
    Miron Blaga, Octavian Blaga 

 

Câteva aspecte ale graiului 

din Remeţi (Bihor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MIRON BLAGA, OCTAVIAN BLAGA 
 

 

 

 

 

 

 

 

Câteva aspecte ale graiului 

din Remeţi (Bihor) 
Fişe de lucru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Bihor 

Oradea, 2010 



 

 

 

ISBN 978-973-0-09804-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiparul a fost executat de Original Prod SRL Oradea.  

Tehnoredactare şi copertă: Octavian Blaga. 

Foto Addenda: arhiva Sorin Dorel Blaga (atunci); Octavian Blaga, Theodor 

Domocoş, Andreea Dumiter, Alexandru Teoran (acum).  

 



Cuprins 
 

 

I. Generalităţi / 7 

1. Metodologia de lucru / 8 

2. Observaţii generale / 11 

3. Observaţii particulare / 15 

4. Informatorii / 21 

5. Transcriere fonetică. Simboluri, sigle şi abrevieri / 23 

6. Bibliografie / 26 

II. Elemente de fonetică / 31 

1. Unităţi segmentale / 31 

2. Unităţi suprasegmentale / 37 

III Aspecte de morfosintaxă / 42 

IV Faţete ale lexicului / 45 

1. Câteva aspecte ale fizionomiei lexicale / 45 

2. Câteva dezvoltări lexicale / 49 

3. Vocabularul ocupaţiilor / 56 

4. Lexicul instalaţiilor tehnice / 59 

5. Cuvinte în bucătărie / 61 

6. Nomenclator de vase, veselă, unelte şi ustensile de 

bucătărie / 70 

7. Industria casnică a îmbrăcăminţii şi lexicul ei / 75 

8. Glosar de lucru / 79 

V Onomastică / 93 

1. Antroponimie / 93 

2. Inventar de porecle / 94 

3. Nume de animale / 97 

4. Microtoponimie / 98 

VI Addenda fotografică: Atunci şi acum / 103 

 



 
 

HartaDUMITER aşezărilor umane de pe Valea Iadului (Bihor). 

 

 



[Miron Blaga, Octavian Blaga] 

*Câteva aspecte ale graiului din Remeţi+ 

 

7 
 

I. Generalităţi 

 

După o monografie dedicată arealului geo-etnografic al Văii 

Iadului (Bihor)BLAGA1 şi două colecţii de texte folclorice culese din 

zonăBLAGA2,3, autorii îşi propun să dedice un studiu - în fapt, cum 

indică şi subtitlul Fişe de lucru, volumul de faţă fiind doar o schiţă - 

graiului folosit de locuitorii satului Remeţi (prescurtat GCR, pentru 

graiul crişan din Remeţi), unul dintre cele trei sate aşezate pe firul 

Văii Iadului (comuna Bulz, judeţul Bihor).  

Satul Remeţi este astăzi o aşezare complexă, care şi-a mai pierdut 

din caracterul risipit al satului de munte, fără a renunţa la locuitul în 

cătune, dar urbanizându-şi centru, inclusiv prin construcţia de 

blocuri, odată cu dezvoltarea unor amenajamente hidroelectrice de 

amploare în anii socialismului, determinante în schimbarea pei-

sajului şi a mentalităţii colective; un alt factor deviant în structura 

etnomorfologică a satului este intensificarea practicării turismului, 

prin deschiderea a numeroase pensiuni, înfiinţarea unei tabere 

şcolare, dar şi prin dezvoltarea adiacentă a unui sat de vacanţă de 

peste 300 de case, Coada Lacului Leşu, suprapus parţial peste 

cătunul Poiana; satul de vacanţă nu are încă statut administrativ 

independent, proprietarii caselor/vilelor sunt exclusiv de pro-

venienţă urbană; doar câteva familii locuiesc în zonă în mod 

permanent. 

Cercetarea noastră tratează aspecte de fonetică descriptivă şi 

fonetică funcţională, aspecte de morfologie, sintaxă şi topică, dar 

mai ales aspecte de lexic ale GCR, de multe ori în raport contrastiv 

cu graiul crişan (GC) şi cu româna standard (RS). Tangenţial, sunt 

atinse şi aspecte de pragmatică, stilistică şi etimologie. 

Lucrarea se adresează în principal specialiştilor. Totuşi, am 

manifestat o insistenţă relativ moderată asupra transcrierilor 
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fonetice, textele ilustrative putând fi urmărite prin consultarea în 

avans a siglelor şi abrevierilor, v. infra, şi de un public mai larg. 

Un gând de gratitudine se îndreaptă spre dincolo de văzuturi 

către prof. dr. Gheorghe David, care, ca director al Centrului pentru 

Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Bihor, a încurajat şi 

susţinut mereu eforturile noastre. Mulţumim dlor Mircea Augustin 

Sărăcuţ, înv. Dan Lazăr, primar, respectiv viceprimar al comunei 

Bulz, şi prof. Tecsi Francisc, director al Şcolii 08 Bulz, care ne-au 

descurcat în chestiuni administrative. Last, but not least, tuturor 

informatorilor noştri, şi, în special, informatorului nostru principal, 

care, cu răbdare de fier, a parcurs întregul nostru material, dna 

Margareta Blaga, mama, respectiv bunica autorilor. Fără aportul 

domniei-sale, acest volum ar fi fost foarte sărac, dacă ar fi fost cu 

putinţă.  

 

1. Metodologia de lucru 
Fişele de faţă sunt rodul unor cercetări intreprinse independent 

de cei doi autori pe un palier de timp cuprins între 1970 – 2010. 

Ambii autori sunt născuţi în zona geografică cercetată, petrecându-

şi copilăria, dar şi mulţi alţi ani, în arealul cercetat. Cercetarea 

iniţială s-a făcut pe un corpus de texte folclorice culese şi transcrise 

de Miron Blaga, cu preponderenţă între anii 1970-1980, şi pe 

relevee fonetice, morfosintactice, dar mai ales lexicale ale aceluiaşi, 

pe un interval de timp foarte lung (1970-2010), chiar dacă în salturi. 

Cercetarea a continuat prin constituirea unei arhive sonore, prin 

înregistrări pe bandă magnetică şi pe suport electronic, inclusiv cu 

cameră video, realizate între anii 2003-2010 de Octavian Blaga. 

Unele aspecte de lexic au fost surprinse din mers, în timpul vizitelor 

de lucru, ca şi a unor situaţii cotidiene, participând la activităţi 

colective sau în contexte familiale etc. Cercetările continuă. 
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Unul dintre scopurile acestor cercetări, obiectivate şi în volumele 

precedente dedicate arealuluiBLAGA1,2,3, a fost desenarea tuşelor 

importante ale fizionomiei GCR, degrevată oarecum de influenţele 

moderne ale ultimilor 30-40 de ani, dar fără a le ignora cu 

desăvârşire.  

Este de ce informatorii de bază au fost sătenii de vârsta a treia 

(născuţi aproape exclusiv înainte de al doilea război mondial, 

denominaţi generic generaţia III, prescurtat gen. III). Afirmăm – 

pentru a câta oară? – urgenţa cu care trebuie abordată prelevarea 

de date lingvistice şi etnografice, la nivel naţional, a ultimei 

generaţii de ţărani care păstrează mostre esenţiale de autentic. 

După dispariţia acestei generaţii, cercetătorii domeniului se vor 

muta, definitiv, în arhive, şi este de responsabilitatea  noastră, a 

celor de azi, să le alimentăm, aşa cum au făcut-o şi alţii înaintea 

noastră. 

Cercetarea GCR, departe de a fi exhaustivă, a scos în evidenţă 

multe aspecte inedite, surprinzătoare. Acesta este motivul pentru 

care am preferat să propunem aceste fişe de lucru incomplete, în 

loc de a amâna prezentarea unor rezultate finale, cu speranţa de a 

încuraja şi alţi cercetători să purceadă acum pe aceeaşi cale; iar ca 

instituţii specializate (ne referim cu osebire la centrele judeţene de 

cultură tradiţională) să hotărască, cele care nu fac acest lucru în 

mod consecvent, deschiderea urgentă a unui capitol bugetar 

dedicat prelevării de date lingvistice de acest tip. 

Revenind la metoda noastră de lucru: în etapa a doua ne-am 

îndreptat atenţia spre alte două generaţii de săteni-informatori, 

urmărind în principal persistenţa în lexic a cuvintelor glosate, pe 

două paliere de vârstă: adulţi în jurul a 30 de ani şi elevi ai claselor a 

VII-a şi a VIII-a ai Şcolii generale din Remeţi, născuţi în localitate. 

Micul tezaur lexical a fost parcurs împreună cu noii informatori, 

stabilindu-se cuvintele ieşite din uz sau cele puţin frecventate, iar 

apoi şi deplasările la nivel fonetic şi morfosintactic. Încă nu s-a 
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finalizat statistic gradul de activitate/pasivitate al lexicului gen. III în 

uzajul generaţiilor tinere. 

A doua generaţie ţintită (născută în decada 70-80 a secolului 

trecut, generaţia II, gen. II) a adus însă şi completări lexicale, dar mai 

ales onomastice. De un mare ajutor ne-au fost informatorii Nicolae 

Brade (Blondu) Ioan Daniel Popa (Mititelu), cărora le datorăm cea 

mai mare parte a capitolului onomastic.  

A treia generaţie (copii născuţi după 1995, generaţia I, gen. I) a 

fost supusă probei re-cunoaşterii intrărilor lexicale din Glosarul de 

lucru (v. infra), dar testarea capacităţii de pronunţare după normele 

fonetice locale a fost aleatorie. S-a parcurs, pe grupuri constituite 

funcţie de provenienţa informatorilor (a – 2 x Remeţi centru, b – 2 x 

cătun Poiană/Pă luncă, 1 x cătun Daica, c – 1 x cătun Sturzeşti, 1 x 

cătun Drăguş), întreg glosarul stabilit pe baza informaţiilor gen. III. 

De asemenea, am înregistrat poreclele pe care şi le atribuie. În 

Glosar, infra, intrările în bold sunt cuvinte pe care informatorii 

acestei generaţii le cunosc înţelesul, iar cele în normal – cuvinte 

necunoscute; un set restrâns de cuvinte apar în italic, evidenţiind 

ezitarea, cunoaşterea prin deducţie ori ca o consecuţie a sugestiei. 

Informatorii au primit de asemenea reproduceri scrise după 

înregistrările cu gen. III, fără transcriere fonetică, pentru a le citi şi a 

verifica, astfel, diferenţele de pronunţie. Menţionăm aici, fără a 

insista, că dificultăţile de pronunţare au fost rare, ele apărând 

evident la un singur caz din gen. I centru. Gen. I este capabilă să 

treacă relativ uşor de la vorbirea bătrânească la vorbirea literară (v. 

infra). Notăm şi uşoare influenţe locale în pronunţarea limbii 

standard, unde întâlnim accidente de palatalizare.  

În redactarea lucrării, ne-am ghidat după normele scrierii aca-

demice sugerate de AndronescuANDRONESCU,passim. 

Rezultatele au fost fişate după sectorul lingvistic de care aparţin, 

fie fonetic, fie morfosintactic şi topic, fie lexical şi onomastic. 
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Metodei noastre de lucru i se pot imputa anumite carenţe, însă ea 

a dat roade. Sperăm ca acestea din urmă să fie evidente în paginile 

care urmează. Şi mai sperăm ca aceste pagini să nu rămână 

singurele care să vadă lumina tiparului din această complexă 

cercetare. Credem că merită să continuăm pe acest drum. 

 

2. Observaţii generale  
Graiul vorbit de locuitorii Remeţilor (GCR) aparţine subcodului 

crişan (GC) al limbii române (RS), cu similitudini marcante cu graiul 

vorbit în subzona Bratca, satele Ponoară, Lorău şi Damiş, fără a 

rămâne indiferent la interacţiunea cu graiul subzonelor Crişului 

Negru (Beiuş) sau al Crişului Repede inferior (Bulz, Borod, Bucea, 

Negreni) şi al Văii Drăganului (Traniş, Lunca Vişagului, Valea 

Drăganului).  

Cercetarea noastră asupra GCR este, principial, de natură 

diacronică, însă, sincronic, nu avem de-a face cu o comunitate 

lingvistică unitară. Fidelitatea lingvistică faţă de GCR a generaţiilor 

tinere este minimă, iar piaţa lingvistică în care cei mai tineri locuitori 

ai Remeţilor operează nu mai este restrânsă la interacţiunea cu mici 

comunităţi învecinate. 

Informatorii noştri gen. III fac, fără excepţie, trei tipuri de 

distincţie referitoare la conceptul general de limbă. Există áltji 

límbdji / cúmu+i mnjemţásca (desigur, termenul de limbă este nou 

intrat în GCR) şi există límba nuo+ástî, dar límba nuo+ástî se 

vorbeşte pă duomnjéştji / ↘cum auz la tilivizór şi pă bătrânjéştji, 

bătrânjáscî pe care unii o consideră strâcátî, dar alţii cred că aşé so 

vorovít ↗djintătdja.úna // numa dji˚amú să vorovéştji / ↘pă 

duomnjéştji, însă tot pă bătrânjéştji, dar spúrcat, vorbesc vidjicánjii şi 

ardjilénjii, aflaţi în zonele limitrofe corespondente arealului Beiuş 

(dji pă Vidjíc) şi arealului Drăgan (dji pă Ardjél). 
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Vorbirea bătrânească se comportă ca un sistem conservativ, 

regresiv şi defensiv. Sugestiv, de altfel, femeile din gen. III îşi 

acoperă uneori gura cu basmaua, ca pe un organ nefolositor, atunci 

când vorbesc cu uon domn, iar bărbaţii vorbesc cântărit, fără grabă, 

alegându-şi cu grijă cuvintele. Un studiu de estetică a gesturilor 

corelate cu vorbirea s-ar impune, fără doar şi poate. Doar 

acceptarea comunitară poate aduce cercetătorul în situaţia de a 

surprinde cele mai fine nuanţe de intonaţie, jonglările cu intenţie 

semantică în suprafixare, inventarierea complexei arii semantice 

sexuale ori a blastámnjelor (sudálmelor), chiar şi a čufálelor 

(prolícilor), păstrate ca un secret comunitar, cu semanteme 

neaşteptate ş.a.m.d. 

În repertoriul verbal gen. III, neologismele recente, practic 

importuri din RS, cel mai adesea prin mijloace media, sunt uşor 

sesizabile prin acordările fonetice pe care le suferă. Dacă gen. III nu 

are ezitări în a identifica termenii noi ca neaparţinând GCR, deja 

începând cu gen. II nu mai e clar dacă unele cuvinte sunt noi în 

vorbirea locului. Cât despre gen. I, notăm faptul că, dacă un cuvânt 

bătrânjésc este omonim sau măcar prezintă omofonii cu un cuvânt 

RS, ei vor identifica prima dată - sau doar - sensul din RS. 

Tinerii gen. I percep graiul ţărănesc tot ca vorbire bătrânească şi 

admit că îl folosesc mai ales în situaţii colocviale în care sunt 

implicaţi şi cei vârstnici. Cu toate acestea, faţă de vocabularul 

prezentat de noi şi parcurs împreună cu ei, manifestă un interes 

excepţional, fiind doritori să înveţe şi să reţină cuvintele pe care nu 

le cunosc. Cum am menţionat supra, o statistică adecvată nu ne-a 

stat încă la îndemână să împlinim; îndrăznim totuşi să avansăm 

nişte procente, fără implicaţii în gradarea vocabularului pe scara 

activ/pasiv: elementele lexicale din glosarul prezentat gen. II şi gen. 

I au un grad de recunoaştere de puţin peste 80% la gen. II şi de 

puţin sub 70 % la gen. I cătun; gen. I centru coboară sub un prag de 

60% cuvinte recunoscute.  
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Este neuniform modul cum gen. III se raportează la graiul pe care 

îl folosesc. Unii bătrânii privesc depreciativ GCR, socotindu-l strâcát. 

Suntem acum în sfera metaforicului, pentru că de stricat, cî 

cáru şi, la fel, cî cárnje; numai că în GCR şi uo+áminjii

cî „se schimbă în rău”, aşa cum avem mu.i+éri strâcátji 

„desfrînate” şi drúgî strâcátî „impotenţă”. Iată că şi limba se strică, 

într-o falsă raportare pe care o fac unii bătrâni atât la dómnjii cu 

care s-au intersectat în ultimii ani (intelectualitate, turişti), cât şi la 

limba standard pe care o pot auzi azi cotidian la televizor sau radio. 

Pentru a nu zădărnici încercarea noastră de a consemna un 

vocabular autentic, viu, am depus eforturi pentru stabilirea unor 

situaţii de confort înaintea înregistrărilor, în primul rând prin 

acomodarea vorbirii noastre la graiul local şi invocarea baştinei 

noastre. Totuşi, nu o dată şi nu unul singur dintre informatorii gen. 

III îşi apără tezaurul lexical în faţa acestei teze, derivată dintr-un 

complex de inferioritate neavenit. De pildă, urmărind semantemul 

„prost” împreună cu MB, NB şi IDP, din generaţii diferite, am 

înregistrat o discuţie explicită în această privinţă. O reproducem, nu 

pentru bogăţia sinonimică debordantă: 

MB ↗îi zâč toncală+ú / ↗îi zâč bombală+ú / ↗îi zâč dudán 

/ ↘ tji fórmili zâč // şi ↗prostală+ú / şi ↗tontală+ú // 

↗natafle+áţî // ↘ála+˚i că nu ştjíi / ↗méri / ↘o vínji // 

↗tjiútji // ↗tjútje méri / ↗tjútje vínji / ↗tjútj ncî ↘ĉ

njì 

NB [ri] mutjincă+ú / tutală+ú 

IDP [in] debíl 

MB [af+ ↗tač mă / ↘nu to.í // ↗ála ↘nu+˚i bun 

IDP ↗ba / şti+u ↗io 

MB debíl [me] // ála+˚i dji la ↗tilivizór / nu zâĉém noi 

↘aşé 

IDP ↗ba / ↘că i+o+˚ t ↗pă bunícu 
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MB [af] ↗ ˚a+i pă drácu // ↘po+átji dili+ú // [ri] ↘tu 

i+eştj amú / ↗ca ála cu grébla! 

MB face referire la episodul în care un copil de la ţară, ajuns 

domn - şi este de subliniat semantismul „orăşan” -, se întoarce la 

ţară şi nu îşi aminteşte cum i se spune greblei până este lovit de 

instrument în moalele capului. Evident, MB avea dreptate, debíl nu 

este un cuvânt din bătrânjáscă, deşi a intrat şi în vocabularul 

localnicilor, însă probabil abia în ultimele decade, urmare a 

înfiinţării, în Remeţi, a unui centru de recuperare pentru copiii cu 

deficienţe mintale şi motorii.  

Însă, pentru noi, a fost momentul din care am putut surprinde o 

anume preferinţă pentru cuvintele distinse în gen. II şi I, nu rar 

folosite nejudicios, cum este absălút „niciodată” (IDP), faţă de 

reticenţa gen. III în faţa acestora. Am putea spune, pe alocuri, chiar 

dispreţul unor informatori gen. III faţă de acestea, pentru că: ála 

nu+˚i bun!  

Am înregistrat, de asemenea, câteva cazuri în care cuvinte vechi 

în GCR, ieşite din uz, dar revenite prin memoria pasivă a gen. III în 

vocabularul gen. II sau gen. I, sunt tratate tot ca şi cuvinte distinse, 

atât la nivel fonetic, evitându-se palatalizarea, dar şi la nivel 

semantic, dându-li-se accepţiuni greşite (şi nu ne referim aici la 

excepţiile care primesc accepţiuni de nivel metaforic).  

Tot în context, ni se pare că, pentru gen. III, o condiţie pentru ca 

neologismele să intre în uz este să corespundă unei minime 

necesităţi/utilităţi de exprimare. În măsura în care un termen nu se 

propune dimpreună cu un obiect nou, cu o idee nouă, conser-

vatorismul gen. III reacţionează prin ignorarea acestuia. 

Totuşi, unele cuvinte maghiare sau germane, intrate în voca-

bularul gen. III fără a avea temeiul enunţat, este posibil să fi fost 

interpretate la vremea lor drept cuvinte distinse; constatăm că cele 

mai multe dintre acestea vor dispărea odată cu gen. III. 
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3. Observaţii particulare  
1. Particularităţile locale sunt încă nuanţat sesizabile, însă 

pare să asistăm la o accentuată tendinţă de nivelare a 

acestora, sub presiunea limbii literare, prin presă, radio, 

televiziune, şcoală. Nu se poate vorbi încă de ştergerea 

diferenţelor lingvistice regionale, dar, pe Valea Iadului, şi în 

special în localitatea Remeţi, deteriorarea vorbirii autentice 

s-a concretizat în circa o sută de ani de activităţi economice 

care au necesitat import de forţă de muncă din spaţii 

geografice diferite şi în peste treizeci de ani de turism 

intens, odată cu care contactul cu persoane de o pro-

venienţă lingvistică regională neuniformă a generat o dete-

riorare continuă a simţului proprietăţii lingvistice locale. 

Cum forţa de muncă importată a avut în componenţă şi un 

număr însemnat de persoane înalt calificate, cum turiştii 

sunt de provenienţă urbană, prima consecinţă asupra 

graiului locuitorilor a fost încercarea de imitare a persoa-

nelor a căror autoritate profesională sau de stare materială 

s-a transferat şi în spaţiul lingvistic. Hiperurbanismele şi 

hipercorectitudinea, cazurile de exces de zel în prefacerea 

rostirii ţărăneşti în rostire orăşenească, cum ar spune 

PuşcariuPUŞCARIU,p.21, au venit ca de la sine şi împânzesc 

vorbirea locuitorilor din Remeţi. Noile meserii, noile 

mijloace, mecanizate, de execuţie a muncilor agricole şi 

forestiere au scos din uzul cotidian produsele şi tehnologia 

tradiţionale. Accepţia unor termeni de această natură e 

greu de explicat de generaţia tânără, chiar dacă, uneori, 

cunosc denominaţia tradiţională din relatările celor mai 

vârstnici sau din nevoia de a numi obiecte care mai există 
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ca resturi nefolosibile în gospodăriile ţărăneşti, iar 

împrumuturile din ultimii 20 de ani sunt, pe alocuri, greu 

digerabile (mai ales fonetic) de generaţiile mai vârstnice. 

Unele împrumuturi desemnează lucruri care existau deja şi 

aveau un nume, angajându-se într-o concurenţă sinonimică 

cu vechea denumire. Se remarcă şi tendinţa de a suprima/ 

înlocui denumiri metaforice (brâu, coarne, umăr, cruce +  

substantive) cu denumiri specializate, din limbajul tipic 

meseriilor.  

2. Vocabularul GCR reflectă şi influenţe ale limbilor 

cu care s-a realizat un contact nemijlocit, în principal 

maghiara şi germana. Influenţele lexicale se manifestă sub 

două forme: a împrumutului direct şi a calcului lingvistic. 

Astfel, întâlnim pe Valea Iadului cuvinte germane (ştrímfi, 

ştab, şta+if, văndrălí etc.) şi maghiare (cínaş, u+işág, 

tjístaş, bístoş etc.) generate în principal de relaţii 

economice, dar şi administrative sau culturale. S-au realizat 

şi creaţii locale, cum este şto+a+ínî (< germ. Stein, n.p.) 

„imigrant” 1, dar semantemul intră în convergenţă cu o 

serie depreciativă „om de nimic” 2, şto+inalá.u+î „idem”, 

dar colectiv, 1, 2. Nici într-un caz, însă, influenţa celor două 

limbi de contact recent nu influenţează marcant GCR, în 

opinia noastră, iar această afirmaţie va primi argumentările 

de rigoare într-o serie de fişe, infra.  

3. Palatalizarea a cunoscut în Remeţi (la gen. III) o 

intensificare faţă de alte zone aparţinătoare graiului crişan, 

devenind marcă fonetică, normă de la care se abat doar 

cuvinte recent intrate în limbă. Unii vorbitori par să creadă 

că aceasta este o marcă GCR care îi particularizează faţă de 

GC. Remarca a fost făcută în comparaţie cu vidjicánjii: nuoi 

nu vuorovím aşé spúrcat / ii zâc / ↗dă / ↗dâr / ↗dă úndji 

/ ↗ rdi (MB) etc. Palatalizarea regresează uşor la gen. II, 
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fiind practic o excepţie la gen I centru. Gen. I recurge mai 

des la palatalizare în situaţiile de interacţiune cu gen II, dar 

mai cu gen. III. Este o situaţie cameleonică, de code-

switchingHERRMANN,p.89şiurm.. 

4. O chestiune asupra căreia sperăm să atragem 

atenţia specialiştilor este problema lui *r+ în GCR, care are 

un tratament special. Nu numai că identificăm rotacisme 

nemenţionate de alte glosare, dar remarcăm că fenomenul 

este de uzanţă şi că formele rotacizate continuă să facă 

faţă concurenţei. Întâlnim frecvent formele paralele 

ínjimă→írimă→írmă, primele două primind variaţii prin 

deplasarea accentului, injímă→irímă, un alt fenomen 

extrem de interesant asupra căruia vom insista, 

jenúntj(iu)→jerúntj(iu), jenúnji→jerúnji. Un alt şir de dublete 

în temă sunt colbóz→corbóz, lciu→ rciu. De 

asemenea, unele substantive primesc un infix [r], ca în 

hulúbă→hurlúbă, nt→ nt. Probabil că alţi 

cercetători ar fi tentaţi să pună ultimul exemplu pe seama 

unei contaminări cu nt, însă aducem probe pentru 

existenţa unui infix [r] iterativ în formarea verbelor, care va 

contamina şi substantive. Frecvenţa apariţiei acestui [r] în 

GCR ne-a determinat să încercăm să aflăm dacă vorbitorii îl 

folosesc conştient de valoarea suplimentară pe care o 

adaugă cuvântului, şi răspunsul unor informatori l-am 

interpretat pozitiv. Cu acest *r+ infix dovedit în GCR, putem 

înţelege mai bine persistenţa rotacismului. 

5. Aminteam supra de o altă chestiune de mare 

interes lingvistic, şi anume deplasările în suprafixare. Prin 

suprafixare se obţin, din verbe, substantive (sau adjective), 

şi invers (clapáč şi clăpăčí, considerat ca provenind din 

maghiară, socotit de noi onomatopeic, clap!, ca în: făcú 

clap! cu clapáču, DD), dar şi se marchează uneori o 
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corelativă (ábdje şi abdjé, núma şi numá). Aşé poate 

căpăta un ton mustrător când este suprafixat: áşe!. Pe 

această bază, o serie de creaţii locale. Dacă unele deplasări 

de accent, mai totdeauna spre stânga, le punem mai 

degrabă pe seama unei relicvar fonetic, punctăm 

creativitatea lexicală în GCR prin capacitatea de a crea 

conştient semantisme noi prin scurtcircuitarea accentului, 

ca în cazul şogór→şógor, spurcát→spúrcat, cu valoare 

expresivă. 

6. Tot cu valoare expresivă este un mijloc mai 

complex, ţinând de topică, a inversiunii ordinii SAPC (su-

biect+atribut+predicat+complement). Inversarea ordinii 

tradiţionale trebuie pusă în legătură şi cu o nuanţă de into-

naţie, şi anume preferinţa GCR (GC, în general) de a accen-

tua startul enunţului: ↗tri+i anji uo fo ↘pă front (AB). 

7. Creativitatea lexicală este evidentă în GCR prin 

abilitatea marcantă în sufixare. Vom urmări sufixul –turî, 

ajuns capabil să sufixeze în GCR practic orice: fârčitúrî 

(←fúrcî), abdjitúrî (←abdjé, adv.), hărnicătúrî (←hárnjic, 

adj.), furnjicătúrî (←furnjicá, vb.). 

8. Rămânând în sfera creativităţii, notăm că aproape 

fiecare sătean are cel puţin o prolícî „poreclă” şi că obiceiul 

de a atribui porecle este dus mai departe de generaţiile 

tinere. Unele dintre acestea au devenit cognomina. Pore-

clele înşirate la capitolul de onomastică, infra – şi nu sunt 

nici jumătate dintre cele înregistrate -, sunt relevante atât 

pentru etimologie, fonetism şi semantică, cât şi pentru 

etică. Dar nu numai capitolul de antroponimie este un 

indicator de creativitate lexicală, cât şi microtoponimia, v. 

infra. Parcurgând imaginar cu pasul satul Remeţi şi împre-

jurimile imediate, aflate într-o dependenţă administrativă, 

familială sau economică faţă remeţeni, în principal cu infor-
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matorii MB, IDP şi NB, dar nu exclusiv, am constatat că mai 

fiecare izvor, fiecare ncî, fiecare izvuór, fiecare cálì, 

fiecare poşiştă+ú sunt  denominate.  

9. Sensurile figurate abundă. Să luăm exemplul lui 

„pedestru”. Mihăescu crede că s-a creat, în RS, un sens 

nou, figurat, al cuvântului pedestru „care merge pe jos, 

pieton”, şi anume unul peiorativ, desemnând, în funcţie 

adjectivală, o trăsătură morală minoră, negativă, ilustrând 

cu exemple literareMIHĂESCU,p.40. În GCR, cu similarităţi în GC, 

acest sens figurat este vechi, încât a apucat nu numai să se 

pervertească fonetic, dar să se şi fixeze ca cognomen, chiar 

să denumească un clan, a Pedjéstjii. 

10. Faţă de RS şi uneori fără atestări în GC, avem în 

GCR relicve lexicale. Amintim aici prepoziţia amân-, care în 

RS se recunoaşte doar în amândoi, amândouă, dar care aici 

păstrează o serie, paralel cu formele aromâneşti, relicve 

din protoromână, ca şi posibilitatea îmbinării cu pronume 

relative, ca în amâncári. La fel şi ácăr, cu care se poate 

forma şi comparativul de egalitate: ácăr dji mírì, dar şi 

acăr-, ca în t (v. infra). 

11. O problemă de stilistică ridică repetiţia, frecventă 

şi ea în GCR, ca în m nce˚l m nci tă priméjdji.iè! (FP), 

i+erá gros gros (VCu), ultima, repetiţie cu funcţie expresivă 

în care recunoaştem probabil prima formă de superlativ al 

adjectivelor. Pleonasmul, uneori însoţit surprinzător prin 

contrastiv, în construcţii de tip şi şe - şi şe (şi pro+ástî şi 

tjiútji, SPe), stă în acelaşi segment stilistic. 

12. Creativitatea lexicală în GCR se relevă în toată 

splendoarea în analiza unor locuţiuni şi expresii. Spre 

exemplu, să luăm seria de locuţiuni adverbiale dja méteru, 

dj , dja vintríşu etc. Niciuna dintre aceste expresii 

nu este sinonimă cu mai cunoscutul dja dúra „de-a 
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berbeleacul”, dar deosebirile sunt nuanţe insesizabile 

pentru necunoscător. Toate aceste expresii le găsim 

corelate cu felul în care oamenii se coborau de pe munte: 

tăt dja méteru am vinjít dji+˚acól (TD), s˚ t dj

şu (DD), tji úrli tă dja vintríşu (IDu). Méterili sunt 

lemne de foc tăiate la metru, care să durgăle+ú pă 

vala+u+ , iar uneori săreau pă dj  (GB). A te coborî 

dja méteru înseamnă a te coborî în salturi, dj  

denominează o coborîre în grup pe un teren extrem de 

accidentat, când cei care se coboară se sprijină unul de 

celălalt, iar dja vintríşu ne indică o coborîre piezişă. Méteru 

şi Vintríşu au devenit şi porecle, iar Bulz este prezent în 

microtoponimia locului. 

13. Ideea de a agăţa în cui ceva imaterial, în formula: 

pune + noţiune abstractă, este bine atestată în toate 

graiurile româneşti prin formula a pune pofta în cui. 

Aceasta circulă şi în GCR: póţ˚o acaţá˚n cu+i (despre 

organul sexual masculin, către un bărbat impotent sau 

doar în glumă) iar pe lângă aceasta, am înregistrat expresia 

ş˚o acaţát súfletu˚n cu+i (VM): aci.é ↗ştjiu că ş˚o acaţát 

↘súfletu˚n cu+i (despre o femeie care suferă exagerat 

după un bărbat). O altă expresie, din zecile pe care le-am 

înregistrat, este ↗că+˚i pă Lá.i+è / ↘că+˚i pă á.i+e (FD). 

Expresia în discuţie desemnează o femeie desfrânată. 

Lá.i+è este un vârf de munte la marginea satului, iar á.i+e 

se referă aici la organul sexual masculin. Lá.i+è probabil 

proiectează în imaginar un falus de dimensiuni sem-

nificative, iar corelarea are nuanţe frecventative. Spre 

deosebire de MihăescuMIHĂESCU,p.124, noi nu trebuie să 

apelăm la aromână ca să înţelegem semantica lui lá.i+e, 

întrucât GCR gen. III cunoaşte şi utilizează, în special cu 

referire la oi, adjectivul lá.i+e „albă”. Acesta chiar devine 
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zoonim, şi, aşa cum se poate observa, instrument oronimic. 

Chiar mai mult, pentru „a albi hainele”, prin extensie, „a 

spăla hainele”, gen. III posedă forme verbale ca la+u, şi 

la+u, hánjili să lá.ii (AD). Dar, în tema că+˚i pă Lá.i+è că+˚i 

pă á.i+e „femeie desfrânată”, înregistrăm o mare bogăţie 

lexicală: ştuo+árfî, cúrvî, ba chiar curvuo.á+ii, náşpî, 

cotroháliţî, cotri+ánţî, zdri+ánţî, bobúji (şi porecla 

Bobúje), buli+ándrî (şi porecla Buli+ándra), bulícî (şi 

porecla Bulíca), ş.a.m.d., într-un inventar la care au 

contribuit PB, MM, CVC, AuP şi SP.  

 

4. Informatorii  
Pe lângă informatorii folosiţi pentru culegerea de texte folclorice, 

indicaţi în volumele amintiteBLAGA2,3, autorii au utilizat date obţinute 

de la un număr mare de locuitori. Indicăm, pe generaţii, informatorii 

folosiţi pentru fişele de faţă, după formula: siglă – nume şi 

prenume, locul de domiciliu (id est: cătunele sau centrul satului). 

Indicaţiile: script, video, audio arată modul în care s-au consemnat 

sau înregistrat informaţiile. Gen. III sunt, aproape în totalitate, fără 

pregătire şcolară sau cu pregătire şcolară elementară, cei mai mulţi 

gen. II au pregătire şcolară gimnazială, iar gen. I sunt elevi ai claselor 

a VII-a şi a VIII-a ai Şcolii generale Remeţi.  

Generaţia a III-a (informatori cu media de vârstă de 71 de ani) 

AuB – Aurel Blaga†, centru, script  

TP – Teodor Piţ†, Daica, script, audio 

FP – Florica Piţ†, Daica, script, audio 

IPo – Ileana Popa†, Poiană, centru, script, audio 

MB – Margareta Blaga, centru, script, audio, video 

IP – Ileana Piţ, centru, script  

AT – Aurel Tătar, Sturzeşti, Lunca Naşcăului, script, audio 

ITo – Ioan Toda, mărginiş centru, script, audio 

PB – Petru Blaga, centru, script 
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GlB – Gligor Blaga, centru, script, video 

VB – Valer Blaga, mărginiş centru, script, video 

IB – Ioan Blaga, mărginiş centru, script, video  

MD – Mihai Dumiter, Sturzeşti, script 

AD – Anica Dumiter, Sturzeşti, script 

DD – Dumitru Dumiter, Poiană, script, audio  

VN – Vasile Neama, Fruntineşti, script, audio, video 

MC – Maria Costea, Costeşti, script, audio 

ST – Sofia Toda, Costeşti, centru, script 

MBl – Maria Blaga, Costeşti, script 

VC – Veronica Costea, Costeşti, script 

FC – Floare Costea, Costeşti, script 

MCo – Maria Costea, Costeşti, script, audio  

IC – Ioan Costea, Costeşti, centru, script 

IDe – Ileana Dejeu, centru, script, audio 

AB – Ana Blaga, centru, script 

GB – Gheorghe Blaga, Lunca Naşcăului, script 

IT – Ileana Toda, Fruntineşti, script 

DB – Dumitru Blaga, centru, script, audio 

RD – Rusalim Dumiter, Poiană, script, audio 

ID – Ion Dumiter, Poiană, script 

TD – Teodor Dumiter, Poiană, script, video 

IDu – Ioan Dumiter, Poiană, script, audio 

TB – Teodor Blaga, Poiană, script, video 

IBP – Ileana Blaga, Poiană, video 

SC – Saveta Costea, Costeşti, script 

SG – Saveta Gaiţă, Scăioase, script 

MK – Maria Costea, Costeşti, script 

NBr – Nicolae Brade, Văcăreşti, script, video 

IPe – Ileana Perţ, Costeşti, Văcăreşti, script 

MM – Mihai Manea, Bonceşti, script 

IBl– Ileana Blaga, mărginiş centru, script, audio  

Generaţia a II-a (informatori cu media de vârstă de 30 de ani) 

NB – Nicolae Brade, Văcăreşti, script, audio, video 

IDP – Ioan Daniel Popa, Poiană, centru, script, audio, video 
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CVC – Călin Vasile Ciupleu, Fruntineşti, centru, script 

SP – Stelian Piţ, Daica, script, video 

SPe – Stelian Perţ, Sturzeşti, script, audio 

CT – Cornel Toda, mărginiş centru, script 

CTo – Cornelia Toda, mărginiş centru, script 

VCu – Vasile Cucuian, centru, script 

MaC – Maria Costea, Costeşti, script 

DR – Dana Rad, mărginiş centru, script, audio 

VM – Violeta Manea, centru, script, audio, video 

AM – Ancuţa Manea , centru, script 

FD – Florin Deac, Sturzeşti, centru, script, audio 

AuP – Aurelian Popa, centru, script, audio, video 

Generaţia I (informatori cu media de vârstă de 13 ani) 

DSB – Dorina Simona Blaga, Drăguş, script, video 

CBr – Camelia Diana Brade, centru, script, video 

FID – Florica Ioana Dumiter, Poiană, script, video 

ARH – Andrei Raul Heredea, Poiană, script, video 

AIJ – Andrei Iulian Jurcuţ, Daica, script, video 

FNP – Florin Nicolae Perţ, Sturzeşti, script, video 

AGT – Amalia Gabriela Toda, centru, script, video 

 

5. Transcriere fonetică.  

Sigle, simboluri, abrevieri 
În transcrierea fonetică, totdeauna în bold, s-a notat palatalizarea, 

africatele, transformările vocalice, accentuarea, intonaţia, situaţiile 

silabice. S-a renunţat la aplicarea semnelor de punctuaţie, 

adoptându-se un sistem de bare, care marchează unităţile 

melodice, şi săgeţi, care indică intonaţia, adecvându-se, astfel, 

sistemul de notaţie modului de organizare sintactică al enunţului, 

după Vulpe şi TeiuşTEIUŞ,passim. S-a notat contragerea de tipul acăţá 

în→acaţá˚n cu simbolul ˚. 
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În notarea palatalizării, am urmat Alfabetul Fonetic Internaţional 

(IPA), punctând incidenţa fenomenului cu semnul [j]: [p j, t j, d j] etc. 

Pentru mutaţiile vocalice, acolo unde acestea nu culisează la un 

sunet marcat corespunzător sau aproximativ în alfabetul standard, 

adăugăm un accent grav deasupra vocalei (deschise), atunci când 

aceasta nu este şi accentuată. 

Arătăm accentuarea, chiar şi atunci când este previzibilă, existând 

diferenţe faţă de RS, pe care nu le socotim neglijabile. Totuşi, nu am 

insistat în surprinderea complexelor faţete ale accentuării centrului 

silabic, şi nu am deosebit între accentul de intensitate şi cel muzical, 

ignorând şi accentul secundar în multisilabice.  

În glosarea cuvintelor şi a expresiilor din graiul locuitorilor din 

Remeţi, ca şi în textele ilustrative, am notat totdeauna accentul 

printr-un accent ascuţit plasat deasupra ultimei vocale a silabei 

accentuate, cu excepţia lui *î+ şi *ă+, când, din raţiuni de editare 

computerizată, am plasat accentul lângă fonemul în cauză, şi a 

cuvintelor monosilabice, unde nu s-a marcat accentuarea. În textele 

ilustrative, am marcat intonaţia prin semnele crescendo↗ şi 

descrescendo ↘. Utilizarea barelor / şi // este determinată de faza 

terminală sau nonterminală a unităţilor melodice. 

De fiecare dată când două sau mai multe vocale se găsesc în 

situaţie de alăturare, este indicat cu semnul *++ apartenenţa la 

aceeaşi silabă, şi contrariul cu semnul *.+  

Iată, însă, simbolurile, siglele şi abrevierile folosite: 

< - provine din  

> - împrumutat ca 

→ - transformare  
x - formă neatestată 

` - vocală deschisă 

´ - silabă tonică 

ˉ - vocală alungită 
j - palatalizare 

u - [u] semivocalic  
i - [i] semivocalic 

č - africată alveo-palatală, 

cu nuanţă mai palatală 

ĉ - africată alveo-palatală 

surdă 
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+ - apartenenţa la aceeaşi 

silabă a unor vocale 

alăturate 

. – începe o nouă silabă cu 

vocala din proximitate 

[sunet] - fonem 

/ - unitate melodică 

nonterminală 

// - unitate melodică 

terminală 

˚ - contragere 

vs. - forme paralele în GCR 

şi alte graiuri sau limba 

standard 

↓ - cuvânt explicat infra 

↑ - cuvânt explicat supra 

↘ - intonaţia scade 

↗ - intonaţia creşte 

[ri] - ridendo 

[me] - meditativ 

[af] - afectat 

[pr] - preţios, vorbire 

distinsă 

[su] - sugestie 

[re] - reacţie la sugestie 

gen. I - informatori din 

clasa cu media de vârstă 

13 ani 

passim - peste tot 

gen. II - informatori din 

clasa cu media de vârstă 

30 de ani 

gen. III - informatori din 

clasa cu media de vârstă 

71 de ani 

cătun - informatori care 

locuiesc în cătunele 

Remeţilor 

centru - informatori care 

locuiesc în Remeţi - centru 

† - decedat 

v. - vezi 

vulg. - vulgar  

infra - mai jos  

supra - mai sus 

et. nec. - etimologie 

necunoscută 

s.v. – sub voce  

cf. - confer 

s., vb., adj. etc. - părţile de 

vorbire aferente 

rom., germ., magh., lat., 

gr., alb., it., sp., cat., sk. -

română, germană, 

maghiară, latină, greacă, 

albaneză, italiană, 

spaniolă, catalană, slovacă  

RS - Româna standard 

GC - Graiul crişan 

GCR - GC din Remeţi
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II. Elemente de fonetică 

 

1. Unităţi segmentale 
1. Un fenomen fonetic cvasi-general în Remeţi este palata-

lizarea, „înmuierea” unor consoane, constând în pronun-

ţarea unei consoane prin apăsarea limbii de palatul dur al 

gurii, în fapt, apariţia unui [i] scurt non-silabic, notat 

standard cu [j], în special la sfârşitul cuvintelor, dar deloc 

rar în debut sau interior. Labialele şi dentalele se 

palatalizează în prezenţa posterioară a unui [e] sau [i]. Este 

exclus ca fenomenul palatalizării să se fi produs sub 

influenţă maghiară, v. infra, cum susţin unii cercetători. De 

aceea, transcrierea palatalizării prin forme ca [gy], [ny], ca 

în GrozeGROZE,passim, este defectuoasă. De altfel, vorbitorii 

GCR ezită să palatalizeze în cuvintele de certă provenienţă 

maghiară, cum kişkinje+ú, var. kiştjinje+ú, dar nu xtjiştjinjeu, 

ori evită de-a dreptul în porodícî (acesta din urmă poate, 

de altfel, să fi ajuns în GCR prin filieră germană). GCR nu a 

putut fi influenţat la nivel fonetic de limba maghiară, 

contacul direct cu aceasta fiind de altfel redus în timp. 

Împrumuturile lexicale din aceeaşi limbă – poate cu foarte 

puţine excepţii – s-au produs în GCR indirect, prin import 

din alte zone ale Crişanei care adoptaseră varii cuvinte.  

2. În Remeţi, palatalizarea nu apare, în general, la cuvintele 

pe care vorbitorul le identifică drept corpuri străine: 

neologisme ca tilifón, nu xtjlifon,  tilivizór, nu xtjilivizor, dar 

injinjér, nu xinjiner.  
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3. Oclusiva labială [p] se palatalizează în [ptj] în special 

înaintea diftongilor [i+a] şi [i+e]. Deşi, pentru graiul crişan, 

se susţine că formele care au suferit inovaţia sunt mult mai 

puţine decât cele care n-au suferit-o TEAHA,p.54-55, fenomenul 

este consolidat în Remeţi şi raportul este cert invers. În 

fapt, fără excepţie, indiferent de gradul de palatalizare al 

oclusivei labiale, muierea lui [p] se produce la cuvintele 

care nu sunt considerate corp străin. Deşi, în zonele 

învecinate, [p] succedat de [e], [i] sau [i], nu se alte-

reazăMĂRUŞCA2,p.31, în GCR copil→coptjíl, gropi→gróptji, ţapi 

→ţáptji.  

4. Labiala [m] rămâne intactă în cuvinte împrumutate recent, 

neadăugând un element palatal, numai excepţional la gen. 

III. Realitatea fonetică, de altfel, este că [m] rămâne 

totdeauna intact, însă adaugă un fonem palatal, *m+→ 

[mnj]. Formele cu labiala [m] intactă pe care le glosează 

TeahaTEAHA,p57 pentru aria Crişului Negru sunt palatalizate în 

Remeţi: mnjinúnji, njimnjíc, lumnjínî, lacrămnji ş.a. 

5. Transformarea [p]→[tj] este continuarea palatalizării [p]→ 

[ptj+→*tj]; în aria studiată, fenomenul a luat amploare faţă 

de alte zone ale graiului crişan. Câteva exemple: piatră→ 

tjátră, piaptăn→tjáptăn, piept→tjépt, pierde→tjérdji. 

6. Sporadic şi în special la informatorii gen. III, întâlnim un 

sunet similar acestui [i] scurt non-silabic al palatalizării: [u] 

surd în poziţie finală, ca în făcăleţu, despre care se suţine că 

se găsea generalizat în româna vecheVASILIU,p.75. Un [u] 

semivocalic însoţeşte adeseori *o+ în orice poziţie: uom, 

cuolonel etc.  

7. Diftongului [e+a] se monoftonghează în poziţie finală în *e] 

deschis, atât în cazul substantivelor articulate: cărarea 

→carárè, pădurea→pădúrè, cât şi în cazul imperfectului 

([ea] final accentuat): merjè, zâcè, prindjè. În interiorul 



[Miron Blaga, Octavian Blaga] 

*Câteva aspecte ale graiului din Remeţi+ 

 

33 
 

cuvântului, diftongul [ea] monoftonghează la [a], ca în 

seară→sárî. Poate fi o controversă dacă diftongul [e+a] are 

acelaşi comportament în cuvântul deal, în GCR djal. În 

neologisme ca real, realitate, în RS re.al, re.alitate, [e+a] se 

mută într-o singură silabă, evidenţiată prin jonctură 

silabicăVASILIU,p.12: re+ál, re+alitátji. 

8. În continuare, iotacismul [e], [a]→*i+ este frecvent, chiar şi 

în cuvinte nou intrate în vocabular: vine→vínji, televizor→ 

tilivizór ş.a.m.d. Se păstrează (generalizat la gen. III, 

frecvenţă în scădere la gen. II, frecvenţă redusă la gen. I, 

cătun, neconsemnat la gen. I, centru) fenomenul arhaic 

[á]→[í] (evidenţiat în special de Psaltirea Scheiană) în unele 

cuvinte bisilabice cu [á] în prima silabă, de genul 

máre→mírì, táre→tírì, dar şi cu [á] în silabă finală, ca 

adap→adíp, forme înregistrate în zone învecinate (Roşia, 

Beiuş, Crişul Repede) cu multă vreme în urmă de 

WeigandWEIGAND,p.441 şi PetroviciPETROVICI,p.65, socotit ca o 

trăsătură caracteristică a graiurilor crişene de Tea-

haTEAHA,p.33. În compunere, nu am consemnat conservarea 

fenomenului: adăpătuo+ári, şi nu xadipătuo+ári.  

9. Trecerea la plural a substantivelor conţinând vocala [a] 

solicită închiderea acesteia la [ă], atât la cuvinte stator-

nicite în limbă, cât şi la neologisme: scárî→scă´ri, dar şi 

kitánţî→kită´nţî+i, decuoráţii→decuoră´ţî+i. Pluralul de 

genul cásî→că´şi, plásî→plă´şi nu s-a impus sau este 

depăşit în Remeţi, unde avem cásî→cásì, másî→mésì, chiar 

dacă forme paralele circulă, prin influenţa vorbitorilor din 

vecinătateMĂRUŞCA1,p.60. În cazul verbului, la prezent şi 

perfectul simplu, ca şi la conjunctiv prezent, [a]→[ă], ca în 

întreg subcodul crişan: i+o călc, i+e+l trăsă´,  să încă´p. Şi 

imperativul se alătură transformării în destule cazuri: stai! 

vs. stă+i! 
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10. Accidente protetice, cum este proteza cu [h] în harmasár  

„armăsar” (AuB, MB, AB, TD, VN, TC, DB, NB), nu trebuie 

confundate cu forme ca iştală+ú „staul” (<magh. istálló, 

<rom. staul, cu metateză), işcuo+álî „şcoală” (<magh. 

iskola, cuvânt vagabond, lat., gr.) sau işpitál „spital” 

(<magh. ispitály, <germ. Spital, dar lat., gr.), consemnate la 

doar câţiva dintre vorbitorii gen. III; acestea sunt cuvinte 

de provenienţă maghiară şi nu avem de-a face cu 

fenomene protetice în limba română, ci cu simple 

împrumuturi care nu s-au impus concurenţei. Cum a arătat 

Pele, maghiara uzitează la nevoie proteza pentru a adapta 

cuvinte împrumutatePELE,p.53. Nu este, însă, lămurit dacă 

formele ardjíc var. arădjíc „ridic”, amăsór „măsor”, 

asâmţă´sc var. asâmpţă´sc „simt”, amnjirós „miros” sunt 

prefixări cu valoare semantică (măcar la origine, ca ală´turè 

„alături”, asémènjè „asemeni”) sau adaptări fonetice, non-

semantice. Le consemnăm la gen. III general, în paralelism, 

şi, gen. II, cu rezerve, ca accidente fonetice. 

11. Protezarea cu [z] - ca în zbdjič „bici”, zbdjiču.í „a lovi cu 

biciul”, zbdjičít „uscat”, generale la gen. III, zghí.uţî pórcu 

„porcul ghiuţă” (GB, VC), dar şi zdji.úţî (ID) sau jdjí.uţî (FP) 

zga+íţî „gaiţă” (TP), známnjilî dji uom „namilă de om” (MB), 

ca şi mâ´ţa blâ´ndî zdă´ri.ì ră+u „pisică blândă zgârâie rău” 

(IP), unde zdă´ri.ì e mai degrabă din djárî „gheară”, 

generalizat la gen. III, larg uzitat de gen. II, decât din lat. 

scaberareDEX,s.v. -, este socotită non-semantică, deşi, la 

origine, presupunem un prefix (de întărire?) ză-, ca în am 

ză.u+itát, zăgră.ít˚o bugă´t „a vorbit destul” (TP), m˚a+i 

zăgră.ít „m-ai convins (prin vorbe)” (NBr), din ză+gra+i, sau 

zălúd „nebun” (general în Remeţi), din ză+lud, unde lud 

are acelaşi înţeles şi e, la fel, general, cunoscut bine şi de 

gen. I. Apoi, zăpódji.iè (microtoponime în Remeţi: (Pă) 
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Zăpódjiì, Zăpódji.iè cu Frápţânj), instrument oronimic cu 

oarecare frecvenţă în Apuseni, ar putea proveni dintr-un 

ză-pod-, v. şi microtoponimele Podjire+í, Pódjina. Cât 

despre zăbálî „1.parte a căpăstrului aflat în gura calului; 

2.bale”, acesta nu poate nici într-un caz proveni din magh. 

zabolaDEX,s.v., când româna are, acoperind semantic parţial, 

cuvântul bală, iar maghiarei îi lipseşte. Iată, aşadar, altă 

dovadă clară de prefixare cu ză- întăritor. Notăm, în temă, 

verbul dăbălá „a-i curge balele” (TP, MB, TC, DB, ID), cu 

sensul metaforic „a vorbi vrute şi nevrute” (DL, GC, CVC), 

din dă+bală. Răspândite în toate ariile lingvistice 

româneşti, multe intrate şi în limba literară, cuvintele 

prefixate cu ză- şi protezate cu [z], expediate cu etimonul 

în limbile de contact, când nu socotite et. nec., trebuie să 

deschidă o discuţie de sine stătătoare.  

12. Anaptixa silabei iniţiale are ocurenţă sporadică, în forme ca 

farátji pentru frati, barázdî pentru brázdî (MB), dacă nu e 

magh. barázda, considerat slavism, şunúr pentru şnur (FP), 

dar în colóp (TP) este probabil magh. kalap (<rom. clop). 

Mai degrabă decât o anaptixă pe teren local, Cluj devine 

Cóloj (TD) din magh. Kolosz (<rom. Cluj). Fără să mai 

insistăm cu exemple, situaţia este identică în anaptixa 

silabei interioare, în împrumuturi din maghiară, chiar dacă 

cuvântul maghiar este nu arareori un cuvânt românesc 

adaptat regulilor sale fonetice. Forme ca barázdî etc. (cu 

provenienţă ne-maghiară) sunt mimetism, şi nu exerciţii de 

adaptare ale unui fenomen fonetic nespecific. 

13. Nu ne găsim în aceeaşi situaţie când discutăm despre 

disimilare, unde avem exemple vechi în română, cum sunt 

cârciumă şi crâşmă (chiar dacă au circulaţie paralelă). În 

Remeţi, întâlnim la gen. III şi gen. II disimilarea feri+ástî vs. 

fereastră, grelúş vs. greieruş, buri+ánî, var. bure+ánî, vs. 
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buruiană, mre+ánî vs. mireană (v. germ. Muräne), dar fără 

extindere.  

14. Cuvintele nou intrate în vocabular suferă adaptări; se 

remarcă disimilarea consonantică regresivă totală, ca în 

portret→potrét: în contextul consoană lichidă, în speţă [r], 

în grup consonantic muta cum liquida, prima consoană se 

disimilează total, [r]...[r]>[-]...[r]; de notat şi disimilarea 

consonantică progresivă totală: în contextul consoană 

nazală, în speţă [n], la final de silabă, urmată de consoană 

nazală *n] la final de silabă, a doua consoană se disimilează 

total, [n]...[n]>[n]...[-], ca în incendiu→incédi+u; în 

contextul consoană lichidă *r], în grup consonantic muta 

cum liquida, urmată de consoană lichidă *r] în grup 

consonantic muta cum liquida, a doua consoană se 

disimilează total, ca în proprietar→propetár. 

15. Rotacismul se întâlneşte la informatorii în vârstă, în cuvinte 

cu forme paralele cu cele nerotacizate: câteva exemple 

supra. Teaha tratează rotacismele verín „venin”, sărín 

„senin”, pe care le întâlnim şi în Remeţi, ca accidente de 

disimilareTEAHA,p.75. Optăm pentru tratarea rotacismului ca 

fenomen fonetic ne-accidental în GCRv.DULCIU,passim; chiar 

dacă putem consemna stoparea fenomenului, cuvintele 

rotacizate se păstrează ca atare în vorbire, ba chiar notăm 

o preferinţă în utilizarea formelor rotacizate vs. formelor 

fără rotacism în anume cazuri.  

16. Tot aşa, pentru epenteza lui *c+ în grupul consonantic [sl], 

ca în am sâmpţî´t uo sclăbdji.í „am avut o ameţeală” (AM), 

sclănjínî „slană”, sclovác „slovac”, sclóbod „liber”, generale 

la gen. III şi II, dar şi sclobód cânjilì „las câinele liber” (IDu) 

ş.a.; fenomenul apare şi în interiorul cuvintelor: 

iesle→i+ésclì ş.a. 
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17. Am consemnat în câteva rânduri la gen. III centru formele 

paralele pi+aţ, var. ptji+aţ, ptjaţ, tjaţ, faţă de generalele III-

I, pi+aţî „piaţă”, var. ptji+aţî, ptjaţî, tjaţî. Avem, şi aici, de-a 

face cu cuvântul magh. piac (<it. piazza), şi nu cu o sincopă 

pe teren local, ca faza finală a închiderii vocalice [î+→*-], în 

concurenţă cu similarul din RS. 

18. Afereza în forme ca am is „am zis”, a+i is „ai zis”, o is, „a 

zis” etc., frecvente la gen. III-II, este explicată de Puşcariu 

prin fenomenul de leniţie (economie lingvistică)PUŞCARIU,p.35. 

Complet izolat, apare afereza lui [s] în călmănám lâ´na (IP) 

vs. scălmănam, feşnjic (IP) vs. sfeşnic. 

19. Formele cu metateză sunt mai numeroase, dar sunt tot 

accidente. Notăm cucurbă+ú vs. curcubeu (IP, TD, DD, TP, 

FP), crastavétji vs. castravete (IPo, ID), prolícî şi prolicá vs. 

poreclă şi a porecli (general la gen. III), Cârstâ´na vs. 

Cristina (MB), ezitările cucúrbătî vs. curcúbătî (gen II vs. 

gen. III), mnji să strepăză´sc ↗djínţî ↘dji la mérì (AM) vs. 

sterpăză´sc (IP), or scurmát gligánjii (CVC) vs. scrumát (SP). 

20. Accidentul asimilării îl regăsim în forme generalizate la 

nivelul graiului crişean, ca bdjíbol pentru bivol, jéjit pentru 

deget şi derivate. 

 

2. Unităţi suprasegmentale 
1. Faţă de RS, GCR (şi probabil GC, dar nu sunt studii în acest 

sens) punctează excepţii notabile în accentuare. Avem 

grădínă vs. grédjinî, áfin vs. afín, véveriţă vs. veveríţî, a.íci vs. 

a+íĉè, ca.ísă vs. ca+ísî ş.a.m.d. Măruşca susţine că deplasarea 

de accent în GC se datorează influenţei maghiare, fără a 

aduce niciun argumentMĂRUŞCA,p.51. Maghiara preferă accentu-

area pe prima silabă, şi unele cuvinte din GC diferă, într-

adevăr, de similarele din RS printr-o anteriorizare a 
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accentului. Aceasta nu este, însă, nici pe departe, normă, cum 

se constată şi din exemplele supra. Oricum, influenţa 

maghiară asupra arealului Remeţi este tardivă şi neuniformă, 

în limbă constând direct doar într-un corpus de cuvinte, mai 

mult sau mai puţin generale în GC. Faptul că deplasarea de 

accent în discuţie se aplică unor cuvinte româneşti vechi nu-l 

susţine pe Măruşca. Dacă accentul maghiar ar fi influenţat 

GC, ne-am fi aşteptat la o logică cursivă a accentuării măcar în 

cuvintele cert împrumutate recent. Nu găsim exemple care să 

arate o menţinere consecventă a accentuării maghiare, în 

împrumut cuvintele au fost modificate tonic după cerinţele 

GC. Observăm chiar şi mărunte deosebiri de accentuare între 

GC general şi GCR. Aceste accentuări contra usum pot fi mai 

degrabă un lest arhaic al retragerii accentuale spre stânga (v., 

în temă, legea lui Wheeler).  Unde putem identifica evident 

această posibilitate, este accentuarea numeralelor compuse, 

tonalizate în RS pe adăugit (2,3,4...9-zéci), iar în GCR pe 

variabilă (óbzăč) similar lat. tríginta. Seria continuă: pátruzăci 

vs. patruzéci, čínčizăci vs. cincizéci etc. 

2. Tonalizarea neologismelor este uneori diferită de RS, astfel: 

democraţíe vs. democráţâ.i+e, díplomă vs. diplómî, fúrie vs. 

furí.ì, múzică vs. muzícî ş.a. În cazul neologismelor, formele 

cu accentuare similară limbii standard circulă în paralel cu 

forme adaptate graiului local chiar şi la gen. III. Merită notată 

o conotaţie peiorativă în schimbarea accentului faţă de limba 

standard în cuvintele invocate: ↗plínu+˚i amú dji diplo+ámì, 

NB, dar: am scuos ↗díploma / ↘dji la şcuo+alî, IDP, sau: ma 

fač múltî muzícî˚n cap la minji?, SPP, dar: púnji njiştji múzicî! 

AuP; acelaşi lucru: democraţi+í aţ vut? democráţâ.iè avéţ!, 

DB. Este posibil să fie vorba despre un accent fonematic, 

precizând o schimbare de sens, fie determinând o categorie 
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gramaticală, ca în clapáč→clăpăčí, lumnjínî→lumnjiná, fie în 

cadrul aceleiaşi categorii gramaticale, ca în şogór→şógor↓.  

3. Unele forme verbale, care în limba literară se accentuează pe 

prima silabă, deplasează accentul pe finală: eu mérit vs. i+o 

merít, tu mériţi vs. tu meríţ, el mérită vs. i+e+l merítî ş.a.m.d. 

Invers, forme verbale care în limba literară se accentuează pe 

ultima silabă, primesc accent pe prima în GCR: eu sughít vs. 

i+o súdjiţ, tu sughíţi vs. tu súdjiţ, el sughítă vs. i+e+l súdjiţî 

ş.a.m.d. 

4. La unele verbe de conjugarea a II-a şi a III-a, la prezentul 

indicativului, persoana I plural, accentul se deplasează faţă de 

RS: ţínem vs. ţânjém, fácem vs. făĉém, dar rar şi la a II-a 

plural, ţíneţi vs. ţânjéţ, deşi GC înregistrează şi această 

posibilitateTEAHA,p.31. În schimb, imperativul, persoana a II-a 

plural, deplasează similar accentul: fáceţi! vs. făcéţ!, víndeţi! 

vs. vindjéţ!. 

5. Vocativul singular comportă, de asemenea, diferenţe faţă de 

limba standard sau alte graiuri, accentuând pe terminaţia –

úle, şi nu pe prima silabă: ómule! vs. omúlì!, prúncule! vs. 

pruncúlì!, bó.ule! vs. bo.úlì!. 

6. Gen. II vale şi gen. I general şi-au adaptat pronunţarea 

conform normelor literare în marea majoritate a cazurilor 

menţionate. Reţinem, ca o particularitate a gen. II (cu reflexe 

din gen. III), abilitatea de a se juca cu accentuarea cuvintele 

pentru a insinua aspecte peiorative sau chiar sensuri noi 

(derogative, depreciative sau ludice), v. şogór↓. 

7. În vorbirea gen. III se remarcă păstrarea unei caracteristici 

intonaţionale a graiului crişan în întrebările neemfatice de tip 

da-nu. Dacă, în RS, intonaţia unei propoziţii interogative se 

ridică la sfârşitul ultimei silabe accentuate, iar în cazul 

incidenţei unei silabe consecutive neaccentuate, intonaţia 

cade, în GC se anunţă interogaţia printr-o ridicare de 
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intonaţie în debut, pentru a o scădea după ultima silabă 

accentuată. Avem, astfel:  

RS: ai aprins fo↗cu↘? 

GC: a+i ↗apríns fó↘cu? 

8. În română, problema intonaţiei neemoţionale (când 

absentează sentimentele de surpriză, furie, bucurie etc.) se 

pune în cazul propoziţiilor interogative, pentru că româna nu 

distinge gramatical, cum face, spre exemplu, engleza, între 

propoziţiile declarative şi cele interogative, dar şi în 

propoziţiile sugestive, în care vorbitorul oferă un sfat, face o 

comandă sau exprimă o cerere. În propoziţiile interogative de 

selecţie, intonaţia informatorilor noştri se ridică la primul 

element de selecţie, pentru a coborî la al doilea: djin ce+˚i 

pălínca ásta / djin ↗co+arnji  / o ↘cacadârii?. 

9. În interogativele explicative, intonaţia este crescătoare: tj˚o 

cotát Pétrè! (IDP); čínji m˚o ↗cotát? (AM).  

10. Asta, spre deosebire de interogativele care nu cer o explicaţie 

suplimentară, ca în ↗cári+˚o ↘fost? (CTo), unde intonaţia 

este ridicată în debut, pentru a începe să scadă de la finele 

pronumelui interogativ. 

11. Cu intonaţie crescătoare sunt rostite interogativele retorice: 

sétji ţî / ↗o ba? (VM). 

12. Nuanţe stilistice suplimentare aduce aşezarea proclitică a 

adjectivului, care cere intonaţie aparte pe adjectiv: uom bun, 

dar bun uom!. 

13. Intercalările, incidentele şi parantezele sunt rostite, în 

general, pe o tonalitate mai scăzută: ↗zú.ua búnî / ↘zâsă+í / 

↗da númnj răspúnsî (FC). 

14. Un instrument fonetic suprasegmental nespecific limbii 

române este cronemul (alungirea fonemelor vocalice sau 

consonantice). În limba standard, cronemul apare în forme ca 

înot vs. înnod, însă, în fazele mai vechi ale limbii, avem clar 



[Miron Blaga, Octavian Blaga] 

*Câteva aspecte ale graiului din Remeţi+ 

 

41 
 

identificată, de exemplu, distincţia între un [r] fortis şi un [r] 

nonfortisVASILIU,p.55-56. Distribuţia flectivelor [–i] şi [–î] era, se 

presupune, o condiţionare fonetică, primul apărând după un 

[r] nonfortis, al doilea – doar după un [r] fortis. Când 

distincţia cronematică s-a pierdut, condiţionarea celor două 

derivate verbale imediate a devenit lexicalăFCLR,p.132, însă 

variaţii între graiuri se păstrează: chiori vs. tjuorî´, zăvori vs. 

zăvuorî´, izvori vs. izvuorî´. În vorbirea locuitorilor din Remeţi 

(dar fenomenul se întâlneşte şi în alte zone), depistăm 

sporadic elemente de cronem, ca lest arhaic. De pildă, pentru 

a diferenţia pluralul masculin de cel feminin al adjectivului 

fa+in, forme identice altfel, majoritatea informatorilor noştri 

utilizează cronemul, alungind vocala [a] pentru masculin: tăţ 

djin faméli.ì i+era+ú bărbáţ fāínji (MK), dar núma mu.i+éri 

faínji am văzút p˚acól (SPe). 
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III. Aspecte de morfosintaxă 

1. Dativul din RS este înlocuit frecvent cu forma că΄tă+ 

„către”, obligatoriu cu verbele dicendi: am zâs că΄tă 

i+è (GlB), spúsam i+o că΄tă tjinji (DR).  

2. Articolul genitival în forma invariabilă a s-a genera-

lizat: prunč a lu Míşu (FD), nturilì álè nu 

i+era+ú tjítjì a nuo+ástji (SG). 

3. Un comparativ de egalitate evidenţiat în Crişana 

doar în GCR este compunerea cu acăr – a´căr dji mírì 

(VN, GB, IDP). 

4. Numeralul colectiv în amân-/amin-, păstrat în RS 

doar în amândoi, amândouă, dar formând în 

aromână serie, amindoli, amintrei, aminţinţi, 

aminşaseCOTEANU,p.160, se păstrează în GCR: amântri+í, 

amântrélì etc. 

5. Numeralul colectiv se formează şi prin compunerea 

cu tot→tus etc., ca în tustri+í, tuspátru, tusčínč. 

6. Pentru a obţine un numeral ordinal, pe lângă forma 

comună RS, notăm construcţia în+numeral cardinal, 
uo+á.i+è fátî în činč lúnj jumátji (NBr). 

7. Seria de numerale cardinale 11-19, presupus 

calchiată din slavă în RSCOTEANU,p.155, prezintă în GCR 

doar forme contrase: únşpè, doíşpè, tri+íşpè, 

paíşpè, čínşpè, şaíşpè, şaptíşpè, óbşpè, nó.uoşpè.    

8. Prezentul verbului prezintă forme în [–esc] şi [–ez] la 

verbe care în limba standard nu se conjugă cu sufix: 

simpţă´sc „simt”, îndjiţă´sc „înghit”, djespărţă´sc 

„despart” ş.a.m.d. 
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9. GCR manifestă preferinţă pentru viitorul de tip a 

vrea + infinitiv, în formele: uo+i mérì, î+i fáči, o vinjí, 
uom dréjì, îţ cântá, uor durmnjí. 

10. Desinenţele verbelor de conjugările a II-a, a III-a, a 

IV-a, la imperfect, sunt: [-em], [-ei], [-e], [-em], [-eţ], 

[-eu]: merém, mere+í, meré, merém, meréţ, 

mere+ú. 

11. La perfectul compus, persoana a III-a singular şi 

plural, auxiliarul are forma o, var. uo: (u)o făcút. 

12. Mai mult ca perfectul apare şi în forme perifrastice, 

din perfectul compus al verbului a fi + participiul 

verbului conjugat: uo fo˚ zâs. De notat şi forma fo˚, 

diferită de formele foz şi fos din alte zone crişene. 

13. Este utilizat morfemul şi în loc de să, din RS, la 

conjunctiv: şi juoc, şi drejém, şi doréştj ş.a.m.d. 

14. Conjunctivul prezent are forme fără sufixele [–esc], 

[–ez]: şi lúcri, şi înduo+á.ìi. 

15. Condiţionalul perfect se poate exprima şi prin 

perfectul compus al verbului a vrea, în forma locală 

vut + infinitivul scurt al verbului de conjugat: o vut 

cântárè (MD). Remarcăm, în mod particular, forma: 

perfect compus al verbului a vrea + a + infinitiv lung: 

o vut a fáĉerè (SG). 

16. Imperativul negativ se poate obţine prin structura 

nu + infinitiv lung: nu vă ↗certáreţ / ↘mă+i uo+a-

mínji! (CT). 

17. Indicativul şi gerunziul prezintă forme iotacizate ale 

unor verbe cu tema în *n] sau [r]: spu+i, ţâ+u, ptje+ì 

ş.a.m.d. Spicuiri: ↗spú.i+uţ i+o // ↘djin ásta uo tri.ít 

ála // ↗spu.índ / ↘ba pă únu / ↘ba pă áltu (TP); 

↗ptje+i d˚ačí // ↘câ´nji bolúnd! (AD); i+o ↗ţâ+u la 

i+e / ↘da i+e ↗ţânji la minji? (FD). 
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18. Verbele de conjugarea a IV-a cu finalul [-ui] la 

infinitiv pierd pe [-u-] în flexiune şi în derivate: 

bănui→bănjí, bănjésc, îngădui→îngădjí, îngădjésc, 

făgădui→făgădjí, făgădjésc „a promite”, sudui→ 

sudjí, sudjésc „a înjura” etc. 

19. GCR conţine o bogată colecţie de interjecţii: ciuciu! 

(nu˚ţ da+u mnjícî!, VM), marş! (şi păfúj câ´njilì, 

MaC), hâş! (şi alúnj ghínjilì, MaC), caţ! (când ţâ´ptj 

mâ´ţa, DB), ţiţ! (când tjémnji mâ´ţa, DB) etc. 

20. În construcţiile corelative de tip acăr - acăr, intro-

ducând ansambluri sintactice, acordul gramatical al 

predicatului unic al ansamblurilor acceptă numai 

pluralul, fără ezitările din limba literară.MIHĂESCU,p.64 

21. GCR este bogat în forme fixe (no, ˚puo+i, mă+i, 

ba˚sámî, fa˚dji˚léji, ˚şe˚ş, tjár˚cî etc.). 
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IV. Faţete ale lexicului 

 

1. Câteva aspecte de fizionomie lexicală 
1. Toate cuvintele presupuse de origine autohtonă 

inventariate de MăruşcaMĂRUŞCA2,p.48 în graiul locuitorilor 

comunei Borod se regăsesc şi în vocabularul GCR cu aceeaşi 

semantică sau chiar cu semantică mai largă. Totuşi, Măruşca 

probează pentru cuvintele pe care le notează (le transcriem 

cum se pronunţă în GCR) doar cazul hárcî var. hâ´rcî 

„peiorativ pentru om, animal nesăţios, flămând”, cf. alb. hark. 

Altele, ca muoş, cocón, gúşi şi râ´nzî, sunt demult probate ca 

aparţinând substratului, însă nu şi buş „pumn”, de unde buşí 

„lovesc cu pumnul”, buşitúrî „lovitură, în special în urma unui 

pumn, urma loviturii”, împuonči.é var. împuončişé „a se 

opune, a se contrazice, a se certa”, în puončíş „în contra, 

împotriva”, dar puónčiş (IBl), cu deplasarea accentului, „care 

se împotriveşte mereu” (format similar cu cuónčiş „care 

suferă de strabism” şi čuórtiş, „care are un picior mai scurt”), 

pe care nu-l găsim în lista Măruşca, djerm „cumpăna 

fântânii”. Să remarcăm deplasarea accentului în impunerea 

adverbial vs. adjectival, şi în puónčiş vs. puončíş, ca şi în 

cuónčiş vs. cuončíş. Pentru adverbialul čuórtiş, nu atestăm 

corespondentul adjectival, aşa cum avem şi adverbialele 

cuostíş, puočíş, vintríş, şi nici accentul în poziţie anterioară. 

Puónčiş se poate extrage dintr-un poč-, cu aria lexicală 

puočitánie, puočitúrî, puočíş, puočít, cu un infix [n], ca în 

zdrúčin vs. zdrúnčin↓ ş.a.m.d. 

2. În GCR, pe lângă atestarea directă a acestor 

cuvinte, avem poreclele gen. III Búşu (pentru un bătăuş), 

Gúşu (pentru un om guşat), Hâ´rca (pentru o femeie rea), 
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Puónčiu (pentru un om care se împotriveşte totdeauna 

părerii generale) şi gen. II Muóşu (pentru un tânăr cu 

pretenţii de înţelept), iar aria semantică pentru buşí şi 

buşitúrî se extinde şi la accidentele rutiere (AuP, VM, CVC). 

Sufixul –turî, de mare productivitate în GCR, a născut şi 

împuončitúrî, cu referire la un om puónčiş, care se pune 

mereu în puončíş, care să˚mpuonči(ş)áză frecvent: 

↗ĉe˚mpuončitúrî dji uom! (FP). 

3. Împuončitúrî, ca şi alte cuvinte sufixate cu –turî, 

explicitează trăsături umane; la fel: abdjitúrî↓, vinjitúrî, al 

cărui semantem originar este „imigrant”, „om venit din altă 

parte”, nu neapărat de altă etnie, pentru a se elarga într-un 

semantem de moralitate, „om cu moravuri urâte” ş.a. 

Creaţiile lexicale cu sufixul –turî sunt extrem de variate: 

alergătúrî, batjocoritúrî, bătătúrî, buşitúrî↑, călcătúrî, 

curătúrî, făcătúrî, fârcitúrî, îmbucătúrî, juocătúrî (

ì uo juocătúrî!..., IDe), lucrătúrî, naintătúrî, njinjerăturî 

(acţiunea de a alinta, dar şi efectul acţiunii, aceea de „copil 

alintat”), ptjicurătúrî, săcătúrî, săritúrî, strâmptúrî, untúrî, 

urătúrî, usturătúrî, văndrălitúrî (acţiunea de a umbla de colo 

colo fără folos), viitúrî ş.a.m.d  

4. Verbul njinjerá, de la care njinjerătúrî↑, derivă, în 

opinia noastră, de la onomatopeicul ne-ne, sunete emise de 

sugari, similare ma-ma, ta-ta etc. Njinjerá, njinjerătúrî şi 

njinjeri+álî din GCR fac referire la acea perioadă a vieţii (când 

nu devin metaforice, pentru că: şi p˚o mu.i+éri o poţ˚ 

njinjerá // ↗apú vez˚ dupa˚ĉé / ↘ĉe a+i în cásî, DD). Seriei 

lexicale i se adaugă apelativele Nínu şi Nína, iar toate acestea 

trebuie puse în legătură cu seria sp. niño, niña „băiat”, 

„fată”, care apare şi în variante it., cat.  

5. Observăm în njinjerá o infixare cu *r+ iterativ, ca în 

puţărlí↓, şterperlí etc. Acest *r+ iterativ apare des în 
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sufixarea verbală, cum e originar şi în méri, exempli gratia în 

GCR: bălăngărí, bâzdărá, bulzurí „a (se) aduna grămadă”, 

căscărí „a căsca în mod repetat”, clătărí 1.„a mişca un lichid 

în mod repetat”, dar şi cu semantemul 2.„a spăla o cană, o 

farfurie etc. în mod superficial”, ca în: clătăréştji i+ága ce.i+e 

(IPe), gudurí, lungărí 1.„a suferi de lungoare”, care s-a extins 

la semantemul 2.„a zăcea pe pat”, dacă nu cumva lungărí are 

o legătură cu lung, de unde lunjí, care are şi un semantem 

sinonim cu lungărí2, ţâpurí, vânturí, cuptorí, blidărí, gozărí, 

văcărí „a sta la vaci”, ptjicurá, care provine din ptjic, 

onomatopeic, de unde ptjícur, dar şi ptjicá etc. 

6. Ca o curiozitate, [r] infixat apare frecvent în 

cuvintele din aria semantică a actului sexual, la om şi la 

animal, uneori conţinut în bază (verí, mârlí, pârčí, de la 

onomat. pârč), alteori accentuând ca variantă verbul 

neinfixat, ca în cazul furtí, puţărlí, mâţuorcí, înčuortá. Avem 

aşadar seria semantică următoare: uo.ílì să mârlésc, caprilì să 

pârĉé njii să˚nčuo+á ţilì să mâţuoĉésc, scruo+áfilì 

să verésc, uo+áminjii să puţălésc (NBr); váca+˚i guónjiţî (MK) 

sau guórnjiţî (SG). Atestăm infixarea şi la gen. III, şi la gen. II, 

şi deducem rostul acesteia – de unde, prin extensie, 

înţelegem că avem de-a face cu un procedeu – în enunţul 

vulg.: ála+˚i furtăréţ ră+u // [ri] fúrtji tăt ĉe príndji (NB). 

Contaminarea fútji cu furá, guónjiţî cu guórnjic ni se pare 

puţin probabilă, când avem, cum am arătat, puţălí→puţărlí, 

mâţuocí→mâţuorcí, înčuotá→înčuortá.  

7. Nu credem că influenţa maghiarei asupra GC şi, în 

particular, GCR este corect dimensionată. Printre alţii, 

PopescuPOPESCU1,passim,POPESCU2,p.19-20, PoruciucPORUCIUC,passim 

GheorgheGHEORGHE2,p.8-11, TonciulescuTONCIULESCU,passim, Pe-

lePELE1,p.158-164,PELE2,passim, printre alţii, au rezolvat, probabil 

definitiv, foarte multe etimologii. Adăugăm şi noi câteva 
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sugestii în aceste fişe. Nu agreăm nici (a) tendinţele de a 

acorda o provenienţă maghiară ori de câte ori sau de cele 

mai multe ori când un cuvânt este de găsit şi în RS, şi în 

particular în GC, şi în maghiară, (b) nici de a nega, cu orice 

preţ, un etimon maghiar, atunci când acesta se impune clar. 

Problema principală a abordării tip (a) este şi că avem uneori 

de-a face cu o inversiune istorică, dar şi că în maghiară este 

foarte greu de continuat seria provenienţei. Abordarea – 

mult mai rară – de tip (b) este o exacerbare cu nuanţe 

xenofobe, însă ambele au făcut mult rău studiului 

etimologiilor.  Nu credem că maghiara a influenţat GC la nivel 

fonetic, nici în cazul anteriorizării accentului, nici în acela al 

palatalizării unor consoaneIANCU,p.37-43, unde nu îmbrăţişăm 

nici teoria slavistă, pentru că fenomenul nu este suficient 

studiat comparativ cu alte limbi şi dialecte romanice. În sfera 

lexicală, există, fără tăgadă, maghiarisme în GC, însă ele sunt, 

în marea lor majoritate, marginale, nu aparţin decât excep-

ţional repertoriului lexical principal şi, cum demonstrează 

studierea GCR, prin compararea pe generaţii a unui corpus 

de cuvinte, tendinţa este de a elimina din uz pe cele mai 

multe, cum sunt badóc, biră+ú, bístoş, fizală+ú, işpán, 

léventè ş.a.m.d.. Tratamentul se aplică şi unui număr de 

maghiarisme bine adaptate în GC şi GCR, care pierd însă 

concursul sinonimic (aşa: candală+ú, čos, kert, kiştjinje+ú, 

dohán, fi.óc, jekende+ú, lazlă+ú, socăčíţî, vigán etc.), faţă de 

ferkelí sau rântáş, mai bine consolidate. 

8. Pentru provenienţa românească şi nu maghiară a 

unor cuvinte, GCR adaugă forme şi semantisme revelatoare, 

unele deja subliniate de noi supra, altele aşteptându-şi rân-

dul infra sau în alte studii. Aici vom adăuga demonstraţiei lui 

PelePELE1,p.7-23, dublată de CiubucciuCIUBUCCIU,p.19, că oraş este 

cuvânt românesc, încă două atestări ale lexemului ora-: 
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avé dji+i şi pân Cornj (MB), ála+˚i tăt pă hora+íţî 

vandrălétj (AM), unde dji+i „cultură agricolă” şi hora+íţî 

„drum”, ambele din tema (h)ora-. 

9. Printre cuvintele expediate de unii lingvişti în aria 

maghiară e şi uoblác, magh. ablak, deşi acesta putea la fel de 

bine să fie slav, cf. sk. oblok, dacă nu cumva se putea 

înţelege prin uóblu, extras din lat. obliquus; tot aşa, bá.iì 

„mină” este alocat magh. bánya, dar poate fi sk. baňa, 

sclănjínî nu poate fi magh. szalonna, ci eventual sk. slanina, 

iar Crăčún nu este nici slav, cf. sk. Karačún, şi nici vorbă 

magh. Karácsony, ci e explicat categoric de Gheorghe prin 

cracăGHEORGHE1,p.100-124. Pentru tálpî, gând, şir, originea 

maghiară a fost infirmată, pentru njam infirmăm noi infra, 

completând pe Pele.  

 

2. Câteva dezvoltări lexicale  
ABDJE, ABDJI, ABDJITUI, ABDJITURÎ 

Niciun glosar de crişenisme nu atestă această serie lexicală, motiv 

pentru care sunt înclinaţi să credem că este o dezvoltare locală. L-

am identificat într-un mediu colocvial neprovocat, ca expresie 

spontană: mă+i / ↗ĉe abdjitúrî ↘dji uom (IPo).  

Solicitând o explicaţie asupra înţelesului, IPo ne trimite la adv. 

abdjé (abdjé, exc. ábdje. adv. 1. (modal) abia, anevoie, cu greutate: 

aşé i+erám ↗dji betji+ágî / ↘că cu d˚abdjé mă ţânjem pă 

ptjičuo+árì, MB; în expr., cu ábdje şi abdjé / l˚am făcút şi mâ´nci, AP; 

2. (cantitativ) foarte puţin: cu ↗abdjé să vedjé pă frúnzî / ↘că bătjé 

vâ´ntu, IP. Etimologia DEXDEX,s.v., <lat. ad vix, este forţată. Preferăm 

et. nec., deşi, neaflându-se în limbile de contact, este probabil 

autohton): aşé // uon uom puturósu / ↗cári le fači pă tjítji cu 

d˚abdjé.  



[Miron Blaga, Octavian Blaga] 

*Câteva aspecte ale graiului din Remeţi+ 

 

50 
 

Întrebată de unde cunoaşte acest cuvânt, IPo ezită, dar susţine că 

nu este invenţie personală:  

[su] po+átji [ri] l˚a+i inventát dumitáli / i+o nu l˚am ma˚ a.uzî´t!  

[re] ba nu / ↗că+˚i dji la bătrâ´nj // ↘că uor ma˚ fo˚ şi d˚a.iştjé / 

↗abdjitúri / ↘nu+˚i núma amú aşé // [me] şi la anjimál î+i zâč aşé 

// căt˚ún bo+u: / dj˚abdjé trájì. 

La verificare cu informatorul MB, discuţia a decurs astfel: la ĉe zâč 

abdjitúrî? // ştjii vo+árba ásta?. MB ezită, ceea ce ne determină să 

sugerăm:  

[su] î+i zâč abdjitúrî únu+i uom lénjeş?  

[re] poţ˚ / ↗da îi zâč puturuós↘ // poţ˚ şi+˚i zâč şi abdjitúrî / dácî 

núma˚ cu ↗d˚abdjé fáčì ĉe tre+ábî. 

Dacă proba nu a fost foarte convingătoare, revelator a fost să 

atestăm două verbe din aceeaşi familie: abdjitu+í şi abdjí: ↗şi˚ţ 

spu+i djirépt / ↘gre+u m˚abdjitu.i+í pîn˚lá tjínjì / dji njá.u+a ásta 

(NB), dar şi: d˚ápu ↗nu poč amú /↘nu ma abdjésc dji tréburi (MK). 

 

ACĂR/ACÎR şi derivate 

Cu acăr (ácăr, var. ácâr, adv., conj., „ori”: ↗ácâr álbî / ↗ácâr 

njágrî, SG; vi.í ↗I+onúţu // ácăr ↘vi+i tu?, CTo; et. nec., dar 

probabil autohton pentru motivul invocat supra, pentru abdjé), ne 

găsim pe un teren accidentat. Îl găsim atât ca adverb, cât şi în 

postură de conjuncţie, creează raporturi de coordonare disjunctivă 

(ácăr io / ácăr tu, IBP), dar şi de coordonare adversativă (mărg / 

ácăr n˚am tre+ábî, FD), intră, de asemenea, în compunerea altor 

cuvinte: acărcâ´t, acărcúm, acărčínjI, acărĉé.  

În acărţá „agăţa”, avem, probabil, de-a face cu o contaminare a 

lui agăţá, însă nu pare să fie aceeaşi situaţie cu acârtă΄ri, var. 

acătă΄rii, acâtă΄rii; şi acătă΄rè, acâtă΄rè, acârtă΄rè (posibil relicvă de 

gen), adj. inv., de obicei la comparativ, 1. (despre lucruri) bun, 

frumos, de seamă 2. (despre oameni) vrednic.  
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Precizat doar în GCR, acăr poate participa la formarea 

comparativului de egalitate: ácăr dji mírì (IBl), fáči ↗ĉe fáči / ácăr 

↘dji grásî rămâ´nji (SP). 

 

BULZ şi derivate 

Satul vecin Remeţiului, pe Valea Iadului superior, se numeşte Bulz 

(ca sat, Munteni, localitatea care se interpune azi între Remeţi şi 

Bulz, are o vechime de nici 50 de ani; Munteniul a fost înainte un 

cătun al Bulzului, denominat Sărăĉél). Dar bulz este instrument 

oronimic frecvent în Apuseni, şi avem şi pe Valea Iadului inferior, 

veghind cătunul Poiana şi habitatul de vacanţă Coada Lacului Leşu, 

Tjétrilì Búlzulu+i.  

Toponimul şi instrumentul oronimic aferent se întemeiază pe 

lexemul bulz (s. n., 1. bulgăre, cocoloş 2. boţ de caş, scoacă sau 

brânză; de mămăligă), socotit cuvânt autohton. Consemnăm, în 

arealul studiat, un 3. „grămadă”, „îngrămădeală”: atúncè / ↗tăţ 

şerptjii să fac bulz (TP), ↗bulz i+erá ↘dji o+áminji (IP). 

Mai multe derivate pornesc din sens 3, unele nefiind glosate în 

altă parte: mai frecvent îmbulzálî s.f. „îmbulzeală”, dar şi bulză.i+álî 

s. f. „idem”, bulzî´ş, adv., „înghesuit”: nji+˚o strâns bózgorii bulzî´ş 

pă tăţ, MB, bulzu+í, var. bulzurí, cu [r] supra,  „a aduna grămadă”. 

Un bulziş e consemnat de Atlasul lingvistic român în Moldova şi 

analizat de DumistrăcelDUMISTRĂCEL,p.255, dar sensul e mai îndepărtat, 

„la rând”. 

 

NEAM, arii semantice 

Pentru Emese KisKIS,p.22, cuvântul neam intră în categoria 

substantivelor a căror origine maghiară este indiscutabilă. 

PelePELE1,p.74 notează imposibilitatea provenienţei din maghiară, 

provenienţă căreia i se opune nu numai argumentul de ordin fonetic 

că vocala magh. *e] nu se diftonghează în împrumut; în plus, magh. 

nem însuşi, din care Kis extrage rom. neam, are o origine nesigură; 
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s-a încercat reconstruirea cuvântului maghiar pe baza unuia oset, cu 

toate că nu s-a probat tranzitarea, de către triburile maghiare 

nomade, a Caucazului de Nord şi Georgiei, unde se vorbea această 

limbă iraniană. În plus, dicţionare istorico-etimologice ale limbii 

maghiare ne informează că magh. nyám e atestat în texte maghiare 

pentru prima dată la 1881GHEORGHE2,p.8.  

În ungureşte, nem are sensurile de „11.neam, 2.rudenie, 3.specie; 
2nu”. În româneşte, neam înseamnă „11.persoane înrudite prin 

sânge sau prin alianţă, 2.partea de pământ pe care o lucrează o 

familie, 3.naţiune, 4.generaţie, 5.specie 6.clasă boierească; 2nimic”. 

Am reprodus definiţiile din PELEPELE1,p.74; în română, se mai pot 

identifica şi alte sensuri, din derivate, din onomastică sau din 

toponimie. Comparând semantismul în cele două limbi, se vede că 

din maghiară lipseşte şi un sens mai vechi („teren lucrat de o 

familie”). Se observă, ca o curiozitate, prezenţa în ambele limbi a 

omonimiei cu un adverb de negaţie.  

Pele propune rom. neam < lat. nemus şi, logic, magh. nem < rom. 

neam. Noi considerăm termenul neam ca fiind autohton. Dacă, 

fonetic, ar fi fost posibilă o evoluţie de la lat. nemus la rom. neam 

(prin diftongare, ca şi prin apariţia unei forme rotacizate, ream), 

semantic se constată nu numai o mai mare bogăţie a limbii române 

faţă de latină, dar chiar sensuri anterioare; numărul derivatelor pe 

teren românesc este, de asemenea, foarte mare.  
Dacă încă aceste argumente nu sunt decisive, vom remarca 

existenţa în greacă a aceluiaşi termen, cu o dezvoltare ideatică 

superioară latinei, dar, mai ales, prezenţa unor toponime derivate 

din neam în spaţiul românesc necucerit de romani şi, mai ales, 

posibilitatea reconstruirii evolutive a sensurilor pe teren românesc. 
În latină, întâlnim sensurile de „pădure sfântă” (la Tacitus şi 

Plinius), de „ogor, păşune” (la Vergilius), de „vie şi arborii care o 

susţin” (la acelaşi)GUŢU,p.787. La elini, mai avem şi o serie de toponime 

care se revendică de la νεμος, cum este vestita Νεμεα (iniţial 
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pădure, apoi şi localitate în Argolida), dar avem şi o dezvoltare 

verbală de la aceeaşi temăBAILLY,p.587, desemnând „locuirea în păduri” 

(retragerea din faţa vrăşmaşilor în codru, unde se va locui o vreme, 

până la trecerea pericolului?).  
În română, putem identifica în seria de toponime ale derivatului 

Neamţ semnificaţia iniţială de „pădure” (sacră?) a termenului neam. 

Să ne amintim, în acest context, că pe lângă rolul lor mitic, pădurile 

sacre au avut în antichitate şi un rol civil; au fost locuri de convocare 

şi de adunare a poporului, de înjghebare de târguri, de refugiu, de 

bejeniiVULCĂNESCU,p.18-22. Neam are şi sensul de „ţarină, teren lucrat de 

o familie”, aflător într-o poiană, înconjurată de pădure. Este firesc şi 

deloc singular ca numele locului să treacă asupra locuitorilor sau 

proprietarilor; deci, o familie avea un neam pe care-l lucra, era 

năimită; după calitatea pământului deţinut, o familie era de neam 

bun, de neam prost, de neam mare. O familie care deţinea mai 

multe neamuri a devenit una de neam, una boierească; de neam, 

prin urmare nemiş, cu variantele locale nemeş şi nămiş, atestat 

prima dată într-un document moldovenesc de la 1495, de unde 

ungurescul nemesOBLAGA,passim. 
După cum s-a văzut, ideea de neam (ca naţiune, sinonim 

imperfect) se purcede cu momentul în care tot mai multe neamuri 

(ţarini), obţinute iniţial prin despădurire, ajung în posesia aceluiaşi 

grup, indivizii căruia devin, prin asociere (bazată pe înrudirea de 

sânge, cel mai probabil), neamuri (rude). Aşa se conturează 

apartenenţă grupurilor (uniunilor tribale) la o unitate superioară, 

neamul (ca naţiune). Iată cum un cuvânt desluşeşte apariţia unei 

conştiinţe, dar implică şi o continuitate spaţială şi temporală a 

aceluiaşi grup uman în spaţiul carpatic, continuitate combătută pe 

motive strict politice, antiştiinţifice. O posibilă resuscitare peste 

timp a semnificaţiei originare a termenului neam (pădure sacră) 

apare în sintagma biserică de neam, sinonimă cu biserică dintr-un 

lemn „biserică construită din lemnul unui arbore (sfânt)”.  



[Miron Blaga, Octavian Blaga] 

*Câteva aspecte ale graiului din Remeţi+ 

 

54 
 

Cât despre adverbul de negaţie omonim, latina şi portugheza îl 

înregistrează cu acelaşi sens, deci nu poate proveni în română din 

maghiară, ci, evident, invers.  

Ariile semantice ale lui neam1, în diacronie, se înfăţişează, aşadar, 

astfel: 1.pădure 2.curătură 3.proprietate comună (asupra unui teren 

desţenelit) 4.grup sau grupuri (înrudite) care au în posesie comună 

una sau mai multe ţarini 5.rude 6.naţiune. 

Studiul GCR aduce completări lexicale, fixând ariile semantice. 

Avem, astfel, njemuríş „rămuriş” (GlB), pentru neam11, njemnjitúrî 

„loc desţelenit” (NBr) pentru neam12, njemurélì „neamuri înde-

părtate” (SP) pentru neam15; în onomastică, consemnăm numele de 

familie Neama (Njáma), dar şi porecla Njámu (gen. III), extrasă din 

neam15. 

 

NOPTJÓCU şi NOPTJÓCÈ 

Lexemul Noptjócu l-am înregistrat pentru prima dată într-un 

mediu familial: la noáptji.ì Noptjócu (FP); nu apre în niciun glosar de 

crişenisme consultat. Iată o listă neexhaustivă, utilizată passim în 

aceste fişe: BRADU, BEIUŞ, BUTIŞCĂ1, BUTIŞCĂ2, GROZE, MĂRUŞCA, MIHEŞ, MOISA, MOZES, 

PARASCA, TEAHA, ŢUCRA, VAD, VASILESCU. 

Inventariind cu informatorul MB divinităţile şi spiritele locale, am 

avut revelaţia prezenţei în GCR a unui corelativ al Noptjócului, 

Noptjócè. 

Recapitulăm contextul: ↗Marţólè / ↘aduĉé bóli / ↗tjinzuié 

mu.i+érilì / cári lucra+ú márţè / dúpă ĉe să lăsá sára // ↗nič jó.i+è 

/ ↗nič sâ´mbăta ↘nu să lucrá / dúpă ce să lăsá sára // ↘Strâ´ga / 

↘ásta i+éstì şi amú // ↗Strâ´ga fúrî mána dji la vač // ↗i+e láptilì 

dji la vácî // ↘putjé fi lupu / ↘húlptji / ↘múscî / ↘şérptji // ↗să 

dădé dji tri+i uori pă´stă cap / ↘şi să făcé gozovínî // ↗nič câ´njii nu 

látrî la strâ´gî / ↘că să tjem // (...) ↗pu+i a+i pă uoblác / ↗o pâ´ntri 

bâ´rnji / ↘în grajd / ↗şi tji áperi dji i+è // ma˚ vinjé ↗Noptjócè / 

↘da núma uodátî˚n an / ↘când i+erá Noptjócu // ↗Noptjócu ↘î+i 
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când î+i noaptje ce ma˚ lúngî / ↘˚nántji dji Crăčún / ↘nu ma˚ şti+u 

amú // ↗zâce+ú bătrâ´ni+i / că atâ´ta creştji zuu+á dúpî Noptjóc / 

↘cât sári cocóşu uodátî pă gard (...) //  ↗Noptjócè vinjé / şi lu.uá 

norócu ↘la cári n˚or ţânút póstu // ↗máma mè / ↘Dotjié / ↗zâĉé 

că aşé cunóştj uómu / ↘că o făcút rélì / ↗că dúpî Noptjóc / ↘i 

să˚nturná norócu // i+erá ↗lúcru ră+u. 

Aşadar, Noptjócu denomina noaptea cea mai lungă din an, iar 

Noptjocè era spiritul acelei nopţi. Întrebată cum ştiau când vine 

Noptjócu, MB precizează: ↗n˚ávem cherindári / ↘da˚ dj˚índji // 

↘şti.iém pă stélì // amú ↗n˚aş ma˚ cunuo+áştji. 

În seria spiritelor care bântuiau Remeţii, am mai notat Uri.iéşî, 

fiinţe de o mărime şi o forţă deosebite, care nu făceau rău 

oamenilor; Ursîto+árilì, care veneau la noii-născuţi şi le preziceau 

viitorul; ca să fie bune, sau măcar indulgente, li se pregătea o masă 

specială, din care se ospătau trei zile, ceea ce rămânea dându-se, de 

obicei, ca răsplată, femeii care moşea copilul; Zvârcuoláčii 

„vârcolacii” care produceau diferite catastrofe, între care cele mai 

periculoase erau mâncátu soarelui sau al lunii de pe cer ş.a.m.d. 

 

ŞuOGÓR/ŞuÓGOR şi derivate 

Şuogór este un cuvânt din sfera termenilor de înrudire, cu sensul 

de bază 1.„cumnat” (explicat prin < magh. sogor, „idem”), atestat 

încă de la 1707, răspândit în tot vestul teritoriului dacoromân, de 

unde, prin migraţie, ajunge să fie înregistrat şi în nord-estSCURTU,p.213. 

Un sens figurat, dar derivat direct din semnificaţia de bază, este 

2.„prieten”, probabil din faptul generalizat al bunei înţelegeri între 

cumnaţi. Pierzând ideea de înrudire prin alianţă, un sens depărtat al 

cuvântului şuogór intră într-o posibilă categorie de înrudire prin 

concubinaj (3), folosit pentru a desemna, complice, bărbáţ / cári // 

[ri] ↘s˚or culcát cu aĉéleş feme+í (NBr). Găsim interesant de 

consemnat, dincolo de mimica imaginabilă, o deplasare de accent 

din şuogór în şuógor, consemnată la gen. II: primul este „cumnat”, 
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„prieten”, al doilea – cu referire la înţelesul 3. Fără a pretinde că 

deplasarea de accent a devenit normă, precizăm că răspândirea 

acestui fenomen în gen. II e cvasi-generală. 

Femininul, derivat pe teren românesc, şuogoríţî, semnifică în 

Remeţi 1.„cumnată”, dar s-a produs contaminarea cu sens 2, dar şi 

cu aria semantică 3, supra. 

↗Ĉe ma˚ fač / [ri] şuogoríţa nuo+ástî?, se adresează NB unei fete, 

în prezenţa unui alt informator. Deplasarea de accent consemnată 

la masculin nu se produce în acest caz. 

Izolat, şuogór desemnează şi alte grade de rudenie: 4.„unchi” 

(DD), 5.„frate” (MD) v. şi SCURTU,214, prin interpretare greşită a sensului 

de bază sau, în ultimă instanţă, prin extrapolarea şuogór2. 

Consemnăm, în vorbirea ţărănească din Remeţi, derivatele, 

şuogore+án/şuogore+ánî (practic sinonim cu şuogór 1, 2, 3/ şuogoríţî 

1, întâlnit de noi doar la vocativ şi, de cele mai multe ori, însoţit de 

posesiv, gen. III, II general), dar şi extensiile, doar la gen. II, de la 

sens 3, şuogorími (nepalatalizat, vulg., „orgie”) şi, dezvoltare inedită, 

neconsemnată în alte glosare consultate, înşuogorí: no / ↗ba˚samî 

nj˚am înşuogorít! (SPe); aşe+˚í câ´tj˚o cotroháliţî djin ásta / 

↗dji˚nşuogoréştj tăt sátu (SP). 

 

3. Vocabularul ocupaţiilor 
Principalele ocupaţii ale locuitorilor arealului studiat au fost, până 

nu demult, creşterea animalelor şi cultivarea pământului. Datorită  

sporirii populaţiei şi nevoii de noi terenuri agricole, s-a practicat, pe 

scară largă, şi exploatarea pădurilor, uneori prin defrişări. Agricul-

tura se practica la altitudine, pe coline, pe terase naturale, pe lun-

cile şi văile numeroaselor pâraie din zonă. Se cultivau, în special, 

cartoful, porumbul, cânepa, dar şi cereale: grâu, secară, ovăz. 

Inventarul agricol tradiţional se compunea din plugul cu brăzdar de 

fier, tras de cai sau boi, grapa de lemn cu dinţi de fier, sapa, hârleţul 
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ş.a.m.d. Semănatul se făcea cu mâna, iar seceratul cerealelor - cu 

secera. Cerealele se aranjau în cruč şi în clă+i. Treieratul se făcea cu 

ču, fiind vânturate cu treierul manual. Mai târziu, s-a utilizat 

batoza acţionată manual. 

Grădinăritul ocupa un loc minor în activitatea agricolă. Grădinile 

erau (şi sunt) în general mici (până la 5 ari), cultivându-se cu 

predilecţie ceapa, usturoiul, morcovul, pătrunjelul etc. 

Cultivarea pomilor fructiferi era şi ea redusă, mărul, prunul şi 

nucul fiind pomii cei mai des întâlniţi în curtea gospodăriei sau pe 

alte terenuri din proprietate. Fructele se conservau prin uscare, ori 

erau folosite la obţinerea dulceţii (mnjérè dji prúnji, DR). 

Păşunile şi fânaţele din zonă au favorizat creşterea animalelor - 

bovine, ovine, caprine, porcine, cabaline -, care au asigurat nu 

numai existenţa, ci şi stabilitatea locuitorilor din Remeţi. În casă, 

produsele animale erau conservate sau doar prelucrate, constituind 

hrana de bază (carne, lapte, ouă, unt, brânză, untură etc.). 

Păşunatul oilor se realizează cu ji (dji la Sânjórz la 

Sâmnjédru, IC) şi cu sta.ul, în turmă, în timp ce vitele mari erau duse 

în múntji, după terminarea muncilor agricole de primăvară, fiind 

coborîte în sat după seceriş. 

Altă ocupaţie importantă a locuitorilor din Remeţi era lucrul la 

pădure, începând cu tăierea arborilor şi continuând cu trans-

portarea şi prelucrarea lemnului. Sunt consemnate, aici, cu secole în 

urmăMECIU, “morile de scânduri” (jo+ágărì), devenite, mai târziu, 

firézì, apoi adevărate fabrici de cherestea. 

Din păduri, lemnul semiprelucrat (buşteni sau méteri) era adus la 

rampele de transport cu jilípurilì „jgheaburi”, cu apă, sau uscate, 

valáu+î sau čitjérnji. Transportul propriu-zis se făcea cu pluta, cu 

carul cu boi sau căruţa trasă de cai, apoi pe căile  ferate forestiere şi, 

în fine, mecanizat - cu funiculare, trailere etc. (TD). 

În pădure, la tăiat, se utiliza ferestrăul şi toporul (săcurea), iar la 

corhănjít, ţaptjína (VCu). După al doilea război, spre anul 1960 - au 
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apărut ferăstraiele mecanice (drújbi, VCu) şi cele electrice, tractoare 

speciale pentru scos lemnul la rampă etc. 

Cărăuşítu se făcea cu cáru, cărúţa sau tárga, trase de boi sau cai. 

Se transportau lemne, bucate, fân, piatră. 

Carul (căruţa) se compunea din rúdî, care se prindea în crač, drícu 

djinántji şi djinapo+í, pátru le+uč, una la fiecare roatî, lo+ítri, două 

la număr, câte una pe fiecare laterală, sprijinite de le+uč, fund (jos, 

ca pod), două uosi+i dji lemn, cele din faţă mai mici; roţile erau cu 

ráfuri „cercuri de fier”, fiecare cu butúcu şi spíţì (TB). 

Sania era formată din două tă´lptji, patru pičuo+ári, pe care se 

aşezau uoplénjilì (două), herdjé.i+u (între tălpi, în faţă), grú.i+u, 

şirégla (pusă pe uoplénjii), záptjii (pe şiréglî); rúda se lega de 

herdje+í prin gru+i. Săniile să tălpăle+ú, talpalá.uălì fiind făcute djin 

lemn dji fagu (TP). 

Targa se compunea din drícu djin fáţî al carului (căruţei), pe care 

se aşeza tárga propriu-zisă, construită din două lemne (de circa 4-5 

m lungime) cu fuştje+í între ele. Partea din spate a tă´rjii, care 

aluneca pe zăpadă sau pământ, să tălpălé, cu tă´lptj djin lemn dji 

frápţăn (ID). 

Fânul se face pentru hrana animalelor (vite, oi, capre etc.), de pe 

fânaţe. În Remeţi, fânaţele sunt situate, în general, pe dealuri şi în 

poienile din munţi. La coasă, participă bărbaţii şi feciorii, iar femeile 

contribuie, în primul rând, la împruoşcátu brézdilor, adunarea în 

bodj, apoi la greblát. De asemenea, ele sunt cele care gătesc 

mâncarea pentru cosaşi. 

Datorită condiţiile climatice, fânaţele din Remeţi se cosesc, în 

general, o singură dată. Doar suprafeţe foarte mici sunt prielnice şi 

pentru al doilea cosit şi pentru obţinerea uotă´vii. 

Cosită, cu coasa, în brazde, iarba se împrăştie (să împruo+áşcî), 

apoi să înto+árcì, după starea vremii, o dată sau de două ori, pentru 

uscare. Se adună apoi în bodj sau pe clénčuri; uscat bine, se 

transportă cu rudjilì la locul unde se fac fârčitúrilì (căpiţe, clăi). 
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Fârčitúrilì se fac pe par, căruia i se pune, la bază, pódjina, pentru a 

nu pătrunde umezeala. Pe pódjinî se aşează fânul, de jur-împrejurul 

parului, se calcă bine, apoi să proptjéştji. Până pe la jumătate, 

fârčitúra are formă de cilindru, iar de la jumătate în sus, de con. În 

vârful fârciturii, pe par, se pun doi poptj, care au rolul de a nu lăsa 

ploaia să intre în fân. Fârčitúrili se bat cu rúda dji bodj şi se 

greblează (GB). 

Bocşeritul (obţinerea mangalului), culesul din natură (plante 

medicinale, fructe de pădure, ciuperci), pescuitul, vânătoarea, 

vărăritul, mai apoi mineritul şi munca în construcţii etc. sunt alte 

ocupaţii specifice locuitorilor Remeţilor, peste vremuri. 

Desigur, nu trebuie uitate nici meşteşugurile populare - fierărit 

(că.uo+ăčít), morărit, cioplitul lemnului, tâmplăritul, ciubărărit etc., 

ca şi mica industrie casnică - ţesutul în război, croitoria, prelucrarea 

materiei prime pentru textile şi pentru alimentaţie etc. 

 

4. Lexicul instalaţiilor tehnice  
Ce instalaţii tehnice existau în Remeţi în preajma celui de al doilea 

război mondial, cum se numeau elementele componente, cine erau 

proprietarii? Corelăm parţial răspunsurile informatorilor TP, FP, MB, 

AT, IP, MD, ID, GB şi IDu. 

Mórili pe care şi le amintesc informatorii – nu s-a păstrat niciuna 

în Remeţi – erau mori cu roţi cu cupe (palete), lopíştj, la mărimi 

ajustate după debitul de apă existent. Erau adăpostite de construcţii 

solide, de bârne, acoperite cu paie sau şindrilă, mai târziu - ţiglă, 

uneori având adăogit firézu, şi chiar dúbilì „piua”, pentru îngroşarea 

pănurii de sumane. Dúba avea menirea de a îngroşa şi scămoşa 

pănura pentru sumane, dar şi de a spăla stofa. Pe Valea Iadului, în 

Bulz, mai funcţionează azi o singură pivă, la fosta mo+árî a lu 

Pópuţe, care şi ea se află într-un stadiu avansat de degradare. 
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Iată câteva din cele peste 20 de mori care funcţionau, în zona Văii 

Iadului, în prima jumătate a veacului trecut: pe Valea Satului, în 

Bulz-Pustă (la Biră.íţa), în Răstoacă, mai jos de barajul din Bulz, a lui 

Tjódor Béndrè Primáru, la Ţímpiş, pe Valea Sărăcelului, vizavi de 

Şcoala din Munteni, Mo+ára Dánčului, la Hută (Munteni), iar în 

Remeţi: a Hă´ţului, a Măríki+i Carólii, a lu Kelepérţ, a lu Dejo+á.ì, a 

Ilénji lu Flitíc, a Pétri Núţî, a lu Ciuhándru, a lu Jámbac etc. 

Olo.íştjilì „oloiniţe, pive de ulei” au evoluat şi ele, ca şi morile, de 

la piua de mână sau râşniţă, ele fiind făurite pentru nevoile de 

prelucrare şi preparare a plantelor comestibile: seminţe de floarea-

soarelui, de dovleac (bérbinjiţî), de nuci ş.a. Dar şi jíru îl duce+í la 

olo.íştì. Dintre ultimele pe care şi le amintesc bătrânii satului este 

cea a Ciuhandrului, tatăl informatoarei FP. 

Cazánu dji fert pălínca există şi el de multă vreme în dotarea unor 

gospodării. Este singura instalaţie care a rezistat timpului, mai mult 

decât atât, s-a perfecţionat. Instalaţia se compune dintr-un cuptór, 

un cazán propriu-zis, pentru fierberea borhotului de fructe dospite, 

răčitóru pentru distilat, toate fiind adăpostite într-o construcţie 

separată, cel mai adesea o cólnjiţî, aproape de o sursă de apă 

necesară pentru răcirea şi obţinerea prin condens a lichidului, a 

pălincii, cu ajutorul roţii hidraulice cu cupe. 

Căuo+ăcié „fierăria” împlinea necesitatea de unelte agricole, 

pentru pădurărit sau realizarea unor mijloace de transport, pentru 

potcovit etc. Informatorii îşi amintesc că în Remeţi, În urmă cu 60-

70 de ani, existau patru astfel de instalaţii: a Pétri Cúrtulu+i, lâ´ngî 

Tópliţî, a Mójii, în Po.i+ánî, a Găvríli Todéri+i Pétri+i Núţî, la Izvór, a 

Găvríli lu Mnjiha+í, lâ´ngă Izvóru Mórii, o a Pánculu+i. Instalaţiile 

aveau în dotare un cuptór, fo+álì, ilă+ú, čocánji şi baro+ási, cleştj de 

diferite dimensiuni etc. Foalele erau acţionate manual sau cu 

piciorul, cu ajutorul unei pedale.  

Tráşca „paligonul” era un ferestrău acţionat de 2-4 persoane, cu o 

mişcare verticală, pentru despicarea buştenilor şi obţinerea 
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scândurilor. Firézu şi jo+ágăru „mori de scânduri”, adăpostite sub 

acoperiş de şindrilă, acţionau pe principiul forţei apei cu ajutorul 

unei roţi cu ax orizontal, care punea în mişcare júgu cu pâ´nzî dji 

firéz, care despica buştenii. Părţile componente ale firézulu+i erau: 

júgu mobil cu firez, acţionat de o roată hidraulică, care transmitea 

mişcarea prin intermediul crâ´ngulu+i şi a curelei de transmisie. 

După 1960, locul firézelor l-au luat circularele (ţărcúlilì), acţionate 

cu energie electrică. Cele mai importante firézì erau a Čórtji (de pe 

Valea Leşului), a Čuhándrulu+i (Poiană), a Pétri Núţî, în apropierea 

centrului actual. 

 

5. Cuvinte în bucătărie 
1. Din punct de vedere al gastronomiei tradiţionale, aproape tot 

ce produce flora şi fauna în Remeţi, şi este considerat 

comestibil, intră în hrana ţăranului. Plantele din grădină, 

fructele de pădure, roadele pământului şi apei, vieţuitoarele 

din ogradă contribuie decisiv la completarea stocului din 

cămară, ţăranul consumându-le în stare genuină sau în 

preparate de o savoare aparte. Trebuie specificat, însă, că 

ţăranul din Remeţi gen. III nu este lacom, dimpotrivă, 

cumpătarea, moderaţia îi caracterizează atitudinea faţă de 

hrana cotidiană. De aceea, nu este de mirare că el nu este un 

mare consumator de carne, poate şi datorită condiţiilor 

sociale în care a trăit. Vitele îl ajută la muncă, şi doar când 

acestea se îmbolnăvesc, sau se accidentează, sunt tăiate 

pentru consum. Totuşi, în zonele de munte, unde păstoritul 

este una din îndeletnicirile de bază, produsele animale şi 

carnea se găsesc cu prioritate în hrana omului. Dacă luăm în 

considerare şi faptul că în calendarul ortodox figurează 

obligativitatea postului în jumătate din zilele anului (circa 

180), ţăranul nostru fiind renumit prin respectarea acestei 
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cutume, avem încă o justificare pentru o anume predilecţie a 

sa pentru vegetale. 

2. Vorbind despre bucătăria ţăranului, despre un trai desfăşurat 

în limitele decenţei, sau doar supravieţuirii, trebuie să 

pomenim şi despre amenajarea gospodăriei ţărăneşti în acest 

scop, care cuprinde, în spiritul unei funcţionalităţi implicite, 

un spaţiu în care gospodina îşi instalează laboratorul, 

bucătăria, de cele mai multe ori aceasta ţinând loc şi de 

sufragerie. Locul este mobilat adecvat cu unelte şi materiale 

confecţionate din materiale familiare - lemnul şi lutul -, dar 

completat cu obiecte de altă provenienţă. 

3. Locul unde femeile gen. III gátî „pregătesc” mâncarea e casa 

în care locuiesc şi dorm, în anotimpurile reci, iar vara, în 

vremile calde, în cuptuoríştji, firiguórii sau altă amenajare 

ferită de ploaie, afară. Mai toţi informatorii gen. III îşi 

amintesc că aveau, iar unii chiar mai au în gen. III cătun, în 

odaia de locuit, un cuptor cu vatră şi horn, sau un cândală+ú 

(fitje+ú). Acesta era alimentat cu lémnjì, cluo+ámbì, vréscurì 

şi uscătúri, cu nu.i+élì, čocală+í dji mala+í, hulúj, dar şi cu 

ogrínj sau bálegî uscátî, după posibilităţi. Focul se aţâţa cu 

áştjii sau pozdériì dji câ´njepî, muiate în pucioasă topită, pe 

post de chibrituri. Altă modalitate de întreţinere a focului era 

acoperirea lui cu spuză multă, împrumutul jarului de la vecini, 

scăpărarea în cremene cu amânáru pentru a aprinde i+ásca şi 

apoi pá.ilì, pozderiile sau aşchiile bine uscate şi mărunţite 

(IT). 

4. Locul unde bucătăreau ţărăncile din Remeţi era totdeauna 

curat, iar ustensilele folosite erau numeroase, unele dintre 

ele fiind de cumpărat. De obicei, la casele mai avute, erau 

două rânduri de astfel de unelte şi ustensile pentru gătitul şi 

servitul bucatelor: un rând dji dúlcì şi altul dji săcu, „de post”: 
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ma+íca ţânjé ↗dó.u+î râ´nduri dji blídji // ↘în únjilì nji dădjé 

↗mâncárì dji dúlči / ↘în áltjilì / ↗dji săcu (FP). 

5. În bucătăria ţăranului din Remeţi, materiile prime pentru 

gătit - ca în toate gospodăriile ţărăneşti, de altfel - le 

reprezintă făinurile, cărnurile, lactatele, verdeţurile, legu-

mele, fructele etc. şi ingredientele (sárì, tjipéru, uoţăt, záhăr, 

scorţişuo+arî etc., DR). Să le urmărim. 

6. Fărína (făina) putea fi obţinută din mei, din porumb, din grâu, 

din săcară, din orz. Fărína dji me+i se obţinea prin măcinarea 

meiului, plantă care a dispărut din Remeţi odată cu apariţia 

porumbului. Fărína dji mala+í (dji cucuruz, IDu, RD, TD) se 

obţinea prin măcinarea grăunţelor de porumb, la moară sau 

în râşniţă. Înainte de a le duce la moară, ele se vântură de 

pleavă, se curăţă de gozuri, abia apoi fiind duse la măcinat - 

în saci, în desagi, cu carul sau cu spatele. Pentru măcinat se 

dădea u.i+úm: dădje+i uo banjiţî ↗păntru o mnjerţî / o uon 

mnjertjic ↘păntru o banjiţî (FP). Din fărína dji mala+í se face 

mămălíga, malá.i+u (un fel de pâine), ptjisat pentru bolfo+í 

„sarmale”, bálmoşu (prin fierbere cu smântână) etc. Fărína 

dji grău era o raritate în Remeţi, aici neexistând terenuri 

propice pentru cultura grâului. De aceea, ea era şi puţină în 

gospodărie, fiind folosită mai mult (şi cu măsură) pentru 

rântáş sau, la sărbătorile mari, pentru páscî, coláč, mai rar 

prăjitúri, sau pentru copt pítî (MBl). Totuşi, aproape fiecare 

gospodărie îşi cumpăra făina necesară peste an. Măcinată, 

fărína era adusă acasă, la fel şi tărâţilì, după ce se dădea 

morarului u.i+úmu. Fărína dji săcárî se afla în cantităţi mai 

mari în gospodăriile localnicilor. Ea era mai neagră şi aluatul 

făcut din ea nu creştea precum cel din grâu (ST). Din ea se 

făcea pítî, cel mai adesea fiind folosită în amestec cu cea de 

grâu. Fărína dji uorz era utilizată, în special, pentru obţinerea 

mămăligii, chiar dacă nu era aşa de gustoasă (MC). 
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7. Carnea - de porc, de vită, de pasăre, de vânat etc. – este o 

altă componentă importantă a bucătăriei locuitorilor din 

Remeţi. Carnea de porc se obţinea de Crăciun, folosindu-se în 

câşléjilì dji i+arnî. Din porcul sacrificat se făcea cárnjè, clísa, 

cuostíţîlì, čuo+antjilì, carnáţî, colbóji, brişuo+a+íta „toba”, 

untúra, jumerilì etc. (IDe). Cárnjè şi clísa, dar şi carnáţî şi 

čuo+antjilì, se puneau în sare, 7-8 zile, apoi se afumau, în pod, 

legate de sclémi. Cárnjè dji vitî (bou, vacă, viţel) se consuma 

rar pe Valea Iadului, animalele mari nefiind sacrificate decât 

de nevoie: accidente, boală etc. Cárnjè dji o+a.ii, dji berbéči şi 

dji mnjel se mânca, în general, primăvara şi toamna. 

Sacrificaţi mai ales de Paşti, ca şi iezii, de altfel, de la mnjei se 

foloseau şi tjeliĉélìlì, pentru confecţionarea cújmelor (FC). 

Cárnjè dji caprî şi dji i+ed era puţină, acestea fiind puţin 

numeroase, iar cea de ţap nu se mânca deloc, fiindcă mirosea 

urât. Cárnjè dji pásirì, în special de ghínî şi pu+i, era cea mai 

frecventă pe masa gospodarului, din ea făcându-se lévişi, 

fiind consumată fiartă sau friptă (MaC). Cárnjè dji vânát (čútî, 

gligán, i+épurì, cuocóş salbátjic etc.) se utiliza destul de rar, 

fiind obţinută nu arareori prin braconaj. Peştele - pă´străvu, 

lipánu, mri+ána, cli+ánu şi chiar lóstriţa, într-o vreme - se 

consuma fiert sau, mai des, prăjit, cu mujdei şi mămăligă.  

8. Pentru locuitorii de pe Valea Iadului, laptele a constituit, 

multă vreme, “materia primă” de bază în prepararea hranei - 

cel de vacă şi oaie, în primul rând, şi mai puţin cel de capră 

sau de bivoliţe, care erau în număr extrem de redus. Láptjilì 

dúlči dji vácî se mânca fiert sau crud, cu mămălígî sau cu 

mala+í. Totodată, din el se obţineau láptjilì ácru, sămătjişe, 

groştjóru „smântâna”, úntu, brâ´nza sarátî, scuo+áca „brânza 

dulce” etc. Când fată vaca, laptele este gros şi gălbui, iar dacă 

este fiert, din el se obţine curásta. Príma curástî când uo fač / 

o amesteč cu tărâ´ţî ş˚o da+i la vacî (IP). Laptele acru de la 
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vaci se făcea în oale de lut şi în tjícuri↓. Se obţinea din lapte 

dulce nefiert, care se lasă la loc cu căldură potrivită, să se 

prindă. Să punjé ↗în láptjilì muls átunĉe / ↘cu+ib dji láptji 

ácru // îl punje+í şi fač ↗láptji acru / ↘şi să príndî láptjilì 

(AD). Groştjóru se făcea din lapte dulce, pus în oale cu 

capace, la prins. După ce se prindea bine, să smântânjé, 

obţinându-se smântâna. Ceea ce rămânea după ce se lua 

smântâna, se punea la foc mic, pentru a se brânzi. Strecurat 

prin strecurătoare, se obţinea, pe de-o parte, scuo+áca şi 

ză´ru, care se punea în mâncare la animalele de pe lângă casă 

(porci, câini, pisici etc.): ză´rul da+i ↗la pórči / ↗la mâ´ţì / 

↗la câ´nji / ↗la ĉe a+i ↘pâ´ngă cásî (MBl). Láptjilì scuopt era 

obţinut din zăr şi scoacă.  Din smântână se făcea unt, în vase 

speciale pentru alésu úntului. Laptele de oi este folosit, în 

primul rând, pentru obţinerea caşului, a brânzei şi a 

caşcavalului, a laptelui acru de oaie, şi foarte rar se mănâncă 

fiert cu mămăligă sau mălai. Oile se mulg în caldárì↓, unde i 

se dă tjag pentru a se obţine caşul. Dacă se fierbe şi se pune 

în tjícuri, cu cu+ib, se face lapte acru de oi, în special toamna, 

putându-se păstra mai multă vreme dacă este depozitat la 

răcoare. Brânza de oi se face din caş zvântat, care dospeşte. 

Când dospeşte, caşul trebuie frământat cu sare, până se face 

ca un aluat. Acesta este pus în tjícuri sau în pútjinji, unde se 

îndeasă bine, ca să nu rămână niciun loc gol în tjic, apoi se 

pune capacul ori fundul şi se duce la loc rece. Brânza se mai 

bate şi în beşič sau în burdúv dji cáprî (MK). Zărul de la caş se 

pune în căldare şi se fierbe, brânzindu-se. Aşa se obţine 

jintjiţa. Dacă se strecoară jintiţa, se obţine úrda dúlči. Ea se 

bate în tjícuri şi se păstrează ca brânza de oi. Láptjilì dji cáprî 

şi cel de bdjívoliţî se mânca numai fiert. 

9. Legumele, verdeţurile şi fructele erau cultivate sau culese din 

câmp. Hiríbilì „cartofii” se semănau, până de curând, numai 
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în cuiburi, ei constituind, de la apariţie (hiríbì nuoi), principala 

materie pentru tot soiul de ză´muri, fiind utilizaţi şi fierţi, cu 

brânză, copţi în ler sau în zamnátî „spuză” sau fripţi felii pe 

candală+ú. Curítju „varza” se pregăteşte verde, fiert sau 

murat. Atât varza crudă, cât şi cea murată se folosesc la zámî, 

dar, mai ales, pentru bolfo+í, cu carne, jumérì dji clísî sau 

afumătúrî, în amestec cu ptjisát sau cu orez. Muo+árè se 

folosea în loc de borş, pentru a acri záma, sau se mânca cu 

mămălígî. Păsula „fasolea” se seamănă în cuiburi, pe 

marginea lanurilor de porumb. Se consumă crudă sau păstăi 

uscate, dar şi cu hóspa (tot uscată), în diferite tipuri de zámî, 

dar şi scăzută. Mázărè şi líntjè se cultivau foarte puţin în 

Remeţi, la fel şi bóbu, de altfel. Čápa (clísa dji puost, MB) se 

seamănă în straturi, mai puţin din sămânţă şi mai ales din 

arpagic. Ceapa se consumă verde, dar şi uscată, peste an, 

după ce-a fost  scoasă, uscată şi împletită în cunúnj. Ea este 

utilizată aproape la toate mâncărurile. De asemenea, fumul 

de coji de ceapă este bun pentru tratarea guturaiului, iar 

ceapa coaptă în foc coace bubó.ìi. Á.i+u „usturoiul” se 

înmulţeşte prin căţă+í şi se seamănă tot în straturi. Şi el se 

face “cununi” pentru păstrare. Se consumă verde, dar se 

foloseşte şi în mâncăruri. De asemenea, când se pisează cu 

sare, se obţine mujdí.i+u, pentru fripturi, dar şi pentru peşte 

prăjit. În credinţele populare, alungă strigoii, de aceea se 

freacă, cu el, în preajma Sfântului Andrei, clanţele, ţâţânele, 

coarnele vitelor, meliţa, ferestrele etc. Este bun şi pentru 

răceală, ca şi pentru alte boli, inclusiv de piele. Le.úrda 

„usturoiul sălbatec” creşte doar în anumite locuri, la munte, 

culegându-se primăvara; se poate face mujdei; se mânca mai 

ales cu mămăligă. Ştjévi.iè creşte în locuri grase, frunza fiind 

utilizată la sarmale, dar şi în zamă. Urzâ´čilì erau folosite 

(frunza crudă) primăvara, pentru zamă.  Muórcovii, semănaţi 
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în grădină, în straturi, se foloseau la lévişi şi alte mâncăruri, 

inclusiv cruzi. Rădăcinele şi frunzele (verzi sau uscate) de 

petrinjél se pun în mâncare, pentru gust. Morare+ú 

„mărarul” se pune în mâncăruri şi murături.  De la kimi.ón 

„chimin” se foloseau seminţele, pentru zamă, dar şi pentru 

ceaiuri sau în pălincă. Susá.i+u se culegea de pe ogor, hulúju 

„tulpina” mâncându-se fraged cu sare şi mămăligă. Din lóbodî 

(de grădină) se făcea zámî, la fel şi din macríč „macriş” şi 

spanác. Caralábilì „guliile” se mâncau crude, cu sare şi 

mămăligă, ca şi rădjitjilì dji lunî, de altfel. Porodíčilì „roşiile” 

se mâncau coapte, cu sare, sau în salată, cu ulei, ceapă, 

castraveţi şi oţet. Erau folosite şi pentru obţinerea bulionului 

sau, cele verzi, toamna, se puneau la murat (gogonélì). 

Pépinjii „castraveţii” se semănau în cuiburi, consumându-se 

verzi sau muraţi. Berbinjiţa şi ludá.i+e se cultivau pentru 

sămânţa lor, din care se făcea ulei, dar şi pentru mâncare, în 

special pentru porci. Tjipărčilì „ardeii” – i+uţ şi graş - se 

foloseau la zámî / cruz o copţ / umplúţ o ferţ (MB, FP, IDe, 

AB, PB, Cto, MaC, VM, AM). 

10. Dintre fructe, ţăranii din Remeţi întrebuinţau la hrana lor 

mérilì, périlì, prúnjilì, čiréşilì (sălbatece), núčilì, în special în 

formă crudă. Totuşi, mere se puneau şi la murat (mere 

murate), altele se uscau felii pentru iarnă, iar prunele se 

uscau în cuptor, sau se fierbeau şi mâncau sub formă de 

zamă. Din ele se făcea şi pălincă, ca şi din porumb, grâu şi 

secară, de altfel. Fructele necultivate se recoltau pentru a fi 

consumate crude sau în siropuri, ceaiuri etc., ori pentru a fi 

vândute: Culejém aşé // ↗múri / ↗zmnjé.urî / ↗frăgúţî / 

↗afínji / ↗malá.i+u cápri+i / ↗co+árnji / ↗porumbdjélì / 

↗cacadâ´ri / ↗alúnji (MB). 

11. Buréţî erau şi ei recoltaţi pentru consum sau pentru vânzare: 

gălbiuori+i, pă´străvi+i, djébilì, copítjilì, bureţî njegri, 
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uo.i+enjelì, buréţî usturuo+i, pituo+ančilì etc. (IDP). Se 

mâncau în ciorbe, scăzuţi sau prăjiţi pe cândalău, sau cu 

brânză etc. La gălbi.uóri le zâči buréţ gálbinj // ma˚ îs ↗cră.íţi 

/ ↗şi cra+i / ↗ copítjì // ↘aci.ié álbdji să fac ↗pă butúzi 

(NB).  

12. Ingredientele pentru gătitul mâncării se cumpărau, în 

general, de la târguri (Brápca, Vad, Boród, Binş, Fetjetă+ú, 

Hodjín, IB, VB, GlB): sárì, tjipér „piper”, uoţă´t, rişcáş „orez”, 

cu.işuo+árì, scuorţişuo+árì, ĉarî, fuo+i dji dáfin, ţúcur (zahăr), 

mnjérì „miere de albine”, stafídji, tjipárcî „boia de ardei” (DR, 

MB). Din toate aceste “materii prime”, datorită ingeniozităţii 

şi inventivităţii sale, dar şi necesităţilor cotidiene, gospodina 

din Remeţi realiza o suită de mâncăruri extrem de gustoase, 

dar şi de hrănitoare. Nici mâncarea de post nu era mai prejos. 

13. Băuturile alcoolice ale oamenilor din Remeţi erau, în special, 

pălínca, čidjéru, mai rar vínu, bérè, tescovína şi drójdjie. Ei să 

cinste+ú mai ales de sărbători, ori la evenimente deosebite: 

nunţi, botezuri şi înmormântări (VN). 

14. În zilele lungi, de vară, aflat şi la muncă, ţăranul de pe Valea 

Iadului mânca de vreo patru ori pe zi. Mai bine zis, el prânzé, 

mnjezăzá, ujiná şi činá, aşadar nu lua mese copioase, ci-şi 

astâmpăra foamea. De pe la Sâmnjédru până la Sânjórz, el 

doar prânzé, mnjezăzá şi činá, sau numai prânzé şi činá (MB). 

Demâncarea se pregătea pentru amiază de dimineaţa, iar 

pentru cină (seara) - de la toacă în sus. Când şi gospodina 

pleca la muncă, ea gătea dimineaţa pentru toată ziua, iar 

când avea lucrători la coasă, sau la alte munci, rămânea acasă  

şi gătea, trimiţând mâncarea la vreme pentru toate 

momentele zilei. 

15. Exceptând aceste mese obişnuite, pentru el sau pentru 

lucraşii săi, ţăranul de pe Valea Iadului mai avea alte câteva 

mese speciale, prilejuite de primirea unor oaspeţi sau de 
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evenimente deosebite din viaţa familiei sau a comunităţii: 

mása uo+áspeţîlor, masa de după botez, mása ursâtuo+árilor, 

mása hidjidjíşilor, mása puópii la máslu sau ajúnuri, mesele 

de Moşi, mása peţituórilor, mása dji încredjinţári „logodnă”, 

mása mári (la cununie), mása tjemătuórilor şi a drúştjelor 

„domnişoare de onoare”, mása suócrilor, mása suocăčíţilor 

„bucătărese”, mese de sfinţire, mese la hramuri, mese la 

morţi şi după morţi (praznice) etc. Masa oaspeţilor se 

pregăteşte în odaia cea curată; pe masă se pun faţă nouă, 

blide şi taljere bune, furculiţe şi linguri de metal. Se oferă un 

pahar sau două de pălincă, zamă cu afumătură, friptură, o 

cană sau două de vin sau cidru, iar dacă nu - apă rece de izvor 

din cofă. Masa este pregătită de gospodina casei, care-i şi 

serveşte pe oaspeţi. Ea, spre deosebire de gospodar, nu stă la 

masă. Acesta, însă, se pune la masă cu ei şi-i ţine de vorbă 

sau le ascultă povestirile. Masa preotului la maslu şi ajunuri 

se organizează pentru sfinţirea unei case noi sau când în casă 

este un bolnav în stare gravă. Pentru situaţia din urmă se ţin 

rugăciuni cu trei preoţi, în zile de post. Gospodina pregăteşte 

pentru aceştia mâncare de post şi orânduieşte masa ca 

pentru oaspeţi. Nu lipseşte pălinca şi vinul. Praznicele, mesele 

la morţi şi după morţi, se fac după îngroparea mortului, apoi 

la 3, la 9, la 40 de zile, la 6 luni şi un an, în fine, dacă se poate, 

în fiecare an de ziua când a murit. Cu acest prilej, se fac şi 

pomeni (vási dji porţolán, cófi, coláč etc.) - atât preotului şi 

ajutoarelor sale, cât şi celor mai săraci vecini. O masă aparte 

este cea a muórtulu+i. Aceasta se face în camera în care a 

zăcut sau s-a stins şi ţine trei zile după înmormântare. Pe 

patul acestuia se pun o lumânare aprinsă, un blid cu bucatele 

care i-au plăcut cel mai mult şi un pahar cu vin. Sufletul 

mortului, mai venind pe la casa unde a trăit, se ospătează din 

cele ce i s-au rânduit şi după trei zile nu se mai întoarce. Tot o 



[Miron Blaga, Octavian Blaga] 

*Câteva aspecte ale graiului din Remeţi+ 

 

70 
 

masă deosebită este cea a ursâtuo+árilor, care se face sub 

icoane, când gospodina se pregăteşte să nască. Ea se 

compune dintr-o cană cu vin, trei pâinjičélì, tămâie, miere  ori 

ţúcur „zahăr”, acoperite cu o ştergură curată şi frumos 

lucrată, lângă care stau trei lumânări de ceară. Când femeia a 

născut, ursitoarele vin noaptea, sorocesc viitorul pruncului, 

se ospătează din cele de pe masă şi, apoi, pleacă. Ceea ce 

rămâne de la ursitoare este dăruit moaşei. La “mesele 

speciale” ale familiei nu iau parte copiii (FP, MB, IPo, IP, IBP, 

FC, VC).   

16. După al doilea război mondial, parte dintre aceste mese au 

dispărut, iar altele au resimţit mutaţii deosebit de mari. Ca şi 

gospodăria ţărănească, de altfel, care s-a modernizat, ea 

păstrând, azi, urme insignifiante din modelul care a fiinţat 

veacuri, dacă nu milenii.  

 

6. Nomenclator de vase, veselă, unelte  

şi ustensile de bucătărie  
áţa dji mămălígî Se făcea din 

fire de urzeală ori de fuior; se 

răsucea şi se lega de stâlpul 

hornului sau de coada fundului 

de lemn pentru mămăligă. 

butó.i+u Vas din doage de ste-

jar, cu cercuri de lemn sau de 

fier, folosit pentru păstrarea 

vinului, pălincii sau murăturilor. 

blidáru Un fel de dulap cu stalá-

ji.iè↓, pentru vase: blídji↓, tál-

jerì↓, fínjì↓, uo+álì↓ etc. 

blídu Un fel de farfurie adâncă, 

din lut zmălţuit. 

beşíca Rezultată de la porcii, 

boii şi vacile sacrificate; se umfla, 

se punea la uscat agăţată în cui; 

în ea se păstra brânza, la ră-

coare. 

budjii.ú Un fel de butoi, din 

doage de lemn de brad, stejar 

ori tei, prins în cercuri de lemn 

ori de fier, în care se puneau la 

spălat, cu leşie, hainele şi ţesă-

turile. 
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bríşca Cuţit ce se închide în plă-

sele de lemn, de fier, de os, 

purtat mai ales de bărbaţi şi 

folosit îndeosebi pentru a mân-

ca djin brişcî: clísî cu pítî / 

mala+í cu čápî (GB). 

cáda Vas (butoi) de brad ori ste-

jar, înfundat la capăt, strâmt la 

fund şi larg la gură, în care să 

púnji curitju la murát (IBl). 

caldárè Vas pentru apă, dar şi 

pentru fiert (pălincă, mnjérè dji 

prunji, DR, la animale etc.). 

că.uúşu Un fel de lingură mare, 

de formă elipsoidală, cu coadă, 

utilizat pentru măsurarea făinii 

sau grăunţelor, ori pentru scoa-

terea făinii din saci sau ladă. 

câ´rpa, spălătuo+árè O bucată 

de pânză veche, curată, cu care 

se spală vasele şi se şterge masa; 

după folosire, se clăteşte bine şi 

se pune la uscat. 

cófa Folosită pentru adusul şi 

păstrarea apei; putea avea 

fedje+ú↑, pentru a nu cădea 

guoz↓ în apă. 

cosóru Un cuţit arcuit, folosit în 

pomărit, dar şi pentru carne, 

verdeţuri etc. 

cóşu Din nuiele sau pănuşi de 

porumb, ca şi coşára, era utilizat 

pentru a se ţine în el diferite 

lucruri sau, dacă era mai mic, 

pentru a transporta mărunţişuri. 

custúra Un cuţit fără plăsele, 

făcut adesea din “gură de coa-

să”; avea, ca mâner, o cârpă în-

făşurată şi legată cu aţă sau 

dropt (sârmă); era utilizată şi 

pentru bărbierit, în loc de brici. 

cuţâ´tu Din oţel sau din lemn, 

de diferite dimensiuni; oamenii 

credeau că dácî tji răstjèştj cu 

cuţâ´tu la činjivá / fúji î´njeru dji 

tjínji (IBP); cu vârful cuţîtului se 

descânta, în apă neîncepută, de 

junghi etc. 

ĉe+a.uónu Pentru făcut mămăli-

ga sau pentru fiert cartofi, lapte 

etc.; cu funinginea de pe fundul 

ceaunului se lustruiau cizmele şi 

ţîpélìlì↓ sau se înnegreau mus-

tăţile şi sprâncenele, fiind folo-

sită şi la obţinerea cernelii pen-

tru şcolari; acesta nu să dă îm-

prumút / că tji poţ˚ úmplì dji 

búbì rélì, IBP; de asemenea, 

când fúndu ĉe+a.uónulu+i árdji / 

să strâ´cî vrémè, MB. 

ĉe+a.uónu cel márì În el se 

fierb hainele şi tortul, dar şi zărul 

de la caş pentru obţinerea urdei. 

čubă´ru Din lemn de brad ori 

tei, cu două torţi; în el se 

păstrează apa; dacă este mai 

mic, slujeşte la spălatul blidelor 

şi al cărnii: în cele spurcátji, se 
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făcea la porci sau erau utilizate 

pentru spălat hainele etc. 

čúpa Un fel de covată (postavă) 

pentru îmbăiat copiii mici. 

čúru Un fel de sită mai mare şi 

cu găuri mai rare, pentru curăţat 

grâul sau seminţele; cel pentru 

cocóş din grăunţe de mălai era 

făcut din tablă, putând avea şi o 

formă mai lunguiaţă, cu coadă. 

desáji+i Se fac din pânză de 

cânepă sau din lână; sunt dubli, 

cu gât lung, ca să poată fi purtaţi 

pe umăr sau pe şa; la gură se 

leagă cu baiere; sunt folosiţi la 

transport pe distanţe mai mari. 

fedjé.u Un capac, din lut sau din 

tablă, pentru oale. 

fínje Cană de diferite dimen-

siuni, din lut, zmălţuită, ulterior 

şi din sticlă sau din tablă, cu coa-

dă, pentru băut apă, lapte, dar şi 

vin etc. 

frigătuo+árè Din lemn sau fier; 

folosită pentru fript clisa sau 

pentru a se face friptură la foc. 

fúndu pă´ntru mămălígî Făcut 

din lemn, de formă rotundă sau 

lunguiaţă; pe el se răstoarnă 

mămăliga din ceaon. 

fundurélìlì Din lemn, rotunde, 

utilizate pentru acoperit oalele. 

furchíţa „furculiţa” De lemn şi, 

apoi, din metal. 

gale+áta Vas de lemn, în care 

se mulg oile; poate fi utilizată şi 

la cărat apa; folosită pentru 

scoaterea apei din fântână 

poartă numele de čúturî. 

hârdă.ú Un ciubăr mijlociu, 

folosit pentru aducerea apei de 

la distanţă pentru spălatul 

hainelor, depozitarea mâncării 

pentru porci etc. 

língura Se făcea din lemn de 

răchită, plop, tei, paltin, tisă etc.; 

existau şi linguri din metal; ele, 

împreună cu furchíţilì, se ţin în 

lingurár, care este aninat într-un 

cui pe perete; se spune că 

lingurile părăsâ´tj, legate la gâtul 

mânjilor mici, îi apără pe aceştia 

de boli şi-i ajută să crească (AB). 

linguró.i+u „polonic” Din lemn 

sau din tablă, până la o jumătate 

de litru, era folosit la punerea 

ză´mii în blide, dar şi a jintiţei 

etc. 

lopáta Din tablă şi din lemn de 

fag sau paltin, având coadă 

lungă sau foarte lungă, după uti-

lizare; cu ea se bagă şi se scoate 

din cuptor mălaiul, pâinea, cola-

cii etc.; este folosită şi la curăţat 

- zăpadă, în grajd, la învârtit 

grânele în pod etc. 

láviţa „bancă” Se face dintr-o 

scândură mai lată, aşezată pe 
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picioare, cu sau fără spătar, 

uneori cu ladă pentru haine sau 

pentru alte mărunţişuri gospo-

dăreşti. 

mása Făcută din scândură de 

brad, cu sau fără fi+uóc „sertar”. 

mă´tura Utilizată pentru curăţe-

nie în casă; se făcea şi din pelin 

bătrân; măturoiul şi târşul se 

făceau din nuiele şi se utilizau la 

făcut curat în curte. 

meleste.ú „mămăligătorul”Un 

băţ mai lung (50-70 cm), bine 

rotunjit, cu care se amestecă 

mămăliga. 
uo+ála Se făcea din lut, dar şi 

din tablă zmălţuită etc.; aveau 

diferite mărimi, una sau două 

torţi, fiind utilizate pentru gătit 

mâncare, pentru păstrat sau pus 

lapte la prins etc.  
uólurilì şi určuoárilì Sunt oale 

lunguieţe, strâmte la gură, cu 

sau fără torţi, zmălţuite sau 

nezmălţuite. 

pâ´lnjie sau tolčéru De lemn 

sau de tablă jumălţâ´tî, slujeşte 

la turnat lichidele în alte vase. 

puodjişuóru Este un dulap 

pentru vase şi diferite ingre-

diente; el este încastrat în 

perete. 

puóliţa Este un fel de raft 

simplu, dintr-o scândură jilu.ítî, 

sprijinită pe două cuie de lemn, 

pe care se aşază diferite vase. 

postáva Se făcea din lemn de 

tei, plop ori răchită; în ea se 

cernea făina şi se făcea aluatul 

pentru pâine, mălai, colaci, pres-

cură etc.; tot în ea, iarna, de 

Crăciun, se punea clisa şi carnea 

de porc, cioantele etc. la sara-

mură, înainte de a fi puse la 

afumat; de dimensiuni mai mari, 

era utilizată pentru îmbăiat bli-

dele, făcut plămădeala etc. 

ptjisălógu Din lemn scurt, de 

esenţă tare, cu o măciulie la un 

capăt, cu care se făcea mujdeiul; 

ráclìlì, răclíţilì Cutii pentru 

păstrat diferite alimente şi 

ustensile. 

sácu Se face din cânepă, în el 

ţinându-se cucuruzul, grâul, fă-

ina etc., fiind utilizat la trans-

portul grăunţelor la moară; se 

leagă la gură cu aţă; se crede că, 

dacă iei aţa sacului de la cineva, 

aduci şoarecii în casa taBLAGA1. 

săculéţu Din pânză de cânepă; 

este utilizat pentru păstrarea 

făinii cernute, a sării, piperului 

etc.; se leagă la gură cu aţă sau 

baiere. 

săcúrè Pentru tăiat lemne, sfă-

râmat oase, hăcuit carne etc.; 

coada toporului se numeşte 
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toporíştji; când bate tjátrî „grin-

dină”, săcúrè se înfige în 

pământ, în mijlocul curţii; cu ea 

se descântă şi de frică şi 

sperieturăBLAGA1. 

sâ´ta De păr, de pânză, de sâr-

mă, de piele găurită; cu ea se 

cerne făina; există sâte dese şi 

sâte rare; nu+˚i bínji şi tji u+iţ 

pân sâ´tî / că fač urciuór la uótji 

(IBl), iar dacă o pui pe cap, 

cheleşti (MM). 

sca.únjilì Din lemn, cu sau fără 

spătar, cu 3 sau 4 picioare- 

staláji.ie Mai multe rafturi 

suprapuse, pentru vase de 

bucătărie. 

stra+íţa Se face în război, din 

lână, cu dungi; are baiere, pen-

tru a putea fi purtată în mână 

sau pe umăr; se foloseşte pentru 

a transporta mâncare la lucraşi, 

la drum sau pentru cumpărături. 

strecurătuo+arè Un săculeţ sau 

o pânză mai rară, prin care se 

strecoară ză´ru din brânză, dar şi 

laptele; de formă elipsoidală, din 

lemn, cu găuri şi cu coadă, este o 

ustensilă folosită în bucătărie, la 

strecuratul diferitelor zămuri sau 

al laptelui; poate fi şi metalică. 

sucituo+árè Un lemn cilindric 

(maxim 2,5 cm diametru), cu 

care se întinde aluatul pentru 

plăcinte sau foile pentru tăiţei.  

şípu Vas de sticlă, de diferite 

dimensiuni, pentru olo+í, foto-

ghín, pălíncî, vin etc. 

şuştáru  Vas pentru muls lap-

tele, făcut din lemn de brad, cu 

cercuri de lemn ori fier. 

táljèru Farfurie întinsă, din lut 

zmălţuit. 

tjépşi.ie Din tablă, în care se 

aşază colacii, pentru a-i băga în 

cuptor, se usucă prunele etc. 

tjigá.i+è Din tablă ori tinichea, 

pentru prăjit carne, carnaţ, clisă 

etc., sau pentru făcut scoverzi; 

poate fi cu coadă sau fără, de 

formă rotundă sau lunguiaţă 

tjekenja.u+á Asemănătoare 

covatei, de formă paralelipipe-

dică, din scânduri de brad îmbu-

cate, pentru spălat. 

tjitje.uú Topor mai greu, pentru 

despicat lemnele mai ciotoase.  

ulcélìlì Erau folosite pe post de 

căni - pentru apă, lapte, vin, 

cider etc.; se spune că flăcă´.ìi 

nu+˚i binji şi mâ´nči djin uo+alî / 

că le plo+á. ìi la núntî (MB). 
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8. Industria casnică a îmbrăcăminţii 

şi lexicul ei 
1. Modelul tradiţional al îmbrăcăminţii folosite cotidian până de 

curând în localitatea Remeţi păstrează, totdeodată cu 

întregul port crişean, căruia îi aparţine, semnificaţii străvechi, 

fie vorbind despre vârsta şi situaţia socială a purtătorului, fie 

despre sex, fie despre grupul social-lucrativ în care acesta se 

încadra. Coloritul unor obiecte de îmbrăcăminte vorbea, de 

exemplu, despre vârsta şi statutul marital: dominanta roşu 

aparţinea fetelor, albastrul şi roşul - femeilor tinere, iar 

negrul - maturităţii şi bătrâneţii. Existau, în acelaşi timp, două 

tipuri de port tradiţional: îmbrăcămintea pentru muncă, mai 

simplă şi din materiale mai rudimentare, şi hainele de 

sărbătoare.  

2. Portul intenţional era specific sărbătorilor, evenimentelor 

deosebite la care participau bărbaţii şi femeile (nuntă, botez 

etc.), precum şi zilelor de duminică sau de ieşit în lume (la 

oraş, la târg, în vizită la njámuri / ↘o pă áltji satji, ST). De 

asemenea, înmormântările presupuneau şi ele o anume 

îmbrăcăminte, cu un colorit mai închis (negru şi sur).  

3. Până târziu, spre mijlocul secolului al XX-lea, aproape toate 

piesele de îmbrăcăminte se făceau în casă, din prefabricate 

realizate în gospodăria proprie. Prea puţine familii îşi 

permiteau cumpărarea unor materiale sau haine de-a gata, 

de la târguri sau oraş, ca şi lucratul hainelor la croitor. Pentru 

a obţine piesele de îmbrăcăminte trebuincioase, se prelucra 

lâna, cânepa şi inul. Astfel, după ce tundje+í ↗uó.ili / spala+

/ ↘uo usca+í / ş˚o scalmana+í, AB. Ceea ce se obţinea 

se denomina prin expresia coč dji păr (MCo), care se torceau 
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pentru t, restul fiind dus la drévì, după care se îndruga 

pentru bătjálî (ID); se colora sau nu. 

4. Lâna se folosea, în special, pentru ţesutul lipidjá.uălor (pături) 

de acoperit, a materialelor pentru sumánji şi čuo+árič, pentru 

stra+íţi, djesáji, obdjélji dji iarnî (IP) etc. Cânepa şi inul se 

utilizau, în special, pentru confecţionarea dósurilor, 

ştjérgurilor, tjeméşilor şi spăĉélilor, a gáčilor, obdjéljilor 

(MCo) etc. Cultivate pe suprafeţe semnificative pe Valea 

Iadului, ele erau principalele plante pentru confecţionarea 

îmbrăcămintei. 

5. Recoltate, cânepa şi inul se puneau la soare, în munúntjiuri 

(MCo), var. munúnţ (MB), pentru o uscare sumară. Reţinem 

că dji bătút / să bătjé nú njipa dji tuo+ámnî /

nţî, VC. Mănunchii de in uscat sau cânepă uscată se 

duceau la toptjílî, în care se ţineau circa două săptămâni, 

până când  să sfarmáu în brânč (IP), se scoteau şi se spălau, se 

puneau la uscat (în munúşi, MCO), se întindeau la soare (sau 

să prăjeléu, FC, când era vreme urâtă), se meliţau şi se făceau 

fuior, dându-se apoi prin gríbăn şi tjáptăn, pentru a se toarce, 

în fine, şi a se obţine urzála şi bătjála (MBl). Aceste produse 

să râştjiiéu (pe râştjitór) şi se făceau jirébdjii, care se băgau în 

budjíi, se fierbeau pentru a se albi, cu cenuşér „cenuşă” (ST), 

apoi să la+u la válì sa+u la pără+ú (AB), se uscau afară, se 

puneau pe vârtjélnjiţî (MCO le spune djepenjélì) după care se 

făceau ghem; ghemele se urzeau (pă urzo+í), de unde se 

transferau pe sulul din spate al războiului de ţesut (să învelé), 

cu verjélì şi cu rost; urzála astfel aşezată era trasă prin íţi şi 

spátî până pe sulul din faţă; bătjála se trăgea pă ţévì la socálî, 

apoi acestea se puneau în suveícî şi ţesătoarea putea să-şi 

înceapă lucru (MB). 

6. Şi femeile, şi bărbaţii se încălţau cu uoptjínč peste uobdjélì, iar 

de sărbători, cei mai avuţi purtau čízmi dji box (ST). Vara, ei 
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purtau tjiméşì şi gač largi de pânză de cânepă sau învălitî, iar 

în anotimpurile reci şi răcoroase îmbrăcau čo+árič sau 

nadráji, la+íbăr, cojóc, sumán (VB îi spune cabát), dulumán 

ori bitúşî (inventarul aparţine MB). Capul şi-l acopereau cu 

clomp sau cu cújmî. Tjiméşè se purta peste gač, rareori fiind 

strânsă cu cingătuo+ári (IB îl numeşte tjimír). Ea era lucrată, în 

general, ca şi spăčélu, dar mai puţin ornată (cu búmbdji o 

mărjélì njégri, AD), configurând anume motive geometrice, 

motive regăsite şi la guler sau pe mâneci, acestea fiind însă 

cusute. La+íbăru era echivalentul lecre.úlu+i (VC), ornat însă 

mai sobru; se făcea din material de čo+árič, apoi din stofă de 

cumpărat, fiind, cel mai adesea, de culoare închisă. Bitúşe era 

făcută din piei de oaie tăbăcite, fără mâneci, fiind purtată mai 

ales iarna, dar şi de ciobani, la stână. Avea ornamente puţine, 

pe margini şi în spate. Se purta atât cu lâna în afară, cât şi cu 

pielea, după vreme. Se folosea şi pentru a dormi în ea, la 

stână, sau, când era frig, doar pentru acoperit, în pat.  

7. Încălţămintea, atât a femeilor, cât şi a bărbaţilor, dar şi a 

copiilor, se compunea din uobdjélì (dji lâ´nî o djin câ´njepî, FC, 

iera+ú şi vrâstátji, MCo ) şi din uopínč dji gúmî (MBl) sau dji 

ptjélì dji tulúc „viţel” (IP). Ultimele, cele din piele de viţel, se 

făceau în casă şi erau dji sărbători (VB). Mai târziu, au apărut 

şi ţâpélìlì (ghete înalte) şi čízmili dji box, acestea şi pentru 

bărbaţi, care se încălţau la sărbători, la juoc (IB), pentru 

biserică etc. La aceste încălţăminte se foloseau ştrímfi↓ 

(MB). 

8. Până târziu, spre finele perioadei interbelice, lenjeria intimă 

nu era utilizată pe Valea Iadului, exceptând tjiméşè dji 

no+áptji (AT), tjiméşè lúngî (FP), atât pentru femei, cât şi 

pentru bărbaţi şi copii. 

9. Ca podoabă de bază, femeile aveau zgárda, realizată din 

mărgele mici, colorate, aranjate pe fir după anume modele 
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geometrice; mărgelele se cumpărau de la târg, iar 

confecţionarea zgardei se producea în casă; nu purtau zgárdî 

decât fetele şi nevestele tinere. De asemenea, pentru mâini 

(antebraţe), se făceau brâncă´ri, din pânze mai fine, lucrate în 

culori vii, cu diferite motive, ele fiind purtate de fetele şi 

femeile tinere. Prímèlì din cozile fetelor erau şi ele adevărate 

podoabe, prin coloritul lor viu şi balţ „nod”. Zádjiiè şi 

chişchinje+ú dji păr pot fi considerate, şi ele, elemente de 

podoabă, ca şi tjéptjinjilì şi ácu - ambele de os, sau, acul, şi din 

lemn - din cónču femeilor măritate. La fel, brâ.ú cu care se 

încingeau, precum şi stra+íţilì cu care se mergea la târg 

(inventarul aparţine MB). Ca podoabă, feciorii şi bărbaţii 

tineri purtau, la clomp, pénji dji pă.ún sau dji za+ícî (ITo). 

10. Prin secolul al XIX-lea, ca obiect de îmbrăcăminte apare şi 

sféteru, de lână, atât pentru bărbaţi, cât şi pentru femei. Era 

fără mâneci, lucrat în casă (AB). Şi, tot acum, alături de 

obdjélì, apar şi ştrímfi+i dji lâ´nî, pentru ţîpélì, čízmi, dar şi 
uopínč (MBl). De asemenea, în aceeaşi perioadă, de la târguri, 

cei mai înstăriţi încep să-şi cumpere tot felul de pânzeturi şi 

stofe, care vor fi croite şi cusute în casă, apoi la croitori. 

Invazia aceasta va fi, totuşi, de mică amploare, până la 

mijlocul veacului XX, când, într-un interval relativ scurt, de 

20-30 de ani, încălţămintea şi îmbrăcămintea de cumpărat, 

dja gata (MB) se impune definitiv. 

 

9. Glosar de lucru 
Pentru a identifica frecvenţa şi situaţia uzului acelor cuvinte vechi 

sau împrumutate la un moment dat (din maghiară sau germană), 

am parcurs intrările acestui glosar cu informatori mai tineri (născuţi 

după 1975). Acele cuvinte pe care informatorii de verificare nu le 
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cunosc (nu le-au auzit sau nu le înţeleg), le-am notat în normal: 

fizală+ú, pentru a le deosebi pe cele care au supravieţuit şi în 

vocabularul locuitorilor de sub 35 de ani, notate în bold: ale+ú. În 

italic, cuvinte pe al căror înţeles informatorii sunt nesiguri:  cabát. 

 

 

 

 

 

A 
- adătu+í, adătu.i+ésc, vb., a 
ademeni: mu.i+érè ásta o tăt 
adătu+ít pă mâ´ţi, IB 
- adipá, adíp, vb., a da apă la 

animale: adipáta+i váčilì / 

mă+i uomúlì?, IPe 

- a+i1, s.m., an (plural): atâ´ţa 

a+i am io?, IPo 

- a+i2, s.n., usturoi 

- aitúrî, s.f., mâncare pe bază 

de usturoi 

- aldamáş, s.n., băutură 

(uneori şi mâncare) oferită la 

încheierea unei tranzacţii 

- aldí, aldésc, vb. a slăvi (pe 

Dumnezeu): Zo tj˚aldjascî!, 

MK 

- ale+ú, s.n., acont: dát˚am 

ale+ú jumatatj, SPe 

- amăsurá, amă´sur, vb., a 

măsura 

- amnjirós, s.n., miros 

- amnjir , amnjirós, vb., a 

mirosi 

- amú, adv., acum 

- andălí, andălesc, vb., a porni 

(refl.): gre+u s˚andălí dji pă 

mínji, SG 

- apú, adv., 1. apoi 2. aşadar 

- asprí, vb., a întări (refl.): nu 

tj˚aspréştj cu njiştj pălíncî?, 

AT 

- arădí, arădjésc, vb., a începe 

(refl.): crez˚ că s˚arădjí?, VB 

- ardicá, var. arădicá, vb., a 

ridica (refl.) 
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B 
- ba+i, bá.i+uri, s.n., 1.necaz, 
încurcătură: am dat dj˚un 
ba+i, PB; 2.deranj: ↗poftíţ˚ 
la lúntru / ↗niciun ba+i 
nu+˚i, IP;   
- bártî, s.f., cununiţă de flori 

- bátăr, adv., măcar: bátăr 

coştoléştji şi vez˚ cúmu+˚i, 

FP. 

- badáncî, nci, s.f., oală 

mare: în badánca cé.i+e 

férbèm la puorč, MCo. 

- báremnj, adv., măcar atât 

- băsădí, băsădjésc, vb., a 

vorbi 

- băní (de cineva), bănjésc, 

vb., a-i fi milă (de cineva) 

- bárnaci, adj., brunet 

- bătăcăzlí, bătăcăzlésc, vb., 

1.a bate (la cap); 2.a cotrobăi 

- bă.uná, bá.un, vb., a urla 

- bâl, bâlî, adj., blond 

- belĉe+ú, var. belčá.u+î, s.n., 

leagăn pentru copii mici 

- belí, belésc, vb., 1.a jupui 

pielea (de pe un animal); 2. a 

suprataxa (finanţe): m˚o belít 

dji banj, CVC 

- bendje+ú, bendje+úri, s.n., 

burtă 

- bérbinjiţî, bérbinjiţi, s.f., 

dovleac 

- beşícî, beşíč, s.f., băşică  

- betjág, betjágî, adj., bolnav 

- bdjíbol, bdjíbolì, s.m., bivol 

- birăú, s.m., primar 

- birt, bírturi, s.n., bar 

- birtáş, s.m., barman 

- bitangă+ú, bitangă+í, s.m., 

vagabond 

- blid, blidji, s.n., farfurie 

- bocsălí, bocsălésc, vb., a 

lustrui 

- bold, bólduri, s.n., magazin 

- bolfoí, s.m., sarmale 

- bótî, botji,s.f., bâtă 

- box, s.n., cremă de ghete 

- ncî, brânč, s.f., mână 

- brodjí, brodjésc, vb., a delira 

- budulă+ú, s.n., butoi din fier 

- bú.i+ac, bú.i+acî, adj., 

nărăvaş 

- budilárăş, s.n., portofel 

- bugát, adv., destul 

- buri+ánî, s.f., buruiană 

- butúzî, butúzi, s.f., buturugă 

- búhî, s.f., bufniţă 

- bumb, bumbdj s.m., nasture 

- burá, vb., a se lăsa negura 

- burală+ú, s.n., negură 

- bútje, buţ, s.f., butoi
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C 
- cabát, cabáturi, s.n., haină 
de stofă groasă 
- ri, s.f., măcieşe 
- cártji, s.f., scrisoare 

- capatá, cápăt 1, vb., 1.a 

primi bătaie, 2.a fi certat.  

- capatá, cápăt 2, vb., a 

culege (mere, pere ş.a.) 

- nji, s.m., om rău 

- cáznî, cáznji, s.f., trudă 

- ca+iná, ca+ín, vb., a se 

plânge, a se văicări 

- ca.u+áč, s.m., fierar 

- candală+ú, s.n., sobă (de 

obicei de fontă, pentru 

prepararea hranei) 

- rpî, rpi, s.f., batic 

- câtiongán, adv., încet 

- cliču, s.n., şold 

- clísî, s.f., slănină 

- cločumb, s.m., bucată de 

lemn care se bate în pământ 

pentru a marca un punct de 

hotar sau pentru a priponi 

animalele 

- clomp, clómpuri, s.n., 

pălărie 

- cluzet, s.n., toaletă 

- cuóči.ie, cóčii s.f., căruţă 

- cuočuoanji, s.f., răcitură, 

piftie 

- cuóčiş, s.m., căruţaş 

- cuokérţi, s.f., bibilici 

- cuolb, s.n., praf 

- cuolbóz, cuolbóji, s.m., 

caltaboş 

- cuólniţî, s.f., încăpere lângă 

grajd şi şură 

- cuomândáre, s.f., masă 

rituală de înmormântare 

- cuonč, s.n., pieptănătura 

femeii măritate 

- conzérvî, s.n., conservă 

- copârşe+ú, s.n., sicriu 

- corház, s.n., spital 

- coso+í, s.n., cuţit mic făcut 

din fier de coasă 

- coştolí, coştolésc, vb., a 

gusta 

- coştolétjiu, s.n., gustare 

- cot, cóturi, s.n., unitate de 

măsură veche 

- cuotá1, cuot, vb., a se uita 

- cuotá2, cuot, vb., a căuta 

- cuotătuo+ári, s.f., oglindă 

- cuotre+anţî, s.f., zdreanţă 

- jmă, s.f., bar 

- crâjmár, s.m., barman 

- crepá, crep, vb., 1.a crăpa; 

2. a despica lemne; 3. (fig.) a 

fi invidios 

- crestúl, adv., de-a dreptul 
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- cucurúz, s.m., ştiulete de 

porumb 

- cufurí, cufurésc, vb., a avea 

diaree 

- culdúş, s.m., cerşetor 

- curătúră, curătúri, s.f., teren 

defrişat 

- curá, cur, vb., a curge 

- curítj, s.m., varză 

- cújmî, cújmi, s.f., căciulă 

 
Č, Ĉ 
- ĉe+ársălî, s.f., perie (pentru 
vaci) 
- ĉeluí, ĉelu.i+ésc, vb., 1.a 

înşela; 2.a ademeni 

- ĉe.uná, ĉe+á.un, vb. - a 

schelălăi 

- čirighélì, s.f., gogoşi umpluţi 

(cu nucă etc.) 

- čo+árič, s.m., pantaloni 

groşi, pentru iarnă 

- čolán, s.n., os cu carne 

- čondănjí, var. čond(r)ănjí, 

vb., a se certa 

- čont, čo+antj, s.n., os 

- čoroí, s.n., izvor mic 

- čufulí, čufulésc, vb., 1. a 

glumi; 2.a batjocuri; 3.a 

porecli 

- čufálî, s.f., 1.batjocură; 

2.glumă; 3.poreclă 

- čuntá, čunt, vb., 1.a reteza; 

2.a tăia 

 
D 
- daráb, daráburi, s.n., 1. 

bucată (de pământ): tát˚să+u 

nu i+˚o lasát níčun daráb dji 

pămâ΄nt, MBl; 2. felie (de 

pâine): dămnj darábu ĉe+ála 

dji ptjítî, FP 

- dâmb, dâmburi, s.n., 1. 

deal: Dâmbu lu Codoban; 2. 

ridicătură (de pământ): să˚m-

pjedjícă ˚nt˚on dâmbu, IB 

- dâ΄cî, s.f., capriciu 

- deţ, déţuri, s.n., 1. unitate 

de măsură de 100 ml; 2. pa-

har (de pălincă): púnjemnj 
uon deţ, IC 

- do+agî, do+ajì, s.f., 

scândură de butoi 

- doscî, doştji, s.f., scândură 

- dóbî, dobi, s.f., tobă 

- dohán, s.n.,tutun 

- dropt, s.n., sârmă 

- dulé+u, s.n., drum de 

pământ printre arături 
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- dulman, dulmanuri, s.n., 

suman 

- durgălí, durgălésc, vb., a se 

da de-a rostogolul 

- durmnjí, duorm, vb., a dormi 

 
Dj 
- djescântá, nt, vb., 1. a 

scanda strigături la joc; 2. a 

face vrăji 

- djejdjiná, dejdjín, vb., 1.a 

(se) rupe; 2.a (se) îndoi 

- djíndji, prep., de unde 

- djirépt, adv., drept 

- djescântjic, djescântjiči, s.n., 

1.strigături la joc;  2.vrăji 

 
F 
- fa+in, fa+inî, adj., frumos 

- fărínî, s.f., făină 

- fedje+ú, s.n., capac de oală 

- fe+icază+ú, s.n., frânar 

- feştilî, s.f., fitil  

- fi+árî, fi+ári, s.f., 1.obiecte 

de fier; 2.animal sălbatec 

- fínji, s.f., cană 

- fi.uóc, fi.uo+áči, s.n., sertar 

- firétjic, firétjicî, adj. - 

certăreţ 

- firuo+ángî, subst. - perdea 

- firéz, subst. – ferestrău 

- fíşcur, s.m., fluier 

- fişcurá, fíşcur, vb., a fluiera  

- fiţângă+ú, fiţângă+í, s.m., 

vagabond 

- fizală+ú, fizélì, s.n., şiret (de 

la pantofi sau ghete) 

- flâcâtjí, flâcâtjésc, vb., 1.a 

scutura 2.a se fâţâi 

- flenderí, var. flendurí, 

flendurésc,  vb., 1.a 

împrăştia; 2.a lucra de 

mîntuială 

- fo+a+ítî, s.f., rasă 

- fuódri, s.f., volan la piesele 

de port 

- fuotoghín, s.n., petrol 

- fragár, s.m., dud 

- furnjicár, s.m., muşuroi de 

furnici 
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G 
- gač, gači, s.n., 1.pantaloni 

largi, de cânepă, pentru vară; 

2.izmene 

- gârt, gâ΄rturi, s.n., gât 

- ghínă, ghínj, s.f., găini 

- gligán, gligánj, s.m., mistreţ: 

ma˚ djimúltu / vinjé gligánu 

pâ΄nî˚n sat, VB; tă΄tă 

tuo+ámna stătjam la gliganj / 

şi nu să báji˚n téntj, CVC. 

- goz, go+ázi var. gózuri, s.f./ 

n., murdărie 

- gozovínî, gozovínj, s.f., jivină 

- gră.itór, gră.itóri, s.m., 

staroste la nuntă 

- grelúş, s.m., greier 

- gríbăn, s.m., greabăn; 

pieptene pentru obţinerea 

fuiorului din câlţi sau lână 

- gúdî, gúdji, s.f., căţea 

- guz, s.m., cârtiţă 

- guzuro+í, guzuruo+a.iì, s.m., 

muşuroi făcut de cârtiţă 

 
H 
- hagă+ú, s.n., râpă 

- hálcî, hălč, s.f., bucată 

- hánji, s.n., haine 

- harapá.u+ă, s.f., cleşte 

- harşe+ú, s.n., hârleţ 

- háznî, s.n., răsplată, câştig 

- hărănjí, hărănjésc vb., a 

hrăni 

- hâd, hâ΄dî, adj., urât 

- rburi, s.n., cioburi 

- hârjít, hârjítî, adj., 

schimonosit 

- héntjeş, s.m., cel care taie 

animale (porci, viţei etc.) 

- herelí, herelésc, vb., a castra 

- hidjédji, s.f., vioară cu 

goarnă 

 - hintî, var. hilintî, s.f., 

leagăn 

- hir, s.n., veste 

- hirean, s.n., hrean 

- hiríbi, s.f., cartofi 

- hodjínî, s.f., odihnă 

- hodinjí, hodjínjésc, vb., a se 

odihni 

- horí, horésc, vb., a cânta 

- hozlóp, hozlóptj, s.m., stâlp 

- hulí, hulésc, vb., a vorbi de 

rău 
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I 
- i+ágî, i+éj, s.f., sticlă 

- íči, vb. def., a zice 

- indji, adv., unde 

- indjivá, adv., undeva 

- i+ertjíc, s.n., vânzoleală 

- i+éscli, s.n., iesle 

- i+oság, i+oságuri, s.f., vită 

- iştală+ú, s.n., grajd

 
Î 
- îmburdá, îmbúrd, vb., a 

răsturna 

- împrins, împrinsî, adj., 

ocupat 

- înlóntru, adv., înăntru 

- înjimbá, înjímb, vb., 1.a se 

strâmba; 2.a strâmba (un 

lemn etc.) 

- învălít, învălítî, adj., ames-

tecat, acoperit (şi la mâncare: 

învălít cu smântânî, AM) 

- înţărcá, înţă΄rc, vb., 1.a nu 

mai da lapte; 2.a opri copilul, 

viţelul de la alăptare; 3.a (se) 

dezobişnui 

 
J 
- jaşcă+ú, subst., pungă 
- jerúntji, jerunţ, s. m., 

genunche 

- jíblu, jíbluri, s.n., buzunar 

- jinătuo+ári, s.f., ajun (de 

Crăciun, de Paşti) 

- jumălţ t, , adj., 

smălţuit 

 
K  
- kéfì, s.f., perie 

- kefele+álî, s.f., muştruluială 

- kéler, s.n., cămară pentru 

haine la capătul târnaţului 

- kerindári, s.n., calendar 

- kiştjinje+ú, s.n., batic 

 
L 
- láboş, s.n., cratiţă 

- lazlă+ú, s.n., 1.steag; 2. 

preapure 

- lármî, s.f., gălăgie 

- lecreú, s.n., vestă scurtă, ilic 

- leghele+ú, s.n., păşune 

- ler, s.n., cuptor 
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- leţ, léţi, s.n., scândură 

îngustă, de doi ţoli (5 cm) 

- líhod, líhodî, adj., 1.fără gust 

(despre mâncare); 2.flămând 

- lipidje+ú, lipidja.ú+î, s.n., 

pătură, cearceaf 

- listă+ú, s.n., drojdie 

- lóptă, lóbdji, s.f., minge 

- lud, ludî, adj., 1.slab de 

minte; 2.nebun 

 
M 
- malaltéri, adv., (mai) 

alalatăieri 

- ndru, î, adj., 

1.frumos; 2.fălos 

- l, adv., mărunt 

- rjiţî, s.f., loc mlăştinos  

- măştihuo+á.ìi, s.f., mamă 

vitregă 

- mere.uoáş, adv., mereu 

- mnjeră+ú, mnjeră+ìi, adj., 

albastru 

- mnjez, s.m., 1.miez; 

2.bucată mică de pâine 

- ţî, i, s.f., pisică 

- mezdrí, mezdrésc, vb., a 

curăţa de coajă lemnul 

pentru construcţie 

- mintjenáş, adv., imediat 

- mnjérì, s.f. 1.miere de 

albine; 2.zahăr 

- mojár, s.n., fontă 

- morare+ú, s.m., mărar 

- moşínă, moşínji, s.f., 

1.maşină; 2.locomotivă 

- moşínji, s.f., chibrituri 

- moşoco+árnî, s.f. 1.pâine 

coaptă umplută cu prune sau 

brânză 

- mu.iérì, s.f., 1.femeie; 

2.soţie 

- músai, vb. def., trebuie 

- muşuno+í, var. muşino+i, 

s.n., muşuroi 

- mutjincă+ú, mutjincá.u+î, 

adj.; greu de cap 

 

N 
- napsám, s.n., plată, câştig  

- nári, s.f., nas 

- nadrág, nadráji, s.f., 

pantaloni 

- năsădjí, năsădjésc, vb. refl., 

a se năzări 

- no+átjin, no+átjinj, s.m., 

miel de un an 
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uO 
- uoblác, uobláči, s.n., 

fereastră 

- uocárî, s.f., ruşine 

- uocól, oco+álì, s.n., curte 

- uócoş, ocóşi, adj., şmecher, 

isteţ 

- uográdî, ogrézi, s.n., 1.curte; 

2.grădină 

- uoli+ácă, adv., puţin 

- u nji+i, s.f., păsări de 

curte 

- uortác, ortáč, s.m., 1.tovarăş 

(de drum); .prieten 

 
P 
- pánî, penji, s.f., floare 

- páncovî, páncovi, s.f. 

produs de patiserie (gogoaşă) 

- pălíncî, s.f., ţuică 

- părgălí, pârgălésc, vb., a 

prăji 

- păsúlî, s.f., fasole 

- păşúş, s.n., adeverinţă, 

dovadă 

- pânticárii, s.f., diaree 

- péjniţî, s.f. pivniţă 

- périnî, s.f., pernă 

- pénje, s.f., icuri 

- pépinji, pepinj, s.m., 

castravete 

- pikíţ, adv., puţin 

- p˚índji, adv., pe unde 

piţiga 

- puo+álì, s.f., piesă din 

costumul popular 

- puoc, puócuri, s.n., pachet 

(de ţigări), pungă de hârtie 

- puočí, puočésc, vb., a 

desfigura 

- puodjişór, s.n., dulap mic (în 

perete) 

- puoiátî, s.f., grajd 

- puotjicî, s.f., farmacie 

- prav1, právuri, s.n., 

medicament 

- prav2, právuri, s.n., prag 

- primî, s.f., panglică 

- probolí, probolésc, vb., a 

încerca 

- postávî, s.f., albie 

- poşiştă+ú, s.n., groapă 

adâncă 

- pozdéri.iè, s.f., bucată mică 

rezultată în urma meliţării 

cânepii 
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R 
- rapandúlî, rapandúli, s.f., 

femeie desfrânată 

- rátutî, s.f., omletă 

- rânjí, rânjésc, vb., a face 

curat în grajd 

- rândulí, rândulésc, vb., a 

hrăni animalele pentru 

noapte  

- rântáş, s.n., îngroşală 

pentru ciorbe 

- rât, râ΄turi, s.n., 1. pământ 

în apropierea unei ape 

curgătoare 2. botul 

animalelor

 
S 
- sămălí, sămălésc, vb., 1. a 

socoti 2. a (se) gândi 

- sco+ácî, s.f., brânză (dulce) 

de vacă 

- strâjé, strâjélì, s.f., felie (de 

pâine) 

- sclémi, s.f., leţuri duble, 

care leagă căpriorii de la 

acoperiş 

- smnjídî, s.f., desiş de spini 

- sóbî, sóbii, s.f., 1. cameră 2. 

instalaţie pentru încălzit 

- socăcíţî, socăcíţi, s.f., 

bucătăreasă-şefă (la nuntă) 

- staláji.iè, s.f., raft pentru 

vase (în bucătărie) 

- stra+iţî, s.f., 1. traistă mică 

2. (prin extensie) plasă 

- strâ΄gă, var. strâgo+á.ì, s.f., 

spirit malefic (care ia mana 

vacilor) 

- strofocá, strofóc, vb., a se 

agita  

- strămujác, s.n., saltea din 

paie sau fân 

- strédjel, s.n., sfredel 

- stredjelí, stredjelésc, vb., a 

sfredeli 

- stupúş, s.n., dop 

- sărbăzî´, vb., a se strica 

(laptele, mâncarea etc.) 

- sudí, sudésc, vb. ,a înjura  
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Ş 
- şidjé, şed, vb., a şedea 
- şirincî, s.f., fâşie (de 

pământ) 

- şpor, s.n., sobă metalică 

- şo+átărî, s.f., balastru 

- şod, şo+ádî, adj., glumeţ 

- şohán, adv., niciodată 

- şoróflu, şoro+aflì, s. m., 

şurub: nu pe să găsa+ú 

şoro+áflì p˚átunč, TP 

- şoştomoc, şoştomo+áči, s.n., 

ghemotoc 

- şoştomočít, şoştomočit, adj., 

făcut ghem 

- şto+a+inî, ştoainji, s.n., 1.om 

venit din altă parte; 2.domn  

- şto+árfî, şto+árfi s.f., femeie 

desfrânată 

- ştrec, s.n., vale îngustă 

- ştrímfi, s.n., ciorapi 

- şutjíc, s.n., întunerec

 
T 
- táljèr, táljerì, s.n., farfurie 

- tarbónţî, s.f., roabă 

- tarcát, tarcátî, adj., cu pete 

(în special despre vaci) 

- tarnáţ var. tărnáţ, s.n., 

prispă 

- táşcî, s.f., geantă (din piele 

sau pânză) 

- tămădí, tămădésc, vb., a 

(se) vindeca 

- tămbălă+ú, s.n., 1. 

petrecere zgomotoasă: să 

fáči tămbălă+ú în sat, CVC; 2. 

dezordine, haos: tă΄tă ţára 

i+˚un tămbălă+ú 

- tăntălă+ú, tăntălă+í, s.m., 

nătâng 

- tă+ú, .uri, s.n., lac 

tălnjí, tălnjésc, vb., a (se) 

întâlni 

- tekenje+á.u+î, tekenjéli, s.f., 

covată, albie 

- temetjéu, s.n., cimitir 

- terfeluo+ágî, terfeluo+áji, 

s.f., catastif, carte veche, 

registru 

- terhétjiu, s.n., povară 

- tolcériu, s.n., pâlnie 

- tolomác, tolomácî, adj., 

prost, greu de cap 

- tomí, tomnjésc, vb., 1. a 

repara: mj˚am tomnjít 

bicicléta, IDP; 2. (fig.) a bea 
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din nou după o beţie: dă˚mnji 

o+árici şi mă tomnjésc, AuP 

tontală+ú, tontalá.uî, adj., 

prost 

- toporíştji, s.f., coadă de 

topor, de coasă etc. 

- toptjílî, toptjíli, s.f., loc cu 

apă amenajat pentru muiatul 

cânepii 

- traganá, trágăn, vb., 1.a 

cânta: trágînă˚nji úna / dji şi 

plânjém 2.a merge legănat: 

trágînî djin cur, SPe 

- trăncănjí, trăncănjésc, vb., a 

vorbi mult, zgomotos, fără 

rost  

- tulúc, tulúč, s.m., 1. tăuraş, 

juncan 2. tânăr năbădăios: 

ma˚ ho+u / mă tulúculì!, CT 

- túmna, adv., tocmai 

- turi+ác, s.f., partea de sus a 

cizmei 

- turíş, s.n., stână, strungă 

- tuşiná, túşin, 1. a tunde oile 

2. (fig.) a tunde prost pe 

cineva: čínji tj˚o tuşinát aşé 

rău?, CTo 

- tut, tútî, adj., slab de minte, 

prost 

 
Tj 
- tjept, s.n., piept 

- tjeptar, s.n., obiect de 

îmbrăcămite, fără mâneci, 

asemănător unei veste 

- tjeptinji, s.n., pieptene 

- tjic, tjícuri s.n., putină 

pentru lapte 

- tjílav, tjílavî, adj., infirm 

- tjilăví, tjilăvésc, vb.,  

- tjilín, adv., separat: dji tjilín, 

de-o parte 

- tjiméşì, s.f., cămaşă 

- tjinî, s.f.,noroi 

- tjindî, s.f., odaie din care se 

intră în casa mare 

(antecameră) 

- tjip, s.n., fotografie, chip 

- tjipî, s.f., pipă 

- tjiparcî, s.f., ardei, boia de 

ardei 

- tjipuruş, s.n., hârtie 

- tjisăliţî, s.f., chisăliţă 

- tjistaş, adj., nealcoş, ţanţoş; 

aranjat 

- tjiurtji, s.n., horn 

- tjutj, s.m., tont, slab de 

minte, prost 
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Ţ 
- ţanc, ţáncuri, s.n., vârf de 

stâncă 

- ţarc, ţárcuri, s.n., loc 

îngrădit pentru oi sau vite 

- clu, s.n., vârf de deal sau 

de munte 

- ţâdúlî, ţâdúli, s.f., bilet, 

scrisoare 

- ţângală+u, ţângala.u+î, var. 

ţurgalăú, s.n., clopoţel  

- ţâpa, ţâp, vb., a arunca 

- ţâpélì, s.f., sandale 

- nî, ţâţânj, s.f., balama 

- ţipiríg, s.n., pipirig 

- ţintjrím, s.n., cimitir 

- ţorhóc, s.n., târnacop 

- ţucá, ţuc, vb., a săruta 

- ţúcur, s.n., zahăr 

 
U 
- uişág, s.n., 1.ziar; 2.scrisoare 

- ujínî, s.f., cină 

- úliţî, var. ulíţî, s.f., stradă 

- ultu.ánj, s.m., pomi tineri, 

altoi 

- ulúcî, uluč, s.f., gard din 

scânduri 

- unso+ári, s.f., untură 

- urdjiná, urdjinjez, vb., a face 

acelaşi drum de numeroase 

ori 

- urlá1, (mă) úrlu, vb. refl., a 

coborî 

-  urlá2, úrlu, vb., a striga 

 
V 
- valtă+ú, s.n., macaz 

- várgî, vérj, s.f., nuia 

- văcălí, văcălésc, vb., a 

tencui 

- vedjiri, s.f., găleată 

- vejniţî, adj. def., în călduri 

(despre scroafe) 

- vígan, vigánî, adj. - bucuros, 

puternic 

- vo.i+o+agî, s.f., cărămizi 

nearse din pământ argilos şi 

pleavă sau paie 

- voroví, vorovésc, vb., a 

vorbi 

- vranjiţî, s.f., poartă din rude 

de lemn sau din scânduri 

- vremálî, s.f., timp urât, 

ploaie: îi a vremálî, GLB 

- vují, vujésc, vb., a potrivi
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Z 

- zádji+e, zádjii, s.f., şorţ cu 

ornamente, care se poartă 

peste poale: ma˚ am do.u+î 

zádjii în ládî, FP. 

- za+ícî, ză+ič, s.f., gaiţă 

- zamnátî, s.f., spuză 

- zangă+ú, zangă+í, s.m., 

vultur 

- zapíscî, s.f., adeverinţă: 

îmnji trebu.i+é uo zapíscî, TP 

- zălúd, zălúdî, adj., smintit, 

zăpăcit 

- zăngănjí, zăngănjésc, vb., a 

produce zgomot prin lovirea 

unor obiecte metalice 

- zâmbrí, zâmbrésc, vb., a 

râvni, a jindui 

- zâ.u.íi, zâ.u.i+ésc, vb., 1. a 

spune strigături la joc; 2. a 

atenţiona prin onomatopee 

pe cineva aflat în depărtare 

- zâ.u.ituo+ári, s.f., femeie 

care rosteşte strigături la 

nuntă 

- zbdjíč, s.n., bici 

- zbdjičí, zbdjiĉésc, vb., a usca 

(refl.) 

- zdrelí, zdrelésc, vb., a juli 

- zdrelit, zdrelitî, adj., rânit 

prin julire 

- zdrumnjicá, zdrúmnjic, vb., a 

sfărâma, a zdrobi 

- zdrunciná, zdrúncin, var. 

zdrúcin, vb., a scutura, a 

zgâţîi 

- zdjerá, zdjer, vb., a zbiera (în 

special pentru animale): a.úz˚ 

cum zdjárî cápra dúpă i+ed?, 

MM 

- zdjerătúrî, zdjerătúri s.f.,  

zbierătură 

- zgárdî, s.f., 1. podoabă 

pentru gât realizată din 

mărgele colorate, mici, de 

diverse modele; 2. salbă cu 

mărgeluţe 

- zgâ.í, zgâ.i+ésc, vb., a se 

holba: ce tji zgâ.i+éştj aşé la 

i+e?, AB 

- zíbzar, s.n., fermoar 

- zo!, interj., chiar aşa! 

- zolomâ΄zdrî, var. holo-

mâ΄zdrî, s.f., salamandră  

- zornjí, zornjésc, vb., a zori 

- zú.uî, s.f., ziuă 

- zura+í, s.n., zgomot 

- zură.í, zură.iésc, var. zurú.i, 

vb., a face zgomot 

- zurgală+u, zurgală+i, s.m., 

clopoţei 

- zvo+áltî, s.f., mulţime 
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 IV. Onomastică 

1. Antroponimie 
Generalităţi despre antroponimia Remeţilor, în special pe palierul 

administrativ, am prezentat într-o lucrare anterioarăBLAGA1. Antro-

ponimia GCR este, însă, mult mai complexă, palierul comunitar 

prevalând şi azi în faţa celui administrativ. Avem, astfel, o serie de 

clanuri (Dioteştii, Todeştii, Moneştii, Tonuleştii, Mujdeştii, Blăjeştii, 

Ventereştii, Măneştii, Bereştii, Drischeştii, Costeştii, Daveleştii, 

Hudreştii, Lăscheştii, Deleştii, Cârleştii, Tătăreştii ş.a.m.d.), funcţie 

de care se organizează antroponimia comunitară. 

Tinerii sunt mai degrabă identificaţi de bătrâni după acest nomen 

gentis, eventual şi după adnomen-ul unui înaintaş. Nomina gentile 

pot deveni, funcţie de emiţător sau receptor, elemente analizatoare 

şi moralizatoare. 

Cât despre porecle, acestea au o utilizare foarte largă: tăt sátu îi 

prolicát (SPe). Judecând după informaţiile oferite de gen. I, obiceiul 

 nu pierde teren. Un inventar redus de porecle, indiferent 

de generaţii, oferim infra. 

Pentru a observa tendinţa atribuirii de praenomen, am realizat un 

chestionar cu două întrebări de bază: 1. Dacă aveţi un copil, indicaţi 

numele acestuia (acestora) şi anul naşterii. 2. Motivaţi alegerea 

atribuirii numelui/numelor. Nu au fost vizaţi doar informatorii 

indicaţi supra, şi nici doar generaţiile contribuente acestor fişe de 

lucru. Prenumele au fost analizate după criteriul tradiţional/ 

modern.  

Între rezultate, pentru cei născuţi în perioada 1960-1980, am 

obţinut un procent de 46% nume moderne la fete şi 40% nume 

moderne la băieţi, iar pentru copiii născuţi în perioada 1990-2010, 

procentul creşte la 68% la fete şi 59% la băieţi.  
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Cât priveşte motivaţia alegerii prenumelor, constatăm o deplasare 

a accentului de pe ideea de continuitate familială pe prestigiu social. 

La persoanele care au indicat nume moderne, li s-a adresat, în afara 

chestionarului, întrebarea: 3. De ce nu aţi ales un nume ca Dochia, 

Saveta, Viorica, Florica? Răspunsurile motivante se centrează în 

jurul ideii că acestea sunt depăşite, nu mai sunt pe plac. Deşi puţini 

o recunosc, se pare că percepţia noilor generaţii asupra prenumelor 

tradiţionale este declasificantă: î+i ruşínji şi a+i númi d˚ástjè (DSB). 

 

2. Inventar de porecle 
A – A+inţva+ínţ (î+i cum númeri pă mnjeţéştji // ápu şi 

A+inţva+ínţ pla+ívanţ), A nuost ( tă Stélu lu Purdíc), 

Arministátoru. B - Baléna (u+i mníri i+erá˚n cur), Bátu (Mnihá.i+u 

Pétri Mnihá.i+u Pétri+ stă apî), tje (tă umblá c˚o bótî // 

ş˚ápu să lu.á la batá+ì), Béču (ísta a Čicúli+i), Béldje, Belhéc (ápu la 

mu.i+ére lu+i Belheco+á.i+i), Bénţu (Costánje Bénţulu+i), Blánda 

(Mnjiculá.i+e Blándi+i // i+erá blând // di pă Po.i+ánî+˚i i+el), 

Brigadíru (Djíţa Mítri+i Dămnjánulu+i // c˚o fo˚ múltî vrémi 

brigadír), scu (Gafi.é sculu+i), Bolúndu (Djíţa şi 

Mnihá.i+u Bolúndulu+i / îs dj˚a Bolúndulu+ n), Boncă+ú 

(I.uo+ánjè Úţulu+i lu Mujdí+i // ì întri ì ş˚or pus númelì álè), Bóxu 

(i+erá un şofér), Buldózeru (no / ací.e dji o+˚a+i vídè tu+˚i), 

Bujnéru (da˚ cári˚o fo˚ // nu ma˚ ştiu), Búmbu (de fapt, numele de 

familie Nastor, adaptat, vinjít dji pă Vidjíc), Búrca (în bata+í dji juoc 

i+˚o zâs // i+erá un fel dji hádji dútji // meré cu tăţ barbáţî), 

Burghézu (ála dji˚o da tă avérè Chíşulu+i / táta lu Déĉebal), 

Búţu (Flóre Búţâlor; îi zâcé şi a búčilor / dji ĉe i+erá cam curvár). C - 

Calótjè (amú+˚i poliţa+í în u+ărádji), Canta Caróli+i (lu Todjérè 

Caróli+i // o fo prizonjér // cântá jmî / no ála şti.ié cântá), 

Caravána (adjícî mere+ú tăţ pă la i+e), Călúgăru (aşé+˚i zâči 

Costíki+i Todjeríki+i Béri+i), Cârĉélu (ma˚ zâč tă i+el Fótjar), 
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Kicátu Do+ádi+i, Čicúla (o fo˚ Bíla Čicúli+i), Čopéc (ísta dji pă válì // 

Pétre lu Čopéc // d˚indi+˚ó cumparát Todjérè Onjílii), Čormonje+ú 

(dji la pormonjeú), Čotră+ú (c˚avé [ri] čótu ră+u), Čunjánu (î+i djin 

Čunj / djin Bonĉéştj), Croitóru (I.uo+ánjè Pétri Todéri+i Núţî), 

Cokérţu (şti+i amú ce˚s cokérţilì), Cóptoş (unu dji pă lúncî), 

Cornánu (i+erá djin Cornj // Tri.i+ánu lu Indri.uo+a.í o fo˚ Cornán / 

dja Indri.i+ú Cornánulu+i), Cosáşu (că+˚i i+útji ca cosáşu), Costíclî 

(ála vo+i l˚aţ pus), Cosó.i+u (tjárî la Todérè+˚i zâč˚aşé), Cotúnja 

(că+˚i tunát dji cap), Cúpa (Măríca Cúpi+i). D - Davélè (ápu o 

gramádî dji Daveléştji // Davéle î+i dji la Dávid / Dávid îl tjemá), 

Déĉebal (da pă i+el Tri.án îl tjámî / núma că i+erá tíri / bătjé pă tăţ 

// apú arădjicá un tjetróc cât mása asta), Deleménjè (I.o+ánje 

Pétri+i Deleménji+i // dji ĉe i+erá mo+álì dji ptjičo+ári // no / ála+i 

vinjít djin Bulz), Do.uo č dji cacáţ, Drúga (ači.é˚i d˚aci.é / [ri] 

dji˚ndrúj cu i+e // dji au barbáţî), Dúlu (apú dji la i+el tăţ Duléştji+i), 

Dumbă+ú, Duruntje+ú ( tă Dérè Piţíchi+i cre că zâč aşé). Dj - 

Djerzánje (dj˚acól dji la Da+íca // ísta dji˚i în Canáda // Mírĉe 

Djerzáni+i // Támaş l˚o tjemát pă i+el // î+i zâĉé şi Úli+u lu Ptjársîcî), 

Djácu (Djácu Caróli+i // străbuníc dja Floríchi+i Tri.ánu Drévi+i). F - 

su (iárî la mu.i+éri Fâso+á.ii // şed pă lúncî), Flitjíc (ál˚o fo˚ 

djimúlt), Filimíc (zâcé la u n), Flóĉe, Flodóĉe, Friţfúterman 

(a.ísta+˚i djamú), Fúscus, var. Fuscús, Fútjiş (i+erá únu djo fórţat uo 

fátî / ↗uo violát amú / ↘cum şi zâc / uo fătúţî / şásî uo şáptji a+i 

avè). G - rbu (dj pă lúnč), rzu, Go+ánga ( [ri] u+i şi tj˚a.údî), 

Goríla, Grozávu (djári fičórii íştè // ↗Călínu / ↗Líca / ↗I.o+ánje // 

tăţ îs a Grozávulu+i // apú la mu.i+éri / Grozăvíţî), Grú.i+é 

(mu.i+ére lu+i / Násta Grú.i+i // no / ála i+erá uom tíri dji tăt), Gúşu 

(Mnjítrî˚l tjemá pă i+el // i+erá sc). H – Hamfă+ú (Pétre lu 

Hamfă+ú // hamfă+úu î+i scúla cálulu+i), Havéza, cî (frátj˚o 

fo˚ ála cu Glíga şi cu Pétre Táti+i, Todjéri l˚o tjemát), Hípu,  Ho+áti 

(Dănúţu Ho+áti+i), Horbonti+ónc, Hórti (no ál˚o fo˚ réjilì úngurilor / 

Hórti ála), Hóţmoţ (un moţ hoţ), Húdrè (tăţ Hudréşti+i i+era+ú djin 
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mbru). I - Íţic (Mnjítra lu Íţic). L - Locotinéntu (djin Bulz), Lúnga 

(Măríca Lunji+i // no cât˚uón stâlp djísta dji curént i+erá) Lupúlè 

(ma˚nántji i+˚o zâs Lúpu / apú o făcút i+el o+aríči şi i+or zâs 

Lupúlè). M - Marináru (Nélu Arónu Réli+i // cre că i+el şi+˚o pus 

númili ála / aşe+˚í zâc tăţ / nu să súpărî), Mécu, Meştjerícî, 

Mile+ánca, Minístru, Míşcu (dji pă Ardjél // no dji ála am ce˚ţ 

povestí), Mititélu (mic de statură), Mnjikíţu (Mnjihá.i+u 

Mnjikíţulu+i), Mo+ánjè (apú Monéştji+i), Mójè (no p˚ála nu l˚am 

prins // ş˚apú tăţ Mojéştjii), Móşu, Mujícu. O - Omága (a Victoríki+i 

dji pă váli // no / ála i+el ş˚o pus númilì // da nu şti+u ce+˚i). N – 

Ninjícu. P - străvu, Pétre Ptjiciór dji lemn, Pípa (umblá c˚o pípî), 

Pingu.ínu (Flóre lu Ilişo+á.i+i), Pócu (a Barbúri+i // dji ĉe i+erá 

puócăş / cotá co+ánči adjícî) Ptjíşu, Purdíc (Găvríla lu Purdíc / dj˚ič 

djin Co+ásti / no / Stélu ísta î+i dja lu Purdíc), Púricu, var. Púričili (dji 

la Izvuór // apú Puricuo+á.i la mu.i+éri / Puricúţa la fátî / Şpúri la 

prunc), Púru (Mnjihá.i+u Paráşti+i), Púxi (nou). R - Ró nturilor. 

S - Serjé n (ala+˚í Mnjiculá.i+e Măríki+i Dríski+i // Sásu // 

no / la ala+˚í či˚n múltji fórmi / Vérdji dji París / şi drácu le ma˚ 

şti) Scro+áfa (Djordji.é Scro+áfi+i / da+˚i djin Bulz), Stârlibóşca. Ş - 

Şcóru (Toderúţu Şcórulu+i dji la Fruntjinjéştj), Şpérkel (Marínu lu 

Petre+ásî), Şpílca (tăt pilcu.ít umblá), Şuşturíca, Ştjo+ápa, Ştrínca 

(O+ána Djúki+i Crúdulu+i), Şto+áti (I.uo+ánje Djordjí.è Pavéli+i). T - 

Tábla Njágrî, Tahíţu (frátjili Blóndulu+i / no i+el şi+˚o pus númili ála 

/ c˚o zâs că+˚i cu hiţ mă+i / ari pă Híţu˚n i+el), Târinflíşca, Tom 

(a.ista+˚í víčilì // djin desénji i+˚o zâs aşé // dji la motánu cu 

şo+áričilì), Toróza, Todjerrrúţu, Tónu (dj˚acólo dji la Tonuléştj // ála 

n / apú tăţ îs a Tónulu+i // Ili.é Tónulu+i tăt acólo stă), Tríplè 

(a Trípli+i // ba˚sámî o fo˚ úna búnî o+ nd / ş˚o avút 

sculamént // că la ále le zâĉé tríplì), Ture+ácu (no / ála s˚o 

spânzurát cu craváta / dj m no+i p˚ací nčitji craváta 

Turéculu+i). Tj – Tjársăcu, Tjéle Pétri+i Táti+i. Ţ - ru (ála î+i 

lindjícu [ri] // i+erá obráznic), Ţele+ánca (I.o+ánjè Flóri+i uOnúţu lu 
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Gafi+í). V – Văco+á.i+i, lu (Pétru lu Văco+á.i+i / î+i ma˚ če 

Pé ţî), Virjinjíca, Víski (i+éstji o bă.utúrî / apú când o fo˚ 

mnjic l˚or îmbatát cu víski djála), Vintríşu (véz˚îl tu cum méri), Vúca 

(dji la Binş), Vulpó.i+u (dji ĉe i.erá portocali+ú la cap). Z - Zéze, 

Zi+arístu (prunc dja Pócu Barbúri+i), Zgríbu, Zmé+u (Ili+á

ulu+i). 

 

4. Nume de animale 
Nume se dau, în Remeţi, în special boilor şi vacilor, cailor şi 

câinilor, mai puţin oilor, caprelor, porcilor sau pisicilor, şi deloc 

păsărilor de curte. Nici bivolilor, care nu se mai cresc în satele de pe 

Valea Iadului de câteva decenii, nu li se dădeau nume, după 

amintirile informatorilor noştri. Un fenomen de notat este 

atribuirea de nume de bou vacilor, şi nu dúcî ga láptjili (IT), 

adică pentru a proteja de duhuri necurate producţia de lapte. Este 

un fenomen care se întâlneşte şi la numele de persoane: când un 

individ este foarte bolnav, pentru a nu-l găsi moartea, este numit cu 

un alt nume decât cel primit la botez (FP). 

Numele atribuite boilor pe care le-am consemnat de la 

informatorii noştri sunt, în general, de provenienţă maghiară: 

Iámbor, Mójar, Víriag, Bódor, Djíuri. IPo crede că aceste nume să 

dădjaú în bata+í+ì dji juoc. 

În schimb, vacile au nume diverse, uneori metaforice: Bočo+áca 

(cu ţâţi înjemănátji / cum avé Davéle, IT), Guli+ána, Stelúţa (cári 

avé o ste pă frúntji, IPo), Florína var. Flore+ána (dácî i+erá tarcátî, 

SG; i+erá cu flori, MC), Bărnácè (dácî i+erá brúnî, SC), Hodole+ána, 

Călúgăra, Brândúşè, Síla, Róşca (cári i+erá roşii, SC), Sânzi+ana (dácî 

să năştjé dji Sânzâ+énji, IPe), Lá.i+a (ma˚ rar, MC; vidjicánji+i le 

punjé númili ísta, IPo), Luná.i+è (dácî o fatát no+áptjè pă lúnî, SG; 

dácî o fatát nt˚o lunji, MC), Joiana (dácî o fatát jó.i+è, MC), Rojíca, 

Ili+ána ş.a.m.d. 
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Dintre numele de cai, consemnăm: Múrgu, Ro+íbu, Catínca, Vívi, 

Húsar, Córbu (cári i+erá ma˚ njégru, MC), Stela (la i+épi, MC). 

Numele oilor este un joc coloristic: O+átjişè (i+erá njágrî pă la otji, 

Ipo), la (cári i+erá ma˚ álbî, Ipo), Njágra, Brúza (ma˚ tă gri 

o+aricúm, IPe), Mnjo+ára şi Mnji.o+ára, dar şi Mnji.oríţa. 

Dintre numele de capre, notăm o Núţi şi o Frumólè. 

Pisicile sunt numite foarte rar; am notat un Flócè şi un modern 

Nicoléta. 

În schimb, la scruo+áfi nu dădjeí númji / zâceí núma˚ că˚i 

şeldjiá.u+î / la cári n˚o avút purĉe+í / şi scruo+áfî / dúpă če avé, Ibl, 

iar pórcu i+erá porc şi ver / la cári mere+í cu scruo+áfa şi să 

vere+áscî, SG. 

Câinii, în schimb, beneficiază de o sporită atenţie onomastică din 

partea locuitorilor din Remeţi şi nu sunt excepţii să fie lăsaţi fără 

nume, fie că acesta este Ázor, dar Azorícî, Ţ fra şi Ţífra, Grívu şi 

Grive+í, Lúpu şi Lúpe+anu, Le+ú, ca şi Le+úţu şi Le+úţa, Úrsu şi 

Ursónjè, Búrcuş, Drómboş, sau mai noile Patrócle, Súzi, Ádolf, 

La+íca, Bóbi, Púfi, Rex, Néro, Hána sau Tóbi. 

 

5. Microtoponimia 
 Microtoponimia Văii Iadului este abordată tangenţial de câteva 

lucrări, fără o aprofundareBLAGA1, DUMITER, TEORAN,112şiurm. Am parcurs, 

imaginar, cu pasul, satul Remeţi, împreună cu informatorii MB, care 

a participat la multe măsurători topografice (am uomblát cu stádjie), 

NB şi IDP, care au bătut locurile în special în căutare de ciuperci (fac 

pă an tji ↗činč sútji dji kílì // ↘po+átji şi ma bínjì, IDP). Am 

completat parcursul cu date colectate sporadic de la alţi informatori 

(AuB, TB, IP, VB, AT, RD, CT, TS, DR). Unele numiri topice pe care le 

indicăm nu aparţin de iure satului Remeţi, însă sunt într-o strânsă 

dependenţă economică. Relatăm o parte a acestui parcurs, de la 

intersecţia Iadului cu Izvorul - în aval.  
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Aşadar, venim dinspre amonte, după ce am lăsat în urmă cătune 

ca Po.i+ána (Pă luncî), Tonuléştjii, Da+íca, am ajuns la un afluent al 

Văii Iadului, pârâul Izvor. Dácî o i+e+i pă Válè Izvórulu+i, ajungi la 

.u cu suoč (indji i+erá Filimo+ánje zâs Bódor, MB), iar de acolo 

urci pă Hagă+ú, indji+˚í uon plato+ú (IDP). De la Bodor în sus vedem 

Tjétrili Njégrulu+i (stânci) şi o poiană numită Săcătúra Njégrulu+i, 

unde vărează vacile remeţenilor, nu departe de care e un loc 

mlăştinos care se cheamă na cu sasă+ú (DR).  

Mai în sus, e Vezuríştjè şi .u Vezuríştjii, pe dreapta Văii 

Izvorului, iar apoi .u Čuhándrulu+i. .u Salhíjulu+i te 

conduce la Brustu-ro+ása (păşune), de unde poţi urca în Salhíj 

(câmp dji u+o+i, NB), în Djálu Lúpulu+i şi Fáţa Lúpulu+i (păşúnji dja 

ponoránjilor, VB), dar şi în Djálu Lélii. Din Salhíj urci în Gruoápa lárgî 

(păşune şi pădure), de unde ieşi în na dji Izvór (păşúnji míri) şi 

na de runc (păşune).  

Din na dji runcu se coboară la na dji Válì şi pe Válè Gújii, 

dar şi în Njéşu (spre Valea Drăganului). Din clu Salhíjulu+i ( rvu 

ári cam uopt sútji+i dji métri, IDP), petrecând prin Butúzilì 

Salhíjulu+i (poiană) se ajunge la Frântúrili Míşculu+i (poiană), de 

unde tji da+i în jos spre Muştjuo+ási, prin D mbu cu Tjátrî, 

Zăpuódjiè cu Frápţînj şi Fer, iar mai departe pe Mógoş.  

Revenind la firul Văii Iadului, intersecţia cu Valea Izvorului, 

memoria colectivă reţine denominaţia La pitjét (acólo i+erá pitjétu 

úngurilor, MB, în timpul celui de-al doilea război mondial). 

Zăvo+á.ili (acólo stăté Zamfíra / ma+íca tátii Júncilor) Lúnca Pízlii. 

Avem un .u săcós Njétidjili şi aferentul Njétidjili (fânaţe), lângă 

care se găseşte cătunul Boncéştj, pe Válè Lúnjii.  

De Bonceşti ţine şi Beréştji, numit şi Irínca, de unde urci într-o 

poieniţă care se cheamă surprinzător, Lácu. De acolo ajungi la 

Prúnduri, care se află în spatele Cóştji Frúnţî. Lângă Iad, unde 

coboară Cúlme Frúnţî, unde există şi un poşiştău, avem grupul 

stâncos Hornó.i+u, dji indji o ptjicát Čono+á.i b na / da˚ n˚o 
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murít / murít˚o la njevó.i+è. Zona asociată se numeşte Cupturúş, 

care este şi intrument oronimic, ca alte denumiri indicate aici.  

Avem o nouă Săcătúrî în dreapta Văii Iadului, sub Muştj+o+ási. 

Puţin mai jos, izvorăşte .u Pánculu+i, alimentat la câteva sute 

de metri de Pără+u Bóki+i, deasupra căruia se găsesc Zăpódji.ili. 

mbu lu Códoban var. Codobán veghează asupra centrului 

Remeţilor pe partea dreaptă.  

Pe stânga, avem Co+ásta Frúnţî, la poalele căreia se găseşte 

cătunul Fruntjinjéştj. În Valea Iadului intră Válè Biséričii (Djişóru), pe 

care urcăm spre Djálu Cápri+i şi, mai departe, prin Floró.i+u 

(amenajarea hidro) spre satul învecinat Lunca Vişagului şi Tranişu 

(CJ). Urmărim acest traseu înainte de a reveni la Valea Iadului.  

Pe dreapta, avem biserica veche şi cimitirul, pe dealul Ve+ísa, de 

unde urci pe Drúmu lu Şter până în Senji, fostă cale ferată la cătunul 

Costéştj şi spre Djálu Şódulu+i. Deasupra acestora se găseşte cea 

mai întinsă fâneaţă a satului Remeţi, care era cătun şi plantaţie de 

cânepă şi in, iar în vremea din urmă s-a păstrat numai ca loc de 

vărat şi arător, Porumbre+ú.  

Continuând traseul pe Valea Bisericii, avem o nouă Săcătúrî, şi 

afluentul Şípotji, de unde ajungi în Frăguţáru, păşune, care este sub 

clu Salhíjulu+i, care te conduce la Tă+u Djíbolilor, de unde te 

cobori în Po.injíţî. Şípotjili e alimentat de Válè Bánki+i, unde avem o 

carieră de piatră, de unde poţi ajunge în mbru şi Mógoş, fâneţe, 

iar de acolo în rsî, păşune a ardjilenilor.  

În afară de Şípotji, Valea Bisericii primeşte şi afluenţii .u 

Bârlógulu+i, Le.ordjíştji, Válè Sénjulu+i. Urcând pe Pârâul Bârlogului 

ajungem în cătunul Scă.i+o+ási, iar apoi la Bârlóg, deal, fâneţe şi 

pădure, iar pe Le.ordjíştji e pădure. Pe Valea Seniului ajungi la Senj, 

păşune, fâneţe, stână şi pădure, de unde dai în Porumbre+ú, Drăgúş 

(cătun) şi o altă Válè a Lúpulu+i, care coboară sub Djálu lu Manólì 

(Munteni); pe cealaltă parte se află Bolhócu, deal cu afinişte 

(stâncă, peşteră), dar şi în Rotúndu (deal, pădure, pârâu), de unde 
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ajungi în Fúndu Sénjulu+i, pe un drum care te conduce Luncşór, 

păşune a ardilenilor, şi pârâul omonim.  

După Djálu Cápri+i ajungi în Că.íli mbrulu+i, de unde iarăşi la 

mbru, cătun. Spre Valea Bisericii coboară şi .u Mólulu+i şi 

un nou Lungşór.  

Înapoi pe Iad. Un mic lac în marginea centrului satului se numeşte 

Tópliţî sau Lácu fără fund. .u Mătjéştjilor vine de la 

Porumbre+ú, pe firul acestuia întâlnim Drăgúşu şi Mătjéştji. Lúnca 

ulu+i se află în prelungirea centrului, de la Tópliţî în avalul 

Iadului. Urcăm spre cătunul Văcăréştj, apoi Tárcè, cu Válè Fátji, 

dincolo de care se află cătunul ştj, de unde urci în Djálu 

Ponóri+i şi cobori la Cotunjéştj, unde începe satul Munteni. 

Pe lângă aceste microtoponime, selectăm, din multitudinea 

adnotărilor, în ordine alfabetică, alte câteva: C – Cârligátji, Că.úş, 

Copélè (o fo˚ pepinjérî, AT), Cornj (no / ála+i luoc dji fân, MB), Cranj, 

pădure. D – Da+íca, cătun, Djálu Bótji var. Bóki+i (dj˚indi me+i pă 

Djálu Ponóri+i, NB), Djálu Mári, Djálu lu Mnjihá+i, Djálu Lúpulu+i 

(djal cu pădúrì, IDP). F – Fáţa Ársî (no / dj+˚acólo me+ tă Dámiş / 

dji da+i în Válè Brătcúţî), Frântúra Bótji+i, var. Bóki+i, Frúntje, 

Fúndu Cránjilor (din Cranj). G – Guşuo+ára Mári şi Mnícî (îs níştji 

prelúci). H – Hérghel, Hodrângúşè (î+i uon djal împădurít / da˚ ş˚on 

pără+ú // dji méri pă i+el ajúnji la Binşélì, DD). I – Iaduolína, Izbúcu, 

Izvuóru (vínji p˚ ngî Hagă+ú / şi să bágî˚ nt / dupa˚ĉé î+i 

săcătósu). L – Léspăzilì, poiană, Léşu, Lúnca Ţápulu+i, Lupă.íţa, deal, 

izvor, Lupu.íţa, pârâu. M – Murgáşu, Munĉélu. P – Pă lúncî, .uu 

Ársulu+i (nu vínji pă i+el / núma când plo+á.i), Pără.úţa, Péşterè 

Njégrulu+i, Péşterè dji pă Válè Léşulu+i, peşteră, Pla+i, poiană, 

Plă.i+úţu (uon câmp indji să stăté cu cá.i+i), Pobrájii, Podire+í, Pódu 

lu Hérghel, Po.i+ánî, cătun, Po.i+enjíţa, Prúnduri, Púţu (câmp). R – 

Róşi.è, poiană. S – Sălătrúc (deal, poiană, vale, părău), Sândréştj, 

Sărituo+árè Iădúţulu+i, var. Sărituo+árè Iedúţulu+i, na dji Runc, 

câmp, părău, Străvinuo+ása, var. Stridjinuo+ása, pârâu, poiană (i+ési 
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în Válè Izvórulu+i, NB). T - Tárnjiţa (câmp), Tonuléştj, cătun. Tj – 

Tjátra Búlzulu+i, stânci, Tjátra Córbulu+i, stâncă (în fundu Văii Gujii), 

Tjátra Mári (îi uon poşiştă+ú dji i+ési în Péşterè Monjéştjilor), Tjátra 

Njétidjilor, Tjétrili Njégrulu+i, Túrnu dji ápî. V- ilì Cálulu+i (úrcî în 

Djálu Lúpulu+i, IDP), Vălce+í, pârâu, Válè Cálulu+i, Válè Că.úşulu+i, 

Válè Călúţulu+i, Válè cu Calè, Válè Gujii, pârâu, Válè Lúnjii, Válè dji 

Runc, pârâu, Válè Rè, Válè Rè pă Zăvo+á.ì. Z – Zăvo+á.ì, mbru. 
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V. Addenda fotografică 
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