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Mostenirea latină si influenta latino-romanică , , , 

în limba română modernă 

Gheorghe Chivu 

Lexicul românei literare moderne, forma limbii noastre de cultură constituită practic 
în cursul secolului al XIX-lea, a fost o modalitate marcată de evidenţiere, alături de 
ortografia etimologizantă, a originii latine a limbii române şi a apartenenţei sale la 
familia limbilor romanice. Acest lexic a constituit totodată un mijloc elevat de înnoire 
culturală şi, concomitent, un mod de reintegrare programatică a scrisului românesc 
într-un spaţiu spiritual de care românii fuseseră izolaţi o perioadă foarte lungă de timp. 

Expresie directă a nivelului de cultură, materială şi îndeosebi spirituală a societăţii 
româneşti, acest lexic a fost imaginat, începând din epoca iluministă şi continuând, cu 
accente bine marcate, în perioada latinismului academic, ca parte definitorie şi repre
zentativă a unui sistem lingvistic ce trebuia să aibă ca principii de funcţionare şi reguli 
de dezvoltare respectarea „firii", a „geniului" limbii noastre şi subordonarea faţă de 
legile care guvernau funcţionarea sistemului (fonetic şi lexico-gramatical) moştenit din 
latină. 

În cadrul acestui „imaginar", ce a avut reflexe deopotrivă culturale şi lingvistice 
(limba română literară modernă este, în perspectivă diacronică, un construct intelectual 
bazat pe normare explicită în sens larg romanic), cele două componente ale lexicului 
literar, patrimoniul lingvistic, adică fondul moştenit din latină, şi lexicul neologic 
latino-romanic, marcă a modernizării unui idiom ce nu a avut timp îndelungat legături 
cu spaţiul lingvistic originar, au fost gândite să funcţioneze complementar. Norma ide
ală, urmărită în toate planurile limbii imediat după anul 1800 (începând cu latinismul 
ardelean, continuând, coerent, în deceniile dominate de spiritul raţionalist al lui Ion 
Heliade Rădulescu, iar apoi, mai consecvent, dar şi mai restrictiv, în epoca latinismului 
academic), a fost motorul creării limbii române literare moderne. 

În cadrul lexicului elevat ce trebuia acum creat, alături de fondul principal de cuvinte, 
păstrat de la începuturi şi folosit constant în uzul literar încă din epoca celor mai vechi 
texte româneşti cunoscute, au fost actualizate, în primele scrieri datorate mişcării ilu
ministe ardelene, multe cuvinte vechi ce aveau uneori circulaţie exclusiv regională, 
nord- sau sud-dunăreană (variantele istorice ale limbii noastre erau concepute ca părţi 
componente inseparabile ale românei istorice), pentru că reflectau fondul lexical origi
nar. Au fost apoi create pe baza „ vorbelor de rădăcină" (adică pornind de la cuvintele 
moştenite şi utilizând tipare derivative păstrate şi ele din latină) lexeme sau structuri 
lexicale de tip neologic (similare calcurilor). Neologismele, extrem de numeroase, 
preluate constant din latina literară, respectiv din limbi romanice „surori" (italiana şi 
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franceza), şi selectate, în lucrările normative din a doua jumătate a veacului al XIX-lea, 
pe baza apartenenţei la fondul latinesc (în epoca latinismului academic se recomanda 
eliminarea împrumuturilor romanice pentru care nu putea fi identificat un etimon prim 
în limba latină), au fost românizate prin adaptare fonetică şi morfologică, dar nu o dată 
şi prin adaptări de tip analogic, respectiv prin calc, după legi, respectiv tipare derivative 
vechi. (Neologismele trebuiau să se prezinte obligatoriu în „haine româneşti", opinau 
multi normatori ai limbii noastre literare.) Împrumutul lexical din latină, ,,mama limbii 
române", sau din limbile romanice importante pentru noi din punct de vedere cultural 
(,,limbile-surori"), cu preferinţă pentru lexemele moderne cu origine italiană sau franceză, 
a fost necesar pentru crearea unui mijloc de expresie adecvat conţinutului noilor scrieri 
literare. El a umplut deopotrivă golul lăsat de ieşirea din uz, în etapele precedente ale 
istoriei limbii noastre, a unor vechi lexeme moştenite şi a oferit alternativa considerată 
necesară pentru multe cuvinte împrumutate în timp, din surse neromanice, de limba 
română. (Apar astfel, nu doar în plan istoric, ci şi în sincronie, o serie de dublete etimo
logice care întăresc fondul latinesc, originar, al limbii române şi permit variaţia formală 
a exprimării, dovadă de bogăţie şi de expresivitate lingvistică, nu doar în uzul literar.) 

Fondul latin, revitalizat şi învestit cu noi funcţii culturale, şi împrumutul neologic 
latino-romanic, indispensabil nu doar pentru exprimarea unor concepte noi, ci şi pentru 
afirmarea românei ca limbă de cultură modernă, constituiau forme aparent distincte, 
opozabile chiar, ale romanităţii lexicului românesc literar. Ambele erau însă necesare 
pentru integrarea limbii române moderne în spaţiul cultural occidental. Cercetarea 
structurii, a evoluţiei şi a rolului acestor două componente importante ale vocabularului 
literar actual permite evidenţierea relaţiei complexe instituite între 
dovadă de vechime şi de continuitate în spaţiul originar, şi imaginarul deopotrivă ling 
vistic şi cultural, înţeles, în epoca de constituire a normelor românei literare moderne, 
ca proiectare în planul limbii a unei concepţii lingvistice şi politice identitare. A fost o 
epocă de trecere nu totdeauna lină de la norma reală, susţinută de majoritatea exponen
ţilor culturii scrise, la norma ideală, dorită de instituţiile normatoare oficiale, epocă în 
care se constată transferul, respectiv integrarea unor valori şi forme ce ţineau de tradi
ţie în aspectul modern, instituit oficial în cadrul limbii noastre de cultură. 

Patrimoniul lexical moştenit, marcă a latinităţii limbii române 

,,În cărţile cele besericeşti numai o dialetă este la toţi" 

Devenită unitară în cartea destinată slujbei încă la mijlocul veacului al XVIII-lea, 
printr-un consens remarcabil stabilit între oamenii de cultură ai vremii, în primul rând 
înalţi slujitori ai Bisericii, dar şi cărturari laici, şi ca urmare a difuzării tipăriturilor 
munteneşti de o parte şi de alta a Carpaţilor (Ghetie, 1975), limba română literară avea, 
în momentul pătrunderii influentelor iluministe în spaţiul românesc, respectiv al debu
tului mişcării cultural-ştiinţifice denumite în mod curent Şcoala Ardeleană, un lexic 
bogat şi divers ca provenienţă. 

Utilizat constant în „cărţile de obşte ale neamului românesc" (Budai-Deleanu, 
1818/2011), acest lexic, adaptat la nevoile unei culturi de tip tradiţional şi aflat de mult 
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 diavol -
 adunare  lume  cer  nou  stea  vânt  nor  

 tunet  vale  adânc  an  noapte  ieri  
 piele  cap  crier  ochi  nas  nare  

ureche  genunche  os  picior  sânge  
vine

 mântuire  duh  rai  deal  
 pârâu  trup  stomac  gângav  

 eretic  planet  baston  
maieran  cioaie  adamant

 

PATRIMONIU ŞI IMAGINAR LINGVISTIC 

timp sub influente sud-est europene, era încă marcat de prezenţa a numeroase slavonisme, 
caracteristice nu doar limbajului religios, iar dominanta neologică o constituiau foarte 
frecventele împrumuturi neogreceşti (Gâldi, 1939) şi, deloc surprinzător pentru deschi
derea faţă de cultura occidentală, manifestată tot mai evident în epocă de cultura româ
nească, numeroasele neologisme latineşti şi romanice, pătrunse în vechiul nostru scris 
literar de regulă prin traduceri sau datorită culturii individuale a unor cărturari remar
cabili (Chivu ., 1992). (Împrumuturile latineşti din Transilvania secolelor al XVII-lea 
şi al XVIII-lea individualizau de regulă scrierile religioase de rit apusean şi documentele 
administrative, în vreme ce, în provinciile româneşti extracarpatice, ele caracterizau în 
primul rând scrierile laice.) 

Patrimoniul lexical moştenit din latină, dominant numeric în toate etapele vechii 
noastre limbi literare, deţinea însă, şi înainte de anul 1800, nu doar în limba vorbită, ci 
şi în textele scrise, primatul. În cadrul fondului principal de cuvinte consemnat în textele 
vremii, lexemele păstrate din limba latină reprezentau 62,33 % , iar împreună cu deriva
tele ce aveau la bază cuvinte moştenite formau 71,25% (Tudose, 1970), cifrele fiind 
întru totul concordante cu cele stabilite prin cercetarea monumentelor scrisului vechi 
românesc (Dimitriu, 1973; Gheţie ., 1982). 

Susţin această constatare ce vizează deopotrivă structura şi originea lexicului literar 
din deceniile de început ale limbii române literare moderne, dovedind continuitatea şi 
stabilitatea patrimoniului lexical moştenit, listele de cuvinte întocmite de Samuil Micu 
şi Gheorghe Şincai pentru ilustrarea componenţei vocabularului limbii române, ca bază 
pentru deprinderea de către străinii vorbitori de limbă latină a lexicului românesc uzual, 
cuprinse în , prima noastră gramatică 
tipărită. Cuvintele moştenite din latină, ilustrând câmpuri lexicale importante pentru 
comunicarea curentă, sunt în aceste liste net majoritare (386 din 486, în ediţia din 1780 
a gramaticii ; Micu, Şincai, 1980) : zeu, tată, fiu ; viaţă, a fi, , blăstăma, băsea 
recă, tâmplă, , şerb; , lună, , foc, ţară, , negură, 
fulger, , păşune, deşert, râpă; , lună, săptămână, zi, 
amiază, cină, prânz; , păr, , frunte, , lacrimă, , bucă, 

, gură, limbă, coapsă, , inimă, plumână, rănunchi, 
, beşică etc. Alături de acestea, cei doi învăţaţi iluminişti le recomandau celor ce voiau 

să deprindă uzul limbii române, dovadă de unitate în scrisul literar, o serie de lexeme 
acceptate în vorbirea comună, de diferite origini, inclusiv slavă şi chiar slavonă (deşi 
cei doi autori aparţineau, ca religie, nu ortodoxiei, ci Bisericii Greco-Catolice) : troiţă 
,,treime", , nălucă, candelă, icoană; bură, năduşeală, trăznet; 
luncă, , ceafă, obraz, grumaz, , pleşug ; năframă, călămar, 
cerneală; mânz, fiastru), şi, important pentru componenta fondului lexical considerat 
ilustrativ pentru exprimarea românească elevată în deceniile anterioare şi imediat urmă
toare anului 1800, numeroase împrumuturi moderne, latineşti, greceşti sau romanice 
(mai multe, în mod firesc, în ediţia revizuită a gramaticii, imprimată în 1805): ipocrită 
subst. mase., , dogmă, penitenţie; , cometă, eclipsă; pălărie, ; tulpă 
,,lalea", , mintă „mentă" ; tigridă, ,,diamant" şi altele. 

Situaţia se repetă, în aceleaşi coordonate de bază, în gramatica germano-română alcă
tuită (după modelul cărţii lui Samuil Micu şi Gheorghe Şincai) de Ioan Piuariu-Molnar 
(Deutsch-Walachische Sprachlehre. Gramatică germano-română, Viena, 1788). Iar 
constatările acestor lucrări, ce aveau deopotrivă caracter didactic şi normativ, sunt confirmate 
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 bob  brici  blid  bogat  cerni  glas  
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trup

[ ]
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duh  mântuire  mântuitor  rai  cucer-
nicie  evlavie sânt 
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de notaţiile făcute de Ioan Budai-Deleanu în introducerea la Lexiconul românesc-nemţesc 
(manuscris finalizat în 1818). Marele cărturar constata, în consens cu contemporanii 
săi, că, în lexicul literar uzual la cumpăna veacurilor al XVIII-iea şi al XIX-iea, cuvin
telor moştenite, ,,strămoşeşti", dominante în uz (în raportul asupra situaţiei din Bucovina, 
întocmit foarte probabil în anul 1805, considera că acestea reprezintă două treimi din 
total; Budai-Deleanu, cca 1805/2011, p. 783), li se alăturau, întrucât erau general 
folosite, fiind deci utile şi importante, lexeme de origini diferite, inclusiv împrumuturi 
vechi slave, între care: , cerneală, , ciudă, clădi, fală, 

, grămadă, grijă, luncă, milă, , nătâng, nărav, obraz, pavăză, 
şi altele. Spre deosebire însă de Samuil Micu şi Gheorghe Şincai, care păstrau, 

spre exemplu, în vocabularul „despre zeu adică dumnezeire , spiriti (duhuri) şi cele ce 
se cuvin lor" din , slavonisme intrate în terminologia religioasă de bază, uzuală 
în întreg spaţiul românesc (precum , troiţă, , nălucă, 

sau ), înlocuind doar sfânt cu originarul (Micu, Şincai, 1805/1980), 
Ioan Budai-Deleanu considera că româna literară, dorită a fi expresie a culturii româneşti 
laice, nu trebuia să retină vorbele „sloveno-ruseşti", specifice, în planul terminologiei 
ortodoxe oficiale, scrierilor bisericeşti tradiţionale (Budai-Deleanu, 1818/2011). 

În ciuda acestor numeroase influente lexicale străine, fireşti la scara istoriei popo
rului şi a limbii române (de altfel, ,,nicio limbă, nicio naţie nu e nemestecată", constata 
Paul Iorgovici în Observaţii de limba rumânească, 1799), învăţaţii vremii afirmau că 
„limba poporului romanilor celor de demult vecuieşte până astăzi în gura românilor 
noştri" (Maior, 1819, p. 63). Iar româna, afirma Ioan Budai-Deleanu în introducerea la 
Lexiconul românesc-nemţesc, ,,rămâne ea în sine purure adevărată fia limbii lăteneşti şi 
sora limbei italieneşti. Adevărat, acum încă proastă adică simplă, neprelucrată şi în 
văşmânt schiticesc învălită, însă care poate să priimească toate acele îndreptări ce au 
priimit până acum limba italienească" (Budai-Deleanu, 1818/2011, p. 716). 

,,Văşmântul schiticesc", adică grafia chirilică, ascundea, afirmă nu doar creatorii, 
ci şi toţi adepţii primelor variante ale scrisului etimologizant, originea adevărată a fon
dului principal lexical al limbii noastre, patrimoniul identitar moştenit de română din 
limba latină. Iată ce scria Petru Maior în Dialog pentru începutul limbei română: ,,Drept 
că, până vor scrie românii cu slove ciriliceşti, niciodată nu vor fi vederoase cuvin
tele latine în limba română ... De câte ori mi s-au întâmplat mie de îndoindu-mă de vrun 
cuvânt oare latinesc este, cât l-am scris cu slove sau litere latine, îndată cu strălucire i 
se văzu latina lui fată şi părea că râde asupra mea de bucurie, că l-am scăpat din sclavie 
şi de calicele ciriliceşti petece" (Maior, 1819, pp. 72 

Schimbarea alfabetului chirilic cu un alfabet de tip latin specific pentru limba noastră ( ante
rior, scrisul românesc cu litere latine preluase modele ortografice maghiare, germane 
sau italieneşti) urma deci să ofere, în formularea lui Petru Maior (din Orthographia 
Romana sive Latino-Valachica, una cum clavi, 1819), alături de unitatea formală, de 
expresie, şi de posibilitatea de normare fonetică şi gramaticală în cadrul românei literare 
moderne, ,,cheia" necesară pentru evidenţierea originii latine a fondului principal din 
lexicul românesc. Conducea la acelaşi rezultat analiza istorică a limbii, după cum opina 
Paul Iorgovici în Observaţii de limba rumânească, primul studiu consacrat special lexi
cului românesc şi modalităţilor de înnoire şi de modernizare a lui: ,,La aceasta eu după 
regulele istoriceşti nu caut, ci mă uit numai la rădăcina natiii şi a limbii, care neîndoit 
vine de la cea latinească" (Iorgovici, 1799/1979, p. 14). 
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Acceptând idei ale latiniştilor ardeleni, Ion Heliade Rădulescu nota şi el, nu peste 
multă vreme, privitor la caracterul fundamental latin al limbii noastre, prefaţând 

: ,,Materia ei este romană, adică a sa, forma îi e romană, adică a sa, 
averea ei maternă este mare şi îndestulă" (Heliade Rădulescu, 1847, p. 323). Şi, într-o 
admirabilă demonstraţie a ponderii elementului moştenit în vocabularul românesc uzual 
şi a funcţiei acestuia în comunicare, scria în aceeaşi precuvântare : ,,Am alergat acolo 
de unde ne este şi numele, şi carnea, şi sângele, şi peptul, şi însuşi laptele ce l-am 
supt. Românul în două capete ale esistenţei sale are d-o parte , şi de alta 
iată-i confinii sau hotarele de tot romane. De la un capăt până la altul viază, trăieşte, 
simte, vede, aude, râde, plânge, vorbeşte, îmbiă, şade, doarme, se mişcă, străbate, se 
luptă, sudă ; şi la luptă pune braţ, pept, îşi varsă sângele ... " (Heliade Rădulescu, 184 7, 
p. 332). 

Lexicul moştenit şi unificarea, respectiv Înnoirea 
limbii române literare moderne 

Obiectivul major al mişcării iluministe ardelene a fost, după cum bine se ştie, demon
strarea latinităţii şi romanităţii limbii române şi a românilor, pentru ca astfel să fie 
argumentate şi recâştigate drepturile politice, sociale şi economice ale populaţiei majo
ritare româneşti din teritoriile intracarpatice, iar instrumentele culturale şi ştiinţifice de 
bază pentru atingerea acestui obiectiv le-au constituit limba română şi istoria poporului 
român. Forma nouă a limbii, dată de ortografia etimologizantă, sistemul morfologic, 
concordant nu doar în structuri, ci şi în tendinţe cu cel specific latinei, şi, foarte impor
tant, fondul principal lexical, general utilizat în spaţiul românesc, dovedeau descendenţa 
românei din latină. ,,Limba lătinească este adevărată mama limbii noastre şi izvorul de 
unde au purces limba românească", cum citim în introducerea la 
nesc-nemţesc al lui Ioan Budai-Deleanu, era o idee cu circulaţie generală. 

Româna, mijloc şi scop, urma să acceadă din nou, după modificări de formă şi de 
fond, după normare şi intensă modernizare, la rangul de limbă de cultură, rang pierdut, 
se afirma în epocă (vezi în primul rând Paul Iorgovici, în Observaţii de limba rumâ 
nească), în momentul impunerii latinei populare în spaţiul sud- şi apoi nord-dunărean. 
Se urmărea astfel, printr-o acţiune programatică, dincolo de impunerea unei ortografii 
proprii, în locul celei de împrumut (se evita în felul acesta şi utilizarea scrisului latinesc 
în manieră ortografică maghiară, folosit din secolul al XVI-iea, în Transilvania şi în 
Banat, de românii trecuţi la calvinism), crearea şi în planul culturii laice a unei limbi 
„de obşte", unitară şi modernă, substitut al vechii noastre limbi de cultură, rămasă 
specifică, în primul rând în ceea ce priveşte lexicul, scrisului bisericesc, dar căile de 
obţinere a acestui ultim deziderat nu au fost totdeauna şi nici pentru toţi intelectualii 
vremii aceleaşi. 

Ioan Budai-Deleanu, spre exemplu, abandonând parţial ideea originii obligatoriu 
latineşti a lexemelor recomandate, în deceniile imediat următoare anului 1800, pentru 
a fi acceptate ca literare, selecta pentru lista de intrări din Lexiconul românesc-nemţesc 
cuvintele general cunoscute de toţi românii (reformulare pe alt plan a ideii exprimate 
de Simion Ştefan, la mijlocul veacului al XVII-iea, în predoslovia de 
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buhaiul holubul 

buclucuri  calabalâcuri  
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epuletiurile  tistiile 
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la Bălgrad: ,,cuvintele acealea sânt bune, carele le înţeleg toţi"), bazându-se deci pe 
circulaţia cuvintelor şi pe utilizarea lor de către toţi românii : 

Gândul mieu au fost, dară, să adun numa acele cuvinte ce să află în cărţile şi scrisorile de 
obşte a neamului românesc. Lângă aceasta, şi toate acele cuvinte care sânt obicinuite la tot 
neamul, ori de la care limbă să purceagă, căci, de vreme ce s-au priimit odată de cătră tot 
neamul (precum s-au dzis mai sus), nu să pot dzice mai mult streine, ci proprii a neamului 
românesc. 
Dintru care mai sus arătate urmează : a) că toate cuvintele obicinuite numa la o parte de 
români şi <care> nu să va putea dovedi că sânt adevărate strămoşeşti, adecă purcegătoare 
de la limba lătinească, acele nu pot să poftească ca să să puie la lexicon ; b) toate cuvintele 
ruseşti şi sârbeşti fără de nice o alegere şi trebuinţă băgate la cărţile bisericeşti, având noi 
în locul lor altele chiar româneşti mai vechi şi mai de înţăles, trebuie să lipsască de la 
lexicon. De unde urmează că, având noi în limba noastră cuvintele şi , ar fi 
necuviincios să punem şi bucovinenilor, care cuvinte ceialalţi români nice 
le-au auzit cândva. Însă nice vom dzice scripcă în loc de vioară sau alăută. 
Deci să nu bănuiască dumnealor moldovenii, când nu vor afla aice 
fudulia, , şeretlicul, peşchieşul, şi nenumărate alte, nu de 
mult de la turci şi de la greci împrumutate. Nu să supere nice dumnealor, ardelenii şi 

ungurenii, când în zădar vor căuta , necrăvălăul, , copirşăul, cu 
şi mai multe de aceste. Despre provinţialismurile celor din Ţara 

Românească nu pot să dzic nimica, căci nu am avut prilej a cunoaşte mai de aproape dia
lectul muntenesc (Budai-Deleanu, 1818/2011, pp. 678 

Iar pentru îmbogăţirea noului lexic literar, Ioan Budai-Deleanu apela la limba vorbită 
(în varianta sa general cunoscută, devenită deci populară), acceptând cuvinte de uz 
general care nu aveau sinonime în limba comună, în ciuda originii lor slave sau slavone, 
precum: pocăinJă, sau greşi. Cărturarul se raporta de asemenea la tra
diţia scrisului nostru literar, din care extrăgea adesea cuvinte vechi, luând în considerare 
originea latină a acestora (selecta, desigur, lexeme care „sânt adevărate strămoşeşti"), 
şi recomanda, între altele: ,,trebuinţă", şerb „rob", ,,slănină", meşte „a ames
teca" sau deştinde „a coborî", păstrate în vorbiri locale conservatoare. 

Cei mai mulţi dintre învăţaţii Şcolii Ardelene luau însă constant ca punct de plecare 
pentru instituirea, respectiv pentru îmbogăţirea noului lexic literar doar cuvintele „ toc
mai româneşti", utilizate în zonele (şi implicit în textele) în care se vorbea „cel mai 
bine" româneşte ( cum propunea Gheorghe Şincai în prefaţa 
1783). Iar Petru Maior considera, în consens cu ceilalţi reprezentanţi ai şcolii latiniste 
ardelene, că aceste cuvinte (,,tocmai româneşti") trebuie să fie obligatoriu de origine 
latină. Din acest motiv, el recomanda pentru folosire literară nu doar vechi cuvinte 
dacoromâneşti, precum câştigă „grijă", ,,a trăi", utilizate încă, la început de secol 
XIX, în arii dialectale conservatoare, ci şi lexeme cu origine cert sau doar aparent lati
nească, păstrate în graiul aromânilor (dialectele vorbite de românii sud-dunăreni erau 
considerate parte integrantă a românei istorice), precum vrută „iubită, amantă" sau 
„însă, dar". (Conjuncţia , utilizată nu doar în sudul Dunării, ci şi în graiuri vorbite 
în Banat, a fost cu siguranţă apropiată de Petru Maior şi, sub influenta lui, de alţi lati
nişti ardeleni de it. , doar astfel putând fi explicat ecoul de care s-a bucurat acest 
aparent „cuvânt strămoşesc" în scrieri literare din prima jumătate a veacului al XIX-lea.) 
(Chivu, 2019b). 
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Şi la fel gândise, un deceniu mai devreme, Paul Iorgovici, care scria în Observaţii 
de limba rumânească : ,,Eu doresc a înmulţi limba noastră cu cuvinte luate din vorbele 
de rădăcină a limbei noastre şi aşezate după regulele şi proprietăţile din însa limba 
noastră trase" (Iorgovici, 1799/1979, pp. 77 

Când imagina modalităţi de creare a unui lexic românesc modern, învăţatul bănăţean 
se raporta la cuvintele moştenite general folosite şi deci peste tot cunoscute, dar lua în 
considerare şi vorbele „zăuitate" sau cele păstrate uneori doar în graiuri izolate; pe 
baza acestora opina că trebuie create cuvinte sau structuri lexicale noi pentru a exprima, 
fără apelul la împrumut din limbi străine, idei şi concepte specifice unei culturi moderne. 
„Nominelor şi vorbelor româneşti a căror rădăcină e în limba cea latinească" învăţatul 
bănăţean le aplica tipare derivative „după modu limbii de rădăcină cei latineşti", res
pectând însă „proprietatea limbii şi a pronunţii noastre" (Iorgovici, 1799/1979, p. 34), 
adică operând modificări de tip analogic, cum se vede constant în „exemplurile" cuprinse, 
ilustrativ, în Observaţii de limba rumânească. Pornind de la verbul , el propunea, 
spre exemplu, pentru viitorul lexic românesc literar, o întreagă familie lexicală, în care 
ar fi trebuit să intre forme culte, având la bază verbul moştenit amintit, precum : 

convenienţie, cuviinţă, şi (Iorgovici, 1799/1979, pp. 41 
Un exerciţiu similar, mai apropiat de principiul anterior formulat (crearea unui deri

vat pe baza unui cuvânt moştenit pentru a înlocui un împrumut sau pentru a suplini 
necesitatea acestuia), fusese făcut, foarte probabil tot de Paul Iorgovici, în momentul 
traducerii din limba franceză a „istoriolei" intitulate , tipărită 
în 1794 la Viena, într-un destinat românilor din Transilvania şi Banat. În 
această traducere, , creat din , îl înlocuieşte pe vârstă (vocabula slavă era 
corespondentul aşteptat pentru fr. ) , iar naintej ( creat din ) , ( creat 
din ) , vedeaj ( creat din ) sau zilej ( creat din zi), ultimele preluând sufixul 
lexemului franţuzesc pe care îl echivalează, corespund actualelor împrumuturi neologice 
avantaj, , sejur, respectiv franţuzismului (Chivu, 2016). 

Iar procedeul imaginat de învăţatul bănăţean (model intern de îmbogăţire a lexicului 
moştenit prin derivare în tipare şi ele moştenite) pare să explice apariţia în scrisul lite
rar din prima jumătate a veacului al XIX-lea a unor creaţii lexicale de tipul: 
„existenţă", făptorie „acţiune, activitate", făptoriu „creator", fiinţă „esenţă", fiinţiv 
,,existent", friptoare „arşiţa soarelui", ,,greutate", împăcăciune „împăcare", 
judecământ „instantă de judecată", judecos „juridic", ,,orbire", rotăcime 
,,ecliptică", tăcământ „tăcere" sau vieţual „vital". 

Patrimoniul lexical moştenit ar fi trebuit să fie astfel îmbogăţit pe baza „ vorbelor de 
rădăcină", utilizându-se mijloace interne similare derivării, aplicându-se tipare deriva
tive şi afixe, şi ele de origine latină, în condiţiile respectării ( cel puţin în plan teoretic, 
declarativ) a caracteristicilor conservate de română din fondul originar, latin. Era, în 
fapt, reactivarea şi încadrarea într-un program teoretic coerent, alături de cuvinte moş
tenite ieşite din uz, ale unui procedeu de îmbogăţire a lexicului românesc literar folosit 
frecvent în epoca veche a limbii noastre de cultură, pentru numirea unor concepte 
necunoscute atunci românei. (În scrisul lui Dosoftei au fost semnalate astfel numeroase 
formaţii lexicale ce numeau abstracţiuni, de tipul: adevărătate „adevăr", deşertate 

,,deşertăciune", fericitate „fericire", întregătate „întregime"; asemănăciune „asemă
nare", însoţiciune „unire", luminăciune „luminare", sâmţiciune „simţire", 
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,,unitate, unire"; ,,descoperire, revelare"; ,,trecător, tempo
rar". Iar în scrierile româneşti ale lui Dimitrie Cantemir pot fi întâlnite alte exemple 
similare, precum: ceinţă „esenţă", câtinţă „cantitate" ,feldeinţă „calitate" saufericinţă 
,,fericire".) 

În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, când româna literară modernă, la care 
gândiseră şi pentru care trudiseră nu doar învăţaţii iluminişti, ci şi învăţaţi marcanţi de 
altă orientare culturală, activi în Ţara Românească şi în Moldova, devenise realitate, 
atenţia acordată fondului principal lexical de către autorii primului dicţionar academic 
tipărit, August Treboniu Laurian şi Ioan C. Massim, nu mai avea însă, ca în faza de 
constituire a normelor scrisului românesc modern, rolul de a îmbogăţi patrimoniul 
lingvistic originar şi de a asigura totodată unitatea limbii literare laice. Normatorii 
uzului literar modern, creatori şi în domeniul lexicului ai unor norme ideale, învestite 
cu funcţie prescriptivă, diferite adesea în mod marcat de norma reală, consfinţită de 
uzul elevat în toate domeniile scrisului literar, vizau eliminarea din cadrul fondului 
principal de cuvinte a lexemelor care nu aveau origine dovedit latinească (inclusiv a 
derivatelor de la baze latineşti care utilizau afixe de altă provenienţă). 

Un dictionariu român, demn de acest nume, caută să coprindă toate cuvintele, toate formele 
şi constructiunile de cuvinte câte vreodată s-au scris şi câte mai ales se aud 
în gura poporului român din toate părtile, pre unde soartea a aruncat pre români ; verce 
vorbă, verce formă curat romanică, afle-se ea în verce înghiu, în gura unui cât de mărginit 
număr de români, are dreptul necontestat de a trece în gura totor românilor şi, prin urmare, 
dreptul, de asemenea necontestat, de a căpăta un loc în dictionariul limbei române. Singurul 
criteriu, care caută să conducă pre lexicograful român, este şi nu poate fi decât romanita
tea cuvintelor în formă ca şi în materie. Abaterea de la acest criteriu duce la neîntelegere 
şi, prin aceasta, la periclu, la scisione între fratii de acelaşi sânge, până astăzi aşa de strâns 
uniti prin legămintele limbei. (Laurian, Massim, 1871, p. VI) 

Patrimoniul lingvistic se transformase deci, în decursul primului secol de cultură 
românească modernă, din dovadă a latinităţii limbii române şi modalitate de unificare a 
scrisului literar, în instrument de consolidare a caracterului romanic al limbii noastre 
de cultură (romanitate prin românitate) şi în mijloc de păstrare a unităţii de limbă şi de 
neam. 

Iar ponderea lexicului moştenit rămăsese, contrar unor constatări pripite şi nefondate 
lansate în epocă (precum cele formulate de Alexandru Cihac în prefaţa Dicţionarului 

publicat în 1870), extrem de importantă. (Renumărând cuvintele inventariate 
de Alexandru Cihac, Mircea Seche a constatat că, de fapt, fondul latin al vocabularului 
românesc reprezenta, în acea lucrare, nu doar o cincime, mai puţin deci decât împru
muturile slave, cum considera autorul, ci 45%; Seche, 1966.) Confirmă această pondere 
ridicată a fondului vechi de origine latină nu doar numărul cuvintelor-titlu moştenite 
cuprinse în primele două volume ale Dicţionariului lui August Treboniu Laurian şi Ioan 
C. Massim, ci chiar analiza limbii scrierilor literare din a doua jumătate a veacului al 
XIX-lea, care arată că, cercetând „cuvintele în circulaţiune" (Bogdan Petriceicu Hasdeu), 
proporţia vocabularului păstrat de română din limba latină era covârşitoare (90 % , spre 
exemplu, în rugăciunea Tatăl nostru şi până spre 90 % în Luceafărul eminescian ; 
Dimitriu, 1973). 
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Împrumutul neologic latino-romanic 
si consolidarea romanitătii limbii române • • 

„Neajungerea limbii" române şi neologia 

Dezvoltarea extensivă pe care a cunoscut-o cultura românească laică începând de la 
mijlocul secolului al XVIII-lea, prin extinderea învăţământului laic, prin creşterea 
numărului de traduceri (multe apărute în urma activităţii desfăşurate de adevărate şcoli 
de traducători, în care erau puse în practică autentice programe de transpunere în limba 
română a unor opere considerate importante pentru cunoaşterea literaturii europene), 
precum şi prin diversificarea şi consolidarea domeniilor de interes cultural sau ştiinţific, 
a determinat utilizarea unui număr tot mai mare de împrumuturi neologice, concomitent 
cu amplificarea interesului pentru cunoaşterea şi cultivarea limbii naţionale. (În deceni
ile ulterioare anului 1750 apar, deloc întâmplător, primele gramatici descriptive ale 
limbii române.) 

În această primă etapă de manifestare a ideologiei iluministe, de inspiraţie apuseană 
în Transilvania şi Banat sau cu surse neogreceşti ( care mediau constant transmiterea unor 
idei sau texte venite de obicei din spaţiul italian) în Ţara Românească şi în Moldova, 
lexicul literar cuprindea numeroase neologisme, influenţe ale limbii textelor traduse sau, 
tot mai frecvent, dovadă a unei culturi supraindividuale, ce se depărta tot mai mult de 
spiritul vechiului nostru scris literar. 

Confirmând adesea consemnări lexicale existente în texte mai vechi ( de văzut lista 
surprinzător de bogată de intrări din Dicţionarul împrumuturilor latino-romanice în 
limba română veche; Chivu et al., 1992), cercetările efectuate asupra limbii scrierilor 
alcătuite sau traduse în limba română în perioada 1760 1800 atestă prezenţa, în cadrul 
unui cuprinzător „lexic neologic de cultură generală" (mai sărac, nu doar teoretic, în 
neologisme decât lexicul administrativ-juridic sau decât terminologiile tehnice ori ştiin
ţifice, din ce în ce mai bine individualizate - Ursu, 1962, 2004; Chivu, 1980 1981), a 
multor împrumuturi lexicale precum: abondanţă, adia/orie „indiferenţă", afecciune, 

, alianţie, ambiţie, ,,petrecere", 
bombă, ,,abuz", ,,comedie", , coronă, 
critică, , damă, ,,superstiţie", disţiplină, , elefterie 
,,libertate", eleganţie, ,,elogiu", enigmă, epohă, ,,nobleţe", 

experienţie, fabrică, fandasie „fantezie", fatal, figură, filotimie „generozitate", formui 
,,forma", , gazetă, gheneroz, gratulaţie, graţie, ,,a felicita", himeră, 

, imagina, ,,cinstire; reputaţie", , leftică „lectică", 
liră, 

modă, 

,,strălucire", madamă, magazin „magazie, depozit", metod(ă), minut(ă), 

,,gazetă", ,,noutate", 
paradigmă „exemplu", 
persană, politică „politeţe", 

, pronunţia, protecţie, 
, reformă, 

„morală", muză, , naţie, , novelă 
, ocazione, ofiţer, operă, 

,,consolare", parolă, ,,curiozitate", 
,,civilizat", practic(os) ,,experimentat", prinţipat, 

,,prioritate, întâietate", provinţie, punct(um), 
, sală, scandălă, , sferă, 

simfonie „armonie", ,,compatriot", sistemă, ,,tulburare, emoţie", 
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sumă, şarlatan, ştafetă, tabacheră, tabelă, taraf „partid", (şi ), 
, vizita/ie, , zăifet „petrecere", zefir, zilotipie „gelozie" şi altele. 

Cuvinte întru totul moderne pentru finalul secolului al XVIII-iea, cu etimon cert 
latinesc sau latino-romanic, dar, firesc, dată fiind importanta în epocă, pentru spaţiul 
românesc, a limbii neogreceşti, şi numeroase lexeme cu etimon neogrecesc sau greco-latin, 
care arată că româna literară se înnoise intens într-un interval foarte scurt de timp. 
(Influenta culturală neogreacă, de care s-au lăsat marcate formal şi unele împrumuturi 
latineşti sau romanice - apar în texte forme de tipul 

, fabricarisi, -, îşi va diminua şi apoi îşi va înceta efectele 
lingvistice abia după 1821.) O înnoire apărută ca efect cultural imediat al instrucţiei sau 
al traducerilor, dar adesea şi ca rezultat al unor nevoi directe de comunicare, toate aflate, 
la începutul perioadei amintite, în afara unor preocupări programatice de modernizare 
a românei literare laice. 

Aceste preocupări, ce pun în evidentă dorinţa de cultivare a limbii, pentru ca româna 
să devină mijloc de educare şi modalitate eficientă de modernizare socială şi culturală, 
vor fi corelate într-un sistem şi vor urmări coerent înnoirea în spirit latin a limbii noas
tre de cultură abia după apariţia primelor lucrări normative ale Şcolii Ardelene. 

Paul Iorgovici nota astfel, în Observa/ii de limba rumânească: ,,Se cer cuvinte 
învăţate, care acuma în limba noastră, în care nicio învăţătură nu floreşte, nu se cuprind, 
şi, după judeţul meu, mai bine este a împrumuta aşa cuvinte din limba noastră cea de 
rădăcină decât de aiurea" (Iorgovici, 1799/1979, p. 76). Samuil Micu scria şi el, argu
mentând forme utilizate în traducerea : ,, ... unde lipseşte limba noastră cea 
românească şi nu avem cuvinte cu care să putem spune unele cuvinte, mai ales întru 
învăţături şi în ştiinţe, atunci cu socoteală şi numai cât iaste lipsa, putem să ne întindem 
să luom cuvinte ori din cea grecească, ca din cea mai învăţată, ori din cea latinească, 
ca de la a noastră maică" (Micu, 1799, p. 58). Vasile Ghergheli de Ciocotiş, abordând 
,,cultura limbei şi a graiului", afirma şi el, în introducerea la Omu de lume, că împru
muturile din limbile romanice (,,aieste-s surori dulci încalete cu limba noastră cea veche 
romană") ajută „a îndrepta, tocmi, înmulţi şi înfrumuseţa limba însuşi" (Ghergheli, 
1819, p. 532). Iar nu peste mult timp, Ion Heliade Rădulescu nota în precuvântarea la 
Vocabular de vorbe streine în limba română : ,,Limba noastră e romană ca şi cea latină, 
însă subt o altă fase ; şi acum e vorba numai de a o cultiva, şi a o cultiva înseamnă a o 
curăţi, a o înnobila, a-i da o educaţie după natura ei, şi la educaţia aceasta să fim cu 
luare aminte ca la orice educaţie" (Heliade Rădulescu, 1847, p. 335). 

Susţinerea nevoii de „polire" şi de cultivare a limbii, idee integral iluministă, este 
dublată deci constant la începutul secolului al XIX-iea de ideea împrumutului neologic 
necesar, respectiv de orientarea explicită pentru aceasta spre latină şi greacă, limbile 
ştiinţei şi culturii universale, iar în cazul absenţei cuvintelor necesare din fondul 
greco-latin, spre italiană şi spre franceză. 

Afirmă expres această orientare, explicitând liniile programului de înnoire în sens 
romanic a lexicului românei moderne, Ion Heliade Rădulescu, care, deşi formal com
bătea latinismul ardelean, a preluat şi a rafinat, în prima etapă a activităţii sale, multe 
dintre ideile reprezentanţilor de marcă ai Şcolii Ardelene. (Cel considerat pe bună 
dreptate „părintele limbii române literare" moderne a şi editat pentru prima dată 
ObservaJiile de limba rumânească ale lui Paul Iorgovici în , tăcând 
astfel cunoscută lucrarea în spaţiul extracarpatic şi lăsându-se frecvent influenţat de 
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PATRIMONIU ŞI IMAGINAR LINGVISTIC 

ideile formulate de învăţatul bănăţean.) Iată un fragment semnificativ în acest sens, din 
prefaţa Gramaticii româneşti : 

Fieştecare limbă, când a început să se cultiveze, a avut trebuinţă de numiri nouă, pe care 
sau şi le-a tăcut de la sine referire probabilă la procedeul derivării interne, promovat de 
Paul Iorgovici , sau s-a împrumutat măcar de unde şi mai vârtos de acolo de unde au văzut 
că este izvorul ştiintilor şi al meşteşugurilor ... ; romanii de la greci ; cestelalte natii ale 
Europii, de la romani şi de la greci, acelea care s-au împrumutat şi romanii. Noi asemenea 
o să urmăm şi mai vârtos, când avem de unde. Noi nu ne împrumutăm, ci luăm cu îndrăz
neală de la maica noastră moştenire şi de la surorile noastre partea ce ni se cuvine (Heliade 
Rădulescu, 1828/1980, p. XXVI). 

Procesul de încorporare a neologismelor cu baze latine, ilustrat de 
(1825), primul nostru dicţionar normativ, explicativ şi etimologic tipărit, va fi 

argumentat de Ion Heliade Rădulescu în articolul „Repede aruncătură de ochi asupra 
limbii şi începutului rumânilor" (apărut în , 1832) şi de aici va fi 
reluat în corespondenta învăţatului muntean cu C. Negruzzi (1836). 

Orientându-se în înnoirea şi în modernizarea lexicului în primul rând către latină, 
dar utilizând frecvent şi împrumuturi din italiană (limbă bine-cunoscută tuturor învăta
tilor ardeleni şcoliţi la Roma), iar apoi, din deceniul al treilea al secolului al XIX-iea, 
predominant din franceză, autorii şi traducătorii textelor alcătuite după 1800 introduc 
în uz sau selectează programatic în dicţionare de largă cuprindere neologisme latineşti 
sau romanice ce prefigurează lexicul românesc modern. 

Va proceda astfel Ioan Budai-Deleanu, care include în Lexiconul românesc-nemJesc 
(1818) intrări precum: 

, alianJă, , ambră, 
amfibie, , autograf, avangardă, 
azimut, , bancă, , bibliotecă, bravură, brigantină, cabală, canapă, 
caravană, catastrofă, cazarmă, chitanJă, , comerJ, conversa/ie, , critică, 
diafan, , emfas, 

, escadră, , grafie, 
, mască, , observa/ie, 

, pretenJie, problemă, profan, 
etc. Multe cuvinte-titlu din acest foarte cuprinzător lexicon nu erau însoţite de o marcă 
specială (dovadă, potrivit însemnelor însoţitoare explicitate de cărturarul ardelean, a 
existentei lor prealabile în limbă), altele erau notate cu semne care arătau că fuseseră 
reperate în texte ilustrative pentru terminologia „învăţăturilor şi meşteriilor" sau, indi
caţie ilustrativă pentru rolul acordat lor în lexicul românesc contemporan, că erau 
folosite de toate popoarele „politicite" ale Europei. 

Vor face înregistrări similare sau adesea identice ( dovadă nu doar a utilizării aceloraşi 
principii de selecţie a cuvintelor considerate demne de a deveni literare, ci şi a prezen
tei efective în uz a celor mai multe astfel de lexeme) autorii 
nesc-unguresc-nemJesc, apărut la Buda în 1825 (fără ca cele două lexicoane acum 
amintite să poată fi puse în relaţie directă, de vreme ce lucrarea elaborată de Ioan 
Budai-Deleanu, nefiind imprimată, nu a fost cunoscută autorilor, respectiv revizorilor 
lexiconului budan). În paginile acestui important lexicon, a patra lucrare normativă 
importantă a Şcolii Ardelene (după ObservaJiile lui Paul Iorgovici, lui Samuil 
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acord  adagiu  alabastru  
amigdal apoplexie  atlas  austru  
bal  bancrot  baron  baston  bestie  biscot  briliant  
cabalist  cabalistic  cabinet  cacao  cadavru  cadet  caduc  caduceu  caducitate  cam-

 canal  canonic  capital  
 galant  gelos  

generos  himen  imputare  ipocrit  labirint  linie  magistrat  
materie  medic  moral  nobil numi-
tor  ochean  oculist  opac  pardon  pergament  parlament  
patrie  patriot  pericol  plan  poligamie  politic  
pompos  prescrie  pretext  produce  protocol  pur  respira-

 sacrilegiu  scop  senat  senator  tetra-
pod  tiran  tutore

achita pare-
tisis latrie peristasis  compatriot simpatriot comunica 

 cultiva politisi perierghie -
cultate discolie  exila exorisi heretisi
generos megalopsihie grandoare megaloprepie
amathie  individ ipochimen  lamenta-

parapon libertate  melodie melos amelie  nobil evghenis
arhondie  evghenie protimisi prioritate protimisis

ipolipsis disidemonie)

abonat  abondent  absurd  adio  admira  ado-
lescent  amor  amploia  anarhie  anonim  apartament  apetit  arhaic  ariergvardie  

balcon  belicos  
bloca  buchet  buletin  calibru  calumnie  campion  

colaborator  comediant  concert  
consulta  costium  deplorabile  
dignitate  discordante  drit duel edict  egoist  elegant  
entusiasm  esil  

 genie grav  instruc-
 lacheu  manuscript  

 nobilitate  onore  ordiner  otel paria  pasagiu  

MOŞTENIREA LATINĂ ŞI INFLUENŢA LATINO-ROMANICĂ 

Micu şi Gheorghe Şincai, respectiv Orthographia lui Petru Maior), sunt astfel consem
nate numeroase neologisme latineşti şi romanice, între care : 

,,pom de mandulă", , argilă, armadă, , auriculă, 
, bancă, , bandă, , bibliotecă, 

, azil, 
, cabală, 

for, , capelă, , casă (de bani), catedră, cazarmă, fabulă, falangă, 
familie, flegmă, formă, fruct, fundament, fundaţie, , gazetă, , gelozie, 

, graţie, hemoroizi, , literă, 
, medicină, modă, , muză, natură, , notă, nulă „zero", 

, paradigmă, paragraf, , parolă, 
, planetă, , plasmă, poezie, , pompă, 

, probă, , purgaţie, rată, raţie, 
ţie, sacrificiu, , sală, , statuă, statură, sumă, taxă, 

, umbrelă sau urină (vezi şi Cheie, 1983). 
Potrivit orientării de ansamblu dată de mişcarea iluministă ardeleană procesului de 

înnoire a lexicului românesc literar, orientare programatică devenită evidentă în jurul 
anului 1830, împrumuturile lexicale permiteau cultivarea şi consolidarea proprietăţilor 
originare, latineşti şi romanice, ale limbii române. Promovate prin scrierile Şcolii 

Ardelene şi acceptate tot mai des în Principate, unde învăţaţii ardeleni erau din ce în ce 
mai prezenţi, ca profesori, uneori chiar ca organizatori ai învăţământului naţional, sau 
ca activi oameni de cultură, neologismele latineşti sau romanice dublează şi apoi elimină 
fostele împrumuturi literare cu etimon neogrecesc: (a exoflisi), abdica/ie ( 

), adoraţie ( ), circumstanţă ( ), ( ), 
(pliroforisi), corespondenţă (alilografie), ( ), curiozitate ( ), difi 

( ), distanţă (diastimă), ( ),felicita ( ), gelozie (zilotipie), 
(filotimos), generozitate ( ), ( ), ignoranţă 

( ), indiferent (adiaforos), indiferenţă (adia/orie), ( ), 
ţie ( ), (elefterie), ( ), neglijenţă ( ), ( ), 
nobleţe ( ), prefera ( ), ( ), recompensă 
(filodorimă), reputaţie ( ) sau superstiţie ( 

După 1830, neologisme tot mai numeroase, preluate din latină (în primul rând în 
Transilvania şi în Banat), dar şi din italiană şi tot mai frecvent din franceză (cu precădere 
în scrierile munteneşti şi moldoveneşti), conturează deja, în ciuda oscilaţiilor fonetice 
sau de încadrare morfologică şi în pofida coexistenţei a numeroase variante etimologice, 
apropiate uneori (fapt firesc pentru o influenţă cultă) de forma scrisă a cuvintelor noi, 
alteori de rostirea acestora, un lexic literar modern, din care făceau deja parte, spre 
mijlocul secolului al XIX-iea: , actriţă, 

au(c)tor, azard „hazard", , balustradă, bancrută, baricadă, , bilanţă, 
, braţelet(ă), , cabriolet(ă), , caricatură, 

civilizat, clas(ă), , compoziţie, , conjugal, consiliu(m), 
, convenţie, conversaţiune, , curiozita, dedicaţie, delicateţă, 

, dramă, ,,drept", , educaţie, 
, epocă, ,,exil", etichetă, euforia, exelenţie, fabrică, facilitate, fantazie, 

favor,fineţă,forte(re)ţă, generaţie, ,,geniu", , iluziune, imposibil(e), 
ţie, iustiţie,jandarm,jurnal, , liberal(e), loghică, mag(h)ic, manieră, 
naţie, , novelă, ocaziune, ofiţial, ,,hotel", 
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pericul  pietate  reclama  reco-
menda  reglement  secul  
stridente  sublimitate  talant  univers  

 voiagiu.

patrio-
tismos  enthusiasmos  cliros

 comision
privileghium  coleghium  centrum  punctum

 liberta  cvalita

-

 abdicere  abdomine  
abiecere  abiectare  abiect  abiete  abietin  abitabile  abitatoriu  abitat  
abit  abituale  abituare  abituat  abitudine  abituire  abituriente  ablactare  
ablactat  ablegare  ablegat  abluire  abnorm  abomas  abomi-
nand  abort  abortare  abortire  abortiv  abradere  abrodere  abrotonit  abrotonoide  
abroton  abrupere  abrutire  

 abstemiu  abstrudere  accelerativ  accepere  acceptoriu  acce-
rere  accidere  accingere  accipitere  aclimare  aclimatare  aclinare  acli-

 aclinat

Glosariul

PATRIMONIU ŞI IMAGINAR LINGVISTIC 

, portofoliu, prezident, profum, prozator, prudent(e), 
, rol(ă), romanţ(ă) ,,roman", seanţă, , sentenţie, sentinelă, statuă, 

, şenă „scenă", tablo(u), ,,talent", trag(h)edie, , uvraj, 
vacanţie sau 

Derapajele latinizante din Ardeal, cele italienizante din Ţara Românească sau con
secinţele acceptării a numeroase împrumuturi prea fidele modelului francez în Principate 
( exagerări combătute în multe dintre operele comice ale vremii) nu afectează imaginea 
de ansamblu a acestui vocabular. Până în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, el fusese 
influenţat în mod predominant de modelul latinesc şi devenise practic, prin uz îndelun
gat şi diversificat, lexic literar cu circulaţie şi utilizare generale. Un uz care confirmase 
cerinţele formulate de Ion Heliade Rădulescu în deceniul al patrulea al secolului, la 
sfârşitul epocii dominate de acţiunea reprezentanţilor Şcolii Ardelene, epocă de conturare 
a normelor şi de stabilire a direcţiilor de dezvoltare pentru româna literară modernă. 

Trebuie să ne împrumutăm, dar trebuie foarte bine să băgăm seamă ... Trebuie să luăm 
numai acelea ce ne trebuie şi de acolo de unde trebuie şi cum trebuie. Unii nu voiesc 
nicidecum să se împrumute şi fac vorbe nouă rumâneşti. .. Alţii se împrumută de unde le 
vine şi cum le vine ; de iau o vorbă grecească, o pun întreagă grecească, precum 

ş.c.l.; de iau de la francezi, o pun întreagă franţozească, 
precum na/ion, ocazion, ş.c.l.; de iau de la latineşte, le pun întregi latineşti, 
precum ş.c.l.; de iau de la italieni, asemenea, 
precum so/ieta, ş.c.l. Vorbele streine trebuie să se îmfăţoşeze în haine 
rumâneşti şi cu mască de rumân înaintea noastră. Romanii, strămoşii noştri, de au priimit 
vorbe streine, le-au dat tiparul limbii lor ... Francezii, asemenea ... , precum şi italienii. .. 
Asemenea şi noi, de vom voi să rumânim zicerile aceste toate, trebuie să zicem ... după 
geniul şi natura limbii. (Heliade Rădulescu, 1828/1980, pp. XXVII XXIX) 

În epoca latinismului academic, când apar lucrări normative importante pentru 
domeniul lexicului literar (precum Dicţionariul limbei române al lui August Treboniu 
Laurian şi Ioan C. Massim), se propune continuarea procesului de îmbogăţire a voca
bularului elevat cu numeroase împrumuturi latineşti, multe (autentice latinisme, fără 
suport în scrisul literar al vremii) având formă similară cuvintelor cu origine latină 
utilizate şi de alte limbi romanice de cultură : abatesă, abaţiale, 

absinţiare, 

, abiecţiune, adj., 

, ablegaţiune, 

, abrupţiune, abruptură, 
, abstenţiune, 

, ablacţiune, 
, abluţiune, 

, abscedere, abscindere, abciziune, 

, accipitrină, 
naţiune, , lista (formată din exemple extrase dintr-o singură literă a proiectului 
de dicţionar academic tipărit în anii 1871-1877) putând fi oricând amplificată. 

Concomitent, August Treboniu Laurian şi Ioan C. Massim încearcă să normeze, 
printr-o serie de restrângeri de tip purist, chiar inventarul de neologisme preluate de 
uzul literar din franceză, considerând că în felul acesta va fi respectat „geniul" limbii 
române, fiind totodată mai bine apărată puritatea originară a vocabularului nostru literar. 
Aşa încât cei doi latinişti cer eliminarea din uzul elevat a unora dintre împrumuturile 
recente franţuzeşti, acestea fiind incluse nu în corpul, ci în primului dicţionar 
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abandonare  adio  
aghiotant  amor  asasin  atu  avarie  
balcon  bigot  bilet  briliant  brunet  cadet  
canalie  cochet  complot  control  corset  costum  creion  debut  

 galantom  galop  gera  grava  
 imparisilabic  instrumentist  lacheu  loialitate  maltratare  

 masacru  mesager  monosilabic  mucilaginos  mus-
 normativ  orgolios  parapet  parter  pasa-

ger  penel  pichet  pledoarie  pontonier  portret  rabat  
 revelion  scontare  

 tricot  vagon.

banalitate  
 bastard  bloc  brav  buget  bulevard  club  echipament  gentleman  

meeting  milord  pachebot  punci  rang toast  autorii Glosariului 

limbagiu  patronagiu  pilotagiu
materialnic necomplect  necomparabil  
nedeclinabil  nedeterminare  nedomesticire

buchet
boscet buscet tablou tabel

capabil capace
cantonier cantonariu

batalion batalioniu
bataioi intratabil intractabile livrea

[ ]
trotoar

[
] trotariu

baston  
canton  musicant  pantalon  pavilion  portal  local  recent  rural 

MOŞTENIREA LATINĂ ŞI INFLUENŢA LATINO-ROMANICĂ 

academic tipărit, alături de „ vorbele. . . străine prin originea sau forma lor, cum şi cele 
de origine înduioasă", ,,mai mult sau mai puţin ieşite din uzul limbei". Cităm, dintr-o 
listă ce poate fi uşor completată, neologisme precum : , afişare, 

, agrafă, alfabet, , anchetă, arcadă, , avangardă, 
, balustradă, bancă, barieră, , bizar, , bufet, 
, clică, , escadră, escortă, 

feerie, filtrare, franc, furnitură, , ghilotină, girafă, , gripă, 
harfă, , lornetă, madonă, 

mansardă, marionetă, , meschinărie, 
chetă, muselină, nobleJe, , pamflet, pancartă, 

, piesă, , primadonă, rachetă, 

rafinărie, refren, relief, rentă, , ruladă, rutină, scală, schiJă, , stampă, 
şalupă, şef, şosea, toaletă, sau 

Pentru o parte dintre aceste neologisme, utilizate uneori frecvent în scrisul literar al 
vremii şi menţinute ulterior în româna modernă, precum : , bandă, bară, 
baricadă, , broşă, ,frac, 

sau cereau eliminarea 
din norma literară pentru că, provenind (sigur sau probabil) din germană sau din engleză, 
ele nu aveau un etimon prim latinesc. Pentru , pentru 

, pentru lănciaş, salonaş sau pentru , nedecifrabil, 
se propunea eliminarea din uzul literar ele

vat, întrucât derivatele inventariate fuseseră formate cu un afix de origine neromanică. 
Atenţi la „geniul limbei" şi la norma lexicală ideală pe care încercau să o impună, 

A.T. Laurian şi Ioan C. Massim respingeau şi unele derivate (franţuzeşti sau româneşti 
cu bază franceză) care nu respectau fonetismul cuvântului de bază, tipul de derivare, 
respectiv forma sau sensul consacrat al afixului, recomandând totodată ceea ce ei con-
siderau a fi „forma cea mai convenită limbei" noastre literare. În loc de , propu-
neau de aceea sau , în loc de ruletă, roletă, în loc de sau 
tabelă ; în loc de bancnotă, banconotă, în loc de bancrută, bancaruptă ; în loc de 
bizarerie recomandau bizarie, în loc de bufonerie, bufonie, în loc de 
în loc de , în loc de castanietă, căstănuJă sau căstănioară sau în 
loc de prefaJă, prefaJiune (penultimul lexem părându-li-se a fi, din cauza corelării sen
sului prefixului cu cel al bazei, ,,aproape un nonsens"). 

În numeroase alte cazuri, autorii primului DicJionariu academic tipărit considerau 
că forma unui cuvânt nou este „fedoasă", ,,spurie" sau chiar „scâlciată", deoarece 
încadrarea acestuia în sistemul fonetic şi morfologic românesc ar fi cerut, în opinia lor, 
o altă manieră de adaptare. Astfel, în loc de , ,,limba noastră cere 
sau " ; în loc de era considerat corect „poate că 
s-ar acomoda ... întrucâtva limbei noastre, dacă s-ar traduce adică transpune în forma 
librelă"; în loc de paradă credeau că ar fi trebuit acceptat parată; iar , care 
„are o fisionomie prea străină", ar fi putut primi, în caz de necesitate realitatea urbană 
a momentului cerea folosirea lexemului , forma , care „n-ar fi aşa de antipatică". 

Nu corespundeau, în sfârşit, sistemului de norme imaginat de componenta latinistă 
a mişcării academice, pentru că aveau o altă încadrare morfologică decât cea aşteptată 
(aveau adică altă desinenţă, alt gen sau ilustrau o altă conjugare decât tiparul moştenit 
din limba latină, ce ar trebuit fără excepţie respectat), neologisme precum: 

, respectiv (care „s-ar 
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-e logie logiu
pompon esprimare espremere insinuire 

insinuare repercutire repercutere resumare resumere).

-

PATRIMONIU ŞI IMAGINAR LINGVISTIC 

putea corege" prin forme cu desinenţa ) , (pentru care „ar fi de preferit ")' 
pomponă (,,mai bine ar fi mase. "), (în loc de ), 
(în loc de ) , (în loc de ), (în loc de 

Prin respectarea „geniului", a „firii" limbii române, ale cărei caracteristici, extrase 
din fondul originar latin, erau considerate imuabile, obligatoriu de respectat în toate 
nuanţele şi detaliile lor pentru a nu altera, în concepţia latiniştilor din mişcarea acade
mică, puritatea fondului originar, apărea, în cazul noului fond lexical neologic, o con
tradicţie între uz, înnoit după model preponderent romanic, şi norma literară preconizată, 
în esenţă conservatoare, cu toată orientarea către modelul latinesc, dar contravenind 
evoluţiei în timp a limbii române. (Legile de evoluţie care funcţionaseră în epoca de 
trecere de la latină la română îşi încetaseră de mult timp acţiunea.) 

Îmbogăţirea neologică a limbii române cu numeroase împrumuturi latineşti şi roma
nice, proces desfăşurat pe tot parcursul secolului al XIX-iea, urmare a dezvoltării fireşti 
a culturii româneşti scrise, dar şi consecinţă a acţiunii şcolii latiniste, intra astfel parţial 
în contradicţie, în epoca latinismului academic, cu încercarea deliberată de purificare a 
lexicului literar prin eliminarea lexemelor (inclusiv romanice) cu origine nonlatină. Era 
o contradicţie evidentă între norma literară reală, care se va impune prin uz, şi norma 
literară ideală, promovată şi apărată de publicaţiile academice. Recomandările (nu tot
deauna respectate) ale autorilor Dicţionariului limbei române ilustrau însă, în fapt, 
aceeaşi încercare de consolidare a caracterului romanic al limbii române pe care o 
iniţiaseră iluminiştii ardeleni. Consolidare ce urma să fie obţinută de această dată nu 
prin mijloace interne, ci prin împrumut din lexicul latinesc sau romanic. 

Neologismele „trebuie să se imfăţoşeze in haine rumâneşti" 

Evoluţia formală a lexicului neologic în procesul de modernizare a românei literare pune 
în evidentă, ca tendinţă generală, bine-cunoscută din toate etapele de evoluţie a limbii 
noastre de cultură, integrarea noilor lexeme specifice uzului elevat în sistemul lingvistic 
originar, prin acomodare fonetică şi prin adaptare morfologică. Procesul se constată şi 
în secolul al XIX-iea, în ciuda oscilaţiilor sau a controverselor teoretice manifestate în 
privinţa formei limbii literare şi contrar situaţiei consemnate în perioade diverse de timp, 
respectiv în provincii aflate sub diferite influente culturale directe. (Scrierile alcătuite 
în Transilvania, în Banat şi, parţial, în Bucovina au încă, din cauza limbilor oficiale 
utilizate şi a modelelor culturale urmate, o situaţie sociolingvistică deosebită de aceea 
ilustrată de textele elaborate în Principate.) Cerinţa formulată de Ion Heliade Rădulescu 
în perioada de început a normării limbii române literare moderne : ,, Vorbele streine 
trebuie să se îmfăţoşeze în haine rumâneşti şi cu mască de rumân înaintea noastră ... , 
după geniul şi natura limbii" (Heliade Rădulescu, 1828/1980, pp. XXVIII XXIX), 
reformulare a unei idei existente în lucrările reprezentanţilor importanţi ai Şcolii Ardelene, 
fusese respectată. 

Procesul de adaptare fonetică şi morfologică a neologismelor latineşti şi romanice 
pune însă în evidenţă, pe tot parcursul secolului al XIX-iea, existenţa, alături de neolo
gisme de tipul celor ilustrate în paginile anterioare şi păstrate până astăzi sub forme 
aproape nemodificate, datorită încadrării perfecte în sistemul fonetic şi morfologic ori
ginar, şi a altor variante, în fapt modalităţi de „românizare", adică de apropiere a noilor 
achiziţii lexicale de caracteristicile originare ale limbii române. Este vorba de numeroase 
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adaptări analogice, modalitate arhaizantă de corelare a neologismelor acceptate în româna 
literară modernă cu fondul originar latin, şi de calc, deopotrivă de structură şi semantic, 
cu efecte similare analogismului, întrucât un neologism, necunoscut vorbitorului obiş
nuit, era asociat, printr-o structură lexicală nou-creată, cu lexeme curente, moştenite. 
Se produce aceeaşi asociere şi se realizează, în fond, chiar o autentică integrare în 
lexicul moştenit atunci când, prin calc semantic, un cuvânt vechi primeşte, prin copierea 
unuia dintre sensurile împrumutului neologic corespunzător, o semnificaţie şi, în con
secinţă, o funcţie, respectiv o utilizare modernă. (Fenomenul este ilustrat frecvent, încă 
din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, în primul rând în terminologiile ştiinţifice 
şi tehnice. În cadrul acestora, ,,accent", cădere „caz", ,,mod", ,,timp", 
faţă „persoană" sau înjugare „conjugare" deveniseră termeni lingvistici; cărnuri „muş
chi", călduri „febră", frântură „fractură", umădătură „secreţie", termeni medicali; 
număr, , împărţire, înmulţire, scădere, termeni matematici; bunătate „virtute", 
fire „natură", ,,raţiune", răsunare „armonie", termeni filosofiei; iar „pro-
montoriu", ,,canicular", ,,peninsulă", ,,cataractă", văzduh „climă", 

termeni geografici - Chivu, 1980 

Adaptarea analogică 

Cea mai importantă dintre modalităţile de consolidare indirectă a fondului moştenit de 
română din limba latină, imaginată de latiniştii ardeleni (sub presiunea aproape firească 
a etimologismului ortografic, dar, poate, şi prin continuarea unor procedee de îmbogă
ţire lexicală atestate în scrisul vechi românesc), modalitate utilizată apoi intens în epoca 
latinismului academic, a fost analogismul. Potrivit acestei forme de adaptare a împru
muturilor neologice, legi fonetice active în epoca de formare a limbii române ca limbă 
romanică independentă au fost reactivate pentru a da noilor achiziţii lingvistice „haine 
româneşti" şi a întări, şi în felul acesta, fondul originar, moştenit din latină. 

Astfel, vocala neaccentuată se închide uneori la ă în forme de tipul cădabru „cada
vru", cătăraptă „cataractă", declăraţie „declaraţie", glănduros „glanduros", înflămaţie 
„inflamaţie" sau trănzăcciune „tranzacţiune", aceeaşi transformare suferind vocala 
aflată şi ea în poziţie atonă: dădica „dedica", răcomendaţie „recomandaţie", răgulă 
,,regulă", rălaţie „relaţie", răport „report", răpublică „republică" şi altele. 

Vocala aflată în poziţie nazală se transformă în vocală centrală în numeroase exem
ple: dămânda „a demanda, a cere", ,,plantare", plântă „plantă", tândru, -ă 

,,tandru, -ă" ş.a. Unei modificări similare este supus urmat de în forme de tipul: 
„atenţiune", fermânta „fermenta", ,,recomanda" sau tâmpărat 

,,temperat"; de văzut şi transformarea consemnată în: 
firmământ, ,,experiment", 

, stâmpărământ, şezământ, tâmpărământ „temperament" sau testământ 
Aceleiaşi adaptări este supus neaccentuat din împrumuturile neologice care încep cu 

sau -, transformate frecvent în -, respectiv 
,,impresie", îndemnizaţie „indemnizaţie", îndiferenţie „indiferentă", 

,,indignat", înflam(m)a „inflama", înformaţie „informaţie", ,,ingenuitate", 
,,interes", ,,intens", ,,invenţiune" şi altele. 

Vocala aflată în poziţie accentuată se închide, ca în româna veche, la : cumpă 
raţie „comparaţie", prubă „probă", pumpă „pompă", ,,pulmon". 
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Când este urmat în silaba următoare de , de ă sau de , accentuat se diftonghează 
adesea: frigoare „răceală, indiferenţă", groată „grotă", metoadă „metodă", moadă „modă", 
retoartă „retortă", simtoamă „simptom(ă)" sau vapoară „vapor, abur". Diftongarea este 
constatată şi în cazul lui accentuat, urmat în silaba următoare de ă: noveală „ştire, veste". 

Dentala se transformă în z în multe dintre neologismele în care este urmată de un 
iot: dezicăciune „dedicaţiune", erezitar(iu) ,,ereditar", erezitate „ereditate", meziar(iu) 
,,medial", meziat „mediat", mezie „medie", merizian „meridian", merizional „meridi
onal", remezia „remedia", remezie „remediu; doctorie" şi altele. 

În prima perioadă a mişcării latiniste, dar foarte frecvent şi în epoca târzie a latinis
mului, în cadrul unor direcţii bine individualizate de manifestare a acestui curent ling
vistic (,,ciunismul" a fost adesea amintit în studiile privind analogismul latinist), 
de iot (în forma etimologică a neologismului sau într-o variantă analogică a acestuia) se 
transformă în c: aberăciune, afecciune, compărăciune „comparaţie", ,,con
diţie", dechiarăciune „declaraţie", declenăciune „declinaţie", desputăciune „disputaţie", 

,,imaginaţie, închipuire", indicăciune, indignăciune „indig
nare", ,,inspecţie", modificăciune „modificare", peifecciune, reflecciune 
,,reflecţie", relăciune „relaţie", reprezentăciune, speţificăciune, speculăciune „specu
laţie", terminăciune, vibrăciune etc. 

Mai puţin frecvent, intervocalic devine : cruderă, , diriginţă „diligenţă, 
sârguinţă", faciritate, ,,stabiliment", iar intervocalic este înlo
cuit, iarăşi nu foarte frecvent, cu : cădabru, cădăbros, osărba (şi ) ,,observa", 

,,prezerva", respectiv cu „stabiliment". 
Dintre grupurile consonantice, este transformat frecvent în 

,,expugnabil, care poate fi luat cu forţa", imnoranţă „ignoranţă", 
,,inexpugnabil", ,,a repugna", repumnanţă „repugnanţă", vimnetă „vignetă" 
şi altele. Exact ca în epoca de început a limbii române, grupul este transformat în 
palatala k: ,,claritate", conchiziune „concluziune", ,,a declara", 

„proclama", prochiemăţiune „proclamaţie" etc. Iar grupul consonantic 
este înlocuit adesea cu : afepţie „afecţie", cătăraptă (şi cataraptă) ,,cataractă", 
,,corect", defept „defect", efept „efect", frupt „fruct", fruptifer „fructifer", 
,,insect(ă)", laptaţie „lactaţie", laptifer „lactifer", leptură „lectură", ,,obiect", 

,,pectoral", peifept, peifepţie „perfecţie", ,,product", ,,proiect", 
,,subiect" şi altele. 

Formele analogice citate, destul de numeroase, dar cu apariţie mai frecventă în 
anumite perioade, la un anumit autor (adept al latinismului sau arhaizării voite în spirit 
latinist a limbii) sau într-un anumit tip de texte din secolul al XIX-iea (aparţinând 
de obicei unei părţi a presei sau unora dintre componentele limbajului juridic-adminis
trativ), au fost aproape permanent dublate de formele devenite ulterior literare. Marcate 
temporal, întrucât au fost rezultatul unei anumite concepţii privind funcţionarea siste
mului moştenit de română din limba latină, concepţie care a fost la un moment dat 
marginalizată, aceste forme au fost practic abandonate în deceniile premergătoare anu
lui 1900. 

Frecventa unora dintre modificările de tip analogic şi audienta de care s-au bucurat 
recomandările învăţaţilor latinişti în textele şi în vorbirea vremii au făcut însă ca mai 
multe forme, similare celor din epoca de început a limbii române ca limbă romanică, 
să se impună în scrisul românesc modern. Se află în această situaţie multe neologisme 
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pentru care varianta analogică, ce atestă, spre exemplu, transformarea lui în , s-a 
impus, sub presiunea uzului din secolul al XIX-iea, în româna literară modernă: 

, semnătură, semnifica, semnificant, semnificat, semnificativ, semnificaţie. 
fel cum s-au impus neologisme cu diftongul în locul unor normale variante etimolo-
gice, care ar fi trebuit să păstreze accentuat : 
(alternant o vreme cu ), , favoare, fervoare, 

, persoană, 
sau . De asemenea, continuă să fie folosite şi în scrisul literar actual 

împrumuturi, nu la fel de numeroase precum cele citate anterior, în cadrul cărora 
apare exclusiv sub forma , obţinută prin adaptarea analogică a sufixului neologic : 
aşezământ, consimţământ, deznodământ, discernământ, guvernământ, învăţământ 

Înnoirea prin calc 

,, Unii nu voiesc nicidecum să se împrumute şi fac vorbe nouă rumâneşti : 
(dixioner), cuvintelnică (loghică), (epitas), ascuţit-apăsat (oxiton), 
părţit (atom individ), asuprăgrăit (predicat), amiazăziesc (meridian) ş.c.l. ", constata 
Ion Heliade Rădulescu (1828/1980, p. XXVII) la sfârşitul primei etape de acţiune a 
latinismului asupra formei moderne a limbii române, etapă aflată integral sub influenţa 
Şcolii Ardelene. 

Era o dovadă a marii frecvenţe înregistrate în scrisul literar de calcuri, modalitate 
complexă, foarte bine atestată, de învingere a „neajungerii" limbii prin crearea de cuvinte 
noi, care copiau, utilizând material românesc, structura împrumuturilor neologice. Noile 
creaţii lexicale, pentru care româna nu avea de regulă un echivalent, erau modelate după 
tipare derivative cunoscute şi utilizau afixe vechi, dar, sub influenţa modelului, păstrau, 
introducându-le astfel în română, şi o serie de afixe neologice. 

În scrierile care ilustrează uzul literar comun (şi nu doar în textele ştiinţifice şi teh
nice, în care calcul avea atestări numeroase şi o vechime apreciabilă - vezi Ursu, 1962; 
Chivu, 1980 1981) sunt înregistrate frecvent, în cursul secolului al XIX-iea, creaţii 

lexicale similare derivatelor cu sufixe : câtăţime pentru , despărţământ pentru 
pentru , ficătire pentru hepatită, fiinţiv pentru , mşie 

şi inşime pentru , însuşie, însuşime, însuşi etate, care au dublat o vreme 
mai vechile calcuri alsău, alsăuială, alsăuire sau alsăuime, pentru „carac
teristică", frăţânătate şi frăţietate pentru fraternitate, fruntarie pentru frontieră, mijlo 

pentru şi pentru poziţie, sântătate pentru 

pentru 
zecenie pentru 
jurnal etc. 

pentru , simţibil pentru , subţietate şi subţirătate 

, şeziu pentru pentru , vie/uitate pentru 
, zecimă pentru decimă, zială şi ziurnă pentru diurnă, ziar pentru 

Calcurile care au formă similară derivatelor cu prefix sunt la fel de numeroase 
ca şi cele citate anterior: achiemăciune pentru aclamaţi(un)e, pentru 

pentru pentru , consânţi pentru 
pentru consonanţă, decădere pentru decadenţă, pentru 

insignă, neajuns pentru insuficient, pentru independenţă, 
pentru pentru , nemişcător pentru , nepărtinitor 
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pentru imparţial, prejudeţ pentru prejudiciu, preşedinţă pentru prezidenţă, propăşire 
pentru pentru resignaţie, străpurta pentru , semnifica 
pentru significa, simţământ pentru şi altele. 

Coexistenta formelor noi, similare derivatelor cu prefix, cu împrumutul este, ca şi 
în cazul formelor asemănătoare celor create cu sufix, şi ele dublate de neologism, o 
dovadă deopotrivă a evoluţiei limbii şi a căutării formei pe care româna urma să o adopte 
în cazul unui împrumut cult. În câteva cazuri, neologismul utilizat ca model nu a fost 
însă reţinut de limba literară actuală sau nu a fost încă semnalat : afacere ( creat după 
fr. affaire), (creat după fr. ), concetăţean (creat după fr. concitoyen), 
frate (creat după fr. confrere), (creat după fr. sau dupăit. ), 

( creat după fr. sau după it. ) , consimţi ( creat după fr. 
), ,,ştire" (creat după lat. novitas, -atem, după it. sau după fr. 

nouveaute ; a fost un xenism cu existentă efemeră) sau ( creat după 
sau după fr. ), faptul argumentând frecventa unor astfel de 

calcuri în limba epocii. 
În foarte multe exemple, formele nou-create pentru a „româniza" un neologism au 

structura unor compuse formate în cadrul limbii române (sensul noii unităţi lexicale 
coincide însă întotdeauna cu cel al neologismului bază) : apă ducătoare pentru 
bancă ruptă pentru bancrută, frumoasă scrisoare pentru caligrafie, ieşire din măsură 
pentru , împotrivă zicere pentru contradicţie, (îm)prejur stare pentru circumstanţă, 
împreună grăire pentru , împreună jurător pentru conjurat, împreună lucra 
pentru şi înainte păşire pentru , însuşi domnitor pen-

' întâi şezător pentru preşedinte, pentru antrepriză, loc ţiitor, 
locu ţiitor, locul ţine/ şi, în structuri latinizate, sau pentru 

, mare sufleţie şi mărinimie pentru magnificenţă, pământ lucrare pentru 
cultură, plină putinţă pentru plenipotenţă, poartă foi pentru portofoliu sau pentru 
portofel, rău trata pentru şi altele. 

Iar în multe contexte, numeroase cuvinte vechi dobândesc sensuri noi, preluate prin 
calc semantic de la neologismele pe care le echivalează, această formă de modernizare 
latino-romanică a lexicului literar fiind mai puţin evidentă şi, de aceea, mai greu de 
identificat. Frecvent atestat în terminologiile de specialitate, aflate la începutul proce
sului de constituire în formă modernă, calcul semantic are numeroase înregistrări şi în 
cadrul lexicului literar de uz general. Iată câteva exemple: acreală şi „acid; 
aciditate", ,,gaz", apăsare „presiune", ,,acvatic", aşezare „poziţie", 
„dependentă", aţă „fibră", auzire „audienţă", călăraş şi călăreţ „cavaler", călărime 
„cavalerie", ,,cinic" (în filosof ) şi „canicular" (în călduri câineşti), cearcăn 
,,cerc, halo (la lună)", ,,descendent", crezător „creditor", curgător „curent", 

,,curent", ,,raţiune", ,,dens", ,,densitate", fiinţă „existenţă", 
împărăţie „regn", ,,conchide", închinăciune „înclinaţie", ,,regulă", 

înfoca „inflama", legătură „alianţă; confederaţie", lepădare „abdicare", limbuţie 

,,elocvenţă", ,,acţiune", lucrător „activ", mijlocitor „mediator", părelnic „apa
rent", priveală „aspect", spânzura „a depinde", şedere „şedinţă", şerb „serv", tăietură 
,, secţiune" şi altele. 

Coexistenţa, uneori chiar în acelaşi text, a calcului de diverse tipuri cu împrumutul 
neologic, cele două fiind corelate, nu o dată şi nu doar în perioada de început a scrisu
lui literar modern, în structuri de tip explicativ, arată că fondul vechi, moştenit din 
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latină, utilizat ca element constitutiv al calcurilor sau numai ca punct de plecare pentru 
acestea, a fost îmbogăţit nu doar cu dublete etimologice, ci şi cu astfel de creaţii lexicale. 

Argumentează aceeaşi constatare destul de numeroasele calcuri de structură păstrate 
în româna actuală, fără a fi dublate de împrumutul neologic (eliminat din uz sau nea
testat încă în texte): aşezământ, , consimţi, conştiinţă, conţine, 

( o victorie), 
, supravieţui, , susţine, tresălta sau tresări. Pledează în ace-

laşi sens utilizarea încă frecventă şi nu doar pentru a obţine o „arhaizare" stilistică, a 
formelor despărţământ „departament", frăţietate „fraternitate", fruntarie „frontieră", 

,,independenţă", propăşire „progres", şedinţă „întrunire" sau ziar „jurnal". 
Este o dovadă de îmbogăţire a lexicului literar modern prin intermediul calcului, 

aceste creaţii lexicale de tip neologic intrând în acord cu structura şi cu tendinţele de 
dezvoltare a limbii române. 

Constituirea formei moderne a limbii noastre de cultură, obiectiv principal al acti
vităţii întregii intelectualităţi româneşti, odată cu sfârşitul secolului al XVIII-lea, când, 
în spaţiul nostru cultural, încep să se manifeste influenţele iluministe, s-a desfăşurat sub 
imperiul a două obiective majore: demonstrarea descendenţei latine şi modernizarea în 
spirit romanic a limbii române. Iar înnoirea românei literare a fost concepută ca rezul
tat al integrării în sistemul lingvistic originar, în conformitate cu „geniul", cu „firea" 
limbii noastre, a unor elemente latineşti sau avându-şi sursa în cele mai importante limbi 
romanice de cultură, franceza şi italiana. 

În cadrul acestui proces, , moştenit din latină, ilustrat 
constant şi preponderent prin fondul principal lexical, a fost completat, după oscilaţii 
numeroase şi prin încercări repetate, cu un important aport neologic. Selectat pentru a 
corespunde „firii" latine a românei şi asimilat în sistem potrivit trăsăturilor romanice 
originare (încadrare în sistemul fonetic şi morfologic moştenit, în formă adecvată spe
cificului şi structurii de bază ale limbii noastre, inclusiv prin adaptare analogică), fondul 

a permis consolidarea şi mai buna evidenţiere a caracteristicilor roma
nice originare ale limbii noastre. 

După dispute şi controverse între spiritele moderate, care susţineau linia tradiţională 
a culturii româneşti, şi adepţii orientărilor excesiv latinizante sau italienizante, ambele 
direcţii au păstrat un fond lexical comun, preponderent moştenit, întărit prin mijloace 
interne ( ), pe care s-au grefat, adaptate la spiritul, la speci
ficul limbii române, elementele lexicale latineşti şi romanice purtătoare de modernitate 
(reromanizare programatică). Toţi intelectualii au acceptat în fond modernizarea limbii, 
amplificată temporar de exagerări etimologizante, dar temperată constant de modelul 
intern, permiţând astfel, nu doar în cadrul lexicului literar, o simbioză între tradiţie şi 

, între funcţionarea normală a sistemului moştenit din latină şi nor
marea concepută prin aplicarea unor reguli fixe, în cadrul unui sistem ce ar fi trebuit 
să ilustreze fără abatere norme ideale, extrase, ca şi fondul moştenit, din acelaşi „geniu" 
originar. 


