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Moda

lingvistică:

anglicismele
Cristina Bocos,

Aşadar,

am fost pe rând turcomani, grecomani sau Domnul
ştie ce încă ; acum, din mila lui Dumnezeu, suntem franţezomani ; poate curând vom trece şi Manha în vrun balon
aerostatic şi atunci ne vei vedea anglomani.
C. Negruzzi,

Păcatele tinereţilor

Cele trei decenii care au trecut de la căderea regimului comunist se caracterizează,
în plan lingvistic, prin afluenţa de neologisme preluate din limba engleză, în special din
engleza americană, ceea ce i-a determinat pe unii cercetători să afirme că asistăm la o
,,invazie periculoasă" (Ciobanu, 2006, p. 59), ,,un adevărat tsunami " (Bălă, 2007, p. 87)
ce pune în pericol dacă nu chiar identitatea limbii române, în orice caz, specificul ei
naţional, determinând crearea unui „jargon insuportabil", denumit ironic şi peiorativ
romgleză, termen ce calchiază bine-cunoscutul franglais, folosit de R. Etiemble pentru
a desemna idiomul hibrid rezultat în urma pătrunderii masive a cuvintelor englezeşti în
franceză, completând astfel inventarul adaptărilor de tipul: spanglish/espan'gles, italenglese/engliano Deutschglish/Denglisch swenglish , greeklish, hunglish/mangolul etc.
(Bălă, 2007, p. 88).
O privire de ansamblu asupra fenomenului relevă faptul că, în era multiculturalităţii,
a globalizării, a afacerilor, a politicii şi a diplomaţiei internaţionale, a computerelor şi
a internetului, o limbă cu o circulaţie redusă, cum este româna, nu putea rămâne indiferentă la extinderea spectaculoasă a englezei, ,,lingua franca" a epocii actuale, pe care,
la începutul anilor 2000, 380 de milioane de oameni o vorbeau ca limbă maternă, alte
câteva sute de milioane ca limbă străină, un miliard o învăţau, şi care se prevede că va
fi însuşită, până în 2050, de jumătate din omenire (Stoichiţoiu-lchim, 2006a, p. 8).
Integrată, prin forţa lucrurilor, într-un proces de globalizare lingvistică de o amploare
comparabilă doar cu influenţa exercitată de latină, în perioada Antichităţii, asupra limbilor popoarelor cucerite (Claude Hagege, apud Bălă, 2007, p. 88), româna, ,,un paradis al împrumuturilor" (Hristea, 2004, p. 23), o limbă ospitalieră cu o mare capacitate
de asimilare/integrare (Avram, 1997, p. 9), lipsită de simţ tradiţionalist şi cu mare
respect pentru tot ce este străin (Puşcariu, 1940, p. 365), devine, încă o dată în istoria
sa, receptorul ideal, pregătit să asimileze cu entuziasm şi, pe alocuri, cu oarecare lipsă
de discernământ, o nouă influenţă străină. Întrucât se apreciază că această ultimă influenţă, a limbii engleze, nu este nici mai extinsă, nici mai periculoasă decât altele, care
s-au exercitat de-a lungul timpului asupra sa, şi ea va fi, probabil, depăşită, aşa cum au
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fost depăşite în timp slavizarea, grecizarea, rusificarea, italienizarea, francizarea ş.a.
(Avram, 1997, p. 9).
Până atunci, nu ne rămâne decât să admitem că ne aflăm în plină perioadă de anglicizare, fenomen înţeles ca o tendinţă a limbii române de a lăsa să pătrundă, mai ales în
domeniul vocabularului, influenţa engleză, care se manifestă în mod similar unui element
de superstrat (Călăraşu, 2003, p. 333), şi să analizăm, cu toată dificultatea determinată
de lipsa unei perspective de ansamblu, pe care doar distanţa în timp faţă de un anumit
fenomen o poate oferi, dintr-o perspectivă cultural-lingvistică, faptele de limbă pentru a
decela vechimea, căile de pătrundere, sferele lexicale în care împrumuturile se fac resimţite, caracteristicile, dificultăţile de adaptare la sistemul gramatical al limbii române ş.a.
Împrumuturile din engleză, denumite generic anglicisme sau englezisme, termeni
prin care se înţelege orice unitate lingvistică : cuvânt, formant, expresie frazeologică,
sens sau construcţie gramaticală şi chiar tip de pronunţare sau de scriere de origine
engleză, britanică sau americană (Avram, 1997, p. 11), sunt considerate împrumuturi
directe, din categoria celor culturale, realizate între limbi aflate la distanţă în spaţiu,
dintre care una, în cazul de faţă engleza, are un mare prestigiu cultural, ce îi conferă
statutul privilegiat de limbă-sursă, pe care doar sanscrita, persana, araba, greaca, latina
şi franceza l-au avut sau îl mai au la nivel mondial. Prin aceasta, ele se aseamănă cu
anumite împrumuturi mai vechi, cum sunt cele din neogreacă şi cele din franceză,
pătrunse în epoca fanariotă, respectiv după 1830, dar se deosebesc de altele, de exemplu de cele din turcă, maghiară, germană, bulgară, ucraineană etc., apărute în urma
contactului direct între vorbitorii a două sau mai multe limbi învecinate şi încadrate, de
aceea, în categoria împrumuturilor cu caracter popular/oral.
În calitatea lor de împrumuturi culturale directe, se diferenţiază şi de cuvintele de
origine engleză pătrunse în română pe alte filiere etimologice, precum cea franceză :
bumerang doc dolar gong hochei , joker, junglă, juriu, kaki, maharadjah, pachebot
penalti punch raid scor standard smoching stress , şampon, tabu tenismen totem
vampă (Graur, 1978), chec , biftec, recordman/recordmen vatman (Hristea, 1974,
pp. 61-69), cea rusă: buldozer, dispecer , radiolocaţie, screper , sau cea germană: cocs
tubing (Manea, 2004, p. 291), gheişă (Graur, 1978) etc. Acestea din urmă se încadrează
în categoria aşa-numitelor pseudoanglicisme, circumscrisă clasei mai extinse a împrumuturilor indirecte, numite sugestiv „cuvinte călătoare" (Graur, 1978), cu un parcurs
extrem de interesant în timp şi spaţiu. Întrucât ele nu reprezintă subiectul de cercetare
al prezentei lucrări, vor fi excluse din clasificările şi inventarele pe care le vom prezenta,
însă merită puţină atenţie, fiindcă reflectă cel mai bine atât schimbările din societate,
care determină împrumuturile neologice, cât şi imaginarul care stă la baza dinamicii
sensurilor. Astfel, cuvântul punch , care numeşte o băutură preparată, de obicei, dintr-un
amestec de cinci ingrediente, a fost împrumutat de română din franceză, care, la rândul
ei, l-a împrumutat din engleză, unde a pătruns, în timpul colonizării Indiei, din hindi
panc, cu sensul de „cinci" (Sala, 2010b, p. 82). Dolarul îşi are originea în denumirea
monedei bătute la începutul secolului al XIV-lea în Boemia din argintul extras dintr-o
mină de lângă oraşul Sankt Joachimsthal, ,,Valea Sfântului Joachim", tal , în germană,
însemnând „vale". De la denumirea oraşului s-a creat derivatul Joachimstaler - ,,gulden/
taler din Joachimsthal", din care s-a izolat, ulterior, cuvântul Taler , ,,monedă austriacă
de argint", întâlnit şi cu forma dialectală Daler. Acest cuvânt dialectal german a fost
împrumutat în engleză, de unde a fost preluat în franceză şi dat mai departe limbii
române (Sala, 2010b, pp. 62-63). Joker „figură la jocurile de cărţi" vine din franceză,

130

PATRIMONIU ŞI IMAGINAR LINGVISTIC

joker, unde a fost împrumutat din engleză, joker „glumet, poznaş", derivat al lui joke
„glumă", ce îşi are originea în latinescul iocari „a glumi", etimon care în limba română
a dat cuvântul moştenit „a juca" (Graur, 1978).
Revenind la anglicismele propriu-zise, trebuie spus că ele nu reprezintă o noutate a
epocii actuale. Deşi, în trecut, neologisme de origine engleză au intrat în română, mai
ales prin intermediul francezei, împrumuturile directe au şi ele o vechime de peste un
secol şi jumătate. Primele cuvinte de acest fel se întâlnesc în scrierile unor autori din
secolul al XIX-lea, precum Costache Negruzzi: spleen , Ion Ghica: lord mayorul, iar,
mai târziu, I.L. Caragiale: high life, Five o'clock, sportman , strugglefor life, clubman
sir lord cottage milord gentleman , waterprooj, jochey, interview clovn cec etc.
(Chirilă şi Huţanu, 2005, pp. 231-237), dar şi în dicţionarul enciclopedic al lui Corneliu
Diaconovici: baseball cent gallon , lady, sport tennis , tory, whig ş.a. (Chirilă, 2014,
p. 44). Numărul anglicismelor creşte semnificativ în perioada interbelică, fiind consemnate atât în presa vremii: bobsleigh, cocktail, dumping , football, hockey, leader laburist match , rugby, ski, starter steamer , taylorism etc. (Puşcariu, 1940, p. 388), dribling
a dribla goal , groggy, half-time, knockout, a knockauta, match , rugby, shoot shootare
short steeple-chase single uppercut (Iordan, 1943, pp. 498-499), cât şi în operele
unor autori precum Gh. Brăescu, I. Minulescu, Cezar Petrescu (Manea, 2004, p. 291).
Româna continuă să împrumute direct din engleză şi în perioada de după al Doilea
Război Mondial, în ciuda numeroaselor piedici puse de regimul totalitar. Anglicismele
din epocă, tot mai numeroase, sunt întâlnite mai ales în anumite limbaje de specialitate,
cum este terminologia sportivă: dirt-track, yachting, karting, fair-play, team , cinematografică: thriller , flashback, story, shocking, killer, suspense west-man , tehnică:
computer , pick-up, economică: marketing, copyright, în denumirea anumitor discipline
ştiinţifice: sociolingvistică, psiholingvistică, futurologie, dar şi în limbajul colocvial:
afinişa „a termina", aperforma „a efectua", show song (Hristea, 1972, pp. 186-193).
Un exemplu sugestiv pentru imaginarul lingvistic ce datează din această perioadă este
denumirea magazinelor universale BIG, deschise prin anii 1970. Asociată, probabil, cu
dimensiunea spaţiilor comerciale, această denumire a fost percepută ca reprezentând
adjectivul englezesc cu sensul de „mare", deşi ea era formată din initialele cuvintelor
româneşti băcănie, industriale Gospodina . Sigla nu a fost însă întâmplător aleasă, ci
tocmai pentru coincidenţa cu anglicismul big , iar felul în care a fost înţeleasă de mulţi
vorbitori de limba română arată faptul că aceştia erau familiarizaţi, într-o măsură mai
mică sau mai mare, cu limba engleză (Avram, 1997, p. 8).
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pe care engleza o exercită direct asupra limbii române contemporane este,
aşadar, continuarea unui proces îndelungat, însă nu poate fi ignorat faptul că, până la
începutul anilor 1990, ea a reprezentat un fenomen lingvistic secundar, dacă nu chiar
marginal, în ansamblul influenţelor lingvistice de factură neologică. Consolidarea ei
vine, aşa cum s-a întâmplat şi în trecut, în cazul altor împrumuturi, ca urmare a unor
evenimente extralingvistice, de natură geopolitică, economică, socială, culturală etc.,
bine determinate în timp şi spaţiu. În plan internaţional, aceste evenimente sunt reprezentate de căderea regimurilor comuniste din estul Europei, destrămarea Uniunii Sovietice
şi diminuarea influenţei politice şi economice a Rusiei în regiune, globalizarea, libera
circulaţie a persoanelor, a mărfurilor şi a capitalului, apariţia internetului şi progresele
făcute în domeniul informatic, menite să faciliteze transmiterea informaţiilor şi comunicarea la distanţă etc., iar în plan intern, de revoluţia română din 1989, acordurile
politice şi economice cu Statele Unite şi cu ţările din Europa Occidentală, aderarea
României la NATO, iar apoi la Uniunea Europeană, substituirea francezei cu engleza ca
prima limbă străină predată în şcoli, crearea liniilor de studiu cu predare în limba engleză
în universităţi, înfiinţarea multinaţionalelor, dezvoltarea turismului internaţional etc.
Pe lângă aceşti factori de natură extralingvistică, împrumuturile din engleză, asemeni
celorlalte împrumuturi neologice, se justifică şi printr-o serie de factori lingvistici, cum
ar fi: ,,absenţa unui termen românesc adecvat, caracterul specializat (monosemantic)
sau expresiv (evocator) al anglicismului, brevilocvenţa şi circulaţia internaţională"
(Stoichiţoiu-Ichim, 2003, p. 303).
Şi înainte de 1990, dar şi după aceea, când a devenit pregnantă, influenţa engleză
s-a manifestat în primul rând la nivelul vocabularului, deoarece acesta este un sistem
„deschis, permeabil, care permite o fluctuaţie continuă" (Sala, 2010b, p. 36), mai
receptiv faţă de influenţele străine decât structura fonetică sau cea gramaticală. În funcţie de poziţia pe care o au în structura lexicală a unei limbi, cuvintele împrumutate sunt
de două feluri : unele nu întâmpină nicio rezistenţă din partea cuvintelor din vechiul
fond, dar altele sunt, cel puţin la început, în concurenţă cu termenii vechi, existenţi în
limbă (Sala, 2010, p. 39). Motivaţia şi funcţionalitatea împrumutului (în raport cu specificul unui anumit stil sau registru al limbii) sunt reglementate de norma socioculturală
(Stoichiţoiu-lchim, 2006a, p. 33), ce repartizează cuvintele noi într-una dintre cele două
categorii stabilite de Sextil Puşcariu: ,,necesare" vs ,,de lux" (1940, p. 366).
Anglicismele necesare sau „termenii culturali" aparţin vocabularului specializat/
„tehnic" al unor domenii, au un caracter monosemantic şi valoare denotativă, fiind
împrumutate pentru a denumi referenţi specifici. Acestea se importă: (a) odată cu
obiectul pe care îl denumesc şi care era absent înainte: laptop mouse , marker, blender
smartphone , POS [pi :aues] - iniţial, în engleză, abreviere pentru point of sale, ,,punct
de vânzare", ulterior „punct de vânzare computerizat", împrumutat în română cu un
sens mult mai restrâns, ,,aparat cu ajutorul căruia se poate efectua plata cu cardul" etc. ;
sau (b) odată cu o noţiune nouă: link „adresă prin care se conectează modulele unui
site", online ,,conectat la o reţea de calculatoare/la internet", input ,,date de intrare",
blog ,,site cu articole scurte şi postări regulate", leasing ,,sistem de finanţare a investiţiilor, constând din închirierea de materiale, maşini şi utilaje moderne de la societăţi
specializate"; şi, mai rar, (c) pentru a înlocui un cuvânt care trimite la o realitate
depăşită: trainee ,,persoană tânără care învaţă/se pregăteşte pentru o meserie/o profesie
sub îndrumarea unei persoane mai experimentate" îl înlocuieşte, treptat, pe „ucenic",
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împrumut, mai vechi, din slavă, în timp ce jeep „maşină de teren" înlocuieşte mai vechea
abreviere ARO ,, Auto România ", producător de vehicule de teren a cărui siglă a devenit
omonimă, în perioada de dinainte de 1989, cu noţiunea pe care o reprezenta, fiind, la
rândul ei, concurată de un alt anglicism mai recent, SUV , abreviere pentru Sport Utility
Vehicle ,,vehicule sport-utilitare", încetăţenit în limba română cu acelaşi sens: ,,vehicul/
maşină de teren".
În epocile „în care starea culturală a unui popor a făcut salturi mari" (Puşcariu,
1940, p. 366), cum este, de altfel, şi perioada de tranziţie de după 1990, vocabularul
înregistrează, într-o perioadă relativ scurtă de timp, creşteri semnificative la nivelul
inventarului de cuvinte care nu au întâmpinat rezistenţă din partea vechiului fond. Aceşti
„termeni culturali" reprezintă o îmbogăţire lexicală datorată extinderii stilistice a unei
limbi, fiind în strânsă legătură cu progresele realizate în domeniul ştiinJei, tehnicii
industriei , comerfUlui, relafiilor (politice) internaJionale şi al culturii (Sala, 2010b, p. 40;
Puşcariu, 1940, p. 366; Tasca, apud Bălă, 2007, p. 89).
Spre deosebire de terminologiile „dure" (matematica, chimia), care operează cu un
cod închis mai greu accesibil nespecialiştilor, limbajele acestor domenii reprezintă variante stilistice hibride, caracterizate prin : eterogenitate (includ termeni specializaţi, care
asociază trăsături proprii terminologiilor de specialitate sau chiar jargonului, alături de
cuvinte de uz general), mobilitate (impusă de dinamica domeniului de referinţă) şi,
desigur, receptivitate faţă de împrumutul neologic de sorginte anglo-americană, ca parte
a unui limbaj internaţional (Stoichiţoiu-Ichim, 2008, p. 581 ; Tălmăcian, 2016, p. 66 referitor la limbajul modei, respectiv la cel economic, observaţii ce pot fi extinse însă
şi asupra celorlalte limbaje).
În româna actuală, numeroase anglicisme „necesare" se întâlnesc în:
Limbajul informatic (pentru care engleza este furnizoarea de bază, având un rol la
fel de important precum cel pe care l-a avut şi îl are în continuare latina savantă pentru
medicină, filosofie, botanică sau zoologie): attachment add-in ,,program auxiliar",
blog browser chat , cookie „program care permite anumitor site-uri web să preia informaţii din browserul unui utilizator conectat la internet şi să le stocheze direct pe hard
diskul utilizatorului", download device , desktop, driver CD , CD-player, click,
copy-paste, DVD e-mail input ,,date de intrare", font, hard disk/hard, haker, hub IT
inbox laptop , link, mailer modem , memory stick/USB-stick, messenger mouse , off-line,
online PC print screen screen saver spam site social media , soft/software, upload
template smartphone smart glasses ,,ochelari inteligenţi", web , wi-fi, wireless a
accesa a boota a chatui , a computeriza, a digitiza, a forwarda, a formata, a hackări,
a loga a printa a procesa a reseta a scana a seta , a (re)starta, a upgrada etc.
(Ardeleanu Cruceru, 2002, pp. 100-101).
Limbajul economic, cu subdomeniile sale principale: financiar-bancar, bursier şi
al asigurărilor, comercial, contabilitate, marketing şi management (Tălmăcian, 2016,
p. 66), este supus asaltului anglicismelor în contextul relaţiilor cu instituţiile internaţionale,
vehiculând un mare număr de termeni de strictă specialitate, care, în absenta oricăror
explicaţii, sunt inaccesibili nespecialiştilor (Stoichiţoiu-Ichim, 2006a, pp. 16-17): ATM
board , break-even „profit", (servicii de tip) buy-back, buy-in „cumpărare de titluri prin
intermediul brokerilor", buy-out „vânzarea unei companii către conducerea/angajaţii
acesteia", cash/cash in hand ,,bani gheaţă/numerar", cash-flow „flux numerar", cash
and carry, card custom development ,, lărgirea clientelei", deadline , defined benefits
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,,beneficii (pre)definite", defined contributions „contribuţii (pre)definite", duty-free,
exchange , exchange office, full-service, grant , greenfield „investiţii directe", holding
,,formă de monopol care subordonează diferite unităţi prin controlul asupra participanţilor de către o societate anonimă pe acţiuni/societate de portofoliu", investment banking
„servicii bancare pentru investiţii", joint venture „societate mixtă", împrumutat fără
conotaţia termenului englezesc venture „care comportă riscuri" (Stoichiţoiu-Ichim,
1996b, p. 26), leadership leasing logo low-cost mall , marketing, mass-market, merchandising ,,comercializare", mobile banking, off-shore, overdraft „depăşirea/descoperirea contului bancar", POS, (cartele) pre-pay, product placement ,,plasarea de produse",
real estate „imobiliare, sintagmă care cuprinde atât pământul, cât şi activele fixe aflate
pe acesta", retail ,,vânzare cu amănuntul", (credit de tip) revolving second-hand , seif
banking, self-service, shipping showroom sold-out , (acord) stand by, start-up teleshopping etc. (Athu, 2004, pp. 249-254 ; Tălmăcian, 2016, pp. 64-71 ; Stoichiţoiu-Ichim,
2006a, pp. 16-17).
Limbajul politic: agreement ,,acord oficial", briefing, Commonwealth establishment „grup de persoane care deţin puterea, autoritatea în societate şi care au interes să
menţină ordinea existentă", exit-poll gentleman’s agreement impeachment ,,punere sub
acuzare", infringement, lobby „activitate de influenţare, persuasiune", mcdonaldizare
,,procesul prin care principiile restaurantului fast-food (eficienţă, calculabilitate, previzibilitate, control) încep să domine tot mai multe sectoare din societatea americană şi
din restul lumii", political correctness shadow government ,,cabinet alternativ al opoziţiei", speaker „preşedintele Camerei unui Parlament", summit (Stoichiţoiu-Ichim,
2003, pp. 304-305 - din terminologia politică actuală fac parte şi multe calcuri ale unor
frazeologisme anglo-americane: clasa de mijloc, cortină de fier, primă-doamnă, foaie
de parcurs principiul dominoului ş.a.).
Limbajul tehnic priveşte în principal mijloacele de transport : ATV concept-car
drive-test , dronă, full option, GPS , monster truck, of/ road, roadster ,,maşina neacoperită cu două locuri", service auto showroom snowmobil etc. (Stoichiţoiu-Ichim, 2006a,
p. 17).
Limbajul internaţional al turismului : all-inclusive aparthotel beach bar , check-in,
check-out, guest house hostel , junior suite, low-cost penthouse resort spa , (activităţi
de) ticketing „vânzare de bilete de avion", tour-operator voucher etc. (Stoichiţoiu-lchim,
2016, p. 362).
Limbajul sportiv : aqua gym, bowling , bungee jumping, curling darts scuba diving
fit ball „minge de exerciţiu din elastic moale cu diametrul cuprins între 35 şi 85 de
centimetri" ,fitness,jet-ski,jogging,jumpingjacks, outsider pilates , quarterback „fundaş - cea mai importantă poziţie de pe teren la fotbalul american", squash, snorkeling,
skateboard, snooker, snowboard , suif, wave boarding wrestling , yoga etc. Numărul
mare de astfel de anglicisme demonstrează că afirmaţia lui Iorgu Iordan, conform căreia
sporturile şi terminologia sportivă ne vin de la englezi (Iordan, 1943, p. 385), îşi păs
trează validitatea şi în epoca contemporană.
Limbajul modei : body, bootcut ,, uşor evazat în partea de jos", converşi - cuvânt
creat pe tărâm românesc de la cunoscuta marcă de încălţăminte Converse , cvasisinonim
cu „tenişi", denim , fleece „material pufos, moale", flip-flops, leggings ,,pantaloni
supraelastici/colanţi", pants , utilizat cu un sens mai restrâns decât cel din engleză,
pentru a desemna anumite modele lejere de pantaloni, specifice stilului casual , parka
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sau haină călduroasă, cu glugă, de obicei căptuşită cu blană", patchwork
„material rezultat din coaserea unor petice colorate unele de altele", skinny „ţesături
care se mulează pe corp", sneakers, sweat(pants) ,,material dens şi moale din bumbac
absorbant (scămoşat pe o parte, cu aspect de molton) folosit la confecţionarea echipamentului sportiv" etc. (Stoichiţoiu-Ichim, 2008, pp. 682-687);
Limbajul gastronomic : blender brownie brunch catering cheesburger , cheescake,
chips , fast-food, food-court, hamburger hotdog ice tea , lava cake, milkshake, shaker,
smoothie , sticks, T-Bone stake „friptură de vită, ce include o vertebră lombară în formă
de T), a blendui etc.
Limbajul artistic: blockbuster „film de succes", best of, boyband, chart , comeback,
cover , fan, hit, live, play-back (Nevaci, 2003, pp. 389-393), quiz show, sitcom soap
opera docudrama , stand up comedy, talk show, reality show şi stiluri de muzică
(breakbeat, drum and base hardcore house , jungle, techno trance , rhythm and
blue/R&B soul wave) etc.
Denumirile profesiilor: advertiser area sales representative art director ,,persoană
care se ocupă cu aspectul grafic al unei publicaţii", broker, buyer, dealer designer
desktop publisher „responsabil de imagine într-o editură, care utilizează în acest scop
tehnica informatică", developer , freelancer „o persoană care lucrează pe cont propriu
fără a fi angajatul unei firme/liber profesionist", hostess manager , marketer „cumpărător/vânzător pe piaţă", merchandiser mud-logger ,,specialist în operaţii de cercetare
cu diagraful", promoter publisher ,,persoană sau instituţie implicată în industria de
editare", recruter , registration officer „funcţionar însărcinat cu înregistrarea, tinerea la
zi a dosarelor de produs şi monitorizarea la zi a situaţiei produselor", salesman team
leader tester ,,angajat care testează un anumit produs/soft", trader ,,specialist în negocierea cererilor şi a ofertelor, care poate încheia tranzacţii pe pieţele oferite de bursa
mărfurilor" etc. (Gruber, 2005, pp. 273-276, cu organizarea în funcţie de cuvântul-cheie,
nu în funcţie de denumirea locului de muncă, aşa cum apar în sursa citată) şi vocabular
conex: call center customer service/care , helpdesk, junior/entry-level vs key/senior arată poziţia unui angajat în organigramă, ar putea fi traduse prin „începător vs cu
experienţă" (Junior Engineer Junior Designer , Entry-level Data Processor, Key Account
Executive , Senior Card Officer, Senior Programmer ), team building etc.
Imaginarul lingvistic, înţeles ca fenomen de creativitate lexicală ce influenţează
dinamica sensurilor, a acţionat asupra anglicismelor „necesare", generând diverse tipuri
de schimbări semantice, de natură denominativă, justificată de nevoia de a desemna un
nou referent, sau stilistică, motivată de căutarea expresivităţii (Stoichiţoiu-lchim, 2002,
pp. 253-256). Cele mai multe mutaţii se înregistrează în sfera extinderii denotaţiei, însă,
uneori, se întâlnesc şi restrângeri ale sensului, iar, sporadic, asocierea de sensuri conotative, figurate.
Extinderile de sens se realizează în plan paradigmatic şi presupun schimbarea sau
lărgirea domeniului de referinţă prin neglijarea unor seme periferice din definiţia englezească, ceea ce permite, în plan sintagmatic, înlăturarea unor restricţii contextual-stilistice/de combinare (Stoichiţoiu-Ichim, 2002, p. 254; 2003, p. 308).
Schimbarea domeniului de referinţă determină schimbări semantice precum cele
întâlnite în cazul următoarelor cuvinte : boom asociază, pe lângă sensurile specifice
economiei, ,,perioadă de avânt economic, când producţia creşte şi şomajul scade", şi
sportului, ,,acţiune ofensivă", semnificaţia de „creştere rapidă şi spectaculoasă (în orice
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domeniu de activitate): ,,boomul prostituţiei masculine la Paris". Designer şi-a extins
sensul specializat „desenator, proiectant care se ocupă de estetica produselor industriale",
devenind sinonim cu „creator de modă". Flash este foarte des folosit azi cu sensul
„informaţie importantă, transmisă cu prioritate", atestat frecvent în titulatura unor rubrici
de ştiri: ,,Flash extern", ,,Sport flash", sens care le-a completat pe cele din domeniul
tehnic, ,, tub electric care produce o luminaţie puternică de scurtă durată, folosit în arta
fotografică, în construcţia laserelor", şi cinematografic, ,,scenă foarte scurtă dintr-un
film" (Stoichiţoiu-Ichim, 1996a, pp. 41-42). Forma de pluralflash-uri este folosită, în
limbaj colocvial, şi cu sensul „mesaje luminoase intermitente făcute cu farurile automobilului pentru a-i avertiza pe ceilalţi conducători auto că în zonă sunt echipaje de
poliţie/radare", semnificaţie cu care apare chiar şi în titlul unei cărţi: Flash-uri din sens
opus (Marian Godină). Fast-food, împrumutat cu sensul din domeniul culinar, ,, un anumit tip de alimentaţie care se pregăteşte rapid", dobândeşte, prin asocierea conceptului
cu locul în care se vând astfel de produse, un sens suplimentar de „restaurant deschis
non-stop, cu servire rapidă, preţuri scăzute, care comercializează produse ce pot fi
consumate pe loc sau luate la pachet" (Stoichiţoiu-Ichim, 1996b, p. 26). SMS , folosit
iniţial în terminologia telecomunicaţiilor ca abreviere pentru „serviciu de mesaje scurte",
devine sinonim cu „mesaj telefonic scris". Printr-un proces similar au trecut şi unele
anglicisme din terminologia informatică, politică sau sportivă, cum ar fi : desktop „fundalul ecranului unui calculator", e-mail ,,poştă electronică", leadership ,,capacitatea
managerului proiectului de a-i determina pe membrii echipei de proiect să îl urmeze în
realizarea obiectivelor, pe baza unei puternice implicări afective şi operaţionale", outsider „persoană fără şanse de a câştiga o competiţie sportivă", devenite sinonime cu
,,ecran", ,,mesaj electronic", ,,funcţie/poziţie de lider", ,,străin/din afară". Card , împrumutat cu sensul din domeniul economic, ,,instrument de plată pe suport magnetic", este
tot mai des folosit în contexte precum „card de sănătate/de călătorie/de acces în birou"
etc. , unde dezvoltă semnificaţia etimologică : ,, bucată de carton sau de plastic conţinând
o anumită informaţie sau care dă posesorului anumite drepturi". Bestseller ,,lucrare
(literară) care deţine recordul la vânzare" a dobândit semnificaţia generică „marfă bine
vândută" (Stoichiţoiu-lchim, 2002, p. 254): ,,Rochia bestseller a sezonului, acum disponibilă şi online". Un alt exemplu despre care s-a scris mult este lider/leader , împrumutat cu sensurile consacrate din domeniul politic, ,,conducător", şi sportiv, ,,echipă
sau sportiv aflat în fruntea unui clasament", care dobândeşte un sens suplimentar din
sfera comercială/a publicităţii: ,,Ford - liderul vânzărilor de vehicule comerciale din
Europa". Datorită frecvenţei sale, cuvântul a cunoscut o diversificare a domeniilor de utilizare: ,,politic (lider PNL, liderul de la Casa Albă), sindical (liderul Ligii Sindicatelor
Miniere), religios (liderul spiritual al talibanilor), precum şi o extindere a semnificaţi
ilor în zona referenţilor negativi (liderul mafiot, liderul reţelei de traficanţi), respectiv
o sinonimie contextuală largă şi diversificată: lider/preşedinte/prim-ministru/boss/şef
de clan/conducător local (corupt) - baron local/bulibaşă - lider al ţiganilor" etc.
(Stoichiţoiu-Ichim, 2003, p. 308).
Neglijarea unor seme din definiţia termenului englezesc (necunoscute vorbitorului
român sau considerate neesenţiale) determină extinderea/generalizarea sensului în urmă
toarele cazuri: summit este supus unui proces de generalizare a sensului „conferinţă/
reuniune la nivel înalt" (Stoichiţoiu-Ichim, 1996b, pp. 26-29), în care nu se mai regăseşte
semul „între lideri politici/şefi de stat": ,,Copenhaga va fi gazda celui mai important
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summit pe probleme de mediu". Top , anglicism împrumutat cu sensul din domeniul
muzical, ,,clasament al preferinţelor pentru unele spectacole, actori, bucăţi muzicale,
manifestări artistice", devine sinonim cu „clasament" (indiferent de domeniu): ,,Topul
investitorilor străini, topul preţurilor, topul infracţiunilor" (Stoichiţoiu-Ichim, 1996a, pp.
41-42). O situaţie asemănătoare întâlnim şi în cazul lui hit „şlagăr/melodie cu succes la
public", care îşi pierde semul din terminologia muzicală, fiind tot mai des utilizat ca
sinonim pentru „de succes": ,,Hitul verii: broderii decorative"; ,,Accesorii hit pentru
ocazii speciale" (Stoichiţoiu-Ichim, 2007a, p. 587); ,,Pentru că a fost un hit, produsul
va reveni pe piaţa din România într-un nou ambalaj"; ,,A ieşit un hit. Până la ora asta
e cel mai performant game quizz din istoria Antenei" (referitor la emisiunea Te pui cu
blondele). Speech „alocuţiune, rostită de obicei ca răspuns la un toast" este tot mai des
utilizat cu sensul generic de „discurs" : ,,Barack Obama a ţinut un speech emoţionant
la Chicago" (Stoichiţoiu-Ichim, 2002, p. 254).
Restrângerile de sens sunt mai puţin numeroase decât extinderile şi se asociază, de
regulă, cu specializarea funcţională. Acestea pot fi abordate din două perspective diferite: (a) a cuvintelor englezeşti cu sens uzual, care pătrund în diverse terminologii (a
chatui a fost împrumutat în română cu sensul de „a comunica prin intermediul internetului", însă, în engleză, to chat are o semnificaţie mult mai generală: ,,a discuta";
body „obiect de lenjerie feminină" este împrumutat cu un sens restrâns faţă de sensul
general din engleză, ,,corp"), mai puţin relevantă pentru imaginarul lingvistic românesc;
şi (b) a anglicismelor, a căror restrângere de sens se produce în interiorul limbii române,
într-o etapă ulterioară împrumutului. În a doua categorie intră cuvinte precum : by-pass
,,conductă/deviere rutieră", care este utilizat în domeniul medical cu sensul de „operaţie pentru restabilirea circulaţiei sanguine normale" (Stoichiţoiu-Ichim, 2002, p. 255).
Grant îşi restrânge sensul economic specializat, ,, subvenţie", fiind utilizat în cercetare,
în sistemul de învăţământ, în dezvoltarea regională etc. cu semnificaţia „finanţare
nerambursabilă acordată pentru un anumit proiect" (Stoichiţoiu-Ichim, 2002, p. 255).
Pornind de la această semnificaţie, în limbajul colocvial îşi schimbă referentul, devenind
sinonim cu „proiect". Resort ,,loc pentru relaxare şi recreere/staţiune" este utilizat în
domeniul turismului, dar şi în limbajul comun, cu sensul „hotel cu multe facilităţi şi
regim de masă all-incusive " Start-up ,,o afacere sub forma unei companii, a unui parteneriat sau a unei organizaţii temporare ce are scopul de a căuta un model de business
repetabil şi scalabil" îşi restrânge sensul, ca urmare a derulării programului guvernamental Start-up Nation , la „întreprindere mică sau mijlocie nou-înfiinţată cu fonduri
nerambursabile oferite de guvern" etc. Event ,,probă, întrecere, cursă, spectacol sportiv"
s-a specializat pentru a desemna câştigarea, în acelaşi an, de către o echipă de fotbal,
a campionatului şi a cupei ţării respective : ,,Zenga a reuşit eventul cu Steaua Roşie
Belgrad" (Stoichiţou-Ichim, 2006, pp. 106-107).
În situaţii extrem de rare, unele anglicisme denotative au dobândit sensuri conotative,
metaforice şi/sau figurate. Boss a fost împrumutat cu sensul de „nume dat supraveghetorilor sau şefilor dintr-o întreprindere din SUA''; prin utilizarea sa în limbajul politic
a trecut printr-un proces de extindere a sensului, asociindu-l pe cel de „preşedintele
unui partid politic/grup electoral", dar, odată cu pătrunderea în limbajul comun, s-a
produs şi o generalizare a sensului ultim, fiind utilizat ca sinonim pentru „şef", adesea
în contexte ce presupun conotaţii negative: ,,complici ai boşilor mafioţi", ,,şapte dosare
penale pentru bossul afacerist". Puzzle figurează în dicţionare cu sensul de „joc de
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reconstituire a unui întreg din fragmente decupate", însă este folosit şi cu sens metaforic în contexte precum: ,,acest puzzle electoral extrem de divers", unde dezvoltă semnificaţia etimologică, ,,chestiune dificilă, enigmă, încurcătură, zăpăceală". Show ,,gen
de spectacol muzical/de divertisment în care locul principal îl deţine recitalul unui actor"
devine, printr-o extensiune semantică, sinonim cu „spectacol": ,,Patinatoarea a făcut
show pe gheaţă" (Stoichiţoiu-Ichim, 1996a, pp. 41-44), fiind utilizat cu acest sens şi în
domeniul modei: ,,show de modă", al emisiunilor televizate tip talk-show: ,,Marius
Tucă Show", al expoziţiilor : ,,Romanian Computer Show" (Stoichiţoiu-Ichim, 2002,
p. 254), dar, uneori, e folosit şi cu conotaţii negative de tipul „ spectacol de proastă
calitate/circ" : ,,show-ul parlamentar" (Stoichiţoiu-Ichim, 2002, p. 256) sau chiar de „ceartă,
scandal": ,,Beat criţă şi scandalagiu. Un tânăr a făcut show în faţa oamenilor legii, după
ce a fost prins în timp ce încerca să spargă un automobil parcat". Second-hand , consacrat
în domeniul comercial cu sensul „la mâna a doua", a dezvoltat sensul metaforic „de calitate proastă" : ,,ţară second-hand din punct de vedere economic", ,,poeţi second-hand",
,,pâine second-hand" (Stoichiţoiu-Ichim, 2006a, pp. 107-108). Cocktail „băutură preparată dintr-un amestec de băuturi alcoolice (lichior, coniac, vin etc.) sau nealcoolice şi
diferite ingrediente" este utilizat cu sensul figurat „ansamblu constituit dintr-un amestec
de elemente diverse" (Stoichiţoiu-Ichim, 2006a, p. 109): cocktail de vitamine/de droguri/de medicamente/de fructe de mare/de sushi/de veselie şi bună dispoziţie etc.
Anglicismele influenţează dinamica sensurilor şi în situaţia coliziunilor omonimice
datorate identităţii formale dintre un cuvânt românesc mai vechi (de regulă, neologism
latino-romanic) şi unul mai nou, pătruns pe filieră anglo-americană (Stoichiţoiu-Ichim,
2006a, pp. 60-61). În aceste situaţii, cuvântul mai vechi adaugă sensul suplimentar al
omonimului englezesc într-un proces de extindere a denotaţiei cauzată de schimbarea
sau specializarea domeniului de referinţă.
Virus , împrumutat cu sensul din domeniul medical, ,,agent patogen, invizibil cu
microscopul obişnuit, care se reproduce numai în interiorul celulelor vii şi provoacă
diverse boli infecţioase" ( < fr., lat. virus) , dobândeşte un nou sens, cel din domeniul
informatic, ,,program având capacitatea de autoreplicare, conceput pentru a perturba
funcţionarea calculatoarelor" ( < engl. virus). A posta , consemnat, deocamdată, de
dicţionare doar cu sensul de „a (se) aşeza, a (se) instala, a (se) plasa undeva pentru a
supraveghea, a urmări, a păzi" ( < fr. poster), este întrebuinţat şi cu un sens specializat,
specific domeniului informaticii, ,,a publica imagini pe internet într-un loc unde mai
multe persoane le pot vedea: pe site-uri/bloguri/reţelele de socializare" ( < engl. to
post). Ataşament, consacrat cu sensul de „ sentiment de afecţiune puternică faţă de cineva
sau ceva" ( < fr. attachment), este folosit şi cu sensul specializat „anexă/document
anexat unui e-mail" ( < engl. attachment). Promo/ie este un caz special. A fost împrumutat cu sensul din educaţie, ,,serie de absolvenţi ai unei şcoli, ai unei facultăţi etc."
( < fr. promotion), dar devine polisemantic odată cu adăugarea sensului „promovare a
unui produs, în vederea intrării pe piaţă sau a creşterii vânzărilor, pentru a face cunoscută o marcă sau un nou tip de produs" ( < engl. promotion) , cu care este folosit în
activităţi comerciale. Prin extinderea referentului, promo/ie dobândeşte, pe tărâm românesc, o nouă semnificaţie, aceea de „ofertă/reducere/gratuitate", apărută, probabil, ca
urmare a faptului că promovarea unui produs este însoţită, de obicei, de o oarecare
reducere a preţului/bonificaţie : ,,promoţia zilei nu se cumulează cu alte reduceri,
cupoane, vouchere", ,,promoţiile nu se cumulează" etc. (Stoichiţoiu-Ichim, 2006a, p. 61).
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are, pe lângă sensul iniţial, cu care a fost împrumutat din franceză, ,,punere
în practică ; aplicare" ( < fr. application) , şi două sensuri împrumutate din engleză,
unul din domeniul administrativ/al resurselor umane, ,,formular/cerere" : ,,În prezent
majoritatea angajatorilor primesc aplicaţii online, fie prin mail, fie prin site-uri de
recrutare", iar altul din domeniul informaticii, ,,program informatic" : ,,Pentru a putea
utiliza aplicaţia de internet banking, trebuie mai întâi să vă autentificaţi" ( < engl.
application) . Sub influenta englezei, şi verbul a aplica cunoaşte o extindere semantică,
fiind folosit în contexte precum: ,,Am aplicat pentru un job", cu sensul de „a solicita
în scris, în mod formal" etc.
În opoziţie cu anglicismele „necesare", cele „de lux" sunt împrumuturi care dublează
cuvinte mai vechi şi care întâmpină, cel puţin la nivel teoretic, rezistentă din partea
acestora. Întrucât nu aduc informaţii suplimentare de natură cognitivă sau expresivă,
anglicismele „de lux" au fost considerate inutile, chiar dăunătoare. Prezenta lor în limbă
pare nemotivată sau posedă motivaţii de tip negativ, precum veleitarismul intelectual,
insuficienta cunoaştere a resurselor limbii, comoditatea sau graba (Stoichiţoiu-Ichim,
2006a, pp. 33-34). Totuşi, aşa cum remarca Marius Sala, neologismele de acest fel sunt
cele mai interesante, deoarece analiza lor presupune „să intrăm în viata intimă a împrumuturilor şi a cuvintelor cu care intră în contact. De fapt, trebuie să încercăm să vedem
care au fost sau care sunt relaţiile dintre cuvintele noi şi cele vechi. Oare de ce a trebuit
să fie împrumutat un termen care să lupte cu unul existent, apropiat ca sens ? " (Sala,
2010b, p. 46).
Dintre posibilele răspunsuri la această întrebare legitimă, pot fi reţinute : bilingvismul, ,,noutatea" împrumutului, brevilocvenţa, dar şi sterilitatea, polisemia, restrângerea
sau specializarea sensului cuvintelor din fondul lexical românesc (Sala, 2010b, pp. 47-53).
În ceea ce priveşte bilingvismul, s-a afirmat că acesta nu ar fi unul real, ci doar
o „poză" (Sala, 2010b, p. 51) în care se reflectă snobismul lingvistic tipic manifestă
rilor de anglomanie (Stoichiţoiu-Ichim, 2006a, p. 34). Desigur, interferenţele lingvistice
româno-engleze, rezultate în urma procesului de globalizare lingvistică, înţeles ca „o
acceptare deliberată a unui mijloc de comunicare comun/unic în relaţiile economice,
politice, diplomatice, ştiinţifice, culturale, internaţionale" (Călăraşu, 2003, p. 323), sunt
diferite din punct de vedere tipologic de cele româno-maghiare/germane/turce etc.,
rezultate în urma convieţuirii îndelungate a două sau mai multe popoare. Însă globalizarea lingvistică poate fi raportată, din punct de vedere teoretic, tot la bilingvism, văzut
nu sub aspectul său colectiv, ci sub aspectul său individual (Călăraşu, 2003, p. 335).
Ideea că interferenţele lingvistice româno-engleze reprezintă o formă de bilingvism
este susţinută şi de datele statistice oficiale, care confirmă o mutaţie importantă în ceea
ce priveşte rangul ocupat de limbile de circulaţie internaţională în sistemul educativ
naţional. După anul 2000, limba engleză ocupă primul loc în ierarhia opţiunilor elevilor
din învăţământul preuniversitar (Călăraşu, 2003, pp. 326-327), deţinând privilegiul care
i-a revenit francezei timp de un secol şi jumătate. Faptul că majoritatea absolvenţilor de
învăţământ preuniversitar vorbesc şi/sau înţeleg engleza determină un fenomen social
amplu, reflectat de opţiunile lingvistice ale acestor generaţii, cu impact asupra îmbogă
ţirii inventarului de împrumuturi „necesare" şi „de lux". Cele mai bune exemple în acest
sens sunt oferite de angajaţii multinaţionalelor, care, adeseori, în context profesional,
folosesc engleza ca limbă de comunicare, iar când schimbă codul, recurg nu la română,
ci la romgleză, aşa cum reiese dintr-un exemplu de dialog întâlnit în lumea corporaţiilor :
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face sens să forcastăm în continuare pe pipeline-ul deja existent, în care
customizăm produsele de end-user ? I - Poate, dacă sharuim şi cu headquarter-ul şi ne
dau ok-ul pentru adresarea ultimelor probleme de suportare a clienţilor./ - Pe ce anume
te focusezi în analiză ? Pe noile aplicaţii la poziţiile de top sau pe damage -ul din exit ? "
(Nicolescu, 2015). Interferenţele româno-engleze de acest tip nu se datorează snobismului lingvistic, ci bilingvismului individual activ sau, altfel spus, concurenţei dintre
cele două limbi folosite concomitent.
Uneori, aceşti vorbitori bilingvi împrumută cuvinte din engleză, limba acreditată cu
prestigiu mai mare, şi în contexte în care prezenţa lor nu ar fi necesară, deoarece româna
posedă mijloace proprii pentru a exprima noţiuni similare. Ca urmare a spiritului de
imitaţie, împrumuturile trec din vocabularul vorbitorilor bilingvi în uzul general al
limbii, transferul fiind mijlocit de intensa lor vehiculare în presă, în domeniul comerţului, al publicităţii, pe reţelele de social media etc. Anglicismele încep astfel să fie
utilizate în detrimentul cuvintelor româneşti cu sens similar pentru simplul motiv că au
calitatea de a fi „noi", iar cuvântul nou pare mai distins, mai frumos, mai interesant
sau mai amuzant. Din păcate, nu există o metodă prin care să se poată stabili de ce un
cuvânt este considerat de vorbitori astfel, acceptarea sau respingerea lui fiind supusă
capriciilor modei (Sala, 2010b, pp. 39 şi 50).
Anglicismele de „lux" sunt numeroase, frecvente şi, uneori, surprinzătoare. Unele
dintre ele sunt circumscrise unor terminologii, fiind utilizate doar de specialiştii respectivului domeniu ; altele, mai numeroase, îşi au originea într-o anumită terminologie,
însă, ca urmare a frecvenţei cu care sunt vehiculate, îşi pierd caracterul specializat,
intrând în uzul general al limbii ; iar a treia categorie este alcătuită din cuvinte de uz
general, pătrunse în limbă prin intermediul a ceea ce Sextil Puşcariu numea „societatea
bună", oricum ar fi ea conotată în perioada actuală, ,,imitată la rândul ei de cei de
obârşie mai puţin strălucită" (1940, p. 383), cuvinte a căror utilizare reflectă, poate mai
mult decât celelalte, atracţia subiectivă pentru tot ceea ce aparţine aşa-numitului „American
way of life" (Stoichiţoiu-Ichim, 2008, p. 682).
Prima categorie poate fi exemplificată cu împrumuturi din domeniul cercetării şi al
educaţiei, unde se întâlnesc cuvinte precum: keynote speaker, în loc de „vorbitor în
plen/persoană care conferenţiază în plenul unei conferinţe/întruniri etc. ", abstract
„rezumat" ; item ,,întrebare/punct dintr-un test", keywords „cuvinte-cheie", panel (al
conferinţei), în loc de „secţiune" (a conferinţei), jurnal „publicaţie cu caracter ştiinţific",
visiting professor „profesor-oaspete", white board ,,tabla albă" ş.a., dar şi cu câteva
împrumuturi din domeniul sportiv, acestea din urmă surprinzătoare pentru spaţiul cultural autohton : soccer , în loc de „fotbal", folosit pentru a marca, cu exactitate, o distincţie irelevantă în limba română, dar importantă în engleza americană, respectiv aceea
dintre fotbal „fotbal american" şi soccer „fotbal clasic, european", distincţie pe care
vorbitorul român nu o prea face, iar când o face, ea poate fi redată prinfotbal american
vs fotbal; u-21/under-douăzeci şi unu, sintagme hibride, care desemnează echipele de
juniori, alcătuite dintr-un anglicism under sau abrevierea acestuia u- şi un numeral
românesc, prin urmare nici under twenty-one, nici sub douăzeci şi unu (de ani) etc.
A doua categorie este mai bine reprezentată, domeniile vizate fiind în special cele
care se întrepătrund într-o oarecare măsură cu viaţa mondenă, cu „moda" care vine de
dincolo de ocean, respectiv domeniul modei : a accesoriza „a adăuga accesorii unei
ţinute", animal-print ,,imprimeu care imită blana unor feline", beauty salonlparlour
,,- Crezi
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,,salon de înfrumuseţare", casual ,,informal" - ,,haine casual ", catwalk „podium",
clutch ,,poşetă mică, de ocazie", evening dress ,,rochie de seară", fake „contrafăcut,
imitat", fancy „la modă, elegant, stilat", fashion „modă", fashion addict „dependent
de modă" ,fashion cafe „cafenea unde se discută despre modă" ,fashion designer „designer de modă", fashion icon „simbol al modei", fashion model „manechin", fashion
show „prezentare de modă" ,fashion terms „cuvinte din jargonul modei" ,fashion turism
„turism în scopul familiarizării cu noile tendinţe ale modei", fashion victim „victimă a
modei", fashion week „săptămâna modei", fashionistă „designer de modă sau persoană
care se îmbracă întotdeauna în tendinţe", fashion-show „prezentare de modă", glamour
„farmec", glossy „lucios, strălucitor", high heal shoes ,,pantofi cu toc cui", into fashionl
fashionable „la modă", jeans „blugi", little black dress „mica rochie neagră" a creatoarei Coco Chanel, look „înfăţişare, aspect", modelling ,,activitatea pe care o desfăşoară
un manechin/pregătirea cuiva pentru a deveni manechin", must/must have ,,obligatoriu/
necesar" - ,,Cojocelul cu blăniţă e un must/must have al sezonului", outdoor-wear
,,îmbrăcăminte de exterior", outfit - cvasisinonim cu „ţinută/ansamblu vestimentar",
print „imprimeu", ready-to-wear „îmbrăcăminte de serie, concepută de un creator de
modă şi purtată sezonier", school wear ,,ţinută de şcoală/uniformă", shooting ,,sedinţă
foto", skinny jeans „blugi strâmţi, care se mulează pe picior", sport wear ,,stil vestimentar degajat, funcţional şi comod, care preia unele trăsături din echipamentul specific diferitelor sporturi", stilettos ,,pantofi cu toc cui", street wear ,,ţinută de stradă/
comodă/lejeră", stylish „modern, elegant, stilat", supermodel ,,manechin de succes, cu
o carieră internaţională", trend-setter ,,o persoană care iniţiază o modă sau o popularizează", T-shirt ,,tricou", XS, S, M, L, XL, XXL, cu sensurile consacrate în sistemul
internaţional al măsurătorilor, extrasmall ,,foarte mic", small ,,mic", medium ,,mediu",
large ,,mare", extralarge ,,foarte mare" (Stoichiţoiu-Ichim, 2007a, pp. 582-585) ş.a. ;
domeniul cosmeticii: after shave „loţiune folosită după ras", (loţiune) aftersun „loţiune
calmantă, folosită în cazul arsurilor solare", baby oii „ulei hidratant pentru pielea bebeluşilor", blush ,,pudră", concelear ,,anticearcăn", eye shadow „fard de pleoape", lip
gloss „luciu de buze", lip stick „ruj", make-up „produse de machiaj", make-up art „arta
machiajului", make-up artist „specialist în arta machiajului", make-up products „produse
de machiaj", waterproof „rezistent la apă" - ,,waterproof mascara" ş.a; domeniul
turismului internaţional - modalităţi de cazare : family apartmentlroom, twin standard/
double/triple/single/economy room; tipuri şi dimensiuni ale patului : twin/double/large/
king sizelqueen size bed; orientarea şi perspectiva camerei: land/sea/garden/pool/
beach/parklmountain/city view; diverse servicii: rent-a-car room service , check-in,
check-out; facilităţi: front-office „recepţie", infant „copil care nu a împlinit doi ani"
(Stoichiţoiu-Ichim, 2017, pp. 262-263) ş.a. ; domeniul profesiilor: accountant ,,economist" (Junior Accountant , Key Accountant Representative), agent [aj:mt] ,,agent"
(Agent Ticketing, Agent Customer Service Agent Turism Incoming), assistant ,,asistent"
(Teaching Assistant Assistant Manager Assistant Station Manager) , babysitter „bonă",
coach/trainer „instructor pentru cursuri profesionale", coaching/training ,,cursuri
de perfecţionare profesională", consultant [k:m·s~ltnt] ,,consultant" (Area Sales
Consultant Direct Sales Consultant), coordinator ,,coordonator" (Assistant Operation
Coordinator Regional Sales Coordinator , Marketing Coordinator), engineer ,,inginer"
(Test Engineer Technical Service Engineer Stress Engineer), entertainer ,,animator",
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hair-stylist „coafeză/frizer", Human Resources ,,resurse umane/cadre", job „serviciu",
officer „funcţionar" (Administrative Officer, Help Desk Officer, Quality Assurance
Officer), part-time ,,cu jumătate de normă", programmer ,,programator" (Net Senior
Programmer , Junior Web Programmer), real estate agent ,,agent imobiliar", representative/ambassador ,,reprezentant" (Area Sales Representative , Country Representative,
Brand Ambassador), specialist [ spesh~list] „specialist" (Technical Support Specialist
Software Automation Specialist) (Gruber, 2005, pp. 273-276, cu organizarea în funcţie
de cuvântul-cheie, nu în funcţie de denumirea locului de muncă, aşa cum apar în sursa
citată); domeniul gastronomic: decaf „decofeinizat", drink „băutură", fresh „suc
proaspăt stors" ,fries „cartofi prăjiţi", juice „suc", juicer „storcător de fructe", junk-food
,,mâncare de calitate îndoielnică", oatmeal ,,terci de ovăz", pie ,,plăcintă", popcorn
„floricele de porumb", to go ,,la pachet" etc. Exemple de acest tip, mai puţin numeroase
însă, întâlnim şi în unele domenii unde predomină anglicismele necesare, precum domeniul informatic: a da reply „a răspunde", a da like „a exprima aprecierea", a da
forward „a trimite mesajul mai departe", a da save ,,a salva", a da delete ,,a şterge",
a da search ,,a căuta", keyboard „tastatură", screen ,,ecran" etc. ; domeniul economic:
advertising „publicitate", brand ,,marcă", sale ,, vânzare", trend ,, tendinţă" ; domeniul
sportiv: Naţional Arena „Arena naţională" - un „moft agramat, care altoieşte două
cuvinte româneşti pe tulpina limbii engleze", în care adjectivul este antepus, acordul
adjectivului cu substantivul nu se realizează, iar cei doi membri ai sintagmei sunt scrişi
cu majuscule (Paraschivescu, 2014), team ,,echipă", mai ales în compuse de tipul dream
team all star team cheerleader ,,majoretă", clasă/clase „oră/ore de sport" „Reboundul este o clasă de aerobic în cadrul căreia exerciţiile care se efectuează au
zero impact asupra articulaţiilor", challenge ,,competiţie/provocare", (cursuri de)
cycling „ciclism", pole position ,,primul loc/poziţie fruntaşă" etc. ; din domeniul
cercetării şi al educaţiei: (program) after school „după ore", debate ,,dezbatere",
feedback „retroacţiune", research ,,cercetare", vocaţional „profesional", workshop
,,atelier de lucru" etc.
A treia categorie cuprinde cuvinte şi sintagme precum : and so on ,, şi aşa mai
departe", anyway „oricum", baby „iubit/iubită", barbecue ,,grătar", boyfriend „iubit",
bus ,,autobuz", by the way „apropo", clubbing ,,ieşiri în club", cool ,,modern, actual,
în tendinţe", comics ,,benzi desenate", crazy „nebun/nebunesc", do’s and don’ts ,,aşa
da, aşa nu", enterteinment ,,distracţie", face to face „faţă în faţă", fair enough „destul
de corect", feeling „sentiment", first date „prima întâlnire", fit and fresh „dietetic şi
proaspăt", funny „amuzant", grill ,,grătar", guess what ,,ghici/ghiceşte", happy „bucuros", have Jun „distracţie plăcută", horror ,,groaznic", hot ,,nou, foarte popular", lounge
„salon", lifestyle „stil de viaţă", light ,,uşor", mix ,,amestec", no problem ,,(nu e) nicio
problemă", non-smoking area „zonă pentru nefumători", party „petrecere", pet ,,animal
domestic", pub ,,cârciumă", shopping ,,cumpărături", sitcom ,,serial de comedie",
smiley (face) ,,zâmbitor/(fată zâmbitoare)", sorry „scuze", surprise-party „petrecere
surpriză", take care „ai grijă de tine", vibe ,,atmosferă", weekend „sfârşit de săptă
mână", well ,,ei bine" (Gruber, 2005, pp. 263-269), a face jogging „a alerga", a fi
down ,,a fi trist", a fi free, a fi OK, a fi open minded, a fi un loser (Ştefănescu, 2005,
p. 224) ş.a.
Deoarece multe dintre aceste anglicisme „de lux", numite şi cultisme , se află
strict într-un raport de sinonimie cu cuvintele vechi româneşti (cârciumă - pub, tablă
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- white board, sub-21 - under-21,farmec - glamour, plăcintă -pie, vânzare - sale,
bucuros - happy etc.), cu neologisme latino-romanice (secţiune -panel, modă - fashion,
pudră - blush, tendinţă - trend, cameră - room, amuzant - funny, salon – lounge), mai
rar, cu neologisme împrumutate din alte limbi (de exemplu, din germană : tastatură keyboarâ), cu xenismele franţuzeşti (en vogue - into fashion/fashionable, prêt-à-porter –
ready-to-wear) sau chiar cu unele împrumuturi mai vechi, din engleză, adaptate
fonetic şi grafic (blugi - jeans, fotbal - soccer), ele au fost cel mai des criticate, fiind
considerate o „inflaţie lexicală" inutilă (Stoichiţoiu-Ichim, 2006a, p. 61), dăunătoare
limbii, explicabilă prin raţiuni extralingvistice, deseori de tip negativ. Totuşi, acestea
sunt expresia reiterării unei tendinţe mai vechi, ce se manifestă pregnant în epocile în
care o limbă cu un prestigiu mai mare influenţează dezvoltarea altei limbi. Aşa cum
astăzi make-up concurează cuvântul machiaj, împrumutat, la rândul său, din franceză,
şi cel din urmă a concurat la un anumit moment, iar în cele din urmă a înlocuit mai
vechile corespondente sulimeneală şi boia (ambele împrumutate din turcă), fără să
afecteze negativ dezvoltarea limbii române şi/ sau să altereze specificul ei. Astfel de
serii sinonimice reflectă, în perspectivă diacronică, straturile de împrumuturi, care se
suprapun în limbă în mod similar straturilor de sedimente din albia unui râu: slujbă
( < sl.) - serviciu ( < fr.) - job ( < engl.); negoţ ( < lat.) - comerţ ( < fr.) - trade
( < engl.); târg ( < sl.) - iarmaroc ( < ucr.) - piaţă ( < it.) - market ( < engl.); vesel
( < sl.) - hazliu ( < derivat de la haz, care provine din turcă + sufixul -liu) - şod (reg.
< magh.) - nostim ( < ngr.) - amuzant ( < fr.) - funny ( < engl.) ş.a. şi ar trebui
percepute ca o îmbogăţire lexicală de sorginte neologică, mai degrabă decât o „inflaţie
lexicală" inutilă.

În plus, o parte dintre anglicismele de „lux" pot fi justificate din perspectiva brevilocvenţei sau, altfel spus, a principiului „economiei limbajului", conform căruia limba,
ca activitate umană, va selecta şi va impune acele forme şi structuri care solicită o
cheltuială minimă de energie din partea vorbitorului. Astfel, weekend presupune un efort
mai redus decât sfârşit de săptămână, la fel popcorn , în comparaţie cu floricele de
porumb , fresh (de portocale) vs suc proaspăt (de portocale), juicer vs storcător de fructe,
comics vs benzi desenate etc.
Altele înlocuiesc aşa-numitele cuvinte „sterile", adică acele cuvinte din fondul lexical care nu au putut produce o familie numeroasă de derivate, în care să se poată recunoaşte, ca purtător al ideii, acelaşi radical, prin care cuvântul să se păstreze în memoria
vorbitorilor (Sala, 2010b, pp. 47-48). Astfel, tendinţă este înlocuit de trend , un termen-pivot în jurul căruia se formează un microsistem lexical : trendy, supertrendy,
megatrendy, trend-setter (Stoichiţoiu-lchim, 2006a, pp. 251-252).
În anumite situaţii, anglicismele sunt preferate în detrimentul unui cuvânt românesc
mai vechi, deoarece sunt monosemantice, deci au un caracter mai specializat, pe când
cuvântul românesc este polisemantic : catwalk „podium pe care se desfăşoară prezentările de modă" vs podium ,,estradă demontabilă, amenajată într-o sală sau în aer liber
în vederea unei conferinţe, a unui spectacol etc./platformă de scânduri, înălţată faţă de
nivelul unei suprafeţe, servind ca postament pentru diverse obiecte/mică instalaţie mobilă
în formă de platformă cu trepte, pe care stau sportivii în momentul înmânării premiilor" ;
outfit „ţinută/ansamblu vestimentar" vs ţinută „atitudine, poziţie pe care o dă cineva
corpului său/comportare, atitudine/mod de a se îmbrăca, îmbrăcăminte, costum, uniformă/poziţia pe care o are organul vocal în timpul articulării sunetelor" ; brand ,,marcă
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a unei companii, a unui produs" vs marcă „stemă/blazon/insignă/semn special făcut pe
un obiect sau pe un animal pentru a-l recunoaşte/model de fabricaţie/semn distinctiv/
trăsătură specifică/pecete etc.". Un exemplu ilustrativ în acest sens este reprezentat de
seria: ospăJ (lat.) - petrecere (lat.) - chef (te.) - chiolhan (te.) - bairam (te.) - zaiafet
(te.) - sindrofie (ngr.) - dineu (fr.) - recepJie (fr.) - cocktail (engl.), alcătuită din cuvinte
de diferite origini, unele moştenite, altele împrumutate pe cale populară sau cultă. Toate
exprimă sensul de „reuniune, întâlnire între prieteni, rude etc., de obicei însoţită de
masă mare, de muzică etc., organizată cu prilejul unei sărbători sau sărbătoriri, ori
pentru distracţie", dar există nuanţe de sens pe care nu toate la împărtăşesc şi care ar
putea explica raţiunea pentru care neologismul s-a impus. Prin ospăJ se înţelege şi „masă
îmbelşugată cu ocazia unui eveniment important : nuntă, botez etc.", cheful, chiolhanul
zaiafetul şi bairamul sunt petreceri mari, informale, zgomotoase, sindrofia este o reuniune familială, dineul şi recepJia au un caracter ceremonios, fastuos, în timp ce cocktailul este o recepţie mai modestă şi mai puţin formală.
Anglicismele „de lux", a căror prezentă în limbă se explică şi prin factori de natură
lingvistică: brevilocvenţa, ,,sterilitatea" sau caracterul polisemantic al cuvintelor româneşti, nu doar prin cei de natură extralingvistică: ,,moda", ,,spiritul de imitaţie", ar
putea avea şanse mai mari de a se impune şi de a deveni, în timp, mai frecvente decât
echivalentele mai vechi în limbă.
La fel ca în cazul anglicismelor „necesare", şi în cazul celor „de lux" creativitatea
lexicală se manifestă sub forma neologiei denominative, ce determină extinderi de sens
generate de schimbarea domeniului de referinţă: party, cu sensul de „petrecere/serată",
îşi extinde semnificaţia în domeniul artistic, dobândind sensul de „spectacol în aer liber,
cu muzică, dans etc." (Stoichiţoiu-Ichim, 2002, p. 254), în timp ce sale „vânzare"
dobândeşte caracter polisemantic odată cu adăugarea sensului de „reducere". Restrângerile
de sens sunt întâlnite mai rar, în cazul unor cuvinte precum coffeeshop, împrumutat cu
sensul de „cafenea" - ,,local public în care se consumă cafea, ceai, băuturi alcoolice,
prăjituri etc.", care şi-a restrâns sensul, desemnând „localurile publice, cu spaţiu de
servire redus, în care se consumă exclusiv diverse sortimente de cafea de bună calitate,
preparate după diverse tehnici", sau boots „ghete", care în română desemnează doar
,,încălţăminte specială pentru zăpadă/snowboard".
Totuşi, neologia denominativă ocupă o poziţie secundară în ceea ce priveşte manifestările creativităţii lexicale la nivelul categoriei anglicismelor „de lux", unde predomină
neologia stilistică, mai exact, înnobilarea sensului prin conotaţii favorabile sau „de
prestigiu". Acestea sunt foarte des întâlnite în domeniul profesiilor, unde motivaţiile de
natură socio- şi psiholingvistică fac ca anglicismul job să elimine din uz sintagma loc
de muncă (sau cvasisinonimele acesteia: post serviciu etc.). Conotaţiile favorabile
termenului străin sunt puse în evidenţă de comentariul metalingvistic al unui jurnalist privind
superioritatea termenului job faţă de banala sintagmă loc de muncă : ,,Azi, în anul de
graţie 1999, românul se gândeşte mai mult la un job decât la un loc de muncă. Locul
de muncă pare ceva static, o închisoare din care poţi evada numai în sus, ierarhic [...].
Jobul este altceva. Jobul este cumva exotic [...] , este o fereastră spre o lume curată, ecologică, chiar sclipitoare, deşi dură. Jobul pare continuarea pe bani a unui joc gratuit, el
nu are cenuşiul meseriei pe care o porţi cu tine toată viaţa" (apud Stoichiţoiu-Ichim,
2002, p. 256). Aceste reflecţii sunt susţinute şi de cercetări ulterioare, în care cuvântul
job şi sintagma loc de muncă trebuiau asociate de participanţii la studiu cu una sau două
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imagini dintr-un set dat. Loc de muncă a fost asociat cu imaginea unui muncitor în
salopetă, iar job cu cea a unui domn îmbrăcat în costum, ce ţinea în mână o geantă de
laptop şi un telefon mobil, demonstrând că în percepţia respondenţilor ele nu reflectă
aceeaşi realitate. O situaţie similară se întâlneşte şi în cazul perechii coafeză - hair
stylist, primul asociat cu imaginea unei doamne în vârstă, îmbrăcată într-un halat alb,
cel de-al doilea cu imaginea unui tânăr, într-un salon elegant, înconjurat de aparatură
modernă (Niculescu-Gorpin, 2017), iar aceste exemple ar putea continua: assistant
manager/asistent manager vs secretară, manager de bloc vs administrator (Stoichiţoiu-lchim,
2006a, p. 62), lab specialist vs laborant massage therapist vs maseur/maseuză, /arm
manager vs administrator de fermă, language trainer vs profesor de limbă rorruînălstrăină,
make-up artist vs machieuză, nurse office assistant vs infirmieră, shop assistant vs
vânzător, storekeeper vs magazioner, kindergarten teacher vs educatoare (Gruber, 2005,
pp. 273-276), tour-operator vs agent de turism , bell-boy vs comisionar în hotel (StoichiţoiuIchim, 2016, p. 363) ş.a.
Înnobilările de sens nu se limitează însă doar la domeniul profesiilor. Building
desemnează o „clădire modernă, cu multe etaje/zgârie-nori" (Stoichiţoiu-lchim, 2002,
p. 256), nu orice tip de „clădire/construcţie"; beauty parlour este un salon ultramodern,
nu coaforul şi cosmetica de la colţul blocului ; barber shop nu face trimitere la frizeria
cu faianţă albă, în care un domn de vârstă medie tunde la preţuri modice, ci la un spaţiu amenajat de designeri, unde o tunsoare costă de trei-patru ori mai mult. Exprimări
eufemistice similare se întâlnesc şi pentru a desemna tipurile de vacanţe low-cost senior
voyage, caravanning ,, turism în rulote" sau modalităţi ieftine de cazare : economy room
,,cameră mai mică şi mai modest mobilată decât cele standard", inn pentru han ş.a.
Când această tendinţă este potenţată de fenomenul „corectitudinii politice", se ajunge
la situaţii hilare, precum cele redate prin intermediul următoarelor calcuri semantice :
,,funcţionar al controlului canin" pentru „hingher", ,,ofiţer sanitar" pentru „gunoier", ,,arhitect de peisaj/peisajist" pentru „grădinar", ,,exterminator operativ al rozătoarelor"/
„inginer exterminator" pentru „muncitor la deratizare", ,,consultant mortuar" I „agent
funerar" pentru „cioclu", ,,director executiv domestic" pentru „casnică", ,,consultant
educaţional" pentru „librar", ,,persoană cu dizabilităţi/cu abilităţi diferite" pentru „handicapat", ,,persoană cu probleme de orizontalitate" pentru „gras", ,,persoană cu probleme
de verticalitate" pentru „pitic" sau, culmea demenţei, ,,contracepţie postconcepţională"
pentru ... ,,avort" (Cuţitaru, 2012).
Coliziunile omonimice datorate identităţii formale dintre un cuvânt românesc mai
vechi şi un anglicism „de lux" se regăsesc la nivelul aşa-numiţilor „falşi prieteni" :
argument pentru „ceartă, dispută", devastat pentru „şocat, îndurerat", dedicat pentru
„devotat", nervos pentru „emoţionat", a acomoda ,,a asigura cuiva cazare", confortabil
„simplu de realizat, fără dificultăţi", decent ,,acceptabil din punct de vedere financiar
sau calitativ", determinat ,,ferm, hotărât", divizie „departament într-o organizaţie mare",
domestic „intern, care ţine de organizarea internă a unui stat" sau „casnic", licenţiat
„autorizat oficial", a suporta ,,a sprijini financiar", tribut ,,manifestare a admiraţiei şi
a respectului pentru cineva" (Stoichiţoiu-Ichim, 2006a, pp. 57-60),frustrat „nemulţumit,
supărat", sever ,,nefavorabil" sau „mare/intens" : ,,climă severă" ( < engl. severe climate) în loc de „vreme nefavorabilă", ,,durere severă" ( < engl. severe pain ) în loc de
,,durere mare", dezvoltare „noutate" - ,,vă vom prezenta noi dezvoltări/ultimele dezvoltări din această criză" ( < engl. latest developments), provocare ,,situaţie dificilă,
încercare" - ,,în faţa noastră se află mari provocări" (Manea, 2004, pp. 295-296),
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jurnal „revistă ştiintifică", abstract ,,rezumat" etc., a căror prezentă în limbă a fost pusă
pe seama cunoaşterii superficiale a limbii engleze, neatentiei şi/sau snobismului lingvistic. Plasate, momentan, în categoria erorilor „lexico-semantice" şi combătute de
lucrările cu caracter normativ, aceste ultime anglicisme s-ar putea impune datorită
frecventei cu care sunt vehiculate, ceea ce ar însemna ca unele cuvinte din fondul lexical românesc să dobândească un caracter polisemantic.
Afluenta de anglicisme „necesare" şi „de lux" plasează orice observator al fenomenului în situaţia de a afirma, asemenea lui Ion Heliade Rădulescu în Gramatica românească
(1828), că noi nu împrumutăm, ci „luăm cu îndrăzneală […] partea ce [considerăm că]
ni se cuvine", însă de data aceasta nu de la „maica noastră [latina] moştenire şi de la
surorile noastre [limbile romanice, în special franceza şi italiana] ", ci de la o limbă mai
îndepărtată (engleza). În plin proces de globalizare lingvistică, influenta limbii de prestigiu se manifestă puternic, cu repercusiuni de ordin cantitativ asupra vocabularului
românesc, însă fenomenul trebuie abordat de pe poziţii moderate, deoarece istoria
demonstrează că „ce e val, ca valul trece". Altfel spus, neologismele (a se citi aici
anglicismele) ce năvălesc în limbă „se pot asemăna cu trenurile cu străini, care intră în
gările marilor oraşe. Unii din călători coboară, pentru ca peste puţin timp să se urce
iarăşi în tren şi să plece mai departe : sunt neologisme cu o viată efemeră, care nu
izbutesc să se încetăţenească în limbă. Sunt călători care intră în oraş şi rămân acolo.
Unii sunt singuri şi numai încetul cu încetul se obişnuiesc la noua lor patrie, păstrând
caracterul străin toată viaţa lor. Altii sunt aşteptaţi în gară de rude şi prieteni, care îi
îmbrătişează la sosire şi în societatea cărora rămân mereu. Acestea sunt neologismele
care de la intrarea lor în limbă au fost asimilate elementului băştinaş şi au intrat în
familia cuvintelor înrudite logiceşte" (Puşcariu, 1940, p. 401).
Numeroasele anglicisme recent intrate în limba română ridică o serie de probleme
de adaptare grafică, fonetică şi morfologică, unele obiective, generate de diferenţele de
natură tipologică existente între cele două limbi, una romanică, alta germanică, iar altele
mai putin obiective, generate de tendinţa vorbitorilor de a atribui un caracter internaţi
onal unor fapte de limbă pur româneşti : omiterea
diacriticelor, pseudoanglicizarea, în uzul colocvial,
dar şi în comunicarea online sau în publicatiile
adresate tinerilor, a unor cuvinte româneşti : gashcă
,,gaşcă", tzigară „tigară", mishtouri ,,miştouri" sau pro- Penim vizualizarea imaginii, vă rngăm să consultaµ
nunţarea lor în stil englezesc, după modelul lui fur- volumul m. 2 al Enciclopediei imaginarii/or din
culition şi fripturition din comediile lui Alecsandri :
instaleişn, combineişn, complicheişn etc. (Avram, România. Volumul a fost publicat la Editura Polirom în
1997, p. 17). Uneori, chiar lingviştii, în calitatea lor anul 2020 şi poate fi achiziµonat de aici:
de creatori ai normei, ţin pasul cu această modă, https://www.polirom.ro/web/polirom/carti/-/carte/7370.
favorizând grafia etimologică în situaţii în care limba
dispune de unul sau chiar mai multe modele preexistente de adaptare (de exemplu, în cazul compuselor
cu man/men sunt statuate trei astfel de modele : man/
mani barman – barmani men/meni recordmen –
recordmeni, care µn cont de principiul fonetic, man/
Academia Română, Eşti cool dacă
meni gentleman – gentlemeni , care îl ignoră, favovorbeşti corect, Bucureşti,
rizând grafia etimologizantă, deşi ar fi putut fi foarte Univers Enciclopedic Gold, 2010

146
uşor

PATRIMONIU

ŞI

IMAGINAR LINGVISTIC

adaptat modelul al doilea, şi un „accident": self-made-man - self-made-men, unde
pluralul se marchează exclusiv prin alternante fonetice, ca în engleză (Bocoş, 2018,
pp. 27-37) sau delimitând, în mod arbitrar, anglicismele terminate în consoane nespecifice (k, y, w) în două categorii: ,,mai puţin adaptate", deci care adaugă articolele
definite şi desinenţe de plural cu ajutorul cratimei: show-uri , cowboy-ul, dandy-i, şi
„mai adaptate", fără cratimă: feedbackul (Bocoş, Cuibus, 2016, pp. 69-78), ultima
categorie înregistrând un procent mare de abateri în uz.
Procesul de adaptare grafică şi morfologică a împrumuturilor recente din engleză
cunoaşte două etape: perioada 1990-2005, respectiv cea din 2005 încoace, şi trebuie
privit din două perspective diferite, pe alocuri neconvergente, cea a normei şi cea a
uzului, ştiut fiind că rolul important al celei dintâi în procesul de asimilare a anglicismelor nu poate fi negat, dar nici absolutizat, cel puţin în ceea ce priveşte mass-media
şi limba vorbită (Stoichiţoiu-Ichim, 2006b, p. 400). În absenta unor norme menite să
orienteze încadrarea noilor împrumuturi la sistemul limbii române, prima perioadă se
caracterizează printr-o libertate excesivă, care favorizează inconsecventele grafice :
sandwich/sendviş/sandvici/sanvicilsandviş, e-mailuri/e-mail-uri/email-uri , weekend/
week-end ş.a. şi cele morfologice: un joint-venturelunei joint-venture, cunoscutul
top-model/portretul unei top-model , unio babysitter ş.a. ,,Haosul" generat, pe de-o parte,
de lipsa normelor, iar pe de altă parte, de noutatea împrumuturilor, care e firesc să
cunoască astfel de oscilaţii în prima fază de adaptare, i-a determinat pe lingvişti să
solicite, în mod repetat, elaborarea unor dicţionare, tratate etc. care să ghideze procesul
de asimilare.
Astfel, în anul 2005, DOOM2 , lucrare cu caracter normativ, încearcă să rezolve o
parte dintre aceste dificultăţi lingvistice, statuând că „ignorării problemei - care lasă
loc greşelilor - îi sunt preferabile înregistrarea formelor corecte din limba de origine şi
sugerarea căilor pentru posibila lor adaptare la limba română" (DOOM2 , 2005, p. XII).
În ceea ce priveşte grafia, domeniu în care „anglicismele furnizează cel mai mare
procent de abateri de la aplicarea principiului fonetic (mai exact, fonologic) în ortografia limbii române" (Avram, 1997, p. 14), se optează pentru principiul etimologic,
mai ales în cazul împrumuturilor considerate cuvinte de circulaţie internaţională.
Opţiunea autorilor este convergentă cu uzul real al românilor instruiţi de generaţie medie
(Vintilă-Rădulescu, 2003, p. 60) şi cu tendinţele internaţionale în domeniu, însă, pe
alocuri, lasă loc exagerărilor, favorizate şi de tendinţa „populistă" a unor lucrări mai
vechi (DEX, DN,
3 DOOM)
1 de a impune grafia fonetică în cazuri precum: brokăr
pentru broker, baipas pentru by pass, fleş/flaş pentru flash, hailaif pentru high-life,
cnocaut/cnocdaun pentru knockout/knockdown, şalanger pentru challanger ş.a. În procesul de (re)anglicizare a acestora, denumit şi adaptare inversă sau secundară, prin care
se încearcă revenirea la grafia etimologică (originară) a cuvintelor deja adaptate (ortografiate fonetic) şi înregistrate ca atare în dicţionare (Stoichitoiu-Ichim, 2006a, p. 400),
sunt angrenate şi o serie de cuvinte pentru care (re)anglicizarea nu numai că nu ar fi
fost necesară, ba chiar este inutilă : penalti/penalty, rugbi/rugby, derbilderby, hochei/
hockey, clovn/claun etc.
O analiză a DOOM2 din punctul de vedere al opţiunilor pentru unul dintre cele două
principii de adaptare, fonetico-fonologic sau etimologic, relevă că 85, 5 % dintre înregistrări păstrează forma grafică englezească, 14% trec la ortografierea românească şi 0,5%
au forme duble: cocktail/cocteil, ceea ce indică o încetinire a ritmului de adaptare la
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grafia românească, în raport cu datele excerptate din dicţionare mai vechi, de dinainte
şi de după 1989, dar aceste rezultate trebuie coroborate cu faptul că anglicismele consemnate sunt de dată recentă, prin urmare nu sunt suficient de „rodate" în limba română
(Ciobanu, 2006, pp. 63-64) şi cu preferinţa uzului pentru forma recunoscută la nivel
internaţional.

mai puţin dependentă de optica diferitelor generaţii de
lingvişti, ridică o serie de probleme de gen, de articulare enclitică, de număr şi de
flexiune cazuală, la substantive, care reprezintă majoritatea acestor împrumuturi (Avram,
1997, p. 17), de încadrare la una dintre cele patru conjugări, la verbe, respectiv de
flexiune, la adjective.
Criteriul care reglementează încadrarea la unul sau altul dintre cele trei genuri este,
de regulă, cel etimologic: genul substantivelor din limba engleză se păstrează la anglicismele din limba română (Topală, 2006, p. 426). Numele de animate sunt fie de genul
masculin: accountant advertiser assistant , bodyguard, broker, buyer, goalkeeper,
hacker, hipster promoter etc. , fie de genul feminin, unde aspectul semantic primează,
în pofida finalei consonantice a cuvântului: babysitter, call-girl cover-girl hostess
lady, miss waitress etc. (Dragomirescu, 2005, p. 116), în timp ce inanimatele sunt
neutre: airbag , background, card , drink, fast-food, job, laptop , link, look, rating
start-up etc. Cele mai multe substantive împrumutate din engleză se încadrează la neutre, urmate de masculine, în timp ce femininele sunt destul de slab reprezentate.
Cercetările cantitative asupra lucrărilor cu caracter lexicografic apărute în perioada
1960-2005 relevă faptul că 70-80% din totalul anglicismelor sunt neutre, aproximativ
20 % sunt masculine, iar 5-10 % sunt feminine, evidenţiind, diacronic, o creştere a ponderii neutrelor, o relativă constantă a masculinelor şi o scădere a ponderii femininelor
(Ciobanu, 2006, p. 66). Deşi lucrările lexicografice consemnează un număr redus de
anglicisme în raport cu cele existente în uz, datele rezultate din excerptarea lor converg
cu cele obţinute în urma analizării altor tipuri de corpusuri (Dragomirescu, 2005,
pp. 116-118), întărind ideea că, din punct de vedere morfologic, influenta engleză asupra limbii române are, ca principal rezultat, întărirea neutrului românesc.
Cele mai multe anglicisme realizează opoziţia singular-plural cu ajutorul desinenţelor specifice. Astfel, masculinele adaugă la plural desinenţa -i : challengeri , rockeri,
stripperi etc., antrenând, în situaţii specifice, o serie de alternante fonetice, de natură
consonantică (dlz: bodyguard - bodyguarzi, steward - stewarzi; s/ş: adidas - adidaşi,
jeans - jeanşi; t/ţ: byte - byţi, cent - cenţi, racket - rackeţi) sau, mai rar, vocalică
(a/e , întâlnită numai în cazul compuselor cu man/men businessman – businessmeni
congresman – congresmeni gentleman – gentlemeni) , care reprezintă o marcă suplimentară a opoziţiei de număr. Femininele sunt de obicei invariabile, dar, în rarele situaţii
în care realizează opoziţia de număr, desinenţele predilecte sunt -ăl-e : stewardesă stewardese , mitingistă - mitingiste, punkistă - punkiste etc., iar neutrele selectează fie
desinenţa -e : boostere chartere drivere , shakere, thrillere tonere etc., fie desinenţa -uri
aceasta din urmă aglutinată: backgrounduri, boarduri , coffe-breakuri, discounturi
timinguri ş.a. sau ataşată prin cratimă: puzzle-uri, show-uri , spray-uri etc., în funcţie
de natura finalei radicalului. Repartiţia celor două desinenţe de neutru plural depinde,
în general, de considerente fonetice, cu menţiunea că -uri este mult mai frecvent decât
-e , una dintre explicaţii fiind că nu antrenează alternante fonologice, ceea ce permite
păstrarea grafiei etimologice a anglicismului (Dragomirescu, 2005, pp. 117-122; Topală,
2006, pp. 427-429; Athu, 2006, pp. 49-51).
Asimilarea

morfologică,
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Nu toate anglicismele realizează însă opoziţia singular-plural. Pe lângă majoritatea
femininelor, mai sunt normate ca invariabile aproape toate cele terminate în -y, indiferent de gen : brandy, cherry, country, dandy, griu.ly, hippy etc. , dar şi : advertising
branding , bodybuilding, cash coca-cola horror leadership leasing shopping , steak
etc. (Athu, 2006, p. 49; Dragomirescu, 2005, p. 117). Întrucât, în cele mai multe
situaţii, uzul precedă norma, unele dintre aceste substantive considerate invariabile de
lucrările cu caracter normativ realizează deja în uz opoziţia singular-plural : ,,Ponturi
pentru steak-uri [ sic! ] la grătar", demonstrând că au parcurs o etapă în plus în sensul
adaptării morfologice. Acelaşi lucru poate fi observat şi în cazul „cultismelor gramaticale" (Stoichiţoiu-Ichim, 2007b, p. 203), respectiv al anglicismelor care marchează
pluralul prin desinenţa -s , interpretată ca un indiciu al asimilării incomplete : boots
comics homeless , followers, snickers etc. Fie omise de dicţionare, fie considerate invariabile, acestea au fost adaptate deja în uz sistemului flexionar românesc: booţi, comicsuri , homeleşi, followerşi, snickerşi.
În ceea ce priveşte articularea, anglicismele se asociază fără restricţii numai cu
articolul nedefinit. Spre deosebire de substantivele încadrate la masculine şi neutre, care
sunt compatibile şi cu articolul definit, şi cu cel nedefinit, femininele terminate în consoană sau în -y: miss , lady nu acceptă articulare definită (Athu, 2006, p. 51).
Articolul definit, la fel ca desinenţa -uri , se ataşează, conform DOOM2 , fără cratimă,
în cazul împrumuturilor adaptate : meciul/meciurile starul/starurile şi în cel al împrumuturilor neadaptate sub alte aspecte, dar terminate în litere din alfabetul limbii române,
pronunţate ca în limba română: layoutul/layouturile, leasingul , windsurfingul, dar, cu
cratimă, în situaţia în care finala prezintă deosebiri între scriere şi pronunţare, circumstanţă mai frecventă la anglicismele terminate în -e , -y şi -w : puu.le-ul/puu.le-urile,
mouse-ul/mouse-urile , play-boy-ullplay-boy-i, show-ul/show-urile (DOOM 2 , 2005,
p. XLII; Athu, 2006, pp. 51-52). Norma se suprapune uzului în ceea ce priveşte anglicismele adaptate şi neadaptate, cu grafie diferită de pronunţie, la finală, însă nu concordă
în cazul celor neadaptate, cu grafie şi pronunţie identică la finală, unde rata de abateri
rămâne ridicată chiar la aproape 15 ani de la publicarea DOOM-ului, fapt ce poate fi
explicat, pe de o parte, prin necunoaşterea regulilor, iar pe de altă parte, prin tendinţa
mai generală de a păstra cuvântul englezesc nealterat, de a-i conserva aspectul grafic
recunoscut internaţional : ,, Laptop-urile au fost iniţial considerate a fi o mică nişă de
pe piaţă ... " (www.wikipedia.org), ,,Feedback-ul este un instrument folosit permanent,
indiferent de domeniu", ,, Podcast-ul Mastering Mind and Soul este un podcast ... ".
Adjectivele împrumutate din engleză sunt tratate ca invariabile : blues , crazy, fair-play,
fancy, fresh, light live , happy, stilish , trendy etc. (Dediu et al., 2005, p. 85). Unele
dintre ele funcţionează şi ca adverbe : cool , fair, full-time, live etc. , iar altele sunt
înregistrate şi ca substantive: cash drive-in , hippy, open single etc. (Athu, 2006, p. 52).
În ceea ce priveşte încadrarea verbelor împrumutate din engleză, se constată preferinţa
pentru conjugarea I, cu prezentul indicativ în -ez : a accesa a boota , a digitiza, a
forwarda, a loga , a performa, a restarta , a socializa, a tuna a upgrada ş.a. Câteva verbe
sunt încadrate însă şi la conjugarea a IV-a, cu indicativul prezent în-esc a chatui , a hackeri,
însă aceasta din urmă pare să aibă o productivitate mai mare în comunicarea informală :
a bipui a blendui , a killări, a shareui etc. (Stoichitoiu-Ichim, 2006a, pp. 49-52).
Influenta engleză asupra limbii române este, aşadar o influentă culturală, de adstrat,
similară influentelor neogreacă sau franceză, cu care împărtăşeşte, de altfel, mai multe
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: factorii declanşatori şi cei ce i-au facilitat evoluţia, căile de pătrundere, etapele
de dezvoltare, excesele lexicale din faza de maximă manifestare, dificultăţile de adaptare
morfologică şi fonetică a împrumuturilor etc. Deşi, timp de un secol, s-a manifestat
discret, ca un fenomen secundar, chiar marginal, în ansamblul influenţelor de factură
neologică asupra românei literare moderne, după anii 1990, pe fondul schimbărilor
majore care au avut loc în societatea românească, influenta engleză s-a intensificat rapid,
făcându-se resimţită mai ales la nivelul vocabularului. Astfel, într-o perioadă relativ
scurtă, româna a împrumutat numeroase anglicisme „necesare", dar şi foarte multe „de
lux", care, odată încetăţenite, au cunoscut evoluţii proprii, fiind supuse unor schimbări
formale, de natură denominativă (extinderi, generalizări sau restrângeri de sens, asociate fie nevoii de a desemna un nou referent, fie specializării funcţionale) sau de natură
stilistică (motivate de căutarea expresivităţii sau de tendinţa de „înnobilare" a sensului
cuvântului străin). Rezultată de regulă în urma acţiunii imaginarului cultural asupra
instrumentului lingvistic utilizat de vorbitorii cultivaţi, influenta engleză continuă să se
facă pregnant resimţită, fiind de aşteptat ca, în viitor, numărul împrumuturilor directe
să crească, iar o parte dintre acestea să treacă prin procese de adaptare funcţională sau
de schimbare a sensurilor similare celor amintite anterior. Totuşi, raportând evoluţia
anglicismelor la cea a neogrecismelor sau a franţuzismelor, se poate afirma că, ulterior
fazei de apogeu, va începe o etapă de declin. În momentul în care se va ajunge în acest
stadiu, limba română va fi mai bogată şi mai expresivă, deoarece va păstra doar acele
anglicisme care o ajută să evolueze, renunţând la cele care, momentan, din cauza exceselor lexicale, par mai degrabă să o „împestriţeze".

