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Limbă si natiune , , 

Maria Ştefănescu 

Premise teoretice 

Parcurgerea numeroaselor contribuţii teoretice consacrate conceptului de naţiune relevă 
conţinutul mai degrabă controversat al acestuia. Câtă vreme există un acord destul de 
larg cu privire la faptul că naţionalismul, înţeles ca ideologie fondatoare a statului naţi
onal, reprezintă un fenomen istoric de dată recentă (apărând în secolul al XIX-iea sau, 
în Europa Apuseană, la mijlocul celui precedent), conceptul de naţiune a dat naştere, 
în urma reevaluărilor la care a fost supus de către o serie de istorici şi sociologi la 
sfârşitul secolului XX, la perspective de înţelegere divergente. Ipoteza, până atunci 
frecventă în literatura de specialitate, că naţiunea reprezintă o comunitate căreia indivi
zii îi aparţin, fie şi numai implicit, în mod natural şi permanent, ca urmare a faptului 
că au în comun limba, religia, istoria, cultura, teritoriul sau câteva dintre aceste elemente, 
a devenit perspectiva „tradiţionalistă", ,,perenialistă" ori „primordialistă" (Smith, 1986). 
În schimb, diversele interpretări „moderniste", ,,constructiviste" sau „instrumentaliste" 
(propuse, pentru a menţiona doar doi teoreticieni, de B. Anderson şi E. Gellner) afirmă 
că naţiunea este un produs contingent al modernităţii, un „artefact cultural", o „comu
nitate politică imaginată" (Anderson, 2006), imposibil de constituit în cadrele sociale 
şi de gândire ale epocilor premoderne, în care, potrivit lui Gellner (1983), diferenţele 
de statut cultural dintre elite şi masa populaţiei ar fi exclus solidaritatea ideologică şi 
coeziunea socială presupuse de proiectul naţional. În fine, alţi cercetători au pledat 
pentru o abordare la mai multe niveluri a problemei, argumentând că, deşi naşterea 
naţionalismului şi chiar a naţiunilor, aşa cum sunt înţelese astăzi, reprezintă un fenomen 
databil în perioada modernităţii, există rădăcini etnice ale naţiunilor decelabile în istoria 
premodernă, mai ales sub forma miturilor, simbolurilor, valorilor şi a altor elemente de 
imaginar şi memorie colectivă de care intelectualii ideologi ai construcţiei naţionale 
se vor folosi ulterior pentru a articula sentimentul identităţii comunităţii ca naţiune 
(Smith, 1986). 

Ponderea limbii şi a discursului despre limbă în imaginarul colectiv autohton, dar şi 
rolul argumentelor patriotic-filologice în alcătuirea proiectului naţional-politic românesc 
din Transilvania şi Principatele Dunărene sunt urmărite, în prezentarea propusă aici, 
între prima jumătate a secolului al XVIII-iea, când sunt iniţiate eforturile de emancipare 
a românilor ardeleni, şi anul 1918, când se încheie din punct de vedere politic procesul 
de formare a statului naţional român. 
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Şcoala Ardeleană: de la nostalgia limbii originare 
la cultivarea limbii în Veacul Luminilor 

Pledând pentru recunoaşterea românilor ca a patra (în sensul politic medieval) din 
Transilvania, episcopul unit Inocenţiu Micu-Klein invocă, pe lângă argumentele privind 
statutul majoritar al românilor şi contribuţia lor, proporţională, la binele public, roma
nitatea acestora şi continuitatea lor istorică pe teritoriul fostei Dacii. Niciuna dintre 
aceste idei nu era nouă : romanitatea limbii române şi a poporului, ca şi teoria conti
nuităţii, fuseseră afirmate atât în mediul cărturăresc românesc (începând cu cronicarii 
moldoveni şi munteni), cât şi în alte contribuţii locale (în special săseşti) sau din diverse 
surse europene, cu accente în care se pot adesea recunoaşte mize identitare, strategice 
sau propagandistice (Armbruster, 2012). Ceea ce diferenţiază demersul prelatului tran
silvănean - şi pe acela al continuatorilor săi, care aveau să formeze aşa-numita Şcoală 
Ardeleană- este „politizarea naţională a romanităţii" (Armbruster, 2012), transformarea 
discursului identitar într-un instrument al luptei politice, asumate deliberat şi urmărite 
programatic. Iar dacă ideile lui Inocenţiu Micu-Klein „aveau în expresia lor articulaţia 
şi sobrietatea unor lozinci de manifest" (Blaga, 1966, p. 135), Samuil Micu-Klein, 
Gheorghe Şincai, Petru Maior, Ioan Budai-Deleanu şi alţi reprezentanţi ai generaţiei lor 
şi ai celei următoare se vor angaja în elaborarea de lucrări complexe care să permită 
fundamentarea teoretică a unei identităţi româneşti care, progresiv, ia forma identităţii 
naţionale în sens modem. În acest proiect, scrierile consacrate limbii au deţinut un rol 
esenţial, aceasta fiind percepută a reprezenta principalul „act de autentificare a originii 
românilor" (Grecu, 1973). 

Penttu vizualizarea nnagmn, vă rugă.tn să consultati 
' 

volu1nul tu. 2 al Enciclopediei imaginarii/or din 

R omânia. Volu1nul a fost publicat la Editura Poliro1n în 

anul 2020 S1 
' 

poate fi achizitionat 
' 

de a1c1: 

https ://\1•.r\1v,v. poliro1n.ro/web/poliro1n/ carti/-/ carte/73 7 O. 
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PATRIMONIU ŞI IMAGINAR LINGVISTIC 

Poate mai mult decât alţi cercetători, L. Blaga identifică, subtil şi nuanţat, substanţa 
imaginarului lingvistic care susţine demersul reprezentanţilor Şcolii Ardelene. Aceştia 
se raportează la limba română animaţi de „nostalgia «originalului»" (Blaga, 1966) şi 

urmăresc, prin toate mijloacele posibile, ,,desprinderea unui univers lingvistic românesc 
de pe un fundal de romanitate pură" (Blaga, 1966, p. 132). Româna devine pentru 
Samuil Micu ( care, în Cartea de rugăciuni din 1779, propune o ortografie etimologică 
şi îi explică amănunţit regulile) o „fiinţă" complex stratificată, dobândind „transparenţe, 
ca şi când această limbă s-ar fi proiectat pe zarea mai profundă a unei limbi originare. 
Clain începe a auzi graiul românesc ca şi cum ar fi constituit din sunete prezente şi din 
sunete absente el întrezărea planul-prototip prin corpul diafan al cuvântului româ
nesc" (Blaga, 1966, p. 138). De altfel, raportarea românei la latină ajunge să fie văzută 
de întreaga generaţie a Şcolii Adelene, precum şi de succesorii din secolul al XIX-iea, 
în termenii unor relaţii de filiaţie, de familie (româna, fiica maicii latine), laitmotivul 
gintei devenind central şi extrem de fecund în imaginarul epocii (Muntean, 2014). 

Făcând un uriaş pas speculativ înainte, Petru Maior inversează raportul îndeobşte 
stabilit în discursul contemporanilor săi: nu limba latină este prototipul, ,,maica" lim
bii române, ci, ,,de vom vrea a grăi oblu, limba românească e mamă limbei ceii lătineşti". 
Argumentaţia lui Maior, desfăşurată în Disertaţie pentru începutul limbei româneşti 
(1812), merită rezumată: între latina savantă, dezvoltată iniţial din cea populară, dar, 
treptat, modificată esenţial ( de pildă, prin standardizare în gramatici şi sub influenţa 
modelului grecesc), şi latina comună existau diferenţe atât de mari încât cunoaşterea 
uneia nu făcea posibilă, automat, înţelegerea celeilalte ; limba română este latina comună 
vorbită în timpul cuceririi Daciei ; câtă vreme latina populară vorbită în Italia se alterează 
mereu sub influenta „limbilor varvare", latina din Dacia îşi păstrează puritatea, romanii 
nedorind să se amestece cu populaţia locală ; prin urmare, româna, identică latinei 
comune din care a evoluat latina cultă este, în mod firesc, mama acesteia din urmă. În 
acest exerciţiu al deducţiilor logice, dus până la ultimele consecinţe într-o speculaţie 
care are „ceva din constructivismul metafizicienilor", Blaga (1966) identifică o funcţie 
compensatorie a imaginarului. În condiţiile în care realitatea de la care pornesc iniţia
tivele sale - şi pe care aspiră să o schimbe - este aceea a unei naţiuni române „tolerate" 
în raport cu cele trei naţiuni politice din Transilvania, Maior învesteşte „nobleţea" 
limbii cu un rol compensatoriu : oricare ar fi condiţia actuală a românilor, graiul lor 
ales, mama latinei clasice, reprezintă „papucul de aur" al Cenuşăresei, ,,mărturia ire
cuzabilă a înaltei ei origini" (Blaga, 1966). De altfel, Maior este pregătit să preîntâmpine 
eventualele obiecţii (singurele pe care le are în vedere) privind contrastul valoric dintre 
cele două idiomuri: într-adevăr, ,,limba românească e spinoasă şi apusă pre lângă limba 
cea lătinească", dar acest lucru nu ar trebui să „scăndălisască" pe nimeni: ,,Au nu din 
spini se naşte rujă preafrumoasă?" (Disertaţie pentru începutul limbei româneşti, 1812). 

Cu toată aparenta seninătate afişată aici de Maior, aspectul „spinos" şi „apus" al 
limbii române contemporane lor îi preocupă pe toţi reprezentanţii de primă generaţie ai 
Şcolii Ardelene (urmând să rămână, de altfel, o preocupare majoră şi pentru succesori). 
Maior însuşi, în (1813), deplânge faptul că „până acum în 
limba românească numai de lucruri de casă, de lucruri de jos, de care grăia toate moa
şele au fost deprinşi a vorbi şi cu alţii şi cu sine". În Scurtă cunoştinţă a istoriei româ 

(1796), Samuil Micu descoperă „pricina căderii neamului românesc" (şi) în 
împrejurarea că unii dintre români „să ruşinează" a vorbi româneşte, preferând să 
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folosească maghiara, greaca sau altă limbă, şi „să lenevesc a-şi lucra şi a-şi iscusi limba 
sa şi întru aceaia a scrie şi a învăţa; care rău lucru al românilor au adus pre neamul 
românesc la cea mai mare prostie şi ticăloşie". La rândul său, bănăţeanul Paul Iorgovici 
constată (în Observaţii de limba rumănească, 1799) că „precum cuvintele care vorbim, 
şi numele care purtăm ne mărturisesc pre noi a fi următorii naţiii româneşti ; aşa şi 
starea noastră, a rumânilor de acuma, ne arată chiar că aşa departe am căzut din floarea 
ştiinţelor şi a limbii". În fine, în prefaţa la românească (1797), Radu Tempea 
deplânge prăpastia dintre gloria trecută şi decăderea prezentă : limba noastră, ,.care au 
fost cea veche râmlenească", ,,stricându-să, ba mai de tot înţelenindu-să, au pierdut şi 
măestria grăirii care, neavând părinţii noştri grijă de a o iscusi, toată neştiinţa şi varva
ria au cuprins pre neamul şi au căzut în mare prostie". Se remarcă, în exemplele de mai 
sus, conceptualizarea recurentă a limbii în termenii unor metafore agricole - în esenţă, 
româna este percepută ca un ogor neglijat şi necultivat care, din acest motiv, nu îşi mai 
poate aduce roadele fireşti, respectiv capacitatea de articulare elevată şi diversificată a 
gândirii. 

Pentru vizualizarea imaginii, vă rngăm să consultaţi 

volumul m. 2 al Enciclopediei imaginarii/or din 

România. Volumul a fost publicat la Editura Polirom în 

anul 2020 ş1 poate fi achiziţionat de a1c1: 

https://vv,v,v.polirom.ro/web/polirom/carti/-/ca11e/7370. 

Situaţia nu era însă lipsită de speranţă. Bine racordaţi la curentele de gândire ale 
timpului lor, intelectualii ardeleni îşi însuşesc optimismul iluminist cu precădere tocmai 
în chestiunea progresului, prin cultivare atentă şi sistematică a limbii (Marino, 1964). 
Sursele filosofice predilecte sunt germane, întărite, într-o primă etapă, de încurajările 
oferite de reformele jozefine. Astfel, în prefaţa la (1783), Şincai 
explică selecţia pe care o face în privinţa vocabularului prin aceea că „prin Normă, prin 
carea, după preaînalta voie a Chesaro-Crăiescului Maiestat, trăbuie să se îndreapte toţi 
oamenii, să se îndreapte şi să se sporească şi limba noastră". Transpare aici ideologia 
iluministă, în particular, credinţa în posibilitatea remedierii oricărui neajuns prin apli
carea unor criterii raţionale şi a unui control înţelept : ,, Voinţa de ordine a monarhului 
îndreaptă, «normează» totul: individul, societatea, chiar limba, care trebuie şi ea ame
liorată" (Mitu, 1997, p. 342). Într-o formă mai puµn simbolică, rolul de îndrumători 
pe calea progresului şi a perfecţionării limbii, de pedagogi ai naţiunii, le revine intelec
tualilor înşişi, care şi-l asumă fără rezerve, convinşi că „în opera de «cultivare» a limbii, 
poporul trebuie oarecum condus de mână, cu scopul de a-l ridica, a-l face să 

înţeleagă" (Marino, 1964, p. 581). Pentru a descrie eforturile pe care „cititoriul binevoitor" 



154

[…]

Istoria pentru 

PATRIMONIU ŞI IMAGINAR LINGVISTIC 

este îndemnat şi încurajat să le facă în vederea perfecţionării limbii sale, Paul Iorgovici 
recurge, ca şi Maior într-un alt context, la metafora conceptuală a spinilor din care răsar 
apoi florile : ,, Calea cătră lucru la care eu te îndemn e neumblată şi e plină de spini şi 
de rugi împlicaţi, îns ea duce la o câmpie lată, înfrumseţată cu multe feliuri de flori", 
iar aici, cu o sârguinţă ca a albinelor, urma să se lucreze „spre înfrumseţarea limbii 
nostre" (Observa/ii . .. , 1799). 

Pentru vizualizarea Îlnagmn, vă rugă1n să consultaţi 

volu1nul nr. 2 al Enciclop ediei imaginariilor din 

România. Volu111ul a fost publicat la Editura Pofu·o1n în 

anul 2020 S1 
' 

poate fi achizitionat , de a1c1: 

https://l~lY1•lw.polir01n.ro/web/polironvcarti/-/ca11e/7370. 

,,Gramaticii patrioţi" 

Acest proiect de remediere a neajunsurilor limbii române nu reprezenta însă un scop în 
sine, iar invitaţia la implicare a lui Iorgovici era una condiţionată : dacă îi „atinge câtva 
lauda numelui românesc , pre toţi iubitorii de naţie învit" (Observaţii ... , 1799). Cu 
alte cuvinte, interesul pentru cultivarea limbii era privit ca decurgând în mod firesc din 
interesul pentru binele naţiunii. Este unul dintre laitmotivele epocii, prelungit până 
târziu în secolul al XIX-lea, că „limba şi naţia cu acelaş paş păşesc" (Iorgovici, 1799), 
astfel încât regenerarea şi progresul primeia urmau să determine regenerarea şi progre
sul celei din urmă. Corelarea atât de strânsă a celor două nu poate să surprindă, dacă 
se are în vedere faptul că, în condiţiile istorice ale momentului, limba (mai mult decât 
religia, care îi împărţea pe românii ardeleni în greco-catolici şi ortodocşi) reprezenta 
factorul identitar cel mai pregnant, perceput ca definitoriu prin excelenţă. În consecinţă, 
limba, ca şi naţionalitatea, ,,este ridicată la statutul unui principiu metafizic, în jurul 
căruia se construieşte un cult al adoraţiei mistice" (Mitu, 1997, p. 331). Că astfel stau 
lucrurile o sugerează şi faptul, care îi atrage atenţia lui Blaga, că atunci când Maior îi 
descrie pe români ca fiind „Romani adevăraţi din Romani adevăraţi" (în 
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, 1812), sintagma pe care o foloseşte este împrumutată din 
chiar Crezul niceo-constantinopolitan : nu era vorba, deci, de afirmarea detaşată a unui 
punct de vedere asupra istoriei, ci de o credinţă „puternică şi fără de făţărnicie", expri
mată cu tăria şi implicarea cu care se proclamă credinţele religioase (Blaga, 1966). 

Or, în aceste condiţii era firesc ca filologia timpului şi toate formele de reflecţie 
asupra limbii să capete o pronunţată coloratură ideologică. Faptul a fost remarcat în 
repetate rânduri (Marino, 1964; Blaga, 1966; Mitu, 1997; Antohi, 1999; Muntean, 
2014), subliniindu-se de fiecare dată că viul interes pentru limbă manifestat în epocă nu 
este unul neutru şi pur ştiinţific, ci, dimpotrivă, ,,angajat" patriotic, motivat de „zelul 
şi înflăcărarea pentru promovarea gloriei poporului român" (după cum se exprimă 
Ştefan Crişan-K6r6si, explicând iniţierea unui Dicţionar românesc-latinesc-unguresc, 

Marino, 1964, p. 469). Astfel, disputele privind diverse aspecte particulare ale 
limbii, atât de frecvente în epocă, reprezintă în esenţă dispute ideologice asupra identi
tăţii naţionale, ,,iar această identitate îndelung dezbătută constituie, la rândul ei, prin
cipalul instrument simbolic de apărare împotriva ameninţării Celuilalt" (Mitu, 1997, 
p. 345). Fenomenul este specific nu contextului românesc, ci momentului de emergentă 
a mişcărilor naţionale, întâlnindu-se situaţii şi reacţii similare mai ales în Europa Centrală 
şi de Est, unde predomina modelul aşa-numit „german" de înţelegere a naţiunii în ter
meni etno-lingvistici (Kamusella, 2009). 

Odată stabilită o legătură organică între naţiune şi limbă, ,,protejarea" acesteia din 
urmă devine o preocupare de cea mai mare importanţă, traducându-se cel mai adesea 
prin implementarea unui set de măsuri de standardizare (şi, eventual, purificare), toate 
în serviciul protejării identităţii naţionale (Edwards, 2009). De obicei, procesul se des
făşoară astfel : mai întâi sunt alcătuite gramatici şi dicţionare, promovate de majoritatea 
liderilor naţionali ai momentului. Apoi se încearcă publicarea unui număr cât mai mare 
de cărţi şi periodice în limba naţională, dimpreună cu introducerea acesteia în şcoli şi, 
cel puţin ca a doua limbă, în sistemul de administraţie. În procesul de standardizare se 
urmăreşte eliminarea formelor dialectale, în vederea alcătuirii unei limbi naţionale uni
ficate, care apoi este înregistrată ca atare în lucrări monumentale ( dicţionare, enciclo
pedii), confirmată prin stabilirea unei ortografii oficiale şi, mai ales în cazul în care 
naţiunea se constituie între timp într-un stat naţional, răspândită în rândurile întregii 
populaţii prin sistemul de învăţământ şi presă. Descrierea de mai sus îi aparţine lui 
T. Kamusella (2009) şi urmăreşte să prezinte maniera tipică de standardizare a idiomu
rilor naţionale în Europa Centrală. Însă fenomene întru totul similare au avut loc şi în 
contextul românesc : şi aici gramatica şi dicţionarul au fost privite ca esenţiale pentru 
„procopsirea" limbii, numeroşi intelectuali ocupându-se de elaborarea ambelor; şi aici 
s-a avut în vedere un proces de unificare şi standardizare a limbii culte laice corelat, în 
epocă (şi, într-o anumită măsură, mai târziu, până spre sfârşitul secolului al XIX-iea), 
cu proiectul de „reconstrucţie ideologică a limbii" (Mitu, 1997) sub forma purismului 
latinist. 

Explicaţia pentru iniţiativele puriste trebuie căutată, o dată în plus, în interdependenta 
limbă-naţiune: constituirea unei identităţi naţionale de tip modern este percepută ca 
imposibilă în lipsa unui idiom adecvat acestui scop ; or, ,,noua identitate fiind prezentată 
ca o regăsire a fondului latinităţii noastre originare şi esenţiale, limba - veşmântul 

expresiv al naţionalităţii - va trebui să se întoarcă şi ea la forma ei genuină" (Mitu, 
1997, p. 337). În principiu, deci, în vederea unei cât mai convingătoare probări a 
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latinităţii sale, limba română - care, modificându-se de-a lungul veacurilor, nu îşi mai 
revela în mod manifest originea - trebuia apropiată de sau readusă la înfăţişarea sa 
primară. În baza acestei motivaţii sunt susţinute demersurile puriste ale timpului : folo
sirea unei ortografii mai mult sau mai puţin etimologizante, selectarea vocabularului 
astfel încât să se folosească cu precădere cuvinte de origine latină, evitarea/eliminarea 
lexicului nelatin, ierarhizarea surselor în privinţa împrumuturilor lingvistice, prefe
rându-se cele latine sau romanice. 

Cu toate acestea, în epocă, teoretizările care să pledeze pentru un purism radical nu 
sunt numeroase. Aromânului Gheorghe Constantin Roja i se datorează una dintre ele. 
În Măestria ghiovăsirii româneşti (1809), Roja propune „să lăpădăm din limba noastră 
toate cuvintele cele streine şi să punem în locul lor altele nevătămate româneşti 
lexicon curat românesc făcând". Operaţiunea pe care autorul o are în vedere - şi pe care 
o descrie prin metafora curăţirii, centrală în discursul şi imaginarul Şcolii Ardelene, 
preluată şi de urmaşi - este înlocuirea cuvintelor alogene cu altele, de origine latină, 
care (se speră că) vor putea fi selectate din diversele dialecte româneşti; apoi se va 
proceda la îndreptarea din punct de vedere gramatical a limbii, obţinându-se astfel 
„dialectul nostru curat". Anticipând obiecţia că, limba fiind supusă la această „noao 
schimbare , mai cu greu se vor înţelege românii întră sine", Roja răspunde: argu
mentul pragmatic al uşurinţei comunicării ar trebui să aibă infinit mai puţină greutate 
decât cel de principiu privind „procopsala a toată ghinta românească". La limită, ,,vom 
fi întocmai cu alte natioane, pentru că vom avea o limbă de toate zilele şi alta curată 
carea se va învăţa din cărţi", câştigul, de cea mai mare importantă, fiind că „se va poli 
= înfrumuseţa, cultiva limba noastră cea românească". 

Chiar dacă Roja reprezintă o poziţie extremă în epocă în privinţa proiectului de 
construire a unei limbi române culte, care ar putea fi atât de diferită de cea vorbită 
curent încât să aibă nevoie să fie învăţată ca o limbă străină, totuşi, ideea formării unei 
limbi „de obşte pentru învăţături" (Budai-Deleanu, PrefaJia la 
fese, 1818), adusă „la aceea stare a cuvintelor, în care să se înceapă odată a scriia pentru 
oamenii cei învăţaţi" (P. Iorgovici, Observa/ii ... , 1799), apare frecvent şi este corelată 
eforturilor puriste (mai moderate însă, la majoritatea celorlalţi autori ai timpului). De 
pildă, precizând că nu intenţionează deloc să „lapede" din limbă vorbele „cele streine", 
însă constatând că „limba noastră este foarte scurtă de cuvinte" (1799), P. Iorgovici 
încurajează cu căldură îmbogăţirea vocabularului cult, în special a celui ştiinţific, prin 
derivarea de termeni noi doar din rădăcini de origine latină. Ioan Budai-Deleanu, la 
rândul său, ca să pună odată stavilă acestei „totale depravări a limbii" (prefaţa la 

, 1812) se alătură eforturilor contempora
nilor, alcătuind, printre altele, un Lexicon românesc-nemJesc în care exclude termenii 
de origine nelatină întâlniţi doar în unele dialecte româneşti, însă recuperează şi 

introduce cuvinte vechi, puţin cunoscute, pentru că acestea sunt „adevărate strămoşeşti" 
(Budai-Deleanu, PrefaJia la Lexiconul românesc-nemJesc 

În cazul ambilor autori - şi al multor altora-, motivaţia la nivelul imaginarului este 
soluţionarea convenabilă a ceea ce este perceput a fi contrastul, în momentul respectiv 
defavorabil românilor, între „varvarie" şi civilizaţie. Prima era asociată cu decăderea 
limbii şi a naţiei, ca o consecinţă (mai ales) a adoptării alfabetului chirilic şi a limbii 
de cult slavone, iar a doua reprezenta, pe de o parte, vârsta de aur pierdută, iar pe de 
altă parte, orizontul ideal spre care trebuia să se tindă. Dar înlăturarea veşmintelor 
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„barbare" ale limbii române şi revenirea la „vechea-i demnitate", după cum se exprimă 
Budai-Deleanu în prefaţa la Fundamenta ... , nu se puteau face fără eforturi orientate în 
direcţia corectă. Metaforele de care se servesc scriitorii timpului sunt relevante în acest 
sens: la Budai-Deleanu, ca şi la Iorgovici, româna este un râu al cărui izvor este latina, 
din care cuvintele româneşti vor curge în mod firesc, ,,precum cure apa limpede din 
izvorul său cel neturbat" (Iorgovici, Observaţii ... , 1799). În schimb, introducerea ter
menilor străini ar reprezenta un act de violenţă asupra limbii şi a naţiunii : ,,la cuvin
tele streine ne vedem siluiţi" (Iorgovici, 1799). 

Pentru vizualizarea nnagmn, vă rugăm să consultati 
' 

volu111ul nr. 2 al Enciclopediei imaginarii/or din 

România. Vohunul a fost publicat la Editura Poliro1n în 

anul 2020 Sl 
' 

poate fi achizitionat 
' 

de a1c1: 

https://v.;,,,1,v.poliro111.ro/web/poliro1n/catii/-/ca11e/7370. 

Nici măcar cei cărora dificultăţile de ordin practic ale proiectului de reconstrucţie a 
limbii române culte le apar cu cea mai mare evidenţă nu sunt imuni la fascinaţia proto
tipului latin. În prefaţa la sa, Radu Tempea atrage atenţia că doar cu greu va 
putea limba română să fie readusă la forma originară. Pe de o parte, în acest caz româna 
cultă ar fi „tocma latinească şi italienească", iar un străin care ar învăţa această limbă 
n-ar putea înţelege nici vorbirea obişnuită, nici cărţile bisericeşti. Pe de altă parte, 
„românul neînvăţat încă socotesc că ar zice că-i schimoseşti limba părintească". Cu toate 
acestea, crede şi el că idiomul naţional s-a „stricat" şi elogiază eforturile contempora
nilor care se străduiesc să o apropie de „orighinalul ei", ,,curăţind toată neghina 
ce cuprinsese limba noastră" (se recunoaşte aici deja familiara metaforă a ogorului 
necultivat, sufocat de elemente alogene). Cu o rezervă, totuşi, adaugă Tempea - ortodox 
şi, prin urmare, în mod firesc, mai ataşat tradiţiei Bisericii Răsăritene, a cărei expresie 
fusese slavonă, grafia fiind încă chirilică: ,,aşa ca şi cărţile bisericeşti bine să le înţe
legem". 
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Alfabet chirilic sau latin? 

În epocă, pledoariile pentru înlocuirea alfabetului chirilic cu cel latin sunt numeroase 
şi divers argumentate ( este vorba însă de poziţionări teoretice, de principiu, pentru că 
în practică reprezentanţii de primă generaţie ai Şcolii Ardelene îşi tipăresc majoritatea 
lucrărilor cu alfabet chirilic pentru a le face accesibile unui public necunoscător al celui 
latin). Se afirmă că literele latine sunt cele „părinteşti", iar noi, urmaşii romanilor, nu 
am putea folosi altele (S. Micu, P. Maior, Gh. Roja). Se invocă un presupus trecut în 
care s-ar fi scris, în limba română, cu litere latine (teorie lansată de Dimitrie Cantemir 
şi preluată în Transilvania iluministă de Gh. Şincai, P. Maior, Gh. Roja şi alţii). Se 
apreciază că naţiunile cu o cultură înaltă folosesc alfabetul latin (S. Micu, Gh. Roja), 
deci adoptarea lui ar însemna un progres pe calea civilizaţiei, având şi beneficiul prac
tic de a facilita comunicarea scrisă cu celelalte naţionalităţi din Transilvania sau din 
Europa (P. Maior, I. Budai-Deleanu). Se reiterează constant că, atât timp cât românii 
vor păstra grafia chirilică, nu se vor putea remedia „stricarea", ,,înţelenirea", ,,întune
coasă negura neştiinţei", ,,ceata întunecimei", ,,întunerecul de neştiinţă" ce au cuprins 
limba şi naţiunea (R. Tempea, Vasile Gergely de Ciocotiş, P. Maior, I. Budai-Deleanu), 
iar aceasta pentru că slovele chirilice sunt „streine mijlociri", reprezentând un adaos 
neasimilabil, contrar „firii" limbii române (1. Budai-Deleanu, Gh. Roja). În schimb, şi 
esenţial, literele latine ar putea dezvălui cu claritate, în ochii noştri şi ai lumii, latini
tatea limbii române. Folosindu-se de conceptualizarea antropomorfizantă a limbii, curentă 
în epocă (vezi referirile metaforice la „firea" sau la „chipul" idiomului naţional, aces
tea, precum caracterul sau înfăţişarea omului, trebuind să se prezinte genuin şi liber, 
nefalsificat de asumarea unor măşti ce vădesc inautenticitatea şi servitutea), Maior evocă 
cu entuziasm momentele când, îndoindu-se de originea vreunui cuvânt, îl scrisese cu 
litere latine şi „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" ( 
începutul limbei română întră nepot şi unchiu, 1819). 

Chestiunea adoptării alfabetului latin de către români va figura în una dintre cunos
cutele polemici ale timpului, care i-a implicat pe slavistul austriac B. Kopitar şi pe Petru 
Maior. În recenzia făcută şi publicată în 
Gazeta literală din Viena (nr. 98, 1813), Kopitar afirmă că înlocuirea slovelor cu litere 
latine ar fi o inovaţie nefericită, în principal din motive de ordin pragmatic: alfabetul 
chirilic are semne grafice pentru toate sunetele limbii române, ceea ce nu este cazul 
celui latin. În fata acestui dezavantaj, faptul că, în grafie latină, romanitatea limbii 
române s-ar revela mai limpede i se pare lui Kopitar a nu fi de importantă covârşitoare. 
Pe de altă parte, acesta recomandă - pentru uşurinţa folosirii - scrierea fonetică în locul 
celei etimologice (fie şi cu litere latine, dacă aşa se va dori), argumentând că specialiş
tii preocupaţi de originea limbii române vor şti să descopere etimonul latin şi în formele 
actuale ale cuvintelor, ba mai mult, vor putea identifica şi etapele intermediare de evo
luţie a limbii. În replica pe care i-o dă lui Kopitar (în Animadversiile împotriva reJensiei 

, 1814), prima dintr-o serie ce avea să 
continue, Maior nu răspunde propriu-zis observaţiilor acestuia, ci îşi reafirmă propriul 
punct de vedere, sugerând că doar reaua-credinţă a „retensentului" l-a făcut pe acesta 
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să nu îi recunoască validitatea. Privite cu detaşare, de la o distantă de aproape două 
veacuri, argumentele slavistului austriac nu apar, totuşi, lipsite de temei : un alfabet 
poate fi apreciat ca un instrument cu utilitate pur practică, iar în privinţa scrierii fone
tice, într-adevăr mai simple, istoria i-a dat dreptate lui Kopitar. În epocă însă, chestiu
nea se tranşa într-un registru al imaginarului în care dimensiunea simbolică era pe departe 
precumpănitoare, adevărata miză fiind, o dată în plus, identitar-culturală. Alfabetul latin 
este , strămoşesc, şi conotează civilizaţia, libertatea, lumina şi luminarea - a 
veacului şi a latinităţii ; în schimb, slovele chirilice evocă străinul, sclavia, barbaria şi 
întunericul. Prin urmare, nu este surprinzător că argumentele în favoarea grafiei latine 
se regăsesc la atâţia intelectuali ai Şcolii Ardelene, mai ales că aceştia erau nevoiţi să 
convingă nu doar străinătatea, ci, mai important, un segment numeros al publicului 
românesc. 

Este vorba de creştinii ortodocşi care puteau să creadă, după cum se exprimă Maior, 
că „prin literile latine să vatămă legea creştinească (că aşa numesc legea neunită, afară 
de celelalte)" (Animadversiile ... , 1814). Fireşte, Maior consideră că acesta este un 
,,nebun temeiu", născocit de cei care „urăsc perfecţia românilor" (1814), însă atât el, 
cât şi Budai-Deleanu, Gheorghe Roja şi alţii, cu toţii pledând pentru introducerea alfa
betului latin, sunt gata să admită o excepţie de la folosirea acestuia : cărţile bisericeşti. 
După cum s-a argumentat (Mitu, 1997), nu trebuie văzut în rezerva clerului şi a unora 
dintre credincioşii ortodocşi faţă de renunţarea la slove în biserică şi şcoală un conser
vatorism anacronic şi rigid. Din perspectiva Bisericii Ortodoxe, menţinerea alfabetului 
chirilic însemna apărarea identităţii religioase tradiţionale şi, implicit, în măsura în care 
o comunitate alegea să se definească prin religia sa, a identităţii naţionale. Astfel, disputa 
pentru stabilirea formei în care avea să se scrie româneşte punea faţă în faţă două per
spective opuse, dar care, ambele, revendicau dreptul de a vorbi în numele identităţii 
româneşti autentice, care se cerea protejată de pericolul contaminării şi al disoluţiei. 
Este epoca în care „semnele grafice se «etnicizează» . După cum slovele nu sunt, 
pentru adversarii lor, «chirilice», ci «sârbeşti», «greceşti», «muscăleşti» = ruseşti lite
rele, în funcţie de felul în care sunt privite, se transformă din «latine» sau chiar «române», 
în semne «ungureşti»" (Mitu, 1997, pp. 356-357), putând fi, deci, interpretate ca mărci 
ale autodefinirii identitare pozitive sau, dimpotrivă, ale înstrăinării dezastruoase de sine. 

Ţările Române, dinspre Orient înspre Occident 

Întrucât relaţiile culturale dintre Transilvania şi Principatele Dunărene se intensifică spre 
sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul celui următor (Cornea, 2008), operele inte
lectualilor ardeleni ajung să fie bine-cunoscute cărturarilor din Muntenia şi Moldova. 
Transilvănenii sunt invitaţi să contribuie la punerea bazelor învăţământului de limbă 
română în Principate şi, în general, există raporturi de colaborare culturală de o parte 
şi de alta a munţilor. Unele lecturi din scriitorii ardeleni sunt percepute ca fundamentale: 
în 1839, M. Kogălniceanu elogiază a lui 
P. Maior pentru că „a redat curaj moldo-valahilor", reamintindu-le „mărirea strămoşi
lor lor" şi, astfel, ,,a făcut minuni" pentru cauza deşteptării naţionale ( Cornea, 
2008, p. 417). Aceasta este, de altfel, şi estimarea cercetărilor recente privind impactul 
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renaşterii ardelene asupra Ţărilor Române : contribuţia esenţială nu a fost teoretică, 
legată de tezele istorice sau filologice ale acesteia, ci s-a manifestat în primul rând sub 
forma galvanizării patriotismului local, ducând la „transformarea ideii naţionale în 
substanţa nutritivă a culturii, în adevărata polaritate a vieţii intelectuale din Muntenia 
şi Moldova" (Cornea, 2008, p. 415). 

Pe fondul acestei conştiinţe naţionale în formare şi în condiţiile în care, spre sfârşi
tul secolului al XVIII-iea, ideile iluministe europene pătrund şi în Principate, prin chiar 
contribuţia unor prelaţi de rang înalt precum episcopul Chesarie al Râmnicului şi mitro
politul Iacob Stamati al Moldovei (Popovici, 1945), multe dintre preocupările centrale 
ale Şcolii Ardelene se fac simţite şi în Ţările Române, modelate însă de sensibilităţi şi 
realităţi culturale locale. O dovadă în acest sens poate fi considerată Observa/ii sau 
băgări-de-seamă asupra regulelor şi orânduelelor gramaticii rumâneşti (1787) a lui 
Ienăchiţă Văcărescu, care, apărută cu trei ani înaintea gramaticii lui Micu şi Şincai, 
abordează teme ce aveau să devină centrale în gândirea ardelenilor, propunând totuşi şi 
perspective substanţial diferite de ale acestora. Ca şi confraţii săi de peste munţi, 
Văcărescu scrie gramatica mânat „de iubirea patriei", ca şi ei, afirmă cu mândrie lati
nitatea limbii române (o limbă care - spune autorul, folosindu-se, pentru a-i indica 
filiaţia, de metafora acvatică a curgerii care avea să fie şi a cărturarilor ardeleni - ,, să 
trage dân limba latinească ca nişte pârae") şi proclamă descendenţa latină a popo
rului, coborâtor din „colonii dân Italia, partea cea mai cinstită atunci din Europa a 
stăpânirii romaiceşti". Spre deosebire de transilvăneni însă, Văcărescu nu crede în 
originea pur romană a românilor ; dimpotrivă, el afirmă că, înainte de cucerirea romană, 
Decebal „era craiu al nostru" şi că la formarea poporului român au contribuit şi 
dacii, şi alte neamuri. 

În chestiunea evoluţiei mai recente a românei, Văcărescu deplânge, cum vor face şi 
ardelenii, influenta percepută ca nefastă a limbii slavone, dar şi insuficienţele graiului 
contemporan lui, din care lipsesc „toţi termenii ştiinţii". Recomandă, la rândul său, 
cultivarea şi standardizarea limbii culte, precum şi îmbogăţirea sa cu împrumuturi, cu 
precădere din italiană, pentru că termenii care îi lipsesc românei sunt tocmai cei pe care 
italienii i-au împrumutat din latină - aceasta din urmă, adaugă Văcărescu, avându-i şi 
ea de la sursa supremă, care este limba grecilor. Această ultimă observaţie îi apare lui 
D. Popovici ca fiind grăitoare pentru diferenţele culturale care îl separă pe Văcărescu 
de intelectualii ardeleni. Deşi bun cunoscător şi simpatizant al Occidentului, boierul 
muntean se încadrează, prin scrierile sale, în unitatea spirituală a sud-estului european 
şi, în ciuda admiraţiei pe care o simte pentru valorile Apusului şi pentru strămoşii latini 
ai poporului său, înţelege să profileze, în faţa Romei imperiale, silueta Bizanţului 
(Popovici, 1945). Sentimentele lui Văcărescu nu sunt singulare, ci exprimă felul de a 
gândi al unei generaţii. Pentru el, pentru Chesarie al Râmnicului (care îşi exprimă, la 
rându-i, în prefaţa din ianuarie 1779, mândria de a se trage „din slăvit neam 
al romanilor") şi pentru alţi cărturari ai vremii, ,,efortul de a dezvolta cultura română 
era compatibil cu prezenta spirituală tutelară a grecilor" (Cornea, 2008, p. 60). 

Însă lucrurile aveau să se schimbe curând. După cum s-a remarcat, mişcarea de 
eliberare neoelenă a antrenat, în Principate, o reacţie locală similară, cu consecinţa că 
naţionalismul românesc a generat antipatia crescândă faţă de fanarioţi şi, în cele din 
urmă, faţă de grecii înşişi (Cornea, 2008). În paralel, se întăreşte sentimentul identită
ţii româneşti, fie pe filiera latină, fie - în mod inedit - pe cea dacică. Aspecte legate 
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de romanitatea poporului sunt discutate „în numeroase scrieri pur politice, ceea ce 
dovedeşte importanta care li se acordă" (Georgescu, 1972, p. 170). Limba latină este 
privită ca reper pentru cea română, ca resursă pentru argumentaţie ideologică şi pentru 
înnoire (ultima mai degrabă ca deziderat teoretic): în proiectul de reformă a învăţămân
tului din 1792, redactat de mitropolitul Iacob Stamati şi colaboratorii săi, autorii pledează 
pentru învăţarea latinei în şcoli din diferite motive, dar şi pentru că aceasta putea să 
servească la apărarea, ilustrarea, curăţirea şi înfrumuseţarea limbii moldoveneşti (Popovici, 
1945). Pe de altă parte, odată cu I. Văcărescu şi, mult mai pronunţat, prin contribuţiile 
lui Naum Râmniceanu şi Zilot Românul, se afirmă dacismul care, după 1800, devine 
un sentiment tot mai larg împărtăşit (Georgescu, 1972). Cel mai adesea, nu este vorba 
de o negare a romanităţii, ci de intenţia de îmbogăţire a identităţii româneşti cu o com
ponentă dacică, într-un demers având miză politic-ideologică şi, adeseori, coloratură 
romantică. Din punct de vedere politic, dacismul furnizează argumente suplimentare 
pentru a se putea afirma „ideea unităţii (şi chiar întâietăţii!) teritoriale a românilor , 
o verigă de bază în teoriile primordialiste" (Mamulea, 2007, p. 81), care putea să fie 
folosită pentru susţinerea proiectului de unificare a Principatelor (Georgescu, 1972). 
Este semnificativ în acest sens faptul că denumirea unor reviste importante din secolul 
al XIX-iea include referirea la „Dacia", prin care se avea în vedere unitatea culturală a 
românilor locuind pe teritoriul fostei Dacii istorice înainte ca unitatea politică a acestora 
să fi fost obţinută. Pe de altă parte, pentru unii reprezentanţi ai orientării tradiţionaliste 
şi populare din întreg veacul al XIX-iea, mitologizarea în tipare romantice a identităţii 
dacice a contribuit la consolidarea unui autohtonism ce putea să fie opus curentelor 
percepute a fi excesiv reformiste şi progresiste. 

În acest nou context ideologic de tot mai pronunţată autoafirmare identitară prin 
diferenţiere faţă de Celălalt (Cornea, 2008), importanta idiomului naţional devine covâr
şitoare, în dezavantajul limbilor de cultură folosite până atunci. Astfel, greaca nu mai 
este privită ca limba excelenţei spiritului, ci ajunge să fie vinovată pentru regresul 
limbii române: în Relaţie asupra şcoalelor, Gh. Asachi apreciază că „limba naţio
nală se înapoia vederat de la punctul la care o adusese cu două veacuri înainte 
învăţatul mitropolit Dosoftei şi prinţul Cantemir" tocmai sub influenta nefastă a limbii 
greceşti ( Georgescu, 1972, p. 170). Ca lingua franca, nici măcar latinei nu i se 
mai acordă preeminenţă. Grigore Râmniceanu, episcopul Argeşului, recomandând folo
sirea limbii române ca limbă de cultură (în la traducerea pe care o dă 

Sfântului Ioan Damaschin, 1826), îşi întăreşte pledoaria cu ajutorul exemplului 
latinei din ţările occidentale : ,,neamurile Europei" au remarcat că, atâta vreme cât limba 
culturii a fost latina, muzele au rămas „închise în mănăstiri şi în palaturi", putând fi 
seduse doar de puţinii erudiţi, ,,iar după ce au cunoscut paguba care urma la obşte din 
pricina aceasta, au început fieştecare neam a-şi împodobi limba sa cea vorbitoare şi a 
să apropia de filosofie". 

Fireşte că, astfel stând lucrurile, idiomul naţional nu putea fi privit într-o lumină 
prea pronunţat critică. Există şi acum lamentaţii legate de insuficienţele limbii române 
(mai ales cu referire la sărăcia vocabularului), însă precumpănitor în epocă devine dis
cursul care urmărea să combată teoriile, adesea de sursă grecească sau din cercuri 
româneşti grecizate, privind incapacitatea endemică a limbii române de a deveni limbă 
de cultură (Marino, 1964). Acelaşi episcop Grigore avertizează împotriva celor care îşi 
defăimau „limba sa cea de Patrie, fără a socoti că pre orice meşteşug şi pre orice ştiinţă 
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vremea le creşte şi le măreşte, când necurmat să pun în lucrare" ( ) . Alte 
spirite patriotice ale timpului vor enumera virtuţile limbii române : frumuseţea sa, 
superioritatea ei faţă de slavonă şi greacă, uşurinţa învăţării sale în raport cu aceasta 
din urmă, precizia sa (Marino, 1964). Acest tip de discurs asupra limbii, în care enco
miasticul prevalează asupra criticului, se prelungeşte până târziu. În 1840, în 
la studiul care îi expune concepţia italienistă, Paralelism între limba rumână şi italiană 
(apărut în , 1840-1842), Heliade Rădulescu găseşte potrivit să 
elogieze româna prin raportare la celelalte idiomuri romanice, pe baza argumentului că, 
dacă şi acestea ar fi rămas multă vreme necultivate, ,,din toate atunci rumâna ar fi fost 
cea mai mare şi mai bogată, cu toate că şi astăzi surorile sale o întrec în haine, iar nu 
în trup", singură limba noastră conservând „şi tăria, şi simplitatea, şi egalitatea, şi 

libertarea, şi energia limbii latine. Deie-i ei veacurile Danti, Tasi, Metastasii, Alfieri 
şi vor vedea veacurile ce vor face dintr-însa". 

Febra filologică 

Se recunosc aici două dintre ideile centrale şi constante ale gândirii lui Heliade Rădulescu 
în materie de limbă, preluate pe filiera iluminismului francez şi viu dezbătute până după 
jumătatea secolului al XIX-iea: pe de o parte, convingerea că scriitorii, cei „de geniu" 
mai ales, sunt chemaţi şi capabili să contribuie la desăvârşirea limbii, iar pe de altă 
parte credinţa în însăşi posibilitatea limbii de a progresa, corelată la Heliade cu încre
derea în capacităţile regenerative ale acesteia (Marino, 1964). Deja în 
nească din 1828 autorul recurge la cunoscuta metaforă conceptuală a limbii ca organism 
viu, cu etape proprii de creştere şi cu capacitate de regenerare. În continuarea tradiţiei 
iluministe, evoluţia şi „palingenezia" (renaşterea) limbii îi apar ca fiind legate strâns de 
evoluţia şi renaşterea naţiunii. Toate aceste idei, la a căror răspândire în Principate 
Heliade contribuie hotărâtor, aveau deja o tradiţie în mediul cultural transilvănean, fiind 
bine reprezentate la cărturarii Şcolii Ardelene. Acum însă ele se generalizează şi mobi
lizează spiritele din toate cele trei provincii. 

În special reflecţiile asupra interdependenţei dintre limbă şi naţiune devin omnipre
zente. G. Săulescu apreciază că „graiul este nota esenţială ce caracterizează pe naţii, 
care vieţuiesc în atâta încât vieţuieşte şi graiul lor şi se sting o dată cu stingerea graiu
lui lor" (Foaie pentru minte, inimă şi literatură, nr. 37, 1839). C. Negruzzi îi împărtă
şeşte lui Gh. Asachi convingerea că „o naţie fără limbă nu mai este naţie" ( 
VIII, 1886), iar Heliade particularizează: ,,se va pierde limba, a perit şi rumânul" 
(într-o scrisoare către P. Poenaru, publicată în , nr. 70-71, 1839). Tot 
Heliade, în acelaşi text, semnalează un aspect în special critic, anume faptul că încă ne 
lipsesc „gramatica şi dicţionarul şi autorii sau cărţile româneşti", ceea ce ne com
promite în ochii străinilor mai capabili decât noi să vadă pericolele ce decurg de aici : 
„până când ne vor afla fără aceste a, totdauna vor zice că suntem pe calea de a înceta 
într-o zi de a mai fi naţie". Şi în Ardeal, G. Bariţiu crede că „orice popor devine la 
ceea ce este numai prin limba sa naţională" şi atrage atenţia că „a mărgini pe un popor 
întru folosirea limbei sale este a-i deschide artera pentru ca să moară cu încetul" (Gazeta 

, nr. 33, 1861). În luări de poziţie cu nuanţe specifice, ce ţin de situaţia 
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politică a timpului (trecerea de la regimul „neoabsolutist" de după revoluţia din 1848 
la politicile liberale ale anilor 1860-1866), ardelenii reafirmă, prin vocea lui Bariţiu, 
poziţionări ideologice prin care se validează şi se întăreşte „naţionalismul lingvistic" 
(Coroi, 2013) al provinciei. În majoritatea acestor formulări retine atenţia, din perspec
tiva configurării imaginarului lingvistic specific epocii, percepţia antropomorfizantă 
asupra limbii: ca orice om, un idiom este vulnerabil şi poate să (fie lăsat să) moară - de 
aici abundenţa de metafore ale extincţiei sau chiar ale sfârşitului provocat violent, de 
care scriitorii se servesc pentru a atrage atenţia asupra necesităţii intervenţiei neîntârzi
ate pentru „salvarea" limbii. 

Întrucât, în perioada de după 1812, centrul vieţii intelectuale româneşti se deplasează 
în Principate (Cornea, 2008), munteanului Heliade Rădulescu îi va reveni sarcina de a 
repune în discuţie modalităţile de regenerare şi cultivare a limbii române culte, ca o 
condiţie prealabilă a renaşterii naţionale. Într-o contribuţie din Albina Ronuînească (nr. 122, 
1839), Heliade propune pentru dezbatere publică trei chestiuni, şi anume: (1) dacă este 
necesară o limbă română literară unitară şi, în cazul unui răspuns afirmativ, (2) cum 
anume ar trebui să fie făcută standardizarea, prin adoptarea dialectului specific unei 
provincii româneşti sau (3) pe baza vechii limbi bisericeşti, eventual îmbogăţite cu cuvinte 
selectate din toate graiurile. Argumentul că limba română cultă trebuie să primească o 
formă unitară, supradialectală, a fost sprijinit cu căldură de participanţii la discuţii din 
motive care au fost, o dată în plus, nu doar lingvistice, ci şi politice, unitatea limbii 
fiind văzută ca pregătind şi poate chiar facilitând unitatea naţională : ,,Mai ales după 
1850, ideea de unificare a limbii literare a fost paralelă cu ideea de unire politică a 
Principatelor, a susţinut-o şi s-a răspândit alături de ea" (Mancaş, 1974, p. 33). În 
privinţa modalităţii de standardizare, vocile majoritare în epocă s-au declarat în favoarea 
celei din urmă propuneri făcute de Heliade. Pledoaria pentru ca limba textelor religioase 
(îmbogăţită cu lexic preluat din graiuri) să fie luată ca bază a unificării s-a prelungit 
până în anii 1860, fiind îmbrăţişată de intelectuali de diverse orientări. Pentru latinişti, 
de pildă, prevalează forţa argumentului că, cu cât limba este mai veche ( cum era cazul 
aici), cu atât este mai apropiată de „prototipul mumei", adică de latină (Gheţie şi Seche, 
1969). Selecţia însăşi a termenilor din diferitele dialecte, care aveau să îmbogăţească 
limba română cultă, urma să se facă - acum, ca şi atunci când Şincai aplicase un pro-
cedeu similar în său din 1783 - după criteriul originii latine. 

Aceste propuneri teoretice de relatinizare a vocabularului vor conduce şi la unele 
iniţiative practice : Albina Românească, care apărea la Iaşi, a înfiinţat o rubrică de 
Lexicografie în care erau înregistrate cuvintele dialectale a căror origine „strămoşească" 
le recomanda pentru uzul general în limba cultă ; la Bucureşti, I. Brezoianu îşi justifică 
alegerea lexicului folosit într-una dintre traducerile sale prin aceea că întrebuinţase tot 
ce nu era „rătăcitură", ci, dimpotrivă, ,,rămăşiţă a Laţiului" găsită în oricare dintre 
provinciile româneşti (Gheţie şi Seche, 1969). Latinistul ardelean T. Cipariu crede şi el 
că „cine este român adevărat şi doreşte unirea românilor întru aceeaşi limbă sau dialect 
scris, curăţit şi curat alege din deosebitele noroade româneşti ce este bun, frumos, 
sonor, regulat şi norocit" (Foaie pentru minte ... , nr. 24, 1855). Privind retrospectiv, 
semnificativă în asemenea demersuri apare persistenta, pe de o parte, a opoziţiei încă 
definitorii pentru imaginarul lingvistic al multor cărturari ai timpului, între cuvântul 
considerat autentic (cel latin şi „curat") şi termenul împrumutat (,,rătăcitura" ce trebuia 
îndepărtată), iar pe de altă parte, a premiselor „eminamente ideologice" (Marino, 1964) 
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care influenţau hotărâtor maniera de raportare la limbă. Consecinţele lor practice, din 
perspectiva istoriei limbii române literare, au rămas neglijabile, arhaismele de origine 
latină care au putut fi resuscitate fiind relativ puţine (Gheţie şi Seche, 1969). 

Şi în chestiunea împrumuturilor neologice, ,,între anii 1830 şi 1860, soluţiile latiniste, 
într-o variantă sau alta, sunt predominante" (Gheţie şi Seche, 1969, p. 279). Este vorba, 
în esenţă, de promovarea latinismului şi a italienismului, primul triumfător în Ardeal, 
răspândit în Muntenia şi, în grad mai mic, în Moldova, iar al doilea limitat la teritoriul 
Munteniei (Ştefan, 1969). Latiniştii pledează, desigur, în favoarea neologismului preluat 
din latină, reactivând deja familiara metaforă a izvorârii fireşti, ca apa unui râu, a 
românei din latină : ,,Propăşirea limbei numai atunci ne va desface un izvor viu de 
a o putea înavuţi cu cuvinte bune şi proprie firei limbei, de să va alătura cătră cea latină" 
(în articolul „Românii în privinţa literaturei", Foaie pentru minte ... , nr. 26, 1843). 
Italieniştii afirmă însă, în primul rând prin vocea lui Heliade Rădulescu de după 1840, 
că ar fi un anacronism să se recurgă la împrumuturi dintr-o limbă moartă ; dimpotrivă, 
neologismele trebuie preluate din limba romanică vorbită în zilele noastre care se apro
pie cel mai mult de modelul latin, adică din limba italiană. Dacă în sa din 
1828 Heliade afirmase că împrumuturile lexicale ar trebui făcute prin adaptare la spe
cificul limbii române, astfel încât cuvintele noi „ să se înfăţişeze în haine rumâneşti şi 
cu mască de rumâni înaintea noastră", acum termeni cu formă şi/sau grafie clar italie
nizantă îi apar acceptabili în baza argumentului că se recuperează, astfel, chipul mai 
„autentic" al limbii române (văzută, în această etapă a gândirii autorului, ca un dialect 
necultivat al limbii italiene - Mancaş, 1974). Şi latinistul Cipariu crede că este bine „a 
togmi cele împrumutate după formele şi exemplele ce ne înfăţişează structura limbii, iar 
nu după uşurătatea buzelor, după placul urechilor". Într-o conceptualizare metaforică 
antropomorfizantă, limba i se prezintă lui Cipariu ca având o natură proprie ce trebuie 
să fie îmbrăcată de veşmântul adecvat - or, în cazul românei acesta este unul singur : 
„Natura limbii româneşti e romană-latină, ea e limba unei naţiuni romane-latine ... De 
aceea şi costumul ei nu poate fi decât romanu-latin, - şi croit după costumul limbelor 
romane" (Principia de limbă şi de scriptură, 1856). 

O altă modalitate de îmbogăţire a vocabularului susţinută în epocă - aşa cum fusese, 
de altfel, şi în scrierile reprezentanţilor Şcolii Ardelene - este derivarea şi compunerea 
pornindu-se de la cuvinte româneşti deja existente. Nu de la oricare însă, ci de la termeni 
latineşti (Gheţie şi Seche, 1969), a căror folosire în acest scop va avea consecinţa feri
cită că se va putea renunţa la „o mulţime de vorbe străine" (G. Bariţiu, în 
minte ... , nr. 51, 1843). Acest din urmă aspect, chestiunea epurării cuvintelor nelatine, 
rămâne viu dezbătut până după mijlocul secolului al XIX-lea. În perioada sa preitalie
nizantă, Heliade Rădulescu se resemnase constatând că „zicerile streine s-au natu
ralizat acum între cele adevărate rumâneşti", astfel încât „compania nu se poate desface 
fără o pagubă simţitoare, mai fatală decât nepotrivirea", rămânând totuşi de sperat că 
actualii tovarăşi de drum (cuvintele „rumâneşti" şi cele „streine"), ,,încetul cu încetul, 
se vor desface pe nesimţite şi cu bună orânduială" (în scrisoarea către P. Poenaru publi
cată în , nr. 70-71, 1839). Câţiva ani mai târziu, situându-se pe alte 
poziţii de principiu, Heliade aplică totuşi, în Vocabular de vorbe streine în limba română 
(1847), principii puriste, încercând să elimine termenii nelatini din limbă. De altfel, la 
modul teoretic, oportunitatea procedeului este afirmată frecvent în epocă : în formulări 
ce rămân circumscrise imaginarului lingvistic al înaintaşilor, cu polarizările simbolice 
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aferente ( curat impur, autohton străin, legitim bastard), se doreşte şi se elogiază 
„curăţirea" limbii române „de toate vorbele străine, care sună rău la urechi, strică 

formele şi totodată bastarzesc graiul şi naţia" (Gr. Pleşoianu în Albina Românească, 
nr. 61, 1847). 

Trebuie remarcat însă faptul că, spre deosebire de momentul cultural-ideologic al 
Şcolii Ardelene, ,,frontul latinist" al anilor 1830-1860 nu se mai prezintă fără fisură. 
Dimpotrivă, încep să se ridice voci care avertizează împotriva pericolelor ce decurg din 
faptul că intelectualii urmăresc să modifice limba conform unui proiect ideal, oricât de 
bine intenţionat. I. Maiorescu, de pildă, protestează împotriva violenţei la care este 
supusă limba română de către cei care doresc „să-şi arate talentele târând sărmana limbă 
şi siluind-o în toate părţile ca pe un cal orb de căpăstru. În limbă toţi vor să fie ziditori. 
O tot netezesc şi o piaptănă până ce-i trag şi pielea; apoi îi dau alta" (I. Maiorescu, în 
Foaie pentru minte ... , nr. 16, 1838) - pasajul reţine atenţia prin virulenţa imaginarului, 
exprimată de metaforele, deloc edulcorate, ale siluirii şi jupuirii. În aceeaşi tonalitate, 
M. Kogălniceanu - în articolul din primul număr al Stelei Dunării (1855) - afirmă că 

se impune o critică severă a demersurilor de eugenizare a limbii şi acuză nesocotinţa cu 
care este jertfită aceasta: ,,stropşită prin fel de fel de sisteme, întunecată prin fel de fel 
de ortografii", româna se găseşte „răstignită pe fel de fel de cruci", imaginea hristică 
fiind menită, e de presupus, să redea întreaga măsură a sacrificiului, pe de o parte, a 
sacrilegiului, pe de alta. De altfel, Kogălniceanu a fost unul dintre iniţiatorii aşa-numi
tului curent istoric şi popular care, mai ales în Moldova, între anii 1840 şi 1860, a 
reunit un număr de intelectuali care au luat poziţie împotriva a ceea ce au considerat a 
fi exagerările latiniste, dar nu numai. Programul curentului a fost expus în Introducţia 
la primul număr al (1840), precizându-se că se urmărea „realizarea 
dorinţei ca românii să aibă o limbă şi o literatură comună pentru toţi", obiectiv care - se 
avertiza - nu putea fi atins prin importarea de modele lingvistice întrucât „dorul imita-
ţiei omoară în noi duhul naţional". 

Şi alte voci ale epocii exprimă rezerve faţă de prea marele dor al imitaţiei : ca o 
consecinţă a mulţimii de cuvinte „franţozeşti, italieneşti şi latineşti" adăugate limbii 
române, aceasta e deplânsă pentru a fi devenit „ un idiom de tot neînţeles" (I. Voinescu, 
în , nr. 75, 1844). Cazul limbii franceze, pomenită prima de Voinescu 
ca vinovată pentru neinteligibilitatea la care ajunsese româna, este ilustrativ pentru modul 
în care discursuri contradictorii puteau fi legitimate, deopotrivă, prin invocarea aceluiaşi 
reper ideologic, protejarea caracterului naţional. Franceza a fost mai puţin teoretizată 
ca sursă de împrumuturi decât latina şi italiana, deşi a furnizat, în fapt, covârşitoarea 
majoritate a neologismelor epocii. Această preferinţă netă a vorbitorilor pentru împru
muturile de origine franceză atrage nemulţumirea latinistului Bariţiu care, în 1842, 
deplânge faptul că „se preţuieşte limba franceză mai mult decât limba naţională", ceea 
ce îi apare a fi mai degrabă o modă decât expresia unui interes profund pentru cultura 
franceză, ajungându-se astfel la „a se maimuţări obiceiuri străine cu vătămarea 
caracterului naţional" (Foaie pentru minte ... , nr. 25, 1842). În schimb T. Maiorescu 
( , 1881), privind retrospectiv la perioada de după anul 1848, când are loc 
,,metamorfoza parţială a limbei române", pune acest fenomen tocmai pe seama „redeş
teptării spiritului naţional" care i-a tăcut pe români să pornească „pe calea cea nou 
deschisă", astfel încât „mai ales de la sora noastră franceză am primit, împreună cu 
impulsul mişcării politice, şi o întreagă comoară de cuvinte latine, şi deodată ne-am 
deprins cu toţii să vorbim de din gura conducătorilor naţionali". 
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O ambivalentă de alt nivel, în care însă poziţionări opuse sunt, deopotrivă, apărate 
în numele conservării identităţii româneşti, se manifestă şi în chestiunea alfabetului. 
Deja în 1823, Ion Heliade Rădulescu şi Daniel Tomescu îşi propun să elimine, pentru 
a înlesni învăţătura elevilor, un număr de slove din alfabetul chirilic, pregătind astfel calea 
pentru introducerea treptată a literelor „străbune". Mitropolitul Grigorie Dascălul, pe 
atunci şi preşedintele Eforiei Şcolilor, reacţionează cu indignare : ,, Cine sunteţi voi 
să cutezaţi a strica limba românească şi a vă atinge de legea şi de credinţa pravoslavnică ? 
ce sunt eresurile astea? unde mai e Alfa şi Omega, dacă voi, nelegiuiţilor, aţi 

lepădat pe omega?" ( Cazimir, 1986, p. 93). Incidentul este semnificativ din per-
spectiva persistenţei, la nivelul imaginarului colectiv, a aceluiaşi tip de atitudini, traduse 
prin aceleaşi conceptualizări metaforice, la câteva decenii după ce activismul Şcolii 
Ardelene adusese în discuţie chestiunea. Pe de o parte, revendicarea de la tradiţia ates
tabilă, religioasă şi culturală a folosirii slovelor chirilice, pe de altă parte, invocarea 
celeilalte tradiţii, cu impact simbolic şi forţă ideologică, a latinităţii. În acest sens, după 
cum s-a remarcat, nici nu mai prezintă atât de multă importantă argumentele aduse în 
epocă în favoarea sau împotriva alfabetului latin (care, rezumate de Ioan Rusu într-un 
articol din ... , nr. 10, 1838, le repetă în bună măsură pe cele din 
polemica Maior - Kopitar). Motivaţiile lingvistice nu sunt decât „partea vizibilă a ais
bergului. Cea invizibilă o alcătuiesc implicaţiile social-politice, culturale, religioase etc., 
cărora le revine ponderea decisivă" (Cazimir, 1986, p. 103). Faptul este remarcat şi în 
Transilvania mijlocului de secol XIX, unde Bariţiu constată că se întâmplă „ca din «slove» 
şi «litere», în sine cu totul nevinovate, să facă unii o cauză religioasă foarte delicată, iar 
alţii chiar o cauză politică" ( ... , nr. 12, 1858). 

Or, tocmai aceste implicaţii şi mize extralingvistice ale limbajului ajung să mobilizeze 
nu doar un grup relativ restrâns de intelectuali, ci un public larg în perioada de până la 
1860, când preocuparea pentru limbă devine aproape generală : ,, Şepte milioane de 
români sunt cuprinşi de febra filologică şi necontenit se îndeletnicesc a-şi lămuri limba, 
scriptura şi istoria" (Albina Românească, nr. 96, 1844). Cu alte cuvinte, ,,un întreg 
popor - sau, cel puţin, vorbitorii din păturile sociale dinamice - se detaşează de propria 
limbă maternă, pe care par a o concepe ca pe un metalimbaj" (Antohi, 1999, p. 167). 
Se vorbeşte însă despre limbă pentru a se exprima, în fapt, valori, pentru a se propune 
baze identitare, pentru a se conferi greutate simbolică trecutului. Şi se vorbeşte, cu o 
metaforă esenţialistă aflată în circulaţie, la noi şi la alţii, încă din perioada iluministă, 
despre limbă ca având un caracter sau, mai adesea, un „geniu" propriu, a cărui protejare 
era de importantă vitală în măsura în care, după cum se credea, orice idiom „exprimă 
trăsături esenţiale ale organismului psihic naţional" (Cornea, 2008, p. 423). Or, acest 
din urmă aspect este foarte important în epocă, perioada de la 1821 (când încetează 
domniile fanariote) şi până după mijlocul secolului al XIX-lea fiind cea în care conşti
inţa românilor că aparţin unei naţiuni, în sensul modern al cuvântului, capătă contururi 
tot mai precise. În toate cele trei provincii, ideea locală de naJiune include deopotrivă 
elemente ale modelului german şi ale celui francez (Cornea, 2008), intelectualii români 
conceptualizând în discursurile lor naţiunea ca dat organic, natural, astfel încât „tot ceea 
ce i se împotriveşte este de ordinul naturalului" (Mamulea, 2007, p. 59), dar şi ca 
fundament al aspiraţiilor politice de autonomie şi autodeterminare - iar în Principate, 
chiar de unire şi independenţă. 
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Direcţia nouă: de la latinism, la limba „dulce" 
a poporului 

A doua jumătate a secolului al XIX-lea aduce cu sine formarea statului naţional român 
independent, prin unirea din 1859 a Munteniei şi Moldovei şi în urma Războiului de 
Independenţă din 1877-1878. În Transilvania, prin hotărârile Dietei de la Sibiu, repre
zentanţii românilor obţin dreptul de folosire a limbii române ca limbă oficială în 
Principat, alături de maghiară şi germană, situaţie care se schimbă însă în defavoarea 
populaţiei româneşti după instaurarea dualismului austro-ungar şi alipirea Transilvaniei 
la Ungaria. În chestiunea limbii, în toate provinciile continuă dezbaterile cu privire la 
direcţia în care ar trebui să se dezvolte româna cultă. Latiniştii constituie o majoritate 
puternică în Ardeal, fiind însă reprezentaţi şi în Muntenia, dar atât lor, cât şi italieniş
tilor munteni li se opun acum tot mai mulţi intelectuali deja constituiţi într-un contra
curent, cel istoric şi popular (Macrea, 1969). Adesea contestarea latinismului se face 
cu recunoaşterea meritelor şi a bunelor intenţii ale promotorilor săi, aceştia fiind „ băr
baţi vrednici de toată preţuirea pentru râvna şi învăţăturile lor" (D. Ralet, în 
literară, nr. 14-16, 1855). Nici justeţea principială a îmbogăţirii vocabularului prin 
împrumuturi din latină nu este disputată : ,,Nu putem destul rezice că latina trebuie să 
ne slujească ca un izvor de unde să ne îndeplinim nevoile", pentru că „un popor ce vrea 
să se îngâmfeze cu istoria sa, fireşte, nu poate să fie înstrăinat de moştenirea sa cea mai 
legiuită şi cea mai scumpă, de limba părinţilor săi" (D. Ralet, în România literară, nr. 
14-16, 1855). Ceea ce se respinge este excesul latinist, împrejurarea că, în loc să fie 
înlăturate doar „acele ziceri străine ce ar fi cu totul neromâne şi nu înrădăcinate în 
popor" (Al. Papadopol-Calimah, în România literară, nr. 26, 1855), s-a dorit a se 
renunţa şi la cuvintele de origine nelatină care erau bine asimilate şi larg răspândite, în 
ideea înlocuirii lor cu termeni latineşti. Or, aceasta ar fi o procedură cu consecinţe 
nefaste, ,,pentru c-atunce ar trebui să ne omorâm poezia, istoria, tradiţiile, care înfiin
ţează viaţa şi slava naţională" (D. Ralet, în România literară, nr. 14-16, 1855). 

Nu poate scăpa observaţiei maniera în care termenii-cheie folosiţi în discursul căr
turarilor Şcolii Ardelene pentru încărcătura lor simbolică şi ideologică revin, neschim
baţi în formă şi la fel conotaţi valoric, însă utilizaţi acum pentru contraargumente, în 
luările de poziţie ale contestatarilor latinismului. Pentru întreaga Şcoală Ardeleană (şi 
pentru continuatorii acesteia), cuvintele nelatine erau „streine", funciar neadaptabile 
la specificul limbii române ; acum, dimpotrivă, latinismul este învinuit că doreşte să 
impună „ forme străinatice firei limbei româneşti" (D. Ralet, în România literară, nr. 14-16, 
1855). De nenumărate ori cuvintele latine fuseseră valorizate ca „părinteşti", ,,stră

moşeşti", ,,străbune"; acum tocmai termenii nelatini excluşi de latinişti sunt văzuţi a 
ni se înfăţişa „cu portul lor cel părinţesc" (D. Ralet, în România literară, nr. 14-16, 1855). 
Cea mai frecventă acuză împotriva limbii slavone şi a alfabetului chirilic fusese aceea 
că au adus „întunecoasă negura neştiinţei" asupra poporului român; acum, dimpotrivă, 
limba şi ortografia savante ale latiniştilor sunt inaccesibile poporului, astfel încât acesta 
„s-au găsit deodată cuprins într-o negură literară, în care el s-au văzut străin înaintea 
patrioţilor săi" (Al. Papadopol-Calimah, în România literară, nr. 26, 1855). 
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Proiectele lingvistice ale reformatorilor ardeleni şi munteni sunt acuzate de pedantism, 
prin care A. Russo înţelege, în Cugetările sale, orice demers de eugenizare a limbii prin 
decizii savante şi prin ignorarea limbii de obşte. În subsidiar, acuza care li se aduce mai 
ales latiniştilor este aceea de elitism: curentul este însufletit de „duhul nobilismului" 
(Al. Papadopol-Calimah, în România literară, nr. 26, 1855), limba poporului nu este 
vorbită pentru că „nu se loveşte cu subţietatea cugetărilor noastre" (D. Ralet, în 
România literară, nr. 14-16, 1855) şi „nu mai este ertat românilor a grăi româneşte sub 
osândă de ignorantă" (A. Russo, în Foaie pentru minte ... , nr. 14, 1855). Or, fată de vea
cul iluminist, spiritul timpului se schimbase, democratizându-se. În 1855, forma idiomului 
nap.onal nu mai putea fi legiferată prin deciziile exclusive ale „cărturarilor" sau „învăţaţi
lor" ; dimpotrivă, cel putin din perspectiva reprezentanţilor curentului istoric şi popular, 
destinul limbii depindea de întreaga comunitate a vorbitorilor : ,,Poporul este o majori
tate care trebuie a fi luminată, dar şi ascultată" (D. Ralet, în România literară, nr. 14-16, 
1855). Este, afirmă Russo, ceea ce par să fi uitat latiniştii transilvăneni contemporani 
lui, care „au învăţat limba într-o închipuire retrospectivă" şi s-au luptat „mai mult pentru 
un sistem scolastic, decât pentru drepturile neamului românesc", până când s-a „ajuns 
la comedia limbistică de pe câmpia Blajului" (A. Russo, în Foaie pentru minte ... , nr. 14, 
1855). Acestei acuze şi altora similare Bariţiu le răspunde conciliant, invocând buna-cre
dinţă a ardelenilor şi faptul că aceştia au activat în împrejurări dificile, a căror mai bună 
cunoaştere i-ar fi făcut pe românii din celelalte provincii să nu „numească vină ceea ce 
fusese numai neputinţă" (în Foaie pentru minte ... , nr. 17, 1855). Privite retrospectiv, aceste 
dispute se prezintă ca opunând două perspective animate în egală măsură de patriotism 
autentic, însă susţinute de convingeri diferite cu privire la cum anume se putea asigura 
în mod optim binele naţiunii. Atât pentru directia savantă din Transilvania şi Muntenia, 
cât şi pentru moldovenii susţinători ai orientării istorice şi populare, ,,limba era neamul". 
Pentru primii însă, tocmai reconstrucţia limbii în tiparele ideale avute în vedere urma să 
asigure propăşirea naţiunii, care abia astfel îşi regăsea identitatea genuină. Pe de altă parte, 
moldovenii întrevăd esenţa „românismului", pe linie romantică, în tradiţie şi autohtonitate, 
astfel încât, din perspectiva lor, protejarea caracterului naţional nu se putea face decât 
prin promovarea limbii populare (a vechilor cronici şi texte religioase şi a folclorului). 
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Pe fondul acestor polemici, între 1860 şi 1862, în Principatele Unite ale Moldovei 
şi Ţării Româneşti este adoptat oficial alfabetul latin (introdus în 1860 şi în Transilvania, 
prin decizia Comisiei filologice de la Sibiu), iar în 1866 este înfiinţată Societatea 
Academică Română, care din 1879 devine Academia Română, fondată şi cu scopul de 
a stabili ortografia limbii române şi de a patrona elaborarea unei gramatici academice 
şi a dicţionarului tezaur. Între 1869 şi 1881, latiniştii, majoritari în Academie, obţin 
adoptarea oficială a ortografiei etimologice, cu toate că aceasta a fost utilizată efectiv 
doar în publicaţiile Societăţii Academice şi, într-o anumită măsură, în şcoli, scriitorii 
şi ceilalţi intelectuali ai timpului refuzând să o adopte (Macrea, 1969). Triumful acade
mic al latinismului este reprezentat de DicJionarul limbii române publicat între 1873 şi 
1877 sub semnătura lui A. T. Laurian şi I.C. Massim. Dicţionarul propriu-zis cuprindea 
două volume, cărora li se adăuga un în care fuseseră consemnate toate cuvintele 
considerate de autori a nu fi de origine latină sigură. Motivaţia acestei structurări este 
exprimată în prefaţa primului volum: ,,Singurul criteriu care caută să conducă pe lexi
cograful român este şi nu poate fi decât romanitatea cuvintelor în formă ca şi în mate
rie", întrucât „abaterea de la acest criteriu duce de neapărat la neînţelegere, şi prin 
aceasta la pericol, la sciziune între fraţii de acelaşi sânge, până astăzi aşa de strâns uniţi prin 
legămintele limbii". Se conchide, prin urmare, că „ vorbele de origine neromanică 
nu pot şi nu se cade să aibă loc într-un dicţionar românesc în acest monument al 
romanităţii noastre". 

Pentrn vizualizarea imaginii, vă rugăm să consultaţi 

volumul nr. 2 al Enciclopediei imaginarii/or din 

România. Volumul a fost publicat la Editura Polirom în 

anul 2020 şi poate fi achiziţionat de aici: 

https:/Avww.polirom.ro/web/polirom/carti/-/carte/7370. 

În realitate, tocmai ambiţia autorilor de a edifica un monument al latinităţii a condus 
la eşecul dicţionarului, acesta fiind primit dintru început cu multă rezervă şi ironie 
(Macrea, 1969). Reacţia publicului a fost determinată de faptul că demersul latinizant 
al lui Laurian şi Massim transformase româna înregistrată în lexicon, ,,în formă ca şi 
în materie", într-un idiom mult îndepărtat de limba efectiv vorbită. De pildă, în locul 
verbului , în dicţionar se propune , definit, în ortografia adoptată de autori, 
astfel : ,,a senti am6re, a senti' placere, a ave gustu pentru ceva; contrariu verbului 

" şi sunt exilate în , partea de 
început a intrării lexicografice comune fiind : ,, v. amare, diligere ; a ave amore, affec
tione, ardente dorentia sau doru de ceva sau de cineva : mulierea se si iubesca maritulu, 
si maritulu se si iubesca mulierea". Distanţările ironice şi critice s-au manifestat atât 
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faţă de conţinutul, cât şi faţă de ortografia dicţionarului. Frecvent dezaprobată în epocă, 
aceasta din urmă ajunge să fie înlocuită de Academie prin reforma din 1880-1881, dată 
care, în Regatul României, marchează „declinul oficial al latinismului" (Macrea, 1969). 

După ce, prin unirea Principatelor Dunărene şi, mai ales, prin proclamarea Regatului, 
românii din Muntenia şi Moldova obţinuseră legitimitatea statală, standardizarea limbii 
culte este văzută în cele două provincii ca un mijloc de întărire a sentimentului de apar
tenenţă a populaţiei la tânăra naţiune (Muntean, 2014). În ultimul sfert al secolului 
al XIX-iea, discuţiile privind forma şi normarea limbii române literare continuă, accen
tul fiind pus acum pe protejarea caracterului specific al idiomului naţional. Astfel, 
împrumuturile neologice devin subiectul unor opinii contradictorii. În timp ce voci 
precum cele ale lui B.P. Hasdeu şi L. Şăineanu afirmă că neologismele, dacă sunt asi
milate „organic", sunt benefice, de vreme ce „înavuţirea limbii unui popor merge 
paralel cu progresele civilizaţiunii sale" ( Macrea, 1969, p. 301), alţi intelectuali 
atrag atenţia asupra pericolului pe care îl poate reprezenta supraabundenţa împrumutu
rilor lexicale. T. Maiorescu, care apreciase rolul salutar al împrumuturilor din franceză 
în dinamizarea conştiinţei naţionale a românilor în jurul anului 1848, crede că acum 
excesul de neologisme trebuie descurajat, întrucât măreşte „abisul între pătura de sus şi 
pătura de jos a naţiunii române" ( , 1881). Tendinţa ce se cuvine promovată 
în continuare este, susţine Maiorescu, ,,de a readuce limba română la viata ei populară" 
- ,,o tendinţă mai întâi de toate naţională" (1881), în care se recunoaşte cu uşurinţă 
continuitatea pe linie istoric-populară a gândirii moldovenilor în materie de limbă. După 
cum s-a remarcat deja, imaginarul maiorescian în chestiunea limbii - care avea să 
infuzeze spiritul Junimii, cu ecouri largi în conştiinţa epocii - se desfăşoară pe două 
planuri: pe de o parte, se pot identifica „seriile semantice subsumabile sănătăţii limbii" 
(Muntean, 2014, p. 147), care atrag atenţia asupra contagiunii la care fusese supusă 
aceasta şi asupra nevoii de intervenţie terapeutică. Pe de altă parte, în vederea acestei 
intervenţii, Maiorescu imaginează (şi el) limba cultă ca pe un proiect, ca pe o întreprin
dere cu un program clar, urmărind „direcţia sănătoasă" cu ajutorul „busolei" critice 
care trebuia să semnaleze şi să demaşte falsificările de orice fel şi, mai ales, falsificarea 
,,geniului propriu" al românei (Muntean, 2014). 

Dacă însă pentru latinişti (şi italienişti) geniul propriu al limbii române fusese falsi
ficat prin îndepărtarea formei acesteia de modelul (neo)latin, după Maiorescu, ,,spiritul 
naţional al unei limbi stă mai ales în înţelesul specific al cuvintelor ei" ( 
1881, s.n.). Astfel, argumentează criticul, dacă se sporeşte „elementul latin în sunetele 
cuvintelor", fără însă „ca şi cantitatea înţelesului, adică suma de putere intelectuală 
manifestată prin cuvinte, să crească în aceeaşi proporţie" - cum Maiorescu crede că se 
şi întâmplase în cazul eforturilor de reconstrucţie ideologică a limbii române-, ,,atunci 
s-ar da o lovitură de moarte vieţei naţionale în principala ei manifestare". În consecinţă, 
afirmă criticul, româna cultă, ca limbă naţională vie, trebuie să reţină toate cuvintele, 
indiferent de originea lor, al căror înţeles „face parte din întreaga viaţă sufletească a 
poporului", fiind întâlnite în toate manifestările „geniului" său ( , 1881). 
Ca o consecinţă a acceptării tot mai largi a acestei perspective asupra limbii, sfârşitul 
veacului al XIX-iea este caracterizat de o puternică valorizare a limbii „poporului", 
devenită în conştiinţa unui mare număr de intelectuali (şi nu numai) ai timpului adevă
rata expresie a românităţii. Foarte semnificativ în acest sens este însuşi titlul noului 
dicţionar tezaur, cu a cărui alcătuire Academia Română îl însărcinează pe Hasdeu în 
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1884 : Etymologicum Magnum Romaniae. Dic/ionarul limbei istorice şi poporane a 
. La abia şapte ani după aparitia ultimului volum din dictionarul latinist al lui 

Laurian şi Massim, şi acesta tot un proiect academic, Academiei Române i se propune, 
chiar de către regele Carol I, o cu totul altă „sarcină dulce", anume aceea de „a lua sub 
paza sa această limbă veche, pe care poporul o întelege şi o iubeşte aceste frumoase 
expresiuni întrebuintate de străbuni" (Pre/a/a la Etymologicum, reproducând cuvântarea 
lui Carol I la sesiunea de deschidere a Academiei din 1848). Calitatea unui termen de 
a fi autentic „românesc", national, demn de a figura în dictionar, este dată acum, indi
ferent de originea sa, de vechimea şi de prezenta lui în vocabularul poporului. 
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La cumpăna dintre veacuri 

În 1897, Academia Română îi retrage lui Hasdeu comanda dicţionarului tezaur (pentru 
că acesta nu reuşise să finalizeze lucrarea) şi o încredinţează lui A. Philippide (între 
1897 şi 1905), iar apoi lui S. Puşcariu (din 1906). În acest timp, perspectiva asupra 
limbii nu se schimbă. Din nou se poate remarca maniera în care metaforele conceptuale 
care fuseseră folosite pentru a se pleda cauza latinismului sunt utilizate pentru a se 
sustine superioritatea limbii populare : dacă odinioară româna care revenea (mai mult 
sau mai putin) la prototipul latin era curată şi fertilă, slavonismele dovedindu-se „para
zite sterpe", acum trăsăturile conotate pozitiv sunt atribuite graiului poporului în inte
gralitatea sa. Astfel, se afirmă că „limba strămoşească este limba noastră clasică" (1891, 
cuvântarea lui Carol I la aniversarea a 25 de ani de la deschiderea Academiei), aceasta 
trebuind să fie protejată de afluenta de „neologisme sterpe", ,,parazite răutăcioase" care, 
argumentează regele într-un ecou al cuvintelor lui Maiorescu, adâncesc distanta dintre 
limba claselor educate şi „neprihănita limbă a poporului". Or, ,,despărţenia aceasta 
trebuie cu orice preţ preîntâmpinată ca o primejdie pentru neamul românesc, a cărui 
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unitate se întemeiază pe legea şi limba sa" (discursul lui Carol I în fata Academiei 
Române, 1905). S. Puşcariu, crezând şi el că „adevărata comoară lexicală zace în 
limba vorbită de popor", în care „se oglindeşte geniul limbii noastre" (Raport către 
comisiunea Dicţionarului, 1905), se face ecoul convingerilor multor contemporani. În 
acest fel, drumul de la antiteza iluministă între natură şi cultură (la care subscriseseră 
reprezentanţii Şcolii Ardelene) la valorizarea (post-)romantică a identităţii populare 
nepervertite fusese parcurs în întregime. După mai bine de un veac, reprezentările şi 
valorile imaginarului colectiv se schimbaseră substanţial : tânăra naţiune română se 
recunoştea acum în mod privilegiat în ipostaza sa tradiţionalist-autohtonă, românitatea 
emblematică devenise, în bună măsură, românitatea rurală, iar limba noastră - şi „stră

moşească", şi „clasică", aceea care putea în cea mai mare măsură să se constituie în 
expresia substanţei naţionale autentice, consolidând-o - era acum nu latina ( ori urmaşele 
sale), ci limba poporului. 

În Transilvania sfârşitului de veac XIX, chestiunea limbii este în continuare inextri
cabil legată de aceea a protejării identităţii naţionale, româna fiind văzută, în termenii 
metaforei limbii-comoară care modelase şi percepţia înaintaşilor, drept „cel mai preţios 
tezaur 1 naţionalităţii noastre" (Al. Papiu-Ilarian, în Gazeta Transilvaniei, nr. 2, 
187 4). În contextul în care proiectul naţional maghiar se desfăşura în paralel cu cel 
românesc, cele două având obiective inevitabil divergente, tensiunile se accentuează în 
Ardeal, atingând un punct de vârf prin procesul memorandiştilor din 1894. Sentimentul 
predominant în comunităţile româneşti este că „maghiarii vreau să pună mâna pe 
ce avem mai scump, pe limba noastră. Vreau să ne maghiarizeze, pentru a ne contopi 
în naţiunea lor" (articolul „Direcţia corectă", în Telegraful român, nr. 85, 1901). Deşi 
o mare parte din secolul al XIX-lea românii transilvăneni îşi proiectaseră viitorul iden
titar sub forma existentei ca naţiune cu drepturi politice într-o patrie reprezentată de 
Transilvania plurinaţională (sau românească), de un Imperiu Habsburgic federalizat sau 
chiar de o Ungarie federală (Mitu, 2012), acum, pe fondul adâncirii neînţelegerilor, 
majoritatea opiniei publice româneşti aspiră spre unirea cu Regatul României. Şi în 
problemele legate de limbă, soarele răsare acum la Bucureşti : idealul latinist, atâta 
vreme catalizatorul conştiinţei naţionale a ardelenilor, este abandonat, iar în 1902 sec
ţiunea literară a ASTREI (Asociaţiunea transilvană pentru literatura română şi cultura 

) înaintează propuneri „pentru a contribui la stabilirea unităţii limbei 
noastre literare în conformitate cu limba literară din regatul român" ( Grecu, 1988, 
p. 170). După Unirea din 1918, odată obiectivul naţional împlinit plenar, în mod firesc 
discursul care corela nemijlocit limba cu problema naţională îşi pierde, treptat, din 
importanţă. Se va mai scrie despre limbă ca expresie a românităţii, însă din alte per
spective şi fără militantismul ideologic şi politic al secolelor XVIII-XIX: vremea 
,,învăţătorilor de ideal naţional", după expresia lui Iorga, se încheiase. 


