ETIMOLOGIAVERBUI"UI A (SE) DEZVOLTll
IOANOPREA
1. Pentru. verbul neologic a (se) dezvolta(şi derivatul lui, dezvoltare,
care are o circulaţie atît de mare în epoca contemporană), nu există încă
o explicaţie detaliată, completă şi coerentă asupra originii lui. Dicţionarul
explicatival limbii românenu oferă nici o sugestie în acest sens, considertndu-i
ctimologia pur şi simplu "necunoscută", deşi alte dicţionare indică soluţii
mai mult sau mai puţin argumentate. Astfel, cele trei ediţii ale Dicţionarului
de neologisme,elaborat de Florin Marcu şi Constant Maneca,consideră pe a
dezooli«a fi urmaşul unui cuvînt Iatinesc disooluere.Explicaţii asemănătoare
se întîlnesc şi la A. Scriban-, I.A.Candrea şi Ov. Densusianu>,dar aceşti
învăţ.aţi nu dovedesc aceeaşi siguranţă. în privinţa existenţei termenului
latinesc, pe care îl notează ca o posibilă compunere dintre prefixul dis- şi
verhu1ooluere.Scrihan, care notează formaţia cu asterisc, considerăcă urmaşul direct al lui disoohiereeste deznolba,în vreme ce dezvoltaeste loinparat
în primul rînd cu it. sooliareşi, in al doilea rînd, cu o serie de cuvinte romaneşti printre care şi dezuolbo,De aceeaşi părere fusese şi B. P. Hasdeu>,căci,
Iutllnind rintr-un glosar de pc la 1660-"-1670 cuvîntul desooallrere.art.
hahilite, adresse", considera a fi descoperit ,,0 admirabilă păreche logică şi
etimologică.i. pentru italianul disinoolturo" în cornpusul, presupus, dis +
[in }+ uoloo,
.
Tot pentru varianta desuolbere,Laurian şi Massim- presupun complexul des ooluere,în concordantă cu notatiile "dis et ooluo"din Lexicotuilde
la Buda. Termenul desuotia(devoltare) a fi rezultat, după Laurian şi Massim,
din compunerea lui des cu ooltore"eontras din uolutare",Pentru A. de Cihac-,
"desllolt,desuoltezsont dos jmitations modcrnes de I'it, disoolto",etimologie
preluată, desigur, din Lexiconulde la Buda (s.v, desuolt,-oallăţ,
1 Dicţionarul
limbiiromâneşti,
Iaşi,1939.
2 Dicţionarul
etimologic
al limbiiromâne.Elementele
latine.(A- Putea), Bucureşti,
1.907
- 1914.Etlruologla
a fost preluatăapoişi In Dicţionarul
enciclopedic
ilustratCartea
românească",
Bucureşti.[1926- UJ:il].
3 Cuuente
denbătrîni,tomul1,Bucureşti,
1878,p. 276.
4 Dicţionarul.
limbeiromâne,tom.1 - II, Bucureşti,
1871.- 1876.
5 Dictionnaire
d'etymo[ogie
daco-rotnane,
vol. 1, Francfort-- Berlin- Bucarcst,1870,
p. 115.
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Un Iat.iriesc(ncatestat) +disoohrere,preluat de la LA. Candrea, este
pus la baza cuvintului românesc si de AL CiorilnescuH,
care arată, la [el ca
alţi lingvişti, că termenul a supravieţuit in forma participiului desooltprin
sintagma [loare desuoaltă "floare deschisă", deşi, la cuvintul inuolbo,susţine
că desuolbos-a format pe baza paralelismelor de tipul inchide-deschide,iar
.desuolt
a poate fi explicat prin lnool! i pe haza sensurilor preluate de la fr.
deoelopper.
încă din 1905, Sext.il Puscariu' a crnis ideea crl dl'zlJâltvb. 1 "entwickeln" este o formaţie românească pe baza lui i'nvolbşi, poate, involt,
-ooltă, asupra căruia lingvistul clujean nu insistă, consideriudu-I, probabil,
creat pe baza lui lnoolb,Despre desnolbot.Jclar", IN, Meyer-Lăbke" afirmă că
este un derivat, ea şi involt "elrt\viekelt"şi truiolbot"verwirrt", de la inţiolbu,
acesta fiind un urmaş ai lat. innclocre.Aceeaşi opinie este împărtăşită şi de
Heimann Tiktin", Care consideră că dezvolts-a format pe haza lui inuot], iar
-dindezvolt,1deriva! dezvolte,care în jurul lui 1840era deja destul de răspîndit.
Ultimele ediţii ale dictionarului intocmit de Lazăr Şăineanu conţin o expli-caţ.ieetimologică ascrn[lIliHoare.
2. După cum se poate observa, problema et.irnologieiverbului a dezvolta a fost rezolvată diferit şi, uneori, contradictoriu de lingvişti, deşi unii
dintre ei (PuşcariuvMeyer-Lubkc,Trktin, Ciorăncscu)au reuşit să ofere o
soluţie acceptabilă. Cu toate acestea, se rncnljne incă în această chestiune
un mare grad de incertitudine şi incoercuţ.ă,ceea ee a făcut de fapt ca unele
din ultimele lucrări lexicograficesă fie marcate de o vădit.ă nesigur-anţ.ă.
Stahilirca etimologiei verbului românesc a dezvoltaIlU se poate face
independent de luarea In discutie a cuvintelor din familie şi trebuie să aibă
in vedere, sub aspectul formei, pe de () parte situaţia din latină şi elementele
rnnst.eriit.ede Iitnha noastră, iar pe de altă parte situatia cuvînt.ului şi a familiei lui in limba literară modernă şi relaţia lui CLItermenii corespunzători din
celelalte limbi romanice şi din alte limbi moderne. Considerînd cuvintul
şi din punctul de vedere al conţinutului, trehuie urmărrtă evoluţia lui semantică şi împrejurările in care elajuns si."!
desemneze(mai ales in forma reflexivă)
"a trece de la () stare calitativă veche la una nouă, de la o treaptă inferioară
la alta superioară, de la simplu la complex de.". Acest continut semantic,
primordial in folosireaactuală a cuvintfilui fi dezuo!lll,corespundeunei noţiuni
create În epoca l11odernll,cu elerllentele principale în filosofia lui Friedrich
Wilhelm Schelling, care a cunoscut o foarte mare circulaţie, mai ales prin
romantici, în toaEt Europa şi a devenit un concept de baz[l al lumii t:ontemporane.
3. Verbullatinesc [)o[I'o,-ere a fost moştenit de limba română în forma
(a) holba,cu variantele regionale (a)fnhoalbe şi (a) Îl/holba10•
Pe baza radicalului voluo,limha latină avea şi familiile de cuvinte dezvolLateîn jurul
verbeJor derivate revoluo,coolvoşi inuoloo.[Jltiml1Idintre acestea (inuoll'o),
pi,\stratin aproape loate limbile romaniee, a fost menţinut şi în limha noastră
e Alejandro
Cioranescll,
J);ccioItario
Etimol6gico
!1umano,
La Lng\1ua,19.')1\
-- 19G
1.
7Elymologischcs
lVi.irtabuch
da rWIIănischm
"'prache,L Laleinisclies
Element.
Heidel,
berg,190[j,
8 I1omanisclll's
clYfJlo[o}isclu:s
Wi!rterbuch,
Heidclberg,
J921.p. :l7,
• R,umânisch'dulscht's
Worlerbw:h.
Bucureşti,
l(J((\-, Hl2'1.
l()SextilPuşcal'Îl1.
op.cii"13,79;idem,în nDacorornania",
IV(1921 1\)26),p, 705,
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atît in dialectul dacorornân cît Şl 1Il unele dialecte sud-dunărene (arornână
şi meglcnofomân[().Textele vechi româneşti din secolul al XVI!ea şi al
XVII-lea (P.wl!irea Şcheiană, Psallirea lui Coresi, Biblia de Ia Bucureşti),
atcstă forma l nuoolhe cu sensul "a înfăşura; a rostogoli, il roti, a rula" 11,
Hegion:l1,mai ales în Transilvania, Muntenia şi Oltonia, se Întîlnesc îndcosebi
forme la reflexiv: a se ln ooalbe,a se in ooalue,a se iunolbi,CIse tnoolba!»,Sensul
este 111S3
uneori modificat: "a se deschide,a se desface",deşi sensul etimologic
dc"a seinfăşura, a se ascunde" apare frecvent mai ales în sudul ţării. Pe
baza acestui cuvînt, s-a putut crea un opus cu ajut.oul preîixului des- [dez-]
pe terenul limhii române.Taptexplicabi]prin caracterul product.ival crcatiilor
de acest lip pornind de la perechea de prefixe in-, des-, Sub aspect semantic,
desnaalbe ';iidesooalb
erc au căpăt.at.Tiresc,valoarea de ,,3 desfăşura, a face clar,
a descurca", cu referire, adeseori, la anumite situaţii" la modul de a prezenta
lucrurile, de a vorbi ele. Cu acest sens, cuvintul se întilneşte, spre exemplu,
in glo,carulde la 1G!iO
-11)70 (v, Cuuenleden bătrÎni, 1, P: 27G),in Lexiconul
lui Mardarie Cozianul de la 1G49,la Hadu Greceanu de. ln Dicţionarul lui
Ioan Hobb, forma de persoana întîi, dPSIIOlb,
este urmată. de infinitivul Jung
desnolbireşi participiul desoolbat
iceve. presupun două inîiuifive : Il desoolb:şi
a desoolba.Acest dicţionar are şi. particulariratea de a prezenta ea prim sens
al celor trei cuvinte valorile "evo]vo"" "evolntio", respectiv, "evolutus",
Formele reflexive ale lui desuolb se prezintă şi in varianta regională a se
dăSlIulbasau ceaînvechită a se deshotbow.cu sensuri apropiate celor rnerrţionate
in Lexiconulde la Buda sub termenul
-are.
Graiurile româncşti au păstrat :5i un urmas al part.icipiului latinesc
";;!,;j',,c ..utn (devenit innoltuss,anume, adjectivul itiuol],-oattă'»,cu reIa flori şi setnuificînd
des (în pet.ale)", sens care sca
extins ,,ii ah" realitiîţiJii.De aici, s-a putut forma' un verb CI ) tnuolio,
valoarea tîewa.ntlc[,a lui involt(şi se Învo!ta)S-il
t destul el\?mult
fIe cea
aUl latineasc[t (ajungînd chiar si couţjnll eLementeopusliÎacessisLemu!corelativ al prefixelorin,
eu ()valoare semnjficatiyiîfoarte
nrw·"'7··'Lă, menţ.illut încă, la nivel popular, forma inuol! eU sensul
L, ascuns, îuchis", ereîndu-se pe]]Lru seInnificaţ.ia opu termenul
Adjectivul desl!olt a fost
de limba literarrl I'omfl1lcască
la Începuturilemoderniz;ll'iici i a rost ie;d.,mai ales 'cu valoare adverbiab,
în leg{rLurăcu caracterul unei {Xpllll('ri,dernonsl.raţiietc., avînd semnifica\.ia
"explidL, clar, pe larg". Trebuie
c1'(,suh influenţa derivatelor romanice de tipul it. disinuolqcre,sp.
cuvîntul latincsc lIolvo(şi, uneori,
inuoluo)a
t s{tIie !Htrehuin\ai în ;;(,culcl"alXV il-clea:şial XVITlcleain
lucn'irile
filosoficescrise in Iatinţl şi Cliun sens opus eclui iniţial,
11VeziL /\. CanflreCl,
Oy,I)ensusianu, cit.,p. .121 122; S.Puşc.ai'iu,Elurno
IO{}Î-5chp.
1.lli..Calldrca,
0\,-,DCilSU,sifl111i,: S..Puearll1i:in J)acor!)HJania"
IV,p. 70?'L
:CţL i\.GarHJr(aJ
Ch'.D\nsl1sianu.op.cit., Ll ; (},-;Ol'g('.
Gingh:aJ
Cuvinte!'O[]ULru-ş!l
şi rorn(.ilLr"cp.
BucuceşU,
U);'3:L
p. 2) :--26.
cii,- L C::1Hirea,
Ov.Di'iI1'l\/(',.%i
S. Puenriu.,
p.
op. ci/.:
/lcadernir:i
(s.\,
Ve'?]1-1.'
T'ilc1:în,
Of),cit.
lGVeztpentrunC(;Hsta
cxenlplul
dîn L /\1.LL{lL!;::-z.:u
Volneş(l,d LatLI·t('fanAlun'tca
IH!,
Va:;i{c
V.Tiir%!,
Istorialimbliromrlnc
liIerill'c.
l'J:'l,
2
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:1reda pe larg". Unii dintrcînvăţaţii români, sub influenţa
limbilor
au tradus part.icipiileacestor verbe latineşti prin desool!
dezvolt).O asemenea situaţie ne Intjmpină în traducerile lui Samoil
din Chr.
: să iilcuiască desooltspunereav, vom spune mai
inainte rhear şi dezooll-",mai ales şi mai dezooliarată ce trebuiea [ace'».Mult
mai tirziu după inaibine de o jumătate ele secol, Simion Bărnuţ.iu şi Ion
Haliade-Hădulescuuzează încă de acest model: o nnţiune desooltăs»,SCIne
n""/i"",,, mai desnolt»;Şcoala latinist.ă a promovat acest termen şi derivatele
pe baza lui pentru că erau, Ioart.e aproape de originalul latinesc (participiul
volalvs)şi reprezentauun mod de derivare eu un prefix specificlatinei şi celorlalte limbi romanice. Un rol important l-a avut modelul italian, prin parti1 disoolio al verbului, astăzi Învechit, disuolqere, disooluere;iar apoi,
.'ivolgerc.în aceste circumstante, termenii populari desuoolbe,âesuolbatetc,
au fost evitaţi de limba literară.
Tot momentului cit;început al limbii literare moderne îi aparţine şi
echivalarea lat. uolooşi inuoluo,eu sensurile noi, prin desoăli (sau deznălîş.
Aşa a procedat, de exemplu, Petru Maior: nun mai SllSam âesuiilil?»,apoi
C. DiaconoviciLega : CIIacestaitisămnăm mai jos cele ce destiălescinţelegerea
celor mai sus spuse= şi Eftimie Murgu : au desuălit mai apriaio, La Paul
Iorgovici însă, forma acestui cuvînt este alta. dar şi înţelesul este în parte
modificat: grija de a {acea creşteşi a desoeluiÎntr-inşii lalenturile25•
Inceputul secoluluial XIX-lea avea, aşadar, două posibilităţi de a reda
cîmpul semnificativ"a amplifica (prin detalii), a aduce îmbunătăţiri de ordin
calitativ şi cantitativ", anume: termeni pe baza lui desoot:şi termeni pc baza
lui desveli.
5. Evoluţia cugetării filosofice In epoca modernă, indeosebi după
filosofialui Immanuel Kant, a dus la crearea unor concepte care au căpătat
o mare e.irculaţiela toate popoarele europene. Printre acestea, "dezvoltare"
a cunoscut o răspîndire apreciabilă, devenind şi ia români o noţiune de
bază a culturii majore. Germanii au numit acest concept prin termenul
Enfwickhmgşi verbul corespunzător (sic!!) enltoickcln,uzînd Însă mai puţin
sistematic şi de alţi termeni. (Darleguflg,,1usţiihrtuuţ). În limba franceză,
de la mai vechiul deoelop
per a fost consacrat derivatul deuelop
pement,cuvinte
care au trecut şi în engleză: verbul to deoelopşi substantivul deuelopmeni.
Limba spaniolă, care a folosit iniţial pe desenoolner
(se) şi desenuoluimienlo,
utilizează astăzi pe desarollar(se) şi desorollo,dar portugheza uzează încă de
deSeTliJolver
(-se) şi desenlJolllimenlo,
la care s-a adi'iugatdesen{}()lu
(ia. Italiana,
deşi avea verbul disinvolgere,echivalent semanlie cu svolgere.-- termeni care
17Baumeislf'r,
Logliica, parteacea cuvlnlătoare
Il (Uosofid[trad.de S. Mkul,
Buda,17\1\),
p. 201.
18Hallmeister,
Legile
nul, iticaşi politicasaufilosofia
cea illcrUloare
[trad.de S.'\1icu],
Sibii,1800,j). (ift
19Id. ib"p. 94.
20Simion
B{lrllllţin,
[Curs(l<;filosof'ieJ,
cea.1840,B.A,R,
S.Homania,
FilialaCluj-apoca,
FondulBlaj,ms.rom.:38,L :J6',
'
21I. Heliaden[ {ldulescuj,
Equilibru
intreanlifhesi,
Bucureşti,
185fl.- 1.869,
p. j 86.
22PetruMaior,]"Ioriapentruinceputul
românilor
IIIDaclzia,
Buda,1834,p. 51şi 268.
23C. Diaconovicî
Loga,Grammalica
rom(lneascâ,
Buda,1822,p. :12.
24Efftimie
:\1tlrgu.
Filosofia;
183·1/5.B.e,u.Iaşi,ms.III 15,f. 79'.
26PaulIorgovici,
Observatii
delimbaromâl!ea,că,
Buda,1799,p. 85.
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au redat un timp şi noţiunea "a dezvolta" =:» a consacrat cuvintele suiluppar t si ) şi suiluppo,
Structura termenilor din limbile europene dezvăluie în general un
principiu comun de formare: un prefix cu sensul românescului des- şi un
cuvînt al cărui radical semnificăceva care acoperă, care închide etc.
Pe această bază, mai întîi, mai ales sub Influenţa modelului francez,
dar apoi cu cooperareaceluigerman, În limba română s-a folosit\1lungă perioadă de timp, pentru redarea conţinutului semantic "a dezvolta", verbul a desudi (desuiili,disuăli etc.) şi derivatele lui.
Această întrebuinţare s-a prelungit mult timp în secolul al XIX-lea,
pînă la Tit.u Maiorescu, Vasile Conta şi revista ,.Contemporanul": cea inii!
dezoălireIl hcosulni-»,precum să disoălesieplanta din sămin{lF',ststimaticeste
a oi}dezuiiliorqon.iunulsuţleiesc?",sii-ş d.esoălească
rezonullor>, mintea noastră
În acest mod Il o desuiili:»,d esoăluea liberă a constiiniei»>,
incepe CIi se desoăli
inlrucătua conştiin(a:i2,gradele desuălirii embrionare=, dcsIJălil'cadrepiulni
de sftlpfIlire34,
mintea incepe a se desuăli», Ea se rcîntîlneşte în veacul nostru
la Mihail SadoveanuvIn vorbirea personajelor, evident, sub înrîurirea fazelor
mai vechi ale limbii literare'".
Uneoriinvăta tii români au preluat termenulfrancez, aşa cum a procedat,
de exemplu, Nicolae Bălcescu: această ideee mai mult decîtudeuărată şi el o
developeazăde minunev. Ion Heliade-Hădulescua folosit, sporadic. verbul
• (J deotslupa, cu evident model italian: totulse devislnp(f."8,
iar o serie de învăţaţ.i transilvăueui, presupunînd un compus din des-şi noluer«,utilizează cîteva
variante pc această hază ; astfel, la Simion Bărnuţiu Întîlnim: se poate desvolais" iar GeorgeBariţiu notează: a să desoolnişi II ,,/1cultunr»,sli... desooluează=, Întru desooluirea8a42•
(). Termenul care se va consacra pentru noţiunea în discuţie a fost
format Însă pe baza lui desoolt,Aşa cum s-a observat anterior, În prirneleşlecenii ale secolului trecut, desuet!căpătase o extindere apreciabilă cu ' sensul
"explicit, clar, pe larg". Circulaţiamare i-a putut asigura şiposihi!itali'eade a
6 Petru Stamatiadi,
(;eneza.
Demonstratie
stiintifică(17fJl)repub1icată
.., de Enl. GrigOl'8Ş,
Bucureşti,
H125,
p. 2'7.
27EItimieJVIurgll,
Mtla[izica,
19:3:',
!:l,c.U. Iaşi,ms. III 17, f. 75'.
28 M.Câmpem1ll,
CuvintfU0Ut
în salaaWâcmică
..., Eşii..1838
..p. 40.
2.9Colonelul
de'laÎSJI>rintlpii
filosolice,
politice
şi lJ1orale,
tradus ... de,Costachi
G'8ne
Iaşii,lorn,II, 1847,p. 27,
;oEpiscopul
Melehisedcc,
Filosofia
nGlurci,
184;>,B.A.RS. EomilnJa.Bucureşti,ms.
rom.7f"f. ,';",
31T. :Vlaioresw,
în "Convorbiri
literare, VI (1872-' 187:)),p. :301.
32T. MnÎ()reseu,
in "Convorbiri
literare",X. (187li 187'7)p. 131.
3:;V. Couta.în "Convorbiri
literare';,XI {1877
-- 1878),p. H''J.
34"Hevit:JsociaEi",
1 (188,1),
p. :;li.
z" "Contemporanul",
III (.1883-1884),p, \J28.
3(j\:ezi.lJictionarul
lirnbiirOlnânc
litera.re
contrTajJoionc,
s.v. dezucli.
3' Vez.iŞtefanMUlILe;mu,
VasileD. Târa,op.cit.,p. 266.
38"Curierde :ulJbesexe".,IV (184,4).
p. :3.
39SimiOll
Bărnuţiu,op.cit.,f. 36'.
40G. Bariţ.i.u,
în "F08iepentruminte.inimăşi literatură",
II (183\i),
p. 31.4.
41Idem,loc.cit.,p, :322,
42Idem,luc.cit" p. :123.
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fi utilizat ea element central al unui număr de derivate şi de a deveni astfel
î de plecare al formării unei familii de cuvinte neologice.După G.
ftnescu'" meritul de a fi pus în circulatie pe a dezvoltaşi dezvoltareîi revine
lui Ion Heliade-Hădu.lescu.Cert psLio
că, inainte de mijloculsecoluluial XIX-lea,
termenii respectivi căpătaseră deja o circulaţie mat-e: Heliade : se desvoa!tii"',
desnoltărilorspc/iale"'; Baritiu : in sfera C1Uw.!·!in!e/o['
şi (l desuoltări!lorv', se
desnolteazăcu {rtcetul'17;Laurian : desooltorea personolităţii omeneşti/Iaetc.
La jumătatea secoluluitrecut aceşti termeni devin aproape exclusivi în limba
Invăţaţilor din toate provinciile romanesti şi sînt înregistraţi de dicţionare.
Ca un reflex al scmantismului rudiealului primar, dar ş.i al corespondentului
german, Timotei Cipariu gloseaâ la 18l)1termenul desvoltare prin âesţăşurare, în relaţie el] un corelativ eu .SCllS
opus: itiucliarea (infi1şararea)..., desuoltarea ((h'sfâşo1'u{ca
)'10.
Pe baza aceluiaşi radical au. mai fost creati 'ii <11\.1
termeni, cu o viaţă
efemeră însă, Prin echivalenta, curentă în limba noastră. dintre formele în
-ar e (inf'initivullung) şi cele în
la A. T. Laurian şi S. Bărnuţiu
apar: desvoUi.i!iolleo.
şi [ortnaiion.ea
a foloso{i
ei50,graduri de âesuoltoiiutie-»,aceste desuoltalinni"2.Un derivat adject.ival cu sufixul -bil este şi
mai rar întîlnit; de exemplu, la IOE,if
Fericean ; ce i desliollobil'3.
7. În concluzie,verbul ncologicrOl!H\IleSC
a
dezoolioare o etimologie
esenţială internă şi etimologiiadiţionale, italiană (pentru formă) şi franceză
şi germană (pentru conţinut). Nu esti, necesară, prin urmare, invocarea unui
etimon lat.inescdisoolnere; un asemenea cuvînt Il-a existat în latină şi nici'
nu trebuie presupus.
Dicţionarelerornâ
vor
suficient acest cuvînt dacă vor arăta
că s-a format pornind de adjectivul desnoli(asa cum credea Tikt.in),care
este o creaţie românească (ca şi desnolh«, desvlb ctc.j, pe haza perechilor
numeroase existente în limba noastră cu
opoziţ.ionale
des-, de
la cuvîntul moştenit În
lnueoltă «lat. invoi
Pot fi invocate de aei\:menea, din rnot.ivcle
,!
unor tCfIDC,ni
striiini.
în circumstanţele ar:'itatc, lirnba l1oas!r[tare, pe haza radicaJuilliuO[I'O,
euvinte foarte diferite din puneLuI de vedere aî explicaiiei etimologice:
L cuvinte moştenite: holba, Înrualbe,Înuoll;
2. creaţii romaneşti la nivel populur: des/i()ollJe,
desvol!;
3.
rom"neşt.i
culte:
davoltare;
"l. imprumuturi
latino-rnrnaniee' euclua, evoluţie,rcuo[uţif,
ŢevoIilt ete.
4 G. Ivăuescu,FOJ'IIw:rea
lcnnino!ogici
filo::ofice
rOJn(}ncş{i
JnOdernf',
în.Con(ribl.,J.(ii
la
lsforialiUlbU
rorn(Îlw
literarein srcoZal
al)( -lea.,L BlICl1l'cştL
lfJ;jG.,
p. 177,
J1'1
,Curier(le,arnhc
) 1'11(i8'12},
p. =1 387.
t5Tetern,
loc.cit.e) ::'1'10,
46G. BariţhJ,în
pent.rundnlc.. Inirn.ii Jiteraturii",
1 (1
lS{).
1..7
(}.Baritiu,în rJFoaie
pentrululnte.,initniişi litr,:ratur{i"}
Il..p.
48A,Dehr'/ignc
J.\lanual {"Uo,';ofic,
tradusde A.'l'yeh,I,auI'.i::ult
J3ucureşU,
18-16
..p, 2e,
49T. Ciparlu
..E.'lcnwn!c
deFilosoFia
dapa
{(:rug)
T3iailJJ
18G1J
p. 3f)l.
50VV.
1',I(rug,j\Jol7ual
defi/osofid
Ş{deliieralonl
filosof{câ,
tradLS 1.\,Treb,LEHlrinnu/
Bucure:li,1847,p. 22.
Sim.ioll
B&.Il1\ltill,
Istoriafilosofiei,
B.A.ILS.Homfmia,
IlllcurqLi,
ms,['O!t],
5 ·B9,LlJ'.
52Simeone
BarDuţ.iu
.•Psicoloflia
(empirica
şi logica,I;lŞi,1871,p. UH.
..'):!I
rosHFeficean.,
Logica,B,raş.ov
.. 1881,p. 201.

BDD-A1399 © 1983-1984 Editura Academiei
Provided by Diacronia.ro for IP 54.158.43.92 (2023-01-09 01:27:04 UTC)

_.-.-

ETiIMOLOGl.A
VE.RBULUJ
A.(SE)DEZVOLTA
_._._.._._----------_.

1\5

Pentru actuala Iorrnă a tennenilor dezvoltaşi dezvoltarea fost hotărîtoare corrtrihuţia lat.inist.ă,care a optat pentru radicalul in forma cea mai
apropiatii originalului latinesc.
L'12TIYMOLOGIE
DU VEHBEA (SE) DEZVOLTA
"(SE)D(;VELOPPEH"
Onest encoreIoin::l'llneexplicationcomplete
ei cohercnte
de l'origil1c
tiuverbea (se)
dezvolta
"(se)devclopper"
(el de SOli
derive,dezvoltare
"devclnppemcllt
"),neologisme
il graudc
circulation
dansla 18wHle
ae!.uclle.
Dansj'efJortdetircran clairI'etvrnolouie
dece motil Iaut.
.,tenircorupte,
dun cot, de la pelle.l.ra!io!t
dela notion"d,ve]oppemllt"
chezlesHoumains
ct,
d'.rnautrc,deI'essni d'exprimer
dela [,.II;on
la plusadeqnateposslhl«,ee concept.
Durantlespremierest.roistÎeeellllies
du XIX-esiecle,le calquedesmotsIrancaisdevc!oppcr
ct
,.1meni',\ l'emploiduverbedC2111?li
el du tkrivedeznclirr,
Le roumain
nvail CTC'{\
par
Uonks ell'rrlCJrLs
lcxica
ux desnolba
, âesuolbt,
desnol],
commcantonvmes
d 'S (,lem_,"L,
laU!lsherites : a (se)inoolba,
a (se)iunolbi
; involt.Le cOnlClill
semantlq
uc des
db'ivi,savecdeselia structurcdes [fonnes
<luidi,sirmienl
"d6veJopper"
el "devdnppement"
en aIlema
nd. Irancais ei italienontrrndu possible
I'uulrlcatton
desderivesde dcsoolt
(âcsnolta
et dC-,lJIillore),
avel;lesIlouvelles
noLiol1S
qlli avaicnL
aeqllisnuegnmdecirculatio]]
en Europe
,j Inphilosophic
romanLique,
Lechoixdecesd(;rivcs
e1l'abandoll
dedCS7Jolba,
desuolbi
(et
variantes
d'uLilisaliol1
popuJaire)
s'explique
parl'opliofl
deL'Eco!e
latiniste
,quipr(,fcrait
des formesconlenant
un radiculplusp['()clle
de I'original
latin,
CentruldeLi/Jg"vi'5tică,
IstorieLiterară
şi Folclor
laşi,rlr. COdTe''C1I.
11r.2.
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