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Romanţa Iovanovici, cunoscut lingvist din Novi Sad, este una 
dintre puţinii lingvişti care au cercetat graiurile româneşti din 
Voivodina. Pe lângă Gustaw Weigand, autorul primului atlas 
lingvistic al dialectelor române, publicat în 1908, care a inclus în 
ancheta sa trei localităţi de pe teritoriul actualului Banat sârbesc: 
Petrovasâla, Alibunar şi Coştei, cercetări asupra graiurilor româneşti 
vorbite în partea de nord a Serbiei a mai efectuat şi Radu Flora în 
lucrările Profilul dialectal al graiurilor româneşti de pe teritoriul 
lingvistic din zona Vârşeţului (1962); Graiurile româneşti din Banat 
în lumina geografiei lingvistice (1971) şi Atlasul lingvistic al 
graiurilor româneşti 
din Banatul iugoslav. Alte cercetări asupra graiurilor româneşti 
vorbite pe teritoriul Banatului sârbesc au efectuat şi profesorii 
universitari Momčilo Savić din Belgrad şi Lia Magdu din Novi Sad. 
Primul a cercetat influenţa limbii sârbe asupra graiurilor româneşti în 
lucrările Influenţa limbii sârbe asupra graiurilor româneşti din 

Banatul iugoslav (1973) iar cel de-al doilea raportul dintre variant dialectală şi varianta literară a 
limbii române în Aspecte ale cultivării limbii române în Voivodina, 1980; Limba română vorbit în 
Voivodina, (în revista,,Lumina”, nr. 1-3, 1992). 

O nouă cercetare a graiurilor olteneşti din Banatul de Sud a apărut în anul 2016 la Editura 
Libertatea din Panciova, Serbia cu titlul Structura lexicală a graiurilor olteneşti din Banatul de Sud, 
încearcă şi reuşeşte să reactualizeze problema particularităţilor de grai ale vorbitorilor din trei 
localităţi situate în Banatul sârbesc, şi anume Satu Nou, Sân Mihai şi Straja, în care trăieşte 
populaţie românească originară din regiunea de nord-vest a Olteniei. În atenţia autoarei s-a găsit 
lexicul vorbitorilor români din localităţile amintite. Scopul cercetării a fost prezentarea fondului 
lexical din aceste localităţi în adevărata lui amploare şi stabilirea structurii acestuia din diferite 
aspecte – originea cuvintelor, elemente autentice olteneşti, evoluţia internă a particularităţilor 
lexicale, viabilitatea lui în mediul bănăţean şi deschiderea faţă de împrumuturi. Materialul lexical a 
fost cules pe teren pe baza unui chestionar în urma căruia a urmat sitematizarea, analiza şi 
prezentarea cuvintelor din viaţa materială socio-economică si spirituală a românilor din cele trei 
localităţi.  

Autoarea a sistematizat materialul cules pe teren în câteva categorii, cu scopul de a 
identifica elemenele olteneşti păstrate în vorbire. În urma sistematizării acestor cuvinte şi 
compararea formelor lor fonetice cu graiurile autentice olteneşti autoarea a ajuns la concluzia că 
aceste cuvinte au fost păstrare şi cu forma autentică şi cu aceeaşi semnificaţie ca şi pe terenul 
Olteniei nord-vestice de unde au fost aduse, odată cu venirea oltenilor pe meleagurile bănăţene. O 
altă preocupare a cercetătoarei a fost aceea de identificare a mecanismelor de îmbogăţire a 
vocabularului, reieşită din necesitatea de adaptare a structurii lexicului la diversele situaţii de 
comunicare în viaţa cotidiană. În acest conext am cercetat posibilităţile de formare a cuvintelor noi 
pe bază de derivare, precum şi dinamica pătrunderii cuvintelor noi în limbă, fi e că este vorba de 
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împrumuturi ca o consecinţă a interferenţelor lingvistice apărute ca rezultat al convieţuirii cu 
diverse populaţii pe acelaşi spaţiu, fie că au apărut din necesitatea de a numi obiecte sau situaţii noi.  

Materialul lexical al graiurilor olteneşti prezentate şi analizate în această lucrare impune o 
constatare generală şi anume că lexicul acestor graiuri este supus unei influenţe puternice a 
graiurilor bănăţene pe de o parte şi, laolaltă cu graiurile bănăţene, a elementelor lexicale din limba 
sârbă, iar prezenţa elementelor olteneşti este rezumată la un număr destul de mic de cuvinte. 

Importanţa acestei lucrări ale Romanţei Iovanovici este că se aduce o contribuţie originară la 
cercetarea diverselor variante dialectale ale limbii române vorbite în acest spaţiu. Lucrarea continuă 
investigarea ştiinţifică a graiurilor româneşti din spaţiul Banatului sârbesc începută cu mulţi ani în 
urmă, în trei dintre localităţile populate cu români – Satu Nou, Sân Mihai şi Straja în care trăiesc 
locuitori veniţi cu mai bine de două secole din nord-vestul Olteniei. 

În anul 2006 la Editura „Libertatea” din Panciova a văzut lumina tiparului cartea Romanţei 
Iovanovici intitulată Graiurile olteneşti din Banatul de Sud în care autoarea şi-a axat cercetările spre 
particularităţile fonetice şi morfologice ale acestui tip de graiuri iar, acum prin volumul de faţă 
Structura lexicală a graiurilor olteneşti din Banatul de Sud, completează un gol în cercetarea 
lingvistică din Voivodina. Autoarea urmează modelul unei monografii dialectale, un studiu bine 
documentat,cu argumente pertinente şi exemplificări, un veritabil studiu de dialectologie, cu un vast 
aparat critic, sistem de transcriere fonetică, glosar, indice de cuvinte, explicaţii referitoare la 
metodologia cercetării pe teren şi precizări preliminare, care constau într-un scurt istoric al oltenilor 
din Banat şi prezentarea celor trei localităţi care au intrat în atenţia autoarei.  

Putem să spunem că este unica cercetătoare care se ocupă de problema graiurilor prezente în 
Voivodina, fapt care face această carte şi mai valoroasă, o carte care rămâne drept moştenire 
românilor din Voivodina, o zestre incontestabilă pentru românii de aici şi o carte de nepreţuit pentru 
cercetările viitoare din dialectologie.  
 


