ENCICLOPEDIA IMAGINARIILOR DIN ROMÂNIA
li

?~~

„f;, ~

~t1tk

Această
număr

lucrare a fost sprijinită prin proiectul Ministerului Cercetării şi Inovării CCCDI-UEFISCDI,
proiect PN-III-P1-1.2-PCCDl-2017-0326/49 PCCDI, în conformitate cu PNCDI III.

© 2020 by Editura POLIROM
Această

carte este protejată prin copyright. Reproducerea integrală sau parţială, multiplicarea prin orice
mijloace şi sub orice formă, cum ar fi xeroxarea, scanarea, transpunerea în format electronic sau audio,
punerea la dispoziţia publică, inclusiv prin internet sau prin reţele de calculatoare, stocarea permanentă
sau temporară pe dispozitive sau sisteme cu posibilitatea recuperării informaţiilor, cu scop comercial sau
gratuit, precum şi alte fapte similare săvârşite fără permisiunea scrisă a deţinătorului copyrightului reprezintă o încălcare a legislaţiei cu privire la protecţia proprietăţii intelectuale şi se pedepsesc penal şi/sau
civil în conformitate cu legile în vigoare.

www.polirom.ro
Editura POLIROM
laşi, B-dul Carol I nr. 4; P.O. BOX 266, 700506
Bucureşti, Splaiul Unirii nr. 6, bi. B3A,
sc. 1, et. 1, sector 4, 040031, O.P. 53
Descrierea CIP a Bibliotecii

Naţionale

a României:

Enciclopedia imaginariilor din România / Corin Braga (coord. general). - laşi: Polirom, 20205 voi.
ISBN 978-973-46-8183-9
Voi. 2: Patrimoniu şi imaginar lingvistic I voi. coord. de Elena Platon. - 2020. - Cantine
bibliografie. - Index. ISBN 978-973-46-8256-0
I. Braga, Corin (coord.)
li. Platon, Elena (coord.)
821.135.1.09
Printed in ROMANIA

ENCICLOPEDIA
IMAGINARII LOR
DIN ROMANIA
A

C ORi i BR AGA
(coordonator general)

li

?~~
,,,:- ~ ~it,ttcVolum coordonat de

E LE NA PL A TO N
Consultam ~tiinţific:

G H EOR G H E C HI VU
Membru corespondent al Academici Române

POLIROM
2020

Elemente de substrat în limba

română
Adrian Chircu

Preliminarii
În abordarea aspectelor privitoare la patrimoniul lingvistic românesc, trebuie să se facă
referire, în primul rând, la substratul traco-dac, care, alături de limba latină, reprezintă
o componentă esenţială implicată în formarea limbii române. Idiom romanic prin excelenţă, româna se caracterizează atât prin conservatorism, cât şi prin dezvoltări particulare, cele din urmă fiind puse mai ales pe seama contactului lingvistic, unul extrem de
dinamic în acest colţ al Europei.
Înainte însă de a vedea care sunt locul şi rolul elementelor de substrat în cadrul
limbii române, este necesar să se clarifice unele aspecte privitoare la implicaţiile acestora în constituirea limbilor, mai ales că problematica lor a reprezentat un subiect intens
de discuţii nu doar pentru lingvişti, ci şi pentru istorici, etnologi sau chiar pentru simplii cititori, curioşi să-şi îmbogăţească cunoştinţele despre naşterea limbilor, în speţă a
limbii române.

Substratul.

Generalităti
J

În majoritatea cazurilor, substratul diferitelor limbi a stat sub semnul unei evidente
complexităţi, fiind considerat inextricabil şi, prin urmare, dificil de circumscris, din
cauza lipsei surselor de ordin lingvistic, considerate fundamentale pentru o interpretare
obiectivă, chiar dacă săpăturile arheologice atestă prezenţa unor populaţii trăitoare în
provinciile cercetate, iar izvoarele istorice ori epigrafice înregistrează nume proprii ori
substantive comune ce ar putea fi atribuite substratului.
Acest neajuns investigativ a avut ca repercusiuni interpretări lacunare, alteori doar
probabile, ceea ce face ca abordarea elementelor de substrat să fie dintru început dificilă,
iar rezultatele obţinute în unele cazuri, incerte sau chiar hazardate.
Este îndeobşte cunoscut faptul că, în ceea ce priveşte formarea limbilor, substratul
are un rol important, fiind considerat nu doar un element constitutiv primar, ci şi o parte
esenţială, cu implicaţii dintre cele mai felurite. În acest sens, unii lingvişti au observat
că pot fi reperate în limbă semne importante ale acestui prim strat lingvistic în etapele
ulterioare ale istoriei limbilor, în special din perspectivă fonetică ori lexico-semantică
(Brnndal, 1948), ilustrând perenitatea şi rolul acestuia în limbă. De altfel, substratul
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trebuie perceput ca o componentă plurivalentă, ale cărei caracteristici pot fi identificate
atât la nivel psihoetnic sau social, cât şi lingvistic, respectiv, în comportament, în obiceiuri, în port, dar şi în limbă, în cadrul căreia pot fi remarcate particularităţi care fac
diferenţierea (chiar dacă nu în mod absolut) în cadrul unor familii de limbi (limbi
romanice, limbi germanice ori limbi slave).
Din perspectivă lingvistică, în urma diverselor şi complexelor interferente sociolingvistice, elementele de substrat pătrund la diferitele niveluri (în special fonetic şi lexical,
mai rar gramatical, morfologic şi sintactic) ale limbii dominante, care, având un prestigiu mai mare, sfârşeşte prin a se impune şi prin a fi acceptată. În fapt, avem de-a face
cu situaţii de contact lingvistic (Sala, 1997; Weinreich, 2013) prin intermediul cărora
un număr de elemente din limba dominată pătrund în limba dominantă.
Această infiltrare a elementelor de substrat nu trebuie înţeleasă ca o alterare a limbii
ce se bucură de dominanţă, ci ca o imprimare a unor particularităţi care nu s-au pierdut
în urma contactului lingvistic, supravieţuind, lărgindu-şi rolul nuanţator şi participând
la îmbogăţirea vocabularului limbii nou-formate şi imprimând trăsături de ordin fonetic
ori gramatical pe care limba dominantă nu le avea. Un număr important de elemente de
substrat provin din sfera numelor proprii, la rândul ei relevantă pentru studiul naşterii
limbilor, deoarece se dovedeşte a fi conservatoare.

Substratul limbii române
Substratul limbii române este reprezentat de elementele de origine traco-dacă, constituentul lingvistic primar al acestui idiom romanic, cu trăsături dintre cele mai felurite,
într-o proporţie covârşitoare diferite de cele ale stratului lingvistic latinesc şi destul de
greu de identificat, din cauza numărului redus de surse şi de mărturii scrise.
În majoritatea scrierilor Antichităţii şi în sursele istorice ulterioare latineşti ori greceşti se consideră că autohtonii daci (şi/sau geţi) descind din neamul tracilor (,,geţii sunt
cei mai viteji şi mai drepţi dintre traci", Herodot, IV, apud Petolescu, 2014, p. 36;
Popa-Lisseanu, 2015), care erau prezenţi atât la nord, cât şi la sud de Dunăre, având o
limbă comună cu aceştia sau vorbind un dialect asemănător. Această constatare face ca
denumirea cea mai adecvată pentru limba dacilor să fie traco-daca (Brâncuş, 2018),
idiom de origine indo-europeană ca şi latina, greaca, limbile celtice, limbile slave,
limbile germanice, limbile baltice, indiana, armeana sau iraniana.
Pe baza izvoarelor antice şi a mărturiilor arheologice, istoricii au remarcat că, la un
moment dat, ,,peste Transilvania şi ţinuturile învecinate s-a abătut migraţia celţilor, care
şi ei s-au stabilit temeinic, pentru cel puţin două veacuri ; ei au acţionat ca o forţă
inhibitoare pentru populaţia autohtonă, chiar dacă au fost şi purtători ai unor elemente
de civilizaţie materială. Autohtonii au fost împinşi spre munte ; astfel, ca o populaţie
de munteni, vor fi percepuţi dacii şi mai târziu de către romani" (Petolescu, 2014,
p. 39).
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materială,

spirituală şi lingvistică
Antrenarea limbii traco-dacilor în formarea limbii române s-a produs în urma înfrângerii
dacilor de către împăratul Traian, în războaiele purtate de acesta în anii 101-102 şi
105-106. Prezenta romanilor în zona Dunării este însă anterioară domniei lui Traian
(de pildă, sunt semnalati şi în timpul lui Domitian, care plătea anumite stipendii spre
a nu fi atacat de popoarele barbare) şi se explică prin faptul că aceştia se simteau
ameninţaţi de către daci, care începuseră să cunoască o perioadă de înflorire şi făceau
incursiuni tot mai numeroase, periclitându-i stabilitatea şi putând provoca distrugerea
limesului dunărean. Această ameninţare era însă doar un element secundar, întrucât
romanii doreau să cucerească regatul dacilor condus de Decebal şi să-i exploateze
bogăţiile, în special aurul şi sarea, care erau la mare preţ în epocă, dar şi să profite
de resursele agricole şi animaliere ale Daciei, care puteau constitui o sursă de hrană
pentru populatia imperiului, pentru soldaţi ori pentru administraţie, asigurând bunul
mers al treburilor interne.
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Astfel, Dacia a fost cucerită în urma celor două războaie cu romanii, iar populaţia
autohtonă s-a integrat în civilizaţia romană, asimilând intens elemente de cultură materială şi spirituală (Petolescu, 2018) - dar nu imediat, ci gradual, după cum lasă să se
întrevadă dovezile arheologice.
Aşadar, romanizarea nu a avut implicaţii doar de natură lingvistică, ci şi socială,
culturală ori civilizaţională, iar liantul a fost limba latină, care a facilitat stabilirea de
relaţii interumane şi asimilarea de cunoştinţe utile pentru o dezvoltare susţinută a societăţii nou-create, constituită după un model roman şi adaptată la realităţile locului
(Petolescu, 2017).
Putem presupune că acest proces integrator a fost lent, întins pe durata mai multor
secole, limba latină - folosită din ce în ce mai mult în această parte a Imperiului
Roman - fiind însuşită de populaţia autohtonă, care se vedea nevoită să înveţe o limbă
pe care, înainte, nu o întâlnise decât sporadic, dar şi să renunţe din varii motive la
idiomul matern, care nu putea asigura o comunicare eficientă cu noile autorităţi locale
sau cu cele imperiale.
Iniţial, latina a fost folosită doar la nivel oficial, în contactele pe care populaţia
traco-dacă le avea cu romanii stabiliţi în Dacia, dar, în timp, întrebuinţarea acesteia s-a
lărgit şi în sfera familiei, în momentul în care căsătoriile mixte au devenit tot mai
numeroase, ajungându-se, în timp, la diferite stadii de bilingvism (Densusianu, 1961;
Petolescu, 2019).
Se poate presupune că, în limba latină vehiculată zilnic în această parte a imperiului,
nu se mai respectau regulile clasice atât de stricte, creionându-se astfel o limbă diferită,
latina dunăreană (Fischer, 1985), care va reprezenta fundamentul „dialectelor româneşti
de la nordul şi sudul Dunării (dacoromâna, aromâna, meglenoromâna şi istroromâna),
adică varianta teritorială a latinei vulgare vorbite în provinciile Moesia Superior, Moesia
Inferior şi Dacia, pe un teritoriu de aproximativ 300.000 km2 , al cărui factor de con2
vergenţă era Dunărea" (ILR , 2018, p. 84).
De fapt, nu putem vorbi în perioada de început a convieţuirii daco-romane de o limbă
română propriu-zisă, ci mai degrabă despre o dacoromanică în care erau prezente atât
elemente autohtone, cât şi un număr semnificativ de cuvinte latineşti, toate funcţionând
după o gramatică latinească simplificată, corespunzătoare unei nevoi de comunicare
rapidă şi eficientă între cele două populaţii antrenate în procesul de (etno )geneză
românească.

De asemenea, a existat şi un număr redus de situaţii în care putem identifica în limba
română trăsături gramaticale ce pot fi atribuite substratului, prin compararea acestora
cu albaneza, limbă ce făcea parte, precum daco-moesiana, din grupul lingvistic traco-ilir,
odinioară trăitor în Peninsula Balcanică.
Modificările şi simplificările survenite în gramatica latinei dunărene sunt oarecum
justificate, mai ales că asemenea schimbări încep să fie atestate tot mai des în latina
populară, ai cărei vorbitori începuseră să nu mai fie atât de atenţi la normele clasice,
încercând să simplifice involuntar un sistem lingvistic complex, în vederea unei comunicări apropiate. Aceşti locutori de latină din Imperiu, cu pregătire diversă, cu ocupaţii
dintre cele mai diverse şi cu diferite origini (,,ex toto orbe romano"), au intrat în legă
tură cu autohtonii (Petolescu, 2018), împrumutând, în varii situaţii, termeni care nu
existau în latină, în special legaţi de ocupaţiile din această zonă sau de conformaţia
terenului, la care se adaugă cuvinte privitoare la faună şi la floră. Astfel se explică
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supravieţuirea

Dacie, ci

şi,

elementelor de substrat, păstrate nu numai în limba latină vorbită în fosta
ulterior, în limbile romanice.
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Acest contact lingvistic îndelungat va avea ca rezultat naşterea limbii române, care
are o structură şi un vocabular eminamente latineşti, păstrând însă şi elemente de substrat
(în general adaptate), cuvinte şi unele trăsături fonetice ori nume proprii (toponime,
hidronime sau antroponime).
Este cert că, precum latina, şi elementul autohton a diferit, uneori, de la o zonă la
alta, ceea ce explică păstrarea şi răspândirea eterogenă a elementelor considerate de
substrat, care trebuie să fi fost pe alocuri diversificate şi, probabil, mult mai însemnate
cantitativ, în regiunile învecinate cu albanezii, înrudiţi fără îndoială cu traco-dacii.

Contribuţii la cunoaşterea elementelor de substrat

Opiniile specialiştilor (mai ales lingvişti şi istorici, mai puţin etnologi) privitoare la
elementele autohtone converg, în principal, spre acelaşi punct, anume că substratul
reprezintă o certitudine şi că el şi-a pus amprenta asupra „firii" limbii române, diferenţele apărând mai ales când este luat în discuţie inventarul termenilor catalogaţi „de
substrat" şi când se fac presupoziţii referitoare la provenienţa din limba dacă a unor
trăsături fonetice sau morfosintactice.
Discuţiile despre prezenta şi vitalitatea elementelor de substrat în limba română au
cunoscut perioade de dezbateri intense, dar şi epoci de oarecare acalmie, toate având
drept scop circumscrierea cât mai exactă a trăsăturilor ce pot fi atribuite fondului autohton.
Primul învăţat care a reperat posibile elemente autohtone în limba română a fost
principele Dimitrie Cantemir, care, în Descriptio Moldaviae , socoteşte că există câteva
cuvinte rămase din limba dacilor de demult, precum stejar, pădure, heleşteu, cărare,
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grazesc, privesc nimeresc , întrucât „un cuvânt de-al băştinaşilor s-a putut strecura cu
uşurinţă" (Cantemir, 2007, p. 335) în limba latină, în urma căsătoriilor dintre romani
şi femeile dace.
Chiar dacă fundamentul cantemirian este mai degrabă prezumtiv decât ştiinţific
(cuvintele menţionate au alte origini decât autohtone), acesta anticipă studiul sistematic
al cuvintelor de substrat din veacurile ce vor urma, demers interpretativ continuat până
în zilele noastre, semn că interesul pentru desluşirea acestora continuă să fie unul ridicat.
Ideea cărturarului moldovean privitoare la prezenta elementelor autohtone se va regăsi
ulterior şi la învăţaţii români din perioada Iluminismului şi a premodernitătii, care sunt
interesaţi de originile limbii române mult mai mult decât predecesorul lor.
De pildă, la o distantă de aproape 100 de ani de Dimitrie Cantemir, în prefaţa
Lexiconului românesc-nemţesc şi nemţesc-românesc, Ion Budai-Deleanu presupune că
dacii (,,daţienii") ar fi, în fapt, un fel de sloveni şi că, de la aceştia, am preluat unele
„cuvinte ce să osăbesc până acum de celelalte rusăşti şi sârbeşti, mai târdziu băgate la
limbă, cu prilejul tălmăcirii cărţilor besericeşti. Unile dintru acele cuvinte sânt : dobitoc
dobândă, izbândă, noroc şi mai multe alte, care de bună samă sunt sloveneşti, dară astăz
nu să află la nice un dialect slovenesc" (Pavel et al., II, 2018, p. 491).
Cei mai multi specialişti care s-au aplecat susţinut asupra substratului (Hasdeu, 1892;
Densusianu, 1901 - ediţie ulterioară 1961; Russu, 1959 - ediţii ulterioare 1967 şi 2009,
1973, 1981, 1995, 2010; Poghirc, 1967, 1969, 1973; Vraciu, 1972, 1980; Brâncuş,
1983; Ionescu, 1985; Brâncuş, 1995 - ediţii ulterioare 2009, 1999, 2003; Vătăşescu,
2006; Mihăilă, 2006, 2010; Brâncuş, 2007-2013; Boerescu, 2018; Brâncuş, 2018;
Chircu, 2019) au avut în vedere mai ales fapte de ordin lexico-semantic, în ciuda semnificaţiilor uneori destul de greu de stabilit şi a unor inadvertente evolutive formale, dar
şi unele particularităţi ce pot fi reperate la celelalte niveluri ale limbii.
Valorificând atât contribuţiile anterioare, cât şi exegezele proprii şi îmbogăţindu-le
ori nuanţându-le, lingviştii români menţionaţi supra au încercat să delimiteze într-o
manieră cât mai apropriată un posibil inventar lexical autohton pe care, ulterior, să-l
analizeze cât mai obiectiv cu putinţă, din varii puncte de vedere. Opiniile acestora asupra elementelor autohtone concordă în bună măsură, chiar dacă, în unele cazuri punctuale, s-au făcut anumite exagerări ori s-au avansat ipoteze interpretative (parţial) eronate.
Dintre opiniile recente privitoare la cuvintele de substrat, pot fi reţinute ultimele
(2018), formulate de Grigore Brâncuş şi Pârvu Boerescu, întrucât cel dintâi consideră că
,, substratul este rezultatul unei influente primare, din perioada de geneză a limbii. [...]
Adaosul substratului a avut loc într-o perioadă de evoluţie dinamică a limbii determinată
de factori externi proprii mileniului întâi : decăderea civilizaţiei antice, destrămarea
Imperiului şi, în cazul particular al românei, năvălirile barbare, care au generat la vorbitori «stări afective» cu rol important în schimbările din limbă" (Brâncuş, 2018, p. 304),
iar cel din urmă defineşte elementele lexicale de substrat ca fiind acele cuvinte „pe care
limba latină dunăreană (carpato-balcanică) le-a împrumutat din limbile popoarelor cu
care a intrat în contact pe întreg teritoriul de formare a limbii române, la nord şi la sud
de Dunăre. Majoritatea acestora provin dintr-un fond lexical (i.-e.) comun dialectelor
şi graiurilor vorbite, înainte de cucerirea romană, de către daci, geţi, traci, iliri etc.,
fond lexical pe care lingvistica românească l-a denumit după un criteriu istorico-geografic: limba «dacă», «daco-moesiană» sau «traco-dacă», iar lingvistica albaneză, după
un criteriu exclusiv etnocentric: limba «(proto)albaneză»" (Boerescu, 2018, p. 7).
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În vederea întocmirii inventarului lexical păstrat de română din substrat, s-a recurs la
diferite procedee investigative, care au presupus raportarea la alte limbi (înrudite sau
nu), dintre acestea detaşându-se metoda comparativă, care poate facilita circumscrierea
adecvată a unor unităti lexicale, implicând deopotrivă fonetica şi semantica, compartimente ale limbii fără îndoială complementare.
În urma analizelor întreprinse, s-a constatat că cea mai potrivită cale de a delimita
cuvintele autohtone este raportarea la limba albaneză (Candrea, 1930-1931; Capidan,
1943; Cabej, 1959, 1997; Brâncuş, 1983, 1995, 1999, 2003, 2007-2013, 2018; Russu,
1962, 1969, 1995; Vătăşescu, 2006), care se înrudeşte cu limba traco-dacilor. Însă
neajunsuri au survenit şi în acest caz, deoarece nu toate cuvintele sau elementele presupuse a fi de substrat pot fi puse în legătură cu limba albaneză, nefiind reperate în
această limbă din Peninsula Balcanică.
De altfel, pe lângă raportarea la albaneză şi la alte limbi din arealul lingvistic balcanic (Steinke şi Vraciu, 1999), criteriile majore care i-au călăuzit, în general, pe
specialiştii interesaţi de elementele autohtone ale limbii române sunt concordanta formală
(apropierea formală a cuvintelor) şi concordanta semantică (semnificaţii identice sau
aproape identice ale cuvintelor presupuse a proveni din substrat), fără de care nu se pot
formula ipoteze şi nici întreprinde cercetări etimologice pertinente.
Astfel s-a ajuns la identificarea a două clase de cuvinte : comune cu albaneza şi
absente din albaneză (Russu, 1962; ILR2 , 2018). Pentru descrierea acestora, am făcut
apel la ultimul inventar alcătuit de Grigore Brâncuş şi integrat în amplul tratat de Istorie
a limbii române (ILR2) , recent apărut, considerând că este obiectiv realizat, autorul
tinând seama, în delimitarea acestuia, atât de contribuţiile sale anterioare, cât şi de cele
ale altor lingvişti interesaţi de acest prim strat lingvistic al limbii române.

Izvoare pentru

cunoaşterea

elementelor de substrat

Sursele pe care le au la dispozitie cercetătorii substratului limbii române sunt reduse ca
număr, dar permit reperarea unor particularităti şi formularea unor opinii interpretative.
În această privinţă, trebuie avute în vedere două tipuri de mărturii lingvistice traco-dacice :
directe şi indirecte.
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Din categoria surselor directe fac parte o serie de nume de locuri menţionate în
scrierile de expresie greacă sau latinească ale Antichităţii privitoare la provinciile romane
de la Dunărea de Jos (Moesia Inferior sau Moesia Superior), deşi niciunul dintre acestea nu a ajuns pe cale directă în limba română (Petolescu, 2018, 2019). În structura
acestor nume de locuri pot fi reperate felurite elemente constitutive, dintre care se
detaşează-dava (-deva), însemnând „aşezare, loc întărit, cetate, fortificaţie" şi caracterizând
zona din nordul Dunării: Arcidava (Văradia, jud. Caraş-Severin), Cumidava (în apropierea oraşului Râşnov, jud. Braşov), Sucidava (satul Celeiu, lângă Corabia, jud. Olt),
Piroboridava (Poiana, jud. Galaţi), Pulpudeva (Plovdiv, Bulgaria), Quimedava (azi Pirot,
în Dardania, Serbia), Thermidava (lângă Shkoder, Albania) etc.
Există şi alte elemente de compunere (mult mai numeroase la sud de Dunăre) ataşate
numelor proprii, având semnificaţii apropiate de -dava , cum ar fi -bria ,,cetate, fortificaţie, loc" : Selymbria (azi Silivri, Turcia europeană), Poltymbria (Grecia), Messembria
(Nessebar, Bulgaria) etc.; sau -dizos, -diza „cetate, fortificaţie": Tarpodizo (Babaeski,
Turcia), Dradiza (lângă Nicomedia, azi Turcia, odinioară Grecia); la care se adaugă-para
,,râu, vad, loc de trecere, pas, trecătoare": Beripara (Stara Zagora, Bulgaria), Bessapara
(Sinitovo, Bulgaria), Breierphara (lângă Komotini, în nordul Greciei), Dardapara (în
Moesia), Longinopara (lângă Glava Pa.nega, Bulgaria) etc.
De o importantă deosebită pentru continuitatea populaţiei romanizate în zona Dunării
şi pentru onomastica traco-dacă sunt şi numele de râuri (mai mari), prezente în textele
diferiţilor istorici ai vremurilor de demult, care ne ajută să înţelegem care au fost unele
dintre tendinţele fonetice şi cum s-au adaptat ele la firea limbii latine, în special în
partea nordică a teritoriului locuit de populaţia traco-dacă. Dintre numele proprii de ape
care interesează discuţia de faţă, amintim: Argeş (Ordessos), Cerna (Dierna), Criş
(Crisos/Grisia), Dunăre (Danu/Duna + -re) sau Istros , Mureş (Maris/Marisos), Nistru
(Danaster), Olt (Alutus), Prut (Pyretus), Siret (Seretos, Tiarantos, Ararus), Someş
(Samus), Timiş (Tibiscus/Timissis) etc. Numărul semnificativ al acestora atestă vitalitatea numelor proprii autohtone, în urma procesului de romanizare, în acest colt al
continentului.
Din această prezentare succintă a moştenirii onomastice traco-dace nu ar trebui omise
nici antroponimele reperate de istorici ori de lingvişti în vechile relatări din Antichitate
sau în inscripţii, în care sunt consemnate numele unor nobili ori căpetenii autohtone
(Russu, 1980, 1981; Stoicescu, 1993): Bazobalis, Bila Bubentis Deceneus (Dekaineos),
Derzenus, Diales , Drigiza, Duras Mucapor Mucatra Rigassis Scorilo Sita Zaca
Ziles , ori ale unor divinităţi, precum Zamolxis Gebeleides sau Bendis.
În privinţa onomasticii, se poate constata că au ajuns până la noi mai ales numele
de râuri şi mai puţin cele de locuri ori de persoană (Russu, 1969), dispariţia acestora
din urmă explicându-se prin influentele la care a fost supusă limba română de-a lungul
veacurilor.
Se pare că de la populaţia dacă a preluat un număr de denumiri de plante medicul
grec Pedanios Dioscorides (secolul I e.n.), care a întocmit o listă de cuvinte ce se regă
seşte într-o lucrare cu caracter medical (De materia medica ), scrisă pe pergament,
copiată apoi în latină şi integrată ulterior într-o altă carte intitulată Herbarius (De
virtutibus herbarum), atribuită lui Pseudo-Apuleius (Brixhe şi Panayotou, 1994). În
esenţă, avem de-a face cu o listă de fitonime care au fost considerate de origine dacă
(Trandafirescu, 2005), însă doar puţine dintre acestea pot fi explicate prin raportare la
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limbile albaneză şi română (de exemplu, brusture , iederă, muşeţel, mazăre, zârnă etc.),
celelalte neaflându-şi corespondente formale în alte limbi întrebuinţate în această
parte a Europei (unde sunt consemnate doar corespondente semantice precum : ciulin
mărar, măsălariţă, mei păsăresc, pelinul de la ţară, potroaca , stânjenel, soc , ştir,
iarba-cucului etc.).
De ajutor în identificarea unor particularităţi traco-dacice pot fi şi rarele inscripţii
care au ajuns până la noi, dintre care cea mai importantă şi cel mai des invocată este
cea de pe un inel sigilar descoperit la începutul secolului trecut (1912) în localitatea
Ezerovo (în nord-estul Bulgariei). Din păcate, (micro)textul este redactat cu litere greceşti
în scripta continua , ceea ce reprezintă o dificultate în descifrare, iar interpretările de
până astăzi nu sunt întru totul relevante (Brâncuş, 2018).
Importantă rămâne şi inscripţia Decebalus per Scorilo de pe un vas de lut găsit în
anii 1950 la Grădiştea Muncelului, în Munţii Orăştiei, atât de des menţionată de lingvişti
şi luată în discuţie de istorici (Russu, 1980; Sanie, 2018), interpretată de specialişti ca
„Decebal fiul lui Scorilo", pe baza unui corespondent structural identificat în unele
graiuri albaneze, în care există o structură similară pentru exprimarea posesiei şi, implicit, a gradelor de rudenie, ce se continuă până astăzi, chiar dacă sunt implicate alte
morfeme gramaticale.
A doua categorie de izvoare pentru identificarea elementelor autohtone, considerate
de specialişti surse indirecte, rezidă în compararea unora dintre cuvintele româneşti, a
elementelor fonetice ori gramaticale ilustrate de ele cu fapte de limbă reperabile în limba
albaneză (Brâncuş, 2018; Puşcariu, 1976; Cabej, 1997), ce descinde din iliră (Martinet,
1994, pp. 72-73), care are unele filiaţii cu limba traco-dacilor (Cabej, 1997). De altfel,
limba albaneză pare să se fi dezvoltat într-o zonă în care dominantă era populaţia tracă,
fapt care a avut, fără îndoială, repercusiuni din punct de vedere lingvistic.
Obiectiv vorbind, nu se poate susţine o influentă a limbii albaneze asupra limbii
române, ci mai degrabă ar trebui să se mizeze pe existenta unui fond comun ce se regă
seşte în aceste două limbi, care, odată cu aşezarea romanilor în aceste regiuni ale Europei,
au avut parte de un destin diferit, în sensul că unităţile lexicale autohtone au fost adaptate la firea limbii latine şi integrate relativ uşor în sistemul gramatical al acesteia, în
perioada iniţială a constituirii limbii române.
Dintre dialectele albaneze (gheg şi tosc - Bonnet, 2011; Malherbe, 1995, p. 195),
limba română are cele mai multe asemănări cu al doilea, întâlnit în sudul teritoriului
lingvistic de limbă albaneză, mai apropiat de zona de influentă a limbii tracilor (Brixhe
şi Panayotou, 1994). În decursul istoriei, albanezii au intrat în contact cu romanii, însă
nu au putut fi asimilaţi, întrucât multe dintre aşezările lor se aflau în zone muntoase
(precum geto-dacii, multi dintre albanezi s-au îndeletnicit cu păstoritul), mai greu de
cucerit.
În ciuda acestor impedimente, albaneza a fost sensibil influenţată de limba latină
(Mihăescu, 1966; Vătăşescu, 1997), ale cărei urme pot fi reperate atât în vechea albaneză: lat. corvus ,,corb" /alb. corb , lat. equus „cal" /alb. caale , lat. facies „fată" /alb.
fachieia, lat. gens ,,neam, familie, popor" /alb. gind , lat. pacatus ,,păcat" /alb. paituem
lat. pepo ,,pepene mare, lubeniţă" /alb. piepene , lat. piscis ,,peşte" /alb. pesch , lat. signum
„semn" /alb. sceign , lat. temo ,,mă tem" /alb. timue (Blanchum, 1932), cât şi mai aproape
de zilele noastre: lat. aetas ,,viată"/alb. jiitii, lat. creatura ,,creatură, creatie"/alb. kreatyrii „făptură, vieţuitoare", lat. timor ,,temere, teamă, îngrijorare" /alb. tmer , tmerii
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lat. scamnum ,,scaun" /alb. schamb , shkemb „stâncă, scaun", lat.
familia „familie, casă (totalitatea membrilor acesteia)" /alb. femije „copil, familie"; alb.
reg. ,,femeie, soţie", lat. mens ,,minte, inteligentă, raţiune" /alb. mend mende ,,minte,
gând, părere", lat. parens tis ,,tată sau mamă, bunic, părinţi" /alb. prind ,,tată, părinţi,
tată şi mamă" (Vătăşescu, 1997).
,,teamă, groază",

Elemente fonetice şi gramaticale reperabile
în structura elementelor de substrat
Pe seama înrudirii genealogice evidente trebuie puse şi vitalitatea ori apariţia unor tră
sături lingvistice specifice limbii române, care, de altfel, se întâlnesc şi în limba albaneză
(Cabej, 1997), trădând oarecum originea comună a acestor două idiomuri şi explicând,
prin urmare, particularităţile ce le caracterizează.
În ceea ce priveşte fonetica, trebuie amintită mai întâi vocala anterioară centrală [:}],
a cărei apariţie se explică la fel în albaneză şi română (Brâncuş, 2018), marcând cel mai
adesea desinenţial formele substantivale de singular: lat. capitina ,,cap, căpăţână"/
rom. căpăţână/alb. kaptine „cap tăiat de animal, capul omului", lat. titia ,,carne,
doică (limbajul copiilor)" /rom. ţâţă/alb. cice „sân, sfârc", lat. cannabis/*canepa
,,cânepă" /rom. cânepă/v. alb.t. kerep, alb.t. kerp, v. alb.g. kanep, alb.g. kânp, lat.
similare „a semăna, a fi asemănător" /rom. semăna, rom. dial. sămăna/alb. shembellej „a
semăna, a fi identic", lat. lucta ,,luptă, bătaie" /rom. luptă „încăierare, bătaie, bătălie"/
alb. lufte „luptă, încăierare, dispută".
Prezenţa acestei vocale în structura cuvintelor autohtone a favorizat, într-un anumit
fel, răspândirea sa în limbă, rezultatul fiind că, în structura multor cuvinte latineşti
moştenite (apă, casă, cămaşă, mamă, mână, păcat, sălbatic, sănătate, săgeată etc.)
sau în aceea a împrumuturilor ulterioare, se regăseşte această vocală, indiferent de
poziţia în care se află în cuvânt (iniţială, centrală sau finală), fiind multe situaţii în care
sunt prezente unele schimbări formale condiţionate, datorate vecinătăţilor, accentului,
analogiei ori adaptării la sistemul limbii române : a găsi ( < sl. gasiti ) , milă ( < sl.
milu), nădejde ( < sl. nadezda), popă ( < sl. popu), sită ( < sl. sito) ; cărămidă ( < ngr.
keramidi), măcar ( < ngr. makari); ştangă ( < germ. Stange), ştanţă ( < germ. Stanze);
climă ( < lat. clima , germ. Klima), lecţie ( < germ. Lektion, lat. lectio onis) ; navetă
( < fr. navette) , stratagemă ( < fr. stratagème).
În tratatele de specialitate (Brâncuş, 2018), tot influenţei substratului i se atribuie
apariţia unor diftongi precum ţ a , (oa) şi ie (ia), reperabili în cuvinte româneşti precum
ˆ
ˆ ˆ
poartă, moară, floare, seară, poamă, piept , piatră, miere , ultimul dintre aceşti diftongi
fiind prezent şi în albaneză, mai ales în termeni de origine latină atestaţi în această din
urmă limbă: v. alb. me gjemuem „a plânge, a se văita", alb. t. pjeper „pepene", alb.
njegull „ceaţă", alb. vjeter „bătrân, vechi" etc.
În ceea ce priveşte configurarea sau/şi întărirea sistemului consonantic românesc,
substratul a contribuit la recuperarea sau la dezvoltarea unor consoane, cum este h , care
a dispărut devreme în latină, nepăstrându-se în limbile romanice. Prezenta acestei consoane în limba română a fost pusă pe seama substratului (Brâncuş, 2009), mai ales că
există o serie de cuvinte autohtone, în a căror structură poate fi identificată această
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„lacom, mâncău", de unde derivă verbul a hămesi, a hurduca „a se
clătina, a se zgâlţâi"; cf alb. hurde „groapă (cu apă)", hututui ,,zăpăcit, uituc".
Consoana h a fost notată câteodată oscilant în antroponime Heptaporis/Eptaporis
Hesbenus/Esbenus ori în toponime Histria/Istria.
Chiar dacă numărul cuvintelor autohtone ce conţin această consoană nu este însemnat, prezenta lui h în sistemul fonetic al limbii traco-dace a facilitat pătrunderea şi
adaptarea în română ale unor cuvinte de origini foarte diferite (slavă, maghiară, [neo]
greacă, turcă, germană, latino-romanică etc.) : haită, halcă „despicătură groasă de lemn,
bucată mare dintr-un întreg, bucată mare de carne (din coastă)", hasnă „folos", hăbăuc
,,nebun, zăpăcit, prost", hotar (din maghiară); halima ,,poveste lungă şi încurcată",
hartă (din [ neo] greacă); hagiu ,,creştin care a călătorit la Ierusalim, musulman care a
călătorit la Mecca, pelerin", haide haimana hain ,,trădător, necredincios, viclean",
hal ,,stare de decadenţă, situaţie proastă", halat (toate din turcă); halteră, habitat
hanorac haos , hazard, hemoglobină, hotă (din franceză); halbă, haltă, a hăcui „a tăia
în bucăţi, a bate rău" (din germană); hacker, handbal , happy-end, henJ (din engleză).
Se detaşează din această serie de împrumuturi cuvintele slave (din slavă/din limbile
slave) atât din punct de vedere cantitativ, cât şi din punctul de vedere al importanţei în
limbă (mai ales în limba veche şi la nivel dialectal): harnic hatman ,,boier de divan",
a hărăzi „a face cuiva o donaţie, a acorda un titlu, a dedica, a destina", haină „îmbrăcăminte purtată peste lenjerie", hârb ,,vas, bucată dintr-un vas", horn hram , hrană, a
hrăni, hrean hrib a huli hulub ,,porumbel", humă etc.
Din punctul de vedere al provenienţei, într-o situaţie similară se află şi consoana ş,
care reprezintă o inovaţie în raport cu limba latină, dar care nu e străină de particularităţile fonetice specifice substratului (Brâncuş, 1995), evidente în albaneză: gushe,
moshe, shapi , shtire, şi care se regăseşte în structura elementelor lexicale româneşti
corespondente, cum ar fi guşă, moş/moaşă, şopârlă, ştiră „stearpă", dar şi în unele
nume proprii, precum numele de râuri : Argeş, Criş, Mureş, Someş, Timiş.
Sunt însă şi cazuri în care cuvintele din albaneză nu au un corespondent cu ş în limba
română: bashke, brushtull , shkrep, shtrep , shtrunge (cf bască, brusture , a scăpăra,
strepede , strungă).
În aceeaşi linie a provenienţei din substrat a consoanei ş trebuie integrat şi sufixul
-(uş)ă (cf alb. -ushe), prezent atât în structura cuvintelor considerate de substrat:
brânduşă, lăpuş „specie de salvie", cât şi în a celor create pe tărâm românesc: căpuşă,
cenuşă, mătuşă, păpuşă, părătuş „cerul gurii" etc.
Menţionăm că nu toate cuvintele care au în structura lor un ş trebuie raportate la
elementele autohtone, deoarece prezenta acestei consoane se poate explica fie prin
apariţia firească pe tărâm românesc în unele cuvinte latineşti, în urma evoluţiei formale
a cuvintelor: lat. *assediare > aşeza(re), lat. asternere > aşternere, lat. caseus >
caş, lat. ceresia > cireaşă, lat. *excloppus > şchiop, lat. piscis > peşte, lat. sella >
şa, lat. septem > şapte, lat. sessum > şes, lat. sorex icis > şoarece, fie prin intermediul unor felurite împrumuturi lexicale. Multe dintre acestea din urmă sunt de provenienţă superstratică: şopti, a şovăi, ştevie, ştir „plantă erbacee" (slavă) sau adstratică:
şagă (bulgară); şleahtă (polonă); şalvari, şerbet, şal „stofă fină, fâşie lungă de stofă
sau de mătase" (turcă); şalău, şoim, şod „nebun, nostim, curios" (din maghiară); şah
,,joc", şnur, şorJ, şurub, şubler (germană); maşină, şacal, şampanie, şansă, şantier,
şofer (franceză) etc.
consoană: hameş
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Tot în cadrul consonantismului i-a fost atribuit substratului (vezi sinteza din Balotă,
1925; Brâncuş, 2009, 2018) rotacismul, care, în ceea ce priveşte limba română, presupune trecerea lui -n- intervocalic la -r - (cu stadii intermediare), în cuvintele de origine
latină. Această transformare este prezentă în unele graiuri nordice (moldoveneşti, maramureşene şi, mai rar, crişene) până în zilele noastre, însă, în trecut, era mult mai des
atestată, mărturie în acest sens stând textele numite rotacizante (Codicele VoroneJean,
Psaltirea Scheiană, Psaltirea VoroneJeană, Psaltirea Hurmuzald) : v. rom. lurăllunră,
burălbunră, bire/binre , mârălmânră şi altele.
Aceeaşi evoluţie poate fi observată şi în dialectul istroromân (åsir ,,asin", bur ,,bun",
irima „inima", pâra ,,până" etc.) şi în unele graiuri (vechi) albaneze, în special tosce (Bonnet,
2011): lat. mania > alb. mäni , meri „ură, invidie, supărare" /rom. mânie , lat. corona >
alb. t. kurore/rom. cunună, lat. mesteker, meshtekenlrom. mesteacăn (v. rom. mestecâr),
ceea ce i-a determinat pe unii lingvişti să considere că ne aflăm în prezenţa unui fapt de
limbă dialectal, chiar şi în perioada românei comune (Brâncuş, 2009).
Fără a fi foarte numeroase, particularităţile de ordin morfologic atribuite substratului individualizează, cum e firesc, limba română printre limbile romanice, mai ales că
acestea din urmă continuă forme/structurări gramaticale latineşti (lat. unus + decem >
undedm > it. undici , fr. onze, sp. once , cat. onze, gal. onze etc.; sau lat. dece et/ac
septem > dicciasette , fr. dix-sept , sp. diez y siete, cat. disset , gal. dezasete etc.) care
nu au fost reperate în latina dunăreană.
În cazul limbii române, au fost puse pe seama substratului postpunerea articolului
hotărât, constituirea numeralului de la unsprezece până la nouăsprezece (uneori s-a
avansat ipoteza unei posibile influenţe slave: jedinu na desete, duva na desete etc.) şi
persistenţa neutrului, întrucât toate aceste particularităţi morfologice au corespondente
în limba albaneză (Beşleagă, 2018). Realizarea acestor trăsături s-a făcut însă în limba
română cu material de limbă latinesc, transpunere a unui model preexistent în limba
autohtonilor după venirea romanilor: alb. njembedhjete (lat. unus super decem),
dymbedhjete (lat. duo super decem ), trembedhjete (lat. tres super decem).
Tot din substrat trebuie să se fi păstrat şi numeralul fracţionar jumătate, ce are
corespondent alb. gjmes (la Blanchum, 1932, medietas Gi y mjJa), formei româneşti mai
vechi (posibil *j/gumăt) adăugându-i-se un afix de provenienţă latinească, -(t)ate (DLR,
2010, s. v.), deja prezent în limbă (vezi bunătate, sănătate).
Privitor la postpunerea articolului, aceasta a fost intens discutată, considerându-se
că avem a face, în esenţă, cu o caracteristică a latinei din această parte a Imperiului
Roman (tipul homo ille), înregistrată şi în scrierile epocii, însă prezenţa unui tip
asemănător în albaneză (njeriu i mire „omul bun") ne îndreaptă atenţia spre o particularitate pe care putem să o atribuim substratului (Brâncuş, 2009, 2018).
Cât despre cea din urmă trăsătură morfologică specifică limbii române explicată prin
influenţa substratului, persistenţa neutrului, aceasta este prezentă, precum în alte limbi
vechi (greacă, de pildă), şi în albaneză (Beşleagă, 2018), care cunoaşte categoria gramaticală menţionată (în special la nume de materii: gjalpe „unt", mish ,,carne", vaj
„ulei", dylle „ceară"). Dăinuirea acesteia trebuie însă pusă mai ales pe seama limbii
latine, care avea un număr important de substantive neutre, astfel încât a fost facilitată
păstrarea lor în limba română (cuptor , cuJit, mormânt , puf, vânt), înlesnindu-se ulterior
integrarea feluritelor împrumuturi lexicale, vechi (basm dar ,,cadou", noroc , oraş,
topor ) sau moderne (cadou , fular, henJ, tablou virament).
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Elemente lexicale autohtone
Cuvintele de origine traco-dacă, păstrate în limba română, au fost îndelung discutate
în lucrările de specialitate din diferite perspective, dintre care au primat cea etimologică, cea lexicală ori cea semantică, de multe ori complementare una alteia, ceea ce a
dus la delimitarea a două categorii de elemente lexicale, certe şi incerte, în funcţie
de apropierea de limba albaneză, cu care româna are numeroase particularităţi convergente.
Elementele lexicale păstrate din substrat, ce se situează sub semnul certitudinii, au
fost identificate prin raportarea românei la limba albaneză, întrucât ilira, din care se
trage albaneza (Bonnet, 2011; Anamali, 2011; Memushaj, 2018), trebuie să se fi format
în teritoriul de limbă traco-dacă aflat la nord şi la sud de Dunăre. Faptul explică reperarea unui număr de elemente lexicale comune albanezei şi românei, dintre care unele
pot fi identificate şi în dialectele româneşti sud-dunărene (aromână, meglenoromână şi
istroromână) până în zilele noastre (Russu, 1973; Frăţilă, 2010).
Dată fiind complexitatea cercetării elementelor lexicale de substrat, certe sau presupuse, în studiul nostru sintetic am făcut apel la inventarul realizat de Grigore Brâncuş
pentru tratatul de Istorie a limbii române (ILR2 , 2018).
Lista de cuvinte considerate de substrat întocmită de acesta nu este amplă, conţinând
doar 128 de unităţi lexicale, repartizate astfel: 90 de unităţi lexicale „sigure", la care
se adaugă 38 de „cuvinte autohtone probabile" (Brâncuş, 2018), cu menţiunea că numă
rul celor din urmă poate fi lărgit, respectând însă criteriul formal şi cel semantic în
încadrarea lor.
Acelaşi autor observă că numărul elementelor autohtone semnalate în dialectele
sud-dunărene este sensibil mai redus decât în dacoromână ; astfel, dintre cele 90 de
cuvinte sigure prezente în dacoromână, doar 61 apar în aromână, 49 în meglenoromână
şi 26 în istroromână (Brâncuş, 2018). Explicaţia trebuie căutată în izolarea dialectelor
istorice ale limbii române în timp şi în scăderea numărului locutorilor dialectelor
sud-dunărene, chiar dacă în studiile de specialitate se susţine că păstrarea unor forme
este strâns legată de absenta contactului lingvistic cu alţi vorbitori (Puşcariu, 1974,
1976).
Înainte însă de a discuta pe marginea acestor termeni, am considerat necesar să redăm
acest inventar lexical, cu scopul evident de a observa într-o manieră cât mai apropriată
particularităţile lexico-semantice ale acestora.
Prin urmare, cuvintele româneşti ce au corespondentă sigură în limba albaneză şi
care au fost reţinute de Grigore Brâncuş (2018) sunt: abur(e), argea ,,bordei, cameră
subterană, război de ţesut", baci ,,cel care face brânza la stână ; cel care este responsabil de stână", bală „fiinţă fabuloasă", balaure ,,fiară, monstru, dihanie", balegă,
baltă, barr;l, -ă „alb, pestriţ" (azi, folosit pentru a desemna barza; cf alb. brezbardhe
,,cu o dungă albă [despre oi şi capre] "), bască „lâna tunsă de la o oaie", bâlc ,,mlaştină,
mocirlă", bâr ,,strigăt cu care sunt mânate oile", brad , brânză, brâu , brustur(e), buc
,,pleavă", bucura (cf bucur „frumos"), bunget ,,pădure deasă (de stejar), desiş (stejăriş)", buză, căciulă, călbează „boală de ficat la oi", căpuşă, cătun, ceafă, cioară, cioc
ciucă „vârf de deal, pisc", ciuf „moţ", ciump ,,rest dintr-un obiect căruia i s-a tăiat
vârful", a ciupi ciut ,,fără coarne, fără urechi" (cf ciută), coacăză, copac copil
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curpen ,,plantă agăţătoare, vrej", cursă „capcană pentru animale", droaie ,,grămadă,
cantitate mare", druete ,,lemn gros şi scurt", fărâmă, fluier, gard gata ghimpe ghionoaie , ghiuj „bunic, bătrân", grapă, gresie , groapă, grumaz „gât, gâtlej", grunz „bucată
de materie tare şi sfărâmicioasă", guşă, hameş „lacom, mâncăcios", jumătate, lete
,,încet, uşor" (cf pe îndelete), leurdă, mal ,,munte, loc înalt", mare ,,mare, înalt",
mazăre, măgar, măgură „deal mare, munte, pădure", mărar, mânz, moş, mugur(e),
murg ,,întunecos, negru, sur" (vezi amurg), muşcoi „măgar", năpârcă „viperă", noian
,,suprafaţă întinsă de apă, ocean", pârâu , pupăză, raJă, rânză „pipotă, stomac de animale, cheag", searbăd „acru, (lapte) brânzit", sâmbur(e), a scăpăra, scrum , spânz
,,plantă erbacee toxică", strepede ,,vierme în brânză", strugure , strungă „(la stână)
deschizătură prin care trec oile pentru a putea fi mulse" (vezi şi strungăreaJă), şopârlă,
ştiră „stearpă, nerodnică", Jap, fare, Jeapă, urdă, vatră, viezure, zară „lapte bătut din
care s-a scos untul", zgardă.
Elementele lexicale atribuite substratului (incerte), încadrate în categoria celor care
nu sunt prezente în limba albaneză, sunt mai reduse cantitativ, şi anume 38 în viziunea
lui Grigore Brâncuş (2018). Numărul lor poate fi însă mai mare, după cum sugerează
o serie de presupoziţii şi piste interpretative etimologice dintre cele mai felurite (mai
ales raportarea la limbile clasice, latină şi greacă, sau la limbile popoarelor cu care
autohtonii au intrat în contact - celţi, goţi, slavi etc.), care n-au avut întotdeauna
acoperire ştiinţifică ori s-au dovedit că se află sub semnul hazardului (Sala, 2012).
Din raţiuni obiective (actualitatea informaţiilor, caracterul sintetic şi cunoaşterea
îndeaproape a problematicii lingvisticii balcanice), am reţinut, şi în acest caz, lista de
cuvinte autohtone probabile avansată de lingvistul Grigore Brâncuş (2018), chiar dacă
au mai fost încercări semnificative recente de delimitare (Mihăilă, 2010 ; Boerescu,
2018): aică „smântână, unsoare, materie grasă", băiat, băl „blond, alb" (cf bălai,
bălan), bor/ ,,burta femeii gravide" (cf borJoasă), brâncă „umflătură, boală la vite",
chelbe „boală a părului, calviţie, chelire", codru ,,pădure mare/bătrână, munte; bucată
de pâine", Crăciun, ere/ ,,buclat, zbârcit" (cf plăcintă creaJă), cruJa „a păstra, a feri,
a ierta", curma ,,a tăia, a lua viata, a întrerupe", daltă, daş „miel", dărâma „a tăia
crengile unui copac, spre a da de mâncare la animale, a doborî, a fărâmiţa", fluture,
gardină „şănţuleţ făcut la capetele interioare ale doagelor butoaielor", gogă „strigoi,
moroi, fiinţă (imaginară) care face rău copiilor", lai ,,negru, cu pete negre, sur"
(cf. oaie laie bucălaie), lehăi „a lătra, a vorbi fără niciun rost", mătură, mură „stomac
de animal rumegător", negură „ceată deasă, întunecime", oacără ,,(despre oaie) albă
cu pete negre pe bot", păstaie, pielm ,,făină de bună calitate", pururi , sarică „haină
ţărănească", scorbură, spuză „cenuşă fierbinte", stăpân „baci, proprietar de turme",
stână, sterp ,,nerodnic, necultivat", traistă, vătui „ied, miel (de un an); pui de iepure",
zârnă „plantă otrăvitoare din familia solanaceelor, lăsnicior, moartea-porcilor ; oaie cu
lâna neagră", zgâria „a produce o rană superficială".
Descrierea acestor unităţi lexicale ar trebui întregită cu semnalarea unor particularităţi sufixale ce pot fi reperate şi care apar relativ constant în structura cuvintelor
atribuite substratului.
Este vorba, în primul rând, de sufixul adjectival -esc , atribuit substratului, indicând
apartenenţa sau descendenta (frăJesc, muieresc românesc , părintesc) şi care stă la baza
formaţiunilor adverbiale în -eşte (frăJeşte, muiereşte, româneşte, părinteşte), ce au un
corespondent asemănător în albaneză (besnikerisht „în mod fidel", bukurisht „frumos",

ELEMENTE DE SUBSTRAT ÎN LIMBA ROMÂNĂ

43

burrerisht „bărbăteşte", ţobanfsht „ciobăneşte" [dar şi ţobanţe] , cullnfsht „copilăreşte,
pueril", fatkequesisht „lângă, aproape, în jurul", qenerisht „câineşte" [dar şi qenţe] ,
hollesisht „din plin", kriesisht „mai ales, în mod special", trimerisht „voiniceşte",
vllazerisht „frăţeşte", vaferisht „sărăceşte", verberisht „orbeşte").
Un alt sufix considerat de substrat (Brâncuş, 2009, 2018) este -uş(ă) (cf alb. -sh[e]),
care, în procesul romanizării, s-a adăugat unor cuvinte latineşti (auş „moş, bunic, unchi,
strămoş", căuş „vas în formă de cupă, conţinutul acestuia", cătuşă, mănuşă, mătuşă,
păpuşă; cf alb. ariush ,,ursuleţ", lepur-ush-ke „iepuraş mic", lepush „nufăr alb"),
întărind structural bazele derivative antrenate în procesul intern de formare a cuvintelor,
şi care se regăseşte în structura unor cuvinte de substrat (brânduşă, căpuşă, făruş),
lărgindu-şi ulterior întrebuinţarea.
Un comportament asemănător are sufixul -ză din limba română (cinteză, coacăză,
călbează, pupăză, fofează, sfârlează; cf brânză, buză, rânză, spuză), cu nuanţe diminutivale pierdute, care formează o serie de unităţi lexicale şi în albaneză (doreze
,,mănuşă", zogeze „păsărică", lekureza „pielită", manarez „miel mic", vatheze „ţărcu
let"), ceea ce sugerează apartenenţa acestui formant lexical la fondul comun autohton.

Semantismul cuvintelor autohtone
Din inventarul realizat de Grigore Brâncuş (2018) rezultă că termenii moşteniţi de română
din limba latină sunt generali, pe când cei autohtoni sunt particulari (de exemplu, lat.
stabulum > rom. staur/staul ,,grajd sau adăpost pentru oi", dar fare „loc îngrădit,
uneori acoperit, unde se adăpostesc sau se închid oile sau vitele" ; lat. caseus > rom.
caş, dar brânză; lat. palus ,,par, stâlp, ţăruş, pilon" > rom. par ,,bucată de lemn
rotundă şi [relativ] groasă, de obicei ascuţită, folosită ca element de susţinere, de fixare",
dar feapă „par lung şi ascuţit la un capăt"; lat. ovis > rom. oaie , dar zârnă „oaie
neagră"; lat. petra > rom. piatră, dar gresie ; lat. lacus > rom. lac , dar baltă) şi că
un număr important dintre aceştia din urmă fac parte din câmpuri semantice limitate şi
strâns legate de activităţile cotidiene pe care populaţia autohtonă le desfăşura şi înainte
de procesul complex al romanizării (Russu, 1969).
De asemenea, se poate constata că majoritatea cuvintelor păstrate din substrat sunt
ancorate în realităţi prezente în această parte a Europei, trimiţând în special la viata
păstorească (Dima, 2013) ori la muncile câmpului, la flora, la fauna locală sau la forme
de relief prezente la nord şi la sud de Dunăre, cele câteva verbe reperate desemnând, în
principal, acţiuni particulare legate tot de îndeletnicirile specifice acestor locuri.
Prin urmare, sferele semantice la care trebuie raportate elementele de substrat comune
cu albaneza nu sunt foarte numeroase, iar repartiţia termenilor constitutivi este, după
cum se va observa, una echilibrată, cu o oarecare dominantă a păstoritului.
Astfel, se pot identifica cuvinte româneşti provenite din substrat care se referă la
părţi ale corpului (omenesc) (buză, ceafă, ciuf, grumaz, guşă, rânză), la anumite etape
ale vieţii (copil , ghiuj, moş), la veşminte (brâu , căciulă), la gospodărie şi la părţi ale
acesteia (argea , cătun, gard , vatră), la păstorit şi la activităţi conexe (baci , balegă,
bască, bâr , călbează, căpuşă, ciut[ă] , fluier, măgar, mânz, muşcoi, sarbăd, spânz,
strepede , strungă, ştiră, fap, fare, feapă, urdă, zară, zgardă), la muncile agricole (buc
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gresie), la animale, păsări şi alte vietăţi (bală, balaure , barză, cioară, cioc
ghionoaie , năpârcă, pupăză, raJă, strepede , şopârlă, viezure), la plante (brad bustur[e]
bung[et] , coacaza, copac curpen druete ghimpe , leurdă, mazăre, mărar, mugure
sâmbure strugure) , la fenomene atmosferice, la forme de relief ori la ape (abure , baltă,
bâlc , ciucă, groapă, mal , măgură, noian pârâu), la felurite trăsături umane (bucur
gata , hameş, lete mare) sau la moduri de a acţiona (ciupi , scapara).
Printre cuvintele autohtone alcătuitoare ale (micro)câmpurilor lexico-semantice delimitate se remarcă cele care desemnează părţi ale corpului omenesc, ce sunt mai rar
împrumutate în limbile lumii, însă care completează, precum alţi termeni, un vocabular
latinesc sărăcit şi nu întotdeauna clar în privinţa semnificaţiilor, aşa cum era odinioară
lexicul latinei clasice.
În aceleaşi sfere semantice se încadrează, în general, şi cuvintele echivalente din
limba albaneză (Brâncuş, 1983), însă, spre deosebire de română, puterea derivativă a
acestora în epoci mai vechi a fost mult mai mare (Brâncuş, 2018). Sunt însă şi cuvinte
de substrat adânc înrădăcinate în uz, prezente în numeroase unităţi frazeologice, atestându-se astfel vechimea lor în limbă.
Pentru a argumenta această constatare, poate fi invocat cuvântul brânză, care, interesant, este integrat în expresii şi locuţiuni prin care se sancţionează frecvent anumite
comportamente ori moduri de a acţiona în lume: asta e altă brânză „asta e altceva",
a nu fi de nicio brânză „a nu fi bun de nimic", a-i pica brânza în poală „a da norocul
peste cineva", a nu face nicio brânză „a nu face nicio ispravă", brânza bună se face la
stână „fiecare lucru trebuie tăcut la locul şi la timpul său", s-a împuJit brânza „s-a
stricat prietenia", a prinde brânza viermi „a nu-i mai merge bine cuiva", unde-i
brânză, nu-i bărbânJă „când e una, nu e cealaltă", a-i ieşi brânza în barbă „a încărunţi",
a se alege brânza (sau urda) din zer „a se alege binele de rău", s-a băgat brânza în
putină „s-a terminat, s-a isprăvit, nu vor mai fi foloasele care au fost", a se băga în
brânză cu cineva „a intra în cârd cu cineva, a se întovărăşi cu cineva", zgârie-brânză
„zgârcit", brânză-n sticlă „persoană zgârcită", (Ducă-se) opt cu a brânzii nouă „se
spune despre cineva de care doreşti să scapi; atâta pagubă", du-te-n brânză „hai, mai
lasă-mă", brânză de iepure „lucru imposibil", frate-frate, dar brânza-i pe bani „nimic
nu se dă gratuit, şi fratele trebuie să plătească", a strica brânza cu cineva „a rupe
relaţiile cu cineva, a se certa".
Acelaşi cuvânt intră în denumirea unor plante, precum brânza-iepurelui, brânza-broaştei (nedefinite ca atare), brânza-mâJii (Lycoperdon pyriforme), brânza-vacii (Ficaria
verna) sau în structura unor (micro)texte ce desemnează anumite perioade ale anului
bisericesc : Duminica lăsatului de brânză ( = duminica brânzei = Lăsata-secului)/
Lăsatul de brânză „ultima duminică în care se mai mănâncă produse din lapte, înaintea
începerii postului mare", Săptămâna brânzei „a opta săptămână înainte de Paşti, în care
se mănâncă lactate".
Parcurgerea unora dintre lucrările lexicografice ne ajută să sesizăm că multe dintre
cuvintele de substrat se află, în zilele noastre, la periferia vocabularului, iar dăinuirea
lor este pusă sub semnul întrebării, mai ales că ocupaţiile ancestrale sunt astăzi tot mai
mai puţin prezente. În zilele noastre, un număr important de elemente autohtone (în
special cele privitoare la păstorit şi la agricultură) sunt în curs de dispariţie, cele
câteva zeci rămase constituind mărturii ale civilizaţiei traco-dace şi ale celei româneşti
de odinioară.
grapă,
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Totuşi,

în decursul veacurilor, cuvintele de substrat au reprezentat baze derivative
pentru constituirea unor familii lexicale destul de stabile, alcătuite din numeroşi membri
(cel puţin trei), ceea ce sugerează că au avut odinioară un loc mult mai important în
limbă decât în zilele noastre.
Cel mai adesea, este vorba despre termeni general cunoscuţi, cum este cazul substantivului brânză: brânzar „fabricant, vânzător de brânză", brânzăreasă „soţie a
brânzarului, vânzătoare de brânză", brânzărie „meserie a brânzarului, preparare a
brânzei, loc în care se fabrică brânza, loc în care se vinde brânza, cantitate mare de
brânză", a brânzi „a unge cu brânză, a prepara cu brânză, (despre lapte) a căpăta
aspectul brânzei (stricându-se)", brânzică „brânză putină (şi gustoasă)", brânzire „ungere
cu brânză, preparare cu brânză, acrire", brânzit „brânzire, acrire", brânzit „uns cu
brânză, preparat cu brânză, acrit", brânzişoară „brânzică", brânzită „brânză putină (şi
gustoasă)", brânzoaică „plăcintă cu brânză făcută din aluat dospit, mic calup de brânză
proaspătă de vaci", brânzoi „o bucată de brânză mare; fig. arg. naiv, credul", brânzos
,,care este preparat cu brânză multă; (despre oameni) de ispravă; care conţine o materie coagulabilă (ca brânza); cu aspect de brânză".
Nu sunt excluse însă nici situaţiile în care sunt implicate cuvinte cu o întrebuinţare
mai restrânsă în procesul derivativ (cuvintele autohtone au, de regulă, cel puţin trei
derivate, iar cele latineşti minimum două, ceea ce le diferenţiază de celelalte împrumuturi lexicale care au o mică putere derivativă), cum este cazul lui murg (amurg ,,apus
al soarelui", amurgeală „amurg", amurgi ,,a se însera", amurgire ,,înserare", amurgit
,,amurg ; învăluit în amurg", morgocel ,,murgişor", morgoi ,,murg [mare] ", murgai
,,bovină cu părul murg", murgan ,,bovină cu părul murg", murgaş „de culoare murgă",
murgită „bovină cu părul murg", murgoci ,,bovină cu părul murg/negru', murgăreţ,
-eaţă „de culoare închisă, brun', murgeală „înserare', murghiţă „[de] culoare castaniu-închis, negru-roşcat', murgi ,,a se însera', murgită „înserare", murgiloaică „personaj
feminin care întruchipează amurgul", murgiloaie ,,personaj feminin care întruchipează
amurgul", murgire ,,amurg", murgişor „puţin murg, murguleţ", murgiu ,,murg, de
culoare închisă", murgocel ,,murgişor", murgui ,,a se însera", murgulean ,,murgilă",
murguleţ „murgişor; dans popular din Muntenia cu ritm vioi", murguş „murgişor",
murguşel „murgişor", murguşor „murgişor", murguţ „murg, murgişor"), numărul de
membri constitutivi ai familiilor lexicale depinzând cel mai adesea de poziţia pe care o
aveau, la un moment dat, în cadrul vocabularului limbii române.

Implicaţii ale substratului în onomastica românească

În onomastică, mai precis în antroponimie, au fost antrenate o serie de elemente lexicale
autohtone. În limba română există nume proprii (la început, probabil, porecle), create
pornindu-se de la nume comune (Baci , Barză, Brad Bucur , Călbează, Cioară, Copac[iu]
Copil , Grapă Mare , Mazăre, Moş etc.) care, în timp, s-au constituit în baze derivative
pentru o serie de familii lexicale antroponimice (mai rar lanţuri derivative). De pildă,
pentru Baci şi Bucur avem: Abăcioaie(i), Băcean, Băcescu, Băcilă, Băcioaia, Băcioiu,
Băcişor, Băciţa, Băciucu, Băciuleanu, Băciulescu, Băciuţ; Abucuroaie Bucurache
Bucuraş, Bucurean Bucurel Bucurenciu Bucurenciuc Bucuresc Bucurescu , Bucureşteanu,
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Bucurie Bucuroaia Bucuroiu Bucurosu Bucurov Bucurovici , ceea ce arată
vechimea şi importanta lor în limbă.
Întocmai se petrec lucrurile în cazul substantivului mai sus amintit, brânză, care, la
rându-i, are implicaţii în lărgirea inventarului antroponimic românesc, respectiv a numelor de familie: Brândza, Brândzaie, Brândză, Brânzac, Brânzan, Brânzar, Brânzar(i)
u, Brânzaş, Brânză, Brânzău, Brânzea, Brânzescu, Brânzei(u), Brânzică, Brânzită,
Brânzoi(u), Brânzovean, Brânzuca (Iordan, 1983), dar şi a celui toponimic (nume de
locuri): Brânzan, Brânza, Brânzăneşti, Brânzea, Brânzeasca (pădure, jud. Ilfov),
Brânzeni (Republica Moldova), Brânzeşti etc.

Bucurică,

Substratul

şi

frazeologia

Concordanţele lexico-semantice din sfera frazeologismelor atribuite înrudirii româno-alba-

neze merită şi ele să fie evidenţiate, chiar dacă nu întotdeauna sensul îmbinărilor lexicale
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Spre a ilustra unele dintre concordanţele ce se pot întrevedea la nivelul unităţilor
frazeologice (expresii, locuţiuni, cuvinte compuse, proverbe ori zicători), am reţinut
câteva dintre acestea, multe relevate de Grigore Brâncuş (1999). A fost remarcată apropierea frazeologică dintre limbile română şi albaneză pornind de la o serie de cuvinte-cheie :
bine (rom. a se face bine - alb. bâhem mire „mă fac bine"), brânză (rom. brânză bună
în burduf de câine - alb. djathe i mire ne lekure te qenit „om deştept, dar fără caracter"),
burtă (rom. se ţine cu mâinile de burtă - alb. mban barkun me dore), cap (rom. om cu
cap - alb. njieri me koke; rom. mă doare capul - alb. me dhemb koka), câine (rom.
se mănâncă ca câinii - alb. hahen si qente ; rom. câinele care latră nu muşcă - alb.
qeni qe leh nuk te ha/hafson), corb (rom. corb la corb nu-şi scoate ochii - alb. korbi
korbit [sorra sorres] s 'ia nxjerr syte), faţă (rom. cu două feţe - alb. me dy faqe/fytyra),
jumătate (rom. un om şi jumătate - alb. nje burre e gjysme), limbă (rom. a-i sta pe
vâiful limbii - alb. e ka ne maje te gjuhes „are răspunsul pe vârful limbii"), lup (rom.
lupul îşi schimbă părul, dar năravul ba - alb. ujku qimen nderron, por zakonin s 'e
harron), minte (rom. şi-a ieşit din minţi - alb. ka dale mendsh), nas (rom. i-a trântit
uşa în nas - alb. ia mbylli deren perpara hundes), noapte (rom. miezul nopţii - alb.
mesi i nates), sânge (rom. sângele apă nu se/ace - alb. gjaku s'benet uje), ureche (rom.
a fi ochi şi urechi - alb. gjithe sy e veshe), vedea (rom. văzând şi făcând - alb. duke
pare et duke bere).
La aceste unităţi frazeologice şi la altele descrise de Grigore Brâncuş (1999) se
adaugă câteva dintre cele înregistrate de Renata Topciu într-o monografie consacrată
frazeologiei româno-albaneze (Topciu, 2013) : buză (rom. a-şi muşca buzele - alb.
kafshoi buzet), cap (rom. capul face, capul trage - alb. koka ben, koka peson; rom.
cap la/în cap - alb. koke me koke), căciulă (rom. afi cu musca pe căciulă - alb. e ka
mizen nen feste/kesule/shapke), foc (rom. foc de paie - alb. flake kashte), gură (rom.
gura satului - alb. goja e fshatit; rom. a da mură-n gură - alb. ia jep llokum ne goje;
rom. ţipă cât îl ţine gura - alb. ţirret sa ka koke „urlă cât are în cap"), inimă (rom. cu
mâna pe inimă - alb. me dore ne zemer), merge (rom. a-i merge gura ca o moară stricată - alb. flet si multi i prishur), ochi (rom. cu un ochi la făină şi cu altul la slănină alb. nje sy nga dielli, nje sy nga mielli „un ochi la soare, un ochi la făină, a se uita
cruciş"), piele (rom. a intra sub pielea cuiva - alb. i esthe futur nen lekure), prinde
(rom. a prinde cu mâţa în sac - alb. e kapi me macen ne traste), vedea (rom. a nu-şi
vedea lungul nasului - alb. nuk shikon me larg).
Numeroase alte frazeologisme de tipul celor descrise mai sus pot fi decelate şi în
coloanele DAR-SR (2003) : aluat (rom. cum este aluatul , aşa iese şi pâinea - alb. si te
jete brumi, del edhe buka), coastă (rom. poţi să-i numeri coastele [de slab ce este] alb. i numerohen brinjet), crăpătură (rom. crăpătura uşii - alb. e ţara e deres), gard
(rom. nu zice hop până nu sari gardul - alb. mos bei hop pa e hedhur gardhin), gură
(rom. cu jumătate de gură - alb. me gjysme goje), iarnă (rom. în miezul iernii - alb. ne
mes te dimrit), părăsi (rom. l-a părăsit ca pe un câine - alb. e braktisi si qen rrugeve),
pom (rom. pomul se cunoaşte după roade, omul, după fapte - alb. druri nga pemet,
burri nga punet), prieten (rom. prietenul la nevoie se cunoaşte - alb. micu njihet ne
rrezik), soare (rom. m-a bătut soarele în cap - alb. me goditi dielli), şarpe (rom. şarpelui striveşte-i capul - alb. gjarprit shtypi koken), umfla (rom. se umflă [în pene] ca
un cocoş - alb. fryhet si gjel) etc.
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IMAGINAR LINGVISTIC

Substratul limbii române si
, substratul limbilor romanice.
Concordante
, si
, similitudini lexico-semantice
româno-franceze
Este interesant că asemenea împrumuturi particulare efectuate de vorbitorii de latină din
limba de substrat în perioada romanizării nu sunt specifice doar limbii române, ci şi
altor limbi romanice (Rohlfs, 1959). Astfel, în timpul convieţuirii galo-romane, în latina
vorbită în Galia s-au preluat cuvinte celtice (galice) cu semantism şi poziţie similare
elementelor de substrat păstrate în limba română.
A se compara, de pildă, unele „cuvinte-pereche" de sursă autohtonă din limbile
română şi franceză, cu semnificaţii (relativ) apropiate: rom. aică - fr. crème , rom.
Jap - fr. bouc , rom. gard - fr. chai , rom. cioc - fr. bec , rom. bung(et) (cf alb. bung
,,stejar", bungjesh „ştejăriş") - fr. chêne ,,stejar", rom. groapă - fr. trou , rom. mătură - fr.
balai rom . barz „alb" (pasăre barză) - fr. glaise ,,alb" (cf fr. terre glaise ,,argilă, lut,
pământ alb"), rom. scorbură - fr. ruche ,,scoarţă, scorbură; stup făcut în scorbura
arborilor"/creux ,,scorbură", rom. grumaz - v. fr. josierlfr. gosier ,,gâtlej, gât", rom.
păstaie - fr. gousse ,,păstaie, căţel de usturoi", rom. a scăpăra - fr. jaillir „a tâşni, a
scăpăra, a tâşni cu putere, a face scântei" (cf faire jaillir des etincelles), rom. butuc/
buturugă - fr. souche/bille ,,butuc", rom. sarică - fr. saie/sayon „haină de lână purtată
de ciobani" (cf sayon de berger, sayon en taine), rom. hameş (cf rom. hămesit, dar
şi alb. ham, hames „mâncău, mâncăcios"; hametor „care mănâncă mult") - fr.
gober „a mânca cu lăcomie, pe nerăsuflate" (cf il a tout gobe „a mâncat tot, a înghiţit
tot ce-a prins").
Concordanţele semantice explicabile prin substrat, pe care româna le are cu franceza
(dar, foarte probabil, şi cu alte limbi romanice), ne fac să credem că pătrunderea unor
cuvinte autohtone (similare şi din punct de vedere numeric, şi din punctul de vedere al
semnificaţiei) datează din perioada latinei populare, folosită în Galia, respectiv în dreapta
şi în stânga Dunării (vezi şi unele evoluţii fonetice expuse supra ), când s-au împrumutat,
în urma contactelor lingvistice, în diferite părţi ale Imperiului, o serie de termeni specifici locului, necesari în vorbirea cotidiană.
În cazul limbilor română şi franceză (dar şi al altor limbi neolatine), multe dintre
cuvintele atribuite substratului sunt strâns legate de viata pastorală (Densusianu, 1968b),
de flora sau de fauna prezente în ţinuturile integrate în Imperiul Roman. Astfel, e firesc
ca bradul şi bung(et)ul, respectiv le sapin şi la chêne , arbori rezistenţi din zonele înalte,
să pătrundă, la un moment dat, în vocabularul limbii latine din Dacia şi din Galia şi să
dăinuiască în cele două limbi romanice nou-create până astăzi. Într-o manieră asemă
nătoare ar putea fi explicată şi transmiterea unor cuvinte precum scorbura şi la ruche sau
le creux , care sunt, la rândul lor, strâns legate de locurile împădurite şi de regiunile muntoase.
La fel trebuie percepută şi perechea de cuvinte rom. sarică - fr. saie/sayon, deoarece
este vorba despre o haină groasă de lână care nu era decât ocazional necesară în regiunile scăldate de soare de la şes şi de la malul mării.
În urma contactului lingvistic intens cu populaţia latinofonă, autohtonii au continuat
să întrebuinţeze cuvinte care erau strâns legate de traiul cotidian, ceea ce ar explica
prezenta şi persistenta acestora în latina pe care au ajuns să o vorbească.
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Se poate constata că fundamentul lexical traco-dac al limbii române trimite la realităţi ale vieţuirii în această parte a Europei şi oglindeşte adesea îndeletniciri specifice,
dintre care se detaşează păstoritul (Brâncuş, 1980), ocupaţie ilustrată prin multitudinea
de termeni care au ajuns până la noi şi în strânsă legătură cu flora, fauna şi relieful
acestor locuri.
Prezenţa şi persistenta unui număr însemnat de elemente autohtone se pot explica
prin nevoia de refacere sau de întregire a vocabularului latinesc, în noile condiţii sociolingvistice. Chiar dacă dispariţia unora dintre termenii latineşti echivalenţi anteriori (de
exemplu, lat. drys, quercus, robur ,,stejar"; lat. mastruca ,,şubă, cojoc de oaie") are
cauze adesea obscure, acestea pot fi totuşi întrevăzute, justificându-se prin specificitatea
ocupaţiilor tradiţionale ale populaţiilor autohtone.

Consideratii finale
J

Parcursul lingvistic întreprins dovedeşte că elementele de substrat ale limbii române
constau în particularităţi fonetice, gramaticale şi, mai ales, în elemente lexico-semantice,
dintre care unele sunt prezente şi în limbile arealului balcanic, ceea ce ne îndeamnă să
credem că ideea unei „uniuni lingvistice balcanice" (Sandfeld, 1930; Russu, 1962;
Rosetti, 1986) este de netăgăduit.
Faptele de limbă descrise în acest capitol sintetic au relevat că avem de-a face cu o
componentă a limbii nu numai fundamentală, ci şi complexă şi interesantă, fără aportul
căreia româna ar fi avut o altă înfăţişare şi care o individualizează printre limbile romanice-surori.

