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It is well-known the fact that the process of loaning from a 
foreign language is more or less characteristic of any period in 
the history of a language. In the same line, the vocabulary, as 
the sum of the words belonging to a language, mirrors the 
reality, being a good indicator of any social, political or 
cultural changes of its users. Thus, the lexical luggage is 
constantly expanding, acquiring new words which refer to new 
objects, phenomena, processes and concepts. The last decades 
of the 20th century witnessed the influence of English on 
Russian as being proportionally higher than the influence of other 
languages. Consequently, the English loanwords have become an 
outstanding characteristic of contemporary Russian.  
 
 
Este renumit faptul că procesul împrumuturilor dintr-o limbă străină 

este caracteristic, într-o măsură mai mică sau mai mare, tuturor perioadelor de 
dezvoltare a unei limbi. Nici mai puţin adevărat nu este faptul că lexicul, ca 
totalitate a cuvintelor dintr-o limbă, oglindeşte realitatea, reacţionând la 
schimbările sociale, politice şi culturale ale purtătorilor acestuia. Astfel, 
bagajul lexical se îmbogăţeşte continuu cu noi cuvinte ce desemnează noi 
obiecte, fenomene, procese şi concepte. Lexicul însuşi poate funcţiona fiind 
indicator al schimbărilor şi transformărilor ce au loc în viaţa societăţii. 

În ultimele decenii ale secolului al XX-lea, influenţa limbii engleze 
asupra limbii ruse contemporane este proporţional semnificativ faţă de 
influenţa elementelor lexicale din alte limbi. În acest sens, împrumuturile 
englezeşti reprezintă o caracteristică relevantă a dezvoltării limbii ruse 
actuale. Specificul asimilării anglicismelor în perioada amintită constă în 
faptul că expansiunea mass-media a dus la diminuarea etapei de „scris” a 
limbii. Prin urmare, totul este oral, se pronunţă şi acest aspect are ca rezultat 
imediat adaptarea gramaticală rapidă a cuvântului. Astfel, cuvintele de 
provenienţă englezească se înscriu rapid în paradigmele derivaţionale ale 
limbii ruse. 
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În urma cercetării fenomenelor lingvistice din punct de vedere al 
însuşirii anglicismelor în limba rusă de la începutul secolului al XXI-lea, 
considerăm a fi interesant de remarcat principalele motive posibile care au 
atras şi încă atrag o adevărată „expansiune” a cuvintelor englezeşti pe terenul 
lexical rusesc. După părerea noastră trebuie să ne concentrăm atenţia, într-o 
egală măsură, asupra motivelor şi fenomenului. 

Se ştie că printre lingvişti se duc astăzi discuţii aprinse. Puriştii se 
concentrează asupra dispariţiei limbii ruse „curate”. Este evident însă faptul 
că limba este o parte dinamică a vieţii noastre. La nivel lingvistic cel mai 
repede şi cel mai clar se resimt modificările ce au loc în toate domeniile 
existenţei noastre. Dar, în acelaşi timp, este cunoscut faptul că sistemul 
lexical este cel mai greu de controlat şi de modelat, în ciuda tuturor eforturilor 
oamenilor de litere, iar în zilele noastre, încercările de a păstra curat bagajul 
lexical se dovedesc a fi fără succes. Schimbările geopolitice, necesitatea 
legăturilor interculturale, fenomenul globalizării, necesitatea nominalizării 
noilor concepte sau specificul comunicării sunt doar câteva dintre motivele 
principale evidente ce duc la necesitatea construirii unui limbaj accesibil câtor 
mai mulţi vorbitori. Alte motive secundare ar putea fi: apariţia fenomenului 
aşa-numitei „americomanii ruseşti”, teoria cuvântului fonetic, prestigiul social 
al limbii engleze în comparaţie cu limba rusă, creşterea numărului de 
vorbitori de limba engleză, bilingvismul, componenta ideosemantică, „gustul 
lingvistic al epocii” sau, pur şi simplu, influenţa modei. 

Contactele frecvente ce au loc în diverse domenii ale economiei, 
finanţelor, comerţului, afacerilor bancare, economiei de piaţă au avut ca 
rezultat o adevărată încărcare a dicţionarului limbii ruse cu 
anglicisme/americanisme.  

Pe de altă parte, situaţia politică instabilă nu se poate să nu-şi spună 
cuvântul asupra conţinutului semantic al limbajului politic al lexicului 
individual. Astfel, termenii politici, foste exotisme (парламент, президент, 
спикер, импичмент...) desemnează astăzi noi concepte ale sistemului de stat 
rusesc. În acelaşi timp, a crescut gradul de internaţionalizare a acestor cuvinte, pe 
măsură ce s-a mărit geografia folosirii acestora nu numai în Rusia, ci şi în alte 
foste republici ale fostei Uniuni Sovietice. Cuvinte ca парламент sau спикер 
reprezintă denumiri neoficiale care le depăşesc prin utilizare pe cele oficiale. 
Aşadar, în zilele noastre, politica atrage o largă răspândire a anglicismelor pe 
teritoriul lexical rusesc, în contextul relaţiilor internaţionale lărgite. 

Activizarea intensivă a împrumuturilor în limba rusă contemporană 
este determinată şi de modificările cardinale ce au loc în conştiinţa ruşilor şi, 
în special, în conştiinţa tinerilor. Acest motiv se bazează pe ipoteza potrivit 
căreia SUA reprezintă centrul de unde se lansează principalele tendinţe în 
diverse domenii ale activităţii umane.  

 105



Specificitatea comunicaţională este una dintre cauzele apariţiei noilor 
cuvinte şi concepte, iar rolul principal în transmiterea informaţiilor şi în 
comunicare îl au, fără îndoială, mass-media. 

În ultimii 15 ani, cu siguranţă Rusia s-a schimbat, s-au schimbat 
oamenii şi s-au schimbat şi mass-media. Presa, radioul, televiziunea 
răspândescm, în mod constant, termeni noi şi, astfel, limbajul comunicării în 
masă se dezvoltă cu un pas înainte şi influenţează puternic toate stilurile 
vorbirii. Mass-media reprezintă principala poartă de intrare a neologismelor, 
iar motivul de bază al acestui fenomen este faptul că mass-media transmite pe 
deplin dinamica oricărei limbi, acestea concentrează mai mult decât orice 
specificul lexicului rus contemporan, ca rezultat al orientării acestora spre 
actualitatea conţinutului şi formării lexicale. 

Abaev consideră că soarta împrumuturilor, existenţa lor în limba-
receptoare, este legată de conceptul de „mentalitate lingvistică” sau 
ideosemantică, „marea semantică”, apropiat de conceptul de „formă internă”. 
Mişcările fundamentale în viaţa şi în concepţia despre viaţă a poporului rus au 
modificat imaginea ideosemantică a multor cuvinte. 

În zilele noastre, corelarea la astfel de unităţi lexicale este complet 
diferită, ceea ce demonstrează schimbările ideosemantice ale împrumuturilor 
de-a lungul vremii. Să luăm, spre exemplu, cuvântul „бизнес” (business), cel 
care trezeşte emoţii pozitive în rândul multor vorbitori. Deosebirile 
fundamentale în „evaluarea” neologismului se nivelează, iar în conştiinţa 
ruşilor acest cuvânt nu este asociat în primul rând cu magazine, fabrici sau 
mine, ci cu office-urile unde se fac marile afaceri.  

După părerea lui V.G. Kostomarov, alte motive ale afluxului masiv de 
anglicisme în limba rusă reprezintă influenţa modei şi chiar gustul lingvistic 
al societăţii dintr-un anumit moment al existenţei acesteia. În general, oamenii 
evită efortul suplimentar acolo unde se pot descurca şi fără acesta. 

Cu toate acestea, împrumuturile lingvistice sunt procese lexicale 
normale, iar dacă o anumită parte a acestor anglicisme se fixează în limba 
literară, aceasta este doar o reflectare a situaţiei limbii ruse într-un anumit 
moment al dezvoltării acesteia. Astăzi, noi încă ne aflăm în interiorul 
procesului de expansiune a americomaniei şi, desigur, societatea rusă 
reacţionează la acesta diferit. Limba, ca orice alt sistem, are propriile sale legi 
şi mijloace de funcţionare. După cum reiese şi din experienţa perioadelor 
anterioare, cel mai bine ar fi să judecăm beneficiile expansiunii lingvistice cu 
trecerea timpului, după ce sistemul lingvistic dat şi-a însuşit deja şi 
aprofundat noul material lingvistic, înlăturând ceea ce nu îi este necesar şi 
păstrând ceea ce îi este util. Se pare că, momentan, nu ne rămâne decât să 
analizăm acest proces din cât mai multe puncte de vedere.  
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