ÎNCADRAREA MORFOLOGICA A SUBSTANTIVELOR
NEOLOGICE ÎN LIMBA ROMÂNĂ DIN PERIOADA
1760
1860
DE
DESPINA
URSU
Paptu l efi la sfîrşitul secolului <:1]XVljl-Iea Şi in prima jumătate a
secolului al XIX-lea majoritatea neolcqismelor Tirnbii române au fost
primite, concomitent sau succesiv, din mai multe limbi străine (neoqreacd, latină, franceză, italiană. J(nmani3, rusă şi maghiară), precum
şi lipsa, unor norme privitoare la adaptarea fonetică şi la incadra rea
morfoloqică a cuvintelor imprumutate au făcut ca procesul ele atimilar.e
a neoloqismelor respective să fie relativ anevoios. Ca atare, pînă la
impunerea formelor de astăzi, multe neologisme au circulat in acea
epocă cu numeroase variante fonetice şi. uneori, cu variante rnorfololice. explicabile atît prin provenienţa multiplă a acestor cuvinte cît
şi prin nesiquranţa oamenilor de cultură din acea vreme în privinţa
acornodări; lor la sistemul fonetic şi morfologic al limbii române.
Despre încadrarea morfologică a vorbelor neologice în această
perioadă ne-am ocupat într-un articot publicat de curînd.'. Aici vom
lua în discuţie problemele principale pe care le ridică, în aceleaşi perioadă, Incadraree morfologică a substantivelor neologice.
Rolul hotărîtor în incadrarea substantivelor neologice în anumite
tipuri morfologice l-a avut aspectul fonetic căpătat de cuvintele respective în limba română. Probabil acest fapt a determinat pe cei mai
mulţi cercetători care s-au ocupat de problema asimilărll neoloqismelor să trateze împreună adaptarea Ionetică şi încadrarea morfolofiică a cuvintelor împrumutate 2. Fără a mai lua în discuţie adaptarea
1Vezi "Limbaromână",XIV, 1965,nr, 3, p. 371-379.
2 Problema.încadrăn!mortologicea neoloqlsmelor
a mai fost discutată,pe
larg sau În treară; de cele rnalmultoori cu referirila situaţia din limba românii
actuală,în următoarelelucrări: Petre V. Hanes,Dezvoltarealimbiiliterare române
8- c. 7650
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Ionetică a substantivelor neologice. dar avind tot timpul în vedere
acest lucru, ne vom limita în mod strict la problemele pe care le
ridică încadrarea lor morfologică şi anume: genuL decliuarea şi, în
functie de gen, pluralul substantivelor respective.
Un neologism ca sistem, de exemplu, de provenienţă. franceză (< le
systeme) sau germană « das System), începe să fie frecvent folosit
cu această formă abia de pe la 1830. Inainte de această dată, se întîlnesc mai ales variantele sale ststimă şi sisietită. de genul feminin şi de
declinarea 1. provenite din ngr. aUGTlWan. şi, respectiv, lat. sysrerno
n., it. sistetna m. sau rus. CHCTeM3f. Forma sistemă a persistat, alături
de sistem, pînă pe la 1860. Apartenenţa acestui neologism la două
genuri şi, ca urmare a acestui fapt, la două declinări, în perioada
pătrunderii lui în limba română. se datoreşte proveriienţei multiple,
Situaţia aceasta se întîlneşte lai numeroase substantive neologice intrate
în limba română la sfîrşitul secolului al XVIII-lea şi în prima jumătate a secolului al XIX-lea. Observăm, prin urmare, că în procesul încadrării morfologice în limba română a unui substantiv neoloqic nu a
fost totdeauna determinant genul gramatical al cuvintului respectiv în
limba sau limbile de origine, ci aspectul lui fonetic în română -- care
reflecil:ă"de cele mai multe mi, aspectul fonetic propriu limbii din
care l-am primit -, precum şi sensul lexical exprimat de cuvîntul respectiv.
Majoritatea substantivelor neologice intrate în limba română in
perioada de care ne ocupăm s-au. stabilit de la început la genul şi
declinarea la care au rămas pînă astăzi. Deşi în procesul adaptări!
fonetice a multora dintre ele au mai survenit între timp unele modificărâ, substantivele respective au continuat să apartină aceluiaşi gen şi
aceleiaşi declinări, dacă au păstrat aceleaşi desinenţe lanominativ
singular neartjculat. Aşadar, faptul că multe substantive care au circulat un timp cu forme în -ie (actie, miste, naţie, ratie, sesie etc.) s-au
stabilit ulterior la formele îniune (acţiune, misiune, naţiune, raţiune,
sesiune etc.) nu a atras după sine şi schimbarea genului sau a declinării, întrucît in ambele cazuri terminaţia este aceeaşi (-e]. Asemenea
substantive nu ridică probleme speciale privitoare la: încadrarea morîn primajumătatea secoluluioi XIX-lea,eel. a II-a, Bucureşti,1926,passim, Gh.
Adarnescu,Adaptareala mediu <1neoioqismelor,
în "AnaleleAcademieiRomâne.
MemoriileSecţiuniiliterare",seria III, tom VIII, Bucureşti,1936-38,p. 92-99;
LadislasGaldi,Les mots d'orlqitieneo-qrecqueen rcnunain(i I'epoouedes phatuirioies,Budapest,1939,p. 104---116;
Scxtil Puscariu,Limbaromână.VoI. 1. Ptivite
generală,Bucureşti,1940,p, 405----408;
Al. Graur, Genul neutru în româneşte,in
"Limbaromână",IV, 1955,DT.1, p, 19-39; Iorgu Iordan,Limbaromânăcontemporană, ed. a II-a, Bucureşti,1956,p, 80-86, 275--287,302-306I G, Ivănescuşi L.
Leonte,Foneticaşi moriolcqianeoloqtsmelot
românede originelatină şi romamică,
În "Studiişi cercetăriştiinţifice",Iaşi, Seria filologie,VII, 1956,fasc. 2, p, 1-20;
N. A. Ursu,Formareaterminologiei
ştiinţificeromâneşti,Bucureşti,1962,p. 121-122;
Gramaticalimbiiromâne,cd, a Il-a, vol. I, Bucureşti,1963,capitolulSubstantivul,
passim,precumşi în multe articoledin Contribuţiila istoria limbiiromâneliterare
În secolulal XIX-lea,Bucureşti,vol, I, 1956;vol, II, 1958I vol. III 1962.
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fologică, cum ridică unele substantive neoloqice care au avut atunci
forme cu alte termina ţii decît acelea la care s-au stabilit ulterior. De
aceea, în articolul de faţă ne vom ocupa indeosebi de acestea din
urmă, intrucit cele din prima categorie s-au conformat regulilor cunoscute ale flexiunii nominale româneşti,
În multe cazuri. constatăm că neologismele limbii române nu
s-au adaptat de la început complet. ci doar parţial. iar uneori au circulat un timp cu forma sau formele din limbile de origine. Astfel.
multe substantive neologice, în special de origine neogreacă şi latină.
pătrunse în limba română la sfîrşitul secolului al XVIII-lea şi în prima
jumătate a secolului al XIX-lea, au fost folosite în scrierile epocii
cu forma din limbile respective. De exemplu. onâlisis şi analisis
<< ngr, &vâ"'U(Jlt., lat. analysis f. sau germ. Analysis 0, axon ( ngr,
awv m.), udsis şi basis «:: ngr. â.(n f'., lat. basis f. sau germ.
Basis f.), chentron « ngr. KEVTPOV
n.), color « lat. color m.), eclipsis
« ngr. EKAE!\jJ!<;
f., lat. eclipsis f.), emiazis « ngr, E/lQmcnc;
f., lat emphasis f.) frasis « ngr, <ppâ(J!f., lat. phrasis f'.), ftisis « ngr.
<peî(J'!f'., lat. phtisis f. sau germ. Phthisis f.), gastritis « ngr. yaO'TpîTt
r., lat. gastrits f. sau germ. Gastritis f.), haractiristicon ( < ngr. xapaK'H1PWTlK6v
n.), idrops « ngr, v1'lpco\jJ
m., lat. hydrops m.), ipâcrisis « ngr.
UTI6KPIO'I
f., lat. hypocrisisf.), ipotesis (<,:ngr. urr69EO'I<;
f., lat. hypothesis
f.), scopos«ngr.
O'Korr6<;;
m.), teatron şi tedtron «ngr. 9ECXTPOV
n.) ş. a.
Aceste substantive, care sînt de genul feminin, masculin sau neutru
în limbile de origine, s-au încadrat atunci în limba română, în majoritatea cazurilor, la genul neutru, pentru că aveau terminaţii specifice masculînului la singular şi denumeau noţiuni abstracte sau nu-me de lucruri.
Unii oameni de cultură însă. care aveau prezent în minte şi genul acestor cuvinte in limba de origine, foloseau substântivels respective cu acelaşi gen şi în limba română. De exemplu, IIhimicească anaIisis" 3; "o basis statornică" 4; ,,0 eclipsis (intunecare]" 5, Alteori nesiqurente în privinţa încudri:uii la un anumit gen îi determina să folosească unele substantive neoloqice atît cu genul din limba de oriqine, cît şi .cu genul firesc în limba română. De pildă. Moluar scrie
..un eclipsis sau o eclipsis a lunii" 6.
Mai tîrziu, spre mijlocul secolului al XIX-lea. cînd influenţa latirw-romanică asupra limbii romflne literare, în special cea. franceză,
devine din ce în ce mai puternică, neoIo9isme ca cele menţionate mai
3 N. Chiriacopol.Douăsprezece
î.!lVătături
folositoarepentru .femeileacele în·
grecate..., Iaşi, 1827,p, 2.
4 Gh. Asachi,Elemenlede matematică.Partea III. Geometriaelementară,laşi,
1838,p. 17.
5 Muratori,Filosofiallwrnficească,
traduceredin neogreacă făcută de Vasile
Virnav,în 1825,voLr, ll1S.189din BibliotecaAcademiei,f, 13 r.
6 Millot,IstorieuniveJsalăadecăde obşte,tomulIntîi, trducerede Ioan Molnar,
Buda,1800,p. 373.
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sus îşi schimba aspectul fonetic şi. ca urmare, şi încadrarea morfologică in română. Se pare ci::ide data aceasta la stabilirea genului acestor cuvinte în limba română a contribuit într-o măsură mai mare şi
genul substantivelor respective în limba franceză. Astfel, formele noi
ale unor substantive dintre cele enumerate: analiză, bază, coractetlstică, eciipsă. emfază, iroz«, ftizie, gastrită, hidropizie, ipocrizie, ipoteză,
toate de genul feminin, se datoresc şi faptului că erau în limba franceză de genul feminin. Substantive le franţuzeşti .enninate lot in emut, dar de genul masculin, nu au căpătat în română termina ţia, -ă decît
în unele cazuri. De obicei. ele s-au stabilit la genul masculin sau
neutru.
SubstantiveJe de tipul color şi culor, iavor, kicor, onor, de genul
neutru, provenite din corespondentele latineşti terminate în -or sau
din cele franţuzeşti terminate în -eur şi italienesti terminate în -ore,
au circulat multă. vreme alături de dublelele terminate în -oare (coloare şi culoare, favoare, itcoare. onoare]. de genul feminin, care s-au
impus ulterior, create dupa modelul cuvintelor româneşti mai vechi.
moştenite din limba latină.
Printre substantivele neologice care au circulat în limba româna
literară din jurul anului 1800, mai ales în Transilvania şi în Banat.
cu forma din limba de origine sînt şi cele de provenienţă latină terminate în -us sau -utti : asediutn, capitulura. capricium şi captiţium,
coleqbium, comentatium. cotisiluun, cotiststorium şi conzistoiium. dectetum, dominiiun, ecvilibrium, eâictum, forum, qenius <;lighenius, Iiţeum, Iusus, metitum, muzeum, notarius, obeeivatotium. oiicium. periculum, presiâium, principium şi piiniipium, priv;ileghiumşi privileqium, promontarium, puncium şi puntum. tequlomentum, SCOpllS,seminorium. situiium. sumaiium, votum şi altele 7. Ulterior, aceste neologisme, substantive de genul neutru sau masculin în română, s-au stabilit la forme terminate în consoană nepalatalizată, -11şi -iu şi au rămas la aceeaşi de clinare. Pentru discuţia noastră interesează faptul că
multe dintre cele terminate în -iU5 sau -ium au avut în acea epocă
şi corespondente de genul feminin, terminate în -ie. pe care le întîlnim mai ales în scrieri din Principate, îndeosebi din Moldova, dar sint
prezente şi în texte din Transilvania şi Banat. De exemplu, otelte.
tuiiimonie, at mistiţie. asedie, capricie şi captitie, coJeghie şi coleqie,
colirie, consistotie, ecvilibrie. qenie şi ţenie, qitanazie observat arie.
ptezidie, ptinţioie, privileghie, promontot ie, retnedie, solstiţie, spaiie,
siaâie, stuâie etc. Cele mai multe dintre aceste forme apar în scrierile
lui Gh. Asachi şi în gazetele moldoveneşti din prima jumătate a secolului al XIX-lea, unde se datoresc desiqur influenţei limbii ruse sau
7 Uneledintre aceste cuvintenu sînt înregistratede dicţionareleobişnuiteale
limbiilatine clasiceşi medievale.Prezenţalor în textele din jurul anului 1800.În
specialdin Ardeal,11edeterminăsă presupunem
însă că aceştitermeniau existatÎn
latina secoluluial XVIII-lea,pe care o învăţauîn şcoalăsau chiar o vorbeauunii
reprezentanţiai culturiinoastre ele atunci,elinscrierilecă.roraam extras cuvintele
respectIve.
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analogiei cu cuvintele ele provenienţă rusească terminate în -je. Prezenţa lor însă la 1. Budai-Deleanu. Vasile Aaron, D. Tichindeaj sau
în diferite texte tipărite la Buda impune o altă explicaţie. Ea trebuie
căutată în modelele oferite de limba veche şi în influenţa limbii latine. Inlocuirea terminatiei -ius cu_ -ie se produce şi la numele proprii
latineşti: Antonie, Claudie şi Clavdie. Horaţie şi Gratie, Iulie. Ovidie.
Svetotiie. Vitqbilie şi Virgilie 8.
Altă categorie de substantive neologice care au circulat în limba
româna literară din perioada 1760-J 860, atît în Principate, cît mai
ales în Transilvania şi Banat, cu forma din limbile de origine, sînt cele
terminate în -ion, de provenienţă franceză sau germană: convansion
şi cotivenţion ( Ir. conveniion, qerrn. Konveniionş, âemision « Ir.
âemission. germ. Demission], muiiiiion « fr. munition, qerm, Munition).
nalion « fr. naiion, germ. Nauotu, ocazion « fr. occosion, gl8r'ml.
Okkasion). possion « fr. possion, germ. Passionş, poriiori « Ir. portion,
germ. Portion). ptoiesion ( < fr. proiession, germ. Proiessions, Pentru
că aceste substantive denumeau noţiuni abstracte sau obiecte şi se
terminau în consoană s-au încadrat în acea epocă la qenul neutru
(cu pluralul în -oiie, -oaneţ. Ulterior, ele s-au stabilit la forme terminate în -re sau -iune, de genul feminin.
În alte cazuri. faptul că. unele substantive neoloqice au circulat în
limba română cu forme apropiate de cele din limbile de origine a făcut
ca ele să apartina numai altei declinărl decît aceea din limba română
actuală. nu şi altui gen. Astfel. alături de substantive terminate în
-ate, de declinarea a III-a (capacitate, cantitate, elasticitate, electricilate. proprietate), se întîlnesc sporadic şi corespondentele lor terminate în -a, de provenienţă italiană: capoiito « it. copacito], cvatitiio
< it. quantUa}, elasticita ( < it. elasticitaţ, eietricita « It. elettricita), proprieta ( < it. proprie/o), de declinarca 1.
J
Din aceeasi categorie fac parte şi o serie de subtanti ve ca taritix.
lorinx, totax. de provenienţă neoqreuca. latină, franceză sau germană.
încadrate atunci la dcclinaree a II-a. care mai tîrziu. în special sub influenta limbii italiene. S-,JUstabilit la formele: iarinqe, laringe, torace
şi au trecut la declinare a a Hl-a,
Oscilaţiile în privinţa incadr ării substanti velor neoJogice în anumite tipuri morfoloqjce sînt numeroase şi în cazul neologismelor la
care s observă un Inceput de rorniÎnizare a formei. o adaptare parţială a cuvîntului străin la sistemul fonetic şi morfologic românesc.
Cauzele. diferite de la caz la caz, care au făcut ca asemenea substantive să aparţină în acelaşi timp la clouă genuri sau să aibă atunci
alt gen decît cel la care S-i:lUstablllt ulterior sInt tot provenienţa
multiplă şi aspectul fonetic pe care l"a căpătat termqml respectiv
în limba romană. i\!lulLesubstafltive neololice care astăzi sînt de genul
8 După cum am precizatla începutulacestuiarticol.nu insistlm aici asupra
moduluiÎn care se explicăilnmnitefapte privitoarela adaptareafoneticăa neolo"
gismelor,ci ne referim llUJIICIi
la consecinţelepe plcll1Ill.orfologic
ale adaptării
resrJPctive,Adi.lptareafoneticî el neologismelordin aCf;astăperioadi'iconstituie,;
obiectullumi studiu special,
.
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feminin au circulat. în perioada 1760-1860, atît cu forme de genul
feminin, cît şi cu forme de genul neutru şi. mai rar, de genul masculin. iar uneori numai cu acestea din urmă. De exemplu, adtes. alidaâ.
analis şi anaiiz, ontiies, apiiiuâ. arqhi! şi arqit, aibiv, atbitrav, asccuid.
bOB şi baz, brouhit, casciiet, eataplasm, cotaraci, caiet, cistid, clas.
clorur şi: hlorur, color, cornet şi comit, cotnpres, cramp, crim, âettn.
diaâem. diafragm, ecaiomb. eclips, elips, emias, emlsier şi etnisietiu.
enderit şi enierit, epidertn, epoc şi epoh, taiatis. iavot, iimos. iloret.
iosil şi iosiliu, tras şi fraz. qasirii, inius şi iniuziu, iasect şi insept,
Întrig. iperbol, ipostas, ipotes şi ipotez, melodram, ttietod, miasm. rnolem. tnolusc. moral "morală", tnuselin. orbit, oriqin, panicul, paralel,
periitas, period, peiistas, piaţ, pies, pilul, platiet şi pianit, pletor, ţnism
şi prizm. ptoblem. ptotas, scorlatin, secund, siticop. sitites. siomin, şans.
terbentin şi ierpentin. iimponit, ioolet, iunie. umor "umoare" ş.a.
In unele cazuri şi anumite substantive neologice. astăzi de genul
masculin sau neutru. aveau atunci, alături de forme de qeriul masculin
sau neutru, şi forme de genul feminin. De pildă, adiectiv ă, amalgamă,
aiiimaculă. apetiiă, atomă. bisiurie, bulbă, bustă, castelă, coiatqă, chistă,
cordă, corimbă, cosinusă. crepusculă. debarcaderă, edemă, emlisemă,
episodd, erisipelă, flegmonă şi flegmonie, grommă, idrotoracă, ipogasIră, icleră, intervaIă, lrisă, lipomă, mcmuscripM, marasmă, metacmpă,
miliardă, minut'd, monomă. murmură, nervă şi nevră, nivelă, ordinâ
"ordin", pachebotă, paIată, parenhimă, peronă "peroneu". piastră, piloră, piroscafă, pisti1ă, poliedră, rizomă, !'OIă "rol", sistemă şi sistimci,
sofismă, spasmă. sirată, surogată, timpană, vestibulă ş.a.
După cum am văzut din listele de mai sus, oscilaţiile între formele
de genul feminin şi cele de genul masculin şi neutru se pot constata
pe baza singularului. Apartenenţa unui substantiv neologic la genul
masculin sau neutru însă nu poate fi stabilită în unele cazuri decît pe
baza pluralului. deoarece la singular au aceeaşi formă. Astfel. numai
existenţa unor forme duble sau chiar triple de plural. la substantive
ca acim - acide, aciduri; cataclisme, calaclismml - cataclismi;
cQlane,conuri - cani i cwtere -- cratcll i cristale, cn'staluri -- er1stali;
instrumente, instrumenturi ---- instnlmenţi;
met'le, metrurl; mkro;;coape, microscopuri- microscopi; minemle, mfneralurJ·- minerali ;
poli .-. POIUlii pori .--- pore, poruri; vulcan1 -- vulcane, vulcanuri
ş. a. ne arată că unii intelectuali ai epocii încadrau cuvintele respective la .genul masculin, iar alţii la genul neutru.
Alteori. adaptarea neologismelor la sistemul fonetic al limbii române a făcut ca o serie de substantive. încadrate de la început la
genul cu care au rămas în limbă, să aparţină în acea perioadă altei
declinări decît cea de astăzi. De pildă. unele substantive de origine
latina-romanică. terminate astăzi în -anţă, -cntă sau -Întă, au avut la
sfîrşitul secolului al XVIII-lea şi în prima jumătate a secolului al
XIX-lea. atît în Principate cit şi în Transilvania şi Banat. şi variante
în -antie şi -entie, de declinarea a III -a: abundanţie, adolescentie,
alian(ie, aU'dienţie,elementle, consecvenţie, consistan(ie, corefSpondenţie.
e}ocvenţie, esenţie, detentie, distunţie, qiurisprundenţie, independenţic,
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iuttuemie, inetamie, inteligentle, neqliqetitie, preietetiţie, rezidentle,
tevetetiţie. senteniie, siquraniie, tircumstatuie vacautie, v iolentie şi
altele.
Tot forme paralele, de declinarea 1 şi a III-a, au avut şi cîteva
substantive terminate estăzi în -ă, ale căror variante erau terminate
atunci fie în -ie (atmadie, arterie, capitalie, gardle, quatâie şi qvatdie, oazie, paraâie, poâaqrie, taxieţ, fie în -e (onokise. base şi baze,
ctise, qenese, ipoiese, siniese. vocale). Acestea din urmă se întîlnesc
sporadic. mai ales în scrisul 1atlnistilor şi al italieniştilor.
In sfîrşit, menţionăm şi unele substantive care aparţin astăzi decllnării a III-a, iar atunci, şi chiar mai tîrziu, au avut şi forme de decllnarea 1: imagine --- imaqtnă, origine - otiqină. În asemenea cazuri.
oscilaţia între cele două forme se datoreşte atît influenţei unor limbi
străine cît şi analogiei cu unele cuvinte mai vechi în limbă care prezintă alternanţa respectivă (margine
taarqină. pecingine - pecinqiuă].
Substantivele neologice prezintă, în epoca de care ne ocupăm.
numeroase fluctuaţii şi în privinţa formării plur alulul. Astfel. multe
substantive încadrate atunci la genul neutru aveau atît un plural în
-e, cît şi unul în -tui : abcese - .. obcesuri, aerostote --- aetostatutl.
aparate - aparaturi, arce -- arcuri, argumente -- argument uri, bandaje -- batidaţuri, basitie - bositiuri, cadavre - ccuiavturi, calorifere calotiietuti, canale - canaturi. caractere .._- caractetuti, carttiaqe cattilaqturi, cataclisme >: cataciismuri. caze - cazuri, climate - elimaturi, clistire - clistiruri, complimente -- complimenturi, coane -cotuul. defecte _... âetecturt, eiecte=-: eiectuti, elemente -- elemetituti,
exemple - exempluri, experimente - expentnetduri, fructe - ituciuti, gaze - qozuri, grade - graduri, instincte -- inJtincturi, instrumente - instrumenturi, licvitie - licvââuri, ligamente --- ltqametituti.
magazine - truiqazinuri, materiale - materiolurt, metaletnetaluti.
microscoape - microscopurt. minerale - minetaluri, obiecte :-: obiectuti. perimetre - perimetruri, preparate - preparaturi, produc te
producturi, puncte -- punct uri, reiluxe >: reiluxuri, reumatisme
reumatilsmuri, rezultate --- rezult1aturi, schelele - scheleturd, segmente - segmenturi, lelescope -- telescopurÎ şi altele. Astăzi. substantivele respective s-au stabilit la una din aceste forme. Cazurile
de plurale duble la neutre sînt rare şi diferenţiate din punct de vedere
semantic.
Forme duble de plural ca alome - otomuri, base- basuri, cata
racle -'- catarQcturj, clase
clasuri. comprese ----1
compresurd, eclipse eclipsuri, emisfere -- emisferiuri, faze - iazuri, glande -- glanduri,
metoade -- metoduri, mile
miluri, nerVe-- nervuri, oaze -- oazuri,
spasme-- spasmuri, strate
straturj nu sint în aceeaşi situa.ţie cu
cele menţionate mai sus, deoarece substantivele respective au avut
atunci la singular atît o formă de qenul masculin cît şi una de genu,l
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temlmn. iar pluralele în . e şi -uii puteau fi şi ale Formei feminine.
In asemenea cazuri, nu putem avea prin urmare deplină siguranţă că
sîntem în faţa unor plurale neutre sau în fala unor plurale feminine.
Forme de plural în -uii sau -e, alături de cele în -ii, care s-au
impus ulterior, au avut in acea perioadă şi unele substantive neoloqice
de genul neutru terminate astăzi în -iu: capricii···· capri'ce- copriciuti i consilii -- cousilie=« cotisiliuri , domitiit
dominiusi ; genii -qeniuti i nauitcqe >- nauiraqiuri , principii - ţmincipiur!i privlleqit >«
privileqe, ptivileqie - privileqîuri, servicii - setvicie - serviduri; studii '- stuâie --. stuâiurt şi altele. La sfîrşitul secolului al
XVIII-lea şi în prima jumătate a secolului al XIX-lea unele dintre
aceste substantive aveau la singular şi o formă de genul feminin terrninată în ele: capricie, dominie. perde, prtvtleqie, siudie. S-ar putea prin
urmare ca şi în aceste cazuri pluralelo în -uri sau -e şi chiar cele în
·-ii să fie ale formelor feminine.
Faptul că unele substantive neologice de genul feminin sau neutru
au avut în limba românii din perioada 1760-1860 forme de singular
în Miesau Miu,alături de cele terminate în -ă sau consoană, explică
existenţa unor forme de plural în -ii, intilnite în scrierile epocii alături
de cele în -8. la care s-au stabilit substantivele respective. De exemplu, corespondent ii
corespondente, etnistenii --- emisfere, iosilii
fosile, Iaboratorii
laboratoare, noiitil -- notite, observatori!
o/nervotoare şi altele.
Unele substantive neologice feminine care s-au stabilit mai tîrziu
la forma de plural în -i au avut sporadic, in perioada de care ne OCU"
păm. şi forme în -e, desinenţă obişnuită în limba română pentru pluralul substantivelor feminine terminate În -ă : bonce, broşute, epoce,
fabrice, iiqute, harle, imaqine, muzice, place şi altele.
Faptele prezentate mai sus, extrase dintr-un număr mare ele scrieri
româneşti din perioada 1760-1860, demonstrează că. în limba literară
il epocii respective au existat numeroase oscilatii în privinţa incadrării morfologice a su bstantivelor neoloqice. Ca trăsătură caracteristică pentru această etapă din istoria limbii române remarcăm îmbogăţirea considerabilă a categoriei neutrului şi. ca urmare, întărirea eleclinarii a Il-a. Această stare ele lucruri nu este însă rezultatul unei
anumite preferinţe pentru genul neutru, cum s-ar putea crede, ci aşa Cum am arătat în cursul expunerii - o consecinţă a adaptării
fonetice a neologismelor şi a faptului că majoritatea substantivelor
neologice intrate în Iimba română în această perioadă denumesc obiecteşi noţiuni abstracte. Numărul mare de substantive neutre a Iavorizat dezvoltarea pluralului în -uti. Care este de asemenea o particuIaritats morfologică a limbii române literare de la sfîrşitul secolului
al XVIlI-Iea şi din prima jumătate a secolului al XIX-lea.
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L'ENCADREMENTMO.RPHOLOGIQUEDES NOMS NEOLOGIQUES
DANS LA LANGUE ROUMAINE DE LA PERIODE 1760-1860
RESUME
La provenancemultiple de la plupart des neoloqismss penetres
dans la langue roumaine penelant la periodo ele 1760 il 1860, ainsi que
I'incertituda des inlellectuels de ceHe epoquo concernant leur adaptation au systemo phonetiquo et morpholoqique du rournain, ont Iait que
de nombreux norns neoloqiques circulent alers avec des variantes
phonetiques et, parfois. avec des vari antes morphologiques. C'est
l'aspect phonetique revetu par des mots correspondants dans la lanque
rournaine qui a eu un râle decislf dans I'encadrement des norns neoloqlques dans certa ins types rnorpholoqiques. Le Iait que la plupart des
JlOJIlsneoloqiques ont eu. il lepoque dont nous nous occupons, des
Iorrnes doubles el merne triples a determine la situation oU ceux-ci
appartiennent, perfois meme dans la Ianque du meme ecrivain, il des
genres et il des decliuaisons differents. Ainsi. de riombreux norns.
aujourdhui du qenre Ierninin, ont eu dans cette peri.oda eqalament des
torrnes du genre neutre ou. plus rarernent. du genre masculin (adres.
atuiliz, aptituâ, catapiasm. cornet, elips, epoc, iraz, itisect, intriq, orbii,
ţietiod, pies, pi1ul, problem, .'jcmsetc.), tandis que d'autres noms neologiques, fiXESulterieurement au genre neutre ou masculin, out circule a10r5
aussi bien avec des forlnes du genre feminin (czlomâ.bjslurie. episodâ,
intervalâ, sistemă, spnsma, veslibuhi etc.).
Comme trait caracterisLique pour ceHe etape del J'histoire de la
langue roumaine, remarquoIlS l'emrichissement considerable de la
categorie du neutre et, par cOllsequent, le renforcement de la II-hne
declinaison. Le grand llombre de noms neutres il favorise le developpement du pluriel eu -uri.
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