CONCURENȚA SINONIMELOR
ÎN EPOCA VECHE

LA CONCURRENCE DES MOTS SYNONYMES
DANS L’ÉPOQUE ANCIENNE
(Résumé)
L’analyse du vocabulaire de l’époque ancienne révèle l’existence des séries de
synonymes composées de mots d’origines différentes, emprunts ou bien calques
linguistiques. Dans certains cas, les emprunts ou les calques viennent s’ajouter aux
termes hérités ou bien aux autres emprunts plus anciens. La relation de concurrence
qui s’établit entre les mots ayant la même signification a conduit à la disparition de
certains d’entre eux dans la langue.
Mots clés: l’époque ancienne, emprunt linguistique, calque linguistique.

1. Existența mai multor influențe lexicale pe parcursul epocii vechi
(1500‒1780)1 a antrenat intrarea în vocabularul românesc a unor termeni cu
același sens ori cu unul apropiat. Aceste împrumuturi fie s-au adăugat cuvintelor
moștenite, fie au avut rolul de a denumi noțiuni pentru care limba nu dispunea
încă de termenii necesari. Cercetarea de față are ca obiect analiza câtorva serii
sinonimice, ceea ce va permite evidențierea felului în care anumite sensuri sau
noțiuni au fost exprimate de-a lungul perioadei menționate.
1

Terminus a quo al perioadei se explică prin posibilitatea ca cel mai vechi text
românesc cunoscut, Psaltirea Hurmuzaki, să aparţină sfârşitului veacului al XV-lea (vezi,
în acest sens, Al. Mareş, Consideraţii pe marginea datării Psaltirii Hurmuzaki, în
„Limba română”, XLIX, 2000, nr. 4–6, p. 682), în vreme ce anul 1780 este considerat
limita dincolo de care începe să se vorbească despre epoca modernă (vezi Ion Gheție,
Istoria limbii române literare. Privire sintetică, București, Editura Științifică și
Enciclopedică, 1978, p. 31‒32).
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În cadrul sinonimelor înregistrate la nivelul lexicului popular, provenite,
mai ales, din limbile neoslave, din maghiară, neogreacă ori turcă, nu se poate
vorbi despre o concurență reală între termeni, dat fiind faptul că, în general,
fiecare cuvânt al unei serii sinonimice a circulat în arii lingvistice diferite.
De cealaltă parte, la nivelul limbii literare, intrarea în vocabular a mai
multor cuvinte cu sens asemănător a reprezentat fie o consecință a traducerilor
multiple, depinzând, printre altele, de cunoștințele lingvistice ale scribilor,
fie o acțiune deliberată a traducătorilor, care puteau opta pentru echivalarea
variată a aceluiași termen din considerente de ordin stilistic. Nu în ultimul rând,
adoptarea mai multor cuvinte cu același sens a fost favorizată și de lipsa unei
terminologii specifice diverselor limbaje, aflate în formare, așa încât fiecare
traducător putea să aibă propria opțiune în echivalarea anumitor termeni, în
cazul în care limba-sursă avea ea însăși mai multe cuvinte cu același sens. Mai
mult decât atât, în cazul primelor texte religioase traduse, pe lângă faptul că
româna nu dispunea de termenii necesari echivalării noilor noțiuni întâlnite în
slavonă, a fost vorba și despre necesitatea nealterării textului considerat a fi
sacru, astfel încât noii termeni puteau fi preluați ca atare. Demn de remarcat
este faptul că, de foarte multe ori, sinonimia a constituit chiar o modalitate de
glosare internă a termenilor considerați mai puțin cunoscuți.
Seriile sinonimice analizate în continuare au fost împărțite în două
categorii. În prima dintre ele am încadrat cuvintele cu același sens provenite
din împrumuturi, cărora le-am adăugat uneori și creații interne frecvent
utilizate în epocă cu sensul analizat, ori care au prevalat ulterior în denumirea
noțiunii sau a sensului respectiv. Cealaltă categorie am rezervat-o dubletelor,
tripletelor ori cvadrupletelor sinonimice, rezultate din împrumuturi și calcuri
lingvistice.
În măsura în care s-au dovedit a fi relevante, iar textele-sursă au permis-o,
am extras contextele similare în care sinonimele analizate apar unul în locul
celuilalt, ceea ce va arăta preferințele traducătorilor sau ale epocii pentru
anumiți termeni.
2. Serii sinonimice alcătuite din împrumuturi și, eventual, creații
interne ale limbii
2.1. Pentru sensul ʻdobândă (excesivă) încasată de cămătar pentru sumele
date cu împrumutʼ au circulat mai mulți termeni. În primul rând îl voi menționa
pe camătă, de la care a fost derivat cămătar, prezent în definiție. E un împrumut
din sl. kamata, atestat începând din secolul al XVI-lea și nealterat semantic
ori formal până în româna contemporană (CT, 147r; AC, 1765; CC2, 7; Caz. V,
279; BB, 90; ULM, 131r). Același sens l-au avut cândva alte două slavonisme:
mită (< sl. mito) ‘camătă, dobândă’ (PO, CB II, 15; v. DLR) și mâzdă (< sl.
mǐzda). Cu sensul în discuție, mită a fost înregistrat în PO: Mită încă să nu iai
de pre însu (v. DA, s.v.). În ceea ce-l privește pe mâzdă, DLR consemnează
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sensul discutat doar la nivel regional, oferind o atestare târzie, în culegerea de
Poezii populare din Maramureș, publicată de Tit Bud în 1908: Îţi ia moșia...
C-a cuprins-o cu mâzda (Bud, P. P., 40; v. DLR).
În vocabularul limbii vechi, pentru aceeași noțiune au mai fost înregistrați:
aslam (< rus. oslam sau tăt. aslam, v. DA; v. rus. oslam, v. Scriban, D.),
cu prima atestare în Psaltirea Scheiană. Termenul a mai fost înregistrat și în
Apostolul din 1618 sau în Manuscrisul de la Ieud (v. ILRLEV, p. 183). Ultima
atestare din DA a fost preluată din Crestomația lui Gaster, și aparține unei
Psaltiri moldovenești din 1710: de aslamuri și nedreptăți va izbăvi sufletele
lor (v. DA, s.v.);
adămană (< magh. adomány) ʻcamătăʼ (PH, 9v);
ujură1 (< magh. uzsora) ʻcamătă, uzură’: Cade-se ție se dai argintul miu
neguțatorilor și deca am venit eu, luvaș al miu cu ujura (TS, 102r);
asupră, izolat din loc. adv. cu asupră ʻcu dobândă’, atestat în PS și în
Psaltirea lui Coresi: nu scăzu de calea lui asupra și hiclenșigu (PS, 85r, Ps.
54: 12; cf. același verset în CP1: şi nu scăzu de calea lui asupra şi înşelăciuni;
CP1, 100v). În Psaltirea Hurmuzaki, în locul lui asupră nu apare niciunul dintre
sinonimele analizate: şi nu scădzu den calea lui rreu și celuire (PH, 45v); cf. în
Biblia 1994: Şi n-a lipsit din uliţele ei camătă şi vicleşug (Ps. 54: 12).
De remarcat că trei dintre cuvintele seriei, respectiv aslam, adămană şi
camătă apar unul în locul celuilalt în același context în psaltirile din secolul
al XVI-lea:
PS

PH

CP1

Argintul său nu deade Argintul său nu va da într- Argintul său nu deade întru camătă
într-aslamu și mâzdă spre adămană și plată nu va lua de şi preţ spre nevinovaţi nu luo (20v).
la nevinovați (9v).
nevinovați nu luo (18v).

2.2. Același context este elocvent pentru următoarea serie sinonimică, care
grupează termeni având sensul ʻsumă de bani sau daruri date unei persoane
oficiale cu scopul de a o corupe să facă un lucru ilegal’. Celor trei termeni,
respectiv: mâzdă (PH, 21r; PS, 18v, 19r; CPr., 141; GB, 182v; EPrav., 483;
1634, DRH, A, XXII, 170) – plată (< sl. plata) (PH, 9v) – preț ( lat. pretium)
(CP1, 20v), li se adaugă învingătorul seriei, respectiv, slavonismul mită (< sl.
mito), cu atestări pornind din secolul al XVI-lea până astăzi (CV, 32v; CL, CT,
ULM, ap. DLR).
2.3. Cu sensul ʻviperă, şarpe veninosʼ au circulat împrumuturile: (a)spidă
(< sl. aspida) (PH, 78v; PV, 8v; PS, 151r; CP, 105v; CP1, 267v; CC2, 545; PO,
174; CTd., 95r; CS, 55v; MC, 88v; DVS, I, 79r) – năpârcă (cf. alb. neperke,
1

Uzură (< lat. usura, fr. usure) a fost atestat ulterior, la Dimitrie Ţichindeal, în
Filosoficeşti şi politiceşti prin fabule moralnice învăţături. Acum întâia oară culease
şi întru acest chip pre limba românească întocmite, Buda, 1814.
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nepertke): o năpârcă (cf. vipere în NT, BB) din căldură ieși și mucică mânra
lui (CPr., 137; v. și CII, 272; v. DLR) – aşpiş (< magh. áspis, lat. aspis) (cca.
1660, ap. Tamás, EW, 76; Vis.C, III, 89)1 – ehidnă (< ngr. œcidna, sl. ehidna)
(DVS oct. 79r; CII, I, 17; ap. DLR) – viperă (< lat. vipera) (NT, 172r; MLex.;
BB; CII; AC; v. DLR).
Primul membru al seriei, aspidă, apare consemnat atât în psaltirile din
secolul al XVI-lea, cât și în BB:
PS, Ps. 90: 13

PH, Ps. 90: 13

CP1, Ps. 90: 13

BB, Ps. 90: 13

spre aspidă și vasilisc pre aspidă den vasileiu Spre aspidă şi vasilisc Preste
aspidă
şi
calci și calci leu și călca-veri și frăm<â>n-ta- calce şi calci leu şi vasiliscu vei încăleca şi
zmeul
veri leu și zmeul
zmeul
vei călca pre leu şi pre
bălaur

Mai mult decât atât, aspidă este menținut și în versetul corespunzător din
Versiunea Anania a Bibliei: Peste aspidă şi vasilisc vei păşi şi vei călca peste
leu şi peste balaur (Psalmul 90, 13).
2.4. Pentru sensul ʻsubstanță rășinoasă, folosită în ceremoniile religioaseʻ
am înregistrat termenii: cadilă (< sl. kadilo) (CP1, 269r; PS, 228v; cf. cădire în
PH) – livan (< sl. livanǔ) (CC2, 559; CN, 17v) – tămâie (< gr. qum…ama) (CT, 3r,
110v; PO 283; Caz. V, 355; 1741, Ur. XII, 272; v. DLR).
Fiecare membru al seriei apare în tipăriturile coresiene, în vreme ce în Biblia
de la București, în contexte de același tip, locul lor este luat de tămâie:
cadilă / tămâie
PS, Cântecul lu David, 140: 2

CP1, Cântecul lu David, 140: 2

BB, Psalm lui David,
140: 2

De se isprăvească-se rugăciurea De să se isprăvească rugăciunea mea Îndirepteaze-se ruga mea
mea ca o cadilă între tire.
ca o cadilă între tine.
ca tâmâia înaintea Ta.

livan / tămâie
CC

BB

2

şi deşchiseră comoarăle lor, aduseră lui dar: aur şi
livan şi zmirnă (CC2, Matei, II).

şi, deşchizând comoarăle lor, adusără lui darure:
aur şi tămâie şi zmirnă (CC2, Matei, II: 11).

2.5. Cu sensul ʻtemplu păgânʻ au circulat trei slavonisme: capişte (< sl.
kapište) (AC, 1772; BB, 695) – cumirniță (< sl. kumirǐnica) (VI, 250v) –
idolniță (< sl. idolǔnica) (DVS, oct. 92r). Acestora li s-a adăugat împrumutul
templu2, cu variantele templum (< lat. templum) și tempiu (< it. tempio) (BIU,
13, 15, 24), atestate la Vlad Boțulescu în Istoria universală, glosate în unele
1

De remarcat că originea îndepărtată a sl. aspida, respectiv a lat. aspis, este gr.
aspis (v. Miklosich, Lex., s.v.)
2
Prima atestare din DLR este într-un text din 1829.
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contexte prin capiște și chiar prin biserică, indiciu că împrumul era nou:
Efesos, cetate foarte vestită în neguțătorie, în carea era templum (capiștea
sau biserica) a dumnezeoaiei Diana (Artemis) (BIU, 13); Cnido, cetate vestită
în vremile vechi, carea era zidită pe un munte ce cu acelaș nume să numea,
unde și Afroditis dumnezeoaie avea statua (idol de piatră făcut) ei și era și
frumos tempiu al lu Apolon și Neptun (BIU, 15); Cetatea cea mai vestită era
Fasis (...) unde și boghinea Diana avea frumos templu – capiște (BIU, 24).
2.6. Sensul ʻbun obținut prin drept succesoral, moștenireʻ a fost exprimat
prin termenii: dobândă (< dobândi < sl. dobyti, dobǫdǫ) (CV, 70r; CPr., 160)
– dostoit (< sl. dostoitǔ) (PS, 48v, Ps. 32: 12; CP1, 56r, Ps. 32.12) – dosto(i)anie
(< sl. dostojanije) (CP1, 21v, Ps. 15: 5) – ocină (< sl. otĭčina) (CT, 147r; PS,
220v; PO, 74) – parte (< lat. pars,-tis) (PH, Ps. 32: 12) – moștenire (< moșteni
< moștean) (BB, Ps. 32: 12).
Slavonismul dostoit, prezent în același context atât în PS, cât și în CP1 are
drept corespondent în PH termenul moștenit parte, în vreme ce în BB locul
acestora este luat de moștenire, păstrat în Biblia 1994:
dostoit / parte / moștenire
PS, Ps. 32: 12

CP1, Ps. 32: 12

PH, Ps. 32: 12

BB, Ps. 32:12

Biblia 1994, Ps.
32:12

fericată limbă ce
lui iaste Domnul
Zeul lui; oameri ce
alease în dostoitul
său.

Ferecată limbă
ce lui iaste
Domnul Zeul lui,
oameni ce alease
în dostoitul său.

ferice limba
celui <ce>
iaste Domnulu
Dumnedzeu,
oamenrii carii
alease șie în parte
șie.

Fericit norodul
căruia iaste
Domnul
Dumnezeul lui,
norod pre carele au
ales spre moștenire
Lui!

Fericit este
neamul căruia
Domnul este
Dumnezeul
lui, poporul pe
care l-a ales de
moştenire Lui.

Într-un alt context, lui moștenire din BB și din Biblia 1994 îi corespunde,
de asemenea, parte în PH, iar în CP1 slavonismul dostoanie.
dostoianie / parte / moștenire
CP1, Ps. 15: 5
Domnul parte destoiniciia
mea şi păharul mieu; tu
eşti ce tocmit-ai dostoania
mea mie.

PH, Ps. 15: 5

BB, Ps. 15: 5

Doamne, parte e
parției meale.

Domnul, partea
moștenirii meale și
păharului mie.

Biblia 1994, Ps. 15: 5
Domnul este partea
moştenirii mele şi a
paharului meu.

În Codicele Voronețean sensul analizat este exprimat prin dobândă, termen
căruia îi corespunde în același context în BB derivatul intern moștenire, care
se păstrează în Biblia 1994:
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dobândă / moștenire
CV, I, Petru, I: 3-4

BB, I, Petru, I: 3-4

Biblia 1994, I, Petru, I: 3-4

cu învierea lu Isus Hristos
dintru morrți întru dobândă
neputredă și nespurrcată.

pren învierea lui Iisus Hristos den
morţi, spre moştenire nestricată şi
nespurcată şi neveştejită.

prin învierea din morţi a lui
Iisus Hristos, spre nădejde vie,
spre moştenire nestricăcioasă şi
neîntinată şi neveştejită.

Într-un alt psalm, lui parte din Psaltirea Hurmuzaki îi corespunde în
Psaltirea Scheiană ocină, ambele fiind înlocuite în Biblia de la București cu
termenul moștenire, păstrat în Biblia contemporană:
ocină / parte
PS, Ps. 134: 12

PH, Ps. 134: 12

Biblia 1994, Ps. 134: 12

Și deade țerile lor în ocine,
ocină lu Israil oamerilor săi.

Și deade pământul lor parte,
partea lu Israil, oamenrilor săi.

Şi pământul lor l-a dat ca
moştenire, moştenire lui Israel,
poporul Său.

De precizat că pentru parte DLR nu consemnează sensul ʻmoștenireʻ,
atestat numai în PH, ci doar pe acela de ʻceea ce revine sau urmează să-i
revină cuiva dintr-o moștenireʻ, sens cu care apare atestat în CC2 : Zise cel
fecior mai mic părintelui: Dă-mi ce mi se cade partea den avuție (CC2, 24, v.
DLR).
2.7. Cu sensul ʻa necăji, a chinui, a prigoni’ au circulat: dodei (< sl. dodějati,
sb. dedejati) (PH, 29v; CP1, 38v; CC2, 443; a. 1622, DIR, XVII, A, IV, 104;
CPVN, 42r; CH, 176) – dosădi (< sl. dosaditi) (CC2, 317; PO, 52, 181; Caz. V,
236; CPVN, 54r; Caz. B2, 13v; CII, 129r) – bântui (< magh. bántani) ‘a supăra,
a asupri’ (BB) – urg(h)isi (< ngr. Ñrg…zw) (DVS nov., 162v; BB, 150).
Urmărite în același context, se constată că în locul sinonimului dodei,
prezent în PS, PH și CP1, în BB apare bântui:
dodei / bântui
PS, Ps. 34: 13
Eu, cându ei dodeiiami, înveştia-me în sacu
și pleca cu agiuratul
sufletul mieu.

PH, Ps. 34: 13
Eu, cându ei dodeiră-mi,
înveşte-me în saci şi-mi
smeriia cu postul sufletul
mieu.

CP1, Ps. 34: 13
Iară eu, când dodeiiami, înveştiia-mă în sac,
şi pleca cu ajun sufletul
mieu.

BB, Ps. 34: 15
și eu, când ei
mă bântuia, mă
îmbrăcam cu sac.

2.8. ʻPiatră preţioasă, topaz’: draghicame (< sl. dragii kamenǐ; cf.
dragokamenǐnǔ, v. Mikolosich) ‘topaz’ (PH, 107v) – pazie (< sl. pazija) ‘piatră
preţioasă, topaz’ (CP1, 242v; PS, 206v) – topazie (topazion)1 (< ngr. τοπάζιου,
lat. topazius) (topazie: PO, 271; Fl. D 1693, 56v; topazion, DPV, 421; BB, 59):
1

Potrivit DLR, varianta literară topaz a fost atestată prima oară în traducerea din
greacă a lui Nicodim Greceanu (1811).
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draghicame / pazie / topazion
PH, Ps. 118: 127

CP1, Ps. 118: 127

BB, Ps. 118: 127

Biblia 1994, Ps. 118:
127

Derept-acea îndră<gi>iu Derept aceaia iubii Pentru aceea iubiiu De aceea Ți-am iubit
porâncitele <...> decât zisele tale mai vîrtos poruncile Tale, mai mult poruncile mai mult
aurul și draghicamea.
de aurul şi paziia.
decât aurul și topazion.
decât aurul și topazul.

2.9. ʻScrisoare (a apostolilor)ʻ: epistolie (efistolie, efistoliiu, ipistolie) (< sl.
jepistolija, ngr. ™pistol») (CC1, 226r; Prav. 1640, 27v; ap. DLR; DVS sept. 10r;
ap. DLR) – poslanie (< sl. posǔlanije) (Şi iară la Ioan, în Poslania dentâiu,
69 (...), CC1, 44r; v. și VL, 3r; EPrav., 18) – tremeatere (calc semantic după sl.
posǔlanije < posǔlati ‘a trimite’) (Și așa sfârșaște tremeaterea. Zborreasca
tremeatere a lu Iacovu, CV, 55r; v. și CPr, 342) – tremes (calc după sl.) (Sfântul
apostol Pătru tremesul de zbor întâiu Pătru, apostol a lu Isus Hristos, CPr.,
159). De remarcat prezența tuturor acetor termeni în tipăriturile coresiene.
2.10. ʻDorință puternică, năzuințăʻ: deșiderat (< deșidera < lat. desiderare)
(doar în PS) – jale (jele) (˂ sl. žalǐ ʻdurere’; v. Miklosich, Lex.) (PH, 98v; PS,
CC2, CII, v. DA) – jelanie (< sl. želanije ʻdesiderium’, v. Miklosich, Lex.)
(PS, 124v; CP1, 223r; PO; Caz.V.; DVS) – jaloste (< sl. žalostĭ ʻluctus’, v.
Miklosich, Lex.) (CP1, 243v; PS, 207v) – pohtă (poftă) (< pohti (pofti) (CV,
56v; Prav. 1640; v. DLR) – râvnire (BB, 422).
Din această serie doar jelanie respectă sensul etimonului slavon, în vreme
ce jale și jaloste au dobândit sensul ʻdorință puternică’ ca urmare a falsei
legături stabilite de traducători între sl. žalǐ, žalostǐ, care aveau numai sensul
ʻdurere’, și verbul sl. želati care însemna atât ʻdesiderare’ = ʻa dori’, cât și
ʻlugere’ = ʻa suferi’. Totodată, potrivit atestărilor din DA, jelanie a pierdut
definitiv și ulterior epocii analizate sensul etimologic ʻdesideriumʻ, ajungând
să circule cu sensul ʻdurere adâncă; bocet; doliu’, fiind asimilat verbului a jeli
(< sl. žaliti ʻlugere’ = ʻa jeli, a se plânge’) ʻse plânge; a-i părea rău de ceva’.
Iată cum se distribuie unii dintre termenii seriei în aceleași contexte:
deșiderat / jale / jelanie / pohtă
PS

PH

CP1

BB

deșideratul păcătosului
piiare (Ps. 111: 10).

jelea greaşnicului
peri-va (Ps. 111: 10).

jelania păcătosului
piiare (Ps. 111: 10).

pohta păcătosului va
peri (Ps. 111: 9).

Și mâncară și se
săturară foarte și
deșideratul lor aduse
lor (Ps. 77: 29).

porțiune lacunară

Şi mâncară şi se
săturară foarte şi de
pohta lor aduse lor (Ps.
77: 33).

Și mâncară și să
săturară foarte și pohta
lor aduse lor (Ps. 77:
33)

și nu feriră-se de
jelania sa (Ps. 77: 30).

porțiune lacunară

şi nu se feriră de
pohtele lor (Ps. 77: 34).

nu să lipsiră de cătră
pohta lor (Ps. 77: 34).

PS, Ps. 118: 138

CP , Ps. 118: 139

PH, Ps. 118: 139

BB, Ps. 118: 139

Topitu-me-au jalostea
ta.

Topitu-me-au jalostea
ta.

Topitu-me-au jealea ta.

Topitu-me-au
râvnirea ta.

jaloste / jale / râvnire
1
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2.11. ʻA avea un sentiment de ură față de cineva; a detesta; a dușmăni’:
urî (< lat. *horrire (PH, 107r etc.) – gilălui (< mag. gyülölni) (PH, 118r) –
urg(h)isi (< ngr. Ñrg…zw) (1516–1536, Texte rom. sec. XVI, GB, 393r); PO 127;
BB, 130; 1760, GCR II, 74; cf. AC, 5134) – zăvidi (< sl. zaviděti, ap. DHLR II:
536): Soțu cu soțu zăvidindu (AA, XXVIII, 103, ap. DHLR II: 536) – omrăzi
(< sl. omraziti) (PS, 82v; CP1, 264v) ‒ nenăvidi (cu var. nenavidi, năvidi) (< sl.
nenaviděti) (nenăvidi: PS, 227r; CP1, 266v; năvidi: CP1, 166v) – nevedea (calc
după sl. nenaviděti): Atunce blăzni-se-vor mulți și unul la alaltu se vor vinde
și se vor nevedea unul la alalt (CT, 52r).
Varianta năvidi a rezultat din izolarea negației ne din structura sl. nenaviděti:
Fă cu mine seamne în bine și să vază cei ce nu mă năvidesc (CP1, 166v). În
dicționarul lui Fasmer1, sl. nenaviděti este explicat prin negația ne + navidetǐ
‘a privi cu plăcere, cu bucurie’.
gilălui / nenăvidi / urî
PH, Ps. 138: 21
Au cinre gilă<lu>iaște,
Doamne, gilălui<iu> și
de vrăjimași<i> tăi și
sfătuiu?

PS, Ps. 138: 21
nenăviditorii
tăi, Doamne,
nenăvidescu-i și de
dracii tăi topescu-me.

CP1, Ps. 138: 21

BB, psalmul 138:
20-21

Nenăviditorii tăi,
Doamne, nenăvidescu-i
şi de dracii
tăi potopescu-mă.

Au nu pre cei ce Te‑au
urât, Doamne, am urât
și pe vrăjmașii Tăi mă
topiiam?

urî / omrăzi
PH, Ps. 52: 2
Putrediră și urriră-se în
fărădelegile sale.

PS, Ps. 52: 2
Putrediră și
omrăziră-se întru
fărălege.

CP1, Ps. 52: 2
Potrediră şi se omrăziră
întru fără-leage.

BB, Ps. 52: 2
Stricară-se și
să urâră întru
fărădelegi.

3. Dublete, triplete ori cvadruplete sinonimice, rezultate din
împrumuturi și calcuri lingvistice
Oscilația între traducerea prin bine/bună – dulce a slavonului blago,
coroborată cu echivalarea celui de-al doilea termen din cadrul unor compuse
slavone calchiate prin cuvinte cu sens asemănător, iar uneori și cu împrumutul
propriu-zis au făcut posibilă apariția unor serii de cuvinte cu același sens:
3.1. ʻPioșenie, smerenie’: bună-govire (CC2, 257, 258, 331 etc.) – bunăgovitură (CPr., 229) – dulce-govire, calchiate după sl. blagogověnije ʻpietas’
sau blagogověinǐstvo (CC2, 148).
Pe lângă alternanța bună / dulce în traducerea sl. blago, se constată și
oscilația între sufixele -ură și -re, corespunzătoare sl. -enije (blagogověnije) /
-istvo (blagogověinǐstvo). De remarcat, totodată, că bună-govire și dulce‑govire
1

Vezi Max Fasmer, Этимологический словарь русского языка, vol. I‒IV,
Moscova, 1986.
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apar în același text (CC2). Seria este completată de împrumutul smerenie (< sl.
sŭmĕrjenije), atestat în același text coresian, unde apare în raport de coordonare
copulativă cu bună-govire: Și de-aciia pre eluș nedestoinic se socoti și foarte
pentru multa bună-govirea și smereniia a lui el se lepăda de-a se apropiiarea
lu Hristos și păcătos pre eluși meniia și nedestoinci a fi cu nusul (CC2, 331).
3.2. ʻCredincios, pios, evlavios’: bun-govitor (CV, 20v; CC2, 517) –
dulce-govitor (CPr., 7), calchiate după sl. blagogověnǐnǔ ‘pius’ – blagocestiv
(blagocistiv) (< sl. blagočǐstivǔ) (MC, 46r; Caz. V., 111v; DVS, ian. 23r; CHr.,
d. DA) – bine-credincios ‘evlavios, pios, cu frica lui Dumnezeu’, calchiat
după sl. blagočǐstivǔ (Min. 1776, v. DA).
DA înregistrează doar adj. govitor, despre care menționează că apare „în
legătură cu bun” și că este derivat de la verbul neatestat govi, cu originea
în sl. gověti ʻreligiose vereri’. În fapt, asocierea atât cu bun, cât și cu dulce,
nu este întâmplătoare, ci se datorează modelului slavon menționat. Totodată,
singurul compus din DLR în a cărui structură apare dulce este dulce-cinstit
ʻiubit, respectat’ (Chemă doi șerbi ai săi și un voinic dulce-cinstit de slujitorii
lui; CPr., 44, v. DLR, s.v. dulce), despre care se menționează că este învechit
și calchiat după v. sl.
3.3. ʻMiros plăcut’: bună-mirodenie (AOD, 16r; NT, 163r) – dulcemirodenie, calchiate după sl. blagoǫhanije ʻodoris suavitas’ (v. Miklosich,
Lex., s.v.) – bună-mirosenie (CPVN, 62r, 128r) – dulce-miroseală (CPVN,
61v), calchiate după sl. blagovonije.
Bună-mirosenie și dulce-miroseală au fost atestate în același text cu două
și, respectiv, o ocurență: Mearsăm la începătoriul [și] strămoșul lor. Avraam.
Era acesta plin de slavă și de dulceață sufletească și de flori cu bună-mirosenie
și șipoc de mir cu aromat (CPVN, 62r; v. și CPVN, 128r); Și era într-aceale
blide poame minunate. Și foarte dulce-miroseală ieșiia dintr-însele (CPVN,
61v). De fiecare dată, traducătorul a respectat originalul, așa încât oscilația se
datorează textului slavon.
4. Concluzii
Cele mai multe dintre seriile sinonimice analizate au în componența lor
elemente de origine slavă, în special slavonă, influența acestei limbi asupra
vocabularului românesc fiind dominantă cel puțin până la sfârșitul secolului
al XVII-lea. Scoaterea slavonei din administrație și din Biserică și intrarea
țărilor române în sfera de influență a altor limbi, au condus la preluarea altor
împrumuturi, cele din slavonă căzând, treptat, în desuetudine și fiind uitate.
Astfel, lui cadilă și livan le-a fost preferat tămâie, preluat din greacă. Nici
slavonismele capiște, cumirniță și idolniță nu au putut face față concurenței
exercitate de împrumutul latino-romanic templu. Niciunul dintre împrumuturile
slavone ale seriei de sinonime care au circulat cu sensul „a avea un sentiment
de ură față de cineva; a detesta; a dușmăniʻ nu mai este folosit astăzi. Alături
de verbul moștenit a urî, vocabularul actual mai păstrează împrumutul grecesc
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a urgisi, folosit încă de la Dosoftei cu sensul „a persecuta, a oropsi, a provoca
cuiva o suferință”. Cercetarea în paralel a textelor religioase a scos la iveală
faptul că unii termeni au rezistat în vocabular în ciuda concurenței exercitate
de alte cuvinte sinonime.
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