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DE 
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Colectivele de Iexlcoqrafi din Bucureşti, Cluj şi Iaşi ale Institutu- 
lui de lingvistică şi istorie literară al Academiei R. S. România continuă 
în prezent munca anevoioasă, începută acum aproape un secol. de 
redactare a Dictionarului limbii române, cunoscut şi sub denumirea de 
Dicţionarul Academiei. In ultimii ani au apărut primele două tomuri din 
noua serie li acestui dicţionar: tomul VI (litera iVI), în 13 fascicule 1, şi 
tomul VII, partea a 2-0. (litera O). in volum 2. inregistrarea unui rnate-. 
rial lexical bogat şi variat, definirea cît mai exactN şi mai concisă a 
tuturor sensurilor fiecărui cuvint, ilustrarea bogată prin citate a isto- 
riei cuvintelor, menţionarea ,_. pe cît posibil -- â tuturor variantelor, 
grija pentru stabilirea cît mai judicioasă a etimologiilor sint doar 
cîteva dintre meritele remarcabile ale noii serii a Dlcţiotuuului Acade- 
miei, realizare deosebit de valoroase el Iexlcoqrafiel româneşti. Decla- 
rîndu-ne in general de acord cu principiile care stau la baza lucrării, 
ne vom ocupa aici în mod special de felul în care a fost rezolvată în 
dicţionar problema complicată a etimoloqiei neoloqismelor, 

In Introducerea lucrării (p. X-XI) sînt enunţate şi explicate cele 
trei principii pe baza cărora se stabilesc etimologiile În noua serie a 
DLR: principiul etimoloqiei interne, potrivit căruia originea unui cu- 
vînt trebuie căutată întîi în Iimba română, în sistemul ei de formare a 
cUiV1irrrle!lIQif, prliin!ciptliull ,c'tjmio[OIg,ei directe, lPotr.1v:itt ,căruia Il'a $,tahiMrela 
originii în limba română a unui cuvînt interesează provenienta lui di- 
reciti, imediată, nu originea etimonului Însuşi, şi principiul etimoloqiei 

1 Editura Academiei R. S. Romania, Bucureşti, 19651968. 
2 Editura Academiei IL S. România, Bucureşti, 1969. 
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multiple, potrivit căruia provenienţa în limba română a unui cuvint se 
explică prin mai multe surse. O cercetare mai atentă a modului in care 
a fost indicată otimoloqia neologismelor în cele două volume apărute 
pînă acum scoate însă în evidenţă o serie de inconsecvente, de abateri 
de la principiile stabilite, pe care ne propunem să le semnalăm colec- 
tivelor de redactori şi să le comentăm. Dar mai înainte de a intra în 
discuţii de amănunt în legătură cu modul în care a fost indicată ori ar 
fi trebuit să se indice etimologia unor neologisme sau a unor categorii 
de neologisme, considerăm necesară clarificarea unor probleme de or- 
din g:enerail, 'sbabiil'Îlrlcla iMlImrdtor er:iltler'i<i I]ingvi!5tkeşi "lextra!lQil1lgV['Slt'k:.e /1 
pe care trebuie să le avem neapărat în vedere cînd ne propunem să 
determinăm etimologia corectă a unui neologism. 

Majoritatea neoloqismelor limbii române sînt împrumuturi din 
diverse limbi de cultură cu care limba română literară a intrat în con- 
tact în diferite perioade din evoluţia ei şi în diferite provincii locuite 
de români. Dat fiind faptul că între istoria unei limbi literare şi istoria 
culturii care a creat-o pentru a-i servi ca mijloc de afirmare există o 
legătură nemijlocită, este de la sine înţeles că aprecierea unor fapte de 
istorie a limbii române literare trebuie să se facă în deplină cunoştinţă 
a istoriei culturale a poporului român. Ca atare. la stabilirea etimolo- 
giei unui neologism este absolut necesar să cunoaştem primele lui ates- 
tări în limba română şi eventualele variante pe care le-a avut, să ştim 
cît mai exact care limbi de cultură îşi exercitau influenţa asupra limbii 
române literare în epoca şi în regiunea în care a apărut şi a început să 
circule neologismul respectiv şi cît de intensă a fost această influentă, 
din ce limbi sînt eventual traduse scrierile care ni-l atestă, ce formatie 
culturală au oamenii care îl folosesc, care sînt normele specifice de 
adaptare a neoloqisrnelor în epoca şi în regiunea respectivă, ce curent 
sau orientare lingvistică se manifestă în acea perioadă şi regiune etc. 
Pentru a obtine toate aceste informaţii şi a ne explica anumite fapte de 
limbă trebuie să apelăm aşadar şi la surse care par a fi de pură istorie 
socială şi culturală, să ne referim şi la unii factori pe care ne-am obiş- 
nuit să-i numim "extralingvistici". Privind însă lucrurile din punctul de 
vedere al raţiunii pentru care îi luăm în consideraţie, constatăm că ei 
sînt în fond tot factori linqvistici, deoarece nu ne interesează din acţi- 
unea lor decît latura lingvistică. De exemplu, formaţia culturală a inte-- 
lectualilor unei epoci ne interesează numai în măsura în care cultura 
respectivă a fost însusită prin intermediul unei anumite limbi. Fără a 
dispune - pe cît este posibil - de datele la care ne-am referit nu se 
poate tst!abii.1i :a1d:evărr,al1ta eltimol1ogi1e ,a urruâ 'n!eo1og,i:5'm. I,glntOina,rleta unor 
asemenea informatii duce de obicei la stabilirea unor legături etimolo- 
gice mecanice, nemotivate, aşa cum s-a procedat în numeroase cazuri 
în dicţionarele noastre mai vechi sau mai noi. 

După cum se ştie, începuturile limbii române literare stau sub 
semnul influenţei limbii slavone. Primele scrieri româneşti sint tradu- 
ceri din slavonă, iar instrucţia clerului şi a unor laici se făcea atunci 
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mai ales în şcoli slavonesti. Mai tîrziu, către mijlocul secolului al 
XVII-lea şi îndeosebi în a doua jumătate a acestui secol, slavona ce- 
dează treptat locul limbilor greacă şi latină. Majoritatea scrierilor ro- 
mâneşti din secolul al XVII-lea, atît bisericeşti cît şi laice, sînt tradu- 
ceri din limba greacă, iar oamenii de cultură. de atunci care au putut 
influenţa prin activitatea lor dezvoltarea limbii române literare erau 
instruiţi în diferite şcoli cu profil umanist din estul sau din vestul Eu- 
ropei, în care se studiau în mod deosebit şi se foloseau ca limbi de 
predare gTle,afO.'l şi 1::E\lt'lll1'El. 

In secolul al XVIII-lea şi în primele decenii ale secolului al XIX- 
lea numărul limbilor de cultură care influenţează dezvoltarea limbii 
române literare sporeşte. In Principate, reqimul Ianariot ridică limba 
greacă aproape la rang de limbă de stat, creîndu-i un rol preponde- 
rE:Yl't im ia'dmi'I1Îslur;aţie, în i'l1v,ălţăimtî:nit şiîin via<ţamOirlidenă. Pmim imterane- 
diul învăţămîntului în cele două acadernii greceşti, din Bucureşti şi din 
Iasi, prin dalsic,ăltii g!r:eei oa:ne 'Predau Î:n imu:rte case rpra:r1tiloul,a1r'e, prăn nu- 
meroasele traduceri literare şi ştiinţifice care s-au făcut atunci din 
limba greacă, precum şi prin intermediul relaţiilor administrative, al 
corespondenţei şi al conversaţiei obişnuite pătrund în limba română 
literară din jurul anului 1800 foarte multe cuvinte greceşti. 

La sfîrşitul secolului al XVIII-lea limba română literară începe să 
intre in contact şi cu limba franceză, atît prin intermediul relaţiilor 
bol'sr1imii româneşti cu oif:iţelnii n:oihiili 'l'Iuşi şi I(lU :[oprezI0'l1lbalnţIli arlm1ilnilst'rla- 
tiilor temporare ruseşti din Principate în vremea deselor războaie ruso- 
turce din acea perioadă cît mai ales pe calea traducerilor literare şi 
ştiinţifice din limba franceză, care - în jurul anului 1800"-- sînt deja 

numeroase, şi prin profesorii francezi care încep să fiej întîlniţi tot mai. des ca educatori în casele boiereştLf 
Paralel cu interesul susţinut pentru învăţarea limbii greceşti şi cu 

preocuparea incipientă pentru însuşirea limbii franceze, in. secolul al 
XVIII-lea continuă să se manifeste în Principate, mai ales prin inter- 
mediul învăţămîntului. interesul pentru limba şi cultura latină. Spera- 
clic, se întîlnesc şi unii Intelectuali care cunoşteau limbile italiană, 
rusă şi germană, de la care ne-au rămas cîteva traduceri din limbile 
respective. 

într-un complex deosebit de influenţe străine s-a dezvoltat limba 
română literară în secolul al XVIII-lea şi în primele decenii ale seco- 
lului al XIX-lea în Transilvania, în Banat şi, după 1775, în Bucovina. 
Actul de la 1700 al unirii blserlcii ortodoxe din Transilvania cu biserica 
Romei a atras cu timpul clerul român unit spre limba şi cultura latină, 
!;,e caTie candidaţii la preoţ.ie şi le însuseau ne în seminarul din Blaj, 
înfiinţat în 1754, fie în institutele teologice superioare ale bisericii ca- 
tolice din Viena sau de la Roma. Limba latină era, de asemenea, prin- 
cipal obiect de studiu şi limbă de predare în aproape toate şcolile medii 
şi în universităţile din cuprinsul imperiului habsburgic, pe care le frec- 
ventau şi unii tineri români. in latineşte erau redactate actele oficiale 

9 Anuar, ·academie 
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emise de cancelaria aulică din Viena, în numeroase cazuri chiar şi 
după data la care împăratul Iosif a II-lea a decretat limba germană 
drept limbă oficială a imperiului austriac. Multe foi volante (instrucţi- 
uni, circulare şi diferite alte orinduiell juridico-edministretive}, precum 
şi unele scrieri româneşti cu conţinut ştiinţific sau de popularizare a 
ştiinţei apărute atunci in tipografiile din Braşov, Sibiu, Viena, Buda şi 
Liov sînt traduceri din limba latină. Unii cărturari români, mai ales din- 
tre clericii uniţi, recurgeau la latină şi în corespondenţa lor obişnuită. 
Este aşadar firesc ca româna literară folosită atunci de către intelec- 
tualii români din Transilvania, Banat şi Bucovina să se resirntă, indeo- 
sebi în domeniul lexicului, de influenta puternică a limbii latine. 

Limba română literară din scrierile ardelenilor, ale bănăţenilor şi 
ale bucovinenilor de la sfîrşitul secolului al XVIII-lea şi din primele 
decenii ale secolului al XIX -Ica este puternic înt uentată şi de li mba 
germană, ea însăşi aflată atunci sub influenţa limbilor latină şi france- 
ză. Manualele şcolare oficiale pentru învăţămintul elementar, diferite 
scrieri literare şi de popularizare a ştiinţei, legiuirile şi numeroase foi 
volanto cu conţinut jurirlico-administrativ erau traduse elin limba ger- 
mană şi publicate adeseori paralel cu textul german. Ca limbă oficială 
a imperiului austriac, germana devine în scurt timp o limbă de conver- 
saţie şi pentru intelectualii români din cuprinsul imperiului. In felul 
acesta, limba germană începe să aibă în provinciile româneşti din im- 
periul austriac o funcţie similară cu cea a limbii greceşti în Principate. 

Intr-o măsură mai mică, limba română literară era influenţată 
albund lîin Trla,l1IsIÎI1V1a:nli,a da limba mlatgihirară, careîi 'ilrlansmi,t8la - llnltr-o pro- 
nunţare specifică+îndeosebi neologisme de provenienţă latină şi germa- 
nă, precum şi de limbile italiană şi franceză, prin cei cîţiva intelectuali 
care le cunoşteau. 

După 1830, în prooesul de dez'Vo[rbalr,e a l'ex'iIc:ului l,imhii române lite- 
rare se produc unele prefac eri esenţiale, datorate în ultimă instanţă 
schimbării raportului existent la acea dată între diferitele influenţe stră- 
ine care se exercitau asupra ei. În Principate, limba franceză incepe să 
fie atît de bine cunoscută Încît intelectualii vremii, care îşi făceau de 
obicei studiile superioare şi chiar pe cele medii în Franţa, o foloseau în 
mod curent în corespondenţă şi în conversaţie. Studiul intens al limbii. 
franceze în şcolile româneşti, în casele boiereşti sau în pensioanele fran- 
ceze deschise în scurtă vreme în aproape toate oraşele mari din Moldova 
şi Tera Românească, precum şi numămsl if'oGIT'be mm:e de trrad>uoerli. lite- 
rare, ştiinţifice, juridica-administrative et.c. care s-au făcut atunci din 
limba franceză au îrilesnit pătrunderea în limba română literară a unui 
mare număr de neologisme de provenienţă franceză. 

Pe măsură ce sle int'einsiLcăi,nlflu\enţia firanceză, nelog:rlsB,c.a devime dim 
ce în ce mai puţin cunoscută, încît în a doua jumătate a secolului al 
X!IX-,l'e'a, o dalt,ă 'C'U O:ltirngerr,ea genenaţi,ei oare o vorbise în tiiDl8'fleţ1e, ajunqe 
să fie aproape uitată. Intre anii 18301840 are loc şi o oarecare creş- 
tere a influenţei ruseşti în vocabularul administrativ din Principate, 
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însă pe la 1850-1860 puţinele cuvinte ruseşti pătrunse în limba ro- 
mănă l'itereră în decelJ1liliil'e precedente sânt in'locuste cu c'orlesiplontdent'eII:e 
lor franceze, 

Prin cei cîţiva cărturari italieni şti şi prin adepţii lor, care promo- 
vează aşa-numitul curent italicnist din cultura românească în secolul 
al XIX-lea, asupra limbii române literare se exercită şi o oarecare in- 
fluenţă a limbii italiene. Minată însă de exagerările promotorilor ei, 
i,T\BlqJlenya i:baliilană :HiU 'a lăsa't urme ins.ell1H1abe 'Î1n vOCiaJbularull il'imb'Lj 
române 'lilt!eralre moderne, 

Miaii. imtensă, deşi malJ1iiks:ta(tă iin mod miali \Ţ)uţirn spectaouăos, '215It'8 
i'n,fJUiena eX1e:roilt,ai\.ă de Hmblagelf,lTIlană asupra il'imrbii. române 'l'it:erlal[le, 
Mulţi intelectuali români din Principate sau care îşi desfăşurau activi- 
tatea aici îşi făcuseră. studiile la diferite universităţi din lumea germa- 
nă ori traduceau scrieri literare şi mai ales ştiinţifice din limba germa- 
nă. De o influenţă germană mai puternică continuă să se resirntă, în 
tot cursul secolului al XIX-lea, limba română literară din scrierile ar- 
delenilor, ale bănătenilor şi ale bucovinenilor. 

O covîrşitoare influenţă asupra dezvoltării limbii române literare 
în secolul al XIX-lea a exercitat însă limba latină, atît prin faptul că a 
tlwlnsmrirs române; numeroase ,ne!{)10igsl11le ,clri m\ai ,afl,e:s 'prim IDOllUiI său de 
riegruf1laibor'Un adaptarea 'lia ISIÎ'sl'\:,emu fOiIlieLirc şi morfologk românesc a 
Jlieollolgi!smeIOIf de drirfer[1:e ori:g!1ni, 111lcJieOlseibi ia celor de provernentă 
romanscă. ,StlUldriiu!l l'imib:i,i illa:l!iinle, oare a ounosout iIm s8lcol1:ull t\:[lelCiul'\: o 
epocă !de lîmll1orti;re nu mimai im ş'OdtdJl>e diiln Tlr:anJSiiil vanlia, din Ball!at 
şi :din Buoovime, Icli şi llillroelle dim iPo:1iniC\irprwtre, mai 'a],es ,prrhl pr'cxflesorr'ii 
aJrldeJl1eni ISldiU bălnă'elnli st,aibH[ţi .aik'i,a of'errlirt dl1ltle!1,elotua[]!i:]Jorr IPornânii ,ai 
epocii pOlsibiâlil1alt1ea umeă or,ieiniJ:.ălfii T!8z0'l1Iarb'He inetapa flOiarlDe 'itrnporitantă 

ia desăvrîrşiITiii ipIl10!cesiullu1j dr flOifil11lalr'e la lihi:i, ome ['itJema[ie. Tn:;cî:rlid 
pe,ste cum'OslCute111e iexarg,eraril 'ale ,ouTlentulu!11at111ilSit, v,ehemen'i icombatu'i'e 
la Vireme,a l'o.r, :brlelbuD.1e să Il1elc:unoaşitem că - în ma'f1e 'măJsură . rerpre- 
Ziell1ibClln,mOlralc'elsilIU!i OUlrl8int [le ddltor'ăm tflap'tuil de la av,ea \d'Sltă\zi o lti.!l1lfbă 
'li.tbertar,ă aitlft de lapl1orplÎ1a,tă de rua1lină. 

In secolul nostru, principala sursă de îmbogăţire a limbii române 
literare cu neologisme continuă să fie limba franceză. Multe neologis- 
me, în special din domeniul ştiinţei şi al tehnicii, provin şi din limba 
9ermană. Împrumuturile directe din italiană sau din en91eză sînt pu- 
ţine, După 1944, limba română s-a îmbogăţit şi cu o serie de cuvinte 
de provenienţă rusă. 

Am făcut această sumară prezentare a influenţelor străine exerci- 
tate asupra limbii române literare din secolul al XVI-lea pînă în pre- 
zent, amintind de fapt multe lucruri bine cunoscute, pentru a arăta 
care este cadrul lingvistic extern în care trebuie privită etimologia 
unui nelogism pătruns în limba română într-o anumită epocă şi într-o 
anumită regiune. De cele mai multe ori Însă determinarea cu exactitate 
a limbii sau a limbilor care au transmis românei un neologism nu se 
poate face fără cunoaşterea posibilităţilor ei de adaptare a neologisme- 



lor în ficare epocă şi regiune. Admiţînd - împreună cu toţi Iinqvişti i 
care se ocupă cu cercetarea diacronică a limbilor - că etimoloqia unui 
cuvînt lel5'te ÎiIllsăşikcitm:l'a lOuvi'u'tulhd rClS:pe<tiv, adrnidem lin mod rimpEoit 
şi f.apltlU'l căm :isltl()[lia ,alo€iluli ,culV1îln!t 5'e IOIgtl'i:udeş:t'e, i,n măsură maă meme sanr 
mai mică, [51t'oTiila llimbiii respectâve. Im consecimtă, Ipenbru 'a PU!t181a stahili 
în mod judldOls '8itlmoillOgila neloi.iQ'9i'smI2]!or 'limbii române '21slte (Jibs,cl]ult ne- 
cesar să avem în vedere şi anumite probleme de evoluţie internă il 
limbii romane literare. 

Cercetînd, pe baza unui bogat material documentar, provenienţa 
neologismelor pătrunse în limba română în perioada l'760--1860 şi mo- 
dul în care au fost ele adaptate la sistemul fonetic şi morfologic al 
Ilmbii noastre, am constatat că cele două etape mari din istoria limbii 
române Htei::-la,J:1e, oea voche şi ,cea ,mlo!d:elrnă, \Se dii'sti:ng şi priln posibi.li .. 
tt-ţile oarecum diferite de adaptare a neologismelor. După cum am vă- 
zut, pînă pe la 18201830 limba română literară a evoluat sub influ- 
enţa dominantă a unor limbi de cultură nerornanice, ca slavona, neo- 
9T'8,Roa şi geTllna'na, prr'ceumşi slUb !Î:n:fllu'elnţii:1 pe oare însă. nlte- 
lectualii români ele atunci o învăţau în ueneral cu pronunţarea ei 
obişnuită în universităţile şi co1egiile din lumea germană şi slavă .. 
Acest complex de influenţe externe a determinat constituirea în vechea 
română literară ti unui adevărat. sistem specific de adaptare a ncolo- 
gismlC'lor, căruăa 'i 'se iSUipiu:nr2,alua'tÎitcuivrinlt;€'il:eprovon'i1be din rlimbii:l:e 'IJIelfO- 
manice menţionate cît şi cele de provenienţă latina-romanică. Potrivit 
normelor sdsterrrului respectiv, 'Bp.ftOlaipie tloRlvel1'8'ologiI S111161e '!.il .oare est e 

-' v 
cazul se pronunt au cu palatala g in locul airicatoi g (urmate de e,i) 
sau cu africata ţ în 'hKiUll !G,f!Tiiiclilit.:e!i (urmatede 8, ij, IchilaJr cind pnove- 
neau din limbile latină, franceză ori italiană, nu numai din neoqreacă, 
germană, rusă sau maghiară, cti latin se pronunţa h, adjectivele ncolo- 
gice stabilite mai tîrziu la forme in -ic, -al sau -OI circulau atunci 
aproape nrunllai IcuOirme .În -esc, -ÎCesc S18'U -nic, ,ilar lllUlmiQlflo-aSe 
verbe neologice stabilite ulterior la conjugarea I erau atunci de conju- 
garea a IV-a, fiind adaptate la morfologia românească cu ajutorul su- 
fixulu:i -isi :şi ,aI vl31rllanrtelorr ilruri -n1isi, -arisi, -erisi, -irisi S!d'lI ou 6udiix1elle 
-ui, -ălui, -elui, -ului, -irui. Excepţiile de la aceste norme sînt puţine şi 
apar de obicei în scrisul intelectualilor care, avînd formatie culturală 
preponderent latina-romanică, militau pentru modernizarea limbii ro- 
mâne literare în spirit romanic. 

In ,cursul se,c:dlul:ui al XIX-lea, o dati-ieu intervsifi.carea influenţei 
latino-romanice asupra limbii romdne literarc în toate provînciile lo- 
cuite de români, se constituie un nou sistem de adaptare a neologisme- 
lor, oarecum diferit de cel existent în secolele anterioare. Majoritatea 
neologismelor sînt primite acum din limbile franceză, latină şi italiană, 
iar în adaptarea lor se ial ca model mai ales formele corespunzătoare 
din limba latină. a cărei pronunţare obişnuită în universităţile şi cole- 
giile :din lumeawmani'că în1cepe să se introducă şi Ia noi. in acoastă 
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nouă ambianţă Iinqvisbică se ămpune pronunţerea 01 africatele c şi g 
a unor neoloqismc ca celulă, centru, cifră, general, geografie, geome- 
trie etc., eli latim s'''' plfOnUi:1ţă e Îil1 cuvinte Ioa chimie, clar, cronică etc, 
adjectivele neologice au forme in -ic, -ol, -at, -iv , -bil etc., iar verbele 
neo}og,ilce s!îln\t în mod dbJi;şnruiit 11a conjuqarea I. 

Adaptarea diferită a aceloraşi neologisme de provenienţă latino- 
romanică în cele două mari perioade din istoria limbii române literare 
a fost sezisată, încă elin 1828, deI. Heliade Rădulescu, în cunoscuta 
prefaţă a qrmna.tkii sale, A iqnora posiblhtăţlte de adaptare a rieolo- 
gismelor de care a dispus limba română în fiecare epocă şi regiune 
înseamnă a căuta pentru diferitele forme mai vechi ale unui neoloqism 
corespondente în diverse limbi străine, a stabili în mod mecanic legă- 
turi etimologice bazate pe simpla identitate sau apropiere formală, pe 
care istoria limbii române nu le justifică. 

Datorită faptului .că, în majorjtatea cazurîlor. aceleaşi neologis- 
me au pătruns în limba română, concomitent sau în epoci şi în reqium 
diferite, din două, trei sau chiar din mai multe limbi, adaptindu-se de 
obicei în mod deosebit de la o epocă şi regiune la alta, etimologia neo- 
Jogismelor respective nu poate fi decît multiplă. Conceptul de "etimo- 
I'Ogile :muiH;iJPII'ă /1 Icislbe T!eilialtiv nou 'În :lling'vr,s1tilrJ(l romăneasoă, lfii,nd insuslt 
şi aplicat cu rezultate optime de numeroşi lexicologi şi Iexicoqrafi, dar 
respins de unii cercetători pentru motivul că ar fi un principiu nestiin- 
tific, un expedient la care se recurge cînd nu se cunoaşte etimologia 
unkă a unui cuvînt. După cum am ,ară>ia't şi cu alte prUej'uri,ceroetarea 
amănunţită a istoriei neologismelor limbii române confirmă pe deplin 
justetea acestui principiu. La concluzia că un cuvînt are etimologie 
multlp'lă Iseajunge numai cunoscind cît mai exact posibi! condiţiile în 

care acel cuvînt, cu eventualele lui variante fonoticeJ şi morfologice, a putut preveni din două sau mai multe limbi. In ace/astă privinţă sînt 
Însă necesare cîteva precizări. 

ÎlrJ qen>ewl, ineiOilI01g'ilsmele (oare Iau :păitTIUIl1IS im ,limha română pină pe 
la mijlocul secolului al XIX-lea au variante fonetice şi morfologice mai 
numeroase decît cele primitemai.tîrziu.FaJjJtulae.es1t.a se datoreste atît 
proveniente! din mai multe limbi il aceloraşi neologisme cît şi modali- 
tatilor diferite de adaptare a lor, Încercate - pînă pe la 1850 - de in- 
telectualii vremii, In il doua jumătate a secolului trecut şi în secolul 
nostru, cînd majoritatea neologismelor sînt primite din limba franceză, 
Iar ,adaptare,a 'lOT Sle .faoe potrivH unlor norme aproape uni!tare, este firesc 
oa 1211'e !Să (illiibă ·ma1j puliiIlle ISdlU :să 'nu laribă d>e'k)ic v,arlian't'e, să se sTf:,abi- 
1eaiscă de la !î:nceI).)lJlt ,Ia flOi[lma ICIU care iau ,ră,mals p:inăalsiăzi. 

Cu toate că aproape fiecare neologism are istoria lui, care impune 
lexicografului o soluţie etinwlogică aparte, se pot stabili totuşi - aşa 
cum au arătat şi Luiza şi Mircea Seche 3 -- anumite categorii de neolo- 
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3 \iezi Luil.a şi:'vkrcea Seche, DespIC actup/arca neo1ogismelo[ în limba ro- 
mână JiU'lUd) (Unele CO/li;jclewtjj generale), 1(\ "Ljrn()1! rotllnă", XIV, 1065, nr. 6, 
p. 6'1'1···687. 
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gisme cu etimologie oarecum similară, în funcţie de provenienţa lor 
(unică sau multiplă) şi de variantele pe care le-au avut. Incercind să 
le delimităm cît mai judicios, vom lua în discuţie şi felul în care s-a 
indicat, în mod corect sau eronat, etimologia unor meoloqisme de la 
literele M şi O din DLR. 

Categoria cea mai numeroasă o formează neologismele cu variante 
şi cu etimologie multiplă. În DLR s-au adoptat mai multe soluţii etimo- 
logkle pentru ne1ol1ogiisiiiliele de laOe!Sit feil. De exempâu, la microscop, mo- 
narhie, muzică, observator \ ocazie, orficiuetic.În cadruâ leHmoil'OI9Iiiei 
multi!]j],e sînt menţionate Illa :UU:l 1'oIC, de obicei în o'DclJine,a ICr'ollloil'0igli:eă a 
influenţelor exercitate asupra limbii române, formele corespunzătoare 
din diferite limbi, care explică atît forma-titlu cît şi variantele învechite 
ale neologismelor respective. La mercur, metal, mumie etc. etimologia 
formei-titlu este însă dată separat de cea a variantelor. În sfîrşit, la 
medicină, obiect ,et,c, e!f.'jmlollOlgiiia fOil1l11leii-tri'til,u si ,a umor wl'ni:a,nlbe este 
dată la un loc, iar a altor variante separat. În principiu, aceste trei mo- 
dalităţi de a indica etimoloqia multiplă a unor neologisme cu variante 
sînt acceptabile, cu condiţia ca ele să oglindeaseă situaţia reală. Solu- 
ţia etimoloqică cea mai potrivită în asemenea cazuri ni se pare a fi 
însă menţionarea la un loc a etimologiei variantelor cu aceea a far- 
mei-titlu, ordinea surselor citate fiind - bineînţeles - cea impusă de 
istoria cuvîntului respectiv în limba română, pentru că etimologia mul- 
tiplă Icu!llllulieia1.!ă,lÎng!e!11·8IfIail, etimollQ:gila tUitU!TiOir Vlairil.:lil'lJtellolr tmui ne1oi! 0- 
gism. 

Cercetarea amănunţită a primelor atestări şi a clrcuiatiei unui 
neoloqism în diferite epoci şi reqiuni ne arată însă că, in mod obis- 
rrudt, ,um!eil-e dli'n,tfle viamilanlt1el}e G!ui ,a'u o largă răspîndire şi o existenţă 
mai îndelungată în limbă, în timp ce altele,l1u prea numeroase, sînt 
apariţii sporedice, înfîmplătoare, care nu au influentat aspectul for- 
mala variarrtelor mai răspîndite în anumlte epoci şi regiuni 'Ori al 
formei de astăzi, Evident, la stahilirea etirnoloqiei multiple trebuie 
să ,avem ,inV1edere nU[ll!ali 'v,Mlildnlell,e cu o ,rălsrpîllvdire ,mJali la'f9ă şi 'cu 
o existenţă mai îndelunqetă în limbă. De asemenea, estenec'esar 
să ţinem seama 'şi de f,arptul că, la mndul Ior, unele variante pot 
avea ele Însele etimoloqie rnultâplă, iar trecerea de Ia forrne.e mai 
vechi ale rieoloqăsmului respectiv Ila forma de astăzi vs-a putut face 
nu numai printr-un rermprumut, dşi prin adaptareo. formelor ve'chi 
la ,sistemul {'onetie şi mOJ'fo:10'gic înnoital limbii române literare de 
după 1830-1840. Prin urmar,e, indicaţie 'elUmO'logică .aparte ar trebui 
să aibă llILlmaj vmiantel'e spor.adice,întîl11lplă:toare, ,ale unui neolo· 
gism, în timlP oe explicaţia etimol'ogkă a f1eeărei varia·nte mai răs- 
pîndirte v,a putlea fi găsită in unul sau în mai multe dintre etimoanele 
menţionate ,în cadrufJ. e1timologiei. multiple propuse, în r'ela'ţia dintre 
vmiiarn.tie şi 'iln mOldalităţii:lie diflelfliite de ad!aipta1r:e Il,a Si:stHlIllul fone1tlirc şi 
mOlrOIllOlgiic al !l'iimbi'i lromâlne, ,în div€i[ls,eeipOici şi re'9'iUil1ii, a flO'DHellOir 
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oorespunzătoare dm Ulillibi,le străine care ne-eu tnansmis n8'olorgisilllUl 
respectiv. 

Pentru a arăte în mod cît mai explicit oumtrebuie înţeles rapor- 
tul dintre variantele unui neoloqism şi cum poate fi exprimat acest 
raiportîncadruletimologiei mtrlfiple ,a neoloqismului respectiv, ne 
vom referi la un caz tipic. Neoloqismul analiză, de exemplu, ,a început 
să fie :f1010:silt ou această formă abia de pe la 1850. Pînă atunci, t'irnp 
de peste o jumătate de secol, au circulat numai varianlbele sale onolisis, 
analisis, atuilizis, atuilis, atialis, de provenienţă ne'ogreacăşi latină 
(cf. ngr. 'avaAuat<;;, lat, analvsis], precum şi ana}jz,carea putut rezulta 
atît prin sonorrzerea lui -5 din analis, dtşi din fr. analyse sau, mai 
puţin probabil, din rus, ananus. Cea mai Iarqă răspîndire a avut-o 
varianta analis. Steb ilirea cuvîntului la forma analiză s-a produs, de- 
sigur, sub influenţa fr. analyse şi, eventual, 'a qerm. Analyse, dar în- 
treanaliză şi varlantele sale anterioare 'există o legătură indestruc- 
tibilă. Prin anatisis, anatis etc. istoria neoloqismului analiză în Iimba 
română înoepe de fapt de la isfîr:şibul seoolulsr) al XVIII-lea, căci sen- 
sul variantelor este identic cu .al formei mai noi, iar aspectul lor [10- 
netic este asemănător. În trecerea de '1a genul neutru al variantei 
(inalis la .genul femini,n al formei ana1iză, sub influenţa formei Icores- 
punzătoare din fwnceză sau din g'ermalnă, nu s-a produs decît o simplă 
readaptare fonetkă. Aş,adar, adevăr arta prov,enienţă a neologismului 
analiză e:ste neogn:;acă, latină, 'franeeză şi, ev'enrtual, germană. A în- 
cerca să dăm îl1cadrul elimologiei mu'lrtiple o explicaţiie formei de 
aS/tăzi şi altă explicaţie variantelor mai vechi înseamnă a indica eti- 
mologie falsă unuiaSiemenea neoloqi'sm. 

Nu tot la fel stau lucrurile in cazul nealogismuluiabiect, de pildă, 
alle <că,r:urr Vi8llÎJJa'nt'e abiectum, ob ject şi ab jet s'ÎJ1'tIalI1g ră'Spîndi't'e ]ia sifÎlr- 

şirtul Isecoluluial XVIH-le,a şi în primele decenii a;le seooilului al XIX- lea, cînd pătrunde acest neiolog'jsm în limba română, în timp ce va- 
rianta aget, ,cu aspect fonetic dteosebH de al iceloT,laltte, este spora- 
clică. Fireşte, aşa cum bine s-a prac'edat, etimologia v,ariall'tei aget 
« it. oggetiOj 'trebuia da,tă separat de e1timologia multiplă propusă 
pentru forma-Ntlu şi pentru eelelaIrtevariante. 

În cadrul ertimol'agiei mulltiple care explică în egală mă'sură atît 
forma-titludt şi vari,antele unor neologisme sînt exrpUcalte în mod 
implicit şi, :dif,eritele forme rezu Hate în pwcesul adaptării la fonetis- 
IIml specific limbii române literare dintr·.,o anumită epocă sau la one- 
tismul 5peciNc graiurilor popli'la.re, formele dartoralte unor orientări 
lingvisU,ce româ,neŞlti Ica analogi'sil11ul sau it,alienismul (cum sint manu- 
idptura, metoadă, medicamînt, merizional, mezi/l, multipIicăciune, oser- 
văciune e'k.), ;precum şi ,formele rezultate în proc'esul integrării anu- 
mitor neol:ogisme în famtliile unor ,cuvint,ewmânreş1.i mai vechi (de 
exenllplvu, menţine, mintal, obţine, opune ebc.). Oa ialbaife, Ila medkină, 
varianta medecină. nu trebuia explicată separat, prin fr. medecine, de- 
oarece şi medeţină se explică tQt prin forma franceză, însă cu pronup- 
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tarea te, ti, specifică vechii române literare, a lui ce, ci din latină şi 
din limbile romanice. De asemenea, varianta munitipolitate, atestată 
de "Albina românească" din 1832, n-ar fi trebuit explicată prin germ. 
t-umiziooliiăt, ,j'i],ÎJr;u!c'Îrt a PUhllt p!floiv:eini dim ,aCle:liaşi Ir. municipalite, lera 
şi municipalitate. La mitologie, varianta mitoloqhie este explicată prin 
formele corespunzătoare din neoqreacă şi germană, însă ea a putut 
prowmii şi dia] 11'al1. mythoJogia sau ilr. mylhologie, cu gi rprlol1!ulnart ghi. Dat 
fiind faptul că in alineatul variantelor sau în cel al etimologiei nu 
sînt explicate diversele transformări fonetice care au loc în procesul 
ada!p'tă!rrr,i l1'C'0I1!OgiSlJllieIIIGlr, nu soootârn 'llielces,arie i11'11le1le ,Î'nrdkia1ţ.iiera "pifÎn 
,a;daiPitalf.€ ala iSiiJs',t'cmuil f<O;l'(tk pOpiula,r" (il'a tnăcula, măcuiare, măculat) 
sau "prin apropiere de tnuiă" (la tiânual}, "prin apropiere de muşchi 2" 
(l,a muşchiulos), "Iprirn 13pir:opi1cire de undă" (Ila utuiukuieş, De 'aIIIMeI, 
se poate observa că în alte cazuri similare s-a şi renunţat la acest pro- 
cedeu. 

Cînd însă nu se iau în consideraţie cu suficientă atentie transfer- 
mările fonetice datorate anumitor orientări lingvistice sau altor cauze 
interne, putem propune etimologii false unor neologisme, în sensul 
că raportăm în mod nejustificat cuvintele respective la corespondente 
din limbi străine. Un exemplu edificator în acest sens îl oferă forma 
meziu, variantă învechită a adjectivului mediu, pentru explicarea 
căreia s-a trimis la it. znezzo. In realitate, tneziu reprezintă o adaptare 
de tip 13Illia[og'iiS't la IlaiL meâius, cu d + i > z, ca în cuvintele latineşti 
moştenite. 

Faptul că o variantă a unui neologism poate avea explicaţie eti- 
mologică aparte nu justifică însă înregistrarea ei într-un articol de 
dicţionar independent. De exemplu, termenii macbină (cu varianta 
tuahină Il şi maşină ar fi trebuit înregistraţi împreună, sub forma-titlu 
maşină, deoarece mactiină este o variantă învechită şi regională, iar 
mahină o variantă învechită a lui maşină. Sensul lor fiind comun, as- 
pectul fonetic puţin diferit al celor trei forme indică doar filierele di- 
ferite prin care a pătruns în limba română acelaşi cuvînt internaţional 
de origine latină (rnacnina), De altfel, înregistrarea sub forma-titlu 
-naşlnis: a variantelor învechite machinist şi mabinist sau a lui 
mabinărie ,sulb fiOrl11ra-it:iii'lru maşinărie falc'e şi ma'i 'i'l1:expiliiDabii!Jă în- 
registrarea separată a lui. tnachină şi maşină. La un loc trebuiau 
inreqistrate ş,i Icuvliin't'c:l'e tnantă) şi mantelă, Isub forma-:ti!U mantelă, de- 
oarece mentă! 18lsibe tot o '\T,ariiidrnrIă a 'lui manteiă, oa .şi tnantel. Eit1imo. 
'log1a C!t.)TiCJdtă d,n IClJC'e\Sit oaz IClJr Ifii [!Oist \lllrm:ăltoialr'e,a: dlimiJt. numiello, 
germ. ,Mantei, [,ă'ră la mlai lnrvo:CIa :îln mod Ine'jlu:slt'if'i'c',3rt, pent:rtu v1arr'Î,an'tr3 
manteI, fcmmaclolr'Eslp'ulnz'ălt'Olalrle dlin 'J:imbliJ 11ulsă. Tiai împreună trerblU',ildiU 
inrre'gils.tTld'be şli 'OLlv,i'nt'ell,c momlă ş'i mora]iş, motor ş[ motoriu, ondu- 
latol2 şti ondulatoriu ,elbc., penibru Ică ,a dOUla if'omIDă dlhl'tă î'l1 fi'elC\alre lC'a,z 
nu !0'sibe ,ded't 'o y:a'rl,all'tă ,a oeih?ii ;diimi:îi. De lalS!€il11Je'.D!e1a, aspital1tJpeibuÎla 
îrllreg'ilStr:a,t llJ;ulmai ICia v,aif'ÎIClJllită a [lui spital. iru InUimeroaise 'a'}it'e oa'7Juri 
sitlmt.j'B !il ,fost 'J:1ez'Olv1a't:ă totluşi 'f'eiiul pe ICIEllr,e-ll prOipuueU1 noi. De 
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ex{,nnlţ\u, r[iO!rmerlre metolo «11t.) şi tneialon «l11lgr.) sinrtîrn:re9istflalt1e !a 
metal, Dc!filllli3. municipatiia r( <rit.) este 'Înrr!elgtiisJtrla!tă lua muniC'ipalitate, ove- 
lisc (<.nrgrf.) la obelisc eJbc. 

Un număr foarte mare de variante înregistrate sub formă de artl- 
cole i,rK'1I2pClnldente ÎJlrtQrlrll!j m ta vlf'!Dbelie şj rardjr8uVirVeile n!eIO!ogirCJe. Dup.ă 
cum am arătat în cîteva studii publicate în ultimii ani 4, majoritatea 
vorbelor neologice terminate în -isi, -alisi, -arisi, -eri si, -irlsi, -ălui, 
-elui, -ului, -ui, -itui şi a adjectivelor nelogice terminate în -alicesc, 
-aricesc, -alnic, -ornic, -Icesc nu sînt derivate în limba română cu su- 
Iixele respective, ci forme rezultate în procesul adaptării la sis- 
tC'\Il1lul morfoi:uglitc 'aii \elc(hii române IIÎrÎ'emalrea v,elribellJolr şi ard/jelc- 
ti viclIOIf ,crorresrpvrnzMoia.re rd'iln dri!frClri:te [Iimlbi Si1'răJirn!e. Asadar, e:le 
sînt variante învechite ale formelor corespunzătoare din limba română 
literară modernă, care -- la rîndul lor - sînt rezultatul unui reimpru- 
mut sau al unei readaptări a formelor mai vechi. Fireşte, de la caz la 
caz se poate constata că unele dintre neologismele la care ne referim 
sint într-adevăr derivate, dar numărul acestora nu este atît de mare 
cum rezultă din dicţionar. Nu trebuie să pierdem din vedere faptul 
foarte important că în epoca îndelungată de formare a limbii române 
literare majoritatea scrierilor româneşti se traâuceau, iar neologismele 
ne sînt atesta te În general de aceste traduceri. ar, în procesul tradu- 
cerii, ri.nltleil!€lcltlularl!ul român lai] Vlf\em,i, care nu 'avea cinică <O rllimibră ilii't'elna[ă 
formată, imprumuta de obicei din limba originalului cuvintele care îi 
lipseau, adapttndu-Ie cu mijloacele de care dispunea la epoca şi în re- 
giunea respectivă. 

Separînd variantele Învechite de felul celor la care ne-am refe- 
ferit mai sus de formele care au rămas pînă astăzi în limbă şi încer- 
cînd să le dăm etimologie aparte, pentru a justifica înregistrarea lor 
în articole de dictionar independente, nu putem ajuniJe decît la soluţii 
etirluol1urgrke fla:hJc, ratît 'PIelliiru vlarrirClmlbeilic IreSpeC!ti;V1e! !CÎt şi - ulnrearrli - 
pentru formele din limba literară modernă. De exemplu, la maitratatist, 
meditarisi, menaţarisi etc. se spune că provin .dln maltrata, medita, 
menaja + suf. -arisi. Ne Întrebăm Însă dacă mai erau necesare deri- 
vatele respective, după modelul unor verbe neoqrecesti, atîta vreme 
cît intelectualii care le-au folosit ar fi dispus deja de formele de con- 
jug,aiPela I, mat simpilre .şrÎ 'ÎiJ1 5piirilul1!1 EworLuţi'ei modrernea l1imlb'i.i [Iomâlne Ii- 
terrl(:H·;e. r;11r'erş'te Ică ·nu Iar mrai ;fi ,rosti: 'll'0CeSrame iafsremene'd idrulblJeille, rilalr ,exi,s- 
tenta lor se datoreşte numai faptului că au rezultat În procesul adap- 
tării, intr-o epocă mai veche, a aceloraşi verbe franţuzeşti din care au 
re/nilltralt llnlali rirîrziiu işimaUwta, medita, menaja. Doar!' în ('Iazurl cÎ!l1Id rasre- 
merne,a [ionne !apa,r jln 'ULl!Ell:e pilersle rele ·tieatll1U lal1:e IIU':i .A;leClsanldrf!i, fi'inrd fro- 

4 Vezi Despina Ursu. Înc(}drurea Inori%gkă C1 verlJelor neologice În Jimba 
lOmâncl din perioada 1'160--1860, în "lJimba IT'omână", XIV, 1965, nr. 3, p. :;71--379; 
Despina Ursu şi N. A. Ursu. Observaţii priv.ltoare la adoptarea neologisme/oI în 
limba româna, în .Limba româna", XV, 1966, nr. 3, p. 245-254; Desp.ina Ursu, 
Aciaplczrco udJecf.ivelor neologice în limba românc'l Wewf(l din perioada 1760---1860. 
Îl"l S/iAdU de limbă, Jiterarcl şi filoh)gie, Bucureşti, 1969, p. 131-154. 



138 DESPINA URSU şi N, A, URSU 12 

lositc de autor cu o anumită valoare stilistică, am putea admite deriva- 
rea. In aceste situaţii Însă formele respective, cum ar fi metitaiisi, ocu- 
parisi 81tC., em două expl;i!oaţii rCibillDiolllog,1ce: una prin ll111prUIIFLlrt, Îln 
scrierile mai vechi, şi alta prin derivare, la Alecsandri şi, eventual, la 
Negruzzi. Tot Într-un singur articol de dicţionar, sub forma-titlu obliga, 
ar fi trebuit înregistrate şi formele obliqălui şi obligui, întrucît sînt 
V'aTi·anltrE hWeichi'te şi rngilQl1mll'e ale B1oe!l.u'.a\ş'Î verb obliga, de ipl1ov,eiuiei"'Jţă 
iatmă şi ,f'r'dl1ic'ez:ă, Nu vedem ju.sti1.L:i(1'"1118IB iîmifle,g:i>5'tlrărH 'Uliob/jgui oa vairi- 
antă a lui oblica, iar a lui obliqălui intr-un articol independent. 

Cea mai elocventa dovadă că asemenea torme sînt de fapt variante 
învielclhlilte 10 OC'll\Siti!tru:ie muU:itud:,nea de S'oliuţili et'i!l11rd1oglioe, dinr!me care 
unele cu totul eirrQn1dlte, inoenoate în .c.a'ziul p!relil1lis,elIQT derivateou -rcesc şi 
-nic. De eXIPIIDtpllru, matematicesc. matematic 1 +- suf. -icesc. Cf rus. Ma T\'· 
:vr3Tl1'IeCIHIH ; marer-ialfcesc . material + suf. -Jccsc ; mates-iahric . materie 
+ suf. -alnic , mecanicesc. mecanic + suf. -esc. Pentru variantele eu 
-h- ef. nqr, I-lllXOV1K6s;, rus. lVleX311J1lH:'CKH}!; metodicesc . cf. nqr. W60(I1K6<;;, 
rus. MeTo,Ul1tlecKml; rnineraloghtcesc . din rus. i.HlHepaJIOmqeCKHH; mo- 
narhicesc . monarh + suf, -Icesc, după ngr. I-l0VCXpX1KO<;;, germ. 
monatciiiscti .moraficesc . moral? + suf. -icesc, după germ. motolisch, 
mor alrrîc . moral 2 + isuf. -tiic ; o limpicesc . din ngr. 'OI,UI-lTIlCXK6S;, fr. 
olympique, germ. olympiseh +S1urf. -esc , optice se : optic + suf. -esc, 
după. qr, 'orrnK,)<,;, germ. optiscli i or lentalfcesc . oriental suf. -îcesc, 
ef. lat. otientalis, - e, germ. orientollsch , ortghinalnrc . din rus. O[H!f"H- 
H3,JIhHhllf. Aceeaşi inconsecvenţă se constată şi în cazul adverbelor în 
-iceşte, unde întîlnim de asemenea mai multe soluţii etimologice. De 
exemplu, macroscopiceşte . macroscopic suf. -ieeşte. Cf. rus. M 3KpOC- 
KOITH'IeC!H1H; matematiceşte: de la matematieese; materialiceşte: 
material + suf.-ieeşte ;mitologlceşte: mitologic + suf.-eş'te. Credem că, în 
general, asemenea adverbe trebuie puse în legătură cu adjectivele co- 
respunzătoare în -icese, iar adjectivele respective sînt variante învechite 
ale formelor corespunzătoare în -fe, -al şi -01, provenite într-o epocă 
mai veche din aceleaşi adjective neogreceşti în - 11<0<;;, latineşti în 
-icus, -aUs, -arius sau -aris, germane în -iseh, -alisell, -al, -e11, -arisclz, 
-(l[ sau -Cir, ,ruls'E'ştiin -H'leCKUH, -aJlbflblH sau .. apHblH, franţuzeşti în 
-jque, -0.1, -el, -aire sau -O)er. ilalieneşti 'în -ico, -ale, -aria sau -are, ]'\T8 
putem întreba, de exemplu, de ce traducătorul din greceşte al geogra- 
fiei de la 1780, Amfilohie Hotiniul în 1790, Dinicu Golescu într-o tra- 
ducere de asemenea din greceşte ele la 1827 şi autorul unui articol din 
"Muz1eiull rJl1a,ţ,iloil1lall H (1836) au itreil"XL1Ii't !Să lor'e'2Z1e ;:DorfDIa matimaticesc de 
la matematic 1 + suf. -icese şi nu au putut-o obtine prin simpla adap- 
tare a adjectivului neogrecesc l-la911I-lCXnK\'.s;, care le era desigur bine 
cunoscut ori se găsea chiar în textul pe care îl traduceau? Oare Sa- 
muil JVUcu, Radu Tempea, Gh. Şincai şi Ioan Molnar, care cunoşteau 
atît de bine limbile latină şi germană, vor fi recurs la derivare pentru 
a obţine forma matematicesc, ori au obţinut-o mai simplu prin adap- 
tarea adjectivului latinesc mathematieus sau a adjectivului german 
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mathematisch? Ş'tHnd dlt de muli 'erau lilD:miuel1lţ,aţi in:beleldiula:J:ii vflcrJ.Ulili 
de limbile străine din care traduceau ori pe care le foloseau în conver- 
saţie, în corespondenţă, în şcoală etc., noi credem că adjectivele res- 
peclLirve slÎmrt tot îlffilpir:Ufrlllutllllr:i, ca şi formele uor corespunzătoare de mad 
tirziu. De altfel, ne mai putem întreba de ce în jurul anului 1800 verbe 
oa maltratat isi, meditarisi, obliqălui etc. salu ,adjelCJti1ve Ioa tiiatemaiicesc, 
tnatetialicesc, matetialnic, mecanicesc, motalicesc, opticesc etc. trebuie 
considerate derivate, iar formele lor corespunzătoare de conjugarea 1 
seni, iflP'sipelC'tliv, term111laibe IÎn -ic, -al, -at de 'pe la 1830-1B40, imprumu- 
turi? În consecinţă, nu este justificată înregistrarea separată în noua 
serie a DU< a umor 'dlSlemerma vra:J1ilaTtiie 'În\odhii!t,e :alle verbelor şli adjec- 
tivelor neoloqice, pentru 'că in felul acesta se creează o imagine falsă 
a 'is'tonl'ei 'ouviJn',t'elOir 'r'eJspelc'bivle â'l1 Jiimha română 'Şi, oaetare, r}ii 'Sie limd'ilcă 
etimologii eronate. Inregistrarea la un loc a tuturor variantelor unui 
verb sau ,adjectiv neologk,aitît a eer.or fonetice cît şi a celor morfolo- 
gke, 'eJst.e !absdluJt illleoeSla,ră, dacă vrem Ioa ,eti:mdloqi,a mullHjJ1ă pnopuisă 
verbului sau adjectivului respectiv să fie cea justă. O asemenea gru- 
pare a variantelor învechite ale fiecărui neologism, impusă de însăşi 
istoria neoloqismului respectiv în limba română, nu trebuie confundată 
cu gruparea pe "cuiburi" lexicale a derivatelor, reprosată pe drept 
cuvînt redactorilor vechii serii a DLR 5. 

La fel de nejustificată din punct de vedere etimologic este, pe de 
altă parte, înregistrarea la un loc cu adjectivele corespunzătoare a 
unor substantive care, într-o epocă mai veche a limbii române literare, 
au fost împrumutate ca atare din latină, neogreacă şi germană, avînd 
deci etimologie diferită de a adjectivelor respective. Nici sub acest as- 
pect nu există în seria nouă a DLR un mod consecvent de înregistrare 
a cuvintelor şi de indicare a etimologiei. De exemplu, matematic 1 s.m., 
matematic 2, -ă Ialdj .. şi matematică !S.rI. SlalU optic 1, -ă ·adj .. optic 2, -ă s.rn. 
şi f. (de ce şi rE.?) şi optică 1 s.i. formează articole de dicţionar aparte, 
cu indicaţii etimologice proprii, deşi unele dintre etimoloqille propuse 
ar lnati purtlela fi cor elClt'dlt e, ;În Itimp 08 :r!a mecanic ş'i metafizic s:i:nt Î:llire- 
g1strate în corpul aceluiaşi articol atît adjectivele cît şi substantivele 
masculine şi feminine, iar etimologiile propuse, cu toată strădania re- 
dactorilor de a le face să corespundă fiecăreia dintre cele două părţi 
de vorbire incluse în .artIcol, sînt parţial discutabile. 

Cercetarea istorică a mai multor neologisme de această natură 
ne-a dus la concluzia că între substantivele masculine de tipul lui 
ma te m a ti c ,,[na t'0m1iîlbÎ1c',Î!.,m", m e t (Iti zic "ilUioiaifiiz:ioilan H , op tic" olp'tk.ail1 J/ , 
etc., specifice vechii române literare, şi adjectivele omonime matema- 
tic, metafizic, optic etc., specifice limbii. române literare moderne, nu 
ex;irsrbă 'h,gă'tIUirii semm1trÎ.loe inelai}izia:be :Slau irelfă!outbe pe Îrf:we11!UJl liilUib!ii Tomâne. 
In cOl1sednţă, ele tre(buile înlreCf1istra,tes,oparatîn dicţionar. Cuvintele ş'i 
eventualele lor variante morfologice care alcătuiesc familiile unor 

5 Vezi Mircea Seene, Schiţă de istorie a lexic0f!'"Gfiei române, voI. II, Bucl,lmşU, 
1969, p. 71, 
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atare neologisme se grupează în mod diferit în cele două mari epoci 
(veche şi modernă) din istoria limbii române literare, fapt care permite 
să se recunoască existenţa în fiecare perioadă a unor relatii sistemati- 
ce j'l1itl1e <ou1vlin'lellie rresp8crt!i'vie. D( oxemplu T:leo:l:oq:i'SIUul matematică s.f. 
este comun celor două perioade, dar în limba veche familia lui se com- 
punea dim matematic s. m. "il11io1t:81rn:ait'irc:ii(:i'n". mctematicesc la:dj., moietna- 
ticeşte adv., în timp ce in limba modernă substantivul masculin este 
matematician, iar matematic este adjectiv. folosit şi ca adverb sau, 
mai rar, ca substantiv, cu alt sens însă decît în limba veche. La fel 
stau lucrurile şi cu moral s.n. moraIă", moralicesc şi motalnic adj., 
moralist vb, şi mot aliceşte adv., din limba veche, în raport cu motntă 
s. f., matat adj., folosit şi ca substantiv, dar cu alte sensuri decît în 
limba veche, moraliza vb., moralrnentei:lldrv.8'UC" <elim limba 'I11'olClelf'ni3. 
Deşi aceste două cazuri citate sînt oarecum similare, formulele de în- 
registrare in dicţionar a cuvintelor respective şi de Indicate a etimo- 
logiei lor diferă, pe drept cuvînt. Considerăm aşadar justă formula de 
înregistrare adoptată la matematic 1 s.m., matematic", -ă adj. (în arti- 
cOllul ,călrlUJiia ar ,fi :bf'ebUli:t funiCluls.ă şi v,uifiili:llnita matematicesc) şi matema- 
tică s. i., da,Tş'i pe cela li:lrcl!orp[l(:iltă [Ia inoro! 2, -(1 'adj. şi '5. n, (în ,alI1t1j,ciolhlll 
căruia ar fi trebuit incluse şi variantele maralic, tnoralicesc şi moral- 
nic) <şi motolă ,s"f. Ijlarii,a'TIlta :î,nrv'8cih!Ltă. moral '5. n.]. Nu vedem 
Însă motivele pentru care mecanic s.m. şi mecanică s. f. au fost înre- 
gistrate în acelaşi articol cu mecanic, -ă adj., de vreme ce însăşi eti- 
moloqia !Îndlrck1rtă erată ,că este vorba ,de rtiIe;t ouvunte, nude (llinul] ISII'nqur" 
şi nici pentru ce, în cazul similar al lui metafizic s.m. (care provine 
şi din latină). metafizic, -ă adj. şi metafizică s.I, indicaţia etimoloqică 
este diferită de cea de la mecanic-ă. De asemenea, material s, n. ar fi 
h1eibu:ilt î'llfrelg':ISt:naJt sepanat de material, .. Ci ,atdj., pentnu că ,(;(timo:oq'ila ;lui 
(indicată incomplet in dicţionar) nu coincide pe de-a întregul cu cea 
a eadj'erot'ivtUlui. ŞiQ G'irmib:a vlec:he \adje'Cltlirv(!edîi'lf\allnli;1i\a SrL1bSlt,antÎivllui 
neutru material erau materialicesc şi materialnic, pe cînd în româna 
modernă, datorită unui complex de factori lingvistici, substantivul şi 
adjectivul au aceeaşi formă, ca şi în cazul lui mecanic, mineral etc. 

Exemplele citate mai sus arată cu destulă claritate că problema 
În:regiSi1:iră!l1ii 'liQ şi la iSltl(:ihi!liif!i'i '€ltiilmollOgi1e1i unar lals'emeln:ea cu'· 
vinle este foarte dificilă, dar soluţionarea ei nu trebuie să fie întîrnplă- 
t'081[,e. Pă'ră ,a înl(l0fiCia să islbab,j,Hm Iorml1'I,c PE"TlI1J:r1U laJnrumilt'e iCrateqO!I'ii de 
cuvinte, credem că substantivele masculine de tipul lui matematic, me- 
canic, metnfizic, poetic, politic etc., care au existat în limba română 
în sleoO'hle a:l XV[I,·lea, 'al XVIII-lea şi în pl'hna jll1'In.ăt'd!te a secolului 
al XIX-lea, nu trebuie înregistrate la un loc cu adjectivele omonime 
de mai tîrziu, deoarece etimologia lor este in general diferită de a 
acestora din urmă. Pentru acelaşi motiv, substantivele feminine de 
tipul lui matematică, mecanică, metafizică, morală, poetică, politică 
etc. ar trebui înregistrate separat de adjectivele c6respunzătoare. In 
numeroase cazuri, şi substantivele neutre de tipul lui material, mineral 
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etc. ar trebui înregistrate separat de adjectivele corespunzătoare, pen- 
tru că au etimologii parţial diferite. 

O altă cateqorie de neoloqisme care prezintă unele dificultăţi la 
stabilirea provenienţei lor o constituie cele cu formă unică şi cu eti- 
mologie multiplă. În aceste cazuri, redactorii au recurs de cele mai 
multe ori fie la citarea cu din a tuturor formelor corespunzătoare din 
diverse limbi care explică sau ar putea explica provenienţa formei ro- 
mâneşti (de exemplu, motiv: din it. motive, germ. Motiv, fr. motii; 
oei ZUHl:"d: din :it. occasiotiale, fr. occasionnet etc. L fi'e ila 'c'hLIBlnea cu 
din a unei singure forme străine, care li s-a părut' CI fi sursa cea mai 
probabilă, iar a altor forme corespunzătoare cu ef. (de exemplu, mazgă . 
dim l'.:1It. morga. Of. 'it. morga, magh. marqa , minor-itate: din fir. minori- 
te . .of. ;}aIL tainoritas, -aiis, germ, 1vlinorităt eilc.). dmJb2l1e sii.ltuld\ţi'i inse 
etimoloqiile sînt uneori discutabile, fie pentru că. ordinea limbilor stră- 
ine citate cu din nu. oglindeşte adevărata istorie a neologismelor res- 
pective în limba română, fie pentru motivul că, din acelaşi considerent, 
limba rS,uru llimilYi1e cu ci. ,alr tmebu',i Ipuse, în Uinete cazufli, pe 
,a oelasi 'ou !CIpla 'oiltIRrt!:l !(,!lI din, li,8lr 'ÎIO iailite cr::tZiUIr.i. ,a;r Itrlehui nIMltJu'riaif:<E. 
De exemplu, dacă. Ia ocazional am putea începe indicarea etimologiei 
multiple cu forma italiană, deoarece prima atestare a cuvîntului ne-o 
oferă un text tradus de Petru Maior în 1816, bogat în termeni de pro- 
venienţă italiană, nu vedem prin ce se justifică citarea în primul rînd 
a lI:clmrvei HaJi.'il2'ne 1.] IJ3!c1iru!l et:i1mdoC)';;8'Î IrmJli!.irp]e a 'll'8JQ1lo'9,is!llliullu!i mo- 
tiv, ale cărui prime atostărl ni le oferă unele texte de pe la mijlocul 
secolului trecut, datorate unor intelectuali de formaţie culturală fran- 

cză şi erl11nă: În .cazl:J !ui marqă, teslat prim,a d?tă de ? traduce din 1806 a lUI Gh. Şincai, iar mal tîrziu de o traducere a lUI Leon Fili- 
pescu din 1844, ambele din limba germană, ni se pare inutilă citarea cu 
ef. '3. Iormei din Hai1i'3.na.. DefllSii:,rnelnea, rIia mOl'qhi61,ci.3.1l"e ia p,YlQlv;eni;t 'Îlll 
mod sigur numai din neogreacă, nu se justifică citarea cu ci, a formelor 

c(r!I)} 'i'[;i1'li.iidlTlă şihllflcă marioie, ILc.maryol), mai alle!s 
că au şi alt aspect fonetic. Ca şi. în cazul neoiogismelor cu variante şi 
etimologie multiplă, noi considerăm că formula etimologică cea mai 
potrivită pentru neologismele cu formă unică şi etimologie multiplă 
este menţionarea la rînd a tuturor surselor care explică provenienţa 
formei lOT, în ordinea cronologIcă şi a ponderii infuenţ.elor străine 
exercitate asupra limbii romilne literare în diferite perioade şi regiuni. 
Bineînţelps, şi în cazul aCfstei categorii dp neologismp trebuie să avem 
neapărat în vedere normele de adaptare fonetic!} şi morfologică speci- 
fice epocii în carp au pătruns în limba română, precum şi forma cu 
care se slabiliseră deja În română unele cuvinte din familia neologi5- 
melor respective. 

Majoritatea neologismelor cu formă unică au pătruns în limba ro- 
mână după anul 1830, cînd începuseră să se constituie normele de 
adaptare fonetică şi morfologică specifice limbii literare moderne. Pro 
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venienţa acestor neologisme este mai ales franceză, însă adaptarea lor 
la română s-a făcut potrivit unor tipuri de adaptare modelate sub in- 
fluenţa formelor corespunzătoare din latină şi, mai puţin, din italiană. 
Ca atare. verbe franţuzeşti ca modiiiet, tnottiiiet, ossiiiet etc. au de- 
venit în română modifica, mortiiica, osliica, adjective ca moleculaite, 
oculaiie, ouiittoite, maietiet, peteonuel, metnorobte, roisoiuiobie, mo- 
ieur, obsetvaieut etc. au devenit molecular, ocular, ordinar, material, 
oersotiai, memorabil, rezonabil, matol, observator, iar substantive ca 
modaiiie, tnortalite, tiospitolit« etc, au devenit moâatitate, mortalitate, 
ospitalitate. Aşadar nu este nevoie ca unor neologisme din această ca- 
tegorie să li se indice în mod automat şi provenienţă latină ori italiană, 
dacă provenienţa lor şi din aceste limbi nu este justificată de istoria 
cuvintelor respective în limba română. De exemplu, pentru a explica 
pe modifica, atestat prima dată de cîteva traduceri din limba franceză 
de după 1830, s-a invocat lat. modificare, iar forma din franceză a fost 
invocată doar pentru a explica varianta modiiia. În realitate, atît mo- 
diiia eîrt şi modifica provân <CJIiin aoeuasi ik, mocliiier. De jasemonea, pro- 
venienţa evident franceză a lui osifica ar fi trebuit indicată cu din fr, 
ossiiiet, inu ou după tr. La 'etiim1iollOgia unor ouvrnte oa mobilitate, mo- 
nitor 2, obscuritate, ospitalitate 'etc., iaJtelsLalteprima dată ,ahia căbre mdU-' 
locul secolului trecut de scrierile unor intelectuali de formatie cultu- 
rală franceză, este de prisos citarea formelor latineşti după cele fraceze. 
La fel, în cazul lui monumental sînt în mod inutil citate formele din 
latină şi italiană. 

După cum rezultă din cele expuse pînă aici, stabilirea judicioasă a 
etimologiei neologismelor limbii române, ca - de altfel - a etimolo- 
giei tuturor cuvintelor unei limbi, este condiţionată in primul rînd de 
bogăţia informaţiei de care dispunem cu privire la istoria fiecărui neo- 
logism. Orice informaţie în plus care poate contribui le cunoaşterea cu 
mai multă exactitate a perioadei cînd a pătruns neologismul respectiv 
In limba română, a variantelor pe care le-a avut în diferite epoci şi. re- 
giuni, a circulaţiei lui etc. aduce un spor de precizie în formularea la- 
pidară !şi oalteqoLflică pe oare '0 alIle i,nlduClaţ'lla etâanlo'1og'ilcă tin DLR De aceea 
ne surprinde faptul că unii redactori nu au folosit toate sursele de in- 
formare pe care le aveau la îndemînă pentru istoria anumitor neologis- 
me. De exemplu, din indicele de cuvinte şi forme al lucrării lui N. A. 
Ursu, Formarea terminologiei ştiinţifice româneşti, Bucureşti, 1962, nu 
au fost extrase o serie de informaţii privitoare la primele atestări, în 
general cu mult anterioare celor menţionate în dicţionar, ale unor cu-- 
vinte ca maierialicesc, mineral s. n., monocoWedon, ost etc. Mai nume- 
roase sînt cazurile în care o serie de variante semnalate de lucrarea 
menţionată lipsesc totuşi din dicţionar. Dintre acestea cităm doar pe 
mtctoscopiu, mineralic, tuitietaiiceec, minetatnic, minerălesc, multipli- 
catuius, multiplicăciune, multipliiitui, ociidetii, omolog etc. tn oal'be ca- 
zuri mi 5-'(1 mai mers [Ia Iiz'v'oairel1e sernmellate de URSU, T. Ş., redactorâi 
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rnultumindu-se să menţioneze formele respective (medicatntnt, tnerizio- 
nai, minerul, morbid, operui etc.) <cu ci. S'au ap. URSU, T.Ş. O aseme- 
nea indicaţie nu foloseşte însă cititorului aproape la. nimic. De vreme 
ce toate scrierile pe baza cărora. s-a alcătuit indicele de cuvinte şi for- 
me al acestei lucrări sînt incluse # în bibliografia. dicţi onarului, atestările 
de aici trebuiau în mod obligatoriu transpuse. 

In general. etimologiile propuse neologismelor în cele două volu- 
me ale noii serii a DLR sînt bune, în sensul că redactorii dicţionarului 
şi colaboratorii care au fost consultaţi la stabilirea lor s-au străduit să 
găsească formulele cele mai potrivite pentru a indica adevărata prove- 
nienţă înhmba 'română ecuvintelor respective. Claruficarea în preala- 
bil a problemelor discutate mai sus şi aplicarea cu mai multă consec- 
venţă a pr'in!CipiHor etimologice oare st'dU la baza lucrării ar fi contri- 
buit însă la eliminarea din dicţionar a unor etimologii eronate. Vom 
menţiona în continuare doar Citeva cazuri de asemenea etimologii gre- 
Ş;t8. De exemplu, Ia memoriu s. n. se spune că provine din lat. memo- 
rlutn, fr. rnemoire, dar cuvîntul memotium nu există în latină. Aşadar 
memoriu provine numai din forma franceză. La mucoasă s. f. s-a indicat 
următoarea eHmologie: din fr. muqueux, -euse, Iat. tnucosus. In fr an- 
ceză Însă există s. f."muquellse, din care a provenit cuvîntul românesc. 
Obsesiv este mai curînd un împrumut din fr. obsessii, decît un derivat 
de la obsesie, iar ofiţer nu provine din lat. oiiiciolis, ci din lat. oiiici- 
(/J ius. In aceeaşi ordine de idei semnalăm şi inadvertenţele strecurate 
la mineral adj., care provine din lat. mineralis, -e, nu din minerale, şi 
a otioqraiicesc adj., care provine din ngr. 'opeo'{p[((plKOr;, nu din 'op8o- 

ypaCj)IK0)\;". ) O cateqorie rned numeroasă o formează nooloqlsrhele cu e1imologie 
muHiplă oăroma rru li s-eu ind1oa\t, 'lin '(Jard:rlJ.1jl uil1Jeialt,ame e:bmo'lo- 
qii, toate sursele din care au provenit ele în limba remînă. De exemplu, 
la magazin trebuia indicată şi sursa germană « Magazin), pe lîngă cea 
t;ra,Ylic'8'ză. [ia merit, ou vdrij,alIlrba meriium, trrebui'd doesememea i'l1ldirOaită şi, 
sursa germană « !Vleritum), iar etlmoloqia trebuîa dată la un Joc, 
deoarece din latină şi germană a putut preveni şi forma merit, nu J1l1.Q.1ai 
meritum. Ivîisionar provine şi din '1:a1. missionarius, 'DU narmai dlin i't:a.il!iraală 
şi f'ranlceziL La morală s.f., cu variamea moral s.n., trebui'a indkail!ă şi 
sursa ge:nmaill'ă {<lvloraJ). De asemenea, 'lla original, -ă lirp.:seşt,e ISU[ISI,fl qer- 
mană atît pentru substantiv cît şi pentru adjectiv. Tot În această cate- 
gorie intră şi cuvintele vechi cu unele sensuri neologice, pentru care ar 
fi trebuit indicate sursele străine corespunzătoare. De pildă, pentru sen- 
surile de sub 2 şi 3 ale cuvîntului mucos=oasă ar fi trebuit indicate sur- 
sele fr. muoueux=euse şi lat. mllCOSllS. 

In alte cazuri sînt Indicate în mod nejustificat unele surse. La mll- 
tCl1ă, de exemplu, nu era necesar să se menţioneze, alături de fr. mu- 
tuIe, şi lat. mutlllus. De asemenea" la orchestră nu era nevoie de ef. si 
gr. 'OPX1lclTpa. Tot aici se cuvin semnalate şi unele nepotriviri între anu- 
milt,e inrdka,ţi'j dlln pralfamt'cZla liinlii,allă şi e!timdlolglle. (ja monticul (cu ac- 
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ce'nrlmrr pe -u-?), de pildă, aHăm ,c'd ,e ,.!I1rall1ţu7!ism rlnv.ec'hi,t" (1), der pro- 
vine din fr. monticule, lat. tnonticulus, în timp ce la obtenţiune aflăm 
că le ,,'llait'i,njslIn 'par" (i), der prrlorviiirJIC dim Ir. obtcntion, ,la't. obtetitio, -onis. 

Pnintre inoonsecventele oonstatete în modul de a indicaetirnoloqia 

neoloqismelor se numără şi faptul că ,limbile de cultură din care au 
provenit în română cuvintele respective nu au peste tot aceeaşi denu- 
mire. In felul acesta se pot naşte, pe drept cuvînt, unele confuzii. De 
exempâu. macro, maghic, maluhie, cinicesc eec. 6lî'Yllt ooneideraăe îmipru- 
mutură dăm greacă, tnaqnit dJl'Il medioqteacă, i,alr a'lteJe ._-- mai narmeroa- 
se - dim neoqteacă. După rotim se ş1i'e Însă, im)ir>umIUiturri!I'e directe din 
greacă, la nivelul limbii române literare, s-au făcut din limba de cul- 
tură neoqteacă. De asemenea, în cazul neologismelor provenite din la- 
ti-nă ar tlfi8ibui să se lJ1elniUln1-e ,la JndiClalţ.ii.a din latina medievală (vezi mano- 
peră, oculoiă, oculatie, oiicioloi, optat, ordinariatetJc.), !fiind 6utfibCli-e'l1!tă 
menţiunea din latină, care în DLR indică latina literară şi ştiinţifică cu 
care româna ;rili!elJ:'lalfiă -a 'inltir,alt 'im ccntaot din IS8Ic'IYlrulla:1 XV'I -'k'la ă !3:Sliăzii. 
Tot cu privire la indicarea etimoanelor latineşti, considerăm necesară 
unificarea modului de citate a substantivelor şi a adjectivelor, pentru 
că în volumele apărute pînă acum substantivele sînt citate uneori nu- 
mai cu formele de nominativ (vezi manifest, opulenţă, orbită etc.}, alte- 
ori şi cu cele de genitiv (vezi mancipotie, medic, ocutaiie, oficiu etc.), 
iar adjectivele fie cu formele respective pentru toate cele trei genuri 
(vezi moral, onorat, operator, oficios, oriental etc.), fie numai cu o sin- 
gură formă (vezi opuJent). 

O aitelllile sipO'r:iJlă ar trlebUli să aoorde redadO'ri'i o.1-IR i'l1lt'erpreltă.rli qra- 
Hei clhiiJ:1iil(Cle 'a tlexitolorr veohi românestd. Sîn it numeroase cazurlle Î,n oare, 
fără motive întemeiatle, s-a relCiUfiS' la translit8'Ta\ie chiar şi în reproduce- 
rera UllliO!r c'Î<t'alt'8 dim itex1ie de l·a <sfif'şituii s8!CohlIrui alI XVrH..Jea sa'u diin pri- 
mele decenii ale secolului al XIX-lea, oferindu-se astfel cititorilor o 
imagine falsă, sub aspect fonetic, a limbii române literare din epoca res- 
pectivă. Prin transliteraţie s-a ajuns să se înregistreze în dicţionar, drept 
variante ale neologismelor corespunzătoare, şi formele ocheian (de la 1. 
Molnar, Retorică, Buda, 1798, p. 39), otitear (de la Al. Beldiman, Istoria 
lui Numa ,pompiJie, vo1. II, I'aJş.Î, ] 820, 'P. 184) şi oiiţiiar (di'n Fa/etul navei. 
1693-1704, erdi'iart Îtn 1942, p, 54, 94, 104). Î'n TieliJiliit,3iie, ocheian Inepf1o:duoe 
grafia CK,'h\Il, Oa'f"8 - potri'V'iit l[lorQ1]eI.l'01r OTrt'og.r,a,fi,eri ou Cair'aloterr,e c!hi,[!i- 
Ece di,n jlU'llulllalll'nl·ui 18006 - tl1ehuQla tramiS'crI:să ochean, ofiţeor il'iepr'O'dl1ice 
grafia W<J$HI.l,'k\l, care - la 1820 - nu poate să reprezinte decît pro- 
nunţarea ofiţer 7, iar ofiţiiar reproduce desigur grafia Czfill!ţl",.p ,care 
în Foletul naveI nu poate să reprezinte decît pronunţarea atitiaI, ca şi 
în oIlta\tulldiim Ş,jm\ca,i, deOair'2!Ce - aşa cum lolm .a,rălat m,ai sus - va!ri'anrba 
aceasta provine din lat. officiarius. 

6 Vezi N. A. Ursu, Probleme interpretării grufiei chirilice lOmâne:,;/j elin iuru] 
anului 1800. În "Limba română", IX, 1960, nr. 3, p. 41-43. 

7 IbidellJ. p. 39-- 41. 
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Lista neologismelor înregistrate în DLR cuprinde atît cuvinte cu o 
circulaţie mai largă cît şi cuvinte cu o circulaţie mai redusă, cum sînt 
- de exemplu - împrumuturile livreşti, creaţiile personale sau neolo- 
gismele atestate numai de dicţionarele mai vechi. Pe drept cuvînt au 
fost lăsaţi deoparte termenii care denumesc noţiuni prea speciale din 
diverse domenii ale ştiinţei şi tehnicii, Cît priveşte neologismele ates- 
tate numai de unele dicţionare din secolul al XIX-lea şi de la începutul 
secolului nostru, în special de cele de neologisme sau de cele bilingve, 
considerăm că introducerea lor în DLR ar trebui să fie făcută cu şi mai 
multă precauţie, deoarece - după cum se ştie -. autorii dicţionarelor 
respective au copiat, de multe ori, dicţionare străine ori au alcătuit în 
limba română, prin derivare şi compunere, familia prezumtivă a unor 
termeni împrumutaţi. In numeroase cazuri, scrierile literare, ştiinţifice 
sau presa epocii nu atestă circulaţia unor atare neologisme. 


