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În loc de argument

Orice român a auzit sau a devenit conştient, într-un
fel sau altul, de faptul că limba pe care o vorbeşte zi de
zi include şi cuvinte care ne-au rămas „de pe vremea
turcilor“ (adică din perioada istorică în care ţările române
se aflau în stare de vasa litate faţă de Imperiul Otoman),
că folosim sporadic, în scris şi în vorbire, termeni de
origine turcă, pe care strămoşii noştri i-au preluat odi -
nioară deodată cu obiectele, obiceiurile sau no ţiu nile pe
care le denumeau. Atunci când suntem puşi în situa ţia să
reproducem astfel de cuvinte, primele care ne vin în minte
sunt cele din domeniul alimentaţiei, ca baclava, ciulama,
halva, musaca ori sarailie, dar şi unele referitoare la deprin -
deri so cia le imorale, cum sunt bacşiş, ciubuc, haimana
sau lichea, a căror provenienţă este pusă pe seama rela -
ţiilor pe care socie tatea românească le-a avut la un mo -
ment dat cu turcii oto mani. Criteriile pe baza cărora
„profanii“ încearcă îndeobşte să iden tifice termenii îm -
prumutaţi din turcă sunt fie sonoritatea (mai ales accentul
pe vocala de la finala cuvântului), fie apartenenţa acestora
la anumite domenii semantice şi, impli cit, la anumite
variante stilistice ale limbii.   

Totuşi, există mari confuzii şi incoerenţe în modul în
care vorbitorii obişnuiţi ai limbii române apreciază in -
fluenţa turcă. Pe de o parte, unii ignoră sorgintea turcească
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a unor cuvinte mult mai importante, mai uzuale şi mai
puţin marcate stilistic decât cele menţionate mai sus, cum
sunt, printre multe altele, chef, chior, degeaba, duşman,
geam, murdar sau tavan. Pe de altă parte, întâlnim, chiar
şi în rândul intelectualilor, vorbitori care consideră de
ori gine turcă – pe baza aceloraşi criterii em pirice, adesea
înşelătoare – termeni care nu au nimic a face cu influenţa
turcă, de pildă bezea, ciolan sau şpagă. 

Prezentând, într-o revistă editată de Ministerul Apărării
Naţionale (Viaţa militară), volumul Cuvinte româneşti
de ori gine turcă, pe care l-am publicat în 2006 la Editura
Academiei Române, binevoitorul recenzent îşi (dez)infor -
mează cititorii neavizaţi cum că, potrivit cercetărilor mele,
dintre cele circa 2.750 de cuvinte împrumutate din turcă,
„cam două treimi sunt ieşite din uz, altele însă, cum sunt
baftă, basamac, copcă, dulap, fachir, ghiozdan, iaurt,
leafă, malac, nuia, odaie, păstor, rob, scrum, şustă, târfă,
ţol, uluc, vamă, zurliu etc., sunt ex trem de actuale“. Într-ade -
văr, concluzia privitoare la ieşirea din uz a circa două
treimi din inventarul împrumuturilor din turcă îmi apar -
ţine, însă cele mai multe dintre exemplele date de recen -
zent pentru termenii menţinuţi în lexicul românesc actual
sunt eronate şi nu se regăsesc nicăieri în lucrarea mea ca
termeni de origine turcă. De fapt, peste jumătate dintre cuvin -
tele citate nu sunt împrumuturi din turcă, ci au cu totul
alte origini: latină, slavă veche, bulgară, franceză, romaní,
gre ceas că, maghiară; numai dulap, iaurt, leafă, malac,
odaie, târfă şi uluc pot fi considerate de sorginte turcească
(sau şi tur ceas că), iar împotriva unei soluţii etimologice
legate de influenţa turcă pentru baftă, basamac, ghiozdan
şi zurliu m-am pro nunţat tocmai în volumul recenzat!
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Iată, aşadar, că există suficiente motive pentru ela -
bo rarea unui „compendiu“ – destinat publicului interesat
de istoria limbii române, dar şi de aspectele actuale ale
acesteia – care să con stituie o tentativă de lămurire a con -
diţiilor, modului, perioadei şi măsurii în care turca os man -
lie (limbă vorbită pe teritoriul Imperiului Otoman – suzeran
asupra ţărilor române timp de mai multe secole –, numită
şi „turco-osmană“ sau „turcă din Turcia“, pentru a fi
diferenţiată mai net de alte idiomuri tur cice) a exercitat
o influenţă consistentă, dar destul de puţin viabilă asupra
limbii noastre naţionale. O astfel de prezentare în folosul
publicului larg nu poate fi, desigur, exhaustivă; dim -
potrivă, abordarea problemelor pe care le ridică influenţa
respectivă va fi succintă, iar exemplificările şi explicaţiile
vor fi limitate la strictul necesar.

Pentru o documentare mai cuprinzătoare l-am îndruma
pe cititorul interesat către sinteza publicată în anul 1900,
Influenţa orientală asupra limbei şi culturei române a lui
Lazăr Şăineanu, dacă această lucrare – valoroasă la vre -
mea ei – nu ar fi astăzi depăşită din multe puncte de
vedere: al inventarului de împrumuturi din turcă, al ates -
tărilor mai vechi sau mai noi, al explicaţiilor etimologice,
al schimbărilor la care au fost supuse împrumuturile, al
situaţiei acestora în limba română actuală etc. În conse -
cinţă, diverşi lingvişti de marcă, printre care se numără
Al. Rosetti, Boris Cazacu şi Liviu Onu, au susţinut între
timp necesitatea reconsiderării întregului material lexical
românesc preluat din limba turcă. Răspunsul adecvat la
această nevoie îl constituie, sperăm, propria noastră
lu crare, publicată recent la Editura Academiei Române:
Influenţa turcă asupra limbii române, vol. I, Studiu
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mono grafic, 2009, 726 p.; vol. II, Dicţionarul cuvintelor
româ neşti de origine turcă, 2010, 913 p. Reducerea la
scară a acestei monografii a condus la volumul de faţă,
care, ca orice oglindă care micşorează, nu poate prezenta
decât imaginea concentrată, dar sugestivă a contactului
ling vistic turco-român. 



Abrevieri şi semne grafice

alb. = albanez(ă)
arg. = argotic
bg. = bulgară, bulgăresc
cf. = compară cu... (lat. confer)
dial. = dialectal
fr. = francez(ă)
germ. = german(ă)
it. = italian(ă)
înv. = învechit
lat. = latină, latinesc
lit. = literar
loc. = locuţiune
magh. = maghiar(ă)
mod. = modern
ngr. = neogreacă, neogrecesc
ol. = olandez(ă)
p. = pagină
p. aut. = prin autohtonizare
p. concr. = prin concretizare
p. conv. = prin conversiune
p. depr. = prin depreciere
p. et. pop. = prin etimologie populară
p. ext. = prin extensie
p. gener. = prin generalizare
pol. = polonez(ă)
pop. = popular
pp. = pagini
p. restr. = prin restrângere
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p. spec. = prin specializare
reg. = regional
rom. = română, românesc
rus. = rusă, rusesc
sb. = sârbă, sârbesc
sl. = slavă
tc. = turcă (osmanlie), turcesc (osmanliu)
vol. = volum
< = provine din..., 

a rezultat din...
> = a evoluat la...,

a devenit



Notaţia şi corespondenţa sunetelor turceşti

Majoritatea literelor alfabetului limbii turce moderne reproduc
aceleaşi sunete ca în limba română. Mai jos, prezentăm doar
literele turceşti care indică alte sunete decât în română, precum
şi unele litere ale alfabetului fonetic internaţional ce redau sunete
vechi osmanlii, azi dispărute:

â = a lung, iar după g, k sau l redă şi caracterul palatalizat al
acestora; 

c = rom. ge, gi (din geană, ger, ginere, gioarsă, legi, magiun etc.); 
ç = rom. ce, ci (din ceapă, cer, cică, ciolan, saci, talcioc, vecin

etc.);
g = rom. g (urmat de consoane sau de vocalele a, ă, î, o, u: egretă,

gară, gură, tigru etc.) sau gh (urmat de e sau i: ghem, ghiaţă,
ghiul etc.);   

ğ (numită „g moale“, provenind, de regulă, din consoana veche
osmanlie γ) = germ., magh. j, rom. i scurt, consonantic (din
aiurea, iarbă, iesle, neică etc.) în cuvinte care conţin vocale
anterioare (e, i, ö, ü), iar în cele care conţin vocale posterioare
(a, ι, o, u) nu se pronunţă, dar, dacă se află la sfârşit de silabă
în astfel de cuvinte, lungeşte vocala precedentă;

γ = g spirant şi gutural (consoană veche osmanlie, azi dispărută);
î = i lung; 
ı (i fără punct) = rom. î sau â;
k = rom. c (urmat de consoane ori de vocalele a, ă, î, o, u: acru,

car, clar, cor etc.) sau ch (urmat de e sau i: chema, chiar, chior
etc.);

ŋ = n velar (consoană veche osmanlie, azi dispărută);   
ö = germ., magh. ö, fr. eu; 
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û = u lung, iar după g, k sau l redă şi caracterul palatalizat al
acestora; 

ü = germ., magh. ü, fr. u; 
y = germ., magh. j, rom. i scurt, consonantic (din aiurea, iarbă,

iesle, neică etc.).



De ce şi când

În cursul veacurilor care au urmat retragerii la sud de
Dunăre a administraţiei romane din Dacia, mai multe
populaţii care vorbeau limbi turcice au ocupat succesiv
unele regiuni ale teritoriului locuit de daco-romani,
respectiv de urmaşii acestora, deveniţi (daco)români.
Hunii, avarii şi protobulgarii, care s-au stabilit vremelnic
aici între secolele al IV-lea şi al IX-lea, formând doar o
pătură socială războinică puţin numeroasă şi izolată de
masa autohtonilor ruralizaţi, nu au lăsat urme în limba
română, aflată în plin proces de transformare a latinei
dunărene „vulgare“ (adică populare) într-o limbă roma -
nică distinctă, sub înrâurirea substratului dacic şi cu
aportul lingvistic slav masiv, rezultat în urma simbiozei
etnice româno-slave. 

Primele limbi turcice ale căror vestigii pot fi puse în
evidenţă în dacoromână sunt cele vorbite de triburile
migratoare ale pecenegilor, uzilor şi cumanilor, care au
ocu pat şi dominat, în secolele X–XIII, regiunile de câmpie
din sudul Moldovei istorice şi din Muntenia, dar şi zone
din Banat şi din sudul şi estul Transilvaniei, unde unele
grupuri fuseseră colonizate pentru paza hotarelor Rega -
tului Ungar. Puţin cunoscute (numai cumana fiind mai
bine documentată), dar cu siguranţă destul de asemănă -
toare, limbile pe care le foloseau aceste populaţii nomade
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sau seminomade nu au putut influenţa consi derabil limba
română, deoarece contactele cu strămoşii noştri – în bună
parte retraşi în zonele montane, deluroase şi/sau împă -
durite – erau sporadice. Mai târziu, începând din veacul
al XIV-lea, lexicul românesc a fost supus, îndeosebi în
Moldova, şi unei influenţe a limbilor tătăreşti din estul
Europei, mai ales a limbii tătarilor din Crimeea şi din sudul
Basarabiei, aparţinând aceluiaşi grup turcic nord-vestic
(câpceac) ca şi pecenega şi cumana. 

Cei câţiva termeni comuni care ne-au rămas, foarte
probabil, de la pecenego-cumani, cum sunt beci, ciob, duş -
man (împrumutat, ulterior, şi din turca osmanlie), gorgan,
odaie (preluat şi din turca osmanlie), oină, tărâm şi toi,
se datorează asimilării etnolingvistice a rămăşiţelor
acestor populaţii, după ce marea lor masă s-a refugiat în
Regatul Ungar şi la sud de Dunăre, sub presiunea altor
popoare migratoare, mai ales a invaziei tătaro-mongole
din 1241–1242. Acestei influenţe turcice preosmanlii i-au
fost atribuiţi şi termeni ca hoinar, ortoman sau poznă, ale
căror etimoane posibile, nefiind atestate, au fost recon -
struite. Adepţii teoriei potrivit căreia pecenegii şi, mai cu
seamă, cumanii trebuie să fi avut o înrâurire mai accen -
tuată asupra limbii române adaugă la această listă mulţi
alţi termeni, consideraţi îndeobşte de origine turcă osman -
lie (de exemplu, baltag, briceag, catâr, cazma, că lăuză,
ceal ma, chibrit, cioban, hambar, murdar etc., ale căror
etimoane sunt atestate în aceeaşi formă şi cu acelaşi sens
atât în cumană, cât şi în turca osmanlie), argu men tând
prin vechimea şi răspândirea unor astfel de cuvinte pe
întreg teritoriul dacoromânesc sau prin carac terul „pas -
toral“ al unora dintre ele (baltag, cioban, hambar etc.).
Astfel de justificări extralingvistice sunt însă, de regulă,
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