folge“ : Beiheft.Band 4, 1985 ; vol.II , ȋn ibidem, Band 10, 1992
13. MALGI = Flora, Radu, Micul atlas al graiurilor istroromȃne, lucrare ȋn manuscris
14.NALR. Banat = Noul Atlas lingvistic romȃn, pe regiuni.Banat, sub conducerea lui
Petru Neiescu , de Eugen Beltechi, Ioan Faiciuc, Nicolae Mocanu, București, vol.I,
1980; vol. II , 1998.
15. NALR.Banat. Date. = Noul Atlas lingvistic romȃn, pe regiuni.Banat. Date despre
localitǎți și informatori, sub conducerea lui Petru Neiescu, de Eugen Beltechi, Ioan
Faiciuc, Nicolae Mocanu, București, 1980.
16. NALR.Crișana = Noul Atlas lingvistic romȃn, pe regiuni.Crișana, vol.I, București,
1996.
17. NALR.Crișana. Date = Noul Atlas lingvistic romȃn, pe regiuni. Crișana. Date despre
localitǎți și informatori, București, 1996
18. NALR. Moldova și Bucovina = Noul Atlas lingvistic al Romȃniei. Moldova și
Bucovina, de Vasile Arvinte, Stelian Dumitrǎscel, Ion A.Florea, Ion Nuțǎ, Adrian
Turculeț, București, vol.I, 1987, vol. II , 1997
19. NALR. Moldova și Bucovina. Date = Noul Atlas lingvistic al Romȃniei. Moldova și
Bucovina. Date despre localitǎți și informatori, de Vasile Arvinte, Stelian Dumitrǎscel,
Ion A.Florea, Ion Nuțu, Adrian Turculeț, București, 1987
20. NALR.Oltenia = Noul Atlas lingvistic romȃn, pe regiuni.Oltenia, de Teofil Teaha, Ion
Ionicǎ, Valeriu Rusu, București, vol. I, 1967, vol. II, 1970, vol. III, 1974, vol. IV, 1980
21. Neiescu, Petru, Mic atlas al dialectului aromȃn din Albania și din fosta Republicǎ
Iugoslavǎ Macedonia, București, Editura Academiei Romȃne, 1997
22.Wild, Beate, Meglenorumȁnischer Sprachatlas, ȋn „Balkan-Archiv. Neue Folge“:
Beiheft.Band 2, Editura Helmut Buske, Hamburg, 1983.174
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Vezi Ion-Horia Bȋrleanu, Gheorghe Jernovei, Dialectologia limbii romȃne,Cernǎuți,2005, Partea I , p.
226-228
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15.2 Noțiunea de dialect şi repartițiile dialectale dacoromâneşti
După multe cercetări de specialitate s-a ajuns la concluzia că în cadrul limbilor
romanice, dialectul dacoromân este cel mai unitar model de sistem lingvistic. La
această concluzie s-a ajuns după ce dialectul dacoromân a fost comparat cu limbile
franceză şi italiană dar şi cu celelate limbi romanice. Prin unitatea limbii române se
înțelege capacitatea tuturor locuitorilor din România de a se înțelege între ei fără vreo
dificultate, cu toate că la nivelul acestui tip de comunicare există elemente particulare
întâlnite în vorbirea oamenilor care au determinat încadrarea lor la o arie lingvistică
teritorială aparte.Totuşi, toți vorbitorii dialectului dacoromân sunt purtătorii unei
deosebiri lingvistice apărute de-a lungul timpului, şi care s-au concretizat în limbă încă
de la faza substratului autohton, apoi s-au transmis mai departe latinei populare, de
unde au fost preluate de dacoromână, de unde au continuat să intre în româna comună,
abia apoi în dacoromână. Aceste deosebiri de vorbire, numite ulterior dialecte, au intrat
în atenția cercetătorilor reprezentând domeniul lor de studiu, încă de la începuturile
culturii noastre scrise.
Aceste modificări fonetice apărute la nivelul limbii vorbite au determinat naşterea
repartiței dialectale dar şi configurația dialectală a dacoromâniei care a atras după sine
delimitarea teritorială a tuturor graiurilor existente dar şi prezentarea detaliată a
particularităților fonetice, morfologice, sintactice şi lexicale care au dat unicitate
graiurilor, diferențiindu-le şi clasificându-le între ele.
Dorința de identificare a particularităților fiecărui grai în parte, din punct de
vedere dialectal, a fost posibilă în momentul apariției lingvisticii ca ştiință a limbii.
Datorită unității graiurilor dacoromâneşti, cercetătorii secolului al XIX-lea au avut păreri
diferite dar totuşi asemănătoare datorită conceptului apărut recent care susținea ideea
de unitate prin diversitate, în momentul în care şi-au exprimat opinia referitoare la
numărul subdiviziunilor dialectului dacoromân, având chiar modalități diferite de a-l
denumii.
Aşa se face că Weigand foloseşte tot termenul de ”dialect”, de aici numeroasele
controverse iscate, Emil Petrovici vine şi introduce termenul de ”subdialect” iar Caragiu
Marioțanu le numeşte ”graiuri”. Faptul că Weigand a numit prin acelaşi termen ”dialect”
şi dialectele limbii române dar şi subclasele acestuia, creează

confuzie lexicală

deoarece două lucruri diferite au fost numite prin două noțiuni identice, totuşi lumina a
apărut o dată cu explicarea în context a particularitățlor lingvistice definitorii. Noțiunile
de ”grai” şi ”subdialect” au venit ca o completare a limbajului de specialitate, care
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lipseau din vocabularul cercetătorului aflat la început de drum. Au existat şi unii
cercetători ca Emanuel Vasiliu sau Ion Gheție, care au analizat varietatea dialectală a
dacoromânei din perspectivă istorică sau fonologică, astfel ajungându-se la depistarea
unor ”tipuri” sau ”grupuri” dialectale.
Dacă citim Tratatul de dialectologie românească175 , ajungem la concluzia că
termenul de ”subdialect” este cel mai indicat pentru numirea variantelor adialectale ale
dacoromânei. Astfel se admite că dacoromâna este un dialect al limbii române,
creându-se posibilitatea de realizare a unei clasificări, dialectul fiind format din mai
multe subdialecte.
Cercetătorii nu au fost totdeauna de acord cu împărțirea pe dialecte şi
subdialecte iscându-se neînțelegeri mai ales din cauza substratului graiurilor din
Transilvania sau a celor din Banat sau controverse legate de criteriile utilizate pentru
delimitarea acestora. Alte păreri controversate s-au iscat datorită teoriilor apărute
conform cărora aceste particularități ale subdialectelor s-ar fi format după unii încă din
latina populară, după alții din perioada diferențierilor produse în substratul autohton sau
mai nou legate de cele produse pe teritoriul limbii române de la nord de Dunăre.
De-a lungul timpului au existat diferite criterii după care au fost repartizate
dialectele limbii române, astfel:
1.Dacă ținem cont de criteriul politico-administrativ, împărțirea pe dialecte se
realizează plecând de la granițele provinciilor istorice ale țării: Banat, Muntenia,
Transilvania şi Moldova. După părerea lui Weigand pe teritoriu dacoromânesc ar exista
trei astfel de ”dialecte” şi anume: bănățean, moldovean şi muntean. Această clasificare
este bună dacă ținem cont de situația politico-administrativă a României din perioada
când îşi realiza el anchetele. Haimann Tiktin, a făcut o clasificare a limbii române în 4
unități lingvistice care se deosebesc între ele prin particularități fonetice şi lexicale:
walachisch (subdialectul muntean), moldawisch (subdialectul moldovenesc), banatisch
(subdialectul bănățean) şi siebenbürgisch (subdialectul transilvănean). Cercetătorul a
făcut precizarea că subdialectul / graiul muntenesc are cele mai puține variații fonetice
în interiorul lui, fiind mai apropiat de limba literară, spre deosebire de graiul bănățean
care are o paletă largă de particularități proprii. Printre puținii cercetători care au
acceptat ideea existenței unui grai transilvănean s-a numărat şi H.Tiktin.176

175

Tratatul de dialectologie românească, Craiova,1984,editura Srisul Românesc
Vezi, Haimann Tiktin, Die rumänische Sprache, în Grundriss der romanischen Philologie, vol.I ,
Strassburg, 1888, p.348-349
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Un alt lingvist, Mozes Gaster,a făcut o altă clasificare interesantă vorbind de un
grup al dialectelor de nord sau din Moldova, un grup al dialectelor din sud sau din
Muntenia şi un grup al dialectelor din Transilvania, care ar face legătura între primele
două categorii. 177 Deoarece împărțirea făcută de Mozes Gaster nu s-a bazat pe o
analiză lingvistică temeinică, această clasificare a rămas doar la stadiu de presupoziție.
Cercetările realizate ulterior pe terenul țării noastre, de către lingviştii români sau
străini au negat existența unui subdialect separat pe teritoriul dintre vechile frontiere ale
transilvaniei, demonstrându-se începând cu primele anchete dialectale că granițele
ardeleneşti se alătură celorlalte graiuri învecinate din celelalte provincii româneşti .
2.Un alt criteriu de delimitare este cel areal, apărut o dată cu geografia
lingvistică, care are în vedere repartiția teritorială a particularităților fonetice, morfologice
şi sintactice reprezentată pe hărți lingvistice, iar particularitățile care se repetă în
interiorul aceleiaşi zone, duc la împărțirea dialectelor în subdialecte. Dar acest mod de
abordare a scos la lumină, existența unor zone mai răspândite sau mai restrânse,
numite de tranziție, de la un grai la altul, de la o zonă la alta. Un bun exemplu de lingvist
care a alocat mult timp şi spațiu pentru delimitarea dialectelor după criteriul areal a fost
G.Weigand , fiind primul lingvist care a delimitat în cadrul dacoromânei trei dialecte, cu
ajutorul anchetelor dialectale realizate personal în teren, fiind şi primul autor al unui
atlas lingvistic român. Ceea ce impresionează la Weigand este faptul că în general
trăsăturile pe care le-a identificat ca fiind definitorii pentru cele trei subdialecte ale
dialectului dacoromânesc au rămas valabile şi astăzi regăsindu-se în toate anchetele
ulterioare.Tot Weigand a fost primul care a identificat un număr însemnat de arii pe care
le-a numit fie ‘ dialecte de tranziție , fie ‘ dialecte mixte”, fie ‘ dialecte mozaic termeni şi
noțiuni care au fost preluate de lingvistică ca şi domeniu de cercetare. Ideea dialectelor
de tranziție se întâlneşte şi la Ion Gheție, care se manifestă sub forma unor trăsături
atipice, comune la două sau mai multe subunități dialectale învecinate.
Weigand vorbeşte în cadrul dialectului moldovean, de existența unei zone ,
anume a Maramureşului o regiune mai puțin întinsă, dar care prezintă unele trăsături
proprii, ce nu se întâlneau în celelalte regiuni, dintre care a menționat : palatalizarea
labiodentalelor, rostirea ‘ dentală a africatelor č, ǧ, notarea tš, dž şi prezența lui ǧ notat
de Weigand dž, considerat că se pronunță în Maramureş diferit de Moldova. Aceste
caracteristici pe care Weigand le-a identificat însoțite de alte studii şi cercetări mai
aprofundate la fața locului, i-au determinat pe lingviştii de mai târziu, să ajungă la
concluzia existenței a încă două subdialecte dacoromâneşti şi anume maramureşean şi
177

Vezi Mozes Gaster, Introducere la Crestomație română, vol. I, Leipzig-Bucureşti, 1891, p.XC - CVIII
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crişan, cu alte cuvinte dialectul dacoromânesc a fost împărțit ulterior în cinci subdialecte
astfel: moldovean, muntean, bănățean, crişan şi maramureşan. Studiile ulterioare lui
Weigand , realizate de alți lingvişti care au căzut de acord şi au identificat cinci
subdialecte vin ca o completare a ideilor şi studiilor lui Weigand, nu contrazic ceea ce a
definit el. Astfel numirea lui Weigand cu titlul de ‘ dialectolog complet”178 nu este de loc
un lux, deoarece acesta a realizat toate tipurile de lucrări pe care această disciplină le
cerea: monografii dialectale, glosare dialectale, înregistrări de texte populare transcrise
fonetic sau înregistrate pe fonograf, hărți lingvistice incluse în atlasul său.
După primul război mondial dialectologia românească s-a dezvoltat foarte tare
plecând de la bazele puse de cercetările lui G. Weigand, care au fost duse mai departe
de Muzeul limbii române din Cluj, înființat de S.Puşcariu, fost elev a lui Weigand şi
continuând şi astăzi să se dezvolte în marile centre universitare din Bucureşti, Iaşi, Cluj,
Timişoara şi chiar Chişnău. Repartiția dialectală făcută de Weigand a rămas valabilă şi
astăzi, iar Puşcariu a susținut ideea dascălului său demonstrând că Transilvania nu
formează un dialect aparte, lucru realizat cu ajutorul unei hărți care cuprindea cuvântul
‘ zăpadă

cu cele două sinonime ale lui ‘ nea, omăt , inclusă în Atlasul lingvistic

Român(ALR). Puşcariu susținea că datorită trăsăturilor sale, partea de sud a
Transilvaniei se alătură subdialectului muntenesc, partea de nord şi de nord-est se
integrează în subdialectul moldovenesc iar partea de vest se grupează cu Banatul şi
Crişana.179 Având baza de cercetare pusă de Weigand şi confirmată de Sextil Puşcariu,
lingvistul Emil Petrovici, autorul Atlasului lingvistic român II, a spus că în cadrul
dialectului dacoromânesc mai există un subdialect şi anume cel crişan. Această
afirmație a venit în urma anchetelor pe care lingvistul le-a realizat pe teren iar
rezultatele acestora au fost publicate în revista Transilvania. Cercetăorul a evidențiat şi
alte fenomene lingvistice care să justifice identificarea unui nou subdialect de sine
stătător şi anume subdialectul crişan precizând că lângă cele patru subdialecte ar mai
exista un subdialect, cel maramureşean.
Atunci când face împărțirea dialectului dacoromânesc în subdialecte,
E.Petrovici aduce în discuție particularitățile lor lexicale, dar în special pe cele fonetice
afirmând că ”pentru stabilirea granițelor dialectale sunt încă mult mai indicate ariile
fonetice, deoarece o particularitate fonetică oarecare se repetă în sute sau poate mii de
cuvinte, pe când un element lexical reprezintă un fenomen unic, care nu se repetă” 180.
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Vasile Arvinte, Contribuția lui G.Weigand la dezvoltarea dialectologiei româneşti, în An.A.Lingvistică,
tom XXXII; Iaşi, 1992-1993, p.30
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Vezi Sextil Puşcariu, Limba Română, vol. I, p. 215-217
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E.Petrovici, Studii de dialectologie,Bucureşti, 1970, p.41
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Mai târziu Sever Pop, a împărțit teritoriul dacoromânesc în 5 subdialecte 181fapt
datorat anchetelor conduse şi realizate de acesta care au fost ulterior publicate în
cadrul Atlasului lingvistic român I. Cu o carieră universitară de succes, desfăşurată
după emigrarea înBelgia, Sever Pop a publicat culegerea de studii dialectale”Buts et
methodes des enquêtes dialectales”, Paris, 1927, care a fost foarte bine primită de
publicul de specialitate, deoarece trata problema anchetelor dialectale realizate prin
corespondență şi a celor de la fața locului, urmărind toate fazele pregătitoare care duc
la o anchetă bine realizată cu rezultate semnificative şi definitorii pentru lingvistică.
Deoarece acest studiu s-a bucurat de aprecierea colegilor de catedră, S.Pop a publicat
încă o monografie lingvistică La dialectologie.Apercu historique méthodes d’enquêtes
lingvistique.Première partie: Dialectologie romane. Seconde partie: Dialectologie non
romane, Lauvain, 1950. Această monografie, dezvoltă primul studiu dar cu informații
mult mai complexe şi mai detaliate, la baza redactării lor aflându-se convingerea
conform căreia ”un progres al teoriilor lingvistice nu este realizabil decât printr-un
examen mai amănunțit al faptelor dialectale şi printr-o metodă mai rafinată în anchetele
lingvistice”.182 Sever Pop a realizat şi o împărțire a dialectului dacoromânesc de la nord
de Dunăre menționând că acesta ”se subdivide într-un anumit număr de graiuri (parlers)
regionale având particularități lingvistice specifice care le disting de limba comună şi de
limba română literară”. 183
Subdialectele identificate de Sever Pop, nu se înscriu în granițele vechi sau
cele noi ale României, fiind răspândite astfel:
a)subdialectul muntenesc care se vorbeşte în Muntenia, în Dobrogea, în Oltenia
orientală, în sudul Moldovei şi în partea de sud a Transilvaniei de est (orientale)
b)subdialectul moldovenesc, vorbit în Moldova, în Basarabia, în Bucovina şi în partea
de nord a Transilvaniei
c)subdialectul bănățean, vorbit în provincia Banat , în Oltenia de est (occidentală) şi în
Transilvania în regiunea departamentelor Hunedoara şi Arad
d)subdialectul crişan, vorbit în regiunile celor trei Crişuri, toate afluente ale Tisei: Crişul
Alb, Crişul Negru, Crişul Repede.
e)subdialectul maramureşean, vorbit în departamentul Maramureşului, situat în partea
cea mai nordică a Transilvaniei de vest. Acest subdialect ar avea unele legături cu
graiurile din Oaş şi Năsăud.
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S.Pop, Romulus Todoran, Contribuții la dialectologia română,(ed. Stiintifica si enciclopedica),
Bucureşti, 1984, p.182
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Această împărțire pe subdialecte formulată de Sever Pop, nu se bazează pe un
studiu destul de aprofundat, după părerea unor lingvişti, cu toate acestea trebuie luat în
considerare deoarece autorul a făcut anchete pe teren în mai mult de 300 de puncte,
doar pentru realizarea ALR I, şi în 85 de localități în cazul ALR II, care-l are ca autor pe
Emil Petrovici. Emil Petrovici a susținut şi el existența a cinci subdialecte (celor patru
susținute de Sever Pop li se adaugă şi subdialectul maramureşean) teorie care a fost
aprofundată

de

Romulus

Todoran,

care

a

susținut

existența

subdialectului

maramureşean venind cu câteva particularități specifice din cadrul acestuia cum ar fi:
1).africatele č, ǧ se rostesc dur
2).vocalele palatale e,i > ă, î se velarizează
3).fricativele labiodentale f,v se palatalizează în stadiile s,z ca în exemplu :
sierbe(=fierbe), să sie = să fie etc.
4).apocopa silabelor posttonice: s-or f (s-or face)
Cercetările lui Romulus Todoran au fost extinse, el încercând să stabilească
trăsăturile comune subdialectelor moldovean, crişan şi maramureşean, ajunând la
concluzia că din toate caracteristicile subdialectului moldovean, doar două (omăt
țintirim) se întâlnesc şi în dialectul maramureşan, iar din toate trăsăturile definitorii ale
subdialectului crişan, doar aproximativ 7 se regăsesc şi în cel maramureşean.Totuşi
raportându-se la subdialectele în discuție, Romulus Todoran a descoperit că în
subdialectul crişan apăreau unele particularități care nu se regăsesc în cel
maranureşean, ca de exemplu:
1).prezența rostirii: s nje (sînge) cu fricatizarea africatei ĝ( > j);
2).crúĉe(cruce) cu păstrarea africatei ĉ
3). uărb(orb) cu diftongarea lui o-> uă-;
4).sclab(slab) cu epenteza lui c în grupul consonantic sl
5).călḱ i (călcîi) cu palatalizarea ocluzivei velare c
6).lúme (lumea) cu monoftongarea diftongului - ea>- e
Tot Romulus Todoran a identificat o serie de caracteristici existente în subdialectul
moldovenesc care nu existau în subdialectul crişan ca de exemplu:
1).pronunțarea c sî (casă) cu închiderea vocalei finale –ă >-î
2).pronunțarea fétili(fetele) cu închiderea vocalelor neaccentuate –e- şi –e >-i- şi
respectiv –i;
3)prezența pronunțării crúŝi (cruce) cu fricatizarea africatei surde ĉ(> ŝ) 184etc.
184
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Până astăzi se acceptă ideea că dialectul dacoromânesc este format din 5
subdialecte (moldovenesc, muntenesc, maramureşean, crişean şi bănățean). Există
încă cercetători preocupați de cercetarea graiurilor limbii române de la nord de Dunăre.
Cu toate că la noi în țară lingvistica s-a dezvoltat destul de mult, astăzi existând
un număr însemnat de atlase, şi alte lucrări specifice disciplinei Emil Petrovici, Romulus
Todoran dar şi alți cercetători care s-au ocupat de acest domeniu de cercetare, nu au
făcut decât să susțină împărțirea dialectală făcută de Weigand identificând încă unul
sau două subdialecte pe care Weigand le presupusese, fără însă să-şi dorească o
perfecționare a metodelor lor de lucru.
3.Un alt criteriu după care au fost împărțite graiurile dacoromâneşti este aşa
numitul criteriu genetic şi/sau structural. Potrivit acestuia, graiurile dacoromâneşti se
grupează numai în două mari unități diferite, numite tipuri dialectale sau subdialecte:
subdialectul de tip nordic sau moldovenesc, care cuprinde cel mai mare areal lingvistic
şi subdialectul de tip sudic sau muntenesc.
Alexandru Philippide a fost cel dintâi lingvist care a sprijinit ideea existenței a
două tipuri de bază în cadrul graiurilor dacoromâneşti, vorbind de existența a două
ramuri dialectale şi anume ramura banato-transcarpatică şi ramura muntenească.
Această concluzie a fost trasă de Philippide plecând de la analiza istorică a formării
poporului şi a limbii române, acesta susținând teoria formării poporului şi limbii române
la sud de Dunăre, de unde începând cu secolul al VI-lea ”masa românească” a început
”să se reverse în valuri.

185

Ținând cont de răspândirea populației pe teritoriul

dacoromânesc, Philippide face o distribuire a ramurilor descoperite, precizând că în
plan dialectal , cele două ramuri au determinat dezvoltarea a două subdialecte: unul,
reprezentat de subdialectul de tip nordic sau moldovenesc , format din graiurile
bănățene, de cele transilvănene şi graiurile moldoveneşti, iar celălalt reprezentat de
subdialectul de tip sudic

sau muntenesc , care cuprinde graiurile transcarpatice şi

graiurile munteneşi.Totuşi lingvistul în discuție vorbeşte de existența unui grai de
tranziție şi anume cel oltenesc, deoarece în această zonă s-au revărsat succesiv
ambele valuri. Ideea lui Philippide a fost susținută de Iorgu Iordan dar şi de Al. Rosetti.
Mai mult aceasta a fost confirmată şi de o analiză tipologică modernă, făcută de
lingvistul Emanuel Vasiliu, în lucrarea Fonologia istorică a dialectelor dacoromâne,
Bucureşti, 1968. Vasiliu vine cu o idee inovatoare bazată pe unele particularități
fonetico-fonologice fiind susținătorul ideii că ”în trecerea de la româna comună la
actualele dialecte (de fapt subdialecte s.n.) dacoromâne, nu a existat o perioadă de
185
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comunitate a dialectelor dacoromâne, o aşa numită dacoromână comună. De la faza
română comună se trece direct la cele două grupuri dialectale existente în prezent:
grupul moldovenesc şi grupul muntenesc. Se poate vorbi deci de o ”munteană comună”
şi o ”moldoveană comună” din care derivă dialectele de astăzi. Ȋn felul acesta se
ajunge, prin considerarea unor elemente de evoluție strict internă, la confirmarea ideii
formulate de Philippide a existenței a două ramuri dialectale dacoromâne” 186.
Ion Gheție a fost un alt cercetător care a fost adeptul existenței a două tipuri de
graiuri dacoromâneşti, teorie pe care o susține după cercetările realizate pe textele
româneşti vechi, urmărind particularitățile fonetice, morfologice şi lexicale ale acestora.
Astfel, Gheție a susținut despre graiurile româneşti din secolele al XIII-lea – al XVI-lea,
bazându-se pe un număr de 13 particularități fonetice identificate în textele româneşti
vechi că ”există o serie de indicii care ne permit să presupunem cu oarecare temei că
înaintea secolului al XVI –lea teritoriul dacoromân cunoştea două mari subdiviziuni ,
cărora le putem spune subdialecte: unul de tip nordic ( înglobând o parte a Olteniei,
Banatul, Transilvania şi Moldova) şi altul de tip sudic (redus la Muntenia propriu-zisă şi
la o parte a Olteniei)”. Despre apariția acestor subdialecte diferențiate, autorul era de
părere că ele existau astfel încă din secolul al XIV-lea ”dacă nu mai devreme” 187 .
Autorul, după ce a studiat intens textele româneşti vechi a publicat un număr de 29 de
caracteristici fonetice particulare care diferențiau dialectul de tip nordic de cel de tip
sudic, dar a găsit şi o serie de 6 trăsături comunene Moldovei, Transilvaniei de nord şi
graiurilor din sud, 5 trăsături comune Transilvaniei de nord, zonei Banat-Hunedoara şi
subdialectului sudic dar şi două trăsături comune graiurilor din Moldova, din zona
Banat-Hunedoara şi din sud. Concluzia la care a ajuns autorul este că graiurile vorbite
în Banat, Transilvania de nord şi Moldova continuă să posede un număr mare de
trăsăuri care le apropie unul de altul, în ciuda particularităților distinctive în temeiul
cărora fiecare dintre ele a dobândit o individualitate aparte. Faptul că Banatul se
deosebeşte în unele privințe de Transilvania de nord şi de Moldova, în fonetică,
morfologie şi lexic, nu infirmă acest punct de vedere. Ȋntr-adevăr, în majoritatea
zdrobitoare a cazurilor, depărtându-se de celelalte două graiuri de tip nordic, Banatul
merge cu Muntenia. Or, este în afara orcărei îndoieli că în ansamblu, Banatul se
deosebeşte în mai multe privințe de graiurile sudice decât se apropie de ele 188.
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Emanuel Vasiliu, Fonologia limbii române ,Bucureşti,1965 p. 194
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Astfel Ion Gheție susținea

pe baza materialului de limbă examinat, că

segmentarea Dacoromâniei în două mari arii (nordică şi sudică) continuă să se păstreze
şi astăzi. Până ce se va întreprinde o cercetare temeinică, bazată pe criterii
metodologice riguroase, asupra repartiției graiurilor dacoromâne în secolul al XX-lea, ne
socotim îndreptățiți să dam credit opiniei lui A.Philippide, împărtăşită şi de Iorgu Iordan,
conform căreia dialectul dacoromân cunoaşte în momentul de față două mari
subdiviziuni dialectale.189
Dacă Emanuel Vasiliu a identificat în cele două grupuri dialectale 25 de
subdiviziuni dialectale diferențiate ca întindere şi ca individualitate lingvistică

190

,

G.Ivănescu a propus ca teritoriul dacoromânesc să se împartă provizoriu în 20 de
subdialecte sau graiuri, dintre care unele ar mai putea avea alte două-trei subdiviziuni191
iar Vasile Târă, propune următoarea împărțire a graiurilor de la nord de Dunăre:
I.două dialecte principale: unul de tip nordic şi altul de tip sudic
II.cinci tipuri de subdialecte reprezentate astfel:
1).trei în structura dialectală de tip nordic:
a)subdialecte de tip moldovean: moldovean de sud sau propriu-zis, moldovean de
nord-şi-bucovinean;
b)subdialecte de tip transilvănean: crişan, maramureşan, oşean, transilvănean de
nord-est şi transilvănean de centru şi de sud;
c)subdialecte de tip bănățean: bănățan de nord, cu prelungire în Transilvania de
sud-vest şi bănățean de sud
2).două tipuri de subdialecte în structura dialectului de tip sudic:
a)subdialecte de tip muntean: muntean de centru şi de est, cu o prelungire în
sud-estul Transilvaniei, muntean de vest şi dobrogean .
b)subdialecte de tip oltenesc: oltean de sud şi de vest şi oltean de nord şi de
192

est.

Toți cercetătorii de după Weigand au încercat să facă o împărțire a teritoriilor
dacoromâneşti în dialecte şi subdialecte, având ca bază caracteristicile definitorii
descoperite de inițiatorul acestor studii. Dacă ne-am putea permite compararea
lingvisticii ca ştiință cu o casă, iar cercetările realizate în teren de Weigand cu temelia
ei, putem să ne închipuim studiile dialectale de orice tip, dar mai ales încercările de
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împărțiri pe dialecte realizate ulterior lui Weigand, ca fiind etajele acestei case
”ştiințifice”. Aceste nivele s-au clădit una peste alta având forme din cele mai variate,
astfel ”casa” adusă în discuție se ridică din ce în ce mai mult, scoțând în evidență o
clădire solidă a cărei număr de ”etaje” nu se poate încă estima, şi la care sunt invitați să
pună umărul toți cei care se lasă conduşi în viață de dorința arzătoare de a contribui la
perfecționarea lingvisticii. Nu ştiu până când va dura munca care să permită finisarea
acestei ”case” sau dacă acoperişul ei va fi pus vreodată. Oricum nu am nici o frică că se
va prăbuşii deoarece temelia a rezistat şi este de nezdruncinat, după cum reiese din
toate publicațile şi studiile ulterioare.

16.Un alt fel de anchete
16.1 Studiile de geografie lingvistică realizate de Gilliéron în
Franța
După ce m-am ocupat cu descrierea metodei de lucru a lui Weigand şi a modului
cum şi-a structurat şi publicat anchetele realizate servindu-se de un chestionar bine
stabilit, mergând din loc în loc şi făcându-şi munca de cercetare, în continuare voi face
o prezentare sumară, comparativă, a metodei de lucru aplicată de Gilliéron pe pământ
francez, lingvist care a întocmit Atlasul lingvistic al Franței, operă monumentală de mare
importanță în cadrul geografiei lingvistice. Gilliéron datorită publicării atlasului său, între
1902-1910, a marcat începutul geografiei lingvistice în Franța .
Atlasele lingvistice reprezintă laboratoare unde se prelucrează, punându-se
sub lupă, limba vie, limbajul omenesc. Acestea depozitează rezultatele unei experiențe
lingvistice, care stârnesc interesul specialiştilor. Studiind felul în care ariile mai multor
fenomene lingvistice se suprapun, avem posibilitatea de reconstrucție a etapelor de
limbă anterioare, care pot merge pe firul evenimentelor până la limba de bază. Acesta
ar fi domeniu de lucru al geografiei lingvistice, adică urmărirea pe verticală, în lungine,
în lățime şi în adâncime a faptelor de limbă, cu alte cuvinte cercetarea cu ajutorul
hărților a condițiilor în care anumite fenomene lingvistice migrează, se răspândesc pe
teren.
Gilliéron era persoana cea mai indicată pentru a se ocupa de geografia
lingvistică în Franța pentru că poseda o calitate excepțională anume avea intuiția clară
a elementului viu din limbă, simțea fazele pe care le traversa un cuvânt în evoluția lui.
Nu trebuie omis din vedere faptul că Gilliéron cunoştea în chip desăvârşit limba
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franceză, cu dialectele ei, spre deosebire de Weigand care era neamț venit pe pământ
românesc şi care a trebuit să-şi însuşească limba română, lucru care s-a şi întâmplat.
Materialul adunat, care a format baza pe care s-a clădit ALF, a fost cules după
propriile-i indicații, de aceea studiile sale au avut o putere de convingere pe care nu o
întâlnim la alții. Despre Gilliéron s-a afirmat că îmbină intuiția unui Vossler cu
documentarea pozitivistă a unui Meyer-Lübke. Viziunile lui lingvistice se bazau
totdeauna pe fapte, care prezentau şi avantajul de a fi noi şi neaşteptate.193
16.1.1 Scurt istoric al lui Gilliéron şi despre ALF
Născut pe 21 decembrie în 1854 în satul Neuveville, ca fiu al unui geolog elvețian,
Jules Gilliéron a intrat de pe vremea copilăriei în contact cu viața dar şi cu vorbirea
țăranilor, fapt care împreună cu metoda de lucru geologică a tatălui său, au constituit
motorul care a declanşat în el dorința de cercetare a vorbirii țărăneşti. După absolvirea
liceului din Basel, Gilliéron a început acolo studiul romanisticii la Jules Cornu, care îl va
trimite în 1876 în Paris la Gaston Paris. Chiar pe perioada stuiilor sale, Gilliéron a
călătorit prin Franța, realizând numeroase studii de geografie lingvistică. De atunci a
apărut studiul său

Patois de la commune de Visonnaz din 1880 şi Petit Atlas

phonétique du Valais roman din 1881. Ȋntre 1883 până în 1926 Gilliéron a fost profesor
de dialectologie franceză la École Pratique des Hautes Études. Aici a înființat împreună
cu Abbé Rousselot Revue des patois galloromans, dedicată cercetărilor dialectale.194
Opera principală a lui Gilliéron rămâne fără îndoială ALF. Gauger, Österreicher
und Windisch au considerat că, cauza care a determinat munca pentru realizarea
acestui atlas a fost frica că dialectele franceze vor fi supuse dispariției, morții, din cauza
influenței pe care o exercita limba franceză comună (français commun) care se
răspândea din Paris. Mai mult, la sfârşitul secolului al XIX-lea nu existau decât câteva
studii dialectale realizate în câteva locuri din Franța, care erau prea sumare şi prea
puține.195Astfel Gilliéron a început în 1902 să publice ALF-ul şi a continuat în final cu
numeroase explicații care să ajute la interpretarea atlasului său.
Hans Goebl a spus despre acest atlas, referindu-se la cantitatea de muncă
care stătea la baza lui şi ținând cont de cantitatea enorma de date din interiorul lui, că
era opera a doi entuziaşti. Gilliéron şi exploratorul său Edmont Edmond au fost
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superangajați în munca pe care au depus-o, au luat în calcul şi au dus la bun sfârşit un
asemenea proiect. Cu toate că satisfacția financiară nu a fost pe măsura muncii
depuse, ALR a avut meritul de a fi pentru mulți cercetători un exemplu. 196
Pentru a-şi atinge scopul Gilliéron s-a decis să prezinte sub formă cartografiată
rezultatele culese din toată regiunea galoromană. Această regiune cuprindea după
părerea lui Tagliavini, Franța, Valonia, partea franceză a Elveției, Valea Aosta şi alte văi
de pe partea italiană a Alpilor, unde se vorbea francoprovensala şi provensala. 197
Provocarea a constat ca într-o perioada cât mai scurtă de timp, să se realizeze ancheta
în zona propusă, cu ajutorul unei singure persoane. Numărul localităților unde s-a
realizat ancheta a fost de 639, iar chestionarul cuprindea 1920 de întrebări pe care
Gauber, Oesterreicher şi Windisch le-a împărțit în trei categorii astfel:
1.cuvinte grupate după nevoile zilnice ale populației de la țară;
2.cuvinte izolate-care după cum Gilliéron le estima - erau limitate la o regiune
3. aproximativ 100 de propoziții simple din punct de vedere sintactic, care scot în
evidență pronunțarea anumitor cuvinte în contextul lor fonetic creat în interiorul
propoziției, dar şi particularitățile morfo-sintactice semnificative ale diferitelor dialecte.198

16.1.2 Principiile esențiale ale doctrinei lui Gilliéron
Gilliéron, fiind preocupat de schimbările produse în limbă, le-a pus pe seama
tendinței de a se exprima clar a vorbitorilor şi de a evita confuziile. Ȋn cadrul acestora un
rol decisiv îl jucau omonimiile şi etimologia populară.
Modificările de tot felul la care sunt supuse cuvintele în timpul vorbirii, exercită
asupra acestora o influență distrugătoare, ducând la distrugerea lor, lucru evident în
special la cuvinte formate din puține silabe. Cel mai evident exemplu ar fi cuvântul lat.
apis care a devenit în dialectele franzuzeşti ep, ef, es, e etc. La fel se întâmpla după
părerea lui Gilliéron şi cu cuvintele monosilabice mai, mars, août etc, despre care
autorul a scris în L Abeille, p. 153 că sunt ”predestinate mutilării şi în consecință,
omonimiei”.199Pe lângă faptul că aceste cuvinte sunt predestinate dispariției din limbă
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ele sunt amenințate de omonimie, putând declanşa confuzii în mintea omului supusă
procesului vorbirii. Aceste minusuri, caută să-şi găsească o rezolvare într-un anumit fel
şi astfel pentru a se opri dispariția unui cuvânt cu sunete puține, se face apel la
multiplicarea acestora, lipindu-se unul sau mai multe sunete la început sau la sfârşit în
funcție de împrejurări. Aceste noi adaosuri se fac de la cuvintele dinaintea sau de după,
cu care cuvâtul defavorizat formează, în timpul actului vorbirii, o unitate sintactică 200.
Cele două cuvinte amintite sus, ep şi ef au devenit nep şi nef, primind un n de la
articolul nedefinit (une ef pronunțat ünef şi despărțit apoi în ü şi nef). Gilliéron credea că
astfel de remedii nu pot vindeca cuvântul, fiind doar remedii de moment. Aceste cazuri
determină limba să creeze expresii noi în locul celor deteriorate.
Această alunecare a sunetului provoacă şi omonimia sau omofonia care în
sistemul lui Gilliéron joacă un rol foarte important. Omonimia poate avea loc între
cuvinte de orice fel, indiferent dacă ele sunt sau nu apropiate din punct de vedere
semantic.Totuşi este posibil ca în momentul în care diferențele de înțeles sunt mai mari,
omonimia produce efecte mai sensibile, de aceea confuzia creată de identitatea
fonetică dintre două cuvinte cu sensuri diferite este mai deranjantă din cauza depărtării
semantice. Astfel se explică de ce limba încearcă în astfel de situații să elimine
omonimia sau confuzia, mai mult, efectele ei dăunătoare în asemenea situații
deranjante. Astfel se poate explica de ce se pronunță l’héroine, l’héroisme etc.cu h mut
şi cu elidarea lui e al articolului, însă le héros, plural les sau des héros, cu h aspirat,
deci fără elidarea lui –e precedent şi fără ”liaison” între articol şi substantiv, deşi toate
aceste cuvinte aparțin aceleiaşi familii: dacă les sau des héros s-ar pronunța cu
”liaison”, ascultătorul s-ar putea gândi la les sau des zéros, ceea ce ar produce efecte
comice, atât de opuse intențiilor vorbitorului, tocmai din cauza prăpastiei care desparte
un ”erou” de o ”nulitate”. 201
Gilliéron a precizat că graiurile populare, mai libere în evoluția lor, sunt mult mai
expuse primejdiei omonimiei. Dacă ne oprim la anumite regiuni ale Franței, putem
observa cum substantivele corespunzătoare literarelor sable, savon, séve şi sel au
ajuns să se audă la fel, deşi din punct de vedere semantic, deosebirea dintre ele este
cât se poate de mare. Posibilitatea de a se crea omonimie, sporeşte foarte tare şi
datorită faptului că elementele care formează vorbirea nu apar izolat, ci sub formă de
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propoziții şi fraze: cuvintele, care folosite singure nu se pot confunda cu altele, sunt
lovite de omonimie, imediat ce devin membre ale unei construcții sintactice, unde se
leagă strâns de cuvintele învecinate. De aceea, un rol important în viața limbii îl are
fonetica sintactică, deoarece oamenii se exprimă în mod normal cu ajutorul propozițiilor
şi frazelor, nu prin cuvinte izolate.
După părerea lui Gilliéron nu toate omonimiile sunt primejdioase pentru
păstrarea clarității vorbirii. Există anumite condiții de ordin material sau formal, care pot
înlătura confuzia sau o pot face inevitabilă. Din această cauză, Gilliéron vorbeşte de
omonimii suportabile pe care limba le îngăduie fiindcă nu dau numaidecât loc de
neînțelegere, şi omonimii insuportabile, care trebuie evitate cu orice preț. La fel
vorbeşte şi de cuvintele care din diferite motive au ajuns să aibă numeroase sensuri,
fiind vorba şi de această dată tot de omonimii, pentru că sub raportul confuziei, care se
poate produce în mintea ascultătorului efectul este acelaşi.
Gilliéron afirma că pentru a evita omonimiile insuportabile limba are diferite
posibilități, printre care deosebirea de gen sau de număr între cuvintele amenințate să
se confunde. Astfel livre ”carte” şi livre ”livră”(măsură de greutate) se mențin unul lângă
altul deoarece primul e masculin, iar al doilea e feminin, iar ambele apar des însoțite de
articol.
Dar în general Gilliéron afirma că toate cuvintele sunt amenințate de omonimie,
deoarece cauza acestui fenomen, care este acțiunea distrugătoare a schimbărilor
fonetice, lucrează concomitent asupra tuturor; mai mult teoretic vorbind nu există în nici
o limbă vreun element lexical, despre care să se poată afirma că nu este influiențat de
modificări fonetice, acest fenomen exercitându-se chiar la nivelul neologismelor pe care
graiurile populare le împrumută.
Pe lângă omonimie,

Gilliéron mai evidențiază o cauză care provoacă

”îmbolnăvirea” cuvintelor, şi deci dispariția lor: este vorba de aşa numita hipertrofie sau
pletoră semantică (polisemie). Aşa se întâmplă că un cuvânt poate aduna în timp un
număr mare de sensuri, din cauza asociațiilor pe care le provoacă observarea realității
înconjurătoare şi modul cum aceasta se reflectă în mintea vorbitorilor. Astfel cuvintele
se pot uza pierzându-şi treptat puterea de expresie. Dar numărul mare de înțelesuri
atribuite unuia şi aceluiaşi cuvânt, deseori destul de diferite unul de altul, produc
concurență, ceea ce provoacă incertitudini în mintea ascultătorului, deoarece acesta nu
ştie totdeauna imediat la care dintre înțelesurile cuvântului în discuție se gândeşte
vorbitorul. Pentru a se proteja, limba caută soluții şi de aceea uneori limba renunță la
astfel de cuvinte, înlocuindu-le prin altele, mai expresive mai pline de viață. Deci soluția
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finală ar fi cea discutată la omonime, când în momentul apariției a două cuvinte care se
pronunță identic, unul se pierde cu vremea, dacă avem a face cu omonimii
insuportabile.
De un mare ajutor în cazul graiurilor populare, în situația creării omonimiilor sau
a polisemantismului, pentru evitarea sau eliminarea acestora se recurge la ajutorul altui
grai popular sau la limba literară. Ȋn perioada în care aceasta din urmă nu era destul de
puternică, iar vechile dialecte continuau să existe, aşa numitele ”paitos”202 stăteau sub
influența ”centrului regional” sau a ”ariei dialectale”.
Gilliéron a mai remarcat că dorind să rămână în ordine şi în claritate, graiurile
populare recurg la crearea numeroaselor formații proprii, cu un istoric şi fonetism
extrem de complicat, aşa încât fonetica nu le poate explica în nici un fel: legile fonetice
neputând clarifica situații atât de încurcate. Astfel s-a născut la Gilliéron conceptul de
falimentul etimologiei fonetice

203

. Dar Gilliéron vorbeşte şi de o altă cauză care

determină schimbarea limbii cum ar fi psihicul individului vorbitor, care exercită asupra
limbajului omenesc o acțiune binefăcătoare, chiar creatoare. Această cauză ar fi
contaminația şi etimologia populară.
Un rol important în viața limbii şi mai ales a graiurilor locale, îl are etimologia
populară, fenomen care este foarte des amintit în lucrarea lui Gilliéron, L’Abeille. Ȋn
comparație cu alți lingvişti, creatorul geografiei lingvistice, credea că etimologia
populară nu atingea numai cuvintele rare, tehnice sau străine, care din cauză că n-au în
mintea vorbitorului puncte de sprijin, sunt supuse la modificări de tot soiul. Gilliéron nu
vede în etimologia populară o apariție patologică ca spre exemplu Ferdinand de
Saussure. Această concepție falsă e pusă pe seama ”fonetiştilor”, care nu văd de obicei
în structura limbii decât elementul mecanic şi nu s-au preocupat îndeajuns de celălalt
element, de elementul psihologic.204
Referindu-se la simțul etimologic, Gilliéron afirmă că acesta lucrează cu atâta
putere în mintea vorbitorilor, încât este suficient să se schimbe, sub impulsul etimologiei
populare, într-o direcție anumită, pentru ca să atragă după ele pe altele care se găsesc
în condiții asemănătoare. E interesant de văzut cum Gilliéron a caracterizat etimologia
populară şi modul cum aceasta a acționat asupra limbajului omenesc: etimologia
populară pândeşte cuvintele, le cercetează atent; viza ei este necesară pentru ca un
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cuvânt să ajungă până la noi, şi adesea ea îi schimbă destinația.205 Ceea ce spune
Gilliéron despre dialecte susține şi despre limba literară, iar diferențele care se
formează între vorbirea populară şi limba literară nu au la bază realitatea, la fel cum
deosebirea între cuvintele populare şi cele culte sau savante nu are sens. La momentul
pătrunderii unui cuvânt în vocabularul limbii, el suferă toate modificările ca oricare alt
cuvânt, indiferent de vechimea acestuia. Ȋndemnul lui

Gilliéron era să nu mai

considerăm limba literară ca fiind de o esență superioară şi scutită de acțiunea legii
comune tuturor graiurilor populare.206 Astfel Gilliéron susține că limba literară primeşte
de la dialecte orice element care-i poate folosi în tendința ei de a fi cât mai înțeleasă,
indiferent dacă cuvintele populare vin sau nu împreună cu obiceiurile respective.
Acestea au fost principiile geografiei lingvistice de care a ținut Gilliéron cont
atunci când şi-a ales metoda pe care a întrebuințat-o în interpretarea atlasului său.

16.1.3 Studii pregătitoare ALF-ului
Prima realizare în domeniul lingvistic care a satisfăcut cele mai multe dacă nu
chiar toate cerințele ştiinței a fost Atlas lingvistique de la France par J. Gilliéron et
E.Edmondt, Paris 1902-1919, de aceea a fost luat ca model de către specialişti. Autorul
principal, Gilliéron, a purces la lucrare după o pregătire îndelungată. Simțul pentru limbă
şi în special pentru dialect, l-a dobândit din Elveția, locul lui natal. Din cauza condițiilor
lingvistice din această țară, acest om, era parcă născut să trăiască printre țărani şi ar fi
trebuit parcă să le studieze graiul. Astfel între 1880-1881, Gilliéron a publicat două
lucrări
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, care departe de a corespunde nevoilor lingvisticii contemporane, au

însemnat în timpurile acelea faptul că autorul lor avea o înclinație aparte pentru
înțelegerea deosebită a vorbirii populare. Materialul prelucrat în cele două lucrări a fost
cules la fața locului de însuşi Gilliéron.
Numit profesor de dialectologie franceză în 1883 la École Pratique des HautesÉtudes din Paris, unde a lucrat până a decedat, a întemeiat împreună cu abatele
Rousselot revista Revue des patois gallo-romans, care era menită cercetălor dialectale.
Fiind aşa de bine dotat, Gilliéron era mai mult decât pregătit, era chiar persoana cea
205
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mai potrivită pentru a începe cercetarea lingvistică a graiurilor populare din Franța. De
aceea nu credem că a fost doar hazardul în joc atunci când Gilliéron a aplecat urechea
la spusele lui Gaston Paris, care preciza în 1888 că: ar trebui ca fiecare comună, pe de
o parte, şi fiecare cuvânt, pe de alta, să-şi aibă monografia sa, pur descriptivă, alcătuită
pe baza unor izvoare directe şi a unei observații tot atât de riguroase ca şi aceea care
se cere în ştiințele naturale.208 De aceea toți muncitorii de bună credință să se pună pe
muncă; fiecare să-şi facă o datorie şi o onoare de a aduce la grânarul comun (...)
mănunchiul pe care l-a produs micul său câmp209.Dar nevoia de a se cerceta dialectele
şi vorbirea populară a apărut şi datorită că vorbirea țăranilor era influențată din ce în ce
mai mult de influența francezei comune, care îi punea în pericol puritatea şi chiar
existența. Exista doar un mijloc de salvare, cineva trebuia să se apuce să culeagă
într-un timp cât mai scurt, materialul lingvistic pe care mai apoi să îl adune într-un atlas.
Aceastei provocări i-a răspuns Gilliéron.
De la data când G.Paris a lansat provocarea, s-au scurs 11 ani până la
începutul anchetei la fața locului de către Edmont Edmond (1897), pe care Gilliéron l-a
găsit în timpul în care el făcea peregrinări dialectologice în nordul Franței, în Normandia
şi în Bretania, pe unde a avut norocul să-l găsească la Saint-Pol-sur-Ternoise(Pas-deCalais) pe negustorul E.Edmont înzestrat de o puternică inteligență naturală şi de o
excelentă aptitudine de a sesiza nuanțele fonetice ale sunetelor şi de a le transcrie cu o
exactitate surprinzătoare.
O dată găsit E.Edmont, o problemă destul de importantă a fost rezolvată. De
aceea, planul atlasului începea să se contureze încetul cu încetul. Studiind dicționarele
dialectale care existau, se putea constata imediat faptul că acestea ofereau materiale
puțin sigure, fără indicarea locului lor de origine şi al valorii lor semantice exacte,
transcriind deseori o pronunțare falsificată. De aceea nu exista nici o posibilitate să-ți
faci vreo idee precisă asupra evoluției limbajului pornind doar de la aceste dicționare,
foarte puțin comparabile între ele, unde, cuvintele sunt grupate unele lângă altele fără
să se ştie, dacă sunt moarte, pe cale să moară sau dacă mai trăiesc încă, fără să fie
atinse de o oarecare boală .De aceea era nevoie de o orientare către realitate, către
ceea ce se petrecea de fapt cu limba.
Pentru ca acest plan să se realizeze a fost nevoie de ajutorul cuiva. Sprijinul a
venit din partea lui G.Paris însuşi, care s-a folosit de toată autoritatea pe care o deținea
vorbind la guvernul Franței, de unde Gilliéron a primit tot ceea ce ceruse. Astfel cu
208
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G.Paris, Les Parlers de France, publicat în RPG II , 1888, p.161 şi urm .
G.Paris, Les parlers de France, publicat în Revue des pat.gallo-romane, t.II, 1888, p.161-175
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ajutorul Ministerului Educației Publice, Gilliéron a reuşit să îl trimită pe E.Edmont în
1897, să întreprindă anchetele la fața locului. Merită de menționat faptul că Gilliéron nu
a cerut nimic pentru el iar cheltuielile lui Edmont se limitau la strictul necesar.
16.1.3.1 Ȋntocmirea chestionarului
Chestionarul a fost compus de Gilliéron cu ajutorul cuvintelor izolate, mai precis
zis ”sintactic izolate”.210Acesta nu a fost publicat dar se poate reconstitui cu ajutorul
anchetelor cuprinse în hărțile atlasului, scrise pentru fiecare chestionar .
Acest chestionar reprezenta instrumentul cu care Gilliéron obținea răspunsurile
de la persoanele interogate. Numărul întrebărilor trecea de 1900, o cifra foarte mare în
comparație cu predecesorii săi, care au fost interesați doar de fonetică atunci când s-au
ocupat de anchete sau studii dialectale. Gilliéron vine cu o noutate deoarece şi-a dat
seama că se impunea să se studieze împreună cu sunetele, toate celelate particularități
ale dialectelor. Acesta este motivul pentru care a întocmit chestionarul astfel încât
răspunsurile să-l informeze asupra morfologiei, sintaxei şi lexicului. Ținând cont de
registrul din urmă, Gilliéron a înscris în chestionar alături de termeni populari şi
suficiente cuvinte ”culte” ca să vadă cum sunt primite acestea de dialecte şi în ce mod
s-au răspândit, dacă s-a luat în considerare ca punct de plecare Parisul, care era
capitala politică şi culturală a țării. Atunci când a ales cuvintele populare, a preferat să
extragă din terminologia care desemna lucruri sau ființe obişnuite. Ȋn acest mod,
ancheta a căpătat din bogăția şi varietatea lexicului dialectal, deoarece era normal ca
un obiect de folosință frecventă să aibă numiri mai multe şi mai diferite decât un obiect
rar. Gilliéron însuşi a precizat ceea ce l-a ghidat în alegerea cuvintelor : ne interesa,
deci să punem în lumină modul în care dialectele populare se comportau vis-a-vis de
grupurile de cuvinte importate, în ce măsură le asimilează fondul lor vechi, în ce grad
sunt în comuniune cu limbajul din Paris şi accesibile oricărei invazii. Acestea sunt
mărturii interesante ale stării lor vitale.211
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Sever Pop, La Dialectologie Romane, Löwen,Paris,1950, p.117
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Cuvintele alese din repertoriul popular au fost grupate după similitudini de
sens, ținându-se cont mai ales de scopul urmărit acela de a stabili legile fonetice ale
dialectelor.212
Gilliéron urmărea să capteze varietatea vocabularului galo-roman, de aceea
chestionarul cuprindea un anumit număr de cuvinte izolate, despre care autorul ştia că
varia în ”multiple arii”.213
Chestionarul nu a rămas acelaşi pe toată durata anchetei, lui i s-au modificat
numărul de cuvinte, adăugându-se cuvinte noi, pentru a completa golurile remarcate în
teren dar şi pentru a pune într-un raport mai echitabil şi mai conform proiectului nostru
primitiv, pe de o parte timpul necesar interogării,(timpul nedepăşind previziunile
noastre), şi pe de altă parte timpul consacrat cercetării unui loc şi unui subiect
favorabil.214
Pe lângă cuvinte izolate, chestionarul cuprindea şi aproximativ o sută de fraze
foarte puțin complicate şi cu un aer rustic, care ne permit să avem o privire de
ansamblu foarte completă asupra formelor regulate ale verbului .
De un interes capital este studierea cuvintelor în frază, Gilliéron afirmând pe
bună dreptate că o frază este creuzetul de unde iese cuvântul izolat şi că cuvintele ies
din acest creuzet cu urmele de uzură sau de încrustare

215

. Este adevărat că sensul

fiecărui cuvânt nu poate fi cunoscut în totalitate decât în interiorul unei fraze . Gilliéron
amintea de faptul că există cuvinte care au mai multe sensuri şi dacă nu cerem decât
”echivalentul modelului francez”, riscăm să ”nu obținem decât un aproximativ insuficient
din punct de vedere semantic”.216Concluzia pe care suntem îndreptățiți să o tragem de
aici este aceea că un chestionar ar trebui să se compună doar din fraze ” care
imobilizează un cuvânt în unul din sensurile sale”.217Din punct de vedere teoretic, un
astfel de chestionar ar putea da rezultate satisfăcătoare, dar în practică, ne-ar putea
oferi destule surprize, căci aplicând acest sistem-spune Gilliéron-am fi fost păcăliți, cu
atât mai mult că asta nu a avut loc , de arbitrarul de moment al subiecților interogați, am
fi prezentat cititorului discordanțe ale modelului francez, pe care le-ar fi atribuit, exclusiv
la alte forme ale dialectului, în timp ce ele nu ar fi fost decât fapta unei instantaneități
cât şi a unei individualități. 218
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Gilliéron le-a dat o replică celor care au afirmat că Atlasul lingvistic francez,
nu ne oferă o foarte bogată floră semantică, afirmând că trebuie să ne amintim că dacă
în cercetarea cuvintelor izolate, adevărul semantic a suferit un pic, este în marele profit
al concordanței formale între franceză şi dialect; şi că pe de altă parte, acest mod de
anchetă aducea cu mult mai uşor şi natural sinonimele sau antonimele cuvintelor
cerute. 219
Atunci când aduna şi interoga numele plantelor, E.Edmond a utilizat un
”ierbar”.
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Dacă simtea nevoia, Edmond adăuga cu voce tare indicații suplimentare,

când considera că este necesar, cunoscând foarte bine moravurile din provinciei, cât şi
animalele şi plantele.221 Este posibil ca E.Edmond să fi remarcat imediat că un țăran dar
şi un intelectual erau stânjeniți când erau intrebați numele unei plante pe care o vedeau
de obicei într-o grădină sau pe un câmp, iar nu presată şi fixată pe cartonul unui ierbar.
Este de asemenea sigur că Edmond trebuie să fi adăugat de nenumărate ori explicații
suplimentare pentru a putea obține un răspuns exact . Este regretabil că toate aceste
detalii ale interogatorului au scăpat cunoaşterii noastre şi nu ne oferă posibilitatea să
judecăm cu mai multă precizie rezultatele, adică răspunsurile adunate.

222

Noutatea anchetei lui Gilliéron a fost dată de dorința autorului de a pune la
îndemâna lingvistului materiale pure şi lipsite de orice retuş, adevărate instantanee ale
limbajului.223
Ȋntrebările cuprinse în chestionar ca şi chestionarul însăşi, au fost redactate în
franceză şi nu folosind vorbirea populară . Gilliéron considera necesar să utilizeze limba
franceză deoarece el era de părere că numai ea posedă imensul avantaj de a fi
accesibilă tuturora. 224 Totuşi un lucru e sigur şi anume faptul că subiectul chestionat
era influențat de vorbirea anchetatorului, astfel se risca ca să obțină refluzul limbii
literare în mintea şi pe buzele țăranului şi nicidecum dialectul căutat. De aceea era
necesar ca să se folosească întrebări indirecte care să fie în măsură să trezească în
conştiința subiectului interogat, unul din termenii prin care el desemnează obiectul sau
ideea al cărei nume am dori să il notăm.
E.Edmond a fost foarte atent la instrucțiunile pe care Gilliéron i le-a dat, şi le-a
urmat întocmai, având grijă ca nu cumva să modifice în vreun fel răspunsurile auzite şi
a fost atent să repete o întrebare pe care subiectul interogat nu a înțeles-o de prima
219
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dată. Răspunsul era înregistrat aşa cum era el, iar Gilliéron afirma că răspunsurile pe
care le reproducem în hărțile noastre, reprezintă mereu insipirația, prima expresie a
celui interogat, o traducere a primei reacții. Vom vedea ulterior că am avut grijă să
distingem printr-un semn particular formele strânse ca răpsuns la o a doua întrebare
pusă cu scopul de a obține o echivalență directă sau mai directă.225
O dată ce materialul era cules de E.Edmond, orice revizuire, orice completare
erau în mod sever excluse. Dialectul dintr-o localitate era adunat într-un caiet special pe
coperta căruia se dădeau indicații geografice şi era consemnat şi numărul localității. La
terminarea interogatoriului, caietul era trimis lui Gilliéron pentru a fi analizat cu atenție.
Condiția esențială pe care Gilliéron şi-o dorea să se respecte pe perioada anchetelor
era sinceritatea şi exactitatea răspunsurilor. 226
16.1.3.2 Alegerea localităților şi durata anchetelor
După ce chestionarul a fost întocmit, s-a realizat un plan al călătoriei. Din cele
37000 de localităț pe care le avea Franța dinaintea primului război mondial s-au ales
doar 639, foarte puține, care formau o rețea a cărei ochiuri sunt aproape egale, printre
ele numărându-se şi sate din Belgia, Elveția etc, unde se vorbeau graiurile galoromanice. Dacă numărul localităților ar fi fost mai mare, timpul necesar realizării
anchetelor ar fi fost tot mai mare, deoarece avem de a face cu un singur om care face
munca propriu-zisă în teren (E.Edmond) şi unul care a realizat transcrierea rezultatelor
pe hărți dialectale (Gilliéron). Alegerea localităților a fost făcută astfel încât toate
dialectele franceze, provensale şi francoprovensale, împreună cu subdiviziunile lor
principale, să fie reprezentate în viitorul atlas lingvistic. Au fost evitate regiunile din
Bretagne unde se vorbea bretona, dar şi cele unde se vorbea flamanda din partea de
nord-est a Franței dar şi regiunile basce din sud-vest, astfel accentuându-se dorința lui
Gilliéron de a explora doar graiurile galo-romanice, excluzându-le pe cele străine.Totuşi
ancheta a depăşit din aceeaşi cauză, granițele politice ale statului francez, cuprinzând
jumătatea sudică a Belgiei, unde se vorbeau dialecte franțuzeşti (volane), asupra
vestului Elveției(în Elveția romandă), unde locuitorii utilizau în mod obişnuit graiurile
francoprovensale. Mai mult ancheta s-a desfăşurat şi în Piemont(Italia), unde existau
câteva insule francoprovensale (la nord) şi provensale(la sud). Nu s-a făcut anchetă în
localitățile romane din departamentul Moselle, Val d Aran, nici în coloniile galo-romane
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din Italia Meridională, din România (în Banat), din Africa de Nord şi din America de
nord.
Totuşi alegerea localităților nu s-a realizat după un plan riguros întocmit.
Gilliéron declara că s-a urmărit ca chestionarul să treacă printr-un anumit număr de
locuri situate la distanțe egale unele de celelalte, evitându-le pe cele care ar atrage
atenția cercetătorului datorită particularităților sale. De aceea în fiecare departament
s-au realizat anchete în medie cam în cinci localități. Gilliéron nu şi-a realizat anchetele
în oraşe, deoarece credea că în majoritatea cazurilor ele au abandonat vorbirea
dialectală . K.Jaberg afirma că Gilliéron ar fi putut să se mulțumească cu franceza
provinciară, câteodată dialectală, care se vorbeşte în păturile inferioare ale populației
citadine. 227
Traseul pe care l-a urmat Edmond, a fost publicat în Notice la paginile 25-28, şi
face posibil controlul materialelor şi a notației anchetatorului.

Aici au mai fost

consemnate dificultățile pe care anchetatorul a trebuit să le depăşească pe perioada
deplasărilor sale, deoarece itinerariul şi-l realiza în zigzag, pentru a evita influența
sunetelor întâlnite într-un dialect asupra celor aparținând unui alt mod de a vorbi. Nici
Gilliéron nici colaboratorul său, nu s-au speriat de nici o problemă pe care au întâlnit-o,
scopul lor era să strângă materiale cu care să câştige încrederea totală a lingviştilor.
E.Edmond a parcurs cele 639 de localități în patru ani din 1897 până în 1901
inclusiv, înregistrând mai mult de un milion de răspunsuri. Ancheta propriu-zisă a
început în august 1897, şi în aproximativ 150 de zile, E. Edmond anchetase 67 de
localități, cu toate dificultățile de transport pe care le-a întâmpinat în epoca aceea.
Timpul alocat studierii modului de a vorbi dintr-o localitate era aproximativ două zile, aici
intra şi timpul alocat deplasării . Acest tempo a fost păstrat aproape la fel până în anul
1899, când timpul alocat unei anchete se mărea puțin, din cauză că chestionarul s-a
mărit. Astfel făcând un rezumat al număului de localități anchetate, repartizate pe ani,
constatăm că Edmont a anchetat în anul 1898, un total de 182 de localități, în 1899, 156
de localități, în1900 doar 136 de localități, în 1901 restul de 96.
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Dacă luăm în

considerare munca grea depusă de Edmond pe terenul dialectologiei, putem să-l
considerăm ca fiind printre persoanele care au adus cele mai de seamă contribuții
studierii limbii franceze dar şi lingvisticii romane .

227

Karl Jaberg, Aspects géographiques du langage, Conférences faites au Collège de France,
Décembre 1933, Paris 1936, p.23
228
Edmond Edmont şi J. Gilliéron, Notice sur l‘Atlas linguistique de la Frace, Champion, 1903,p.25-28

415

16.1.3.3 Contribuția adusă de E.Edmond la realizarea ALF-ului
E.Edmond a fost cel care a făcut ancheta propriu-zisă în teren, detaliu care a
stârnit fel de fel de discuții. Gilliéron a fost deseori acuzat deoarece l-a lăsat pe Edmond
să lucreze singur, dar pentru acest gest autorul atlasului a avut o replică interesantă
susținând că atlasul nu trebuia să fie opera unui lingvist, dacă ar fi opera unui lingvist
sau a noastră, el nu ar prezenta aceleaşi garanții de dezinteres şi ar fi un bloc deja
cioplit cu scopul unei opere încă indefinite. 229
Astfel ALF este aşa cum îşi dorea autorul o culegere de materiale înregistrate
de un om care nu era nici filolog, nici lingvist, şi a cărei ureche ne dădea toate garanțiile
dorite.230 Detaliile acestea erau pentru Gilliéron esențiale, ajungând să afirme că preferă
un auz defectuos decât o ureche fină. Se ştie din spusele lui Gilliéron că Edmond avea
un auz deosebit de fin, deținând o calitate deosebit de apreciată în ochii dascălului său
aceea de a fi nespecialist şi lipsit de cultură filologică propriu-zisă, ceea ce îl împiedica
să aibă teorii şi idei preconcepute, care formează o barieră în calea lingviştilor de aceea
ei nu pot să sesizeze realitatea lingvistică, pură aşa cum se găseşte ea în gurile
indivizilor vorbitori. Este de la sine înțeles că Edmond a fost instruit de Gilliéron, pentru
ca să poată utiliza în mod desăvârşit atât alfabetul fonetic, special utilizat pentru
transcrierea răspunsurilor obținute, cât şi celelalte elemente tehnice necesare anchetei.
Ȋn timp ce îşi realiza anchetele E.Edmond nu a fost impresionat de nimic nu a
distins nici neplauzibilul de plauzibil, nici imposibilul de posibil . 231 Gilliéron considera
că instantaneitatea era o condiție esențială la ceea ce noi ținem, mai exact, cel mai
mult, ceea ce distinge cel mai bine Atlasul de toate materialele utilizate până aici, ceea
ce este o garanție pentru noi cei care îl utilizăm.232Cea mai mare dovadă pentru noi că
Gilliéron acorda o încredere mare materialelor lui Edmond este cuprinsă în declarația :
tocmai acestei garanții de sinceritate din partea noastră, am sacrificat numeroasele
materiale pe care le-am cules altădată în tot nordul Franței, în Normandia, în Bretania,
în Elveția, în Savonia, în Dauphine. Nimic din acestea nu a fost publicat- sau aproape
nimic- şi nu va fi nimic publicat pentru că materialele nu ne inspiră decât o încredere
foarte relativă. 233
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Valoarea materialului lingvistic publicat în ALF are la bază respectarea
principiilor de anchetă stabilite de Gilliéron şi exactitatea notării răspunsurilor din partea
lui E.Edmond. Mulți cercetători francezi şi străini au recunoscut că auzul lui E.Edmond
era foarte bun .
Cu toate că a fost aşa de lăudat din cauza auzului pe care îl deținea, Edmond
a fost şi criticat deoarece după părerea unora, printre notațiile lui ar exista anumite erori
de transcriere sau de interpretare a diferitelor sunete întâlnite în cursul anchetelor.234
Alții mai realişti, pun erorile din transcrierea lui Edmond mai ales pe seama subiecților
interogați care nu erau întotdeauna băştinaşi, deşi aşa declaraseră. 235 Aceste critici nu
sunt pertinente dacă ținem seama de indicațiile de lucru primite de Edmond de la
Gilliéron. Se poate ca anchetatorul să nu-şi fi dat seama de la început de nuanțele
fonetice, ci treptat în cursul anchetei, iar cum retuşurile îi erau interzise iar localnicii nu
erau sinceri în privința provenienței lor, mici erori erau posibile. Dar nu trebuie să
scăpăm din vedere faptul că numai cine nu munceşte nu greşeşte, iar a critica e foarte
simplu. Este interesant de notat şi de ştiut remarca făcută de Karl Jaberg pe care o vom
reproduce în întregime, deoarece mi se pare foarte interesantă şi realistă. El afirma
următoarele : ”Am făcut la punctul 969 din ALF (L Etivaz) o notă dialectologică după un
chestionar în parte identic cu cel al domnului Gilliéron. Comparând notările domnului
Edmond şi ale mele pentru un anumit număr de cuvinte care conțineau diftongul ai, am
constatat diferențe destul de mari; notarea mea este mult mai regulată, am notat mereu
ài în interiorul cuvântului , àé la sfârşit; domnul Edmond a notat de mai multe ori àé în
interior ; monoftongul è figurează foarte rar în materialele mele, câteodată l-am notat la
început pentru a-l corecta, apoi după un al doilea răspuns, el este foarte frecvent la final
în notările lui Edmond. Cine are dreptate, domnul Edmond sau eu? După ce am separat
tot ceea ce este arbitrar în toate notările fonetice, de ceea ce se datorează insuficienței
urechii noastre sau autosugestiei(care fără îndoială a fost mai puternică la mine decât la
Edmond ), eu cred că pot afirma că avem dreptate amândoi: ceea ce oferă Edmond
este pronunțarea accidentală a ”cuvânului”, un pic exagerată poate, în timp ce notarea
mea, datorită unui sejur mai îndelungat în regiune şi datorită retuşurilor subiecților pe
care

i-am provocat, se apropie de idealul fonetic al limbii. Cred că pot afirma că o

persoană care vorbeşte în dialect, invitată să îşi transcrie dialectul nu ar ezita un
moment să redea peste tot sunetul în chestiune prin acelaşi semn (ai probabil) în
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cuvintele în care eu l-am notat prin ai sau prin àé, nedându-şi seama de diferența
notată de mine şi că ea ar renega energic è-urile domnului Edmont, a căror autenticitate
nu o contest.”236
Gilliéron s-a declarat contra specialiştilor în anchetele lingvistice deoarece
” conştient sau inconştient, ei prevăd, retuşează, rectifică, ajustează, într-un cuvânt
creierul lor munceşe chiar dacă ei îşi impun liniştea, în timp ce singură urechea trebuie
să fie în joc”.237
16.1.3.4 Criterii după care E.Edmond şi-a ales subiecții
Când ajungea într-un sat E.Edmond era preocupat prima dată să-şi aleagă
subiecții, oamenii pe care să-i interogheze. El îi prefera pe locuitorii băştinaşi,
cunoscători ai graiului respectiv cu toate caracteristicile lui, şi fără prea multă şcoală,
altfel spus cu atâta ştiință de carte încât, conversația să se desfăşoare cu oarecare
uşurință şi să-şi poată atinge scopul propus. Tendința era libertatea deplină a subiecților
anchetați. Dacă discuția decurgea greoi şi nu se ajungea la nici un rezultat pozitiv,
atunci Edmond venea cu întrebări ajutătoare. Răspunsurile trebuiau să fie spontane şi
nu ”extorcate” astfel să contureze graiul popular aşa cum era el în realitate, nu modelat
de amestecul anchetatorului, care folosind în vorbire franceza comună, putea influența
subiectul astfel ajungându-se la falsificarea lingvistică a răspunsurilor. Mai mult, dacă
s-ar fi insitat pe lângă subiecți să răspundă numaidecât la întrebările adresate de
anchetator, ar fi existat pericolul ca să se producă în gâdirea lor sugestii, care puteau
să-i determine să folosească material lingvistic inexistent în mod obişnuit în vorbirea lor.
Din anchetele realizate mai târziu în Franța s-a putut stabili că anumiți subiecți
nu erau originali din localitatea studiată şi că nu stăpâneau bine dialectul despre care
vorbeau. Se presupune că câteodată persoana interogată nu era la curent cu termenii
tehnici din diverse meserii sau dacă îi cunoştea era în mod eronat. Din introducerea
ataşată atlasului, reiese că E.Edmond a avut mari probleme în găsirea de informatori.
Sever Pop credea că anchetatorul pentru a-şi aduce cu bine sarcina la îndeplinire, a
fost nevoit să recurgă şi la persoane care, nu cunoşteau bine dialectul local. Această
afirmație a fost făcută de Sever Pop în urma examinării ocupațiilor subiecților înscrişi în
anchetă. 238
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Edmont Edmond a folosit în majoritatea localităților explorate doar o singură
persoană care dăduse toate răspunsurile. Dar în mai mult de 70 de localități, Edmond
interogase două persoane care erau de obicei soț şi soție sau doi membrii ai aceleiaşi
familii. Dacă era vorba de un bătrân ca prim martor, a doua persoană era întotdeauna
una tânără. Dar pe hărțile lui Gilliéron nu putem depista care erau răspunsurile date de
o persoană tânără şi care erau de la una bătrână. Există totuşi şi unele localități a căror
dialect a fost interogat cu ajutorul a trei subiecți interogați, e vorba de punctele 10, 146,
199, 318, 368 şi 685. Pentru alte puncte Edmond a folosit patru persoane pe care le-a
interogat, în 179 şi 404, în timp ce pentru punctele 177, 247, 263 şi 282, anchetatorul
nu indică informatorii. Cât priveşe gradul de educație al informatorilor, ştim foarte puține
lucruri. Edmond a menționat doar trei bărbați analfabeți (în punctele 7, 104 şi 467) şi
două femei(258 şi 355). Se pare deci că numărul persoanelor educate ar fi destul de
mare, judecând după ocupația martorilor care era aproape întotdeauna indicată.
Referindu-se la ocupața informatorilor Sever Pop, a grupat martorii atlasului,
ținând cont de acest punct de vedere, în două categorii: persoane a căror ocupație
necesită o educație suplimentară şi persoane a căror ocupație putea să indice doar o
educație elementară. Despre prima categorie Sever Pop scria că pentru aproximativ
două sute de localități (aproape un sfert din totalul lor) aceştia erau persoane care ar fi
trebuit să aibă o bună educație, fiind vorba de intelectualii localităților, considerați de
anchetatorii contemporani ca răi informatori. Se pare că Edmond a trebuit să-i accepte
pe aceştia pentru că celelalte persoane erau foarte ocupate. Dintre subiecții primei
categorii făceau parte reprezentanți ai primăriei, în 77 de localități, ca :primarul,
viceprimarul, secretarul comunei sau al primăriei, angajați ai primăriei ; apoi
reprezentanți ai scolilor generale(care erau în activitate sau erau pensionari) pentru 58
de localități, ca :învățători, socrul învățătorului, asistentul profesorului, directorul şcolii
comunale şi fostul inspector şcolar. Alte funcții din sat, ocupate de subiecții anchetați ai
primei categorii erau: grefieri ai judecătoriei, notari, mici proprietari, agenți de poliție,
avocat, bibliotecar, sef de gară, dirijor, comerciant, corespondent de presă, elev al şcolii
normale, student, seminarist, angajat de birou, angajat al căilor ferate, angajat în
comerț, fermier, topograf, jandarm pensionat, hotelier, fost proprietar de hotel, pedagog
pensionar etc.
Din cea de a doua categorie de subiecți clasată de Sever Pop se numără
persoane care nu aveau o educație superioară, aici fiind incluse 341 de pesoane,
excluzând femeile. Din această categorie au fost selectați subiecți care aveau
următoarele meserii: cultivatori, agent de pază al provinciei, muncitor,muncitor agricol,
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muncitor brutar, muncitor la carieră, mecanic, minier, croitor, vopsitor, muncitor tipograf
etc. Au existat şi persoane interogate care practicau următoarele meserii: apicultor,
brutar, tăietor de lemne, pălărier, rotar, dulgher, vizitiu, frizer, curier, casnic, grăjdar,
valet de cameră, fabricant de saboți, ajutor de morar, cosar etc.239
La anchetă au participat dintr-un număr total de 700 de persoane numai 60
erau femei, iar dintre acestea 30 au colaborat la anchetă în calitate de al doilea martor
(primul fiind un bărbat). Sever Pop a clasificat şi femeile participante la anchetă în două
categorii. Din prima categorie făceau parte 26 de femei a căror ocupați ne facem să
presupunem că aveau o educație superioară celei ale poporului de jos. Ele erau trecute
ca : soția învățătorului/profesorului, ruda învățătorului, soția preotului/a pastorului, soția
unui angajat al cazinoului etc. Din a doua categorie făceau parte femei care nu aveau
mai mult decât o educație limitată la Şcoala elementară (nu trebuie să uităm că suntem
la sfârşitul secolului al XIX-lea). Printre aceste femei erau şi croitorese, agricultoare,
soție de muncitor la mină, lăptăreasă, menajeră, servitoare etc.240Au existat cazuri în
care Edmond a făcut precizări de genul o tânără fată ( 294) şi o femeie bătrână (178,
289), cazuri în care ocupația sau pregătirea rămân total nedeterminate.
Despre 683 informatori ştim exact ce vârstă aveau aceştia, astfel : 28 de
persoane aveau între 15 şi 20 de ani, 34 între 21-25, 78 între 26-30, 72 între 31 şi 35;
129 între 36 şi 40; 75 între 41 şi 45; 91 între 46 şi 50 ani; 36 între 51 şi 55 ani; 69 între
56 şi 60 ani; 24 între 61 şi 65 ani; 30 între 66 şi 70 ani; 8 între 71 şi 75 ani; 5 între 76 şi
80 ani şi 4 între 81 şi 85 ani. A existat un loc, punctul 294, unde răspunsul a fost dat de
o tânără de 13 ani, foarte inteligentă şi de către mama sa241, iar în punctul 368 au
răspuns ” trei băieți cam de 12 ani, foarte inteligenți, aleşi de învățător” 242 iar pentru
punctul 404 au fost antrenați ” 4 băiețandri de vreo 12 ani, originali din două sau trei
colțuri situate la o distanță de aproximativ 1 km de comună, şi un asistent de profesor
cam de 25 de ani, original din regiune”.243 Privind hărțile cu atenție se poate întocmi
uşor şi o listă cu punctele în care martorii nu erau originali din localitățile explorate, dar
care s-au născut acolo, sau o alta care să cuprindă informatorii care nu mai locuiau în
localitatea explorată dar care s-au născut acolo.
Anchetatorul a transcris propria sa pronunțare pentru dialectul din Saint-Polsur-Ternoise (oraş şi suburbii), punct care este plasat pe locul primelor două localități
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ale Atlasului.244 Se poate ca uneori Edmond să nu fi vizitat toate localitățile explorate, el
mulțumindu-se probabil să facă ancheta pe persoane care afirmau că erau originale
dintr-o anumită localitate. Această concluzie se poate trage dacă luăm în calcul că
Edmond trebuia să se mişte destul de repede iar modalitatea de deplasare era foarte
rudimentară. Cu toate acestea, nu putem să nu apreciem munca depusă de Edmont
Edmond.
Sistemul de transcriere utilizat de E.Edmond este adoptat din sistemul de
transcriere folosit de Revue des patois gallo-romans ( a se vedea p.43-44).Transcrierea
rezultatelor nu a fost foarte riguroasă de la început, deoarece inițial s-a neglijat accentul
tonic245, greşeală care s-a corectat începând cu numărul 159 când s-a început notarea
lui peste tot unde era întâlnit. De remarcat ar fi şi faptul că anchetatorul se perfecționa
pe parcursul şi pe măsură ce anchetele progresau.
Au existat mulți care au studiat transcrierea realizată de Edmond, unul dintre ei
fiind şi O.Bloch care a mers pe urmele lui Edmond realizând anchete în regiunea
Vosges pe care trimisul lui Gilliéron o anchetase şi el. Concluzia la care a ajuns Bloch
după ce a comparat rezultatele culese de el cu cele publicate de Edmond a fost
următoarea:” diferențele dintre grafiile noastre sunt fără îndoială destul de numeroase,
privind mai ales vocalele. Dar sunt multe...care pot fi atribuite unei insuficiențe ale
sistemului grafic: dar...eroarea poate să fie la fel de bine din partea mea cât şi din
partea domnului Edmond ; rămâne din partea domnului Edmond o insuficiență în
auzirea vocalelor nazale scurte din Ramonchamp, un număr însă foarte redus de erori
asupra consoanelor, şi mai important asupra timbrului vocalelor în cuvinte luate în grup.
Pe scurt, informațiile

Atlasului lingvistic merită în ansamblul lor, toată încrederea

noastră”.246 Interesantă afirmația domnului Bloch şi demnă de luat în considerare.

16.1.3.5 Redactarea ALF-ului, publicarea materialului.
După ce toate caietele au fost completate, s-a pornit la întocmirea atlasului.
Pentru a putea lucra cu tot devotamentul J.Gilliéron a recurs la un act de curaj şi dăruire
până la sacrificiu când şi-a dat demisia de la colegiul Chaptal, unde a fost profesor,
începând cu 1897, data când a început ancheta. Funcția de profesor abia dacă îi
asigura resursele necesare vieții, timpul nu mai era proprietatea lui, mai mult redactarea
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Atlasului îi cerea sacrificiul propriei persoane, deoarece Edmond îi trimtea caietul cu
rezultatele anchetei după fiecare localitate încheiată, el adunând în jurul lui nu mai puțin
de 639 de caiete.
Pentru fiecare noțiune s-a confecționat o hartă, în care localitățile cercetate sunt
însemnate printr-un număr de ordine, acelaşi în toate hărțile: sus, la stânga, stă numele
din franceza comună al noțiunii respective, iar pe hartă în dreptul fiecărui număr ,
cuvântul dialectal corespunzător. Dacă într-o localitate oarecare nu exista un termen
pentru obiectul respectiv, se recurgea la alegerea unui cuvânt înrudit sau se lăsa locul
gol. Pentru frazele întregi au fost necesare mai multe hărți, fiecare prezentând doar o
singură parte a teritoriului anchetat, fiindcă în cazul de față reproducerea răspunsurilor
avea nevoie de un spațiu mult mai mare decât în cazul notării unui singur cuvânt.
Datorită acestor factori, atlasul a ajuns să conțină mai mult de 1920 de hărți.
Aproximativ un sfert din totalul hărților (de la numărul 1422 mai departe) înfățişează
numai jumătatea sudică a Franței, deoarece dialectele vorbite acolo difereau foarte tare
de celelalte (ca o limbă de alta), de aceea au stârnit un interes mai mare. Atlasul era
destul de greu de folosit, de aceea autorii ei au scris o broşură explicativă, totodată au
alcătuit un indice alfabetic al tuturor cuvintelor franțuzeşti literare şi dialectale luate în
discuție. 247
La apariția sa Atlasul lingvistic al Franței a avut un răsunet mare, mulți lingvişti
văzând în această operă o adevărată revoluție în domeniul lingvisticii. Totuşi această
operă monumentală a fost privită cu neîncredere de unii specialişti francezi stăpâniți de
spiritul tradițional, în schimb în Elveția şi în Germania a fost primit cu foarte mare
entuziasm. Dar oricât de nouă a fost metoda de strângere şi de prezentere a
materialului dialectal, dusă până la capăt de Gilliéron, materialul trebuia să fie
interpretat pentru ca specialiştii să aibă acces la ea. Mulțimea aceea neobişnuită de
cuvinte şi de forme dialectale avea nevoie de interpretare, pentru ca lingvistica să aibă
foloase din ea: hărțile trebuiau citite şi lămurite, viața limbii prezentată în ele oarecum
static, trebuia urmărită moment cu moment în fazele ei anterioare, pentru a înțelege
cum şi din ce cauză s-a ajuns la actuala stare de lucruri.
La publicarea Atlasului ş-au adus contribuția Honoré Champion şi frații Protat,
Jules şi Georges :” primul avusese curajul să editeze opera pentru că era vorba de
lucruri care țineau de Franța, ceilalți pentru dragostea față de trecutul francez, față de
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locul provincial, şi de asemenea pentru dificultățile meseriei, crează pentru Atlas un
întreg atelier special”. 248
Elaborarea hărților a atras după sine ”o adevărată obsesie”249,deoarece existau
două obstacole greu de depăşit şi anume: 1. părțile care formau un cuvânt compus
trebuiau să rămână izolate şi 2.cuvintelor trebuia să li se atribuie, într-un mod rațional şi
sistematic, sunetele pe care contactele lor sintactice le generau.” Toate tentativele
noastre de a găsi un sistem satisfăcător au eşuat, şi am rămas din acest punct de
vedere, într-un stadiu pe care îl preferam unei ordini noi aşezate. Nu fără un oarecare
sentiment de confuzie prezentăm cititorului hărți în care forma où est-ce (unde este
asta) este scrisă într-un cuvânt, în care à l’abri (la adăpost) este scris à labri ”250.
Dacă ne oprim să studiem sistemul de punctuație utilizat în atlas, observăm că
hărțile au în epigraf ” la N.O. formele franceze a căror echivalente dialectale s-au
cerut”.251 Când formele , în caractere îngroşate figurează singure, ele au fost cerute
izolat, adică în afara oricărei asocieri sintactice. Când dimpotrivă, ele au fost extrase
dintr-o frază sau locuțiune a chestionarului, s-a avut mereu grijă să se indice fraza
întreagă, fragmentul de frază sau locuțiunea din care ea a fost detaşată”.252
J.Gilliéron a publicat Atlasul lingvistic al Franței din 1902 până în 1910, în 35
de fascicole: fascicolul 1-3 în 1902; fascicolul 4-9, în 1903; fascicolul 10-16, în 1904;
fascicolul 17-22 în 1905; fascicolul 23-26 în 1906; fascicolul 27-30 în 1907; fascicolul
31-32 în 1908; fascicolul 33-34 în 1909; fascicolul 35 în 1910.253
Hărțile sunt redactate pe o scară de 1: 175.000. Formele dialectale sunt notate
pe fiecare hartă într-un loc exact, reprezentat de un număr. Pentru a-şi da seama de
răspândirea mai mult sau mai puțin mare a unui cuvânt, s-a scris, într-un mod abreviat,
pe fiecare hartă, numele departamentelor (a se vedea planşa nr.XI, p. 133, din atlas).
Hărțile sunt publicate urmând ordinea alfabetică a cuvintelor continuate în chestionar.
Toate cele 1920 de hărți pot fi împărțite în trei serii:
1.prima serie conține hărțile de la 1 la 1421 şi conțin cuvinte grupate în ordine
alfabetică, culese din toate părțile Franței, cuprinzând termenii de la abeille(albină) la
vrille(spin).
2. a doua serie, de 326 hărți, priveşte doar Franța meridională (hărți simple sau duble în
lățime), în sudul unei linii care merge de la Vendée la Jura, dând, în ordine alfabetică
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cuvinte de la s’abriter (a se adăposti) la vous autres (voi ceilalți). Aceste jumătăți de
hărți sunt numerotate în continuarea hărților primei serii (Atlasul general) de la 1422 la
1747. Cuvintele sau formele culese la nord de această regiune sunt prezentate în
epigraf. Pentru a le distinge de hărțile întregi, numărul lor de ordine a fost prefațat de
indicele B.
3.A treia serie conține 173 de hărți, numerotate de la 1748 la 1920, conținând cuvinte
grupate în ordine alfabetică, de la abricot(caisă) la voler(a fura).Trebuie notat că de
obicei aceste hărți au indicele C pus în fața cifrei. Ele vizează sudul Franței, dar pentru
un teritoriu mai restrâns la estul unei linii mergând de la Cher la Ariège, cu forme culese
în epigraf, din alte părți ale Franței.
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Materialele culese de E.Edmond în afară chestionarului Atlasului au fost
publicate sub titlul: J.Gillieron şi E.Edmond, Atlas linguistique de la France, Supplément,
tome I, Paris, Champoin, 1920.
Ultima publicație în relație directă cu Atlasul este Table de l’Atlas linguistique
de la France, a lui J.Gilliéron şi E.Edmond, Paris, Champion, 1912.
Gilliéron nu îşi face nici o iluzie asupra perfecțiunii hărților din atlas afirmând
despre acestea următoarele: ”hărțile noastre pot să conțină greşeli, numeroase poate,
dar ele nu conțin nici o greşeală care să fie insuportabilă unei revizuiri critice a
materialelor: şi tocmai acolo este o garanție pe care noi vrem şi trebuie să o dăm
categoriei de cititori care ne ambiționează în special”. 255
Atlasul lingvistic a fost primit cu mari elogii dar şi cu o anumită rezervă din
partea personalităților care ocupau un loc important în timpurile acelea în Franța,
deoarece acestora ” le scăpa sensul şi domeniul de aplicare al operei”. 256Dar ” Gilliéron
resimte din aceste judecăți sumare o amărăciune ascuțită, apoi se revoltă. Ȋn străfundul
revoltelor lui Gilliéron, al durităților de formă, al mustrărilor sale cele mai tranşante,
exista în special modestie: nu am reuşit niciodată să îl fac să admită, ne spune Mario
Roques, că oamenii pe care el îi consideră mai savanți, mai instruiți decât el, ar fi putut
să nu înțeleagă cu claritate ceea ce el însuşi observase cu certitudine.Trebuie să ne
amintim de această stare de spirit a lui Gilliéron şi de amărăciunile începuturilor
Atlasului, pentru a înțelege partea polemică a operei sale şi tonul unora dintre articolele
sale din 1904 sau ultimilor ani din viața sa”.257
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La aceste acuze grave şi jignitoare, Gilliéron a răspuns în repetate rânduri ,
folosind un limbaj adecvat situației atunci când afirma că consideră criticile nimic mai
mult decât nişte ”glume sau cugetări pe jumătate serioase, împotriva cărora ar fi fost de
prost gust să pornească în război”. 258
Astăzi Atlasul lingvistic al Franței , realizat de J.Gilliéron şi E.Edmond se
bucură de aprecierile lingviştilor din întreaga lume fiind considerat o operă
monumentală care stă la baza geografiei lingvistice dar e şi un model, o sursă de
inspirațe şi de informare pentru toți cei care lucrează în domeniu dar şi pentru cei noi
care vor să pătrundă în tainele geografiei lingvistice.

17.Ȋnceputul geografiei lingvistice în GermaniaGeorg Wenker
17.1 Cercetările prin corespondență ale lui Wenker
Acest tip de cercetări au reprezentat de fapt primele sondaje realizate în
câmpurile fertile ale dialectelor, al căror scop era fixat dinainte iar ceea ce interesa
într-adevăr era cantitatea materialelor şi nu calitatea lor.
Prima încercare de atlas lingvistic se atribuie muncii germanului Georg Wenker,
care era adeptul ideilor neogramaticilor. Acest savant a început cercetarea cu dorința
arzătoare de a dovedi existența granițelor dialectale, şi implicit a dialectelor. Din acest
motiv a alocat mult timp cercetării aspectului fonetic al limbii, a dialectelor populare din
provincia Renania, alcătuindu-şi chestionarul, care era format dintr-o listă de 300 de
cuvinte, grupate în 40 de propoziții scurte, redactate în limba literară şi dedicate acestui
scop. Dacă ținem cont de diferitele domenii din care au fost extrase aceste cuvinte,
observăm imediat că nu există nici un raport semantic între aceste fraze. Pentru a
exemplifica lipsa raporturilor semantice, amintim câteva fraze extrase de I.Kaufmann
din chestionarul lui Wenker :” Iarna, frunzele uscate zboară prin aer.-Va înceta să ningă
şi vremea va fi mai bună.-Este vreme urâtă.-Focul este prea puternic, iată prăjiturile
arse pe dedesubt.- Munții noştri sunt mai înalți decât ai voştrii.- Eu am plecat cu aceşti
oameni la lanurile de grâu trecând peste pajişti ”259.
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Ne putem astfel face o idee după aceste propoziții (bineînțeles redactate în
germană) despre preocupările lui Wenker. După cum se vede, aceste fraze nu puteau
sugera răspunsul. Datorită informațiilor lui Kauffmann, ştim ce metode a folosit Wenker
pentru imprimarea acestui chestionar: ”Pe o pagină erau trase linii, deasupra cărora, la
intervale depinzând de lungimea frazelor, erau marcate numerele frazelor, în aşa fel
încât, pe toate foile, fiecare frază trebuia să se găsească în acelaşi loc. Pe cealaltă
pagină erau frazele pentru tradus (patruzeci), toate numerotate”.260 Pe verso se cereau
corespondenților, numeroase explicații despre locul unde se foloseşte cuvântul
semnalat.
Chestionarul a fost trimis prin poştă învățătorilor şi altor oameni instruiți de la
țară, care urmau să transcrie propozițiile în graiul lor local cerâdu-li-se să precizeze
numele localității, a județului, a satului de unde ei îşi trimiteau răspunsurile, numele şi
prenumele lor, şi nu în ultimul rând locul lor de naştere. Se insista în special pe
comunicarea locului de naştere. Astăzi există probe incontestabile care evidențiază
faptul că aproape toate inexactitățile semnalate ulterior în răspunsurile învățătorilor sunt
datorate acestei circumstanțe, adică faptului că locul redactării nu era acelaşi cu locul
naşterii. Wenker a acordat o importanță mare mărturiilor pe care adesea răspunsurile
învățătorilor s-au sprijinit, căci pentru a răspunde şi a completa chestionarul aceştia au
recurs de foarte multe ori la cunoştințele unui elev sau al unui localnic. Wenker a fost
foarte interesat de modul cum elementele germane pătrundeau în limba popoarelor
străine. De aceea exista o întrebare în chestionar prin care elevii erau întrebați dacă
vorbeau sau nu limba germană, iar dacă printre elevi se găseau care nu ştiau germana,
ei erau solicitați să traducă fraza în limba lor.
Wenker a fost preocupat în egală măsură, pe parcursul cercetărilor sale, de
probleme etnografice. Astfel institutorii erau rugați să dea detalii mai ample asupra
costumului local al regiunii în care locuiau şi să facă precizare specială, în cazul în care
vechiul costum nu se păstrase. Această dorință a lui Wenker s-a trezit în urma
constatării că un obiect nou deschide întotdeauna poarta unui cuvânt nou, şi asta îi
interesează de altfel pe lingvişti ca şi pe etnografi.
Interesantă este dorința lui Wenker ca învățătorul să precizeze numele pe care
locuitorii îl dădeau comunei dar şi numele oficial, deoarece se ştia că în multe cazuri
administrația impunea o denumire care era alta decât cea care a fost transmisă de
generații şi pe care o păstrează instinctiv populația unui orăşel sau a unui sat. Partea
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din chestionar în care se cereau informații personale şi cele referitoare la localități, nu
trebuia completată de către institutor decât dacă el era nativ al comunei sau poseda
cunoştințe temeinice asupra dialectului satului unde se stabiliseră.
Wenker era mai puțin exigent în ceea ce priveşte scrierea (grafia), el fiind fidel
principiului său conform căruia cea mai frumoasă scriere este cea mai puțin
convențională. Cei care erau însărcinați cu completarea chestionarului şi-au făcut
treaba cu devotament şi responsabilitate. Interesantă este remarca lui Kauffmann care
preciza că ”trebuie spus în onoarea institutorilor germani că, în ciuda exigențelor
meseriei lor, ei au ținut să îndeplinească conştiincios, cu dragoste şi cu o mare precizie,
această muncă care le-a luat multe ore”. 261
Această culegere de scrisori conținând răspunsurile dascălilor a reprezentat
pentru Wenker baza materială pentru realizările lui cartografice de mai târziu. 262
Manuscrisul a format Atlasul lingvistic al provinciei renane, trimis pentru aprobare la
Universitatea din Marbourg, unde inițiatorul acestor cercetări fusese deopotrivă invitat,
de acolo acest document a intrat în posesia Academiei Regale de Ştiințe de la Berlin, la
care Wenker prezintă un raport prin care aduce la cunoştință dorința lui de a
confecționa un Atlas lingvistic al tuturor dialectelor germane.
Ideea a fost sprijinită de profesorul Müllenhoff, fiind apreciată ca interesantă de
aceea statul german l-a finanțat pe Wenker pentru a-şi putea începe cercetarea vastă
care se va declanşa în provincia renană (Renania), şi va cuprinde curând Germania
centrală şi nordică şi apoi Germania meridională cu sprijinul filologilor germani.
Cuvintele izolate nu i-au scăpat din dicționarul său, Wenker acorzându-le o atenție
deosebită.
Chestionarul a ajuns în posesia dascălilor cu ajutorul inspectorilor şcolari. Din
momentul în care se ştia exact câte şcoli existau într-un județ, Wenker trimitea
insectorului un număr de chestionare cu rugămintea ataşată ca acestea să ajungă în
mâinile institutorilor dar şi cu aceea ca răspunsurile să-i fie returnate imediat ce
chestionarul va fi completat. Sistemul acesta a avut cel mai mare succes. Wenker a
adunat 44.251 răspunsuri, adică traducerea a 40 de fraze trimise în 40.736 comune.
Kaufmann a precizat că aproape fără nici o excepție, chestionarele s-au întors la
Wenker, care a colecționat singur materialele, şi deşi nu avea nici o experiență
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anterioară, s-a pus imediat la curent cu tehnica cartografică şi a conturat hărțile cu o
precizie uimitoare.
Wenker a fost foarte sceptic atunci când a citit rezultatele primite o dată cu
chestionarele deoarece completarea lor a fost făcută în felul următor: 19% a fost
completat de către institutori şi autohtoni, 54% de către băştinaşi, şi 27% de pesoane
străine de regiunile cercetate despre care a aflat din foile individuale.263
Pe baza răspunsurilor primite prin scrisori, Wenker a început să întocmească
hărțile. Un procedeu mult mai puțin solicitant dacă ținem cont de munca greoaie a
anchetatorului care merge în teren pentru a realiza singur ancheta, notarea
răspunsurilor, găsirea subiecților etc. Au existat fel de fel de piedici care au împiedicat
publicarea atlasului aşa cum fusese el gândit de Wenker. A apărut doar o singură
fasciculă, în 1881, sub titlul Sprachatlas von Nord-und Mitteldeutschland, auf grund von
systematisch mit Hielfe der Volksschullehrer gesammeltem Material aus circa 30.000
Orten, bearbeitet entworfen und gezeichnet von Dr.G.Wenker. Abteilung I, Lieferung I,
23 Seite, in 8°.Text 6 Karten gr. Folio, Strassburg 1881.264 Ȋncepând cu anul 1887, au
existat guvernanți, care finanțându-l l-au ajutat pe Wenker să redacteze altasul, astfel a
putut fi susținut în munca sa de” doi tineri savanți”.265
O descriere a modului cum cuvintele au fost distribuite pe hartă a fost făcută de
Kauffmann, de la care aflăm :” fiecare cuvânt, de exemplu, ich, are harta sa specială, în
care locurile care au aceiaşi formă sunt desenate printr-o singură şi aceiaşi culoare şi
perfect delimitată”.266
263

Vezi, Sever Pop, Buts et Méthodes des enquêtes dialectales, Paris, 1927, p.26-33
Recenzată de O.Behaghel, în Litbl II (1881), col.434.Materialul adunat şi în parte prelucrat de Wenker
nu s-a pierdut, ci a fost depus la Academia de Ştiințe din Berlin, pentru ca, îmbogățit prin anchete noi(tot
cu ajutorul corespondenților), să fie utilizat mai târziu de Ferdinand Wrede, fost profesor la Universitatea
din Marburg a.L., unde s-a înființat un adevărat institut de geografie lingvistică.Ȋn 1926 a început să se
tipărească Deutscher Sprachatlas auf Grund des von Georg Wenker begründeten Sprachatlas des
Deutschen Reiches und mit Einschluss von Luxemburg in vereinfachter Form bearbeitet bei der
Zentralstelle für den Sprachatlas des Deutschen Reiches und deutscher Mundartenforschung unter
Leitung von Ferdinand Wrede, Marburg.(Până în 1939 apăruseră 10 fascicule).Prima fasciculă a fost
recenzată de acelaşi O.Behaghel, în Litbl. XLVIII (1927), col.401 şi urm., apoi de A.Hübner, în DL XLIX
(1928), col.565 şi urm.(darea de seamă a acestuia din urmă are o importanță principală deosebită).La
localitățile anchetate de Wenker,al căror număr era de aproximativ 30.000, s-au adăugat ulterior încă vreo
14.000.Cu privire la acest atlas să se compare, între altele, articolele şi dările de seamă ale lui
Ferd.Wrede, Der Sprachatlas des Deutschen Reiches und die elsässische Dialektforschung, în ASnSpr
CXI (1903) p. 29 şi urm.; F.Maurer, Der deutsche Sprachatlas.Eine kritische Würdigung zum Erscheinen
der ersten Lieferung, în ZD XLI (1927), Heft 9; B.Martin, ap.J.Schrijnen, Essai de bibliographie de
géographie linguistique générale, Nimègue 1933, p.19 şi urm.;A.Bach, Deutsche Mundartforschung.Ihre
Wege, Ergebnisse und Aufgaben.Eine Einführung, Heidelberg 1934, p. 14 şi urm.După moartea lui
Wrede munca la această operă a fost continuată de Walter Mitzka, în calitate de ” director al Atlasului
lingvistic german ”, şi de Bernhard Martin.
265
J.Kauffmann, Atlas linguistique de l’empire allemand, publicat în Revue des patois gallo-romans,
1887,p.154
266
Ibidem, p.154
264

428

Cercetările lui Wenker în momentul de față, formează o bază solidă pentru
numeroase studii realizate recent. Cel care a fost însărcinat cu continuarea studiilor
începute de Wenker, şi a Atlasului lingvistic al Germaniei, a fost F.Wrede, colaboratorul
lui Wenker şi profesor la universitatea din Marbourg.
Ȋn urma cercetărilor sale Wenker a ajuns la rezultate total opuse celor pe care
le urmărea, mai exact spus, el a constatat şi concluzionat că granițe dialectale şi
dialecte în sensul strict al cuvântului nu există. Mai exact, Wenker a constatat că liniile
care, pe baza particularităților de ordin fonetic aveau să delimiteze extinderea teritorială
a diverselor graiuri, mergeau foarte neregulat şi curios, erau nestabile, în multe cazuri
însă nu exista nicio şansă să se tragă linii propriu-zise, fiindcă aproape fiecare cuvânt
avea o situație specială, diferită de a celorlalte, cu care se credea că trebuie să meargă
împreună. 267Ȋn special Wenker a observat, că aşa numita mutație consonantică (germ.
Lautverschiebung) prezintă deosebiri mari de la un caz la altul, ceea ce probează că în
viața dialectelor amestecul vorbirii joacă un rol capital.268
Metoda de lucru a lui Wenker a fost apreciată de mulți filologi, printre care s-a
numărat şi M.L.Gauchat, care provocat de interesul pentru această culegere imensă a
lui Wenker, a făcut o călătorie la Marbourg doar cu scopul de a observa procedeele
folosite la redactarea acestei ”opere colosale”. Este foarte interesantă afirmația lui
referitoare la metoda de lucru şi la subiecții folosiți de Wenker:” Dacă metoda de sinteză
adoptată este foarte ingenioasă, materialele furnizate de către corespondenți sunt, în
schimb puțin sigure”.269

18.Concluzii
Cei trei lingvişti aduşi în discuție au pus bazele geografiei lingvistice, prin
studiile cartografice ale graiurilor populare realizate de aceştia prin diferite metode .
Principalul obiect de studiu al acestei discipline este reprezentat de dialecte (în sens
larg) şi nu de limba comună, de aceea unii cercetători au denumit această ramură a
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ştiinței cu termenul de geografie dialectală.270Cercetătorii germani au întrebuințat ambii
termeni Sprachgeographie şi Dialektgeographie , dar primul termen este utilizat mai des
de cei care lucrează în domeniu, pe când cel de-al doilea termen este folosit de cei care
nu lucrează propriu-zis în branşă. Francezii au adoptat termenul de géographie
linguistique, la fel şi italienii şi spaniolii,deci în general neolatinii. Din dorința de a
rămâne în grupul limbilor romanice, limba română a adoptat şi ea terminologia franceză.
Punctul central al celor care s-au ocupat să facă geografie lingvistică a fost să
cerceteze dialectele, graiurile vii, pentru că numai aşa se putea înțelege mai bine
limbajul omenesc, astfel conturându-se o concepție nouă asupra limbii.
Sevindu-se de prezentarea, cu ajutorul hărților lingvistice, a particularităților
dialectale ale limbajului popular, atlasele lingvistice, formează adevărate tablouri
sinoptice ale faptelor de limbă dintr-o anumită regiune.
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Zusammenfassung der Dissertation mit dem Titel
Gustav Weigand und die Sprachwissenschaftsgeographie

Die vorliegende Arbeit soll die wichtige Rolle hervorheben, die Gustav
Weigand bei der Schaffung der rumänischen Dialektologie hatte sowie seinen
Beitrag zum Studium der romanischen Sprachen darstellen.
Im Zeitraum, in dem Weigand die rumänische Sprache untersuchte, um
ihre Dialekte zu entdecken, gab es weitere Länder, die einen Vorteil von derartigen
Studien gehabt haben, darunter Deutschland durch Georg Wenker vertreten und
Frankreich durch J. Gilliéron. Alle drei genannten Sprachwissenschaftler hatten
dasselbe Ziel: Jeder wollte einen linguistischen Atlas schaffen. Der Unterschied
zwischen diesen drei Forschern war ihre Arbeitsmethode.
Das Hauptthema meiner Arbeit stellt G. Weigands Forschungsmethode
dar, ein Forscher, der als Pionier in seinem Bereich, den ersten linguistischen Atlas
erschaffen hat.
Der größte Teil meiner Arbeit stellt systematisch seine Arbeitsmethode,
die Ergebnisse und die Struktur seines Atlasses dar.
1.Das erste Kapitel trägt den Titel: „G. Weigand – Ausbildung und
professioneller Anfang“. Dieses Kapitel stellt die Lage der rumänischen Linguistik
vor, bevor Weigand nach Rumänien kam, mit einer Darstellung seiner gesamten
Ausbildung und seiner ersten Reise, in der er Kontakt mit den Orten und der
Sprache, an denen er später seine Forschungen durchgeführt hat, aufnahm.
Nachdem er 1889 seinen Doktortitel mit der Arbeit „Die Sprache der
Olympo- Walachen“ erhielt, folgte 1891 seine Habilitation mit dem Titel „VlachoMeglen. Eine ethnographisch- philologische Untersuchung “.
Dann wurde er 1892 korrespondierendes Mitglied der Rumänischen
Akademie. Bei dieser Gelegenheit, lernte Weigand den damaligen Präsidenten der
Rumänischen Akademie kennen, den Wissenschaftler und Schriftsteller
B.P.Haşdeu, der ihm eine jährliche Finanzierung von 6000 Lei ermöglichen konnte,
die 1895 auf 10.000 Lei erhöht wurde. Unter Verwendung dieses Geldes
gründete Weigand 1893 in Leipzig ein Institut für rumänische Sprache, dessen
Direktor er war, ein Privat-Institut, das erste dieser Art außerhalb von Rumänien.
Neben diesem Institut gründete Weigand ein weiteres für bulgarische
Sprache. Er erklärte, dass das Ziel dieser Institute nicht nur das Studium der
rumänischen, bulgarischen und albanischen Sprache war, sondern sie hatten von
Anfang an die Erforschung aller Balkansprachen als Ziel.
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Auf Vorschlag von Leskien wurde Weigand 1896 zum außerordentlichen
Professor für romanische Sprachwissenschaft, balkanische Sprachwissenschaft und
Ethnographie ernannt. Diese Aufgabe hat er bis 1926 ausgeübt, um danach als
„Professor emeritus“ zu fungieren.
Die erste Reise von Weigand auf der Balkanhalbinsel fand 1888 statt, als
er noch junger Gymnasiallehrer war, nachdem er mit Hilfe eines Schülers eine neue
romanische Sprache entdeckte, die damals in einer Region Griechenlands
gesprochen wurde: die Sprache der Aromunen.
Nach dieser Reise folgten zahlreiche Studien und Facharbeiten, die
veröffentlicht wurden, wie zum Beispiel: „Die Sprache der Olympo- Walachen“1888, „Wlacho- Meglen “- 1892 und andere.
Zwischen 1894-1895 veröffentlichte Weigand die Arbeit in zwei Bänden
„Die Aromunen“, woraufhin 1907 „Rumänen und Aromunen in Bulgarien “ und 1908
„ Rumänen und Aromunen in Bosnien“ erschienen. Diese Werke waren
ausschlaggebend für die Beschreibung der drei rumänischen Dialekte.
Seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts wird in Rumänien im Bereich
der Sprachwissenschaft aktiv geforscht.
Die ersten, die nach dem Ursprung der Sprache und dem rumänischen
Volk fragten, waren „Die drei Chronisten“, diejenigen, die die Grundlage für die
Linguistik als Fach gebildet hatten. Sie waren Mitglieder der Siebenbürgischen
Schule. Sie begannen mit der Etymologie der Wörter und wollten den lateinischen
Ursprung der rumänischen Sprache demonstrieren.
Bevor Weigand in Rumänien seine Forschung durchführte, gab es
eine andere Forschungsart, die an Hand von Briefverkehr durchgeführt wurde.
B.P.Haşdeu forschte anhand dieser Methode: Mit Hilfe eines Fragenbogens, der in
alle Gebiete verschickt wurde, erfuhr er die Form und die Bedeutung von Wörten
von verschiedenen rumänischen Gebieten.
B.P.Haşdeu war eine kultivierte Persönlichkeit Rumäniens, welcher
mehrere Fremdsprachen beherrschte, darunter klassische, romanische und
slawische Sprachen sowie Deutsch, Englisch, Arabisch und Sanskrit. Diese
Sprachen erleichterten ihm die Dialektforschung.
Er verwendete alle Werke über Slawistik seiner Zeitgenossen, vor allem
die Werke, die von Milosich und Kopitar geschrieben worden waren.
In dem Zeitraum, in dem Haşdeu als Philologe und Linguist anfing, setzte
sich die Linguistik erstmals unter anderen Sozialwissenschaften durch.
Europa war von der indoeuropäischen und neogrammatischen Bewegung
beherrscht, während in Rumänien Latinismus vorherrschte.
Haşdeu schrieb ein komplexes Wert: „Etymologicum Magnum Romaniae “
welches als ein etymologisches Wörterbuch gedacht war.
In diesem gab er nicht nur die Erklärung der Worte an, sondern erklärte
ihre Geschichte aus der populären und aus der literarischen Sprache heraus. Die
Grundlage seines Wörterbuches war die Auswertung, der Fragenbögen. Sein

441

kompletter Fragenbogen wurde im Archiv des Institutes für Sprachwissenschaft in
Cluj aufbewahrt.
Der Fragenbogen wurde später von Sextil Puşcariu verwendet, um die
Erstellung des „Rumänischen Wörterbuches“ zu ermöglichen.
Mit Hilfe seines Fragenbogens entdeckte Haşdeu nicht nur die Bedeutung
der Wörter, sondern auch die Kultur, die Sitten und Gebräuche seines Volkes.
Dieses Wörterbuch wurde nicht von Haşdeu zu Ende gebracht, da sich die
Erklärung der Worte als zu umfangreich herausstellte.
Ein weiteres Thema, mit dem sich Haşdeu beschäftigte, war die
Beziehung zwischen Schriftsprache und gesprochener Sprache. Er entdeckte die
Existenz mehrere Dialekte in der rumänischen Sprache, die verschiedene
geographische Merkmale hatten.
Sein Fragebogen hatte 206 Fragen und wurde vollständig in dem
Vorwort seines ersten Bandes von „Etymologicum Magnum Romaniae“
veröffentlicht. Die ersten 50 Fragen bezogen sich auf den Bereich der Phonetik. Im
Anschluss folgten Fragen über die Morphologie und Syntax der rumänischen
Sprache.
Die Forschung wurde in allen Gebieten, in der Rumänen lebten,
durchgeführt, auch da, wo die Rumänen unter fremder Regierung wohnten. Der
Fragenbogen wurde durch Schulbeamte und Priester an die Lehrer mit dem Titel
„Spende. Carol I. Fragebogen für Sammlung der Daten über rumänische Sprache“
verschickt.
Da das Haşdeus- Projekt zu umfangreich war und deswegen zu lange
dauerte, entschied sich die Rumänische Akademie, die Arbeit an Sextil Puşariu zu
delegieren.
Nach Sextil Puşcariu arbeitete seit 1946 Iorgu Iordan an diesem Projekt.
Durch seine wissenschaftliche Arbeit gelangt es Haşdeu, das Interesse
seiner zeitgenössischen Wissenschaftler aus dem Ausland, bezüglich der Probleme
der rumänischen Sprache zu erwecken.
Die Problematik des slawischen Elementes in der rumänischen Sprache
wurde von Ioan Bogdan zur Debatte gestellt und verdeutlicht. Er entdeckte,
übersetzte, veröffentlichte und kommentierte eine Reihe von
slawischen Texten und Dokumenten, die über die Vergangenheit der Rumänen
berichteten. Dieses Element spielte eine wichtige Rolle in der Geschichte der
rumänischen Sprache.
Neben diesen Forschern, gibt es weitere Wissenschaftler, die ich in
meiner Dissertation erwähne, welche einen wichtigen Beitrag zur Entstehung der
rumänischen Sprachwissenschaft leisteten.
2. Das zweite Kapitel mit dem Titel „Gustav Weigand in Rumänien “
stellt Weigands Forschungsmethoden und Forschungsergebnisse dar, die als Basis
für sein Hauptwerk „Linguistischer Atlas des dakorumänischen Sprachgebiets“
genommen wurde.
442

Auf diesen Atlaskarten wurden die phonetischen Merkmale der
rumänischen Dialekte vorgestellt. Anhand der Beobachtung seiner Arbeitsweise
konnte man feststellen, ob seine Methode effizient war oder nicht.
Während meiner Forschung habe ich herausgefunden, dass die
Forschungsergebnisse von Weigand von allen Linguisten, die Weigand folgten,
anerkannt wurden.
Alle Linguisten, die Dialektforschungen nach Weigands Forschung
durchführten, kamen zu gleichen Ergebnissen. Selbstverständlich hatten sie auch
Neuheiten, die als Zusätze veröffentlicht wurden und nicht als Widersprüche.
Bevor Weigand seine Feldforschung anfing, gründete er ein Institut für
rumänische Sprache, ein Ort, wo er ein Team gebildet hat, das ihn später in allen
Tätigkeiten unterstützen konnte.
Die gesamte Aktivität des Institutes wurde in dem „Jahresbericht des
Instituts für rumänische Sprache ( rumänisches Seminar )” veröffentlicht.
Der Jahresbericht erschien zweimal jährlich im Sommer- und
Wintersemester von 1894 bis 1921. Er hatte 29 Erscheinungen und wurde in Leipzig
bei dem Johann Ambrosius- Barth- Verlag veröffentlicht. Finanziert wurde der
Bericht vom rumänischen Kulturministerium. Ein großer Teil der rumänischen
Philologen fingen unter seiner Leitung mit ihrer Ausbildung an, wie zum Beispiel:
Sextil Puşcariu, Theodor Capidan, C.Lancea u.s.w.
Im Jahresbericht wurden die Forschungsarbeiten der Mitglieder des
Institutes und Weigands Forschungstätigkeit publiziert sowie Studien, die eine
wichtige Rolle bei der Entwicklung der Dialektologie in der rumänischen Sprache
spielten.
G. Weigand wollte dass Studenten, unabhängig ihrer Nationalitäten, in die
rumänische Sprache eingeführt werden konnten. Danach wurden sie in die
rumänischen Gebiete geschickt, um alleine verschiedene Aufgaben zu erfüllen.
Die Zahl der Studenten war von Jahr zu Jahr unterschiedlich. Unter ihnen befanden
sich Russen, Deutsche, Rumänen, Aromunen, Griechen u.s.w.
Weigand erkundete das gesamte Land mit einem einzigen Ziel: die
Erforschung der rumänischen Mundarten.
Bevor er seine Studenten zur Forschung auf das rumänische Gebiet
schickte, organisierte Weigand rumänische Sprachkurse für seine Studenten.
Weigands Studenten erhielten für ihre Arbeit eine Bezahlung und ihre
Tätigkeit wurde als Dissertation akzeptiert. Das Seminar trug die anfallenden
Kosten.
Weigand reichte seine Beschäftigung in der Forschung und Bildung nicht
aus. Er wollte stets seine Forschungsgebiete erweitern und gründete aus dem
Grund eine Bibliothek.
Für die Bibliothek begann er selber mit der Sammlung von wertvollen und
seltenen Büchern, die als Grundlage für das Studium der rumänischen Sprache
gegolten haben.
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Die wichtigste Rolle des Jahresberichts war, dass Weigands ganze
Forschungsergebnisse veröffentlicht wurden, die im Anschluss als Basis für das
Hauptwerk „Linguistischer Atlas” verwendet wurden.
Das Prinzip, nach dem Weigand seine „Normalwörter” wählte, hat auch
heute noch Gültigkeit. Für den Linguist war die Aussprache der Laute,
beziehungsweise einer Gruppe von Lauten, die wichtigste.
Weigand wählte 114 Wörter, die von allen Rumänen verstanden wurden,
wobei die Position der Vokale unterschiedlich war.
Die Kennzeichnung der Wörter wurde in einem Fragebuch
niedergeschrieben, nachdem der Forscher ein freies Gespräch mit einer
ausgewählten Person durchgeführt hatte.
Die Wortreihenfolge ist nicht zufällig, sie wurde von Weigand so gedacht,
dass es zwischen ihnen eine logische Verbindung gab, auf der der Forscher ein
freies Gespräch führen konnte, welche die ausgewählte Person zu einer freien
Antwort gelangen lies.
Der ausgewählten Person war sowohl Zeitpunkt als auch Inhalt der
Erhebung nicht bekannt, so dass sie unvoreingenommen reagieren konnte.
Weigand verwendete deshalb öfter indirekte Fragen und die Antworten waren
manchmal andere als der Forscher es erwartete: (zum Beispiel siehe pită statt
pâine).
Eine Schwäche in Weigands Forschungen war, dass er nicht immer die
Pluralform von Substantiven oder Verben erhielt.
Weigand war sehr effizient bei der Durchführung der Befragung, so dass
er seine Befragungszeit von vier auf zwei Stunden reduzierte und oft zwei
Ortschaften an einem Tag besuchte.
Zur Orientierung im Land dienten dem Forscher Flüsse und Bahnlinien.
Der größte Teil der Forschung wurde von Weigand selbst durchgeführt,
weil er glaubte, dass er als einzelner Forscher mehr erreichen konnte als im Team,
das zu verschiedenen Ergebnissen käme.
Trotzdem gab es 47 Gemeinden, in denen die Forschung durch drei
Helfer, Weigands Studenten, durchgeführt wurde: Ernst Bacmeister, Sextil Puşcariu
und Arthur Byhan.
Um sein Ziel zu erreichen, hat Weigand acht Reisen zwischen 18951905 gemacht, und reiste insgesamt ca. 30.000 km. Diese Reisen wurden auf der
Atlaskarte 66 gekennzeichnet.
Man vermutete, dass Weigand in jeder Gemeinde nur eine
ausgewählte Person hatte, die von ihm willkürlich auf den damaligen Märkten, im
Ort, bzw. in der Stadt, ausgewählt wurde.
Es war auch möglich, dass ihm von einem Priester oder Rechtsanwalt
eine Person vorgeschlagen wurde, die aus der Gegend stammte und Weigand
helfen wollte.
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Ich habe im Laufe meiner Forschung entdeckt, dass Weigand am
meisten die Analphabeten angesprochen hat oder Menschen, die immer ansässig in
demselben Dorf waren. Erstere wurden eventuell von Weigand gewählt, da sie keine
Schulausbildung genossen und zweitere, da sie die jeweiligen Mundarten ihrer
Ortschaften besser bewahrten.
Das Alter der ausgewählten Personen, die an der Forschung teilnahmen,
war unterschiedlich und lag zwischen 15 und 80 Jahren.
Die Tatsache, dass zwischen den ausgewählten Personen auch Kinder
von zwölf, zehn und auch neun Jahren befragt wurden, stellte sich als eine
Überraschung dar. Eine Erklärung für diese Auswahl sei, dass Weigand die
Aussprache der Kinder hören wollte.
Leider wurde die Aussprache der Kinder aus einem Gebiet mit der
Aussprache der älteren Leute aus demselben Ort nicht verglichen. Dies ist als
negativer Aspekt in Weigands Forschung anzumerken.
Ein weiterer Nachteil von Weigands Forschung ist, dass er nicht immer
das Alter und die Namen seiner ausgewählten Person notierte.
Für seine Niederschreibung benutzte Weigand eine sehr komplizierte
Methode mit vielen Zeichen für denselben Vokal. Er wollte die ganz feinen Nuancen
markieren. Für den Vokal „e” hatte er 3 verschiedene Aussprachen gehört und
gleichzeitig unterschiedlich gekennzeichnet: „e e ẹ”.
Da sein phonetisches System zu kompliziert war, wurde es von seinen
Nachfolgern nicht angenommen.
Ein Problem, das Weigand bewusst wurde, wenn eine ausgewählte
Person zweimal gefragt wurde und die Aussprache der Laute unterschiedlich war.
Dies stellte Weigand vor erhöhte Schwierigkeiten.
Weigand startete seine Dialektforschung 1895 im Banat, ein Gebiet in
Rumänien, welches sich im Süd-Westen von Siebenbürgen befindet. Zu damaligen
Zeiten war das Banat im ökonomisch-sozialen Bereich mehr entwickelt als andere
Gebiete.
Weigands Ankunft im Banat wurde durch die lokalen Zeitungen als
Ereignis angesehen und mit großer Ehre empfunden.
3.Das dritte Kapitel mit dem Titel „Der Banater Dialekt” beschreibt wie
Weigand seine Forschung begann. Er kam 1894 in das Banat und begann sofort mit
der Feldarbeit. Seine Ergebnisse auf diesem Gebiet wurden in dem dritten
Jahresbericht veröffentlicht. In diesem Gebiet erfuhr Weigand von allen
Dialektstudien, die von seinen vorherigen Kollegen gemacht wurden.
Hervorzuheben ist außerdem, dass, bevor Weigand seine Ergebnisse in
dem Jahresbericht veröffentlichte, von ihm eine detaillierte Beschreibung der
geographischen Lage vom Banat erstellt wurde. Seine Erforschungen über die
Bevölkerung des Banats, ihre Ortschaften, die Flüsse, aber auch die
Schwierigkeiten, auf die er traf, hielt er schriftlich fest.
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Weigand bemerkte, dass wenn man verstehen will wie ein Volk spricht,
dann sei es von enormer Wichtigkeit die Faktoren zu verstehen, die die Entwicklung
dieser Aussprache beeinflussten.
In der Zeit, als Weigand seine Forschung begann, war die Benennung der
Bevölkerung, die zusammen mit den Rumänen im Banat lebten, für ihn ein Aspekt
von besonderer Bedeutung.
Überraschend ist auch die Tatsache, dass in jeder Region der Ausgangsund der Endpunkt seiner Forschungsreise immer gleich waren.
Weigand war bei der Erforschung der rumänischen Ethnographie und
Folklore von großem Eifer geprägt, sodass er in jeder Region, in der er
Dialektforschungen durchführte, rumänische Geschichte und Volkslieder sammelte,
die in seinen Jahresberichten veröffentlicht wurden.
Mit diesen Liedern wollte Weigand manche phonetische Erscheinungen
mit seinem Fragenbogen vergleichen, um diese als Kontrollmethode seiner
Forschungsergebnisse wiederzuerkennen. Er folgte damit der Entwicklung mancher
Vokale, die sich neben bestimmten Gruppen von Konsonanten befinden.
Auch in diesem Kapitel stellte ich vor, nach welcher Methode Weigand
seine unterschiedlichen Laute klassifizierte und eingestufte, abhängig von ihren
Varianten. Eine wichtige Aufmerksamkeit besitzt dabei Weigands Klassifizierung der
Vokale und der Konsonanten.
Es ist sehr interessant, dass Weigand seine Entscheidung begründete.
Seine phonetische Umschrift wurde von ihm für seine ganze Dialektforschung
erhalten.
Weigands Aufmerksamkeit richtete sich auch an den musikalischen
Aspekt der Mundarten. Er merkte, dass der Banater Dialekt musikalischer ist als der
Walachische Dialekt. Die Argumente von Weigand, die ihn zu dieser Aussage
führten, werden detailliert in meiner Arbeit vorgestellt.
Die Ergebnisse der Untersuchungen aus dem Banat, so wie sie auf
dem Fragenbogen niedergeschrieben wurden, waren danach vollständig in dem
dritten Jahresbericht veröffentlicht.
Leider ist sein Original-Fragebogen durch den zweiten Weltkrieg
verloren gegangen.
Auf seinem Weg durch das Banat identifizierte Weigand in einigen
Untersuchungspunkten manche Merkmale der Mundarten, die keinem Dialekt
zugehörten. Deswegen wählte er für diese Gebiete zwei Namen:
„s-Gemeinde” und „o- Gemeinde”.
Der Forscher meinte mit „s- Gemeinde” eine kleine Gemeinde, die
zwischen Caransebeş und Reschitza lag, ein Gebiet, in dem er manche
herrschende phonetische Merkmale entdeckte, wie zum Beispiel: die Laute š ,ž.
Diese wurden in der Sprache durch s, z ersetzt. Mit der Entdeckung dieser
Gemeinde kam Weigand in Konflikt mit Hodoş, einem Schriftsteller, der manche
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populärliteratur sammelte, die danach von Weigand veröffentlicht wurde. Diese
Werke enthielten phonetischen Erscheinungen, die in diesen zwei Gemeinen
identifiziert wurden, welche es auch eventuell in anderen Gemeinden wie Slagna,
Prisian und Visag gäbe.
Weigand lehnte diese Informationen ab, weil er in diesen genannten
Gebieten, nach diesen Hauptmerkmalen forschte, sie jedoch nicht verzeichnen
konnte.
Weigand versuchte, mehrere Erklärungen für diese Ausnahme zu finden.
Eine ist, das die Menschen sich von einem Ort zum anderen bewegen.
In demselben Stil beschrieb Weigand auch die „o- Gemeinde”. Hier wurde
jedes betonte a als offenes o gesprochen, wie a auf Magyarisch.
Die Gemeinden, in denen Weigand auf diese Merkmale traf, waren:
Mehadika, Krania und Bania. Hier hörte man folgende Aussprache: opa = apă,
koso=casă, u.s.w.
Andere Merkmale, die in den beiden Gemeinden angetroffen wurden,
waren folgenden: Jedes unbetonte o egal ob es aus a oder aus e stammt, hörte man
als volles a in der Aussprache, zum Beispiel: barbot = bărbat , batut = bătut. Auch
für diese phonetischen Erscheinungen versuchte Weigand eine Erklärung zu
schaffen.
Beobachtete man die Beschreibung der beiden Gemeinden „o und sGemeinden”, merkte man sofort die Qualität des Forschers, der auf Details eine
besondere Aufmerksamkeit legte.

4. In dem vierten Kapitel mit dem Titel „Die Dialekte von Körösch
und Marosch Flussaufwärts” befinden sich die Ergebnisse von der zweiten
Forschungsreise Weigands im Sommer 1896, die in dem vierten Jahresbericht
veröffentlicht wurden.
Der Forscher gab dieser Reise jenen Namen, da es diese beiden Flüsse
in dieser Region gibt.
Im Vorwort des vierten Jahresberichtes nannte er erneut die
Ortschaften, in denen er seine Forschungen durchführte, aber er präsentierte auch,
wie er auf den Märkten sein ausgewählten Personen suchte, oder wie er diese mit
Hilfe der örtlichen Regierung fand, die ihm helfen wollte, seine Arbeit zu erleichtern.
Es war für mich hoch interessant zu entdecken, dass Weigand Herrn
Bacmeister nach Siebenbürgen geschickt hatte, um die Forschungsarbeit zu
erledigen.
Weigand glaubte, dass er erst einmal Herrn Bacmeister ausbilden sollte,
bevor er ihn zur Forschung nach Siebenbürgen schicken sollte. Mit Hilfe von
Bacmeisters Ergebnissen konnte Weigand seine Forschungsarbeit bewerten,
vergleichen und kontrollieren.
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Nachdem er die Ergebnisse seines Studenten veröffentlichte, ging er in
dasselbe Gebiet, in dem sein Schüler geforscht hatte und machte einige
Stichproben. Weigand konnte feststellen, dass die Ergebnisse von beiden
übereinstimmten. Diese Arbeitsmethode erwähne ich ausführlich in meiner Arbeit.
Um die Qualität der Ergebnisse der phonetischen Niederschreibung
zweier Forscher zu erhalten, ist selbstverständlich eine der besten
Kontrollmethoden, die Forscher in das gleiche Gebiet zu schicken, um anschließend
ihre Resultate zu vergleichen und zu bewerten.
Weigand fing erstmals mit dem Banater Dialekt an. Die Ergebnisse seiner
Forschungsarbeit wurden wieder in einem Jahresbericht veröffentlicht. Er hat das
Banat als Anhaltspunkt für alle Vergleiche angenommen, sodass er jedes Ergebnis
aus jedem anderen Gebiet immer mit dem Ergebnisse aus dem Banat verglich.
Weigand sagte zum Beispiel, dass im Banat die Laute ś ź (die aus c, g
stammen) werden wie ŝ, ẑ ausgesprochen .Er betonte, dass in dem Gebiet der
Körösch und Marosch die Laute ŝ, ẑ - die typisch für das Banat sind - dort jedoch
nicht zu hören waren, sondern sie erschienen als ś, ź. Auf diese Weise arbeitete
er mit allen Merkmalen für jedes neue Gebiet: Er verglich die neuen Ergebnisse
gegen die bereits vorhandenen aus dem Banat, welche dort zu einem früheren
Zeitpunkt entdeckt worden waren.
Um erklären zu können wie manche Lautgruppen sich in der Sprache
mancher Menschen aus einem bestimmten Gebiet verhalten, fügte Weigand auf
seinem Fragenbogen Hilfswörter ein, zum Beispiel: An der Stelle 23 in seinem
Fragenbogen befindet sich das Wort „sȋn ”, um zu erkennen, wie „n ”in der Sprache
neben anderen Vokalen klingt. Auch in dieser Stellung fügte Weigand ebenso ein
Wort ein mit „n” zwischen zwei Vokalen, die in diesem Gebiet als „r” zu hören waren.
Er brachte auch für andere Konsonanten zwei Beispiele, um seine
Ungewissheit zu negativieren.
Es gab mehrere Wörter, in denen der Forscher eine große Mehrzahl der
phonetischen Laute entdeckte, die er mit Hilfe der Unterteilung „a, b, c, d ”
niederschrieb.
Ich bemerkte bei meinen Forschungen, dass Weigand alle Fachschriften
von jedem Gebiet, in denen er forschte, bekannt waren. Er arbeitete mit dem Buch
„Die Rumänen aus dem Siebenbürgen” (Bukarest, 1888), von Teofil Fâncu und
George Candrea, wo der Lebensstil, die Tracht, Bräuche und Sitten der Motzen und
Mokanen beschrieben wurden.
Auf einer Forschungsreise traf er diese beiden Gruppen. Er las dieses
Buch, um in die Gegend, wo diese Gruppen lebten, zu gehen und um zu erkennen,
welche Beschäftigungen sie hatten und was für eine Sprache sie sprachen. Die
Informationen, die Weigand über diese beiden Gruppen sammelte, wurden später
von Historikern bestätigt.
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Weigand hat ihre Sprache nicht vollständig untersucht, aber ihm war wichtig,
dass die Sprache der Motzen und Mokanen erforscht werden musste.
5. In dem fünften Kapitel mit dem Titel: „Die Wichtigkeit des fünften
Jahresberichts” hebe ich die Entwicklung der Forschungsarbeit von Weigand
hervor.
Eine äußerst wichtige Information, die in diesem Jahresbericht veröffentlicht
wurde, erklärte Weigands Ziel.
An dieser Stelle sprach er über seinen „Linguistischen Atlas”, der die Karten
mit seinen Arbeitsergebnissen präsentierte.
Da Weigand seinen Atlas „Linguistischer Atlas” nannte und nicht
„phonetischer Atlas ” wurde er später von seinen Nachfolgern kritisiert.
In dem Vorwort dieses Atlas schrieb Weigand, dass die Druckkosten für ihn
von der Rumänischen Akademie aus Bukarest übernommen wurden und
seine Dialektstudien auf Karten erhalten sein werden, die an wissenschaftlichem
Wert zunehmen da auf ihnen die dialektalen Merkmale enthalten sein werden.
Weigand versuchte ein Studium über Meglens Aussprache durchzuführen,
die er sehr interessant fand. Deswegen machte er auch eine Sammlung von Texten,
die als Grundlage für seine Studien in diesem Fach galten.
6. In dem sechsten Kapitel mit dem Titel „Einführung in den Dialekt
des oberen Olthales ”, werden die Ergebnisse der Dialektforschung aus diesem
Gebietes vorgestellt.
Die Ergebnisse sind hochinteressant, da wir wissen, dass in diesem
Gebiet die Forschungsarbeit von Sextil Puşcariu, einem Studenten Weigands,
vorgenommen wurde.
Seine Ergebnisse werden später im Atlas auf den Karten eingetragen,
nachdem Puşcariu seine Forschung im Sommer 1896 in dem oberen Olthale
durchführte, wo er am häufigsten Rumänen traf, aber auch manche Sachsen und
Magyaren .
Neben seiner Forschung war es Puşcariu sehr wichtig, die Religion dieser
Menschen kennen zu lernen. Dieses Detail interessierte Weigand hingegen nicht. In
diesem Gebiet entdeckte Puşcariu bei den Rumänen zwei verschiedene Religionen:
Eine griechisch–katholische und eine griechisch-orientalische.
Puşcarius Ansicht nach hat die Religion die Aussprache der Menschen
aus diesem Gebiet zum Teil beeinflusst.
In diesem Gebiet wurde Puşcariu von Herrn Bacmeister begleitet. Die
beiden haben einen Fragebogen zu derselben Zeit während der Reise ausgefüllt, da
sie am Ende die Ergebnisse vergleichen wollten.
Manchmal waren die Ergebnisse nicht gleich, weshalb Puşcariu
entschied, dass er seine Ergebnisse zur Veröffentlichung geben wollte, weil es sein
Forschungsfeld war.
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Die Unterschiede der Niederschriften der beiden waren unbedeutend und
unbemerkbar. Das zeigte, dass beiden von derselben Person ausgebildet worden
waren. Puşcariu führte eine Neuigkeit in seine phonetische Niederschrift ein. Er kam
mit einem neuen Zeichen „ć”, welches aus dem Kroatischen entlehnt wurde. Es
musste einen Laut zwischen t´ und k´ wiedergeben.
Von seinem untersuchten Dialekt bemerkte Puşcariu, dass er mit der Art
der dakorumänischen Mundarten vergleichbar ist, aber auch mit der Schriftsprache.
Der Unterschied lag nur in der Art der Aussprache, von dem geschlossenen „e” in
der Art, wie die Labialen behandelt wurden und auch in der Erhaltung des „-u” am
Ende der Wörter als geflüsterter Vokal.
7.In dem siebenten Kapitel mit dem Titel „Der Dialekt von Somesch
und Tissa” werden die Forschungsergebnisse aus diesem Gebiet präsentiert.
Dieses Mal wurde die Forschung von Weigand geleitet, der seine dritte Reise am 2
August 1897 gestartet hatte. Bis zu diesem Datum beendete er seine Forschung auf
der Süd- und Südwest- Seite, während in Süd-Ost die Arbeit von Sextil Puşcariu
gemacht wurde, so dass für Weigand nur die Arbeit im Norden und im Zentrum
unerledigt blieb - das Gebiet, der Flüsse Somesch und Tissa, aber auch der obere
Teil des Muresch.
Der Ausgangspunkt von Weigands Reise war das magyarische Dorf
Megyazó in der Nähe von Miskolcz, welches auch der Endpunkt der Reise war. Auf
dieser Reise studierte Weigand ebenfalls die magyarische Typologie, die mit der
rumänischen verglichen wurde.
Unter Berücksichtigung von Weigands Arbeitsmethode merkte man,
dass er gründliche rumänische historische Kenntnisse hatte, weil er wusste, wo in
den Gebieten Rumänen verteilt waren. Weigand trug neben seiner großen
Forschungsarbeit auch zur Schreibung der rumänischen Geschichte bei: Mit Hilfe
seiner Forschung wurden die rumänischen Grenzen aufgezeichnet.
In diesem Gebiet stellte Weigand eine merkwürdige Tatsache fest:
Obwohl der Ortsname seines Ausgangspunktes einen ungarischen Namen trug,
wohnte dort eine Bevölkerung mit rumänischer Herkunft, die auf Grund der sozialen
und politischen Bedingungen der Zeit ungarische Namen trugen, die ungarisch
sprachen, weil sie von der herrschenden Klasse nicht unterdrückt werden wollten.
Weigand entdeckte, dass unter einem ungarischen Namen des öfteren
eine rumänische Identität lag. Deswegen wählte er als Ausgangspunkt dieser
Forschungsreise eine Ortschaft mit ungarischem Namen, um zu studieren, wie und
warum sich die rumänischen Elemente unter der ungarischen Bevölkerung
verstärkten.
Außerdem beeindruckte Weigand, wie die ungarische Sprache, die
rumänische Sprache und den Wortschatz der Rumänen beeinflussten, die sich
unter einer magyarischen Herkunft versteckten.
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Weil Weigand von einer neutralen Region kam, setzte er sich für die
unterdrückten Rumänen mittels dreier Wege ein:
1.– Er war der Erste, der die gesprochene rumänische Sprache in drei
Dialekte verteilte, mit der Systematisierung der phonetischen Merkmale jeder
Mundarten;
2.- Er identifizierte die Rumänen, die sich unter verschiedenen Nationalitäten
versteckten. Weigand kämpfte für diese Unterdrückten.
3.- Er identifizierte die rumänischen Gebiete, die unter fremder Regierung
lagen und veröffentlichte die Ergebnisse seiner Untersuchungen.
Neben diesen drei großen Verdiensten befaß Weigand weitere, die ich in
meiner Arbeit gründlich detailliere. Ich stellte fest, was für eine entscheidende Rolle
Weigand für die rumänische Dialektologie und die Geschichte der Sprache hatte.
Während dieser Reise erfuhr Weigand eine schlechte Erfahrung. Er
wurde verhaftet, da er keinen Pass für das ungarische Gebiet besaß. Dies wurde
als Grund genommen, ihn zu verhaften, da er als Spion betrachtet wurde, was
jedoch nicht der Wahrheit entsprach. Die Verhaftung wurde von der Regierung
durchgeführt, um Weigands Reise zu unterbrechen.
Weigand fühlte sich schon lange verfolgt, denn die Regierung merkte, dass
er neben seiner Forschungsarbeit, sich für die Rechte der unterdrückten
rumänischen Bevölkerung einsetzte.
Nach einer Nacht im Gefängnis wurde Weigand wieder frei gelassen.
Nebenbei beschäftigte sich Weigand auch mit der Demographie, wobei er
die Zahlen der rumänischen Einwohner meistens von den Priestern erhielt.
Während er flussaufwärts auf der Somesch und Tissa voranschritt, traf er
auf eine gemischte Bevölkerung, die unter Rumänen lebte, wie zum Beispiel:
Magyaren, Sachsen, aber auch Juden.
Er war erstaunt, mit wie viel Gewalt man die Rumänen behandelte als
tolerierte Nation in ihrem eigenen Land.
Auf seinem Weg zu Satu Mare zwischen Somesch und Tissa traf
Weigand auf eine isolierte Gemeinschaft, bestehend aus 14 Gemeinden, die „Țara
Oaşului” genannt wurde. Er wusste nicht, zu welchem Dialekt diese Gemeinschaft
zuzuordnen war. In diesem Gebiet führte er keine Dialektforschung durch, aber er
interessierte sich für manche Details, wie zum Beispiel: Der Name des Ortes, die
Tätigkeiten der Bewohner, ihre Nahrungsquelle, ihr Aussehen. Eine besondere
Aufmerksamkeit widmete er Studien ihrer Bekleidung.
8. Das achten Kapitel mit dem Titel „Der rumänische Dialekt von
der kleinen Walachei, Serbien und Bulgarien”, stellte Weigands
Forschungsmethode von diesem Gebiet vor sowie, ihre Ergebnisse und Probleme,
die ihm auf seiner langen Reise begegneten. Während seiner ganzen
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Forschungsreise in dem rumänischen Gebiet wurde Weigand von seiner Frau
begleitet, die in diesem Jahr ihr einziges Kind auf die Welt brachte.
Auf der Reise nach Serbien und Bulgarien wurde Weigand dieses Mal
von Herrn Byhan begleitet. In diesem Gebiet traf Weigand Rumänen, aber er
entdeckte auch Aromunen, die zunehmend ihre Sprache verlieren, weil sie fast voll
und ganz von Rumänen assimiliert wurden.
Weigand beschrieb mit großer Hingabe eine Erscheinung, die ihn
überraschend traf. Er merkte, dass die Rumänen als toleriertes Volk in ihrem
eigenen Land lebten und die beherrschenden Nationen sie assimilieren wollten.
Dennoch geschah das Gegenteil, da alle Nationen, die in dem
rumänischen Gebiet angesiedelt waren von Rumänen assimiliert worden waren.
Weigand notierte keine Ausnahme von dieser Regel.
Die Natur und die Sehenswürdigkeiten zogen Weigands Aufmerksamkeit
auf sich und er erwähnte jene Eigenschaften stets in seinen Berichten.
Der Forscher war von der rumänischen Gastfreundschaft und
kulinarischen Besonderheiten sehr beeindruckt.
Weigand teilte ebenso jedes Mal die angetroffene Bevölkerung nach
ihren Sprachen nach auf. Er begrenzte das Gebiet, seiner Forschung auf jenes, wo
es eine rumänisch sprechende Bevölkerung gab, weil das sein Fachgebiet war und
nur wenn er genau wusste, wo Rumänen wohnten und lebten, konnte seine Arbeit
als vollständig angesehen werden.
Nur so konnte die linguistische rumänische Grenze gekennzeichnet
werden, nachdem er in Serbien und Bulgarien feststellte, wo Rumänen lebten und
wohnten, und er im Nachhinein genau wusste, wie viele Rumänen dort wohnten.
Der Linguist besuchte auch die gesamten Gebiete, aus denen Rumänen
einwanderten. Er stellte fest, dass sie aus dem Banat kamen, welches er an ihrer
Aussprache bemerkte.
In der kleinen Walachei verließ Herr Byhan Weigand, und so blieb er
wieder allein. In diesem Gebiet traf Weigand auf ein neues phonetisches Problem
und um es zu erfassen, fügte er auf dem Fragenbogen noch ein Substantiv „şarpe”
ein, das er mit „şapte” verglich. Er fragte bei diesem Substantiv ebenso nach der
Pluralform.
9.In dem neunten Kapitel mit dem Titel „Der Dialekt aus der Großen
Walachei” werden die Ergebnisse von der fünften Reise präsentiert, die Weigand
allein machte mit dem Ziel, die dakorumänischen Dialekte weiter zu entdecken.
Diese Reise begann am 29 Juli 1899. Der Ausgangspunkt und der Endpunkt dieser
Reise war Kronstadt.
Auch während dieser Reise entdeckte er eine Reihe bulgarischer Dörfer,
die neben der rumänischen Hauptstadt ansässig waren. Er entdeckte, die
Hauptmerkmale der Aussprache dieser Bevölkerung aus Bulgarien, die schon in
diesem Gebiet verwurzelt waren.
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Die Bulgaren in Rumänien waren sehr zahlreich. Sie behielten ihre
Sprache und sprachen zudem auch sehr gut rumänisch. Diese Phase dauerte nicht
so lange, da die Bulgaren von den Rumänen assimiliert wurden.
Weigand beschäftigte sich mit der Begrenzung der Gebiete, in denen
bulgarisch gesprochen wurde, aus zwei Gründen:
1.- Er wollte das Verschwinden der bulgarischen Sprache durch ihre Assimilation
durch die rumänische Sprache erforschen.
2.- Er wollte zudem wissen, ob die bulgarische Sprache eine Beeinflussung auf die
rumänische Sprache ausgeübt hat. Wenn es zu diese Beeinflussung stattfand,
wollte er erkennen, auf welchem Niveau der Sprache sich dieser Prozess ereignetet.
10.In dem zehnten Kapitel mit dem Titel „Die Dialekte aus Moldavien
und Dobrudscha” bin ich auf Weigands Spuren in dieser Region gegangen.
Weigand notierte auch hier die Zusammenstellung der Bevölkerung, die
zusammen mit den Rumänen wohnten, weil er wissen wollte, wie sie sich
gegenseitig auf phonetischen und lexikalischen Ebenen beeinflussten.
Er war nicht überrascht, als er in Moldavien Juden, Russen und Bulgaren
traf. Die Reise durch diese Gegend machte er 1901 mit Herrn Byhans.
Ich verfolgte Weigands Ergebnisse in diesem Gebiet mit sehr viel
Aufmerksamkeit, da ich aus dieser Region stamme und meine Ohren in der
Aussprache dieses Dialektes ausgebildet sind. Ich besuchte einige von Weigand
erforschten Orte, um zu verfolgen, wie er seine Niederschreibung gemacht hatte,
und ich war beeindruckt, zu erkennen, dass viele von seinen damaligen
phonetischen Entdeckungen noch heutzutage in der örtlichen Aussprache erhalten
wurden. Hieraus ließe sich schließen dass die rumänische Aussprache sehr
konservativ ist.
Als eine Besonderheit der Aussprache der Menschen in Moldavien
bemerkte Weigand, dass Synkopen, die an den Wörtern, die mit derselben Silbe
endeten und anfingen auftraten.
Diese Erscheinung wollte sich auch in der literarischen Sprache
durchsetzen. Über diese von Weigand erkannte Tendenz der Synkopenbildung
spreche ich ausführlich in meiner Arbeit.
11.In dem elften Kapitel mit dem Titel „Die rumänischen Dialekten von
der Balkanhalbinsel ” werden die Ergebnisse vorgestellt, die Weigand bei
Rumänen und Aromunen in Bulgarien traf.
In diesem Kapitel werden die Dialektmerkmale, die Weigand in dem
aromunischen Dialekt aus Gopešeni und Grămuşteni festgestellt hatte, präsentiert.
Wenn wir an das Ziel denken, welches sich Weigand vorgenommen hatte,
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verstehen wir, warum sich Weigand für die geographische Verteilung der Rumänen
interessierte, denn er wollte die dakorumänischen Dialekte erforschen.
Aus diesem Grund musste er zum Anfang die rumänischen Gebiete
entdecken und eingrenzen. Nachdem er sich sehr gut informierte, erweiterte er
sein Forschungsfeld auch auf der Balkanhalbinsel, da neben vielen anderen
Nationalitäten, dort auch Rumänen lebten, die aus verschiedenen Gründen in
diesem Gebiet wohnten, am meisten jedoch aus politischen und administrativen
Gründen .
Weigand ist sehr bedeutend für die rumänische Kultur, weil er den Begriff
von „aromun” eingeführt hat, ein Name für die Rumänen, die walachisch sprachen,
die Walachen aus der Region Pindus, die Walachen gegenüber der Donau, KutzoWalachen und die Zinzaren.
Mit anderen Worten nannte Weigand Aromunen, alle Dakorumänen, die
südlich von der Donau lebten. Diese Aromunen besuchte Weigand zwischen dem
30 April 1889 und dem 24 Mai 1890. Sie waren in Mazedonien, Albanien,
Griechenland und Epirus verteilt.
Der Forscher wurde auch dort mit den Merkmalen der Sprachen
beschäftigt, aber er vergaß nicht, die soziale Lage in der die Aromunen lebten, zu
untersuchen.
Danach richtete Weigand seine Aufmerksamkeit auf Einzelheiten, die zu
der Lebensweise und Denkweise dieser Bevölkerungsgruppen gehörten, aber am
meisten wollte er ihre Probleme kennenlernen.
Weigand traf Aromunen auch in anderen Gebieten wie zum Beispiel in
Bosnien, Balije – Herzegowina, Albanien bei Durazzo, Tirana, Elbassan und Kavaja.
Die Aromunen von Albanien wurden in sehr kleiner Anzahl gefunden und
sie haben nur ganz selten Gemeinde gegründet, wo sie ihren Dialekt erhielten.
Aus diesem Gebiet kehrte Weigand mit einer Sammlung von Texten
zurück, die der Forscher in dem 16. Jahresbericht veröffentlichte.
12.In dem zwölften Kapitel mit dem Titel „Welchen Zweck hatte
Weigand mit der Herstellung des Atlas ” kennzeichne ich, wie Weigands Arbeit
sich verwirklicht hat. Er schaffte ein beeindruckendes Werk mit dem Titel
„Linguistischer Atlas des dakorumänischen Sprachgebiets”, Leipzig, 1908.
Dieses Werk gilt als Leitfaden für jeden, der Dialaktforschungen betreibt
oder Dialektologie studieren will, da es den Beginn des Zeitraumes der
Sprachwissenschaftsgeographie markiert.
Als Weigand mit seiner Forschungsarbeit anfing, hat er sich mehrere
Ziele vorgenommen:
1.Das erste Ziel war das Wissen über die Mundarten der Rumänen, die
nicht von der literarischen Sprache beeinflusst wurden. Seine Dialektforschung hat
dieses Bestreben ermöglicht.
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Weigand entschied, dass er allein die Forschungsarbeit machen wollte, da
er glaubte, dass das Endprodukt ein besseres sei, wenn dieses von einem einzigen
Forscher durchgeführt würde. Er meinte, wenn an der Arbeit mehrere Personen
teilnehmen und wenn diese Personen nicht ausreichend gebildet seien, wären die
Ergebnisse unbrauchbar für die Phonetik.
Der Professor war der Meinung, dass die ausgebildeten Einheimischen
am schlechtesten die Laute hören würden, da sie nur ihrer Dialekt kennen. Ihre
Laute identifizierten sich mit dem geschriebenen Bild, während die Bauern, die
einfachen Menschen, die nicht in der Schule waren und nicht lesen konnten, ein
freieres Gehör besaßen.
Weigand merkte, dass der Unterschied in der Aussprache zwischen piatro
und peatră, von den ausgebildeten Leuten nicht bemerkt wurde und sie diesen
Unterschied nicht hören konnten. Das Erkennen dieses Ausspracheunterschiedes
war für die Bauern ein Grund zum Spotten.
2. Das zweite Ziel Weigands, das er durch seine Dialektforschung verfolgte,
ist seine Theorie, dass das Wissen der Dialektalformen und ihre Verteilung auf dem
rumänischen Gebiet auf ein großes Wissen der Modalität der Sprachentwicklung
schließen lässt.
3. Die Bevölkerungsbewegung kann sehr gut bei den Dialekten, die klar auf
Weigands Karten gekennzeichnet wurden, erkannt werden.
4. Volksfremde Elemente wurden in den Dialekten erkannt, entweder
stammen sie durch die Auswanderung oder sie stammen von der alten und
ansässigen Bevölkerung, die die Rumänen später rumänisiert haben.
5. Weigand sagte, dass das Ziel seines Atlas eine Erklärung für den Begriff „
Linguistik“ geben würde. Neben diesen genannten, hatte Weigand noch weitere
Objektive.
Einer der Schwerpunkte meiner Forschung war die Art und Weise, wie
Weigand seinen Atlas strukturiert hatte. Er war klar und logisch gegliedert und in 67
Karten aufgeteilt.
In den ersten 48 Karten präsentierte er die Ergebnisse aus seiner
Feldforschung, die er bereits in seinen Jahresberichten veröffentlicht hatte. In diesen
Atlaskarten wurde nur die Aussprache aus den Gemeinden erfasst, in denen er
seine Forschung durchführt hatte.
Auf den Karten wurden die Namen der Orte mit einer zugeordneten
Nummer, wo die Forschung stattgefunden hatte, gekennzeichnet. Jeder Karte
enthielt nur vier Wörter, zwischen denen eine gegenseitige phonetische Verbindung
bestand.
Sie sollten die Behandlung der „ Dental- oder Labial-Reihe “ aufzeigen.
Dieser Aspekt wurde mit Hilfe eines Quadrates dargestellt, welches in vier Dreiecke
aufgeteilt und mit unterschiedlichen Farben gekennzeichnet wurde.
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Jedes Dreieck mit seiner Bedeutung in phonetischer Umschrift wurde in der
Ecke jeder Karte erklärt.
Am Rand jeder Karte stand das Wort, das während der Forschungsarbeit
analysiert wurde und dessen Form hervorgehoben werden sollte. Diesem Wort
wurde eine Nummer zugeordnet, die der Nummer aus seinen Dialektforschungen
entsprach. Neben diesem Wort steht ein gefärbtes Dreieck, begleitet von der
Erklärung seiner Bedeutung bezüglich seiner phonetischen Transkription.
Um sein System der Transkription besser verstehen zu können, ist es
sinnvoll, sich eine seiner Karten näher anzuschauen.
Es ist hilfreich, einen Blick auf die Karten zu werfen, um zu erkennen, wo
sich die Laute parallel entwickelt haben, da in diesen Orten alle Farben gleich
dargestellt wurden, woraus zu schließen ist, dass dort die gleiche Aussprache
gefunden wurde.
An der Stelle, bei der in dem Quadrat eine andere Farbe erscheint,
bedeutete dies, dass eine andere Aussprache vorkam. Dieses Phänomen konnte oft
festgestellt werden, so wie es auf den Karten 10, 18, 26, 34, 42 dargestellt wurde.
Mit Hilfe dieser Darstellung konnte Weigand das Studium der
Dialektgrenzen vereinfachen, um auf diese Weise, Antworten auf die Grundfragen
bezüglich der linguistischen Veränderungen zu bekommen.
Die anschauliche Präsentation aller Gebiete auf einer einzigen Karte war
aus Platzgründen nicht möglich. Deswegen stellte er seine Forschungs-ergebnisse
auf 48 Karten dar. So konnte er die Hauptmerkmale jedes entdeckten Dialektes in
der beschriebenen Form verfassen.
Die Gesamtheit aller Karten umfasste damit das „Dakorumänischen
Gebiet “, welches in sechs Sektionen eingeteilt wurde:
1. Sektion Nordwest - Karte Nr. 1 – 8
2. Sektion Südwest - Karte Nr. 9 – 16
3. Sektion Süd
- Karte Nr. 17-24
4. Sektion Nord
- Karte Nr. 25 – 32
5. Sektion Nord –Ost - Karte Nr. 33 -40
6. Sektion Süd -Ost - Karte Nr. 41 – 48

Rechts oben auf den Karten sind die durchlaufenden Nummern
angebracht, außerdem ist jede Sektion noch einmal links oben von 1-8 nummeriert.
Dies hat den Zweck, das Auffinden der entsprechenden Karten zu erleichtern.
Alle Nummern 1 einer Sektion enthalten dieselben Wörter, ebenso alle
Nummern 2, alle Nummern 3 u.s.w.
Nach diesen Karten folgten 18 Übersichtskarten von Nummer
49 – 64, die nicht die einzelnen Wörter, sondern die lautlichen Erscheinungen
behandeln und auf den vorausgehenden Sektionskarten beruhen.

456

Weigand hat nicht alle Dörfer untersucht, da dies von ihm als zu
umfangreich betrachtet wurde. Insgesamt wurden 752 Orte auf den Karten
eingetragen und bei vier- bis fünfhundert hat Weigand nur Stichproben gemacht,
deren Eintragung lediglich in den Dialektstudien und auf den Karten hinterlassen
wurde, da sie nichts Neues boten.
Auf den Übersichtskarten hat Weigand oft nur die Nummern der Dörfer
angegeben. Es gibt im Vorwort seines „Linguistischen Atlas ” eine Liste mit den
Namen dieser Dörfer, die von Weigand präsentiert wurden. Zudem werden die
Namen der Dörfer, ihre Lage und der Jahresbericht, in dem sie veröffentlicht wurden
gezeigt, so dass eine schnelle Durchsuchung möglich ist.
Weigand gab jeder Übersichtskarte eine Überschrift, die den Inhalt der
Karte angibt. Die Erklärung der Farben und Grenzlinien erschien meist links oben in
einer Legende.
Die Karte 65 ist die Dialektkarte, in der Weigand eine Verteilung der
Mundarten zu den drei größten Dialektgruppen vorgenommen hat.
Karte 66, die Routenkarte genannt wurde, zeigt die von Weigand auf
den verschiedenen Reisen zurückgelegten Wege und auf Karte 67 hat er innerhalb
und außerhalb des rumänischen Sprachgebiets die verschiedenen
Völker
dargestellt.
In dem Vorwort des Atlas hat Weigand eine Erklärung des
phonetischen Alphabetes gegeben, welches von ihm verwendet wurde und auch
eine eingehende Darstellung des Lautstandes, der den Schlüssel zum Verständnis
der ganzen Entwickelung der Sprache bot.
Seine Dialektstudien führten ihn zu einer Aufteilung des
Dakorumänisches Sprachgebiets in vier große Dialekte, unter Berücksichtigung der
phonetischen Merkmale jeder Region. Die vier entdeckten Dialekte waren folgende:
Dakorumänische, Aromunisch, Megleno-rumänisch und Istrorumänisch.
Während seiner Feldforschungen bemerkte Weigand, dass es zwischen
den Dialekten viele phonetische Unterschiede gab, die zu einer früheren Phase
führen, die altrumänisch genannt wurde. Diese bildete sich im siebten bis zum
neunten Jahrhundert.
Die altrumänische Sprache stammt aus dem Vulgärlatein und
unterscheidet sich von den anderen romanischen Sprachen.
Diese These führte Weigand als Verfechter dieser Theorie an, da er
glaubte, dass die rumänische Sprache eine unabhängige romanische Sprache
und nicht ein italienischer Dialekt sei, so wie manche Forscher glaubten.
Neben den vier identifizierten Dialekten beschäftigte sich Weigand mit
der Verteilung des Dakorumänischen Dialektes in vier Unterdialekte, die er nicht
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korrekt „Dialekt “ genannt hatte.
Weigand hat die Hauptmerkmale jeder (Unter)Dialekte identifiziert und
strukturiert. In diesem Sinne sprach er von drei Dialekten des Dakorumänischen
Dialekts geredet:
1.Der Banater Dialekt mit dem Zentrum in Karansebesch
2.Der Muntenische Dialekt, in der Großen Walachei, Zentrum Bukarest
3.Der Moldauische, mit dem Zentrum in Iaşi, wozu er auch Bessarabien
gerechnet hat.
In meiner Arbeit prüfe ich die Hauptmerkmale, die von Weigand während
seiner Feldforschung identifiziert wurden.
Was sehr interessant und bemerkenswert an Weigands Präsentation ist,
dass er als Erster über die Übergangsdialekte, Mosaikdialekte und Mischdialekte
sprach und führte diese drei neuen Begriffe in der Sprachwissenschaft ein.
Weigand definierte die Mosaikdialekte als Dialekte die aus gruppenweiser
Einwanderung aus verschiedenen Gegenden und zu verschiedenen Zeiten
entstanden, die sich noch nicht assimiliert hatten. Er nannte als ein derartiges
typisches Bild die Dialekte der Bukowina, die sich dem Moldauischen am Ende
anschließen.
Weigand nannte Mischdialekte, die Dialekte die durch Mischung
verschiedener anderer entstanden sind. Einer dieser Dialekte fand Weigand in
„Munții Apuseni “ und identifizierte diesen mit dem „ Dialekt der Motzen“.
Als Übergangsdialekt wurde von Weigand ein Dialekte bezeichnet, der
zwischen zwei verschiedenen Dialekten existiert.
Mit Hilfe der 67. Karte hat Weigand hervorgehoben, wo Sprachkontakt
der Rumänen mit anderssprachigen Völkern stattfanden.
Er entschloss sich eine Karte beizufügen, auf der nicht nur die
Sprachgrenzen nach außen hin, sondern auch die fremden Elementen auf dem
Lande und in den Städten angegeben wurden, soweit das ohne zu große
Detaillierung möglich war.
Neben diesen drei (Unter)Dialekten vermutete Weigand, dass es an der
Ostseite des Banats weitere Dialekte vorhanden seien, die von der Kleinen
Walachei ihren Namen erhalten haben. Weigand meinte, dass sich diese Dialekte
dem Banater Dialekt anschließen müssten.
Weigand vermutete, dass es in Maramuresch einen Dialekt mit einer
kleinen Sprachgemeinschaft gäbe, mit Merkmalen, die nur in diesem Gebiet
anzutreffen seien.
Weigands Intuition wurde später von anderen Forschern bestätigt, die zu
dem Schluss kamen, dass es (Unter)Dialekte des „dakorumenischen Dialekts “
gäbe.
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Neben diesen drei identifizierte (Unter)Dialekte wurden später auch der so
genannte „ Krischan Dialekt “ und „der Maramuresch – Dialekt “ erfunden.
13. In dem dreizehnten Kapitel mit dem Titel „ Weigand und die
Sprachwissenschaft“ habe ich Weigands große Rolle dargestellt, die er für die
Begründung der Sprachwissenschaft, aber auch der Dialektologie besaß.
Sein großer Verdienst war, dass er „ die rumänische Dialektologie
gegründet hat(…).Er war der erste , der sich methodisch an die Arbeit machte, mit
Hilfe eines einzigen effizienten Mittels in dieser Domäne, nämlich die Erforschung
auf dem Forschungsfeld.“ 271
Weigand könnte somit auch Dialektologe par exellence genannt werden,
da die Anfänge der rumänischen Dialektologie mit Weigands Dialektforschung sehr
verbunden sind.
Er gab dieser Domäne der– „Sprachwissenschaft“ viele konkrete
Erklärungen und Anregungen.
Nach seinem Tod hinterließ er viele Dialektstudien, Glossaren,
phonetische Transkriptionen sowie zahlreiche linguistische Karten, die später Teil
einer der bekanntesten Atlasse aus der ganzen Welt wurden.
Die zweite Evolutionsphase der rumänischen Dialektologie fand
zwischen den beiden Weltkriegen statt und dauerte bis ca. 1950. Sie wurde von
Sextil Puşcariu durch das „ Rumänischer linguistischer Atlas “, auch als ALR
bekannt.
Sextil Puşcariu war Weigands Student und er lernte in Leipzig von
seinem Professor, wie man die Forschung betrieb. Sehr interessant ist der
publizierte Artikel, der von Puşcariu nach Weigands Tod geschrieben wurde: „ mit
Weigands Tod verlor die rumänische Philologie einen von seinen besten Forschern,
die sie gehabt haben, und auch einen großen Animateur. (…) Was am meisten von
seinen Schriften bleibt, ist der Samen, der von ihm in den Geist seiner Schüler
gepflanzt wurde. “ 272
Die dritte Evolutionsphase der rumänischen Dialektologie wurde durch
das Werk „ Neuer linguistischer Atlas nach Regionen“ – NALR repräsentiert, von
denen nur drei Ausgaben veröffentlicht worden sind.
Um dieses Werk zu verwirklichen, haben mehrere Forscher aus
verschiedenen Regionen daran gearbeitet: Aus Bukarest, Cluj, Iaşi und
Timischwara, aber auch Dialektologen aus Chişinău und Cernăuți.
Die vierte Evolutionsphase wurde durch die Erscheinung des „ Atlas
linguarum Europae “- ALE gekennzeichnet, an der neben der Arbeit der
271
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rumänischen Dialektologen auch einige Forscher teilgenommen haben, welche die
Sprache der ungarischen Minderheit studiert hatten, aber auch Sachsen aus
Siebenbürger und Slawen.
Das Hauptwerk von Weigand bleibt ein wichtiges Werk für alle
Linguisten, Ethnographen, Folkloristen, Historiker und auch Politiker.
Weigands letzte Karte, die er in seinem Atlas eingeführt hat , wurde
1919 in Trianon in der „ Konferenz für Frieden “ verwendet und war die Basis, nach
der die Westgrenze von Rumänien gezogen wurde. Diese heutige Grenze stimmt
genau mit der blau – grünen Linie, die von Weigand gekennzeichnet wurde, überein.
14. In dem vierzehnten Kapitel mit dem Titel: „Weigand und die
Meinung seiner Fachkollegen “, präsentiere ich die Weise, wie Weigand von
seinen Nachfolgern wahrgenommen wurde. Außerdem habe ich dargestellt, wie
Weigands Forschungsarbeit von der Presse seiner Zeit verfolgt wurde.
Allein seine bloße Anwesenheit in einem Gebiet oder die Ankündigung
einer seiner Dialektforschung, ließ ihn auf die erste Seite der Zeitung erscheinen
.Mit viel Achtung und Respekt verfolgten die Printmedien die Arbeit des
Wissenschaftlers aus „ Lipsca “ (Leipzig).
15.In dem fünfzehnten Kapitel mit dem Titel: „ Die Entwicklung der
rumänischen Sprachwissenschaft zu Weigands Zeiten und danach “,
stellte die Art und Weise vor, wie sich die Linguistik-Studien entwickelten, nachdem
Weigand seine Forschung abgeschlossen hatte.
Ich erwähne alle drei Linguistik – Forschungszentren, die sich nach
Weigand in Rumänien entwickelt haben und die Iaşi, Cluj und Bukarest anwesend
sind.
Danach präsentiere ich alle linguistischen Atlasse von Weigand bis
heute mit Angabe ihrer Titelnamen und ihrer Verfasser.
Nachdem viele Fachforschungen durchgeführt worden waren, zog
man die Schlussfolgerung, dass zwischen den romanischen Sprachen der
dakorumänische Dialekt ein einheitliches Beispiel für ein linguistisches System sei.
Diese
Schlussfolgerung
wurde
formuliert,
nachdem
der
dakorumänische Dialekt mit der französischen und italienischen Sprache, aber auch
mit allen anderen romanischen Sprachen verglichen wurde.
Am Ende meiner Forschung ist mein das Resultat von großer
Bedeutung.
Alle Linguisten, die nach Weigand Dialektforschung durchgeführt
haben, leugneten Weigands Endergebnisse über die Verteilung der Dialekte auf
dem dakorumänischen Sprachgebiet nicht. Alle Linguisten, die Weigand
nachfolgten, kamen lediglich mit Ergänzungen. Manche glaubten, dass es neben
diesen drei von Weigand entdeckten (Unter)Dialekten noch zwei weitere gäbe:
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„ Der Krischaner Dialekt “ und „ Der Dialekt aus Maramuresch “.
Auch von Weigand wurden diese beiden schon vermutet, aber er hatte
nicht genügend phonetische Merkmale dieser Dialekte gesammelt, weshalb er sie
nicht als reale Dialekte verstand.
Als Neuheit galten die Kriterien, nach denen seine Nachfolger die
Dialekte klassifizierten. Nachdem die Dialekte des dakorumänischen
Sprachgebietes aufgeteilt wurden, gab es vermehrte Kriterien, um die Dialekte zu
klassifizieren.
16. In dem sechzehnten Kapitel mit dem Titel : „ Eine andere Art der
Feldforschung “, wird eine Parallele zwischen der Arbeitsmethode, die Weigand in
Rumänien verwendete, und die von J.Gilliéron in Frankreich benutzt wurde,
gezogen.
Mein Ziel war erkennen zu können, welche von den beiden Methoden
effizienter war. Man bemerkte, dass jede Forschungsmethode ihren Wert hat und es
kann nicht gesagt werden, dass die eine gut und die andere schlecht war. Beide
genannten Forscher erreichten als Endprodukt ihrer Forschungsarbeit die
Veröffentlichung eines renommierten Atlas.
J.Gilliéron wurde zu dem geschätzten Forscher, um eine
Dialektforschung in Frankreich durchzuführen, da er die klare Intuition des
lebendigen Elementes der Sprache hatte.
Es darf nicht vergessen werden, dass Gilliéron die französische Sprache
und ihre Dialekte sehr gut kannte, im Gegensatz zu Weigand, der Deutscher war,
nach Rumänien kam und die Sprache lernte und erst im Anschluss diese erforschte.
Im Laufe dieses Kapitels wird Gilliérons Ausbildung vorgestellt, sowie
seine Motivation, die ihn zur Dialektforschung führte, um seinen ALF zu
verwirklichen.
Beeindruckend ist unterschiedliche Herangehensweise dieses Gelehrten
im Bezug zu Weigands Methodik. Wie schon erwähnt, war Weigand der Meinung,
dass man für die Forschungsarbeit ausgebildete Leute brauchte.
Gilliéron entschied sich hingegen, dass er in der Feldforschung nur
einen ungebildeten Forscher schicken müsse, der jedoch ein besonderes gutes
Gehör haben sollte.
Dieser Spezialist, der statt Gilliéron auf die Feldforschung ging, um die
Dialektforschung von Gilliéron zu erledigen, war Edmont Edmond.
Der Fragebogen wurde von J. Gilliéron selbst entworfen und mit Hilfe
der isolierten Wörter erstellt, genauer gesagt „ Syntaktik isolierte “,und kann
rekonstruiert werden mit den Ergebnissen, die auf den Atlaskarten
zusammengefasst waren.
Im Gegensatz zu Weigand, der seinen kompletten Fragebogen in den
Jahresberichten publizierte, könnte Gilliérons Fragenbogen lediglich rekonstruiert
werden, da diese nicht veröffentlicht wurden.
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Die Anzahl der Fragen auf den Fragenbögen überschritt die 1900, und
sie wurden so konzipiert, dass er anhand der Antworten Auskunft über die
Morphologie, Syntax und den Wortschatz der Dialekte bekam. Aus diesem Grund
hatte er auf seinen Fragenbögen neben Volkstermini auch genug andere Wörter
eingefügt, um zu verfolgen, wie sie von den Dialekten assimiliert wurden und wie sie
in verschiedenen Regionen verteilt waren.
Gilliéron bevorzugte für seine Fragenbögen die Wörter, die gewöhnlich
Dinge oder Lebewesen benannten.
So bald das Forschungsmaterial von E. Edmond gesammelt worden
war, war jede Änderung oder Ergänzung verboten.
Die Ergebnisse der Dialektforschung jeder Region wurden in einem
besonderen Heft gesammelt, dessen Einleitung geographische Informationen
enthielt. Jeder untersuchten Gemeinde wurde ebenso eine Zahl zugeordnet.
Nach der Erstellung des Fragebogens wurde der Routenplan
festgestellt. Er enthielt 639 Ortschaften, so dass alle französischen, provençalen
und francoprovençalen Dialekte zusammen mit ihren Unterteilungen auf den
Atlaskarten dargestellt werden konnten.
Als E. Edmond seine ausgewählte Person suchte, bevorzugte er die
Einheimischen, die den Dialekt ihrer Gegend mit allen Merkmalen kannten.
Hinzukommend mussten sie auch die Hauptmerkmale ihres Dialektes
kennen, um eine freies, entspanntes Gespräch führen zu können.
E. Edmond befragte in fast jedem Ort eine ausgewählte Person, dennoch gab es
auch 70 Gemeinden, wo er zwei Personen, meistens ein Ehepaar, für seine
Dialektforschung einsetzte.
17. In dem siebzehnten Kapitel mit dem Titel „ Der Anfang der
Sprachwissenschaft in Deutschland “ werden die Anfänge der Dialektforschung in
Deutschland vorgestellt.
In Deutschland war Georg Wenker der erste Forscher, der an einer
Erstellung eines Atlas arbeitete.
Dieser Wissenschaftler wollte die Existenz von Dialekten und
Dialektgrenzen beweisen. Er dachte sich einen Fragebogen aus, der 300
Wörter enthielt, um 40 kurze Sätze zu bilden.
Die Sätze wurden in der literarischen Sprache geschrieben und durch
die Post an Lehrer und an ausgebildete Leute aus den Dörfern versendet.
Diese mussten die Sätze in ihrem Dialekte erfassen. Außerdem wollte
Wenker die Namen, den Dorfnamen, und den Geburtsort der ausgewählten
Personen wissen.
Die Briefe, die zu Wenker zurückkamen, bildeten die Grundlage für
seinen Atlas.
Alle drei Linguisten, die in der vorliegenden Arbeit dargestellt werden,
haben durch ihre verschiedenen Forschungsmethoden die Basis für die
Sprachwissenschaftsgeographie geschaffen.
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Die Hauptaufgabe dieser Disziplin ist durch die Dialektforschung (im
Allgemeinen) und nicht durch die gemeinsamer Sprache vertreten. Auf diesem
Grund haben einige Forscher diese Forschungszweige als Sprachgeographie oder
Dialektgeographie bezeichnet.
Die Verdienste derjenigen, die diese Fachrichtung begründet haben, sind
sehr groß, da sie die historischen, folklorischen, politischen, geographischen und
ethnographischen Seiten eines Volkes einbezogen.
Weigands Forschung kann hierbei sicherlich als ein Stützpfeiler der
Dialektologie vorgestellt werden.
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