
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ediția a V-a 
 

 

 

 

Acest glosar al vorbirii bănățăne este alcătuit din alăturarea centralizatoarelor glosarelor din 

 zona de șes  

 zona de deal din Banatul istoric  

 zona din sudul Dunării, din Serbia - glosarul domnului Durlic Păun 

 

 

 

 

 

 

 

Lucrare concepută și coordonată  

de domnul Vasile Linția  
președinte al Asociației pentru Vorbirea Bănățană  



 

Despre vorbirea și literatura bănățană 
 

„Continuitatea organică a unui popor de-a lungul vremilor o atestă însăși limba sa. Ori 

subdialectul bănățean, și mă gândesc numai la graiul viu al poporului, e tocmai atât de 

conservativ în această privință, că procesul continuității nu l-a putut turbura nici chiar 

fermentația slavă. Datorită conviețuirii bănățenilor în vremurile sure ale năvălirilor, 

conviețuirii liniștite și firii molatice a slavilor, avem să-i atribuim că subdialectul bănățean are 

atâtea elemente slave în limbă. Pe altă cale nu puteau intra, nu puteau pătrunde ingredientele 

străine în acest grai conservativ al bănățanului. Dar ce a intrat, a trebuit să se adapteze, să se 

asimileze și încă atât de mult, că linquiștii numai cu greu răzbat aceste elemente străine, pe cari 

le-a topit timpul în elementul cel puternic latin.” (Lucian Costin: Considerațiuni generale 

asupra dialectului bănățean) 

„Cel dintâi cercetător român care a demonstrat cu argumente convingătoare existența 

variantei literare bănățene a fost lingvistul ieșean G. Ivănescu. În concepția sa, încă din secolul 

al XVI-lea se poate distinge o variantă bănățeană a limbii române culte, pe care o găsim 

întrebuințată prima oară în Palia de la Orăștie (1582), iar mai apoi în toate scrierile românești 

elaborate în Banat ori în Țara Hațegului. Chiar dacă numărul și importanța monumentelor de 

limbă scrisă reprezentative pentru această variantă cultivată a românei nu se află pe același plan 

cu textele redactate în celelalte variante literare românești (moldoveană, munteană și 

transilvăneană), existența ei ca unitate distinctă în cadrul vechii române culte nu poate fi 

contestată. În mare, structura variantei literare bănățene din veacul al XVI-lea este foarte 

asemănătoare cu a celorlalte variante de tip nordic (transilvăneană și moldoveană), deosebindu-

se de acestea doar prin cîteva trăsături proprii. După cum remarca G. Ivănescu, până pe la 1700, 

dialectul literar bănățean ar putea fi considerat o variantă foarte apropiată a dialectului literar 

din centrul Transilvaniei. (…) 

În veacul al XVIII-lea, cînd se produce unificarea spontană a variantelor literare în 

cărțile bisericești tipărite, evenimentul se răsfrînge și asupra “dialectului” bănățean. Doar în 

manuscrise și în textele laice se păstrează vechea manieră de exprimare cultă, cu unele norme 

specifice graiului din această zonă, cărora li se adaugă altele noi, de proveniență populară.    

După cum remarca G. Ivănescu, spre sfîrșitul secolului al XVIII-lea „dialectul” 

bănățean a fost adus la o nouă viață prin curentul latinist. Acest lucru n-a fost înțeles pînă acum. 

Unele din formele latinizante ale scriitorilor latiniști de la Maior încoace (Țichindeal, Bojîncă, 

apoi cei care au activat între 1840 și 1880), de exemplu: scamn (…), sum / ? “sînt“ (pers. I 

sing.), nat “om“ (la Bojîncă, Anticile Romanilor, I, p. 9), nu sînt altceva decît elemente 

bănățene, unele deja existente în scrisul bănățean din secolul al XVIII-lea. De la Maior pînă la 

ultimii latiniști are loc o fuziune a dialectului literar ardelean cu cel bănățean, care-și impune 

unele particularități ale sale tuturor scriitorilor latiniști. Cum vom vedea mai jos, opinia lui G. 

Ivănescu se confirmă întru totul, mai cu seamă dacă ne referim și la contribuția filologilor 

bănățeni, în special a lui P. Iorgovici și a lui C. D. Loga, la perfecționarea și dezvoltarea limbii 

române culte în Banat. 

Opinia lui G. Ivănescu privitoare la existența variantei literare bănățene a fost 

împărtășită și pe larg argumentată de I. Gheție, în masiva sa carte Baza dialectală a românei 

literare (București, 1975). 



Urmărind în mod cronologic monumentele de limbă literară apărute în Banat sau 

elaborate de bănățeni, înregistrăm la sfârșitul secolului al XVI-lea în regiunea Banat-

Hunedoara două cărți traduse, și anume: Cartea de cîntece  și Palia de la Orăștie. 

Dintre cărțile bisericești copiate pe teritoriul Banatului în secolul al XVII-lea amintim: 

Catehismul, Psaltirea în versuri, Catehismul catolic, Alexandria, Floarea darurilor, Rujdenița. 

Fiind scrise în alfabet latin cu ortografie maghiară, textele bănățene aparținînd secolului al 

XVI-lea nu circulă în alte regiuni, ele se prezintă oarecum izolat și nu reflectă influențe din 

afară. În același timp, inovațiile puse în circulație de bănățeni nu au avut efect asupra scrierilor 

din celelalte zone ale țării. În felul acesta se explică de ce forma analogică de imperfect 

persoana a III-a plural în –u rămîne necunoscută dincolo de granițele Banatului și Hunedoarei 

pînă la sfîrșitul secolului al XVIII-lea. Banatul și Transilvania de nord nu au condiții deci să 

participe la realizarea normei unice supradialectale. 

Această stare de lucruri se menține de-a lungul secolului al XVII-lea și în prima 

jumătate a secolului al XVIII-lea. Textele literare bănățene în această perioadă sunt puține: o 

Psaltire în versuri, tradusă probabil de parohul Lugojului Stefan Fogarași, o Odă a lui Mihai 

Halici-junior intitulată Carmen primo et unigenitum linguae romano-rumanae, un dicționar 

român-latin, cunoscut sub denumirea Anonymus Caransebesiensis și atribuit tot lui M. Halici, 

precum și un dicționar trilingv: latin-român-maghiar, cunoscut sub numele de Lexicon 

Marsilianum. Și aceste texte sînt scrise tot cu litere latine și ortografie maghiară. 

Cu slove chirilice sînt scrise un Ceaslov, un Octoih, un Minei și un Miscelaneu. Nici în 

aceste texte nu se observă vreo influență din afară. Varianta literară bănățeană stă în legătură 

doar cu graiurile locale, fără a exercita o înrîurire mai puternică asupra celorlalte variante 

literare. 

Spre sfîrșitul secolului al XVIII-lea are loc începutul unui proces de modernizare a 

culturii românești, iar primatul cultural îl dețin acum ardelenii și, parțial, bănățenii. Cărțile 

traduse, adaptate sau elaborate de ei, aparțin și altor domenii nu numai bisericii, cultura 

primește un caracter laic, iar literatura bisericească este scoasă treptat din circuitul culturii. 

Apar lucrări de ortografie și gramatici, dicționare, cele mai multe în Transilvania. Ardelenii și 

bănățenii urmează modelul oferit de limba latină clasică. 

Astfel, după o perioadă de aproape o sută de ani de absență, Banatul reintră în activitatea 

culturală și participă la mișcarea literară românească. La această acțiune de emancipare 

culturală a românilor bănățeni au participat Nicolae Stoica, Dimitrie Țichindeal și succesorul 

său, Mihail Gașpar, Paul Iorgovici și Constantin Diaconovici Loga, revoluționarul Eftimie 

Murgu, Mihai Roșu, Valeriu Braniște și alți oameni de cultură bănățeni.” (Lia Magdu, Normă 

și dialect în limba scriitorilor bănătani de la sfîrșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului 

al XX-lea, Novi Sad, 1980, pp. 27-29) 

„În secolul al XIX-lea, după ce a efectuat mai multe anchete lingvistice în rândurile 

românilor bănățeni – printer ei aflându-se și cei din satele Coștei, Alibunar și Petrovasâla din 

actualul Banat sârbesc – marele lingvist german Gustav Weigard a afirmat că fiecare sat 

românesc ăși are dialectal său propriu, prin “dialect“ el înțelegând, desigur, particularitățile 

fonetice și de vocabular ce diferențiază vorbirea românilor din localități diferite. Asemenea 

diferențieri le-a relevant, câteva decenii mai târziu, și Petru E. Oancea (Tata Oancea, cum I se 

spunea de obicei), unul dintre primii poeți în grai bănățean: “De exemplu, scrie el, în satul 

nostru (Vasiova, din actualul județ Caraș-Severin) oamenii stau la givan, altundeva la taină, 

altundeva la turvin, altundeva la zbor, deși de fapt cu toții stau de vorbă”. 



În urma acestor afirmații se impune, totuși, următoarea precizare: în ciuda acestor 

deosebiri din vocabularul (ori din pronunția unor cuvinte) românilor, limba română în 

totalitatea ei, deci și vorbirea/graiul/„dialectul” românilor din Banat are caracter unitar, în 

sensul că românii din diferite provincii istorice și, cu atât mai mult, cei din aceeași zonă/regiune 

etno-folclorică și geografică, se pot înțelege total între ei atunci când se întâlnesc unii cu alții, 

tocmai pentru că deduc din context sensul cuvintelor diferite de cele ale lor, pe care le-au folosit 

interlocutorii.” (Ioan Cipu, Toracu Mare – pagini de istorie, Vorbie dân băbăluc – Vocabular 

torăcean)  

„Graiurile vorbite în Banat au atras încă din secolul trecut atenția multor cercetători 

români și străini. Sînt cunoscute încercările lăudabile ale lui Athanasie Marian Marienescu, 

Emile Picot, Enea Hodoș și Bogdan Petriceicu Hasdeu, care, în ciuda unor lipsuri legate de 

metoda de investigație, au făcut cunoscute în a doua jumătate a secolului al XIX-lea câteva 

particularități dialectale bănățene, dintre care unele au rămas valabile.” (Marin Petrișor, 

Graiurile insulare dacoromâne) 
  



Câteva precizări 

 

 

 Acest glosar al vorbirii bănățăne este alcătuit din alăturarea centralizatoarelor glosarelor 

din zona de șes și zona de deal din Banatul istoric, împreună cu glosarul domnului Durlic Paun 

din zona de sud a Dunării, din Serbia.  

 Lucrarea scoate în evidență fondul comun de cuvinte din cele trei zone, precum și 

diversitatea exprimărilor. Această lucrare s-a scris în alfabetul limbii române, cu singura 

adaugare a lui „dz” pentru consoana specifică vorbirii bănățăne. Pe lângă cuvintele dinstincte 

precizate, au fost introduse în lucrare și expresiile consemnate în unele glosare. Lista glosarelor 

prelucrate până în prezent se afla la capitolul „Bibliografie”. Mulțumim tuturor autorilor 

acestor lucrări. 

 În continuare vom prelucra și introduce în glosar lucrările: Dictionarium latinum 

Valahorum (primul dicționar al limbii române), Dicționarul lui Marsili, cuvinte din vechile 

scrieri (Palia de la Orăștie, culegeri și creații populare scrise de primii autori bănățeni, cuvinte 

din creațiile acestora), glosare din creațiile literare ce au apărut recent și apar în continuare, 

cuvintele din atlasele lingvistice ale regiunii Banat, Voivodina și Valea Timocului, culegeri de 

cuvinte din zonele bănățene ale judetelor Mehedinți, Hunedoara, Arad. 

 Vom insista în continuare ca specialiști în domeniu să finalizeze gramatica completă  a 

Vorbirii Bănățăne. Lucrarea de față este alcătuită în raport cu normele Dicționarului limbii 

romăne, mai puțin precizările etimologice.  

Lucrarea ce o realizăm nu este o lucrare de „laborator”, ci o acțiune de salvare și 

promovare a acestei vorbiri minunate, pentru a dăinuii atâta timp cât va dăinui poporul român.  

Pentru conceperea și derularea acestui proiect ne-am consultat cu următorii oameni de 

cultură și specialiști în domeniu: 

 Beltechi Eugen  

 Murariu Ion 

 Turcuș Aurel  

 Almăjan Ion Marin 

 Barbu Vasile 

 Bogdan Dascălu Doina 

 Căliman Ion 

 Dascălu Crișu 

 David Ioan 

 Deleanu Marcu Ioan 

 Durlic Păun 

 Gațovici Slavoliub 

 Groza Teodor 

 Jovanovici Romanța 

 Pantaleone Daniele 

 Stavilă Tania 

 Stoiț Ionel 
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