OBSERVATII ASUPRA VOCABULARULUI
LUI SAMUIL xucu
DE
lAMFIRAMIHAIL

SCRIERILOR

Scrierile lui Samuil Micu, unul dintre cei mai Iecunzi cărturari
români de la sfîrşitul secolului al XVIII-lea, prezintă un deosebit interes pentru istoria limbii române literare. Limba operelor lui nu a constituit pînă acum obiectul unor studii speciale. Cercetătorii care s-au
ocupat de viata şi activitatea lui Samuil Micu au avut în vedere mai
ales părerile sale linqvistice şi locul pe care-I ocupă el în cadrul activităţii Şcolii ardelene. Rornulus Todoran a studiat contribuţia lui Micu
la crearea terminologiei juridico-admîntstratlve din Transilvania. pe
baza manuscrisului său intitulat Statuta sau legile scaq)nelor săseşti, în
articolul Contribuţii la studiul terminologiei juridica-administrative româneşti din Transilvania de la începutul secolului al XIX-lea', iar; 1.
Lungu a semnalat, în lucrarea Meritele lui Satmit! Mieu în problema
creării terminologiei î.iJozoficeromâneşti 2, importanţa traducerilor filozofice ale lui Samuil Micu mai ales din punctul de vedere al istoriei
filozofiei din ţara noastră.
În articolul de faţă vom încerca, pe baza materialului extras din
operele sale tipărite, să scoatem în evidenţă trăsăturile caracteristice
ale vocabularului lui Samuil Micu şi să stabilim contribuţia lui la îmbogăţirea lexicului limbii române literare.
Opera lui Samuil Micu se compune în cea mai mare parte din
traduceri şi prelucrări, dintre care scrierile filozofice sînt cele mai
importante, Formaţia sa de poliglot -- cunoştea la fel de bine Iatina.
greaca, germana, maghiara (mai puţin franceza), ca şi româna - i-a
permis accesul la o vastă .Iiteratură. Prin traducerea lucrărilor lui Frid.
1VeziContribuţiila istorialimbiiromâneliterareîn secolulal XIX-lea,val. III,
Bucureşti,1962,p. 103-137.
2 Vezi "CercetăriItlozorice",
II. 1955,nr. 4, p, 301-310.
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Baumeister : Loghica 3, Buda, 1799, cele 2 volume din Leqîte firei, itica
şi poiitica SlQufilosofia Gen lucrătoare, partea a doiul Filosofia oco
lucrătoare a rinduielelot dreptului firei, Sibiu, 1800, precum şi Elica,
Lnvăiăusr«:potiticeoscă şi Metafizica, rămase in manuscris, Samuil Mieu
a contribuit la popularizarea ideilor înaintate ale filozofiei luminilor.
avînd de înfruntat qreutătile inerente unei prime traduceri de acest fel
in limba noastră. Lipsa unor termeni adecvaţi în româneşte pentru
exprimarea gîndirii filozofice a neces'itat un efort susţinut pentru găSIrea echiv alentelor potrivite. Într-o epocă în oare limba română literară
încă nu se perfecţionase. terrninoloqia filozofică din aceste scrieri este
o dovadă a căutărilor sale. Alătur.i de elemente ale terminoloqiei filozofice care erau în circulaţie, Micu introduce o serie de neoloqisme sau
calchiază termenii străini. Traducerea Bibliei, publicată la Blaj, în 1795,
a impus, de asemenea, mînulrea unui material lexical imens,
Studiul lexicului din scrierile originale, ca Propovedanie sau 1510
rta, lucrurile şi tnttmplările românilor, dezvăluie alte aspecte ale scrisului său, caracterizat. de astă dată, prin vocabularul ce era familiar
autorului. O comparaţie Între lexicul scrierilor ortqinale şi cel al traducerilor lui Micu arată cît !le mult a contribuit el la modernizarea limbii române, mai ales prin traduceri. Fireşte că procesul de modernizare a limbii române nu se reduce numai la lexic şi nu se caracter]zează numai prin împrumutul de neologisme. In ansamblul operei sale
se constată influenţa puternică a limbii textelor religioase 4. În mod
deosebit însă interesează modul în care el a folosit elementul popular.
pentru va putea aprecia în ce măsură elemente de circulaţie locală in
momentul respectiv au putut fi introduse, prin intermediul scrier.ilor
sale, în limba liter ar ă.
Samuil Mlcu foloseşte numeroase cuvinte româneşti mai vechi, ele
origine latină, ieşite din uz mai tîrziu, dar care circulau, în bună măsură,
la acea dată: aâăpt: "a da de băut unui om" (B, 172I 535d5, adăoga fiU
3 D. PopovlcI,
La IitteratureroumaineCII'epoquedes tutnieres,Sibiu,1945,p, 139.
LLungu,op, cit., p, 305şi Porupi
liu T'ecdoru,Izvcaieteluctărilorde filozofietraduse
şi prelucratede Samui./}Vlicu,
în "Studiişi cercetăriştiinţifice-- filologie",Iaşi, XI
(1960),fasc.2, p. 237,citeazăca prototippentru traducerealui MICU
ediţia din Cluj,
1771,a lucrăriilui BaumeisterLa Bibliotecacentralăuniversitară"M.Eminescu"din
[aşi se păstrează,sub cota 1 5748,o altă ediţie,încă nesemnalată
: Elementaphilosophio»recentiorisusibtisiuventuiisscbotasticaeeccomoâotaci pluiibussenientii«
exempltsaueex veterumsctiptotumrcmanorummonimentisiîlusirata,Frld, Christ.
Beurnelstert.
Editia noviss.ime
Viennae,Typis Ioan Thomaenob. de Trattnernsac.
caes.[eg. aulae lypogr.et 1)1bliop.,
1'774,586+14p. în ct.\..rsul
lucrăriine vom referi
la ediţia din 1'774.
Nu am putut consultastudiul,în manuscris,al lui G. Ivănescu,Term.inologia
filozoficăromâ.neascd
de pînă la 1800.J. Byck,în articolulVocablllaruiştiinţific051
tehnicÎn limbClromânădin secolulal XVIII-lea,în "Studiişi cercetărilingvistice",
V (1954).
nr. 1--2,p. 3143, nu se ocupăde nici una dintrescrierilelui SanmilMieu.
4 "SamuilMicllare în generallimbavechilornoştri scriHorireliCjioşi",
S. Puş·
cmiu,Limbaromână,vol. I, Bucureşti,1940,p, 373.
.
5 Listascrierilorconsultate,cu siglelerespective,se află la sfîrşitularticolului.
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se recăsători" (13,23J), osezomint "dispoZ'iţie dată de o autoritate suverană" (B, 841tl, cap "capitol, paragraf"(B, I, XIIId, căpeţe! "capitel"
(B,912),chiar "clar" (B, IXj, Tm, 4, FI2'238), a se cuceri "a se smeri" (P, 87),
cuuaxiu: "a lua hotărîre, a decide" (1'12,284, Ls, 186), duroare "durere"
(P, 50), famen "eunuc" (Tm, (368), itastni-ă "copil vitreg" (1'12,344),
impărecliiete "despărţire, învrăjbire" [Tm, 125), iniort, intoorta "întortocheat" (B, 519j I 52(2), judet "judecător" (Ls, 8), Ieqiui "a se judeca" (T1ll2I 59, Ls, 14), misel "să.rac" (B, 527j, Tm, 133), pleca "a indemna" (sens neatestat în dicţionarele limbii române) : "bărbăţia ... pleaco.
pre orn să facă mari lucruri" (T111,79), rost "gură" (P, 38), vid "a trăi"
(P, foaia de titlu, versa).
Sînt frecvente şi cuvintele latineşti moştenite, unele arhaice, a
căror folosire, regională, s-a perpetuat. în sensul atestări i lor şi astăzi
în graiuri. Este cazul unor cuvinte ca: amuta "a asmuti" (Ls, 171),
lIpleca "a alăpta" (P, 86), carle "scrisoare" (Trn.113), casă, cosi "căsnicie"
(Tm, 249). oasnicş "persoane care locuiesc împreună intr-o casă, formind o familie" (Tm. 234), cădiniă "competenţă, drept" (Tm, 31, Tm2,
205. Ls. 40, Si. 224), cerbice "grumaz" (Tm, 127). cerca "a ruga" (P, I).
o (se) comuxia ,,8 aduce jertfe; a înqriji de sufletul celor morţi"
(P, 82, Tm, 136, Tm2I 198) sau "d incredinta cuiva pe cineva" (NB,
148{, F12, 383), creâinceti s.m.sq, "chezaş, ostatec" (Tm, , 309, FL2'
;329), delunqa "a îndepărta" (Tm, 165, FI..!.• 248),întIcuma "a se
înarma" (P, 137), involbti "a holba ochii" (P, 5), mărturie "martor"
(Ls, 25, 114), trapăcl "alergătură multă încoace şi încolo" (P, 88,
Ls, 16).
Elementele arhaice, citate mai sus, ca şi cele regionale din scrierile lui Samu.il Mieu -- in număr mare şi, mai ales, cu o frecvenţă
ridicată
sint indiciile unei opere scrâse pe înţelesul poporului.
Cuvinte de origine latină a căror circulat.ieste şi ra şi pe t:impuI
lui Micu strict regională, aparţinînd şi qr aiului criseam. demonstreaz.ă
că autorul nu le-a putut lua decît din vorbirea ele acasă: ai "usturoi"
(P, 40), amurte (Tm2, 45) (in contextul de la această pagină cuvîntul
pare să aibă sensul de "d schilodi", ncatestat de dictionarele limbii
române: "sau ii taio sau îi cuisiite vreun mădulariu. Ca U.l1ucigătorl
de oameni să va judeca"). wenă şi attnă "nisip" (B, 5311. NB, 2441),
iiia "fiică" (Tm2, 101).
Limbii literare a epocii îi erau specifice diferenţele regionale i nu
putea fi vorba la! acea dată de o limbă de cultură unitară pentru toate
provinciile. In domeniul lexlcului, în Transilvania, mai mult decît în
celelalte provincii circulau elemente arhaice de origine latină şi o
parte din acestea le-am înregistrat mai sus.
De asemenea, caracteristice. în primul rînd, pentru Transilvania,
deşi unele circulau şi în Moldova, sînt regionalismele de origine maghiară sau germană, care Se întîlnesc şi în scrisul lui Micu: alesui
"a pîndi" (P, 43, B, 8382, F12I 282, Ls, 190, Si, 1(9), amirui "a cîştiga"
(Ls, 18). amistui "a digera" (Tm, 260), banat "stare de durere sufletească" (Tm2' 304), bănui "a regreta" (Till2' 304, 320), biciului "a eva,
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lua" [Ls, 60), cetlui "a leqa strîns" (Ls, 36), chezeş "chezaş" (Ls, 164),
ctiilin "deosebit, separat" (Ls, 27), cirtă "sfert" (P, I, 16), copirşeu
"sicriu" (P, Il), cortel .Jocuinţă, gazdă" (Si, 236), âărab "bucată" (F12,
334), iăgădaş "promisiune" (Tm2' 272), a se făgădui "a se devota"
(B, 262), ielelui "a garanta" (Ls, 158), găzdae "chiabur" (FI2, 296),
tiiuieu. -eauă (Si. 252), hotaits .Jiotarmc. limitrof" (Ls, 155), Iămpa5
,,fe1inarll (Si, 107), tnaistet "maistru" (Ls, 5), modru "posibilitate"
(Tm, 79, Si. 184), uemeşuq .moblete" (Si. 125), oher! "călău, gîde';
(Tm, 258), potecâies, potică "farmacist. farmacie (Tm, 263), dar şi
opotică (contaminare între apotecă < germ. Apotheke şi potică) [Tm,
149), socoteotă "opinie" (Tm, 289), troni "arvună" (Ls, 152),
Rcqionalisme de aceeaşi origine, folosite în textul Bibliei, diferenţiază traducerea lui Micu de cea din 1688. Bată: "cel puţin, măcar,
barem" (B, XV). costa "c'OŞ"(B, 792), coştei "castel, fort" (B, 8362, Si.
87), iirez "ferăstrău mic cu pînza foarte subţire" (B, 551), gaz ..gunoi.
murdărie" (NB, 582), tticelui "Ciînşela" (B, 8121),primb "garnitură la
haină" (B, 791), tilni "a întîlni" (B, 33Jl, apar numai în textul din 1795.
Nu intenţionăm să facem o paralelă între cele două traduceri ale
Bibliei. totuşi menţionăm că traducătorul a reuşit să atenueze lipsurile
traducerii precedente care avea "Întunecald şi încurcată aşezare şi
întocmire a graiului românesc şi mult osibit de vorba cea de acum
obicinuită", cum spune Mieu în prefaţă (B, 1).
Ţinînd seama de evoluţia limbii literare în decursul unui secol.
Samuil Micu caută. să îmbunătăţească exprimarea, însă inovaţiile sale
sînt mai ales de natură. stilistică. O înregistrare izolată a cuvintelor
care se găsesc într-o versiune dar nu există în cealaltă nu ne îngăduie să surprindem superioritatea traducerii lui Micu. ci este necesară o analiză multilaterală, care să. precizeze adevărata contribuţie a
limbii acestei opere la. dezvoltarea romănei literare. De aceea nu ne
vom opri în lucrarea de faţă la această problemă specială.
Elementele regionale, prezente în limba scrierilor de la sfîrşitul
secolului al XVIII-lea, nu au fost acceptate decît în mică măsură de
limba literară. Multe forme regionale (sau populare), deşi au fost
folosite În limba scrisă de Samuil Micu şi de alţi cărturari din acea
perioadă, iar unele au pătruns ulterior în limba Iiter atur'il, nu au
devenit totuşi literare.
Se pune deci problema detasării acelor aspecte prin care Samuil
Micu a contribuit efectiv la dezvoltarea limbii literare. Dar elementele
regionale atestate în opera unui latinist sînt interesante, din alt punct
de· vedere, pentru ilustrarea neconcordanţei dintre tezele saăe teoretice şi limba scrierilor lui. Elementele regionale sînt tot atît de
semnificative pentru scrisul său ca şi neologismele! In timp ce, teoretic,
Micu recomanda folosirea cuvintelor de origine latină, în limba scrierilor sale se întîlnesc în egală măsură şi cuvinte de orăqină veche
slavă.
In scrierile cu caracter religios se perpetuează folosirea termenilor
bisericeşti de origine slavă, intraţi pe cale literară, pentru că în limba
literaturii religioase tradiţia unei terminoloqii specifice se irnpusese,
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indiferent de provincia de unde provenea textul. In acest sens. şi Micu
se integrează marelui curent al scriitorilor bisericeşti care au contribuit
la impunerea unor norme literare supradlalectale.
Pe lîngă slavonismele care apar în traducerea Bibtiei. explicabile
prin specificul textului, termeni de origine slavă intraţi pe cale literară
am înregistrat şi în celelalte scrieri: btaqocistie "evlavie, credinţă"
(Tm, 193). boqoslovie "teologie" (Tm, foaia de titlu). cin "rang. demnitate" (Tm2' 211), clevetă "calomnie" (Tm. 122). ispovedatiie (formă
etimologică) (Tm2, 326), oamesnic s.m. şi adj. "locţiitor" (Tm, 26, Si,
259). năproznă "întîmplare groaznică, nenorocire" (Si, 107), neglasnfcă
"consoană" (Si, 58), obiciuă "obicei" (Tm2' 308), obşte "comunitate de
oameni" (Ls, 131), postanie "epistolă, tratatJ1(Si, 147), poitori "a repeta" (Tm, 4), ţuedanie "tradiţie" (Tm, 27), trezvite "deşteptareJ1
(P. 137). voinicie "libertate" (Si, 2).
Samuil Micu foloseşte şi multe cuvinte populare de origină sirbă.
bulgară sau veche slavă: chilăvire "mutilareJ1 (Tm, 124), a se
iscus! "a se face mai ager. mai isteţ." (Fh. 230). ieter! (neetestat în
dicţionarele limbii române): "dacă vreun cetăţean sau ţeleri sau
slugă va pîrî pre cineva" (Ls, 21). a se mărturisi "a declara, a admite"
(P, 10). minteuţd "haină ţărănească" (P. 40). năsărîmbă "poznă" (Tm2'
204), opăci,» opri pe loc, a reţine din drum" (P. 1), poiată "încăpere
mică pe lîngă casa ţărănească servind ca magazie" (P. 125). dar şi cu
sensul de "palat", în textul: "toate casele domneşti s-au zis palaţi
sau polăti" (Si, 2), potiîvos "miop" (L, 141),
In scrisul lui Micu întîlnim concurenţa, dintre formele arhaice. cele
regionale şi cele literare, pe cale să se impună. În acelaşi context. fără
să fie vorba de intenţie stilistică, apar cuvintele fur şi hot (..păzea oile
de furi... odată venind nişte hoti") (Si, 1, ef. Tm, 121, B, 122), iar
alteori lotru (F12, 286).
Pentru aceeaşi notiune Samuil Micu foloseşte fii un imprumut.
fie un termen regional. în funcţie de specificul textului. Intr-o traducere ca Filosofia Cea lucrătoare întrebuinţează rebetie < lat. rebelio
("făcînd rebeiie şi turburări asupra împăratului") (FI2• 398). pe cînd
in Scurtă cunoştintă a istoriei românilor preferă sinonimul regionaJ
cunuime < CUI Ut ( < magh.kurutz "rebel. insurgent.") + -Î m e. Sensul
de "răscoală" al cuvîntului curutittte. aşa cum reiese din textul următor: "În Ardeal au fost curutime. adecă răscoală" (Si. 78, 228). nu
est.e atestat in niciunul dintre dictionarele limbii române.
De asemenee, oscilaţia între calc şi neologism. frecventă la traducătorii de la. sfîrşitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al
XIX-lea 6, se întîlneşte şi în textele sale.Samuil Micu foloseşte atît
neologismul teatru (P. 41). cît şi calcul priveltste : "care comedii sînt
cu totul asemenea celor ele demult. care să făcea in privelişttle păgînilor" (Tm, 249).
6 Cf, şi concluziileDespineiUrsu,Din istoriaterminologiei
româneştiprivitoare
la. leatru (II), în "Studiişi cercetăriştiinţifice- filologie",Iaşi, XI (1960),fasc. 1,
p. 97.
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Rolul lui Samuil Micu, alături de cel al intelectualilor a rdeleni de
la sfîrşitul secolului ai] XVIII-lea în genere, a fost deci impunerea unor
forme literare, mai noi, atunci cînd acestea erau în luptă cu alte forme.
regionale, Circulaţia scrierilor lui Micu, dintre care unele au fost retipărite la Bucureşti şi la Buzău, sporeşte, din acest punct de vedere,
valoarea contribuţiei sale, Prin punerea in valoare a elementului
popular Micu duce mai departe limba cărţilor bisericeşti, Dar contributia sa la dezvoltarea limbii literare se caracterizează mai ales pri n
străduinţa de a găsi termeni adecvaţi pentru comunicarea unui text
stiintific,
Samuil Micu este unu! dintre cărturarii ardeleni care stă pe o
pozitie nouă, caracteristică etapei moderne a limbii române, literare,
El este .cel care introduce un număr mare de neologisme, în special
din domeniul filozofiei. Termenii neologici apar, aşa cum spuneam
mai sus, alături de elemente alle terminologiei Iilozofice care erau în
circulaţie, printre care termeni ca fiinţă "substanţă ", "esen \.ă1/, fire
"natură", lncepăuu â "principiu"7.
Procedeul folosit de NUCU pentru răspîndirea şi promovarea
neologismului este interes larea lui în text alături de un cuvînt corespunzător românesc, mai vechi în limbă. De exemplu, "Tomeneala,caTe
latineşte să zice contract: şi rumânii intr-unele locuri o zic leqătur ă alcăzas, contro tuş, noi lăsînd celelalte nume care tot atîta însămnoază,
mai adeseori intru această carte vom zice tomneală" (Tm2, 59) i ..parte a filosofiei care grecii o numesc practica, latinii moralis, noi în
limba românească Cichiemăm lucrătoare pentru că. ne învaţă ce trebuie
să lucrăm" (FI, 3) ; ..cînd spui că altul arc patimi sau fapte Tele... latinii
aceasta o zic calurnnie, noi o putem zice hulă sau năpastc" (F12,260) i
"arătare să zice in cu rmezise sau Jncunqiurătoare, grecii o zic apoqoqhica, latinii indirecta" (1., 152).
Aceste qlosări familiarizau cititorul cu termenii respectivi, aju tmd
astfel la impunerea neoloqisrnului. Faptul că Mim indică limba din care
a luat un cuvînt şi care este alta, uneori. decît cea dată de dicţionare
la. etirnoloqia cuv irrtulu] respectiv, ajută la completarea imaginii asupra
ehmologiei - multiple -- a acelui cuvînt. In majoritatea cazurilor,
fără ca imprumutul să devină abuziv, neoloqismele sînt de origine
latină 8: absolut (FI. 18). absurd (L, 152), anatomia (Si, 220), coţatie
..diplomă" (Si. 225, 227), comedie (Tm. 249), condiţie (Tm, 54, 2241.
consens (B, IVz I Vi l. contract (Tm, 115, Tm2' 59), creditor (TII12,70),
creditor (FI;]I 327), critic (L, 94), curiozitate (Tm, 112), dezvolt "explicit"
(Tm, 154,F12' 238), âiatectic "dialectician" (I., 111), element, -uri (P, 45),
filosofie (L, 9), iormă (L,94), qubernium (Si, 219), humor "lichid intercelular constituind mediul în care trăiesc celulele organismelor" ("Som7 Cf. G. Ivăncscu,Formareaterminologiei
filozoficeromâneştimoderne,înContributii la istoria limbii româneliterare in secolul al XIX-lea,vol, 1, Bucureşti,
1956,p. 171..
8 Neologismele
din manuscrisullui SamuilMicu,Legeascaoneloisăseştiau fos1
discutatede RomulusTodoran,op. cit.
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nul cel prea mult înmulţeşte humorii şi umezala") (Fls, 3'74), incita
(Ls. 89), inictitio (Ls, 32), tuaqhistratură (Tm2' 193), organ "mijloc, instrument de comunicare" (B,. IIIll, patrie (E, I, Tm, 113, 258), ptescripţie (Tmj, 135), publica adj, (Ls, 176), scolastic s. m. (Tm, 69,
Tm2, 299). titot "tutor" (Tm2, 174, 328), tronsactie (Tm2' 95), stat
"stare" (Tm, 16).
Unele cuvinte au fost împrumutate din latina mediev ală : maies
(L, 45) < lat. mathesis. glosat în Du Canqe, Gloss. infim. lat. s.v.. p, 321
"doctrină, Învăţătură care cuprindea aritmetica, muzica, geometria şi
astroloqia ", considerat qrecism în limba latină.
În alte cazuri. deşi Micu glosează cuvîntul ca şi cum acesta ar
exista în limba latină, realitatea lingvistică arată că el a creat forma
respectivă. sau că ea circula deja în limba română, De exemplu, cuvîntul conditionat, citat drept cuvînt. latinesc în textul "statul, altul. este
firesc desăvîrşit, altut Tpotiticesc sau cumu-l z'Î.C'latinii condiţionat,
adecă cu oarece socoteală" (Tm. 16), nu l-am qăsit în dicţionarele
consultate. In latina clasică a existat un substantiv condiiio.ronis şi un
adjectiv couditionolis, iar verbul corespunzător este conduio=ate.
Verbul românesc a fost împrumutat din fr. conditiotmer.
Atunel cînd face referiri la unii termeni. Samuil Micu are în vedem, ele multe ori, forma din limba greacă, deşi forma latină era
identică în aceste cazuri: lisă cheamă cu cuvînt grecesc axioma"
(L. 86), "acestea sînt teoretice. cum zic grecii" (L. 84). Şi alte cuvinte ca dilemă (L. 117), fenomen (L, 175), idee (L, 24, 25), monarhie
(B, 3501), practic-ă adj. IL, 17), sorit "categorie de raţionament" (L,
120), ies "teză" (L. 204) au putut fi împrumutate sau din latină sau
din qreacă. Mulţi dintre termenii filozofici au putut intra şi prin intermediul limbii germane, după cum şi arhitect (E. 372) sau oiestot (Tm,
78) < lat. architectus, qerm. Atchiiekt sau, respectiv, uifflstatum, qerm.
Atiesioi,
Accentul ne, poate ajuta, in unele cazuri. să determinăm elin .ce
limbă a luat Micu cuvîntul. Soiisma are accentul ca în limba latină,
spre deosebire do greacă unde se pronunţă
(j6cp!()'ta sau silloqhism
(L. 92) ca lat sv Iloqismu« faţă de qr. (JuHo'flO'f.l6<;;;
etimoîoqhie, 011110nimie,sinonimie (L, (7) ca in lat. etv moloqi«, homonvmia, sv noni»
mia faţă de 91". ETwlOAOriu,
O/Jovll/Jla,Ol1VUJVl],Ula
cf. şi sinonima ..... de
un nume" (L, 53). Citeodată notarea accentului este în spiritul limbii
române anaiis (L, 35), teorema (L, El?),faţă de lat. onalvsis, theorema
sau. gr. rlvrU\ljO'l<;;,
8uuP1Jlw.
Spre deosebire de majoritatea contemporanilor Sfii arcleleni,Micu
foloseşte neoloqlsmo neoqrecesti imprumutate direct, dintre care unele
sînI. raTe în limba romrlnd Jiiera,ră CIsecolului al XVIII-led şi, uneori,
încă neadaptate fonetic sau morfologic. M.ai ales în scoliile Bibliei
cuvintele de origine greacă aparr destul dei des. deoarece traducerea
a. fost fă·cută după un text gr.eC'esc.dar ele se întîlnesc în egală măsură .şi în celelalte scrieri ale sale. Paralelele date de Micu sînt edificatoare pentru determinarea circulaţiei tennenilor livreşti.: "apocrUa.
9 - C,1650
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care cuvînt elinesc însemnează acoperit" (B, 739), "dînd la ai sai
haslă = greceşte sintema : sămn" (B, 872j), "alţii cărţile paralipomenon le cheamă. cuvintele zilelor" (B, 348), "cum zic grecii, adiafora sau
fără deosebire" (Tra. 172, F], 27), .rperistasis. latineşte tircumstantii să
zic" (Tm, 60).
Cuvinte de oriqme greaca m scrierile lui Sarnuil Micu sînt: aposiosia "renegare" (Tm, 161), cbictu "ciclu" (Si. 141), cliio« "cler" (Si.
223), dioiitiost "a corecta" (B, XV), diaiă "testament" (Tm, 115), enchiclică "enciclică" (Si, 146), fisie "persoană care se ocupă cu studiul
corpului omenesc" (Tm, 2), gangrenă (Tm2' 263), baioctir şi liatactei
"caracteristică" (B, III I III2, Tm, 35), tiiturq (Tm, 263), hronologhie
(B, 239, 348), iâiotism (B, 1), ipotetic (Tm2' 95), issop (B, 63'2')'
matmă "lichen comestibil" (B, 67d, istrioti "actor" [Tm, 250), patadosis "tradiţie", paralelă, ptoieqomena "introducere" (B, 1), prolog "prefaţă" (B, 740), t itor "orator" (P, 126), seandală (Tm, 95, 217,
Tm2, 11), sctiimosire "schimonosire" (Tm, 89), sch.evoWdchia (B, 517).
scopos (B, Il, sculă "obiect de pret, juvaer" (Ls, 60), stil' 9 (B, 1), sttution
"struţ" (P. 56). teocraii«: (B, 213).
Majoritatea neologismelor introduse sau folosite de Samuil Micu
aparţin terminologiei filozofice. Confruntarea termenilor neoloqici din
domeniul filozofiei întîlni ţi în scrierile lui Micu cu terminologia altor
ştiinţe 10,relevă că, în anumite cazuri. neologismele respective au circulat în limba română cu sensul elin filozofie înaintea sensului din
alte ştiinţe, sau, cînd au acelaşi sens, au apărut mai întîi în scrierile
lui Micu. Astfel. corclaria (L, 88) este intrebuintat cu sensul din matematică abia în 1321. fenomen (L, 175) este semnalat mai tîrziu la P.
Maior, matematic s. lll.. pif'O'PIietă[l(L. () şi, respectiv, 45). apar la G
Şincai în 1810, axiomă (L, 86), problemă (1. 87), teoremă (L, 87). term'n
(1" 96), se Intilnesc în terminologia matematică abia în a doua decadă
a secolului al XIX-lea. Subiect şi predicat (L. 74-75) apar ca termeni
ele logică înaintea folosirii lor în terminologia qramaticală..
Alte neologisme, întrebuinţate în epocă în scrieri ştiinţifice de
altă specialitate, apar şi la Samuil Micu: ilielod (L, 14), practică (L,
17), teoretică (L, 87) sînt folosite şi de 1. Molnar,Economia stupilot ,
Viena, 1785. Ştiinţă ("şti'lnţa este avut, cu care poate arăta cele ce
zice"] (L, 11) este semnalat în manuscrisul traducerii operei abatelui
Delaporte, A toată lumea călătorie, 1785, şi în manuscrisul unui manual de Gtieoqroite 110ouă, 1780. Malerie (Tm, 278, L. 94, Flz, 281) este
atestat începînd ele pe la mijlocul secolului al XVIII-lea.
E normal Ca la Samuil Micu să întîlnim oscilaţii în adaptarea împrumuturilor, atît din cauza lipsei unor norme stabilite de redare a
9 Atestare anterioară.lui Budai-Deleanu,
despre care se credea că l-a folosit
intiia oară în limbaromânească;cf. Luizasi MirceaSeche,Limbaşi stilul lui r. Budai-Deleanuîn "Tiganiada",în Contribuţiila istoria limbii românenemre în se..
celui al XIX-lea,vol. III, Bucureşti,1962,p. 29,
10Comparaţiaam făcut-ope baza indiceluide la volumullui N. A. Ursu,Fo[·
mareaterminologiei
ştiinţificeromâneşti,Bucureşti,1962.
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neoloqismelor. cît şi din cauza provenienţei lor multiple. ExpeJiemia (Tm, 34, 1;12,227) < lat. experîetnia este scris şi speriiniă, după
cum apare ,5ipeJrlfmCv1't
pentru experiment. În acest caz akilc!ptaJrec:!
la
sistemu] fonetic românesc s-a făcut prin analogie cu cuvintele de
oriqinc latină moştenite. cu ex ;» s, en ;» in, -tia> -ţă";
În cazu] variantelor scătuiâli, scăndălisi, scăndălîzi oscilaţia. se
datoreste etimoloqiei multiple'. căci scăJ1Idălie un denominativ de la
scandal, în timp ce formele scătulălisi, scănâalizi provin mai curînd din
germ. skatutalisieten, decît din ngr. CJKavTCd,tZw.
Adaptarea la limba română a cuvintelor de origine latină tertninate în -s s-a făcut de multe ori sub influenţa pronuntării lor în
limba maghiară, adică cu s>-ş: catihizmus (Si, 207), conitutus -' formă coruptă a lui coraroctus, intrată prăn intermediul Iimbl! maghiare
.- ("această scrisoare norodul nostru pre unele locuri cu cuvînt slovenesc o cheamă zapis, iar mai de obşte şi mai bine cu cuvînt latinesc
să zice contract sau cum prostii zic contruius" i F12,328)I iiscus "fise;
agent fiscal" (P, 53, Tm2, 97), notareş (Si. 245), primaş adj. m. "primatJi
(Si, 215), supetititeruiens (Si, 207), titulus (B. 460, Si, 200), dar şi tttul.s!
"titluJi (NB, 176, F12, 257).
Substantivele latine terminate în -uu: şi-au păstrat de cele mai
multe ori terminaţia: almatiutt» "dulalp", cu r > 1 (Si, 252), arhivum (Si.
226), cambiutn (Tm2' 91), âecretuui (BI 740, Si, 220), âominiuu: "moşie"
(Si, 233), exetuplarium (B, 56211,proprium (F12, 291), prlvileghium (Ls, 6,
Si, 205), puntumnti ,.puncte" (Si, 211), sacrosiiuu "biserică" (Si, 171). seininarium (Si, 154).
Neologismele de origine latină apar cu lectura lui O+i, P, ca t,
obişnuită în pronunţia latinei din Austria: inţert (Ls, 160), pritnip "principe " (B, foaia de titlu), ptiniipe (Si, 116), primipat (Tm2' 100, Si, 200);
ţirC;Ul17J.<;lonţii
(Tm. (0),
1
O dificultate la Încadrarea in morfoloqia limbii ..române prezentau
neologismele latine în -io, -iottis 12.La Micu ele sînt cu forma în -ie :
ciispernoţie, prescripiie, rebeiie, tronsactie , cuvinte cu terminaţia
-iutte nu apar în scrisul său, Cît priveşte genul şi forma fonetăcă a
neoloqismelor provenite elin substantivele latine în -OIr,-oris, ele sînt
folosite ele Micu cu forma de' substantiv masculin: creditor, titor, datoriLă şi influenţei qermane. deşi ulterior. titoi s-a impus în Limba literară
sub forma tutore. Limbu străină ce a fost luată ca mode,1a impus modul deosebit ele înca(lrare, Filosofi (1.. 8) este imprumutat din gr. !p1OCJO(jlECO,
-u) sau germ, philosophlcren, iar nu din lat. philosoplwri.
Incadrarea morfologică pentru neologismele greceşti s-a făcut cu
forma lor feminină: ClghioUfafa,opocrifO',lopazia. deşi majoritateal au
11CL G. Ivănescu,L, Leonte,Foneticaşi mOliologia
,neologismelor
românede
origine.latinăşi romanică,în "Studiişi cercetăriştiinţifice-filologie",
Iaşi, VII (1956),
[ase,2, p. 6.
12G, Ivănescu,fndrumăriîn celceiarea,mor[ologiei
limbiiliterare româl1eşti
din
secolulal XIX-lea,in "Limbaromână",IV (1955),nr. 1, p. 34, Vezi şi discuţiadetailată.la RomulusTodoran,op. cil., p. 131--133.
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fost adoptate ulterior de limba romană literară cu o formă masculină
sau neutră.
Samuil Micu il-a manifestat totuşi predilecţie pentru neologism.
S-ar putea spune chiar că l-a evitat pe cît posibil. preferinţa sa fiind
pentru cuvintele româneşti mai vechi în limbă. Motivarea este enunţată explicit în mai multe rînduri. pentru că el porneste de la premisa
că scrierile sale se adresează poporului şi deci trebuie înţelese de
acesta: "dnd ori noauă, ori dintr-altă limbă 'ia omul cuvinte şi pune
in vorbă, de nu sînt aceste cuvinte cunoscute celor cu carii vorbeşti,
eşti ca un varvar şi te faci de rîs" (L, 57). Tendinţa puristă a fost
promovată numai teoretic, nu a fost aplicată niciodată în practica
scrisului său. Micu este prudent în folosirea neoloqismelor şi preferă
să numească noţiunile noi Cu termenii româneşti. în traducere sau
calchierc, Această tendinţă de a prefera termenul românesc celui
neoloqic, specifică lui Samuil Micu, a fost relevată şi de Romulus
Todoran.
Terminologia filozofică a lui Samuil Micu este alcătuită, în cea
mai mare parte. din formaţii pe teren românesc, calcuri lexicale şi
semantice.
Termenii româneşti intrebui nţati de Micu se îmbogăţesc cu serisud noi numai în contextul dat şi datorită explicaţiilor suplimentare
ale autorului. Propoziţia "cuvîntul să zice mutat, pentru că de la un
lucru să mută să însemneze alt lucru" (L. 53), traduce fraqmentul
"autem terminus dicitur translatus itemquo unetaphoricus" (Baumeister.
32), dar Micu lărqeşte contextul pentru a-I face mai inteligibil şi (J
explica astfel cuvîntul mutul, căruia îi conferă sensul de "metalforă".
Termenii româneşti sint din lexicul curent: proptea "ar9ument"
(L, 12), itirpreutuitoore (L, 77, 112) pentru copulativus (Baumeister, 46),
despteunătoate (L, 77) pentru disţunciivtis, început sau temei (L, 13),
pentru priticipium ..principiu", dar temei (L. 94) şi pentru Jund'amentum, uiiprotiviioare (L, 89) pentru contrcnius. îndrep·tare (L. 94) pentru
regula, părut sau Cu părere (L, 1b2. Tm, 11) pentru probobilis. spiţă (L.
43). pentru speciitca, scoiitoore, oiora-Iuăioore şi asemănătoare (L,79----80)
pentru exclusiva, exceptiva, comptxioiiva. Utdversales, conclusio sint
traduse prin de obşte sau peste lol (L, 40), şi Ltichliete (L, 98).În cazul
lui atăia:«, pentru demonstraiio (L, 152), cuvîntare (L. 92), pentru
reiiocmatio (Baumeister, 56)
după cum şi phitoeootiio mtioJlJ(];jis
rBaumeister, 11) a fost tradusă printilosoIia cea cuvituăiocre (L, 19,
22) culege,.a deduce, d twqe concluzii" (fi12217)< qerm, emtietiniea,
ca şi în cazul cuvintelor citate mai sus, calcul semantic imboqăteşte
cu un sens nou cuvintele româneşti.
Pentru o traducere exactă a termenilor filozofici latinesti sint
folosite chiar cuvinte româneşti. deja învechite în limba în momentul
respectiv, ca; j'mponc]şire "împotrivire, dezbinare, coliziune" pentru
opposilio (L, 89). iăducere "asemănare" (..cel ce pricepe pricinile lucrurilor, acela cunoaşte răducerile întră pricini şi întră fapte; adecă:
întră cele ce fac şi întră cele ce să fac") (L, '7). atestat numai în 'TI)RC
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s. v. asodiice. În cazul lui iiotărtre pentru deUniUo: de d'eiiniUonI'bus
[Baumejster, 36) = "de hotărîri" (L, 59). cuvîntul românesc este folosit în sensul său învechit de "delimitare", echivalent al sensului de
bază al lui âeiinitio, la fel ca şi postulatum (Banmeister, 51), tradus
prin poftit "cerut" (L, 87), deci tot printr-un cuvînt cu un sens învechit
în limba română. Sintagma attributa essentialia (Baumelster, 38) este
tradusă prin lucnuţ iiitttesti (L, 63). făcîndu-se o traducere ad litteram a acceptiei Cu care circula. în scrierile filozofice ale vremii, cf. şi
esseutialia (Baumeister, 13)
fUnţeşte (L, 22); în epocă exista şi
calcul fiinţă "esenţăJI• La fel a prinde cu simtirile "a percepe" ("lucruri Ie ce sint afară de sine care să prind cu simţirile şie le pune
înainte;') (Tm, 2), boala apei (Si, 49) pentru Wass'ersUich!etc.
În mai multe situaţii Samuil Micu apelează la semicalcuri sau
calcuei parţiale pentru găsirea echivalentului celui mai potrivit în
limba română, ele exemplu prejudeas.ă (Fi'2'376, L. 126) pentru praeiutiicii« (Baumeister, 76). Calcul integral al termenului latinesc corespunzător întîlnim în exemplele: tmproiivă zictiiocue (L. 90) şi qiăire
împotrivă (Si, 220), pentru coinraâictorio [Baumalster. 54), Înainte
vedere "a prevedea" (Tm, 76), după praevideo.
Terminologia filozofică românească modernă îşi are începuturile
în traducerile lui Samuil Micu. Într-o perioadă de oscilatii, cînd scriitorii şi traducătorii români erau în căutarea unor termeni adecvaţi
pentru exprimarea noţiunilor noi, Micu apelează, Cu bune rezultate, la
limba latină şi greacă. Cea mai mere parte dintre neo>logism€lefolosi le ele el s-au impus ulterior în limba literară. Terminologia din traduC'erea Logicei sau a v olumelor din Filosofia ceQl!ulcr'ătoare este tributară Lotuşi vechii terminoloqii filozofice româneşti, care opera cu
calcuri sau imprumutură din neoqrencă, SC'rieTiIElui Sarnuil Micu au
constituit o reală contribuţie la dezvoltarea limbii fomâne literare
prin difuzarea neologismelor, deşi nu era vorba totdeauna de împrumuturi directe, ci şi de acceptarea unor torme existente în limba
timpului.
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OBSERVATIONS SUR LE VOCABULAIREDES OEUVRES
DE SAMUIL MICU
REsUME
La, lajnque des oeuvres de Samuil Micu, I'un des plus Ieconds
erudits wumains ele la fin du XVlll-erne siecle. presante un interet
tout particulier pour l'histoire de la langue roumaine lltteraire. Pourtent, elle n'a pas encore Iait l'objet de recher ches speciales , aussi
l'auteur essaie-t-il de suppleer a. cette lacune. Elle s'est servi e du materiel extr ait ele I'oeuvro imprimee pour mettre en evidencs les traits
caracteristiques du vocabulairo des ecrits de Samuil Micu et pom
etablir la contribution de ce dernier a. la formation de la langue roumaine litteraire.
L'ocuvro de Samuil Micu se compose dans la plus qrande partie
de traduetions et d'aelaptations, parmi Iesquelles les ecrits philosophiques sont les plus remarquables. Samuil Micu a contribue â populariser les idees avancees de la philosophio des lumieres, malqrc les
difficultes inherentes il une premiere traduction de ce genre dans
notre litteraturn. Le manque de termes adequats pour exprirner la
perisee philosophique suppose un effort pour trouver les expressions
equivalentos. La terminoloqie philosophique de ces oeuvres a une
epoque ou la langue litteraire n'etait pas encore completement formee,
est une preuve de son labeur. A câte des elements de terminologie
philosophique eu circu latian, il introduit une serie de neologismes
ou de calques des ter.mes etrangers.
L'etude du lexique de ses oeuvres originales, comme Propoved'anie ou Istoria, lucrurile şi întîmplările românilor decouvre d'autres
aspeds de sa langue qui est caracterisee, cette fois, par un vocabu1aire familier â. l'auteur. La comparaison eutre le lexiqlle des oeuvres
originales et celui des lraductions a demontre qu'il s'i:!cjitd'une contribution â une modernisalion ele la langue roumaine surtout dans le
dernier cas. Naturel.lement, le processus de modernisation ne s'est pas
reduit au lexique el â. l'emptriLmtde neologismes. Dans les limites elu
sujet que nous nous sommes propose, HOUSavons done etudie un
cispect du probleme: la maniere dant Samuil Mieu a c()ntribuf par
des moyens lexicaux â. J'evolution de la langue.
La formation ele la terminologie philosophique roumaine moderne
a commence par les traeludions de Samuil Micu. Dans une perioele
de recherche oU les ecrivains et les traelucteurs roumains a.va.ient
besoin de teres aelequats pour exprimer les nouvelles notions, Micu
ait des emprunts, avec de bons resultats, â. la langue qreoq1.l\eet
latine. La plupart des neologismes qu'il a employes se sant imposes
dans la langue roumaine litteraire. Comme il ne s'agissait pas toujours d'emprunts, mais aussi dediffuser des formes qui existaient
deja dans la lalllgue, la contr.ibution de Samuil Mic1Uau developpement de Ia lan9ue roumaine litteraire est remarquable.

