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L'influence de la langue ukrainienne dans la langue roumaine s'est relativement tôt exercé, ayant une 

intensité spéciale dans les sous-dialectes de Maramureş et de Moldavie, dont les parleurs étaient les premiers 
en contacte avec les populations slaves de l'ouest. Selon G. Ivănescu (1980, p. 437) – tenant compte des 
éléments d'origine phonétique – l'influence ukrainienne sur le roumain a commencé pendant le X-ème ou le 
XI-ème siècle. Quant à Maramureş, on ne peut déterminer exactement la période où les Ukrainiens se sont 
établis dans cette région du pays. La plupart des villages ukrainiens de Maramureş sont attestés à la manière 
documentaire à peine pendant le XIV-ème siècle, mais ce fait ne signifie qu'avant cette date la présence des 
Ukrainiens soit éliminée.  

L'influence ukrainienne s'est exercé particulièrement dans le lexique des patois de Maramureş et moins 
dans les autres compartiments de la langue. Cette influence s'est réalisé par le contacte directe entre la 
population roumaine et celle ukrainienne, la frontière administrative n'a pas constitué une barrière entre les 
populations du nord et du sud de la rivière de Tysse, entre les deux populations existant des contactes 
continues. De notre étude, on observe que l'influence de l'ukrainienne sur le sous-dialecte de Maramureş est 
vieille et particulièrement puissante, elle se retrouvant dans les toutes domaines d'activité humaine.  

Mots-cles: langue roumaine, langue ukrainienne, subdialectul Мaramuresean. 
 
Influenţa ucraineană asupra limbii române s-a exercitat relativ timpuriu şi are o 

deosebită intensitate în subdialectele maramureşean şi moldovean, ai căror vorbitori au 
intrat primii în contact cu populaţiile slave de est. Bazându-se îndeosebi pe elemente e 
ordin fonetic, G. Ivănescu [Ivănescu 1980, 437] este de părere că "influenţa ucraineană a 
început a se exercita asupra românilor prin preajma anului 1000 sau a anului 1100". În 
ceea e priveşte Maramureşul, nu se poate determina cu exactitate perioada în care 
ucrainenii au pătruns în masă în această parte a ţării. Majoritatea satelor ucrainene din 
Maramureş sunt atestate documentar abia în secolul al XIV-lea, dar aceasta nu înseamnă 
că înainte de această dată este exclusă prezenţa ucrainenilor în nordul României. 
Dimpotrivă, unele cercetări recente evidenţiază faptul că o parte dintre slavii de est care 
vieţuiau în Galiţia, Pocuţia, în zona Prutului şi a Nistrului, s-au infiltrat, ca urmare a 
năvălirilor popoarelor migratoare, dincolo de Carpaţi încă în jurul secolului al IX-lea, 
ajungând în vecinătatea Tisei. Lingvistul ucrainean de origine maramureşeană stabilit în 
Canada, Nicolae Pavliuc [Pavliuc 1990, 8–9], afirmă că la data pătrunderii ucrainenilor 
zacarpatici în Maramureş, în munţii de acolo exista deja un nucleu de populaţie 
ucraineană provenită cu mult mai înainte din Galiţia. 

Influenţa ucraineană s-a exercitat mai puternic în lexicul graiurilor maramureşene şi 
mai puţin în celelalte compartimente ale limbii. Această influenţă s-a realizat prin 
contactul direct între populaţia românească şi cea ucraineană. Deşi partea de nord a 
Maramureşului, respectiv cea de peste Tisa, a fost sub stăpânire rusească timp de aproape 
80 de ani, influenţa ucraineană a fost cea care s-a exercitat, asupra tuturor vorbitorilor de 
limbă română din zonă, multe din împrumuturile lexicale de la nord de Tisa regăsindu-se 
şi la sudul ei, ceea ce dovedeşte că au existat contacte neîntrerupte între populaţiile din 
cele două regiuni, iar graniţa politico-administrativă nu a constituit o barieră. 

Cuvintele de origine ucraineană care s-au transmis subdialectului maramureşean au 
fost grupate pe sfere semantice: 
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1. Părţile casei, obiecte casnice: corşău "damigeană" <ucr.korsov1 "vas de sticlă cu 
împletitură de nuiele" (ALRR-Mar., vol.II, h.333, pct:221-229, 234); cujelcă "furcă de 
tors"<ucr.kužilka (ALRR-Mar., vol.II, h.506, pct:221-240); draniţă "şindrilă" 
<ucr.dranyc'a (TD-Bas., AJ, p.334/25); hrebincă "darac, unealtă de pieptănat lâna, 
cânepa sau inul"<ucr.grebinka (TD-Bas., AJ, p.343/40; ALRR-Mar., vol.II, h.501, 
pct:221-226, 228-232); mocioală "pensulă, pămătuf", postverbal de la mocioli<*mocili 
(prin propagarea vocalei o) <ucr.močyty2 "a muia" (ALRR-Mar., vol.IV, h.1012, nota 
227); palant "gard" <ucr.palanka  (ALRR-Mar., vol.II, h.248, pct.231; h.281, pct:223-
237, 238-240); potiheţ "slobozitorul de la războiul de ţesut" <ucr.potyagač (TD-Bas., AJ, 
p.345/5); prizmă "prispă" <ucr.prispa (ALRR-Mar., vol.II, h.252, pct:222-225, 227, 229, 
230, 232-240); răzvalcă "sucitor" <ucr.razvalka (ALRR-Mar., vol.II, h.307, pct:226, 
227); ştiob "troacă"<ucr.štovd, štub (ALRR-Mar., vol.II, h.297, pct.235); vernă "cearşaf" 
<ucr.verenia (Moisei, CN); vraniţă "poartă mai mică fără încrustături" <sl.vratnica 
("poarta e mare şi înaltă, cu încrustături" cf.nota.234) ALRR-Mar., vol.II, h.259;  

2. Obiecte de îmbrăcăminte: iupcă "fustă"<ucr.iupka  (TD-Bas., AJ, p.346/10); sumnă 
"fustă"  <ucr.sukno (ALR II s.n., vol.IV, h.1178, pct.353, 362; TD-Bas., AJ, p.346/5; 
Fereşti, IM3);  şirincă/ şerincă "basma" <ucr.šyrynca (Densusianu, 1961, II, 337) (TD-
Bas.: Pl, p.398/5; AJ, p.348/5, 352//15); şlică "şapcă, căciulă rotundă căptuşită cu lână" 
<ucr.šlic4 (Fereşti, IM); zadie "şorţ ţesut, cu dungi colorate purtat peste poale"<ucr.zady 
(TD-Bas., AJ, p.343/30);  

3. Mâncăruri, alimente, îndeletniciri casnice: borşău "mazăre" <ucr.borš (ALRR-Mar., 
vol.II, h.437, pct:225, 226); [slănină] budită "afumată" <ucr.buditi (BA – TD-Bas., 
p.329/15; Vadul Izei, ŞA5); burac "sfeclă roşie" <ucr.burak (ALRM, vol.I, h.140, pct.353 – 
vezi anexa; ALRR-Mar., vol.II, h.444, pct:221-233); chişcă "caltaboş, maţ gros" <ucr.kyška 
(TD-Bas., AJ, p.359/25); coleaşă "mămăligă" <ucr.koleša (cf. bg.kul'aša6) Şî mîncam coleşa 
răce/ Unsă cu său de berbece (Graiul II, 1908, p.48), (ALRR-Mar., vol.II, h.519, pct:231-
239); cucurú8 – în Maramureş sens "ciorchine de strugure" sau "con de brad" 
<ucr.kukurudza (ALR II, s.n., h.108, pct.353, 362; ALRR-Mar., vol.III, h.558, pct.221-228, 
234, 237, 238; ALRR-Bas. Bucov. Transn., vol.II, h.106, pct.3); dohan "tutun" <ucr.duhan 
(ALR II, s.n., vol.IV, h.1144; ALRR-Mar., vol.IV, pl.LX, pct:221, 222, 226-229, 240); 
găluşcă/ haluşcă <ucr.haluška "sarma" (ALRR-Mar., vol.II, h.530, pct:230, 233-239); 
harbuz "dovleac" <ucr.harbuz (ALRM, vol.I, h.137, pct.353, 362; h.138, pct.362; ALRR-
Mar., vol.II, h.441, pct:222-240); horincă/ horilcă "ţuică" <ucr.horilka (ALRR-Mar., vol.I, 
h.228, pct.237; ALRR-Mar., vol.II, h.461, pct:221, 223-225, 228-239); hribă "ciupercă" 
<ucr.hryb (TD-Bas., AJ, p.367/10; 371/20); izvarniţă "zer provenit din urdă" <ucr.izvarnica 
sau *izvarica din (i)zvarjati "a fierbe" (ALR II s.n., vol.II, h.420, pct.353; ALRR-Mar., 
vol.II, h.380, pct:221, 223, 229, 239); piroşte <ucr.dial.piroški "sarmale" (ALRR-Mar., 
vol.II, h.530, pct:229, 231, 232); a prănica "a spăla rufele cu maiul" <ucr.pranyk (TD-Bas., 

                                                 
1 Cf. DEU, vol.II, korsov <magh. kórso. s.v. korsov.  
2 Avram 1997 a, 80; DLR, tom VI, fasc.10 şi 11, 1968 trimite la etimonul maghiar mocskol. 
3 Informaţia ne-a fost oferită de către un informator ocazional din Fereşti, pe nume Ion Moiş, 55 de ani. 
4 Nestorescu 1999, 124. 
5 Şofronici Ana – informator ocazional, 23 de ani. 
6 Frăţilă 1993, 93. 
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AJ, p.345/30); uncrop "apă clocotită" <ucr.ukropŭ (TD-Bas., AJ, p.346/20); a zoli "a 
înmuia rufele" <ucr.zolyty (TD-Bas., AJ, p.344/25);  

4. Părţi ale corpului, calităţi şi însuşiri: bolfă "guşă" <ucr.bolifa (ALRR-Mar., vol.I, h.94, 
pct:234, 238; ALR-Sint., vol.I, h.7, pct:236); bolfă7 înseamnă şi "cocoaşă" cf.ALRR-Mar., 
vol.I, h.110, pct.236, 237, 238; hâd "urât, murdar" <ucr.hyd (ALRR-Mar., vol.II, h.299, 
pct:221, 235, 236, 238); holtei "flăcău" <ucr.hol'tjai8 "desfrânat" (ALRR-Mar., vol.I, h.206, 
pct.228); homotit "cherchelit" <ucr.homotiti (ALRR-Mar., vol.I, h.228, pct.227);  vâj 
"moş"<ucr.vej (ALRR-Mar., vol.I, h.188, pct.237; h.184, pct.231, 232, 234, 237, 239); 
vorovi "a vorbi" <ucr.hovoryty (Ant. Folcl. MM, Săcel, p.105);  

5. Diverse: bărbânoc "plantă verde căţărătoare" <ucr.bervinok9 (Berbeşti, Antol. folcl. 
MM, p.97); bâle "ciocani de porumb" <ucr.bilina "tulpină" (ALR II s.n., vol.I, h.116, 
pct.353; ALRR-Mar., vol.II, h.406, pct.222, 226, 228, 230); druşcă "domnişoară de 
onoare" <ucr.družka (Graiul II, 1908, p.39, BA); hiba "defect" <ucr.hyba (ALRR-Mar., 
vol.IV, pl.II, pct.236); hăt "destul de… (departe), aproape" <ucr.hét (TD-Bas.:AJ, 
p.353/15; BA, p.315/30; ST, p.379/5); homuc "nisip foarte mărunt" <ucr.gomok10 "nisip 
mărunt care este luat de vânt" (ALRR-Mar., vol.IV, pl.LVI, pct.235); lizniţ "pădureţ" 
<ucr.lysnyk (ALRR-Mar., vol.II, h.454, pct:222-230, 239, 240); mol/mul "noroi pe fundul 
bălţilor" <ucr.mul (ALR II s.n., vol.III, h.827, pct.353, 362; ALRR-Mar., vol.IV, pl.LV, 
pct:221-240); peteică11 "legătură, piedică" <ucr.petelca (Fereşti, IM); pisóc "nisip" 
<ucr.pysok (TD-Bas., BA, p.325/20; ALRR-Mar., vol.II, h.278, nota pct.225); prelucă 
"poiană (în pădure)" <ucr.pryluka (v.DLRM s.v., reg.) (CADE s.v. prelucă <bg.proluka) 
(ALRM, vol.I, h.398, pct.353, 362 – vezi anexa);  răblău "hoţ" <ucr.rab >a răblui "a 
fura" (ALRR-Mar., vol.IV, pl.LX, pct.237); tuleni "ciocani de porumb" <ucr.tulij sau 
scr.tulaj (ALRR-Mar., vol.II, h.406, pct:235-237);  

6. Animale: buhai "taur" <ucr.buchai (ALRR-Mar., vol.II, h.361, pct.232, 234, 236-
238, 240); galiţă <ucr.galica "păsări" (Fereşti, IM); truşcă "curcă" <ucr.triuška (ALRR-
Mar., vol.II, h.396, pct.222, 229, 230, 231, 233, 234, 237, 238, 239). 

Reiese din succinta noastră prezentare că influenţa exercitată de limba ucraineană 
asupra subdialectului maramureşean al limbii române este veche şi deosebit de puternică, 
ea regăsindu-se în toate sferele vocabularului acestui idiom. Din păcate, deocamdată nu 
dispunem de un inventar complet al cuvintelor de origine ucraineană din subdialectul 
maramureşean, acesta putându-se realiza în viitor prin cercetări  corelate, efectuate de 
specialişti din cele două ţări. Ar ieşi astfel în evidenţă o serie de aspecte interesante 
referitoare la vechimea şi intensitatea contactelor lingvistice româno-ucrainene, precum şi 
la sferele lexico-semantice care au intrat cu predilecţie sub incidenţa  acestor fenomene. 

 
                                                 
7 Bolfă este atestată, pe lângă Maramureş şi în nordul Transilvaniei, pct.262, 263, nordul Moldovei pct.464, 
467, 478. Cf. ALR-Sint., vol.I, h.3. 
8  DER, s.v. holtei. 
9  Cf. CADE, s.v. bărbinoc, bărbănoc. 
10 După DEU, vol.II, ucr.gomok <magh.hómok şi se aseamănă cu turc.kumak. s.v. gomok. Vezi şi Puşcariu I, 
209. Este posibil ca în Maramureş termenul să fi pătruns direct din magh.homok (v. DA s.v., partea I, F-I) 
11 Andrei Avram semnalează şi variantele peteocă, peteucă cu verbul a peteci, în Avram 1976, 86, având 
sensul menţionat în DLR "a împiedica animalele domestice, mai ales caii (la picioare) când pasc". Vezi DLR 
s.v. peteică. Cf. şi Loşonţi 2001, 107. 
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У статті зазначається, що вплив української мови на румунську позначився, головним чином, на 
лексичному рівні в марамороському та молдовському діалектах румунської мови, розпочавшись у ХІ-
ХІІ ст., а більшість українських сіл Мараморощини з'являються в XIV ст. Наведено семантичні групи 
запозичень з української мови в марамороському діалекті румунської мови: назви хатньої обстановки, 
одягу, їжі, частин тіла, тварин. 

Ключові слова: румунська мова, українська мова, лексична інтерференція, румуно-українські мовні 
контакти.  

 
В статье идет речь о том, что влияние украинского языка на румынский сказалось, главным об-

разом, на лексическом уровне в марамурешском и молдавском диалектах румынского языка. Это вли-
яние начало усиливаться с ХI-XII вв., а большинство украинских сёл основываются в Марамуреше в 
XIV в. Приведены семантические группы заимствований из украинского языка в марамурешский диа-
лект румынского языка: названия домашней обстановки, одежды, частей тела, животных. 

Ключевые слова: румынский язык, украинский язык, лексическая интерференция, румыно-
украинские языковые контакты.  
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SIGLELE LOCALITĂŢILOR 
Pentru localităţile de la nordul Tisei, siglele au fost preluate din TD-Bas.: AJ – Apşa de Jos, BA – 

Biserica Albă, ST – Strâmtura, Pl – Plăiuţ. 


