TTALIENISMELA I. D. NECULICI (1812-1851)
DE
ŞT. CUCIUREANU
Primul pictor muntean "În sens occidental"
1 a participat la revoluţia din
1848,s-a manifestatsi în liternturăsi filologie,fără însă a fi reuşit să se afirme
prin lucrări excepţionalein domenijleîn care a lucrat. Totuşi,considerîndepoca,
vlcisitudluilepersonaleşi viaţa sa scurtă, poate că trebuie să se atenuez.,caracterizarea: "Vioi,impresionabil,
dar cam superficialîn toate, Neguliciva aduce
În oricare din manifestărilesale ceva care la început va face iluzie, şi va lua
ochii,dar care, În afară de rare ocazii,nu va rezistala o analizămai amănunţită"
2.
1.D. NeguJicia trăit un timpîn apropiereaşi sub influenţalui EliadeRădulescu.
tn 1346a condus"Curierulde amb«sexe".Publlcîndu-s!
Vocabularull'Omân(184:3)
îl dedicălui Eliadecu cuvintele:"Omagiula părintelelitteratureiromâne".Atras
de personalitateaIui Eliade,el cunoaşteideile lingvisticeale aceştuiaşi le pune
În practică,atît în scrierilepremergătoareVocabularuhzÎ,
cît mat ales în acesta.
Ca teoreticianal îmboqătir
li limbii române literare îşi fixează poziţia încă
elin 1844,în pretuta traduceriiEducaţieimiunelorde familie(de L. Alma Marlin]
îr. felul următor:
"Aş fi dorit să întrebuinţezin aceastătraducereo limbămai bogată în termini
i în eX'}Jresii,
şi n'ai curăţităde slavonismuri,
decît aceea ce am întrebuinţat.Dar
fiindcăîntîlulinteresal patrieieste,ca nişte asemenescrierifolositoaresă fie înţelese
pentrufiecareromândin toate clasele,m-amsilit, cît mi-a stat prin putinţă,şi a
putut suferi această scnere, a întrebuinţao limbă şi un stil simple, fără însă a
cădea prea mult în rugina veche.
Cu toate acestea,fiindcălimba unui popor este bogată în termeninumaiatît
precit mintealui este bogată în idei şi în ştiinţe,şi fiindcăcartea aceastapoartă
in sine idei şi lumininuoi pentru românşi pentru limba lui, fireşte se inteleqe,
că de multe ori m-am văzut foarte strîmtoratîntru a da în româneştecutare
sau cutare idee, cutare sau cutare ziceri ştiinţificesau numiri de objetope care
românulnu le mai are şi le-a uitat. Atunci,cu toată voinţa mea de a fi simplu
1Acad. Ch. Oprescu,Pictura românăîn secolul al XIX-lea,Bucureşti,1937,
p. 69.
2 Ibidem,p. 69.
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în termeninuoi, am fost silit de a priimiideile cu ziceri din limbamaica Iimbel
noastre, precum şi numirile tecnice şi de objete, dtndu-lelnsă terminatiaromână."(p. IX).
Urmărindaşadar ca scrierea să fie accesibilăunui număr larg de cititori,
autorul mărturiseştecă va folosi o "limbăşi UIIstil simple",evitînd de a cădea
în ceea ce numeştefoarte plastic "rugina veche", adică limba literaturiivechi
Dar progresulintelectualşi tehnic îl obligă la imprumuturide "zicer!"străine.
Fără a practica la început un purisrnexageratNeguliciva tinde s5 înlocuiască
"slavonismurile"
cu împrumuturiIatino-romanlce.
Declaraţialui NeguliciÎn problemaneoloqismului
reflectă poziţia lui Eliade
formulatăÎncă în prefata Gramaticii(1828)în termenii: "Noi nu ne împrumutăm,
ci luăm cu îndrăznealăde la maica noastră moştenireşi de la surorilenoastre
partea noastrăCe ni se cuvine".Deşi în pasajul citat Negulicinu se pronuntaexplicit, ca Eliade,pentru Imprumutul"de la surorilenoastre",în practică însă el
apeleazăsubstanţialla limba francezăşi la limba italiană,pe care a cunoscut-o
în cei do aini de şedere în Italia. Influenţaspecialăa celei din mitni!asupra
autorului,ca şi În cazul lui Fliadc. se va accentuacu vremea,culminîndîn traducereaCălătotitlelui Gu1Jiver
(H148)
şi în v occbutanâromân,apărutîn acelaşian.
Fiind "uDuldin cei mai apropiaţi colabor
atori ai lui Hellado"
3, Iexicullui
Negulicide origineitaliană,sau cu aspect italian, este in 1844(în Educatiaznumelorţ,ca şi la Eliade,mult mai puţin numerosdecît cel francez.La aceastădată
el foloseştefrecvent in grafie consoana dublă. Ex din împrumuturilelatine şi
francezeeste transformat,ca în italiană,în es, au ,» cu, sce > şe, o.t> t, De exemplu: esperiintă(10),escepţie(120),esctusiv(58) esecutc(73),esprimă(57),estern
(135);concuiste"cuceriri"(289)paralel cu conchetd(57) imprumutatdin franceză,
cualitaţ;(54),elocuintă(23)în care -entia a trecut prin adaptarefoneticăla -inţă,
incuisitor(283); oiioleşiniă(56, 90); pilor 'pictor' (143,260). Au contingenţăcu
italiananeologismele:a coreqe'corecta' (32),medic(7) glosat doctor,nooieţt:(25).
Sînt italienisrne:âramatic'dramaturg'(39),in care poate intervenişi limba germană, leţie (42) din lezione,refăcut după nominativullatin, romanţ 'roman' (11)
şi scalpel(185)din scalpello.
Unele împrumuturiitaliene se disting cu greu de cele latine sau franceze,
ţinînd uneori mai mult de latină alteori de franceză.Le includemîn lista urmă.
toare, ca neologismede provententămultiplă,glosate de autor în josul paginii.
Dăm această listă completă.pentru motivulcă glosăriJerespectiveprezintăo importanţăspecialăpentru istoria imprumuturilor
lexicaIein limba română.în 184"1
Neguliciqloseaz.ăaşadar cuvintele:
Abstracţie,absurd,acusiic,a admira,a adora, agent, album,amant, anarhie,
animal,alltagonism,apatie, arenă, a aspira, atelier, atributte, automat,autori/ale,
baionetă,caet, a calcula,catastrafă,causă, ceitbot,a circula, cleric, comod,companion,a concentra,consideraţie,constituţie,contemplaţie,COl,cortegiu,a crea,
creatură,creatie, cultivator,curia-stralc,
a decretu,definiţie,delir, democratie,
depravalie,âiscorâonţă,disCU1S,
ectiilibni,echipagiu,egalitate,elev, enlusiasm,Cl'â,
estein, facultate,fatalitate,fibră, itenesie, general, generaţie,generos,geniu,gest.
qunnastică,gratios, qrobiati, imaginaţie,impulsie,indefinit individ, inferioritate,
ingrat, insectă, inspectie, inspiraţie,intelectual, Jmlspmdenţă,Javă, libertate.liceu, manifestaţie,maximă,mediocru,memorie,micstă,modem,ofiţialitate,origine,
pagină, u paralisa, paternitate,pedant, perfectibJlitate,
perspectivă, pol1gamie,
Q
vrei/ica,proeminentă,
a prefera,prerogativă,progres,punct, raţie 'raţiune', reacţie,
3 D. Popovici, T. J-leliac!e
Rădulescu,Opere,voL II, p. 528.
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relaţie, tesultai, rival, rutină, sacerdotal,a se scandaliza,siloqism,simtom, spiritual, supeIiorttate,suvenţr,suveran,t'Jrent,tribună,triumf,a veqeta,vi/iu, vohzntate, vulq.
Uneori autorul adopta Iranţuzlsmecrude precum: ati/udă, memoare 'memorii', relicuri'moaşte',şicanăetc. Purismullui Negulicinu este însă, cum am spus.
radical.El foloseşteşi termeninelatini precum: dragoste,duh, cinstit,grijă, rob.
sită, slăvit,vecinics.a., ca şi Eliade.
In acelaşi an (1844)Negulicipublică altă traducere din limba francezăşi
anume"romantul"istoricIudita itaniezăsau Cloti1daşi Edmond(de J, E. Paccard
t
Şi în această tălmăcireîmprumuturilesînt reprezentate,mai mult sau mai puţin
direct şi exclusiv,de exemplele:
Amor (6), cotona 'coroană' (134),cuatuăttt« 'calităţile' (14). cutuqia (12),
esetiiplele(5), esperiintă(61),espresia (85)..esprlmă(55),espus (11'i').eslraoldinUl
(113);asupra lui fantasma"închipuire'(121)observămcă el se explicămai degra
hă prin fantasmadin italiană şi qreacă decit prin pnant.asrne
din limba franceză,
cum se afirmă în Dicţionarulde neologisme;tavOI ("întîiul favor") (6)< it. fa
vorc s. m., iineţă,gest (5),gloria(128).felie (446),romanţ(i) vlţiu (5).
Anul 1846marchează,în scrierile lul Negulici,o accentuarea orientăriilui
lingvisticespre Italia, orientarece trebuie explicatăprin alunecareatot mai pronunţatăa lui Eliadespre aceeaşi sursă. O probă sigură a influenţei eliadistela
Nequliclo constituieîntrebuinţareade către acesta pe scară largă a consoanelor
duble.Grafiacu geminate,.a fost justificatăde Heliadein chip variat la diferite
date"4, însă la baza ei stă in primulrînd limba italiană.Astfel în Iudita franţez'i
(voI.n, 1846),Nequliciscrie:
Al1e(6), celie, cellui (7), âette, âusse (6), llaccăra (7), innimd, inşelieo«(8)
melle (8), nelill11.Îşle
(7). să occupe(8), origgine(9), perisse (5), suppu«(8),la1l"
(9), a se femme(9). ţippet (6) etc. Din aceeaşi scricr., reţinemnoi italienisme
:
despcraţia(36),dispetoţla(14),esemplu(50); miziocul'mijlocul'(7) este scris
cu z, justificatde miez şi de it. znezzo
. sClldlll'scutul' (29); tinăr adj. 'tandru'
(7) .stnăiu) amor" (8)< it. tenero, semanticegal.Alti autori, printre care Mator
şi Eliadeau şi tinerete'tandrete'după it. tetierezza,
I
Si în Educaţiamumelor(II, 1846)autorul nostru foloseşteionsoaneleduble.
Din acest volum am retinut următoarelenoi exemple,explicabilemai ales prin
influenţaitaliană:
.
onqeli!(169),cadaver (180) 11.şi lat., canticui'cînteCl11'
(45)< it. cantleo,
.':odice[si.ng.](92, 192, 193)-< it. codice,colori [s.m.pl.] (149)< it. colori, crist1anism (145,236)< it., lat., fr., culmineu[5.f.] (87)< culmine;discepolul(220,236)
< discepolo,esamin(241),esemplu(133),esiJuJ(146),a esista (133),esplică (153),
espressia(131,208), essisUnţa(18), eslerminatoI(109),estravagant (153), fama
.faimă'(145)« it. lat. fama, fisie 'fizician'(174)< it. fisiea, machină'maşină'(167)
< it. nwcchina,medill-ev(227)< it. medio evo, monarc (328)<it. monarca; va
naşte 'se va naşte' (17) ca în italiană, franceză,latină; period [s.lll.] (162,20'7)
< it. periodo,politici [5.m.pl.] 'oamenipolitici' (142)< it. politici,pretest (193),a
profuma'8 parfuma'(126)< it. profumare,pun! (16,222,226)<it. punto,pe lîngă.
punct (163);scelerat.eţiei
[genit.J (223)< it. sceleratezzd,secol1.lî(241)< it. secol0,
sfirşit 'scop' (178),calc după it. fine (scop), simţiment(47),calc după italianăşi
franceză,sucesele (133),a cărui 9rafie cu litere cirilice indică limpedepronuntarea italiană(cu dublu c palatal)il cuvintului,veritale 'adevăr' (140)< it. veri/cI
şi latină şi franceză,Itali,ma şi francezacontribuiela soluţi!i1e;baptezati(301).
4 D, Popovici,ap. cii., n, p. 521şi ur-m.
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după baptisesşi battezzaii, tenjunează'întinereşte'(149),după raţeunitşi ringio
vanisce,mareilcentă(72) se explică prin it. maqniiicenza
< lat. magnificentia.
La alţi doi ani de la aparitia scrieriloranalizatemai sus, sub raportul lexieului,Ncqullcipublicătraducerea,după un text francez,a Călătoriilorlui Gulliver,
Ea apare în acelaşian cu Vocabularulromânesc(1848),în două volum,".De data
aceastn,cum am afirmatmai inainte,italionismultraducătorulujse adînCeşte,ceea
ce Înseamnăcă el urmeazăconsecventexemplulaceluia care era şi pentru dînsul
ca şi pentru alţii "părintelehttcraturctromâne".Eliade il influenţeazăpe NequIici nu numaiIinqvlstlc,ci şi în preferinteliterare,în idei politice,în critica socială etc. AstfelAirneMartin,tradus de Nequlici,traduceremenţionatăş1 de Băi
cescu,era un scriitormoralistşi un critic social admirat.Autorulfrancez"făcea"
pe atunci "epocă"în ţările noastre,fiind familiarprintre alţii lui Ghicaşi KogăInlceanu5. Swiftcorespundea,de asemenea,orientăriicrttico-socialo
a generaţieids
la 1848.Ideile reformisteale scriitoruluienglez erau pc placul traducătoruluisău
româncare, dLlpăcum Se stio, a participatla revoluţiadin 1848.
Semnalamitalienismelenoi pe care ni le oferă Cc1lăloriile
lui Gulliver'în
versiunealui Nequlici:
aâorno; 'înmodobil'(30, 31, 211) < adornaio, caos (66) < caoz, chiar 'clar'
[ll), cimele'vîrfurile'(184,II 45)< cima,commerciu(129)pe lîngă cottunerţ(1721
< commclcio,coturontitulu-ţ
(173)< conlroniate'a compara',a conauistă'cuceri'
(II 264)< concuistate,consiliu'sfat' (141,II 134) < cotisiqlioşi lat. consiltum
esactă (42, 57), eserciţii(36),esilat (68),esson.ă'Îndeamnă'(15)< esottare,estrcordinar(46),testa, in "Îmijoacă [esta" (179),quetra 'război'(60,199)< it. guerra,
fr. querte, iinotiuţ'inul' (93) < ttno, mahină(170,Il 49, 58),pe lîngă maşine(228)
rncnovram'manevram'(201) < manevrate,matematicii'matematicienii'
(58, II 251
< it, matematici,ocielenfal(61,II 120)(scris'l'l)< it. occidentale;partituri'partide'
(65,216) < it. partii', ieilessii (142,152,II 135)< tlilessioni,sobbatiu'sîmbăta',
(163)< saba/o,dublul b cxplicîndu-soprin teoria lui Eliadeprivitoarela grafia
cu consoanădublă in proparoxttone,teorie greşit motivatăcu legea accentului
din limbaliltină,selvaei'sălbatici'(128)< selvaggi[pl.],soldi 'bani' (254)< soldJ
(termenulel rămasîn limbaromânăîn numirilecontabiliceşti"sold creditor"""sold
debitor",tempestă'furtună'(135)< lempesta,usanţă 'obicei,uz' (88,II 100,140)<
UQl1za.
In volumulII al Călătoriilorlui GuIliverapar alte italienismeprecumo:
'abonelanţă (186),academiei'academicieni',acent (14), aproposito(sic) (56),
aralfU'plug' (54)< it. atalro, lat. atatwm, arpe 'harfe' (16),canceIier'cancelar'
(265)< cancelliere,coronal(88),cran 'craniu'(70) < it. crano, fr. crane,a cu/ma
'coplt,şi'(102)(în "mă culmă cu") < cOlmare,cmă 'grijă' (222)în "au cură de"
harmocura eli,desbalcăm(120),după it. sbarcareşi fI. debarqller,a dittcri,în "nu
differiam"(156),explicabilprin it. dilferirc,domestici'servitori' (16, 150)< it.
domesticişi fI. elomestiques,
ecuilibm (32), fisicii 'fizicienii!'(31) < it. fisici,
Irescheţă(111)< freschezzo,gerg 'dialect' (182) < gergo, mgenuitate'simplitate'
(191)< ingenllitCr,
intor/unal'nefericit'(255)< it. sfortunaloşi fr. infortune,jllmăta
'Jumătate'(99),formă.popularăpusă în circulaţiede autOrprobabilşi sub influenţa
lui melC!din italiană,lavandă'spălare'(273)< J'avanda,
licuow!ri(187,188)
< liquori,
magră'slabă' (86)< magro,-a, manificinţă(27),mantele(259)< mantello,man/eIJa,
5 Pentru daie de amănunt,vezi D. Popovici,op. cit., În care şi bibliografia
respectivă.
(,Pe cele întîlnite şi in volumulI al traduceriişi deja înregistratenu le
enumerăm,
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maritaqiurţ(221)<: maritaggi,medicina'leacuri' (67,68) < it. medicina,lat. tnedicitia, naraţie(57,159) < narrazioneşi lat. nartatlo,nativ (98) < it. nativa,lat.
naiivus, a preferi,în "au preferlt"(264)< preietire,ptejudiţiu (268)<: it. pregiudizioşi fr. prejudiee;pronunţia(162)<: pronunzia;reqotaie 'dăruire' (223)<
it. reqaiare, sioiia, in "cu sforţa" (28),siorţatn'fortam'(157)< slotzate,spoliam
(270)< spoqiiate,a stima,în "te-ai stima" 'te-ai socoti' (111)< it. stimare,susti,
nul de fr. esiimeti stanta 'cameră' (51) < siariza,existentşi acum în limba romană în "a stanta o sumă de bani" (şt este influenţăintermediarăgermană),il
svaputa'a evapora'(5:3,57) < svaporare,tinlura (53, 55) 1\ it. tintura, corobora!
de fr. teinture, vtnqatot
i (231),după it. vinei/ori,vulneroi (146)< vuineruto.
ln 18481. D. Nequlicitipăreştela Bucureştiacel dicţionarcunoscutpe care
îI Intrtuleezăsemmficativ"Vocilblllaruromânu--- de toate vorbele străbune
repriimitepînii acum în limba română,şi de toate quelle que suntu a se mai
pritrnl d'acum înainte, şi mai allesu în sciinte". După dedicaţia ,,,la părintele
litteraturelromâne",autorul afirmă in prefaţă că "singurul scop al publicării
ecestuivocabulara fost de a facilitaîntellesulcărţilor ce se tipărescastăzi într-o
limbă curată şi radicală
...". adăugîndcă "va fi o mare mîngîierepentru autorul,
că a făcut un mic servitiulitteratureiromâne",In continuareNeguliciîmpărtăşeşte
intenţiasa ca la a doua ediţie, să dea "acest vocabularcomplect,cuprinzîndşi
toate vorbele celle cunoscute".Intenţia sa n-a avut urmare, Încît astăzi putem
Iace aprecieridoar asupra primei ediţii a dicţionarului.Este un dicţionarcurios,
In primul rînd pentru motivulcă autorul include în el, pe temeiulunui purism
evident,un număr de termeninecunoscuţiîn limba românăde atunci, sau avind
o existenţă sporadică, orală sau scrisă, este încă greu de precizat, în limba
noastră cultă. În al doilea rînd Negulici,în naivitateasa Illoloqică,crede sau
numai simuleazăaceastă credinţă,că termeniide origine latină avînd circulatlv
cultă au fost "repriimiţi"în limbaromână.
În adunarea şi, ca să spunem aşa, prospectarea:Iexiculuineologicpentru
Vocabularulsău, Nequlici,Ca şi în scrierileprecedente,s-a orientat spre latină,
francezăşi italiană.Însă deosebireaîntre atitudineasa anterioarăşi cea din 1848
constăpe de o parte în accentuarea"radicalismului"
lingvisUc,pe de alta în
folosireape scară largă a sursei italiene. in direcţia aceasta inqluenţaexercitată
asupra sa de Eliaderămîne incontestabilă,Ne propunem,în cele ce urmează,să
o supunemunei analizaatente,fără Însă a risca precizăriîn legăturăcu faptuldacă
un vocabulsau altul avea pe atunci circulaţi",sau era numaipropus de autor, pc
baza cunoştinţelorlui de latină,francezăşi italiană.
ConsecventCll criteriulsău din 1846,imprumutatde la. Eliade,Nequlicifoloseşte,conformmai ales cu italiana,consoaneleduble ca în : accedete,accelerare,
accent,acces,accidentetc., scrisecu '1'1,ceea ce Înseamnăcă sursa era exclusivitaIiană.In cazulluiaccedere, paralel cu soluţiaItahanăse dă şi cea Iatmă,indicată
prin grafia akceâete, în acctinuuare,apţnoiundate,altac ş.a., se imită grafiileitaliană.şi franceză; în cazurileaccllsaţie,alieetie, annllnţiareetc., contribuietoate
trei izvoarelearătate. Alteori, ca în abastardire,acuarelă, aleuru, alegreţă etc.,
care sînt neîndoiositaliene,dubleta din limba de împrumuteste redusă,conform
foneticiilimbiiromâne.Dimpotrivăautorulo extindeasupraunor cuvinteunde, cum
s-a văzut,nu are o justificareistorică,ci una eliadistă,ca în asemmenea,
sllnnele,
opilll1ie,
/raggereetc.
Pe ex- Neguliciîl modifică,în continuare,în felul limbii italiene: esaet,
esagerare,esamin,escelent,escepţie,escesiv,esi], espeditor,estraordinaretc., deşi
nu toate cuvintele.respectiveau la bază termeniitalieni.
Se adoptă grafia -s- (pronunţatz), ca in latină, italiană,franceză: aCC1.lsare,
ra(.lsă,civj1jsaţie,
esil, mlsfca,totuşi!cazmil,corroiv etc Acolounde -s- era pro-
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nuntat în româneştes, îl păstrează:asemenea,desitateetc., însă în neologismese
urmeazăgrafia surselorde imprumut:concessie,confessie,discussfe,demissie,cu
abaterica qrosiertate,tmposibbl)s.a.
In privinţalui qu din toale trei limbilede imprumut,din două, sau numai
din una, Negullci,inconstantcum este, şovăie între una, două sau trei soluţii.
Astfel propune: aktlon (după franceză),aeuilon (după italiană) şi acvilon (după
latinaîn pronunţarearomânilorşi a altor popoare).Pe lîngă aceastaîntîlnimsolutii
ca ekilibru(ca în franceză)şi ekuilibiis(ca în Itallenă),Iar acuarelă,elocuintds.a
(exclusivca în italiană).Pe de altă parte, in soluţiadublă acuflinşi acvlllnnu se
face apel la franceză.
Adaptareala limba românăa neologismelor
Iatlno.romanlco
conţinîndgrupul
ser este pentru Negulicio problemăpe care nu se decides-o rezolveintr-un fel
sau altul. Astfelpentru un termenca iasctnatio,el propuneo primă solutiefascinaţie (dupănomlnativullatin), CIdoua, faştinaţie(după norma lat. scite > rom.
ştire), Cltreia, iastnaţte(dupăit. fascinazioneşi nominativullatin, în -ieţ, preferată
de autor.
Sufixul-esse din limbafrancezăîl transformăîn -eţă potrivitnormeifonetice:
lat. -jtJt.l> rom. ·e(a)ţă,avind în vedere şi solutia italiană -ezra, ca în cazurile
iotteretâ,nobîeţă,pentru care pleca de la ioiteresseşi noblesse,căci în ttaltană
cuvinteleacesteaau aspectultortezzaşi nohlltă.Alteori,ca de pildă în qeniîieţă,
baza de plecareera italîanulgentilezza,din care a fost imprumutatfr. qentiltesee.
Politeiă îşi are origineaîn Ir, poIitesse,intrat în italiană sub forma poliiezza.
Pentru jusletă ş.a, sursa este triplă: lat. justitia, Ir. ţustesse,it. giustezza,reprezentîndevolutianormalăa bazei ţustitia, existent în italiană.şi sub forma cultă
qtustizta.Sufixul-oae < lat. -alicum al neologismelorde provenienţăprobabil
lrencozăeste reda! prin -oqin,după so1eţfaitaliană -ag(g).lo:ovontaqiu,cartikiqiu,
cotsaqiu,furagill.
Prefixuldes- (it. dis-) se întîlneste mai frecventdecit de- (după franceză).
Totuşi între descopitareşi decapitare,âescolorareşi decolorareetc. s-au impus
ultimeleforme.Pe ce, ci, autorulîl rezolvăcu te, ţi şi ce, ci: auspiţiuşi ausptciu,
:;iJicill,ospiţiuetc.
l'entru grupulgn din latină, corespunzător
lui gn in italianăşi franceză(pronunţat n') autorul Vocabularuluipropunesoluţia graficănn: inconnfto.innoranlă,
dar şi ignoranţă.
Trecînd la prezentareamaterialului.lexicalde oriqine clar italiană, retinem
următoriitermeni:
Abastardire'a strica starea primitivă',accenlare'a pune ton pe o vocală',
flccesibbil,
acces,accident(toate scrise cu 4'1, conformpronunţăriiitaliene),acaciu
şi acada 'salcîm" acc1imatare'a aclimatiza',accol:ciare'a se găIi..., a-şi pUlH'
conciul, conciura sau eoifura', acconciator,acconciatură,aecuraiefă 'îngrijire',
acuarelă,adoware 'a împodobi',alegm, aJegretă,alJegro,altetă, annunţiare,anno··
raţie,antenaţi'cei născuţiînainteanoastră'"appendice,appogg.fatură,
arpă, armatură,
arrestare 'a opri', alfifice <: artefice şi! lat. Qrtilex'meseriaş',associare,as/uţie
'fineţecu răutate',atroce,alldace,(lnclacie
/\ audaciai lat. aadacia,audado8(după
audacieux),aureu < aurea, lat. aurells, auspiţiu şi auspiciu, aussiIiar pe lîngă
oLlcsiJiar,
avan-guardiepe Ungăavan-qardă< fr. avangarde;bandieră,pe lîngă ba·
nieră 1\ fr.baniere,bateI 'vas de apă', belveder;capaceparalelcu capabbiJ,capriciu paralelCllcapriţ (capriccioîn pronunţaregermană),cartă s.L 'hirtie', cartilagine.
cavală'iapă', cimă 'vertex',codică/\ it. codiceşi lat. codicem,deşi în ambeleeste
de genul masculin;pe (!oJ1atie,
autorul il echivaleazăCu termenulromânesc'gus·
tal'e'. C'eeace ne obligă să ajungemla it. colazione,avind aproximativacelaşj
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sens, şi nu 11\collozionecare înseamnăcu totul altceva; comics.m, 'actor comic'
pste la origineun latinism,dar el capătă o întrebuinţarelargă mai ales în italiană,deşi substentivărtde felul acesta întîlnimşi în germană(Eminescuva spune
muste 'muzician',după aceleaşi surse): conqediu 'voie', conJin 'hotarul unei
tărl', consecuen/< it. consequenieşi, lat. consequentem,
consuetuâineparalel cu
eonsueludd(după lat. consuetudoşi fr. cOl1suelude),
comică [sf.] (poate după it.
comice),cruciată(dupăit. crociataşi dacapo,denunţiare,desoccuoat'fără lucru',desuetudine(It. des- şi âissuetudine]
peUngă tiesuetudă(lat.,fr.), discepol,discussie,eiiicace,
ecuator, ecuaţie, ecuesiru, ecuiiibrupe lînqă echilibru(fr. equîlibre],elocuinţă
(după it. etocuenzaţ,imeţă, frescheţă,forţă, iuib, iurbetie (it. turbo, iuibetia,
intrate şi în franceză),gabbie 'colivie', qelosie,gendarm,gendarmerie,gir 'ocol'
< it. qiio, de la care în rom. expresia sens giratoriu,gambă,querră 'război';
impaţienţă,inconnito,il1cuarto,indece,inilesîbbil,infJuire'a influenţa'cu varianta
iniluate,ignoranţăşi innoianţă, languize'a lînoezi', larqo /ocandă 'locuinţă de
închiriat,han' şi varianta.curioasăiocanlăj makină,scris şi machină,manovrare
'a face manevre',massimă,tnelioraie< it. lliig1iorare,
adaptat după fr, atnelioter,
mesană< mezzana'vela din mijloc', mistuIă 'amestec', mOllark;oJivd 'măslină',
olivu 'măslin',opperă 'lucrare' şi operate, orizont < orizzonre,oichestră,ospiţiu,
paqiu 'pa]', parentesă,ţ.asaqiu, poitenţă,paviment 'caldarîm', perioâ s. m. 'frază',
petptesîtaie,ponieiice,a pteierite 'a prefera', presl "prqmptus".presteţă,pretest,
pretestare,proibire 'a opri', puntualitatepe lîngă punctual: residentă, fe'vestire
'a Îmbrăca.',lOmaIl!ă'cintec tinnăr', lOman(ieI'Rutor de romanturi'; scaIpe!
'cutit de chirurgie',scheietm'schelet',schiţă,seortă 'escortă', sCOr/are'a. escorta',
scritoriu 'masă de scris', seu/pire şi sculpare 'a sculpta', secol, selvă, sfidare, sit 'poziţie de loc', somariu, spaţios, speranţă, spuntare pentru care se
dau sensurilecurenteşi in italiană'a se ivi" a se arăta, a se naştei a. da colţul
erbei, a da muggurul: a se ivi aurora', stampă 'tipăritură',stantă 'strofă, cammerll', stradă 'ulliţă', s:raniu, subordinare a. suppune', ,ţl1pplică,svapora,e 'a
evapora', sveniment'leşinare', 5venire 'a leşina', svellit 'leşinat'; lerwtă, Irio,
I(santaşi tlS 'obioei'; vergine'f<'cioară'"
vestire 'a se vesti, a se îmbrăca',violenţă.
Intr-un număr apreciabil de neologismeînregistrate de Vocabular sursa
italianăapare mai mult sau mai puţin cOncuratăde cea latină şi ţanceză. Cerce.
tătoml întîmpinăserioasedificultăţiîn identificareaizvoruluiprim. Socotimtotuşi
că s-a.rputea alcătui o listă, relativă,de termeni,în adoptarea'cărora autorul va
Fi avut în vedere mai întîi paralelismulitalian-latin.Considerămcă s-ar încadra
in aceastălistă neologismele:
amicitie (it. amicizia,lat. amicitia),pe lingă amicie (calc după prietenie),
anlecedent(it. antecedente,lat. dn/eeedel1tem),
aratru (it. ara/ro, lat. aratmm),
arcan (it. arcano,lat. areanus)'mister'; ('(IV(it. ('ava, lQl. cavus,',('el!e!(it. cella,
lat. cella) 'cămară',cl1s10d(it. custode, lat cL!stodem),
eustodiIe(it, lat. custtldire); depasit (it depasita,lat. depositum)
; elogiu (it. elogio, lat. elogium):
faceţie (it. faeezia, lat. fac€tia) 'glumă', facil (it. facile, lat. faciIem), famă
(it. fanw, lat. iama),paralel cu faimă, Îaslidiare(după it. tastidia, lat. iastidium)
şi verbulJastJdire"a căusa desgust,neplăcere,tediu, urît", fine (it. fine,lat. tinem),
flagel (it. flagel/o,formăcultă, pentru motivulcă grupul fi nu evolueazăspre ii,
ra in florem> liore, lut.. Ilagellum)
1 gmţie; MiI (it. idilJio,lat. idiJJillm,paralel
cu idild, după franceză),imaggine,immortal;martiriu(it. martirio,lat. marlyrillm),
matematic(it. matematico,lat. mathematieus)'matematician',mendic (it. mendico.
lat. mendicus)"cerşător",mendicare(it. lat. mendicare),mUr(it. muw, lat. murus),
nece.sariu,
l1egligenţă
(it. neUligeIlza,
lat. negligentia),
nu.bă(it. nube,[f.I;lat. llvbem):
omNtere(il. omettcrcsi .1<3t.
miffere),onestate (onestaşi honesla1em)
şi onestitate;
pailid(it. palJido,laI. pctllidus),
nennulă(it. pennello,la.t.pennulo)'pensulă',pernicios
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(il. pemicioso,lat. pemiciosus),·
p06essor(it. possessore,lat. possessor],principiu(il.
ptlncipio,lat. principillm)'începnt'şi ptlticip,psaltetiu(it. salterio,lat. psalierium),
rellllnţiare(iL rillllllziare,lat. renllntiare),spectacol(spettacoto,lat. speciaculumţ,
spinii (spirite,lat. spÎritum),spoliate(spogliare,lat. spoliate
ţ 'a jefui', studios(sta.
âioso,lat. studiosusţ, tetapestăttempesta,lat. tempestas]'furtună',torace (it.torace,
lat. thoracem);van (vano, lat. vcnurn),velă (vela şi lat. veia], ve.ritate(verita,
lat. veritatem),vitiL!(vizio,lat. vitium).
In alte cazuri izvorulitalian este sustinut mai ales de cel francez:complice
(it. complice,fr. complice),costum (it. costume,fr. costum)'costum de haine',
evetitnlliu(it. vetitaqlio,fr. eventai1),femelă(it. iemella,fr, iettielle],immediat[il.
immediato,fr, immediat),politecnic(it. poIitecnico,fr. politechnique],leliev (it.
rilievo,Ir. teliei], simutianeu(-it.simulioneo,fr. simultane)etc.
Materialullingvisticaici prezentatne oferă imagineaunui autor tributarîndeosebi lui EliadeRădulescu.Ştirile istorice asupra lui I. D. Nequliciarată că el a
făcut parte din grupul elladist. Mai mult însă decît alţii el a acceptatsubstantial
teoriileşi practicalui Eliadeprivitoarela problema,la ordineazilei pe atunci,a
formăriilimbiiromâneculte. Ca unul care a stat doi ani în Italia, alunecareaSel
treptată pe panta italienismuluiprogresival lui Eliade îşi are explicaţialogică.
Multedin imprumuturile
sale italieneau rămas ca o tentativă"pe cale ocolită,în
direcţiaJatinistă.Astăzi ele apar ca un documentîn plus asupra frămîntărijcărturarilorvremii pentru a găsi mcdalitătilede modernizarea limbiinoastre culte,
Ca atare efortullingvistical lui Neguliciîl înscrieprintre patrioţiigeneraţieidin
1848,care şi pe această cale s-au osîrdit să ridice poporul din care au făcut
parte. Dacă o bună parte din soluţiilelexicaleşi fonetice,mai ales, preconizate
de el au rămas în epocă, cele mai multe s-au impus.Cele din urmă se întîlnesc
îndeosebiîn. scrierile.publicaleîn anii 1844şi 1846.In 1848,cu Călătoriilelui
Gullivetşi 'vocobuloruţroman, manieraclar ilalienistăa autorului Înseamnăo
exaqerarece-l situeazăîn afara căii de evolutie normalăa limbii noastre culte.

