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Fiºele de faþã sunt rodul unor cercetãri
intreprinse independent de cei doi autori pe un palier
de timp cuprins între 1970 – 2010. Cercetarea
iniþialã s-a fãcut pe un corpus de texte folclorice
culese ºi transcrise de Miron Blaga, cu
preponderenþã între anii 1970-1980, ºi pe relevee
fonetice, morfosintactice, dar mai ales lexicale ale
aceluiaºi, pe un interval de timp foarte lung (1970-
2010), chiar dacã în salturi. Cercetarea a continuat
prin constituirea unei arhive sonore, prin
înregistrãri pe bandã magneticã ºi pe suport
electronic, realizate între anii 2003-2010 de
Octavian Blaga. Unele aspecte de lexic au fost
surprinse din mers, în timpul vizitelor de lucru, ca
ºi a unor situaþii cotidiene, participând la activitãþi
colective sau în contexte familiale etc.

Unul dintre scopurile acestor cercetãri,
obiectivate ºi în volumele precedente ale celor doi
autori dedicate arealului, a fost desenarea tuºelor
importante ale fizionomiei graiul criºan vorbit în
Remeþi, degrevatã oarecum de influenþele moderne
ale ultimilor 30-40 de ani.

Informatorii principali au fost sãtenii de vârsta a
treia (nãscuþi aproape exclusiv înainte de al doilea
rãzboi mondial). Afirmãm – pentru a câta oarã? –
urgenþa cu care trebuie abordatã prelevarea de date
lingvistice ºi etnografice, la nivel naþional, de la
ultima generaþie de þãrani care pãstreazã mostre
esenþiale de autentic. Dupã dispariþia acestei
generaþii, cercetãtorii domeniului se vor muta,
definitiv, în arhive, ºi este de responsabilitatea
noastrã, a celor de azi, sã le alimentãm, aºa cum au
fãcut-o, uneori cu sârg, ºi cei dinaintea noastrã.


