NEOLOGISMULLATINO-ROMANICîN CADRUL VOCABULARULUI
LIMBII ROMÂNE
G.ISTRATE
Rţprezentanţii ŞcoliiArdeleneau fost cei diptiLcărt.urri care au •rtm:lr
cat deosebirea,importantă, dintre limba romănă şi celelalte limbi romanice,
sub aspectulvocabularului. Pe cîţă vreme .n limba noastră existau, pînă în
secolul al .XYIII__
lea, .numai lement.latipeşti moştenite,liw.bile rom.flH.c
din occident,găsingu;-seîn c()ntaeţpJm.fl,neptcllJatin:l' ca liI)1băde.culturi},.
încă di:q.JllomenWIcQPstituiriilor, şi__
quimI?rospătatvoc:1Qularul«unumeroase
neoI9isme latine.5ti.
Pe.anăsurăce jie apropiem deepocalllodernă.deosţbi.rea l,lyel,lstl,l
se
accentueazăprin faptul că, În lipsa neologismelor.latine,şti.vocabularul limbii
române se îmbogăţete cu elemente proveninddin alte limbi, cu care apusenii
n-au avlltpi<;iodatăeontaet. .. ...
... . . ... . •
Dacă urmărim vocabularultextelor noastre vechi, din secoltlI.aiX\TI-lea.
constată.mcă, pe lîngă cuvintele moştenite din latineşte, :}. mai conţie elemente vechi slave. greceşti, unguresti etc., dar nu. remllrlămprezenţa neologismelorJatino-rorpanice.Acrsteaîşi vor face apariţi\îl. cu foarte mre timiditate, abia în a dona jumătate a. secoluluial XVII-lea, în literaturacroIli
carilqf moldoveni,mai ales, dar şi în scrisul rui Dosoftei, ca urmare a contaetului cu cultura latină, prin şcoliledin Polonia. Este vorba, aşadar, nu de neologisme de origine franceză, cum ar rezulta din dicţionarele noastre, ci de
împrumuturi cărturăreşti din limba latină.
Dintre munteni, trbuie pOI1lnit, aici,. stolnicul Constantin-Oantacuzino, care şi-a făcut studiile la Padova. Dar; împotriva .aşteptărilor noastre,
c.arteasaIstoria]ării Rutnâneştinu se remarcă prin utilizarea neologismelor
latineşti ori itaIieneşti. Acestea din urmă îşi fac simţită prezenţa, mai degrabă,
la alţi autori din epocă.
Influenţa stolnicului, din acest punct de vedere, trebuie să fi fost de
altă natură. Sextil Puşcariu, în Istoria literaturii române.'Epoca-ueches,
consideră că datorită lui se aflau la curtea lui Brincoveanu cărturari şi meşteri
italieni care au determinat influenţa respectivă în epocă: "Prin influenţa
covîrşitoare a stolnicului Cantacuzino, care studiase la Padova, a început
să se exercite, la curtea lui Constantin Brtncoveanu, încunjurat de secretari
italieni, o influenţă apuseană destul d. pronunţată, eare însă se stinse odată
cu tragica lui moarte. In mănăstirile clădite sau restaurata de.evlaviosuldomn
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şi în splendidelelui palate îşi face intrarea, fără să înnăbuşe însă vechea tradiţie arhitectonică,stilul barocvcneţian. Decorulluxosşi uneori indiscret, adus
de arhitecţii italieni, se uneşte cu gustul oriental, ceva cam greoi, al principelui
deprins cu confortul turcesc. Bogăţiile lui fabuloase îi permit să-şi satisfacă
toate capriciile de amator. Citeva din clădirile brîncoveneşti - înainte de
toate mănăstirea de la Horez şi palatul de la Mogosoaia- sînt opere de înaltă
valoare artistică. Secretarul lui Brîncoveanu, Anton Moria Del Chioro; care
ne-a lăsat o preţioasă descrierea Ţării Româneşti, vorbeşte şi de cîţiva pictori
români, care, întorşi din Veneţia, imitau, în icoanelelor, pictura italiană
(p. 102).
Din lucrarea recentă (1974) a lui Marie Ruffini, L'in{lusso italiana in
Valacchianell'epocadi Constantino-Voda Btinconeanu(1688- 1714), rezultă
că, spre sfîrşitul secolului al XVII7lQaşi la, începutul celui de al XVIII-lea,
circulau, în Muntenia, neologismede origineitaliană, ea următoarele: astroloq,
astronom, batalion, calendar, campanie, carnaval, castel, comandant,comedie,
cotnediani,conooliuv,
coriers,curiositar, curioz, delfin., disenierie,ducă ( -duce)6,
[elucă,(lotă, [Jalion,graţie,manefeste,mediator,ministru, neutral,prognostic(are),
progres, procuralor, protest, secretaritietc.
u ştiu .în ce măsură..s-ar putea -vorbide o ctintinuitatea acestor neologisItle,în limb noastră.,. df faptul dcă ele.s-u impus încă din vremea lui
Brîncoveanu ori au fost reintroduse,de alţii, mai tîrziu.
Problema se pune la fel şi pentru cuvintele latineşti culte pe care le întîlniv}.în scrierle lui.DiIllitrieCantemirşi ea va puta fi elucidată abia în
momentul•.in cae vOIllcunoaşte foarte bine textele româneşti de după Cantemir, pînă .1a..Ş?oala AI;deleapă.
In momentul de faţă putem doar afirma că, În scrierilelui .Canternir,
spredeosepire de cronicari, elementele neologicede origine latină sint mult
mai numeroase.
A doua constatare, la fel de importantă, este aceea că neologismelerespective sînt utilizate, parcă, În dauna cuvintelor turceşti, foarte bine.reprez(:lnta.tela unii cronicari moldoveni,jnprimlll rînd laMiron Costin şi la Ion
Neculce, Dar în acest.calcul rrwipoate interveni şi alt.ceva.Mirol1Costin şi
Neculce}e ocupă, .în letopiseţele lor, de istoria mai apropiaţăa Moldovei,
de acea epocă în.care relaţiile cu turcii .erau foarte strînse.. Este.normal, deci,
ca aceste relaţii să impună, în vorbire.şi mai ales în scris, şi o serie de cuvinte
necunoscutepînă atunci limbii noastre. Hro{licul... . luiCantemir se ocupă
de o epocă istorică îndepărtată.şi.s-ar putea conchide.căcele 16 - 17 elemente
ţurgeşti, întîlnite în paginile lui, nu fac decît să rlecte o realitate.anteriqară
c.eleiîn care rornnii au. stabilit relaţii strînse, politice şiqclministrative,cu
turcii.
Problema. s-'-arputea. puneeşa dacă lucrurile s-ar ..iprezenta în •.forma
aceasta-.numai În. HrO{llc.Dar qin.moment.ce situaţia . este aproximativ
acee.aşişi înJsloria ieroglifică,lucrare al cărei subiect este împrumutat din
epocaîn c:;u;(:l;.l
trăitC;mtemir. (sfîrşitul secoluluia XVIHea şi începutul celui
---------.1, ?,3.•Dupiicumşevcde,9ceste
cuvintenuerauillCii
adaptatelş.sistemunostrufonetic.
4 ÎnJstoTia.•• lui Hcrodot;dolfşi duEf
•.
Ctlvtntul
cir9ulăsub.
Cf;celespuse
sub 1,fo,rţna
2; 3: aceasta,pIniitirziu.
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de al XVIII-lea), cînd relaţiile noastre cu turcii erau foarte dezvoltate, însemnează.că prinţul moldoveana urmărit crearea unei limbi literare româneşti
pe baza limbiilatine, cu evitarea sistematică a elementelor turceşti, considerai-cele el nelitcrarc.
NeologismeleIatino-rornaniceintrate în limba noastră pîn în vremea
lui Captemir (Hi6il_. 1723) au un caracter mai mult Întîmplător. Ele s(\.explică, in primul rînd, .dacă nu exclusiv,prin contactul pe care l-auavut, cîţiva
cărturari români cu limba latină, eventual cu italiana ......Nefiindvorba de un
curent de masă, cuvintele respective nu s-au putut definitiva, atunci, în limba
noastră.
Cu totul alta este situaţia acelorÎmprumuturi care intrăîn limba noastră
spre sfir?itul secoluluial XVIII-lea şi, apoi, în ţ.ot cursul secolului.al XIX-.!ea
ori celui de aI.x.)(-leg. De data aceasta, prin intermediul Şcolii Ardelene,
mai întîi, şi prin orientarea tot mai hotărîtă a românilor spre cu,lţurafranceză
şi spre cea italiană, neologismullatino-romanicse impune ca o necesitate de
prim ordin.
Traducerile,numeroase,efectuate.delatinişti şi de adepţii lor, din limbile
latină şi italiană, teoretizările lui Paul Iorgqyici şi, Ulai tîrziu, ..' cele ale lui
Eliade, în problema neologjsmului,în genere, dar şi.înceaa terminologiei
ştiinţifice, sînt cea Ulaibună dovadă că neotogismuleran necesitateabsolută,
pentru limba noastră, .Îl1tr-oepocă în care toate eforturile erau.orientate spre
modernizareaei. Această modernizare însemna, de fapt, numirea cutermenÎÎ
'cei mai potriviţi a realităţilpr şi ideilor noi din epocă. ,a se explică de ce
neologismeleîntîlnite În Ţiganiada lui I. Budai-Deleanu au ajuns pînă la noi
şi de ce numai Ioartc puţine dintre ele nu aveau, atunci, forma sub care aveau
să se definitiveze în limbă.
Dacă Eliade şi Grigore Alexandrescu mînuiesc.cu uşurinţă jiceste imprumuturi recente şi le utilizează cu pricepere, mulţi eontemporanăde-ai lor
intîmpină greutăţi din acest punct de vedere. Spre deosebirede vremea noastră,
cînd)llerurile s-au stabilizat, atitudinea celorde pe la 1830faţă ide.neologism
este departe de a fi unitară. E suficientsă amintim că în poezia11)iAlecuDonici
aproape nuîntîInim neologismeşi că ele sînt utilizate fără discernămînt, în
mod abuziv aproape, de Cezar Bolliac.ToLaşa, dacă le întîlnim numai întîmplător in "Alăuta românească" (1837__ 1838), ele .sînt foarte hine reprezcntate în "Dacia literară", numai doi ani şi jumătate mai tîrziu. Aceeaşi observaţie se patface şiînprivinţa terminologieide speciljtate c are s...a creat şi
mai ales, s-a consolidat tot pe bază neologică.:peeîtă vremeîn "Alăuta" nu
întî1ni%aproape deloc, termeni .referitori la teoria literară, ei sînt bine reprezentaţi. în revista lui Kogălniceanu.
Nu ne vom grăbi să spunem, se înţelege, căIa 1840 această terminologie exista şi ea era necunoscută la 183.7 1838. Deosebirea nu reflectă atît
realitatea din limbă ctt "atitudinea"celor care ţineau un condei în mînă.
Este, pînă la un punct, deosebireape care o remarcăm în vorbirea personajelor din aceeaşi piesă a lui Alecsandri (Iorgu de la 8adagara) ori între scrisul,
orientat după limba populară, al lui Neeula. Istrati (vezi, în special, piesa
dc teatru J.l1ilml,1850) şi între poeziile contemporanului său Alexandru
Depărăţeanu, invadate nu numai dc neologismeneadapt;;ltel<J.sisteul nostru
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fonetic, ci şi de unele barbarisme: alcouă(p, 15)7,amâ (98), arie (=attii; 186),
belă (2, 21, 23), capi/ură (21), carneţice (2), demoliJiune(= demolare, 13),
eriqeat (5), ţutur (85), querra (14), tnund (16), nemic (=duşman, 22), .popol
(alături de popor!, 5), stelă (alături de asiră, 22)etc.
Pe-Iîngă acestea există, se înţelege, şialtele, bine utilizate: esclama(2)8,
felonie(4), festin (2), oineceu(4), insolenţă(:3J, luponar (1), satin (2), SOH
(13)etc.
Opoziţia dintre modul de a scrie al lui Neculai Istrati şi cel al luiAl.
Depărăţeanuest, de fapt, o trăsăturăa epocii şi, în funcţie de poziHa pe
care o reprezintă, chiar interpretii de mai tîrziu ai fenomenuluiliterar ai
celui lingvistic se vor deosebi sensibil între ci.
Critoate,că,)ntre timp,.atitudinea scriitorilor.se precizeazătot mai
mult, În sll,slll c uJl.Alecsandri, de"exeplu, recure 1<1.
neologis numai
în llotele de,c,ăIătorie,.nuşi în Doine,care erau conceputedUţlămodelp9P111ar,
ori î"llLegenâ.e,în care nu putea fi evitat elementul,arhaic,nesiguran\a în
aprecieri a interpreţilor continuă. N-a afirmat, oare, Ibrăileanu,că.neologismul nu este indiatpentru poezia luiEmineseu,el care, ltfel, l-a definit
foarte just şi ia intuit rolul fleear urmează să-l=aibăîn limbă: "în versuri
e foart .ellde intro?usneologisme,sau se pot întrebuinţa,. dT cu mare cumpătare,n ea în proză sau în ştiinţă.Aşadar, scriitorul român are o limbă
poetică 1nisăacă deît scriito.riistrăini. El nu poate întrebuinţa orice cuvint
pentrueeeace simte; pe cînd unul francz poate întrebuinţa orice,cllvînt
din IiIllba lui,afaă ,.de, cuvintel tehnice" (Epoca Conachi, 1920,p. 29),
Aceast,atitudinealui Ihrăilenu, care. arfiputut pleca de la articolul
lui Maioresu, lncontrneologi§n}elor, , fost corectată, mai tîrziu, d. unde
putem conchidecă ea apăruse mai mult ca o reacţie}mpotriva.pelor,ear utilizau neologismulfără discernămînt, în beletristică. Că aşa stau lucrurile, şi
nu altfel, tezriltădinirifirlllaţiile lut Ibrăileanu însuşi, care referă, uneori,
la situaţiagenertUăia vocabularului limbii romane, ca în citatul ee urmează:
"Cvvitţkloll!i, luate ulai ales dillfranţuzeşte, sînt refHXlll,fl1iiIţ1l:>ă,
civilizaţiei:;tpllscl1cţntrodpsela noi: cantitatea lor e reflexul puterii.. eu
care a invadat aceaejyillzaţie; felul lor e. reflexul aspeetelor civiliaţiei ce
am introdus; forma ce le-am dato e r;eflexulchipului eum am asimilat această
civilizaţie" (Campanii, p. 128).
Problema este relu.ată,§ub !'lItăformă, În broşura Cultllrăşi liler.atul'ă:
"NeologismeleproHri.u;:se -,nulnai este nevoie .să le luăm :;tpărarea.ţ'iind
numelelucrurilor şi ideilor .introduse din ţările civilizate, Illu1ţimeaI{)reste
semnul unui import de bogată cultură străin.ă. Limba română, în deosebire
de limbile germanii, rusă ori ungureaseă, neputînd erea deeît foarte greu Cuvinte din sînul ei, este natural să se imbogăţeascăcu neologisme.Din cauzele
cunoscute, românii rămînînd, pînă pe la îneepiltu veaeului trecut, înafară
de progresul civilizaţiei apusene, pe care de atunci au trebuit s-o importe în
doze forţate, este de la sine înţeles că limba rOmân[lv.a trebui să..aibă o cantitate impunătoare de neologisme, mai impunătoare, poate, decît orice altă
limbă europe<1nă"(p.7.4).
7 CitezdupăvolumulDQruri.i amoruri,Bucureşti,1861(cifradin parantezăindică
paginadin volumulcilat.
8 S, tn locullui x esteimpusdeortografia
timpului.
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Dacă, în citatele de mai sus, Ibrăileanu priveşte problema Ia modul
general, altii dată, in Note şi impresii (laşi, HJ20),el o urmăreşte în funcţie
de modul cum se reflectă împrumuturile recente în poezia vremii: "Aici, în
această selecţie Între elementele eterogene ale vocabularului, este piatra de
încercare a gustului unui scriitor, în privinţa limbii. Topîrceanu are instinctul
infailibilîn alegereacuvintelor.EI are cuvîntul neaoş, atunci cîndzugrăveşte sau
cînd evocă viaţa primitivă, ea de pildă în Balada munţilor; are vocabularul
curent, cu strictul necesar de neologisme,În poezia personală, sentimentală
sau ironică; are neologismulpretenţios în paginile Irancamenteumoristice şi
neologismuldisperat În. genul funambulese" (p. 213).
Rezerva lui Ibrăîleanu În privinta utilizării neologismuluiîn poezia
lui EmÎllpscunu trebuie condamnată. Criticul ieşean avea în vedere anume
situaţii, eventual anume poezii, în care poetul s-a putut lipsi de împrumuturile noi. Atmosfera de basm din Călin se poate dispenade neologism,cum se
poate dovedi cu diferitele variante ale poeziei; înainte de a utiliza cuvintele
vechi veşnicş,iveşnicieBoetula incercat şi efectul sinonimeloreternşi eternitate;
nu l-au mulţumit şi le-a inlocuit. Alta este situaţia din Scrisoareaa II-a, inspirată. din contemporaneitate, din societatea Înaltă. Aici neologismuleste bine
reprezentat: academie, amant, bard, broşură, cadaimi, carieră, ...confunda,
cumulard, cuplet,damă, dedica,dOlf'estic,epocă,
glorie! iluzie, imberb,infinit,
ministru, onest,operetă.nilastru, planetă, profecţie,'ridico!,salon, secoletc.
Unele dintre aceste cuvinte sînt cerute de atmosfera.P(jezieişi ele nu
s-ar potri",i în alte situaţii ori în alte poezii, inspirate din aceeaşi societate
contemporană cu Ernin eseu dar cu eroi faţă de care atitudinea nu. este. una
de dezaprohare. Intre aee.te neologismeaş trece următoarele: cuplet. damă.•
imberb,operetă. în versurile:
Dece nu voi pentru nume. pentru glt/tfe să scriu?
•Oare glorie să fie a vorbi într-un pustiu?
p
cuvîntulsubliniat mi fe pare cum nu se poate mai potrivit.:it ..schimb, adjectivul glorios nu se iIltilrwşteniciodată, Îp Intreaga poezie eIl1inesciallă.Elar
fi sunat.cu tctul.straniu tss.Pouesiea.Codtului,
unde poetul-a.recursIasinonimul
slăvit:
I
împărat slăvit e codrul,
Neamuri mii îi cresc sub poale,
Toate inflorind din mila
Codrului, MărieiSale.
Nu apare, în poezia lui Eminescu, nici sentiment, deşi el era cunoscut
demult în litnhăsl1b diferite variante fonetiee: simţîment, sitniimini, simţămint.vsentement,sentiment, simţiciune etc.
Poetul a preferat pe maivchiul simţire :
Acea tainică simţire, câre doarme-Il a ta adă
în cuplete de teatru so desfaci ca pe o .marfă?
O reacţie mai accentuată, decît în cazul lui Ibrăileanu, împotriva cuvintelor recente, se observăla M. Sadoveanu cind, in Anii de llcenicie(1944),
îşi aminteşte că, pe vremea cînd era elev la liceul Naţional din Iaşi, devenise
un "prigonitor pînă la exces al neologismelor"(p. 75).
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Scriitorul ne lasă impresia că această atitudine a sa era provocată
de mentalitatea cîtorva colegi, care exagerau importanţa neologismuluiîn
şi desconsiderau.literaturaşi istoria naţională. Poate pentru a combate
asemenea atitudini, el revine asupra ideii şi În alte ocazii:
"Cumm-au atins în inimă acestespectacole măreţe ca şi natura, n-a mai
rămas în mine nici umbra celei mai mici îndoieli. Elucubraţiile pictoriceşti
ale generaţiei noastre, cubismul, Iuturismul şi expresionismul- ca şi tovarăşele în istn din literatură - rămîn nişte jalnice şi ridicole rătăciri, cînd nu
sînt o dovadă directă de lipsă de talent" (Opere, IX, 270).
"Aceştia d la "lnsemnări"9 au înf'ătişat' totdeauna în. mica. Românie
de ieri aspiraţii de întregireaneamRluişi de revedicări a mulţimii pentru care
au.fost huliţi la vr.ewede aceiaşi oameni; care reprezentauhizareria, impresionismulşi .lteeuvinte cu', sufixe"(OjJerc,XIX,. 123j.
Din .citatele respective se.vede şi mai?ine că scriitOl'lllnpse .•ridică,
în bloc, împotriva peol?gismuluişi,.în gneraI, împotriva tenqinrelor înnoitoare ci are în vedere anume exagerări ale unorcontemporanide ai săi. Concluzia aceasta poate fi întărită cu unele citate ca următorul:
.
"înţeleg să dai afară vorbe străine de prisos. Dacă avem pe ale noastre,
u.?ele· stăin l1;-avence.fa.ceşÎ lepoftiw .·q,rU!ll··
bun, îns.ătelega ful'trebuic
sărăplîie ..}elegra( şUele.fdnultelefol1"1°;4arşi cu unele exemle diIl,9per
proprie, din care se vede că nimeni'IFa pus mai multă pricepere,înîntrebuifiţarea neologismului,tlecîieF: .. .... ... . .. .. ,. .... . . . ... '
" ..-RespecfabUe.·pfirirlte Lurellţiu, .mărturisi ,'d?amna Genovev'a, eu
nu-pot avea.nici?pornire împotriva serveimele. A.cestsentimeTlt;wifejos
de situaţia pe eareo arh,însă am socotit că trebRie să supun pdll!Cuvioşia
ta lui Dumnezeu unele din gîndurile care mă neIilliştese. . ..
- Ce gînduri anunlc./ţe-:tLp)ltealClinişti,nobilâ doamnă'? Eşti prea
fericită cu soţul care ţil-hrăzit
.Duml1ezeu<şi.daţoria
Măriei-Talenu este
decît să îalţi wulţămire pentrR aceasta. .
.
'NicinwAac altfel, respectabilepărinte. MUlţămescDornnului-Dumnezeuluimwşidi11lineaţaşisara' lliubescpe.soţuVweuşi-nfiinţa lui,şînobila
generozitatepecareodov-deşte în,toahelwtelevieţiisalejde asemenişipentrli
lealitaiea şi vitejia lui caualerească.
.
-- Poate eşti qeloasă,nobilă doarhnă:
-Ah! s-ar putea aceasta? Impotriva Unor fîinţicarcse indeletnicesc
cu clevetirea şi sulimanul? Ori împotriva unor fiinţi caremi sint interioare?
- NobUâdoamnă, răspunse cu blîndeţă părintele Laurenţiu, nu fac eu
p/.e:l1Puneq a.ceastca,ci 11l.ă.
sileşti s-o ipţlrg însăţi.JY1ăriilT:
... --'"Nu Se p0(ite,fi __
arn put.1,ltspunenidpdaţl:l8eIl,lyneaJllcru, replicq.
plină de mirare, doamna comitesâPoa ..ţe.anl făcutallzz.iela '[orbe şipr,iyiri
ale seruei mele către Golo, scutieruldornnuhlicomite,.flarceste.nedelicateţi
am ştiut eu sing1,lrăsă le Înfrll1g"(A!<fl'iasa 'puz.ul])ă.dWi.i(,p. 51 - 52).
"Cu răcn.ete ..entuz.iasteînlî1ţau C1,lpe,
îJlhinau pentru n,qbilelegazdeşi
le deşertau dînd tare caPR1pe spate. Le umpleau iar şi le închinau pentru toţi
domnii şi prietinii, şi pentru împăratul creştin, şi pentru sfîntul Papă de la
Roma, şi pentrudamele cărora le păstrau etcrnacredinţă şi iuhire. S-ar fi putut
9 E vorbade revista"însemnăriliferare".
10OÎntîmplare
ciudatd,
Bucureşti,
EdituraNaţională
Ciornei,
1929,p. 35-36.
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spunecă aceastăpetrecerealeasăavea acelaşiaccentca petrecereaUDaI'oamenide
rînd care mănîncă grozav şi beau enorm, dacă n-ar trebui să avem în vedere
Întăi nobilul singe care curgea în vinele iluştrilor oaspeţi şi al doilea scopul
eu totul desinieresatcare-i mîna spre jertfă. E adevărat că unii din vrednicii
nobili scotiiauo plată în viaţa viitoare şi petreceri identiceîn grădinileparadisului ; Însă o atare tranzociienu poate fi pusă înaintea avintului lor firesc şi
neînduplecat pentru credinţă. Un adevărat nobil ştie, fără conditie,să moară
şi să ucidă pentru Crist, Cam din acest izvor se alimentaudiscursuriledomnilor cavaleri" tibid., p. (3).
în general, în beletristică utilizarea neologismului nu este uniformă,
nu numai în cazul a doi scriitori deosebiţi ci chiar cînd e vorba de unul şi
acelaşi creator. De la carte la carte atitudinea lui este alta. Exemple dintre
cele mai elocvente avem la Sadoveanu-'.
In al doilea rînd, aşa cum.a arătat academicianulIorgu Iordan">, în
literatura propriu-zisă neologismulse bucură deo atenţie mai mică decît în
lucrările ştiinţifice ori decît în presă. Se înţelege că nu putem generaliza. Un
Macedonski şi, după el, Anghel şi Arghezi au folosit cuvîntul nou pe scară
mare. Poezia lor nu poateficoncepută fără neologism.Aici ar trebui adăugat
şi George Călinescu,acuzat, la un moment dat că abuzează de neologismîn
lucrările sale Iiterare-a. In raport eu cei pomeniţi, I01!Barbu şi Lucian Blaga
sînt mult mai prudenţi în folosirea cuvîntului nou;
Mai mult decît în literatura beletristică, neologismuleste utilizat, pe
scara mare, în lucrările cu caracter ştiinţific şi, apoi, în presă. Incadrul fiecărei
discipline de specialitate întîlnim numeroşi termeni rproprii, de origine cultă,
de multe ori necunoscuţi în alte domenii de activitate. De la caz la caz, ne
întimpină, aici, şi unele cuvinte a căror utilitate nu este acceptată de toată
lumea. Cel puţin deocamdată. Să ne gîndim la protestele pe carele-au stîrnit
unii critici literari, în rîndul cititorilor, În tendinţa lor de a revoluţiona terminologia specialităţii lor atît prin introducerea, masivă, de cuviifte noi, cît şi
prin abandonareaterminologieitradiţionale. Şi dacă este de înţeles,în medicină,
să zicem, o terminologieprin care i se ascunde, bolnavului, pericolul în care
se găseşte .acest lucru nu mai poate fi valabil în critica litcl)ară. Ba aş spune
că un critic literar are tot interesul să se exprimecît mai limpedefiindcă numai
aşa va putea fi înţeles de cititori. In alte domenii şi, în primul rînd, în beletristică şi în presă asemeneaatitudini nu-şi mai au locul. Ca urmare a acestui
fapt, greutăţile de adaptare a neologismulut,aşa deevidetrteIn secolultrecut,
aproape nu se mai PUD,cu toate că fondul de cuvinte noi a crescut enorm de
atunci pînă astăzi. S-ar zice că reacţia vorbitorului, în faţa cuvîntului nou,
a scăzut în rnod sensibil, că numeroaseleneologismeintrate În limba noastră
de la începutul secoluluitrecut pînă astăzi au creat un soi de obişnuinţă, au
deschis drum pentru alte elemente noi. Nu trebuie să uităm, apoi, că
astăzi.ne-am obişnuit să modelăm cuvintele împrumutate după latină, limbă
în care ele se prezintă într-un aspect fonetic mult mai apropiat de cel al limbii
române. Cu totul altfel stau lucrurile în franceză. Fonetica acesteia este sen11VeziG-.Istrate,Limbaromânăliterară,Bucureşti,1970,p. 292-295.
12"Limbaromână",III, 1954,nr. 6, p. 63-6'1.(Ct.şi Ibrăileanu,
citatulreprodusdin
EpocaConachi,
p. 29).
13IorguIordan,loc.eu., p. 64.
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sibil alta, faţ[Hle cea românească,din cauza aceasta, dileriţii creatori de sisteme
ortogralice, din istoria limbii noastre, au plecat, mai ales, de la modele
italieneşti şi le-au evitat pe cele franţuzeşti. Aşa au procedat ardelenii, spre
sfîrşitul secolului al XVIII-lea şi 1. Heliade Rădulescu În prima jumătate
a secolului al XIX-lea.
Sîntem, probabil, una dintre limbilecu cea mai mare putere de asimilare
a neologismului.Să se datorească faptul acesta numai inrudirii cu limbile
din care împrumutăm ori îşi spune cuvîntul, cumva, şi caracterul deosehitor
al limbii noastre, faţă de unele limbi europene care îşi îmbogăţesc vocabularul prin tecmpunere -fgermana, rusa, maghiara)?
Oricare ar fi explicaţia, trebuie să conchidemcă limba română dispune
de o posibilitate aproape nelimhată de a împrumuta elemente:neologice,că
datorită acestui fapt cuvintele moştenite din latineşte nu mai ocupă primul
loc, sub raport statistic, în cadrul vocabularului românesc; ele se găsesc abia
pe locul al treilea, după formaţiileromâneştişi după neologismelelatino-romanice. Nu ne referim aici şi la frecvenţa acestor cuvinte, unde elementelelatineşti continuă,şi vor continua, multă Vreme,să deţină primul loc.
în încheiere ne vom opri la un scurt fragrhentdin ziarul "Scînteia"
(27 august 1975,p. 1, col. 2), din care se vede, foarte bine, raportul care există,
Îl}limba.noastrăde astăzi, în tre vocabularulvechişi neologismullatino-romanic:
"România consideră cărebiectivele primordiale ale edificării unei noi
ordinieconomice şi politice internaţionale trebuie să le constituie lichidarea
stărÎÎ.desubdczvoltare, .rezolvarea în interesul tuturor ţărilor a problemei
materiilorprime şi energiei,asigurarea.u.nuiraport just .Întrepreţurile materiilor
prime şi Ne.ţurile produselor industriale, soluţionarea problemei produselor
alimentare, accesul larg, fără discriminări sau bariere, al tuturor statelor la
cuceririleştiinţei şi tehnicii contemporane, crearea condiţiilor necesarepentru
pregătirea cadrelor naţionale, promovarea unor raporturi cît mai largi de
schimburi comercialeşi de cooperare economicăinternaţională, desfăşurarea
pe bazesţabile ..a. relaţiilor valutar-financiare.
In concepţiaRomăniei, instaurarea unei noi ordini economiceinternaţionale. impune lichidarea.politiciiimperialiste,coionialiste şi neocolonialiste,
înlocuirea.vechilor relaţii -'--de inechitate, asuprire şioxploatare a unor popoare de către altele ,-- cu relaţii noi, bazate pe respectul independenţei şi
suveranităţii naţionale, pe deplina egalitate în drepturi a tuturor statelor,
pe neamesteculîn ,treburile.interne şi avantajul reciproc, pe dreptul imprescriptibil al fiecărui popor de .a-şi alege în mod liber orlnduirea pe care o doreşte, căile dezvoltării economice şi sociale. Afirmarea relaţiilor economice
de tip nou reclamă respectarea dreptului fiecărui popor de .<1fi stăpîn pe bogăţiile ţării sale, de a decide În mod independent asupra Iolosirîi acestora şi
asupra rezultatelor muncii sale potrivit propriilor interese şi aspiraţii".
Din totalul ele ()4de substantive cîte conţine textul, 44 sînt neologisme
şi anume: 23 de origine franceză: acces, aspiraţie, avantaj, barieră, bază,
cadre, colonialisl,COl!cI;pţie,
conditie,egalitale,energie,independenţă,inechiiate,
materieprimă, obiectie,politică, problemă,raport, relaţie, respect,rezultat, su-,
ueroniiaie, tehnică; 16 formaţii româneşti: afirmare, asignrare,cooperare
creare, (lezlIoltare,discriminare. edificare,. exploătare, instaurare,· lichidare,
produs, promovare,respectare,rezolvare,soluţionare şi subdezvoltare
;Ş latineşti
literare: ordine, sfat, ştiinţă şi, ultimul, italienesc :.interes.
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Din cele 24 de adjective, 23 sînt recente în limbă, şi anume:
19 franţuzeşti: alimentar, comercial, contemporan, economic, imperialist,
imprescriptihil,independent,industrial, intern, internaţional,just, liber, naţional, necesar, neocolonialisi,politic, primordial, reciproc şi social; 2 latineşti
literare: propriu, stabil şi 2 formate pe terenul limbii române: bazat, oaluiar-- (inaneiar.
In sfîrşit, dintre cele 9 verbe, 5 sînt împrumuturi recente, toate din limha
franceză: considera, constitui, decide, impune, reclama.
Dacă cele mai multe dintre cuvintele de mai sus se întîlnesc o singură
dată în fragmentul citat, avem altele eu o frecvenţă mai mare. Aşa, de exemplu,
economicapare de cinci ori, relaţie de patru ori, internaţional de trei ori, iar
interes, lichidare, materie primă, naţional, ordine, problemă,produs, raport şi
stat de cîte două ori.
LENEOLOGISME
LATINO-ROMAN
DANSLEVOCABULAIRE
DUROUMAIN
RESUME
L'auteurmeten dlscussion
le speclflquedela langueroumaine
par rapportauxautres
languesromanes
en ce quiconcerne
le neologisme
latin:'1;).commencement
de la penstratton
decelui-ci
au debutdu XVII<sieclepar leschroniqueurs
moldaves
et le mitropolite
Dosoftei.
ChezDimitrieCantemir
la presence
du neologisme
latinest surtoutun probleme
de styleet
d'attltudeculturelle.
Apartlrdela finduXV1IIesiecleet durantlessiecles
sulvants,parallelementa l'ouverture
verslesculturesoccident.ales,
le neologisme
latin,â cote deceluid'origine
franealse
et Italienne
, represente
unenecessite
de premierordre.D'abordpar destraductions,
parla presse
, ensuiteparlestravauxscientifiques
originaux,
lesrnemoircs,
I'histoirc
et la eritiquelitteraireet la Iitterature
, le neologisme
gagneuneplaceimportante
dansle vocabulaire
de la langueroumaine
modcrne,
Si en ce qui concerne
la Irequence,
les motsheritesdu latinoccupent
aujourd'hui
la
premiere
place,
duapres
pointles
devue
dunombre
lesncologismes
out
dansle voeabulaire
la deuxieme
place
creations
roumaines,
L'analyse
statistiqued"un
textedu roumain
journal
"Scinteia"
(style[ournafist.ique)
aboutitauxresultatssuivants: de 6'ţsubstant
iîs,44sontdes
neologismes
(23d'originc
Irancaise,
16creatlons
rournaines,
3 dulatinIitteraircet un de l'ita'Uen); de24adjectifs,
2:3sontrecentsdansla languc(19 fran\:aise,2
dulatinlitteraire,
2 creations
roumaines)
et de9 verbes,5 Bontdesneologismes,
tousd'origine
frpnc;aise.

BDD-A1445 © 1977-1978 Editura Academiei
Provided by Diacronia.ro for IP 44.204.144.72 (2023-01-10 01:24:05 UTC)
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

