STUDIJ

NUMEbEPOPORUbUI, AL LJMBII ŞI Al. ŢĂRULOCUITE DE ROMÂNI
IN LIMBA FRANCEZĂ
VASILEARVINTE
In loculdenumirflormal vechi date romanilorşi ţării lor, anume Ycllaque
Vallachie,Grande Vâtachie, Peiiie Valachie,apoi Molddue, Molda1Jieetc., se
impun în limbafranceză,pe la mijl?culsecoluluitrecutvdenumirileactuale Roumain 'roman', 'rounuiiti-e 'romanesc,-ească' (la languel'ol1maine),
La Roumanie
etc. în răspîndirea noifcr-cuvinte, uri 'rol important l-au avut revoluţionarii
romani de la 1848.Ei au transpus, adesea, în franceză; unele variante şiunele
sensuri noi, dezvoltate tocmai în această epocă, alederivteloftomarieşti de
la radicalul român. Acţiunea lor a fost sprijinită şi de numeroşi publicişti şi
oameni politici francezi. Este suficient să amintim, în acest sens, lucrarea lui
J. A Vaillant, La Romanie.\ din 1844, pri interme4iul cărei denumirea!
viitoruluiatat naţionaluI1itr alr0Po'lânilor
il fost vehiculată nu Hmli în FraI1ţa.,
ci şi în alte ţări ellropene.A,doptarea,noilor denumiri,care plec[\u/qeIa nUIll,{(lti
etnic pe careJomânii înşişi şi-I.dădea,ulor (şi ţării lor), se realizeifzăîn.cadrul
mişcării generale de deşteptare a conştiinţei naţionale.a popoa;rC'lor
europene.
In interiorul acestui proces, numele poporului, al limbii şLa}'ţării :locuite de
români constituiau tot atîtea simboluri ale..unităţii etnice, .lingvlstice şi politice a tuturor românilor.
..
Pe plan lingvistic (fonetic şi semantic), noile.denumiri franceze prezintă
cîteva aspecte, maipuţin studiate, care merită a fi.reliefate. Gruparea faptelor
se va face după modul În care au fost.reflectate, înfianceză,vocalele radioalului în discuţie, pînă cînd s-a ajuns la variantele actuale. Vom începe cu situaţia apelativelorşi apoi ne vom ocupa de numele propriu (de ţară).
1 J. A. Valllanta fostprofesorla Colegiu'!
sr, Sava,a făcutpartedin'consplraţla
DimitrieFilipescu,
fiindexpulzat,dinaceastăcauză,In1840,dinMuntenia.
Lucrarea,
apărută
in 1844la Paris, in trei volume,are următorultitlu: La Romanieou histoire,lanque,
Ittterature, oroqtu
pliie, statistique des penples de la lanşue d'or Ardialiens,
valiaquesci Moldaues
resumessous le nom deromans.La sîlrşitulvolumului
al III-lea,
autoruldăşi o hartă,al căreititlumerităsă fieconsemnat
:"Cdrteancienne
eimoderne
desPaţţs
Romansde Moldaoie,
Bcssarabie,
Bucooine,Yallaquic,
Vacaras,Aurarie,Al'dialie,.
Banal".
Dintreacestea,Vacaras
este"TaraFăgăraşului",
iarAurariedenumeşte
regiuneadin sudulBanatului,depelîngăDunăre.Amsubliniat
numelefolositedeVaillantpentruromânişi ţaralor:
Romanie,romans(subst,şi adj.).Ele sint perfectasemănătoare
eu celevehiculate
de.latlniştiiromâni:roman'român",'.
roman,-ă 'românesc,-ească'
etc.
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1 Reflexele voealei neaeeentuate din silaba iniţială
a) Varianta cu ou neaccentuat
Inainte de cartea amintită, J. A. Vaillant tipărise la Bucureşti, în 1840,
o gramatică românească pentru francezi, În al cărei titlu apare varianta cu
ou, roumaine : "Grammaireroumaine a l'usage des [rnncais", Demn de reţin ut
este faptul că numele oraşului în care apare această lucrare este redat în franceză sub forma Boucouresi,Radicalul este, deci, identic cu rom. Bucnr-, rostirea rornăner-scă
..a. acestui toponimie fiindu-i.perfect cunoscută publicistului
francez, care a trăit mai-mulţi ani în acest oraş. De aceea, sîntem indreptatiti
să afirmăm că, şi în cazul numelui.etnic, J. A.Vaillant a redat prin ou vocala
neaccentuată, din silaba iniţială, a variantei rnunteneşti rumân, Pe la 1840,
această variantă DUfusese încă înlocuită, la intelectualii munteni, prin Varianta, moldoveneascăşi latinistă, cu o neaccentuat. Dar imediat după această
dată, prin 1. H. Rădulescu,această schimbarese produce. De aceea, în lucrarea
apărută numai la patru ani după gramatica menţionată, J. A. Vaillant va
adopta varianta nouă, cu onl1umele de ţadi (precuffi.şiîncel al limbii sau
al poporului), Romallie,care, ÎIlsă, nu se va impune, din motive pe cart' le
vom arăţa Îndată. ..
. ...•..
..• ••..•..• H
In 1844,unaltutorfral1cez, A.. .Iuchereu.deSt.-Denys,întrebuinţea7;ă,
de aeernenea.warianta.curOII":
.:Roumouniou Roumalns,in Histoirede l'empire
oitoman depuis 1792.jllsqu'en 1844,Paris 2.
Pe la mij!pc!llsecolului trecut, varianta cu ou, atestată în nenumărate
exemple,.se generalizează,răroînînq.În.uz. pînă astăzi.
b) Varianta cuoeaccentl1at
.A,rezplt&t,în mpd cert, prin raportara nu.Il1eluietnic al· românilor .la
etitnonul romanus. Cea:mai veche atestare Dare să fie din 1574, romaneehte,
folosit de Pierre Lescalopiet: "Ceux du pays se disenl vrays successeur
s des
Romains ·et n011l11leni
'leur parler romanechtc,c'est-d-dire romain ... "3.
Pentru secoleleurmătoare; nu dispunem de atestări, dar putem presupune că
ele există Ia unii umanişti francezi, care Icloseau, totuşi, în mod curent, cunoscutele denumiri Vollaque,.Vallachieetc.
Raportarea la etimonul romanus este mai bine ilustrată pentru secolul
al XIX-lea. Astfel, la. 1820, F. C.. H. L. Pouqueville, Voyagedans la Grece,
folosea .varianta Romounis,apropiind-o, ca atîţia .alţii,. de numele vechilor
roma.nî: "Romo14tisou Romains" (Th. Grtn.er, op. cit.,p.14, 504).In 1844,
a apărut lu.qarl?a.,deja lllenţion\ltă, a IuiJ. A. Vaillant, La Romanie. Cam
tot atunci, M.Kogălniceanupune în cţretdaţievariantaroll1ân 'româll',român,-e
'românesc, -cască': Tous les littcmfeurs româns d'aujourd'hlli ... ", în
l11.structioI1spour
prononcerleslettrfs .l'omâncs5.
Varianta cu 1'0-este atestată,
2 VeziTh. Gartner,OberdenVolksnamcu
da Rumanen,Csernowitz,
1893,p. 15,53.
a în lucrate
a Voyage
fail par moiPierreLescalopier,
parisien,l'an 1574,de Yr:nisc
il
COl1stantinople;
veziG.Bonfante,
L'idradell'originc
latinadclromCll0
neidiplomi
e urgiiscriitori
daisecoloVII al secolo
XVIII,In volumulSiudifameni,Roma,1973,p. 323; E. Coseriu,
Die
rumanisc/le
Sprac.Jze
bei Hieronymus
Megiser
(1603),
tn SCLXXVI,1975,nr. 5 l= Mclangcs
Rosetti],p. 480.
4 Vezişi P. Miron,.Die
rumallisclze
SpraClzgcmcinscllaft,
tn "Da<;orommi.",
1, Freibllrgl
Mill1ehen,
1973,p.186.
VeziM. Kogăln1ceanu,Opere,
I,ed. A.Qţetea,Bucureşti,
1946,.
p.57.
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apoi, pe la 1848, în adj. fr. roman,-e, cu sensul 'românesc,-easeă': "Vive le
Sultan el la Constillllionromancj'(aşa striga populaţia Bucureştiului,la 1848)6.
Numeroase.iatestăriale acestei variante se găsesc Ia numele propriu.
Dar varianta cu m-, atît în apelative, cît şi În numele propriu, nu a avut
o viaţă prea lungă, aceasta din cauză că limbafrancezăo foloseade rnulupentru
alte noţiuni înrudite. Astfel,încă de prin secolulal XII-lea, este atestat cuvîntul
francez totnain, -e, cu sensul 'qui appartient a. I'ancienne Rome'. Alături
deeI,există,apoi, cuvîntul mai nou roman, -e (adj.), cu sensul, lingvistic,
'care provine din latin.ă'.De la acesta,s-au derivat romatiisaiion, romaniser,
rotnanisie etc. In această situaţie, încărcarea cuvintelor . romain, respectiv
roman,i cu sensurile 'român', 'romănescnu putea genera decît.confuzii supărătoare. Soluţia.a fost ca populaţia romanică din Răsăritul Europei să fi
numită cu o variantă care avea la iniţiIă silaea rou-, Prin urmare, rbumain,
-e, şi nu .romoiti,-e sau roman, -e. La impunerea acestei soluţii au mai putut
contribui, într-o anumită măsură,. şi alţi factori (de. fmportanţă secundară),
cum sînt; existenţa în română (graiul muntenesc) a variantei cu .ru-(forma
roumaine,din 1840, la J. A. Vaillant), apoi, prezenţa aceleiaşivariante în
alte. limbi de cultură {?erlilana, italiana etc.), cu o veche tradiţie umanistă,
precum şi în latina medievală'.
2 Reflexele veealei din silaba accentuată
a) Varil1nti1Cllouaccentuat
Vocalaaccentuată româneascăi apare, prima dată, ca ou, la Pouqueville,
în 1820; Humufmls.A doua atestare se întîlneşte în lucrarea, deja citată, a
lui A. Juchereau deSţ.-Denys,din 1814 ; Roumouni. .varianta. este identică
cu cea întîlnită, de-a lungul a mai multor secole, la urnaniştii genmani-.Ea
va fi abandonată pe la mijlocul secolului trecut, în ambele limbi e cultură.
l
b) VarianiaCllai accentuat
O întîlnim, mai întîi, în gramatica lui J. A. VaiHant, dini1840: GramJnainroUJ.b.aine... , apoi la A. .Iuehereau de St.-DeIlys, Roumains, după
care atestările se Înmulţesc repede. Adoptarea grafiei ai nu poate fi străină
de felul în care era scris În franceză numele vechilor romani. Atît în latina
savantă, cît şi Îl1.unelelimbi moderne, numele etnic al românilor a fost mereu
apropiat de cel al vechilor romani. O probează numeroaseexemple,dintre-care
amintim: >!qui se Rumenosseu Romanosappellani" ;, ... vanjeher Rumuni
ader Romer ... " ; ,Si chiamoin 101'0
lingua Rumuni, che vZLOl
dire Romani...";
, ... [ils] nommentleul'parter romaneehte, c'est-ă-direrotnain
. "9, Tradiţia seprelungeşte pînă la Pouqueville, în 1820: Homuânis ou Romains.
6 VeziAnul18481nPrincipatele
Românc.
Ac/('şi documente
publicate
cu ajutorulcomitriululpeniruridicarea
monumentulu!
IoanC.Brăiiamr,Bucureşti,
1902:-1903,6 tomuri.Vom
folosiabreviaţiaAnul1848.Exemplul
estedin voI.II, p. 329.
7 Acestfactora pututjuca un rol luaiimp<>rtant
in il11plulerea
varianteicuru-(rou-).
Varianteca Rumunos,
Hun1ilny,
Rumcnos,
RUJl1uin,
Bwnunyos,
Rumanye
sînt,denenumărateori,ateslateîn textescris,ficîn latineşte,fiein germană,
italianăete.,începînd
depe lamij"·
loculsecolului
al XVII·lea(VeziA. Armbruster,
Romanitatea
Româ1li/of.
Istoriaum! idei,
Bucureşti,1972,passim).
8 Vezinota precedentă:
g Exemplenumcroasc
se aflăIn lucrareacitatăa lui A. Armbruster.
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Deoarecevdatorită diferenţei realizate în cazul primei silabe (rou-, pentru
numele etnic al românilor, şi ro-, pentru cel al romanilor), confuzia nu mai
era posibilă, s-a a juns la o identitate a vocalei accentuate in ..cazul acestor
denumiri: roumaiti'român' şi romain 'roman'. Ea nu mai era supărătoare,
de aceea s-a păstrat pînă astăzi, dar numai în cazul apelativelor.
c) Varianlacu a(â) accentuat
Aayut ca. motivare rap()rţarea numelui românilor Iaetimo.nulromQl1us
şi apfire, de regulă, Îll scrierileÎn limba franceză ale românilor din generaţia
de Ia 1848,puternic.influenţflţi de.curentul Iatinist. .Exernplului.dat ,lJ:laisus,
" Vive 7' .a Conslitutionromane",) se pot adugajncă multe altele, din
epocă..Un loc aparte îl are înqr.carea lui M.Kogălniceanu1opea p.ne în circulaţie, pentru.Y9cala.rOlJlâneascăi dill numele e.tllic,.° varianţ.ăgrficn9uă,
cr,s. plece, ca şi în 9i"Zll,L
nUlJleluiromânilor în .germană,.a,1ficeluiaşiautorll,
tot pelavopala ..rfiicaluţui la.tinesc,pryăzută, însă,eu un,smn.în plus, â,
dar.r9tit,probabil, t()ta:. r,.om â n, -e 'românesc, -ea,sc.ă'
,.în 1.%lititrateurs
româns, les letfresrQmâ:nes(vezi mai sus).. par, în ţimp ..ce îngpţia germană
iniţiativa lui M. Kogălniceanu de a setle numele P?poTului(şi deriya.teie
sale) cu ii s-a impus,rămînînd în uz pînă astăzi (Rumiine,rumiinisch,Rumiinieti
etc.), propunerea sa pentru grafia franceză nu aotflccptată, ..din.motivele
arătate în paragraful precedent. Aceleaşi motive au dus la Înlăturarea (sau
neacceptarea) variantei Iatinizante cu ci (din roman, -e .'românesc, -ească'),
aşa.dar.din.apelativele
franceze.rcferiţ()<l.re
la P.9P()Ţl1IşilimbaJomână.
3 Reflexelevocalei î din numele propriu (de ţal'ă)
în numele ţării, atît în romana, cît şi în franceză, vocala radicalului
este neaccentuată, accentul căzînd pe vocala i : Românias.Roumanie.Această
asemănarei-a determiatpe unii lingviştifCoIn.âni
să susţină că n1.J·me1e
modern
al ţării loqllite,de rOmâl1i<l..r
fi de. ()rjine ;franceză,.,cu atît m:;ti.,llluiticucît
numele geograficRomânia. constituia, şi constituie pîl1i.j.
astăzi, o e)(cepţie
delamo.dul de accenţ1.Jare
a numelorde ţări în-ia .. ÂcesteaeUn urmă poartă
accenlul.dinamic pe,silaba antepenultimă (:.Jj'nglia,Jlâliq,13nlgâria, PoI6n..ia,
Suedia.etc12.Echivalentulfrance'ţ.al sunetulu.i1 (â) a.fost, elela Jnceputvocala.a.
10op. cit., p. 57.
11în anul18:37,
M.Kogălniceanua
publicatlaBerlin,
InMagazinf. d.Dt-d. Auslandes",
lucrarea]'yloldau
undWallachci.
Romiinische
oderWallacl!ische
Spl'Ucl!e
undLiteralurvoncinem
Moldaucr,
in carenumeleetnicrorni\nşi derivatele
sale,în limbagermană,
sînt scrisecu ii,
pontrurOm.î. Se.parecă M.Kogălniceanu
esteprimulcareu.folosiţ,lngepll.t;mă,
acestgr"ifem,
in cazulde carevorbim.
12Qrigin,ea
franceză
al;tUIllelui
geografic
.flomâni(l
a fostindicată,
n treacăt,deA.Philippide, Unspecialist
românla l;ipsca,Iaşi,1909,p. 39(este"llllueologlzl1l")'
Ea este formulată
clarde IorguIordal1.1nTlucnţe
ruseştiasupra.iimbiiromâne,
extrasdin »Analele
Apadcmiei
H. r. R.",Bucureşti,
1949,p. 6: "Putem.fisigurică România
are drţ;ptpunctdeplecarefrc.
Romanie
...". Ideeaestepreluatăşi deAl.Rosetti,B.Cazacu,
LiviuOnu,inIslorialimbi{.z·omânc
literare,1,Delaoriginipînăla inceputul
secolului
al XIX-ira,ed.a II-a,revăzutăşi adăugită,
Hucureşti1971,p. 582-.583.
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!WDenumirea
franceză, în varianta Romanie, a fost creată, după toate
probabilităţile, de J. A. Vaillant şi pusă În circulaţie prin lucrarea sa din 1844.
Dar publicistul francez a avut ca model, cu siguranţă, numele propriu romanesc României,cunoscut de el încă pe cînd se afla Ia Bucureşti. Noua denumire
este atestată, pentru prima dată, în 1833u,cu sensulrestrins "I'ara Hornâneaseă'
'Muntenia'; atestările sale se înmulţesc rapid în anii următori. La 1838, este
creată de către un. moldovean denumirea Moldo-România,pentru 'Moldova'
(alături de moldo-român'mcldovean', 'moldovenesc'), care, de asemenea,
cunoaşte o oarecare circulaţie în epocă-t, Tot în 1838,'aşadar eu şase ani Înaintea lui J. A, Vaillant, 1. H. Rădulescu Întrebuinţează noul nume geografie
eu sensul cel mai cuprinzător, anume 'ţara tuturor romănilor'P. In această
epocă, denumirea geografică,dar şi numele etnic, se aflau sub influenţa permanentă a radicalului rotnanus. Adeseori, numele de ţară era seris.(poate şi
rostit de uniiz).Romania: .J. A. Vaillant a preluat această variantă, eu acceptia ei cea mai largă, făcînd-o cunoşcuţă În lumea,apuseană, Ea a fost uşor
acceptată, deoarece, din punct de vedere al structurii fonetice, se asemăna
cu nume deţări franceze deţip111Italie, Bulqarie etc. Singura modificares-a
prcdus În silaba.iniţială, printr-o acomodarela numele etnic curent, 11'ownain.
Aşa se explipăfaptulcă apelativele franceze, referitoare la români, au în
corpulIcr fonetic VOCala,
ai, pentru. rom. î (rolllnain(e)etc.), în timp ce numele
ţării are -a-(Rollnwnie),
Asemă.l1areaîn jirivinţa accelltului (în ambele limbi pe vocala i) este
Întîmplătoare. In franceză, sufixul.latinesc clasic, neaccentuat, din numele
de ţări sau regiuni (-'ia), a devenit accentuat, În urma realizării tendinţei
cunoscute de transferare a accentuluipe silaba finală. Există, Însă, şi cîteva
excepţii, de pildă fr. Allemagne<* Alamannia (dar :v. fr. AIlemendie), Ir,
Bourgogne<,*Burqundia-»,In cazul numelui de ţară, Roumonie;poziţia accentului este, deci, normală. In română, numele geografic s-a format dela
radicalul român + suL -ie, care, încă din latina populară.ipurtajacoentul pe i,
Sufixul a fost, apoi, Întărit printr-o serie de împrumuturi de odgine slavă sau
grecească, terminate în -ie.. Incepind .de prin a doua jumătate a secolului al
XVII-lea, el s-a extins şi asupra unor derivate, de provenienţă cărturărească,
de tipH1 grecie,slauonîe,lalinie etc. Tot acum apar şi românie (rllmâni).
Acestea denumlU 'limba vorbită de poporul 1ndicat în radical'. Pe. cînd
celelalte derivate au fost dte. uitării, .apelativul românie şi-a îmbogăţit,În
secolul al XIX-lea, sfera semantică, însemnînd şi (1) 'sentimentul naţional
al românilor', 'spirit românesc', 'românism', apoi (2) 'totalitatea românilor',
'românime'.Ultimul sens se Întîlneşte la r. H. Rădulescu, în 1838: "Şi această
{oaie in mijlocul rumânlei sau rumânimei intregi. . .: "17.De la acest sens
colectivjis-a putut trece uşor spre numele.propriu de ţară. De aceea, poziţia
13VeziVictor
Popa,
CUrva
datetnIV,
legătură
cuadoptarea
numelui
de1959,
"România",
in "Studia
Universttatts
Babeş
- Bnlyai",
Ser-ies
Fasciculus
1, Historia,
Cluj,
p.84,nota
7.
14VtjziV. Popescu-Scriban,
Micăgeogra/i€
a Daciei,Ivloldauiei
şi (1Tării Româneşti,
Iaşi, 1838,p. 12.
15I. HeliadeRădulescu,
Scrisoare
cătreP. Poc.naru,
in nCuricrul
românesc",
X, din1838
(veziI. H. Rădulesctt,
Scrierilingvistice,
ed.1.Popcscu-Sireteanu,
Bucureşti,
1973,p. 178-179).
16VeziS. Puşc8riu,
Sufixul-ie,in "Convorbiri
literare",XXXVIII(1904),
p. 699.
17VeziBibliografia
limbiiromâneliterare,ln Contribuţii
la istorialimbiiromânelitcraretn secolul
al XIX-lea,voI,al ITI-lea,Bucureşti,
1962,p. 224.
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singulară a denurnirii Româniase explică numai prin provenienţa sa din apelatiyul românie, care av.eaaccentul pe vocala i a sufixuluis».
Noul nume geografic,in varianta lui franceză, a cunoscut şi unele din
accepţiile pe care le avea denumirea româneascăRomânia, pe la mijlocul 5ecoluluifrecut, la scriitorii, publiciştii şi oamenii politici români. îmbogăţirea
semantică a denumirii franceze a fost realizată de aceştia din urmă, În scrierile lor În limba franceză. Pentru istoria numeluipropriu, aceste etape prezintă
un. anumit interese ele reflectă, parţial, procesul care a avut loc, pe terenul
limbii române, in cazul numcluigeografic România.
o primă accepţie a denuIIliriiLa Roumanie a fost "Ţara RomâIlască"
'Muntenia'.
apare de nenumărate.
înîndocumentele
anului revoluţionar
1848.Astfel,Ea
de exemplu,
I. VoinescuIIori
era,
acest an, "Ministre
desAţţaires
etrangeres1ela Houmarilev,adică al 'Munteniei', "Prii Româneşti' (Anl1l
1848,IV, p. 197). în olunlU! de doculllentecitat, numeleîn discuţie, cu sensul
'Muntenia', apareîl1multe locuri, de pildă la p. 29.,30,594, 595 etc..; În voluml al VIea, lp. 379 şi altele. Pentru anul 1849,dăm un fragment dintr-o
scrisoarea lui 1. Ghica către L. Kossuth : ,;La cause de la Roulllanie est plus
etroitemetdquejamais lice a. cene d. la bravetlalionmaghyare.·... . "19.Ac
cepţia este, desigur, aceea de 'Tara Românească', 'Muntenia', deşi, întocmai
ca<Înechivalentulromânesc,poate fi întrevăzută şi selhificariâ'tomâriime',
'totalitatea. rOlllânlor"1cst s?ns special al umelîgeoWrficRoumanie
(Rgw.anîe) nu??vutRdurată. preamarţ.<l. şiechivalecntuls,u.românesc,
el âIost abs,ol'biţ.însfera semantică a.d((nu.rniriicarese referea1a 'ţara tuturor
românilor",1?-. 'statul l,lnittj.rrOlllânesc
Oadoua accepţie, tot dirlacţel,l.şiperioadă,a fr: Roumonie,a fost iMql...
dova' + 'Muntenia', întocmai cayarianta românească. România. In.puhlr
caţia franceză "La Revue; Independanter., din 1847-d848,<au apărut mai
multeratticole despre:ţătiletomârieşti, ·subtitlu];"La R(1'lllUanÎltou
la MotdoValac!lie(NJBălcescu.(Opee;.Bucure$ti, 19&2,p. 4872°).Ex?mplul esteils
tratipentru ..presuldeprqpagarea ..nRii.denullliri,în locul'celor mi\;eehi,
provieiIe. Idee ..unirii îşi .găseşte eşpresia lingyistică.fie în sintagm',creatiă
t()t. âcum,.. lvloldo- V.q?cie, fie, şi ..mai.. concentrat, în.deum.irel1 <unică
La :Rollmanie.Pen.trllstrăinătate, ş sim.ţea.n.eqia ca nou?-dCl1l1miresăfie
,explicl1tă:"L.a[CgionjureticJWiJq
RnlÎIlaJli (lloN0-:. Valacbie) ela .la
Hongrie,",scrie N. Bălcescu•.2\ ..Uneori! Il()\lI num.egy()graic .esteUiml).[itprin
expresiile Principa,lltS.nanubiennes, provin,ces.Danubiennes.,PentrupriPlul
caz, menţionăm titlul volumului de ..po.e;di..pop.uJare
fomÎineşti, so.os.deY;·
Alecsandrila Paris, ÎIl 1855:;,Ba,llades el cha,nlspopulaires de la Roumanie
18Origineadcnumiriigeogra.ficc
din radicalulromâll+suf. ·te a fostsusţinVtă,
prima
dată,deS,Puşcariu,
op.cit"p. 692,apoişi de.E.Sla:ve,.lll
Su[ixc[e
-je,-rie, înSludiişi materialepripitoare
la formarea
cupinte[or
in limbaromană,III, Bucureşti,
1962,p.167.
1.9VeziE. Stănescu,
Geneza
notiuniide."România".
Evo[utia
c()nştiinţide unitateieriiorÎa[ălnl\Zmina
dCllIlmirilor
inieme,.lll
Unitateşi conl.irlUiiale
In istoriapop.oru[ui
român,Bucureşti,1968,p. 239..
20ApUdE. Stănescu,
op.cil.,p. 241,nota18.
21Ibid.,p. 240.
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(PrineipautCs Danubiennes).Avec une ititroduction par Ubicitii 'M. f'A."23
Cealaltă expresie, ProuincesDatiubiennes,apare în "Le Siecle",din 16. X .1848
(Anul 1848, V, p.20). In Iinevpentru sintagma Moldo>Valaehie, mai dăm
şi următorul citat: "La Moldo- Valaehie est nne especede Siiisse orientale,
placee etître les pretentions des irois E,'fats . • . ". în "Le Constitutionnel'',
din 18. VIII. 1848 (Anul 1848, IU,p. 258).
.
După Unirea.Principatelorj.]» 1859, La Roumanie a. devenit numele,
În limba franceză, al statului naţional modern românesc.
A treia accepţie a Ir. La Roumanie a fost cea folosită de J. A. Vaillant,
În 1844,În lucrarea La Romanie: 'teritoriul locuit de români', 'ţara tuturor
românilor', 'statul naţional unitar românesc'. Este accepţia cea mai cuprinzătoare a denurniriigeograficenoi, care a fost creată de 1.Heliade Rădulescu, răspîndită printre revoluţionariiromâni şi insuşită, în acelaşi timp, şi de prietenii
lor francezi.Ea s-a materializat în momentul unirii tuturor românilorîn cadrul
statului naţional românesc,în anul 1918,fiind singura care a rămas În uz pînă
astăzi.
In concluzie, vocala românească î (accentuată şi neaccentuată), din
numele poporului român, al limbii şi al ţării sale, a fost reflectată în franceză
odată ca -ai- (le Roumain, la langue roumaine), în apelative, şi odată ca -Q(La Roumanieş,in numele propriu (de ţară). Cauzele acestei situaţii au fost
arătate mai sus. In ambele cazuri, punctul de plecare l-a constituit numele
etnic, intern, al românilor,precum şi denumirea geograficănouă, tot internă,
pentru ţara locuită de români. De aceea, părerea unor lingvişti că numele
ţării, în limba română, România, ar fi de origine franceză, nu rezistă analizei
istorice şi lingvistice. Dimpotrivă, denumirile franceze (atît apelativele, cit
şi numelepropriu) au avut ca modelcreaţiilelingvisticeechivalente româneşti.
In procesul răspindirii şi fixării acestora În franceză, alături de cărturarii şi
revoluţionarii români de la 1848,au activat intens şi mulţi scrţltori, publicişti
şi oameni politici francezi contemporani, care urmăreau cusimpatie şi sprijineau activ lupta românilor pentru unitatea naţională.:

LE NOMFRAN<;AIS
DUPEUPLEROUMAIN,
DE SALANGUE
ETDUPAYSHABITE
PAR LES ROUMAINS
RESUME
En examlnant
lestermesqulfontI'oblctde la presenteetude,l'auteurarriveauxconclusionssutvantes
:
1. Lesvariantesqulremontaient
il l'etymonromcnus,
avecro- (Romot2nis,
Romattis,
rorndns,
romatu-e
}, misesen circulatlon
par les lcttresfrancaiset roumainsdansla premiere
moltieduXIxesiecle,
pretaieut
illaconîuslon
aveclefraneais
romain
wqui
appartlent
â I'ancienne
Rome".Confusion
evitee parlesvariantesavecrou-(Roumain,
lalangueroumaine
), egalement
presentesdansles ecritsde la memeepoquc.
22VeziBibliografia
analiticăa limbiirozndne
literare,1780-181JfJ,
elaboratăde Uncolectivsub Indrumarea
lui TudorVianu,Bucureşti,
1972,p. 132.
3_ Anuarulde lingvistică
şi istorieliterară 211
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2. Encequiconcerne
la voyclle
«((1
lasyllabeacceutuee,
lesrerlexes
ontetcchronologlquement-ou-,-ai-,-rz-(beritauss!ă), C'estigrâce
â .18distinctlon
reallsec
.dansla premiere
syllahe
'(rou-:ro-}quelesvariantesuyce-ai-ont plI s'Imposer.
:3.L'affirmation
decertainslinguisles
selonlaqueles
le nomdupays,la,R0umanle,
seratt
d'originc
fran'(ai&ee
reslstepasă I'analyse
historiqueet Ilngulstique.
Ladenommatlon.rrancats
e
a eu pommodele
Loujours
le motroumainet celui-ci
derivedu nomcommun
TombIlie
.la langue
roumainc"
(leXVII'siecle),qulau XIX· sieclea cnrichisonsensslgntftant
aussi: 1. "senti.
mentnationaldesReuma
ins,esprltrourna
in"et 2. "totalitedesRoumatns",
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