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Elementul slav în sistemul limbii române 

Cristina Silaghi 

Consideraţii preliminare 

Elementul slav reprezintă o componentă esenţială a 
înţelegând prin aceasta totalitatea faptelor de limbă, păstrate din generaţie în generaţie 
şi devenite bun al întregului popor. 

În procesul de constituire a limbii române, alături de elementul latin şi de cel autoh-
ton, elementul slav a jucat un rol hotărâtor, reprezentând românei. Termenul 

a fost introdus de savantul german Walther von Wartburg şi se referă la adop
tarea treptată a limbii băştinaşilor de către un popor pătruns mai târziu pe un teritoriu. 
Cu alte cuvinte, ,,limba noilor veniţi se suprapune peste limba populaţiei existente ; noii 
veniţi învaţă limba populaţiei existente şi îi transmit o serie de trăsături caracteristice" 
(Rosetti, 1986, p. 269). În raport cu unei limbi, se distinge prin 
câteva trăsături caracteristice: (1) afectează doar parţial sistemul fonetic; (2) are o 
influenţă redusă asupra structurii gramaticale ; (3) exercită o influenţă puternică asupra 
vocabularului, atingând diferite sfere semantice. 

Prezenţa elementului slav în sistemul limbii române constituie o problemă care a 
suscitat, de-a lungul timpului, atenţia a numeroşi cercetători, întrucât i-a conferit aces
teia o fizionomie aparte, originală, în raport cu alte limbi romanice. Influenţa slavă în 
limba română a fost un proces de lungă durată, favorizat de factori istorici, sociali, 
culturali şi geografici. 

Contactul slavilor sudici cu populaţiile romanizate 
din zona Dunării 

Din punct de vedere istoric, la începutul mileniului I e.n. are loc un amplu proces de 
migraţie a popoarelor dinspre Orient spre Occident. Informaţii importante în legătură 
cu acest fenomen apar la istoricul bizantin Procopius din Caesarea, care semnalează 
faptul că slavii apar prima dată în Imperiul Bizantin în anul 527, fiind atestaţi sub denu
m1n precum , anţi, şi consemnează date importante referitoare la orga
nizarea lor socială (,,neamuri ce trăiesc în rânduială democratică şi de aceea treburile 
lor sunt întotdeauna dezbătute de către obşte"), la credinţa lor, la limbă, la locuinţe, 
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apud

 2018).

la înfăţişare (Procopius din Caesarea, Războiul cu goJii, III, Bernstein, 1965, 
p. 76). 

Slavii se aşază în Peninsula Balcanică, proces ce se intensifică în a doua jumătate a 
secolului al VI-lea. Astfel, în decursul secolelor al VI-lea şi al Vii-lea, slavii coboară 
în ţările dunărene, urmând două direcţii : 1. spre vest, ajungând până la Vistula şi Oder, 
iar în nord, până la Marea Baltică ; 2. spre sud, prin Moldova, Muntenia, Dobrogea, 
apoi în toată Peninsula Balcanică, până la Marea Egee. În prima jumătate a secolului al 
Vii-lea, slavii stăpâneau aproape toată Peninsula Balcanică, consecinţele acestui amplu 
proces fiind izolarea elementului roman oriental de restul lumii latine şi, implicit, sepa
rarea Europei Orientale de Europa Occidentală (Densusianu, 1961). 

În a doua jumătate a secolului al Vii-lea, apare primul stat slavo-bulgar, iar popula
ţia românească veche va simţi efectele acestui eveniment politic în mod diferit : la nord 
de Dunăre, slavii vor fi asimilaţi de populaţia autohtonă (proces încheiat aproximativ în 
secolul al IX-lea), iar în sudul Dunării, unde slavii erau în număr mult mai mare, aceş
tia îi vor asimila pe protobulgari şi populaţia străromânească veche (până în secolul 
al Xii-lea). 

Spre sfârşitul secolului al Vii-lea, ocuparea Peninsulei Balcanice de către slavi era, 
în linii mari, încheiată. În această regiune, slavii au întâlnit o nouă civilizaţie, noi con
diţii geografice şi sociale, care au lăsat o amprentă puternică asupra limbii lor. În privinţa 
evoluţiei limbilor slave de sud, în special a limbii bulgare, este important de menţionat 
asimilarea lingvistică rapidă a populaţiei autohtone (în primul rând a tracilor) de către 
slavi, ceea ce a favorizat o serie de transformări ulterioare ale limbilor slave din Balcani, 
contribuind la îndepărtarea lor de celelalte limbi slave înrudite. 

Contactul dintre slavi şi populaţiile romanizate din provinciile dunărene a avut loc 
atât în nordul, cât şi în sudul Dunării, dar au existat diferenţe între condiţiile în care 
s-a produs acest contact în cele două regiuni. Dacă în nordul Dunării nu existau forte 
militare de declanşare a unor conflicte, în schimb, în sudul Dunării, slavii au avut de 
înfruntat rezistenta Imperiului Bizantin, datorită dezvoltării înfloritoare a acestei zone, 
care reprezenta o tentaţie pentru invadatori. 

Acest lucru s-a repercutat diferit asupra contactului lingvistic dintre populaţia roma
nizată şi slavi. În nordul Dunării, unde exista o populaţie romanizată cu o cultură şi o 
civilizaţie stabile, s-au creat condiţii pentru un bilingvism slavo-român, slavii fiind, în 
cele din urmă, asimilaţi lingvistic şi social de către autohtoni. În acest proces de asimi
lare, rolul hotărâtor l-a jucat limba, ca element de prestigiu al civilizaţiei romane. În 
sudul Dunării, populaţia romanizată a fost asimilată de slavi, unele idiomuri romanice 
reuşind să supravieţuiască numai prin retragerea în munţi a unor grupuri izolate de 
latinofoni, care vor fi strămoşii românilor sudici actuali (Sala, Ionescu-Ruxăndoiu, 

Se poate presupune că, în cazul slavilor, bilingvismul a fost unul de tip colectiv, în 
timp ce, pentru populaţia autohtonă, bilingvismul a avut un caracter individual sau, cel 
mult, de grup. Ca urmare a utilizării alternative a două sisteme lingvistice diferite, au 
pătruns elemente din limba maternă în limba nou-învăţată, în acest fel manifestându-se 
interferenta lingvistică. 

În analiza influentei slave asupra limbii române, s-au manifestat, de-a lungul timpu
lui, două tendinţe: fie s-a minimalizat rolul elementului slav (vezi atitudinea puristă a 
Şcolii Ardelene, care încerca să excludă elementul slav din limba română), fie s-a exa
gerat rolul acestuia ( o atitudine de exagerare a influentei slave apare la unii autori din 
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a doua jumătate a secolului al XIX-iea, apoi în perioada comunistă). Printre cauzele 
care au dus la exagerarea influenţei slave asupra limbii române se numără, în primul 
rând, ideologia, iar în al doilea rând, lipsa informaţiilor despre latină şi despre limbile 
romanice. 

Vechimea influenţei slave asupra limbii române 

De-a lungul vremii, problema vechimii influenţei slave asupra limbii române a provocat 
numeroase controverse în literatura de specialitate. Unii lingvişti (Ov. Densusianu, 
Al. Rosetti) au susţinut că începutul raporturilor lingvistice slavo-române se plasează în 
secolele VI-VII. Mai mult, se considera că elementul slav a jucat un rol hotărâtor în 
procesul de constituire a individualităţii limbii române, elementele slave formând „stra
tul cel mai vechi şi mai important" (Densusianu, 1961). Ulterior, aceste idei au fost 
combătute, pornindu-se de la premisa că efectele influenţei unei limbi asupra alteia devin 
vizibile după o perioadă îndelungată de convieţuire. În plus, s-au adus argumente de 
ordin fonetic, cum ar fi tratamentul unor sunete din slava comună, relevante pentru 
evoluţia proceselor de diferenţiere a graiurilor sud-slave, astfel încât s-a ajuns la con
cluzia că procesul de pătrundere a elementelor slave în limba română a început în 
secolele VII-VIII (Rosetti, 1986). Spre deosebire de alte limbi, în limba română se 
observă o adaptare permanentă a pronunţării cuvintelor la pronunţarea curentă, ceea ce 
a dus la apariţia unor tratamente diferite ale unor sunete în împrumuturile slave din 
limba română. Astfel, vocala nazală Q este redată în limba română ca (de exem-
plu, cumpănă, dumbravă, luncă < vsl. kQ , Q , 9ka) şi ca (de pildă, 
trâmbă, zâmbi < vsl. 9nku, Q , ZQ u 

Alţi lingvişti (Th. Capidan, I. Bărbulescu, S. Puşcariu, B.P. Hasdeu) au considerat 
că influenta slavă asupra limbii române începe din secolul al VIII-lea, când principalele 
trăsături ale limbii române erau deja fixate. Ulterior, s-a demonstrat cu argumente ling
vistice convingătoare că limita inferioară a relaţiilor slavo-române nu poate fi coborâtă 
sub secolul al IX-iea, întrucât limba română s-a format ca unitate lingvistică distinctă 
de celelalte limbi romanice abia prin secolul al VIII-lea (Pătruţ, 1968; Ivănescu, 1980). 

Au existat păreri diferite şi în legătură cu limita superioară a relaţiilor slavo-române, 
aceasta situându-se între secolele XII-XIII şi XV-XVI. Cercetarea documentelor 
slavo-române din perioada secolelor XIV-XVI de pe teritoriul ţării noastre, scrise în 
slavă - la acea vreme limbă oficială a statului şi a Bisericii -, a relevat prezenta unor 
cuvinte româneşti, ceea ce demonstrează că limba slavă nu mai era perfect cunoscută 
nici de scribi. 

Numeroase discuţii s-au purtat în legătură cu influenţa slavă asupra diferitelor com 
. Astfel, se considera, de pildă, că fonetica şi morfologia au fost 

cel mai puţin marcate de influenta slavă (Puşcariu, 1940; Densusianu, 1961). Realizând 
o amplă descriere a sistemului fonetic românesc şi a influenţei slave asupra lui, E. Petrovici 
(1956) a susţinut că influenta slavă asupra sistemului morfologic al limbii române este 
redusă, întrucât întrepătrunderea sistemelor gramaticale se face mai mult printr-un fel 
de calc alformei modelului străin şi mai puţin prin împrumutul substanţei, al morfeme
lor gramaticale (Petrovici, 1969). Ideea a fost susţinută, ulterior, şi de I. Pătruţ, care 
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vocabularul

A. Împrumuturile populare 

a) împrumuturi vechi

bici  ciocan
 ocol  pod  prag

stâlp  topor

 arpagic  argat  claie  darac

arnici buiac  obor

 buhai  hulub  gopac
suman

considera că sistemul gramatical al unei limbi se supune cel mai puţin influenţei străine 
(Pătruţ, 1974). 

Compartimentul limbii române cel mai afectat de influenta slavă a fost 
datorită faptului că acesta reprezintă subsistemul limbii cel mai puţin structurat. În 
literatura de specialitate s-au consacrat numeroase studii problemei împrumuturilor slave, 
care vizau atât vechimea acestora, cât şi aspecte legate de geografia împrumuturilor 
slave sau de semantismul acestora (Miklosich, 1861 ; Puşcariu, 1940 ; Densusianu, 
1961; Rosetti, 1986). 

Căi de manifestare a influenţei slave asupra limbii române 

Analizând lexicul românesc de origine slavă, se constată existenţa mai multor straturi 
lexicale, ale căror componente au pătruns în limba română în diferite epoci şi din dife
rite limbi şi dialecte slave, pe două căi : 

Pe cale orală (populară), ca urmare a contactului direct dintre cele două populaţii. 
Cuvintele intrate în limba română pe cale orală alcătuiesc stratul cel mai vechi şi cel 
mai bogat, provenit din perioada bilingvismului slavo-român, dintr-o variantă veche a 
slavei şi reprezintă superstratul românei comun celor patru dialecte româneşti (Sala, 
Ionescu-Ruxăndoiu, 2018). 

Pe cale cultă (cărturărească), datorită utilizării limbii slave în biserica, administra
ţia şi diplomaţia Ţărilor Române. Influenţa cărturărească se produce mai târziu în Ţările 
Române din nordul Dunării, odată cu constituirea societăţii feudale. 

se grupează în : 

, pătrunse în limbă în perioada românei comune. Majoritatea 
acestor elemente slave vechi s-au răspândit pe întreg teritoriul dacoromân, iar unele 
dintre ele au fost identificate şi în dialectele din sudul Dunării. Împrumuturile slave 
vechi prezintă caracteristicile limbii bulgare din grupul de sud-est şi au pătruns în 
limba română în toate compartimentele lexicului, acoperind diferite sfere semantice. 
Cele mai numeroase sunt substantive, urmate de verbe şi adjective. De exemplu, 

, brazdă, cleşte, , cireadă, coasă, coş, grădină, grămadă, gospodină,jar, 
livadă, nicovală, , pivniţă, , pojar, potcoavă, pilă, poliţă, , solniţă, 

, sticlă, streaşină, , uliţă, vadră, verigă, zăvor, zid etc. 
b) împrumuturi mai târzii, pătrunse începând cu secolul al Xii-lea din limbile slave 

învecinate, pe cale populară sau cultă. Întrucât împrumuturile populare (în majori
tatea lor, din bulgară, sârbă şi ucraineană) ocupă o poziţie periferică în vocabularul 
limbii române, având o circulaţie regională restrânsă, locală, ele vor fi doar menţio
nate în studiul de faţă, urmând ca împrumuturile culte din polonă şi din rusă să fie tra
tate mai jos. De exemplu: (1) din bulgară - cuvinte întâlnite mai ales în Muntenia şi 
Oltenia: , cofă, , humă, jupui, pârloagă, spiţă, topilă etc.; 
(2) din dialectele sârbeşti - cuvinte cu răspândire regională, fiind specifice Banatului : 

, făclie, jder, etc.; (3) din ucraineană - cuvinte prezente în lexi-
cul dialectal din Moldova, Bucovina, Maramureş şi, parţial, din nordul şi estul 
Transilvaniei : borş, brahă, bolfă, , harbuz, scripcă, strună, 

etc. 
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1963).

perioada slavonismului cultural

vatman
torg

boloto dubrova boroniti 
mudrîi pered burgmistr

barhat plotno lagoda

lagati
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Împrumuturile culte (cărturăreşti) 
Alături de împrumuturile populare, pătrunse în urma contactului lingvistic direct, în 

limba română există şi împrumuturi cărturăreşti, intrate în limbă prin intermediul 
Bisericii şi al administraţiei. G. Mihăilă clasifică împrumuturile culte în : 1. împru
muturi slavone medio-bulgare (atestate începând cu secolul al X-lea); 2. împrumu
turi poloneze (sfârşitul secolului al XIV-lea - secolul al XV-lea şi până în secolul 
al XVIII-lea); şi 3. împrumuturi ruseşti propriu-zise (secolul al XVIII-lea - primele 
decenii ale secolului al XIX-lea, iar apoi după 1917 şi, mai ales, după 1944) (Mihăilă, 

Se consideră că elementele slave cărturăreşti pătrund în limba română începând cu 
secolele X-XI, odată cu oficializarea creştinismului de rit bizantin în formă slavonă, şi 
cunosc epoca de maximă înflorire în secolele XIV-XV, segment de timp ce poartă denu
mirea de în Ţările Române. Această perioadă se va 
prelungi până în a doua jumătate a veacului al XVII-lea, când româna începe să fie 
folosită oficial ca limbă de cultură şi de cult. Slavona reprezintă varianta scrisă a slavei 
şi are la bază limba slavă vorbită în sud-vestul Bulgariei, în apropierea Macedoniei, 
unde s-a dezvoltat Şcoala Literară de la Ohrida, în secolul al X-lea. Spre deosebire de 
slavă, slavona se distinge printr-un caracter îngrijit, modelat după limba literară greacă, 
iar particularităţile ei se manifestă cel mai pregnant în sintaxă şi în vocabular. Slavona 
a fost utilizată la început în slujbele religioase, pentru ca apoi să pătrundă în cancelari
ile ecleziastice şi administrative din ţări slave precum Moravia, Bulgaria veche, Serbia, 
Croaţia, Rusia veche şi în ţări neslave, precum Ţările Române sau Lituania. Datorită 
contactului permanent cu graiurile vii ale ţărilor în care era folosită, au apărut variante 
sau redacţii slavone ale paleoslavei (redacţiile moravă, sârbă, croată, rusă, ucraineană, 
medio-bulgară şi românească), cu trăsături lingvistice proprii (Stanciu Istrate, 2017). În 
Ţările Române, slavona a îndeplinit diferite funcţii : limbă liturgică a cultului ortodox 
(Ţara Românească, Moldova, Transilvania), limbă de administraţie internă (Ţara Românească 
şi Moldova), limbă diplomatică (Sala, 2006). Redacţia românească a limbii slavone sau 
slavona românească reprezintă limba textelor slavone scrise, în Evul Mediu, pe întreg 
teritoriul tării noastre, fiind o limbă de cultură, diferită de limba vie a poporului, o 
limbă a Bisericii, a documentelor, folosită şi în relaţiile externe. Reflectând realităţile 
statelor feudale româneşti şi având numeroase trăsături lingvistice particulare, slavona 
românească se distinge de alte redacţii ale slavonei, conturându-se ca o unitate bine 
delimitată, în care, peste baza medio-bulgară, s-au suprapus elemente specifice româ
neşti, ce au dus la apariţia a trei subtipuri : moldovean, muntean şi transilvănean 

(Olteanu, 1975). În aceste subtipuri se remarcă diferite influente ale ariei de civilizaţie 
în care a funcţionat slavona românească şi care au contribuit la dezvoltarea vocabularu
lui redacţiei slavo-române, conferindu-i totodată un caracter compozit. În subtipul 
moldovean se pot identifica termeni ruso-ucraineni ( ,,conducătorul unui sat, 
ajutorul vornicului în perceperea dărilor", ceaşnic „paharnic", ,,târg, târguială, 
comerţ", perevoz „transport, trecere", ,,baltă", ,,dumbravă", 

,,a apăra", ,,înţelept", ,,înainte" etc.) şi polonezi ( ,,primar, 
burmistru", caştalan „castelan", ,,catifea", ,,pânză", ,,prietenie", 
meşkati „a locui" etc.), în timp ce în subtipurile muntean şi transilvănean se manifestă 
influenta sârbo-croată (orujie „armă", pisa/ ,,scriitor, grămătic", ,,a minţi" etc.). 
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hotarisiti  

drum put
doroga grad  gorod 

criteriul semantico-semasiologic
criteriul crono-

logic

antihrist apostol arhanghel blagoslovi  bog-
daproste  ceaslov diavol  duh  evanghelie  hram  
iad  idol  ispas  mitropolit  muce-
nic  patriarh  pomelnic  rai  sobor  

 utrenie  vecernie  
buche  citanie  pisanie

 posadnic postelnic  stolnic  
vistier  vornic

Sunt de menţionat şi termenii specifici doar slavonei româneşti - cuvinte care reflectă 
realităţi proprii Ţărilor Române, ce nu se regăsesc nici în limba română, nici în alte 
limbi slave şi care au apărut ca rezultat al derivării de la diverse rădăcini străine - de 
exemplu: dijmarstvo „dijmărit", ,,a hotărnici, a stabili un hotar", pripaşar 
„pripăşar" etc. Elementele străine, care s-au suprapus peste baza medio-bulgară, au 
contribuit la îmbogăţirea lexicului slavonei româneşti şi au permis apariţia unor serii 
sinonimice. Astfel, pentru a desemna noţiunea de se foloseau şi cuvintele 

, pentru oraş apar şi etc. 
Primele noastre texte bisericeşti şi documente oficiale scrise în slavonă conturează 

un tablou complex al pătrunderii termenilor ce denumesc noţiuni bisericeşti şi noţiuni 
din sfera social-politică. Din analiza acestor texte se desprinde clar ideea că influenta 
cărturărească asupra limbii române nu a fost unitară, pe teritoriul românesc copiindu-se 
şi, mai apoi, tipărindu-se texte bisericeşti aparţinând unor redacţii slavone diferite. 
Evoluţia ulterioară a limbii române, precum şi a lexicului social-politic şi administrativ 
au dus la eliminarea majorităţii cuvintelor slavone din lexicul literar, păstrându-se doar 
acei termeni care nu aveau corespondent în limba română şi care se fixaseră şi în limba 
populară. 

Pentru recunoaşterea cuvintelor slavone din limba română se tine cont de urmă
toarele criterii: (a) criteriul fonetic, ce are în vedere anumite trăsături fonetice specifice; 
(b) , care priveşte sensul cuvintelor, includerea lor în 
anumite sfere ale vocabularului sau apartenenţa la anumite stiluri ; ( c) 

, care tine cont de perioada apariţiei textelor în care sunt înregistrate pentru prima 
dată cuvintele. 

Se consideră că, prin intermediul slavonei, în limba română au pătruns cuvinte care 
fac parte din terminologia religioasă ( 

, candelă, cazanie, cădelniţă, , gheenă, 
, icoană, , jertfă, letopiseţ, mănăstire, , molitvă, moaşte, 

, popă, pravilă, , satană, sfânt, , stareţ, taină, troiţă, 
ţârcovnic, etc.), cuvinte care se referă la cultură şi scriere (azbuche, 

, izvod, letopiseţ, , slovă etc.), la poziţii în administraţie sau la 
curtea domnească (năiemnic, , posluşnic, , sfetnic, , strajă, 

etc.). 
Cel mai conservator s-a dovedit a fi, de-a lungul timpului, lexicul religios, păstrat, 

în marea lui majoritate, până azi, în timp ce cuvintele referitoare la organizarea socială 
sau la administraţie au migrat, odată cu schimbările în plan social, spre periferia lexi
cului, devenind regionalisme sau arhaisme ori ieşind din uz, întrucât au fost înlocuite 
cu cuvinte noi, care corespundeau noilor necesităţi de comunicare. 

În textele bisericeşti, influenta slavonă s-a manifestat şi la nivelul sintaxei şi multă 
vreme s-a considerat că există un stil al textelor bisericeşti diferit de cel al textelor laice, 
aducându-se ca argumente tocmai fenomenele sintactice şi cele lexicale de tip slavon. 
Ulterior, s-a putut observa că aceste trăsături ale textelor religioase erau, de multe 
ori, norme literare generale. Spre sfârşitul secolului al XVI-iea şi începutul secolului 
al XVII-iea se constată o evoluţie a scrisului vechi românesc prin apariţia unui număr 
tot mai mare de texte cu conţinut laic, care au permis o oarecare detaşare de Biserică, 
aducând cu sine o evoluţie formală deosebită ( exprimare mai clară, conţinut mai uşor 
de înţeles) (Chivu, 2000). 
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Analizând documente moldoveneşti din secolele al XVI-iea şi al XVII-iea, se poate 
releva o puternică influenţă polonă în lexicul actelor externe (tratate, solii, privilegii, 
scrisori omagiale etc.), datorită relaţiilor politice şi economice ale Moldovei cu statele 
feudale ale Poloniei şi ale Lituaniei (Mitu, 1963). Majoritatea acestor polonisme repre
zintă împrumuturi cărturăreşti, fiind transmise de la cancelarie la cancelarie, de la un 
document la altul. O serie de polonisme, apărute în slavona românească, sunt, la rândul 
lor, împrumuturi în polonă din alte limbi, precum latina sau germana (sekretar, artikul, 

). Uneori, împrumuturile din polonă se regăsesc şi în documentele interne ( 
potrebizna, , zlot etc.) pentru a exprima realităţi specific poloneze. De remarcat 
faptul că numeroase cuvinte de origine polonă au continuat să existe în limba română, 
întâlnindu-se la cronicarii şi scriitorii din secolele XVII-XVIII (Grigore Ureche, Miron 
Costin, Ion Neculce, Dimitrie Cantemir) pentru evocarea unor realităţi polone, iar unele 
dintre ele sunt prezente şi mai târziu, în operele literare şi istorice ale unor scriitori 
precum Ioan Budai-Deleanu, Nicolae Bălcescu, Costache Negruzzi, Vasile Alecsandri: 

, canţiler, , şleahtă etc. 
În privinţa influenJei culte ruseşti, se consideră că aceasta începe în limba română 

de prin secolul al XVIII-lea, când se traduc numeroase cărţi scrise în această limbă şi 
continuă să se manifeste în prima jumătate a secolului al XIX-iea, după Pacea de la 
Adrianopol, când se intensifică relaţiile cu Rusia prin domniile regulamentare. Este 
perioada când limba rusă începe să se predea în şcoli (la Gimnaziul Vasilian din Iaşi din 
1828, iar la Şcoala de la Sf. Sava din Bucureşti din 1831). 
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Cercetările efectuate de-a lungul timpului au relevat o influenţă rusească în plan 
fonetic, gramatical şi lexical. Printre elementele ce ţin de influenţa fonetică, manifestată 
din primele decenii ale secolului al XIX-lea, se numără rostirea unor nume de ţări 
terminate în - (Anglia, Bulgaria, Italia) cu accentul pe antepenultima silabă sau ros
tirea unor termeni militari de tipul , infanterie cu accentul pe , după 
modelul rusesc (Iordan, 1949). Analizând materialul lingvistic românesc din diferite 
documente de la sfârşitul secolului al XVIII-iea şi din prima jumătate a secolului al XIX-lea 
(tipărituri cu caracter lexicografic, texte administrative, gramatici româno-ruse, regula
mente militare, texte cu caracter beletristic traduse după originale ruseşti), se pot evi
denţia numeroase cuvinte şi locuţiuni formate prin calc după modele ruseşti (Vascenco, 
1962). Majoritatea acestor elemente au caracter cărturăresc şi, deşi se bucurau de o 
largă circulaţie în epoca respectivă, în limba română s-au păstrat în număr foarte mic. 
Printre faptele de limbă din această categorie se pot menţiona : (1) calcuri propriu-zise 
(prin care se echivalează elementele componente ale cuvântului) : a însănătoşa „a exprima 
cuiva urări de fericire cu prilejul unui eveniment important'', care corespunde verbului 
rusesc n03opa6.llJ1,mb (de remarcat că, în limba română, acest cuvânt a existat, anterior 
acestei inovaţii, cu sensul „a se face sănătos, a se vindeca de o boală"); 
buin/are „depăşire a legalităţii, faptă ilegală", care este format structural după rusescul 
3Jloynompe6J1e11ue (structura a dispărut din limbă în a doua jumătate a secolului al 
XIX-lea, fiind înlocuită cu cuvântul abuz, împrumutat din limba franceză); (2) 

( care presupun apariţia, în limba română, a unor sensuri noi ale cuvintelor 
sub influenţa corespondentelor ruseşti): despărfire „subunitate militară", după rusescul 
noopa:JoeJ1e11ue; a (se) ierta „a-şi lua rămas-bun", care corespunde ca sens cuvântului 
rusesc npocmumbc». (în acest caz, odată cu sensul cuvântului s-a împrumutat şi procedeul 
gramatical, verbul devenind verb reflexiv cu sens reciproc); (3) calcuri frazeo 

(grupuri de cuvinte calchiate după construcţii asemănătoare din limba rusă) : 
şcoală începătoare „prima treaptă a învăţământului public (şcoală elementară)", calc 
savant după structura rusească HO'l/.aJlbHaJl UtKOJla (structura a cunoscut o largă răspândire 
în prima jumătate a secolului al XIX-lea, fiind înlocuită ulterior cu şcoală primară, 
construită după model francez); a fnăl/a fn grad „a ridica pe treptele ierarhiei", după 
modelul rusesc noBbicumb 6 1/.UHe. Sunt numeroase exemplele de sintagme stabile formate 
prin calc, prezente în terminologia militară a primei jumătăţi a secolului al XIX-lea, 
când are loc organizarea modernă a armatei române după modelul celei ruseşti 
(regulament ostăşesc „regulament militar", după modelul BOUHCKUU ycmaB, 
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„persoană care serveşte în armată fără a avea vreun grad", după modelul 
paooeou coJ1iJam), precum şi cele din domeniul terminologiei lingvistice, numeroşi 
termeni gramaticali româneşti fiind calchiaţi după modele ruseşti ( 
„adverb", după modelul Hape11ue, nume alăturate „adjective", după rusescul wweHa 
npuJ1a2amellbHbze 

Majoritatea calcurilor formate după modele ruseşti nu s-au păstrat în limba română, 
ele rămânând formaţii cărturăreşti, având rolul de a contribui, în perioada de moderni
zare a lexicului literar, la îmbogăţirea vocabularului cu noi cuvinte, sensuri şi expresii. 

În secolul XX, mai ales după 1944, influenta rusească se manifestă vizibil mai ales 
în lexic, ca rezultat al modificărilor din plan politic, social şi economic, în limbă apărând 
noi mijloace de expresie ce reflectă noile condiţii de viaţă, dar au fost relevate şi unele 
particularităţi gramaticale (înlocuirea formei verbale reflexive cu sens pasiv cu pasivul 
propriu-zis : a fost votată în loc de ; utilizarea frecventă a pronumelui perso
nal de persoana I plural pe lângă verbe în structuri de tipul noi vom lua măsuri severe ; 
prezenta adverbului şi într-o construcţie de forma ca şi toţi studenţii după modelul KaK 
u ece cmyiJeHmbi etc.) şi din domeniul formării cuvintelor (apariţia cuvintelor formate 
din silabele iniţiale ale numelor de firme, instituţii, întreprinderi etc. : Aprozar < 
Societate comercială pentru aprovizionarea populaţiei cu zarzavaturi ; Plafar < Societate 
comercială pentru folosirea plantelor farmaceutice) ce pot fi puse pe seama acestei 
influente (Iordan, 1949). 

Majoritatea împrumuturilor ruseşti moderne aparţin limbajului politico-ideologic şi 
au caracter livresc, pătrunzând în limba română aproape exclusiv pe cale scrisă, prin 
intermediul traducerilor. Astfel, în legătură cu influenta limbii ruse asupra vocabularu
lui limbii române, se pot identifica următoarele situaţii: (1) împrumuturi directe, cuvinte 
preluate din rusă fără nicio modificare, având forma şi sensul din limba-sursă (burjui, 
colhoz, combină, etc.) ; (2) calcuri lingvistice de diferite 
tipuri (semantice, de structură, frazeologice), superioare numeric în raport cu împru
muturile directe. Astfel, cuvântul se substantivizează şi capătă sens politic într-o 
structură de tipul ; cuvântul se foloseşte în sintagma 

; cuvântul intră în structura ; cuvântul dezvoltă 

sensul politic de „membru al unei organizaţii de tineret şcolar"; verbul se 
îmbogăţeşte cu sensul „a manifesta, a participa la o demonstraţie"; substantivul 
straţie capătă sensul de „manifestaţie de masă cu caracter politico-social" (Hristea, 

Efecte ale influenţei slave asupra limbii române 

Cercetarea influenţei slave asupra limbii române, apărute ca rezultat al bilingvismului 
româno-slav, presupune evidenţierea fenomenelor interferenţei lingvistice în toate com
partimentele limbii (fonetic, gramatical, lexical). Interferenta lingvistică presupune 
încălcarea normelor unei limbi sub influenta alteia şi se manifestă diferit în raport cu 
nivelurile limbii : cu cât compartimentul lingvistic este mai bine organizat, cu atât 
interferenta este mai redusă. Cel mai bine rezistă interferenţei lingvistice sistemul mor
fologic şi cel fonetic, în timp ce vocabularul este cel mai expus schimbărilor. 
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La nivel fonetic, se consideră că sunt de origine slavă trăsături fonetice ale limbii 
române precum : 

- preiotarea lui în poziţie iniţială de cuvânt şi de silabă ( se pronunţă se 
pronunţă ) , fenomen nedetectat în aromână, dar prezent în meglenoromână şi 
istroromână, care ne îndreptăţeşte să presupunem că acesta datează de la sfârşitul 
perioadei de comunitate a dialectelor româneşti ; 
palatalizarea labialelor în limba română vorbită şi a oclusivelor dentale ( , , ) în 
unele graiuri dacoromâne ; 
prezenta consoanelor fricative , j şi z, pătrunse prin intermediul unor cuvinte pre
cum , jale. Întrucât în limba română există şi cuvinte provenite din substratul 
traco-dac ce conţin consoana ( de exemplu, hameş, a lehăi), se poate spune că 
poziţia acesteia în sistemul fonetic românesc s-a consolidat prin intermediul împru
muturilor slave care, în majoritatea lor, aparţin vocabularului de bază (de exemplu, 
hrană, haină etc.). 

La nivel morfologic, s-a considerat că se datorează influenţei slave trăsături precum: 

- genul neutru, limba română fiind singura limbă romanică în care există această 
categorie gramaticală, însă neutrul românesc nu continuă formal nici neutrul latin, 
nici pe cel slav (Rosetti, 1968). În limbile slave, neutrul prezintă trăsături gramaticale 
distincte, morfologice (flexiunea) şi sintactice (acordul), având desinenţe specifice 
şi pentru adjective, pronume, numerale. În limba română, sunt considerate neutre 
substantivele cu formă de masculin la singular şi cu formă de feminin la plural, ceea 
ce i-a determinat pe unii cercetători să propună un alt termen pentru a le denumi, şi 
anume (Pătruţ, 1974). Urmărindu-se evoluţia substantivelor neutre slave 
împrumutate în limba română, s-a constatat că acestea au trecut în categoria femi
ninelor româneşti terminate în -ă (de exemplu, sită, copită), ceea ce a condus la 
concluzia că neutrul slav nu a influenţat existenţa formelor de neutru în limba română. 

- desinenţele cazului vocativ : pentru substantivele feminine ( , fato, ) , 
pentru substantivele masculine (bărbate, bărbatule). Cercetările lingvistice 

efectuate ulterior, care pornesc de la premisa că desinenţele nu se împrumută, au 
permis evidenţierea faptului că originea desinenţei pentru substantivele feminine 
depinde de aria geografică: vocativul în din nordul ţării este o imitaţie a vocati
vului ucrainean ; cel din sudul ţării, îndeosebi din subdialectul muntean, reprezintă, 
de fapt, o formaţie după modelul formelor bulgăreşti mai noi ( , nevjasta -
nevjasto), nefiind rezultatul unei vechi influente slave; iar în vest, în zona subdia
lectului bănăţean, se poate vorbi de o influenţă sârbească (Pătruţ, 1974). 
În ceea ce priveşte forma de vocativ în pentru substantivele masculine, în limba 
română aceasta este moştenită din latină, fiind general răspândită în dacoromână 
(Pătruţ, 1974), consolidându-se prin utilizarea formelor de vocativ slav în - de tipul 

(Rosetti, 1986). Desinenţa - a substantivelor masculine, comune şi 

proprii, de tipul , a fost de asemenea considerată de origine slavă, prin 
raportare la particula de adresare cu valoare interjecţională din bulgara vorbită, unde 
apare la substantive masculine şi feminine ; or, în realitate, este vorba despre aceeaşi 
desinenţă - care apare obligatoriu la vocativ la substantivele masculine terminate în 
- ( ) (Rosetti, 1986). Existenta acestor concordante cazuale în română 
şi bulgară se explică prin convieţuirea îndelungată a celor două popoare. 
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- formarea numeralelor cardinale de la 11 la 19 (prin adăugare), precum şi formarea 
zecilor de la 20 la 90 (prin multiplicare) au fost explicate prin raportare la modelul 
slav: unsprezece < jedinu na desete, şaizeci şi trei < sesti desetu i trije, cu diferenţa 
că, în vechea slavă, începând de la 50, zecile stau în cazul genitiv plural şi nu în 
nominativ plural, ca de la 20 la 30 (Rosetti, 1986). Alteori, s-a recurs la substrat 
pentru a explica procedeul formării numeralelor de la 11 la 19, prezent şi în alba
neză (Brâncuş, 1973). Astfel, întrucât numeralul românesc are forme ce coincid 
atât cu formele din sistemul slav, cât şi cu cele din sistemul albanez, s-a avansat 
ideea că procedeele de formare prin adiţiune ar putea avea originea chiar în latina 
balcanică (Niculescu, 1995). Împrumut din slavă este considerat numeralul sută, 
care reproduce vechiul slav ii , româna fiind singura limbă romanică în care 
există această formă. 

- scurtarea infinitivului, existenţa aspectului verbal, formele verbale reflexive. 
În legătură cu aspectul verbal, în limba română, la fel ca în celelalte limbi romanice, 
verbul exprimă doar timpul, fără a face referire la durata acţiunii, cum se întâmplă 
în limbile slave, unde aspectul verbal este o categorie gramaticală bazată pe opoziţia 
fundamentală între formele perfective şi cele imperfective. În plus, verbele slave 
perfective şi imperfective împrumutate sunt tratate la fel în limba română (Pătruţ, 

În ceea ce priveşte categoria reflexivului, s-a pornit de la ideea că unele verbe refle
xive româneşti au apărut având ca model verbe reflexive slave (Densusianu, 1961 ; 
Rosetti, 1986) - de exemplu, < v.sl. moliti se, a se căi < v.sl. kajati se, 
a se război < v. sl. razboleti se. O cercetare aprofundată a acestei probleme a rele
vat că, pe de o parte, reflexivul s-a consolidat în latina populară, fiind prezent în 
toate limbile romanice, iar pe de altă parte, reflexivul slav se deosebeşte formal de 
cel romanic : în limbile slave pronumele reflexiv care însoţeşte verbul rămâne 
neschimbat în timpul flexiunii, pe când în limba română, la fel ca în celelalte limbi 
romanice, pronumele reflexiv există numai la persoana a III-a singular şi plural, la 
celelalte persoane apărând pronumele personal (Pătruţ, 1974). 

, se consideră de origine slavă poziţia subiectului şi a constituenţi
lor grupului nominal, antepunerea adjectivului faţă de centrul nominal, elipsa verbului 
copulativ afi, folosirea predicativă a infinitivului şi a gerunziului, folosirea infinitivului 
în contexte specifice conjunctivului, dislocarea formelor verbale compuse. În legătură 
cu inversiunea auxiliarelor şi cu dislocarea formelor verbale compuse, au apărut şi puncte 
de vedere diferite, susţinându-se că astfel de forme sunt atestate în numeroase varietăţi 
romanice vechi (spaniola veche, italiana veche, franceza veche), deci nu trebuie puse pe 
seama influenţei slave (Dragomirescu, 2015). 

În discutarea originii slave a unei părţi importante din limbii române s-a 
ţinut cont de perspectiva cronologică sau de caracterul cărturăresc, tehnic ori popular 
al termenilor respectivi (Rosetti, 1986). Astfel, ţinând cont de criteriul cronologic, 
cuvintele de origine slavă pătrunse în limba română au fost grupate în trei categorii : 
a) cuvinte vechi, intrate în limbă între secolele al VI-lea şi al Xii-lea; b) cuvinte intrate 
în limbă în secolul al Xiii-lea, în momentul organizării statelor româneşti de la nordul 
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Dunării; şi c) cuvinte intrate în limbă după secolul al Xiii-lea, din slavonă sau din 
limbile slave ulterior constituite (sârbo-croată, bulgară, polonă, ucraineană, rusă). Se 
consideră că termenii slavi atestaţi în dacoromână şi în aromână, care a fost separată de 
dacoromână odată cu sfârşitul secolului al X-lea, au pătruns în română înainte de seco
lul al X-lea. 

Exemplele de mai jos reiau, selectiv, inventarul cuvintelor slave vechi pătrunse în 
româna comună, grupate pe categorii morfologice şi semantice, realizat de G. Mihăilă 
(1960). Cele mai numeroase sunt substantive, urmate de adjective şi de verbe. 

Substantive 
A. Cuvinte referitoare la om: 

a) stare socială: grădinar < gradinaru, rob< robu, slugă < sluga, voievod < voje 

b) grade de rudenie : babă < baba, maică < majka, maştehă < mastexa, ibovnic < 
ljubovlniku, nevastă < neve 

c) părţi ale corpului, boli: cârcă < kruku, cosiJă < kosica, crac < kraku, gât < 
u u, gleznă < glezna, obraz < obrazu, trup < trupu; leac < leku, rană < 

d) caracteristici, stări, atitudini, viaţă spirituală : cinste < el l, grijă < gryf.a, groază < 
groza, jale < f.all, lăcomie < lakomija, lene < le l, milă < milo, pizmă < pizma, 
silă < sila, voie < volja ; 

e) îmbrăcăminte, încălţăminte, hrană: cojoc < kof.uchu, cuşmă < kucl , nădragi < 
nadragy, şapcă < sapka, şubă < suba ; nojiţă < nof.ica, opincă < opinfka ; colac < 
kolacl, hrană < chrana, icre < ikra, oţet < ocl u, ulei < olej; 

f) obiecte legate de existenţa umană (agricultură, pescuit, casă, gospodărie): 

brazdă < brazda, căpiJă < kopica, ciocan< cokan, cleşte< kle , clopot< klopotu, 
coasă < kosa, greblă < greblo, lopată < lopata, ogor < ugoru, plug < plugu, 
sanie < sani, smoală < smola, snop < snopu, topor < toporu, Jesală < c 
undiJă < Q ; cârmă < kru , corabie < korabll, năvod < nevodu, colibă < 
koliba, coteJ < kotl l, grădină < gradina, grajd < graf.dl, grindă < greda, 
laviJă < lavica, pivniJă < pivl , ploscă < ploska, pod < podu, poliJă < potica, 
prag < pragu, sfeşnic < sve lniku, sită < sito, uliJă < ulica, vadră < ve 
vâslă < vesto, zăvor < zavoru 

B. Cuvinte referitoare la natură, la animale şi plante : beznă < bezdu , bârlog < 
u u, bolovan < bolu u, crivăJ < krivec, crâng < kr9 u, deal < de u, 

bravă < d9 , graniJă < granica, iaz < jazu, izvor < izvoru, lapoviJă < lapovica, 
livadă < livada, luncă < l9ka, omăt < ometu, peşteră < pestera, potop < potopu, 
val< valu, văzduh < vuzduchu, zăpadă< zapadu; bivol< byvolu, cârtiţă< ku 
dihor < dychoru, gâscă < g9 lka, lebădă < lebedl, prepeliJă < pre , rac < 
raku, râs < rysu, veveriJă < veverica, vidră < vydra; bob < bobu, bujor < bof.uru, 
hrean < chre u, lobodă < loboda, mac < maku, pelin < pelynu, praz < praz, 
rapiJă < re , sfeclă < sveklu 

C. Noţiuni concrete: comoară < komora, grămadă < gramada, horă < choro, 
muncă < m9ka, norod < narodu, prieten < prijatell, stâlp < stu u. 



82

udo
 

ba

 
n bav  

dr  ple-
šiv b g n p  

 
din

bogat 

clipi 
darovati d  

 

 
ti ti  

ba 

calcuri 

lume  lumen

sv t
untdelemn dr v no maslo

carte

calea-valea gore-dolu 
 gor   dolu destul

  
ne nedreptate  necurat bine a binevesti  

a binevoi).

 a se mândri cu ceva  a asculta de cineva  
a merge cu cineva  cu sutele  cu anii  cu sila  pe veci 

PATRIMONIU ŞI IMAGINAR LINGVISTIC 

D. Noţiuni abstracte: ciudă < c , nădejde < nadezda, năpastă < napastf, 
nărav < nravii, necaz < nacaz, nevoie < nevolja, obicei < obyeaj, pagubă < paguba, 
poveste < povestf, primejdie < premezdije, rând < redii, soroc < siirokii, taină < 
tajna, vină < vina, vrajbă < vraf.[ , zvon < zvonit 

Adjective 
A. Referitoare la caracteristici fizice sau morale: blajin < blazenii, calic < kalika, 

cârn < krii ii, destoinic < destojnikii, drag < dragii, gârbov < grii ii, gol < golii, 
grozav < grozavii, milostiv < milostivii, mândru < m9 ii, nerod < nerodu, 
şuv < ple ii, pribeag < pre e ii, prost < prostii, rumen < rume ii, scump < sc9 ii, 
slab < slabii, treaz < trezvii, vinovat < vinovatu, viteaz < vitezf, voinic < vojnikii, 
vesel < veselii, vrednic < vre ii. 

B. Referitoare la starea socială: < bogatu, sărac < sirakii. 

Verbe 
A. Care desemnează acţiuni concrete : < klepati, croi < kroiti, dărui < 

, dobândi < dob9 Q, goni < goniti, grăi < grajati, izbi < izbiti, lipi < lepiti, 
logodi < lagoditi, lovi < loviti, opări < opariti, plăti < platiti, prăji < praziti, 
prăvăli < provaliti, sădi < saditi, topi < topiti, zdrobi < siidrobiti. 

B. Care desemnează acţiuni abstracte: izbăvi < izbaviti, huli < chuliti, iubi < 
ljubiti, îndrăzni < driiznQ , pofti < pochote , strădui < stradati, trăi < trajati, 
voi < voliti, trebui < trebovati. 

Adverbe: < ba, da < da, prea < pre, (în) zadar < za + darii. 

Limba română s-a îmbogăţit şi cu ajutorul unor după slavă, care trebuie 
deosebite de împrumuturi, întrucât presupun adoptarea sensului cuvântului străin (şi nu 
a cuvântului în sine) sau a procedeului de redare a noţiunii pe care cuvântul o exprimă. 
În cele ce urmează sunt enumerate câteva exemple: (a) cuvântul < lat. , cu 
sensul „lumină", a căpătat şi sensul „lume, totalitatea fiinţelor şi a lucrurilor create, 
univers", după modelul cuvântului vechi slav e ii, care are ambele sensuri; (b) cuvân
tul compus reproduce cu exactitate modelul slav e e „ unt de arbore, 
vegetal" ; (c) românescul broască dobândeşte sensul de „închizătoare la uşă" după 
modelul bulgar zabka. ,,balama" < zaba „broască"; (d) cuvântul şi-a îmbogăţit 

sensul iniţial „act, text scris (pe o singură foaie de hârtie)" cu acela de „operă literară 
scrisă", după sl. kniga, căruia îi erau proprii ambele sensuri; (e) locuţiunea adverbială 

„aşa şi-aşa" < cale + vale este formată după modelul bulgar 
,,aproximativ, circa" < e „sus" + dole, ,,jos"; (f) adverbul „sufi
cient" < de + sătul, ca în bulgară dosta < do + sit „sătul" ( < v.sl. sytii); (g) cuvinte 
compuse cu particula - ( , neînJelept), cu adverbul ( 

Tot în categoria calcurilor se înscriu exemplele de utilizare a unor prepoziţii în anu
mite contexte, rezultând construcţii diferite ca structură de cele din alte limbi romanice, 
cum ar fi, de exemplu, a se supăra pe cineva, 

, din zi în zi, etc. 
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Influenţa slavă asupra sistemului derivaţional al limbii române, manifestată prin 
pătrunderea a numeroase prefixe şi sufixe odată cu împrumuturile lexicale, a fost susţi
nută de unii autori (Densusianu, 1961; Rosetti, 1986), în timp ce alţii au combătut 
această idee, aducând ca argument faptul că nu se împrumută cuvinte, ci teme, desinen
ţele fiind ale limbii care împrumută (Pătruţ, 1974). 

Dintre prefixele considerate de origine slavă, prezente în limba română, cele mai 
productive s-au dovedit a fi: (a) (cf v.sl. ii, ii, e ii) -
prefix cu sens negativ, care a substituit prefixul latin -, contribuind la formarea unui 
număr semnificativ de cuvinte derivate pe terenul limbii române : 
nemărginire, neînţelegător, nejudecat, neliniştit, nemulţumit etc. (Chircu, 2018); (b) 
prefix ce indică transformarea şi ajută la formarea verbelor ( < cf v. sl. 
preface < cf. v. sl. e şi a adjectivelor (preaînalt < cf. v. sl. evysiJ, 
curată < cf v.sl. ec ) ; (c) răs-lrăz- - prefix ce indică dispersia, transformarea 
(răsfira < cf v.sl. , răzgândi < cf v.sl. razmysliti) sau caracterul intensiv 
al unei acţiuni (răzbi < v. sl. razbiti 

Printre sufixele de origine slavă, amintim: (a) - sufix agentiv ( 
, trăgaci); (b) - - sufix cu sens augmentativ (juncan, roşcovan) sau 

depreciativ (beţivan, ) ; (c) - - sufix ce exprimă nume de acţiuni ( ) ; 
(d) -că - sufix cu sens moţional (puică, armeancă, orăşeancă) sau diminutival (feres 
truică, păsăruică); (e) -aş - sufix cu sens diminutival (copilaş); (t) - - sufix ce 
indică originea, statutul cuiva ( , sătean); (g) - - sufix care ajută la 
formarea adjectivelor ( ) ; (h) - - sufix cu ajutorul căruia se formează adjective 
( ) ; (i) -eală - sufix care se adaugă la tema verbelor şi indică rezul
tatul acţiunii exprimate de verb (ameţeală, cheltuială, împărţeală); G) -iţă - sufix cu 
sens diminutival (cheiţă, fetiţă etc. 

Convieţuirea îndelungată a românilor cu slavii a lăsat urme şi în domeniul 
şi din limba română. Toponimele create de populaţia slavă nu au 

dispărut, ci s-au păstrat secole de-a rândul după ce aceasta a fost asimilată. Printre 
toponimele de origine slavă putem aminti hidronimele Bistriţa, , Dâmboviţa, 
Ialomiţa, etc. şi oiconimele , Lipovăţ, 

, Vodiţa, etc. În domeniul onomasticii, se pot menţiona nume de botez în 
formă slavă, aparţinând onomasticonului de rit greco-ortodox, datorate influenţei bise
riceşti, prin care li s-au transmis românilor nume preluate de slavi din calendarul bise-
ricesc. Astfel, au pătruns la noi nume precum , Eufrosina, 
(Graur, 1965). Alte nume de origine slavă sunt , Balotă, 

etc. şi nume 
feminine precum etc. (Burci, 2011). 

Semantica împrumuturilor din slavă 

Structura semantică a unei limbi poate cunoaşte importante modificări sub influenţa 
împrumuturilor dintr-o altă limbă. Aceste modificări se referă nu doar la evoluţia/ 
schimbarea sensului unui cuvânt, ci şi la variaţia posibilităţilor sale de a apărea în anu
mite contexte. În ceea ce priveşte împrumuturile din slavă, în scopul obţinerii unor 
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rezultate pertinente, studiul semasiologic trebuie să vizeze, pe de o parte, cercetarea 
comparativă a sensurilor unui cuvânt în toate limbile slave, dar mai ales în cele meri
dionale, iar pe de altă parte, evidenţierea evoluţiei semantice a cuvântului după intrarea 
lui în limba română. 

Analizând împrumuturilor din slavă, se disting mai multe situaţii (Mihăilă, 
1960): (a) cuvinte monosemantice în slavă, care îşi păstrează sensul în limba română - în 
această categorie intră cuvinte care denumesc obiecte (coasă, greblă, , lopată, 

), animale, păsări şi peşti ( , gâscă, prepeliJă, ), părţi ale corpului 
(gleznă, copită), plante ( , ştevie, răchită); (b) cuvinte polisemantice 
în slavă, care au intrat în limba română: 1. cu un singur sens ( < v.sl. eu „parte", 
„deal"; prăşi < v.sl. ,,a face praf", ,,a săpa, a prăşi"); şi 2. cu mai multe 
sensuri (nevastă „nevastă, soţie tânără , femeie"); (c) cuvinte cu sensuri noi în română: 
1. care şi-au lărgit sensul ( avea în vechea slavă sensurile „a vâna, a pescui, a pândi", 
iar în dacoromână se îmbogăţeşte cu sensul de „a izbi, a bate"); şi 2. care au dezvoltat 
sensuri noi ( , din sl. voiniku „luptător, soldat" - sens păstrat şi azi în limbile slave, 
unde întâlnim şi cuvântul „război" -, dezvoltă sensul „tânăr viteaz, îndrăzneţ, 
curajos", iar mai apoi pe acela de „bărbat tânăr"; bazaconie, din sl. bezzakonije „fără
delege, nelegiuire", dezvoltă sensul „ciudăţenie, fam. poznă"; grăbi, din sl. 
,,a răpi", capătă sensul de „a acţiona sau a face pe cineva să acţioneze mai repede"). 

Numărul mare de cuvinte împrumutate pe cale populară de limba română din slavă, 
care şi-au extins/modificat/restrâns sensul fată de original, demonstrează că elementele 
lexicale slave au pătruns adânc în structura limbii române în condiţiile bilingvismului 
slavo-român. Faptul că numeroase împrumuturi au ajuns, în limba română, să se înde
părteze de semnificaţia etimonului slav din care provin a fost facilitat de pierderea 
legăturii dintre morfemele constituente sau de neidentificarea formei interne a împru
mutului (Stanciu-Istrate, 2015). 

Iată câteva exemple de cuvinte de origine slavă care au suferit modificări semantice 
în limba română, fenomen ce s-ar putea justifica prin stăpânirea imperfectă de către 
români a limbii slave. 

Substantivul nevastă < v.sl. e avea, în slavă, sensul „logodnică, mireasă". În 
limba română, cuvântul şi-a extins sensul, iar extinderea se explică pe fondul limbilor 
slave, în primul rând al bulgarei (Mihăilă, 1958). În bulgara contemporană, sensul de 
,,logodnică" este învechit, sensul cel mai frecvent fiind cel de „nevastă, femeie tânără". 
În limbile slave din sud (sârbă, croată) cuvântul înseamnă nu doar „logodnică", ci şi 
„soţia fratelui; noră"; în ucraineană are sensul de „soţie, femeie"; în rusă păstrează 
sensul iniţial de „logodnică". În limba română, în textele româneşti vechi, precum şi în 
dialectele aromân şi meglenoromân, cuvântul păstrează sensul iniţial, ,,logodnică". În 
evoluţia sa ulterioară, cuvântul şi-a extins sensul pe teritoriul dacoromân - ,,nevastă, 

femeie tânără ; femeie măritată de curând ; soţie ; femeie (în general)". 
Adjectivul < v.sl. Q u avea, în slava veche, sensul de „inteligent, înţelept" 

şi se observă tendinţa acestui adjectiv de a-şi lărgi sensul şi în limbile slave : în bulgară, 
de exemplu, are sensurile 1. ,,înţelept, inteligent" şi 2. ,,cuminte, liniştit"; în ucraineană 
este consemnat cu sensurile 1. ,,înţelept, inteligent", 2. ,,iscusit, făcut cu pricepere" şi 
3. ,,cu calităţi: frumos, gustos". În limba română, adjectivul are consemnate 
următoarele sensuri: 1. (înv.) ,,înţelept", 2. ,,plin de încredere, mulţumit de însuşirile 
proprii", 3. ,,trufaş, orgolios", 4. ,,frumos, minunat, falnic, măreţ". O analiză a 
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prezenţei acestui cuvânt în textele vechi a permis relevarea ideii că primul sens se dato
rează influenţei slavone, în timp ce al doilea reprezintă prima treaptă în lărgirea semni
ficaţiei; al treilea va evolua în două direcţii: una depreciativă (,,cu încredere exagerată 
în însuşirile proprii, fudul, îngâmfat") şi una apreciativă (,,frumos, minunat, falnic, 
măreţ"). Posibilitatea de a exprima succesiv conotaţii pozitive şi negative este determi
nată, probabil, şi de atitudinea vorbitorilor faţă de realitatea redată prin cuvinte. De 
remarcat faptul că, în limba populară, adjectivul se întrebuinţează cu ultimul sens ca 
determinativ al substantivelor flăcău, fată şi ajunge să se substantivizeze, semnificând 
„drag, iubit". Această trecere treptată de la un sens la altul contribuie la îndepărtarea 
cuvântului de semnificaţia iniţială (Mihăilă, 1958). 

Adjectivul , împrumutat din v.sl. u „drag, scump (la pret)", a păstrat, în 
limba română, doar primul sens, pierzându-l pe cel de „scump (la pret)". Adjectivul 

< v.sl. Q u (în vechea slavă exista cuvântul sk9 z „lăcomie, zgârcenie") 
are mai multe sensuri: 1. a) ,,care costă mult", ,,preţios", b) ,,zgârcit, avar" (înv.); 
2. ,,foarte drag, iubit". Sensul al doilea, figurat, s-a dezvoltat numai în bulgară şi în 
română, în celelalte limbi slave păstrându-se doar primul sens. 

Adjectivul provine din v.sl. u, unde avea sensul „vrednic, demn, 
cuvenit". Începând din secolul al XVI-lea, cuvântul îşi lărgeşte sensul, însemnând „care 
este înzestrat cu posibilităţi intelectuale remarcabile, care posedă cunoştinţe temeinice, 
iscusit, priceput", dar este atestat şi cu un sens nou, absent din sfera semantică a eti
monului - ,,oportun, potrivit, la timp". În limba română actuală, adjectivul are consem
nate sensurile: 1. ,,vrednic, merituos; isteţ, îndemânatic"; 2. ,,capabil (de a face ceva), 
competent". 

Adjectivul < v.sl. u „simplu, comun, liber, care stă drept în sus (vertical)" 
este un cuvânt polisemantic în limba română, având consemnate următoarele sensuri : 
1. (înv., pop.) ,,simplu"; 2. ,,obişnuit, comun"; 3. ,,nepriceput, neîndemânatic"; 
4. ,,neînvăţat" ; 5. ,,lipsit de inteligenţă, fără minte" ; 6. ,,din popor, de rând" ; 7. ,,de 
calitate inferioară, lipsit de valoare". Se poate observa că sensurile cuvântului românesc 
sunt în strânsă legătură cu sensurile originare, existente în limbile slave de-a lungul 
timpului. Cuvântul slav comun u avea, la început, sensul de „întins, drept", dez
voltând apoi sensul figurat „simplu, obişnuit". Acest cuvânt apare consemnat în textele 
slave medievale cu sensul de „(popor) simplu, laic, mirean (în opoziţie cu clerul)", iar 
în limbile slave din sud (bulgară, sârbă) dezvoltă sensurile „neînvăţat, prost, fără minte". 
Limba română a împrumutat deci un cuvânt polisemantic, a cărui evoluţie s-a produs în 
paralel cu limbile slave învecinate, în special cu bulgara. De remarcat că nu s-a păstrat 
sensul iniţial slav (,,drept"), care există însă în aromână ( ,,în picioare, drept"), 
ceea ce dovedeşte vechimea acestui cuvânt în dialectele româneşti. În epoca modernă, 
a pătruns în limba română adjectivul de origine franceză , care l-a înlocuit pe 

în unele dintre accepţiile sale. 
Verbul , în care distingem rădăcina slavă - ,,desculţ", a dezvoltat, în limba 

română, un sens cu totul nou în comparaţie cu limbile slave din sud (bulgara, slovena), 
unde este consemnat cu sensurile 1. ,,a rămâne desculţ" ; 2. ,,(despre vitele de muncă) 
a se despotcovi"; 3. ,,a sărăci". La sensul din limba română s-a ajuns, probabil, prin 
analogie cu starea de oboseală a animalului care a mers atât de mult, încât s-a despot
covit, unele întrebuinţări ale acestui cuvânt în textele vechi dovedind că el se folosea, 
iniţial, numai în legătură cu animalele, implicând ideea de epuizare. 
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Exemplele prezentate ilustrează procesul complex al evoluţiei semantice a unor 
cuvinte pe terenul limbii române şi subliniază ideea că, pentru relevarea cauzelor spe
cifice care au provocat modificările sensurilor cuvintelor respective, trebuie luate în 
considerare condiţiile istorico-sociale, psihologice şi lingvistice. 

Concluzii 

În discutarea structurii limbii române, elementul slav reprezintă acesteia, 
jucând un rol hotărâtor în evoluţia ei în condiţii specifice, în Peninsula Balcanică, izolată 
de romanitatea occidentală. Cele mai vechi împrumuturi slave se presupune că au înce
put să pătrundă încă din perioada românei comune, dar cele mai numeroase împrumuturi 
datează, conform datelor lingvistice, din secolele al VIII-lea şi al IX-iea şi au un carac
ter popular. Ulterior, după secolul al Xii-lea, pătrund în limba română împrumuturi 
populare din limbile slave învecinate, care vor avea o circulaţie restrânsă, regională, iar 
între secolele al XIV-iea şi al XVI-iea, în Ţările Române se manifestă influenta slavonă. 
Această perioadă se va prelungi până în a doua jumătate a secolului al XVII-iea, când 
rolul slavonei ca limbă de cult va fi preluat de limba română. Pentru secolul al XVII-iea, 
trebuie menţionată influenţa limbii polone asupra lexicului românesc politic şi adminis
trativ, iar începând cu secolul al XVIII-iea şi continuând cu secolele al XIX-iea şi XX, 
asupra limbii române se va manifesta influenta limbii ruse. 

Analizând influenta slavă asupra limbii române, se poate constata că aceasta a fost, 
de-a lungul timpului, exagerată sau minimalizată, fapt aflat în strânsă legătură cu diferiţi 
factori, cum ar fi contextul politic oscilant, care poate afecta interpretarea lingvistică. 
Studiile lingvistice au demonstrat că elementele slave au pătruns, ca urmare a bilingvis
mului slavo-român, în toate compartimentele limbii române (fonetică, morfologie, sin
taxă, lexic), dar într-o proporţie inegală, datorită faptului că acestea se supun fenomenului 
interferenţei lingvistice în mod diferit : cu cât compartimentul limbii este mai bine 
structurat şi mai organizat, cu atât interferenta lingvistică este mai redusă. Cel mai 
puternic se opun interferenţei sistemul morfologic şi cel fonetic, în timp ce lexicul este 
cel mai deschis schimbărilor din limbă. În acest sens, este concludent numărul mare de 
cuvinte de origine slavă prezente în limba română, acoperind majoritatea sferelor seman
tice, împrumuturile lexicale justificându-se, uneori, prin necesitatea de a denumi noi 
realităţi pentru care nu există forme proprii de expresie în limba care împrumută sau, 
alteori, prin nevoia de a diferenţia sensurile, de a transmite mai precis structura cogni
tivă, toate acestea provocând schimbări în imaginea lingvistică a limbii receptoare. 

Elementele lexicale de origine slavă, mai ales cele pătrunse pe cale orală, s-au fixat 
în limba română, intrând în fondul lexical principal, unele dintre ele devenind foarte 
productive, iar cercetarea lor în corelaţie cu elementele moştenite din latină, cu cele 
autohtone sau împrumutate din alte limbi constituie o verigă esenţială în procesul înţe
legerii evoluţiei limbii române. Se poate observa un proces dinamic, de modificare a 
sensurilor unor termeni împrumutaţi, în legătură directă cu modificarea realităţii care 
se reflectă prin intermediul lor, iar capacitatea locutorilor de a conferi cuvintelor sensuri 
noi sau posibilitatea de a le folosi în contexte noi, cu ajutorul cărora se reflectă aspecte 
diverse ale realităţii, reprezintă o dovadă a manifestării creativităţii lingvistice. 
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Caracteristicile sistemului fonetic şi fonologic al limbii române (iodizarea vocalelor 
palatale în poziţie iniţială de cuvânt, palatalizarea consoanelor), particularităţile morfo
logice şi sintactice (vocativul în - , structura numeralului românesc, reflexivul unor 
verbe active în latină, dativul adnominal, infinitivul scurt, inversiunea auxiliarelor), 
considerate nu totdeauna argumentat de origine slavă, nu alterează structura fundamen
tal latină a limbii române, ci dimpotrivă, o individualizează în raport cu celelalte limbi 
romanice, subliniind forţa ei interioară de asimilare a unor elemente nelatine care con
tribuie, de fapt, la întărirea structurii moştenite. Posibilitatea dublării, în aceleaşi con
texte, a cuvintelor de origine slavă de către cele moştenite din latină contribuie la 
sporirea inventarului de unităţi lexicale ale limbii române şi îi conferă originalitate. 


