OBSERV ATU PRIVIND ÎMPRUMUTUL LEXICAL LATIN
NEADAPTA'1' (CONTEXTUALlZARE ÎN LIMBAJUL POETIC
BACOVIAN)
CRISTINA
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1. Lexiculeste domeniulcel mai novatoral limbii române,consecinţăa unor
cauze atât de natură extralingvistică (dinamica societăţii în planul civilizaţiei
materiale şi spirituale), cât şi de natură intralingvistică (nevoia de a asigura
nuanţarea,proprietatea,conciziaşi expresivitateaverbală).Acestui domeniuîi este
specific inventaruldeschis,chiar infinit, cel puţin teoretic, căci inovaţiilorlexicale
produse în sânul limbii li se adaugă împrumuturi'care contribuiela augmentarea
lexical-semantică.Fenomen sociolingvistic şi cultural, imprumutul neologic a
contribuit la modernizareaIexicului românesc de-a lungul evoluţiei sale, căci
manifestareatendinţeide înnoire şi procesul inovaţieilexicalenu ţin exclusivde o
epocă sau alta, fiind favorizat de contactul dintre limbi, civilizaţii, culturi.
Neologismelelatine, ca şi cele greceşti,spre exemplu,pătrund în scrisul românesc
încă din secolul al XVII-lea şi mai târziu, prin filieră franceză, ca neologisme
Iatino-romanice",urmareobiectivăa dezvoltăriisocial-istorice.
,:
Împrumutullexical,consideratde lingvişti,în regulă generală,ca inovaţiede
provenienţăexternă,constânddin cuvinte şi expresiipreluate dintr-o Iimbă străină
şi adăugate fondului lexical existent, acoperă o zonă foarte largă în creşterea
cantitativăşi calitativă,atât în diacronie,cât şi în sincronie,a lexiculuiromânesc.
Expansiuneade ordin cantitativşi calitativasiguratăprin astfel de inovaţii lexicale
se explică prin faptul că atât semnificantul, cât şi semnificatul îmbogăţesc
1Vezi,pentruconceptul
şi termenul
de împrumut,
JeanDubois,H MatheeGiacomo,
Louis
Guespin
etal.,Dictionnaire
delinguistique
eldessciences
dulangage,
Paris,Larousse,
1994,p. 512:
"II y a emprunt
Iinguistique
quandun parlerA utiliseet finitpar integrerune uniteou trait
linguistique
quiexistaitprecedemment,
dansunparlerB (ditlanguesource)et queA ne possedait
pas;l'uniteou le traitemprunte
sonteux-memes
qualifies
d'emprunts";
AdrianaStoichitoiu-Ichim,
Vocabularul
limbiiromâne
actuale.Dinamică,
influenţe,
creativitate,
Bucureşti,
EdituraALL,2001,
p.23sq., p. 85:><lq
ş.a. . .
. .
.'
_ .
• IorguIordan,Vladimir
Robu,Limbaromânăcontemporană,
Bucureşti,
EdituraDidactica
ŞI
Pedagogică,
1978,p. 310-311.Vezişi Enciclopedia
limbilorromanice(coord.MariusSala),
Bucureşti,
EdituraŞtiinţifică
şi Enciclopedică,
p. 183,undesunttrecuteÎn revistăopiniiprivind
contribuţia
limbilor
neolatine
la "bogatul
tezaurlexicalinternaţional,
specific
lumiimoderne".
ALIL,LXLIV-XLVI,
2004-2006,
Bucureşti,
p. 165-170
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patrimoniulşi câmpul extralingvisticde referinţă semantică.Inovaţialexicalăeste
o tendinţă firească a limbii, care se dezvoltăîn conformitatecu necesităţilemereu
în creştereale procesuluide comunicare.
Domeniile de utilizare a neologismelorîmprumutatesunt deopotrivălimba
literară vorbită şi cea scrisă; în stilul tehnico-ştiinţific şi în cel juridicadministrativ, ele asigură precizia, brevilocvenţa, caracterul internaţional al
terminologiilor, în stilul publicistic marchează ineditul expresiv, iar în cel
beletristic contribuie la crearea unor efecte stilistice ce tin de nuantarea şi
originalitatea exprimării. În limbajul artistic, ele depăşesc funcţia denominativreferenţială,dobândindsensuriderivate,conotative,simbolice.
2. După funcţia îndeplinită În comunicare, împrumuturilelexicale pot fi
analizate ca împrumuturi "necesare" (care nu au echivalente româneşti) şi
împrumuturi"de lux" (careau echivalentromânesc).
Integrareacuvântuluiimprumutatîn limba adoptivăse face în manierefoarte
diverse. Asimilarea depinde atât de vechimea cuvântuluiîmprumutat şi de sfera
vocabularului (general/specializat)în care se utilizează, cât şi de caracterul
imprumutuluirespectiv,"necesar"sau "de lux". Prezenţasau absenţaasimilăriisub
aspect ortoepic, ortografic, morfologic şi lexico-semantic are ca rezultat
taxinomizarea - după gradul de integrare În limba română - în împrumuturi
integral adaptate (vezi, de exemplu, bacalaureat, butic etc., din franceză; meci,
miting, lider etc., din engleză;bliţ, rucsac etc., din germană),parţial adaptate sau
în curs de adaptare: anglicisme (mass-media, blue-jeans etc.), franţuzisme
(causeur, mignonetc.) ş.a. şi neadaptate, cu păstrareaformei şi a semnificaţieidin
limba de origine, pentru care, În lexicologiastrăină, ca şi În cea românească,se
folosesctermenica xenism,cuvânt/formaţiealoglot(ăl ş.a.
Preocupăriîn ceea ce priveştedefinireaşi exemplificare
a împrumutului
lexicalaflăm,în lingvisticaromâneascămai nouă,la Petru Zugun(Lexicologia
limbiiromâne,Iaşi,Tehnopress,
2000,p. 8, 67, 160),pentrucarexenismulesteun
imprumutdin altelimbi,neadaptatla specificullimbiiromâneşi păstratintenţionat
cu formaşi sensuldin limbade împrumut.GabrielaPanăDindelegan(Dicţionarde
terminologie
lingvistică,
în "Limbăşi literatură",anulXLVII,vol.I-II, 2002,p. 56)
considerăxenismulun cuvântneologicrecent care, preluatcu forma intactăa
etimonuluişi neadaptatla sistemullimbii române,este simţit de vorbitorca
aparţinândunuisistemlexico-gramatical
străinde limbaromână.Ca formaţiifoarte
recente,xenismelesuntlipsite,prineleînsele,de flexiune,neavândca datinerentun
anumittipar flexionarstatornicitîn limbă.Actualizarea
unui xenismimpune,din
partea vorbitorului,o atitudineconştientăde marcarea claseimorfologiceşi de
adaptarela constrângerile
sintacticealecontextului.
3 VeziPierreGuiraud,
Lesmotsetrangers,
Paris,P.U.F.,1975,p. 7; LouisGuilbert,
La
creativite
lexicale,
Paris,Librairie
Larousse,
1975,p. 93("Nousavonsdesigne
parxenisme,
unterrne
etranger
quirestetoujours
etranger"),
Vezişi J.Duboiset al.,op.cit.,s.v.xenisme:
"Unxenisme
est
uneunitelexicaleconstituee
parunmotd'une1angue
etrangere
el designant
unerealiteproprea la
culturedeslocuteurs
decettelangue,
Lexenisme
estlepremier
stadedeI'emprunt".
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Incluse în categoria împrumuturilor principial neasimilate, cuvintele şi
unităţile frazeologice din latină, elină, franceză, italiană, engleză etc. (care îşi
păstreazăforma şi sensul din limba donatoare),unele dintre ele cu circulaţielargă,
universală"(lat. axis mundi, alma mater, deus ex machina, magna cum laude,
passim, tale quale, vademecum; fr. aide memoire,parti pris, porte bonheur,
sauvignon; gr. catharsis, hapax legomenon, hybris; engl. market, nursing
remember, planning, roller, room-service, rotary; it. moderata, non troppo,
passacaglia, quattrocento,ravioli, calcio-vecchio;germ. musli, schuss, Sezession,
Simmental,wurtzitş.a.), cunosco deosebităfrecvenţăîn limba românăliterară.
3. În demersul de faţă avem în vedere doar contcxtualizareaunor xenisrne
latineşti în limbajul poetic bacovian, limbaj ce demonstreazăadesea o simplitate
savantăşi preocupareapentru esenţializareadiscursuluiliric, orientărirelevateşi de
folosireaîmprumutuluilexical de acest tip.
Bacovia este autorul unui lirism complex, modern în viziune şi expresie.
Neîndoielnic,autorul Plumbului, al Stanţelor, al Comediilor în fond a păstrat, în
alcătuirea sa intelectuală, impresiile lecturilor, îndeosebi ale celor făcute în
adolescenţă şi tinereţe. Poetul a absolvit secţia clasică'fl: Liceului "Principele
Ferdinand"din Bacău, unde a beneficiat de o instrucţiecu mare deschidere spre
umanismul clasicist, primită din partea unor dascăli de mare cultură, precum
criticul literar G. Ibrăileanu,poetul D. Nanu, profesoriide latină Gh. 1. Jovianu şi
Panaite Topliceanusau profesorulde elină Emest Ţârţcscu,pentru a-i aminti doar
pe unii dintre ei",
Ecouriale studiilorpoetuluidin perioadalieeală şi universitară(Fcultatea de
Drept din Bucureşti,respectivdin Iaşi) se regăsescşi în limbajulsău poetic, format
în mare parte acum,În anii adolescenţeişi studenţiei.
Obiceiul de a intercala în discursul liric expresii latineşti care circulau în
toate limbile cu tradiţie clasică îl întâlnim, în poezia românească,îndeosebi la
Eminescu.Acesta îl deprinseseprin frecventareaculturii germane, maniera de a
cita în latină sau greacăfiindu-iinspiratăde Schopenhauer,a cărui operă abundăîn
astfel de citate".
Revenindla Bacovia,asupra căruia limbalatină a exercitatnegreşito atracţie
deosebită, se poate reţine şi faptul că pseudonimul ales, Bacovia, nu este
întâmplător, "numele roman" al oraşului Bacău fiind, se pare, o reminiscenţăa
lecţiilor de latină din liceu (în spiritul exerciţiilor de traducere din română în
4 Vezi,de exemplu,
Theodor
Hristea,Sintezede limbaromână,ediţiaa III-a,Bucureşti,
EdituraAlbatros,1984,p. 149-151;cf. Dicţionarul
ortoepic,
ortografic
şi morfologic
al limbii
române,
ediţiaa II-arevăzută
şi adăugită,
Bucureşti,
EdituraUnivers
Enciclopedic,
2005[DOOM2],
lucrarelexicografică
dincareamextrasexemplele
demaisus.
5Cf.Constantin
Călin,DosarulBacovia,
1.Eseuridespreomşi epocă,glose,jurnal,Bacău,
Editura
.Agora",1999,p.69sqq.
ti VeziN. Baran,Maxime
şi cugetărilatineştiîn operaluiMihaiEminescu,
Iaşi,Editura
Apollinia,
1997,p.8-9.
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latină), iar poetului i s-a părut cu atât mai potrivit cu cât, după o etimologic
anecdotică,acesta derivă din Bacchusşi via. Poetulprecizează,Însă: "Eu l-am luat
din dicţionarullui Hasdeu, cum cred că va fi făcut şi Arghezi în legătură cu râul
Argeş". Reţinemşi opinia lui Mihail Petroveanu7, conformcăruia pseudonimullui
GeorgeVasiliutrimite la denumirea.ordinuluifranciscanBacoviensis,care ridicase
În secolul al VII-lea o dioceză În această parte a Moldovei.Credem.viarăşi,că nu
este întâmplătorfaptul că, desenându-lpe Eminescuîn tuş, poetul foloseşte drept
titlu celebrelevorbeEcce homo.
Toate acesteamănuntesunt doveziale unui interespentru limba latină care se
va dovedi constant şi în poezie. La o lectură atentă, remarcăm folosirea a
numeroasecuvinteşi expresiilatine,pe care, cel mai adesea,le găsim sub formă de
titlu: Pulvis, Finis, Ego, Vobiscum,Vae soli, Gaudeamus,Dies irae, In somno,
Memento,Nihil, Veritas, Sic transit, Sine die, Nihil novi, Excelsior, Perpetuum
mobile, Cogito, Pro arte, Vanitas, O tempora. După cum se poate observa,
majoritateatitlurilor menţionatesunt foarte scurte, constândadesea Într-un singur
cuvânt, fie un substantiviPulvis, Veritas,Finisi, fie un pronume (Ego, Nihilş, fie
un verb (Gaudeamus,Memento,Cogitoş.
Cum se raporteazăun astfel de titlu la text? Ca orice titlu, care este un tip
specialde text, un "onomatext"(L. H. Hoek), "un ansamblude semne lingvistice",
cu rolul de a desemna textul, dar şi de a-l identifica(Gerard Genette), dată fiind
relaţia semantică dintre text şi titlul lui. La Bacovia, titlul fie desemnează
dimensiuneareferenţialăa textului (Ego), fie reprezintăo substituiresinonimicăa
acestuia (Finis), sau poate reflecta un mod de ecranare sau de ocultare a lui
(Excelsior).Adesea, titlul este o metaforăconfigurativă,un simbol iPulvis, Finis,
Veritasş,alteori, el reprezintăun enunţ propoziţional(Sit terra levis, Vaesoli) sau
nonpropoziţionaJ(Aher ego, Dies irae, In somno, Perpetuum mobile, Pro arte,
Vobiscumetc.), care invedereazăo "Arcadieîn negativ".
De regulă, cuvintele şi sintagmele latineşti folosite de G. Bacovia pot fi
identificate cu secvenţe "decupate" din versuri sau din citate celebre, maxime,
reflecţii, aforisme, cum ar fi: Homo sum [humani nihil a me alienum puto],
Memento [mori], Sic transit [gloria mundi], Nihil novi [subsole], Cogito [ergo
sum], O tempora [o mores], Gaudeamus[igitur]etc.
Găsim adesea În poezie aserţiuniîn legăturăeu motivulmorţii, cu fragilitatea
fiinţei umane, cu vremelniciagloriei, cu deşertăciuneavieţii. În poezia Sic transit,
poetul face reflecţiiasupra efemerităţiia tot şi a toate, care "se duc acolo unde nu-i
nimeni: mulţime de anii şi zgomotul zilei/ şi tăcerea nopţii". În Vanitas revine
motivul deşertăciuniiiluziiloromeneşti:"Nu-ţi mai pot cânta/ Romanţe,!Toatetac!
În jurul meu,! Fals se duce/ Cursul vieţii,! Negăsind! Un cântec nou". Alteori,
poetul glosează asupra celebruluiverset din Eclesiastul1, 10 ("Ce-a fost o să mai
fie, ce-o să fie a mai fost") şi conchidesarcastic:Nihil novi. "Şi zilele de vară! Şi
7George
Bacovia,
Bucureşti,
Editura
pentruLiteratură,
1969,p. 15.
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orizont senin... / Peste încă zece ani,! Câte, însă, se vor ştie
Gând, mereu,
nereuşit,/Stau speranţe,!Şi cu ele,!Nici-otresărire"(ibidem).
Titluri ca PUlVlS,Finis sau Nihil dezvoltă o tehnică sui-generis a potenţării
sensului poetic centrat pe ideea "srarşituluicontinuu": "Imensitate,veşnicie,!Pe
când eu tremur în delir,! Cu ce supremăironiei Arăţi în fund un cimitir" (Pulvis);
"Cadavru!impozant pe catafalculfalnic,! Sub raza de argint visa în vasta sală.. .!
Iar sânul ei pierdut în mortuara gală! Pe veci oprit, înmărmurise falnic" (Ftnis),
Cuvintele-titluPulvis (praf, pulbere, ţărână, pământ; cenuşă, la Horaţiu) şi Finis
(sfârşit, încetare, capăt) se conexează viziunii escatologice (cf Pulvis et umbra
sumus, Horaţiu, Carmina, IV, 7, 16; .Pulvis cs et in pulverem reverteris",
Septuaginta, Genesis, 3, 19), În versul bacovian,moartea, umbră permanentă,se
insinuează în intimitatea fiinţei, unde acţionează ca o forţă corozivă, printr-un
asediu lent, nelăsând victimei nicio iluzie, ca în poezia Nihil: "Ce trist amor! Să
vrai,/ Să stai,! Cu cei ce mor.!Şi ce avânt!Să treci,!Pe veci,!Într-unmormânt".
Aceeaşi idee a nimicnicieise regăseştela Bacoviaîn versuri al căror titlu se
constituieÎntr-o antifrază, ea în cazul poeziei Gaudeamus:"Zadamic f1autecântă!
În aste zile păgâne -/ La vânt s-au dus aspiraţii,!Nimic n rămâne...I În vânt şi
uitare tot stând,! Cu zile grele, stăpâne -,1 Oricine, orice au trăit./ Nimic nu
rămâne...",
Alteori, expresii lapidare care apar în chip de vers final, de vers-concluzie,
reprezintăinovaţiigenerice,prin apelul la sintagmecu rol de universaliiIingvistice
tsana mens sau homo sum): "Ca în tăcerea gravă a unui dom,! Viaţa pre-a trece
rară niciun sens.. .1 Şi acele depărtăria vieţii de om, -I Sana mensJ"(l1hitas) sau
"Patinavremii!I-a apropiatmulti De homosum" (Din explorări).
Întâlnim,de asemenea,expresiilatinecu rol de laitmotiv,precumpost festum
sau alter ego, intercalateîn textul poeziei, ca în exemplelece urmează: "Şi după
altă zi.] Post festum/Îndemânăride crucii Pe străzii Şi în tramvaie!Spre necesarul
randament! Din monotona Muncă"; "Îţi place?/ Ca din produse fermentate/
Omagiul!Unuiamic inventor!Să fi ajunsi Un alter ego/ Gustându-leîn izolări./Ce
transformare.. .1Numaidin acesti OmagiulA unui amic inventor"(Chimie).
Se vede limpede preferinţa poetuluipentru lapidar, pentru tonul sentenţios;
cuvinteleşi expresiiledin titluri, ca şi cele inserateîn vers, sunt parte a structurii
scmnificante şi semn al noutăţii imagistice.Prezenţa unor asemenea cuvinte şi
formule lapidare latine conferă stilului poetic bacovian expresivitate,pregnanţă,
concizie, un anume timbru ironic şi tâlc sapienţiaJ.Prin frecvenţa xenismelorîn
text, ca şi În titluri, Bacovia adevereşteceea ce Paul Carnea8 spunea cu referire la
prozatorii moderni: "E evident că modernii fug de exprimarea directă, caută
simboluri, solicită dispoziţii latente şi stimuleazămecanismeasociative". Pentru
8Introducere
inteorialecturii,
Iaşi,Editura
Polirom,
1998,p. 132.
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Bacovia, limba latină este o limbă a maximelor,a cugetărilor,a dictoanelor,iar
inserţia xenismuluiîn text conferă un timbru specific,modern,viziunii şi frazării
poetice.
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