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 În jurul problemelor de limbă s-au dus la noi, pe aproape întreaga întindere a secolului trecut, bătălii 
aprige. 

Împotriva celor ce dispreŃuiau frumuseŃea şi bogăŃia limbii române, ei au dezlănŃuit un tir susŃinut, de 
sarcasm şi dreaptă indignare.  

Acum o sută şi vreo cincizeci de ani, Constantin Facca i-a satirizat pe franŃuziŃi în Comedia vremii 
sau FranŃuzitele.  

Două franŃuzite din comedia lui Facca vorbesc astfel: 
 
 – ELENA:   Ascultă, ma şer Luxandra, aş vrea să mă plimb pă pod, 

Ş-apoi să stau cu caleaşca la madam marşand de mod, 
               Voi să-mi fac o pălărie cu blonduri şi an velur, 
               Căci îmi vine a merveliu cu boaoa de samur. 
 – LUXANDRA:         În jurnalu după urmă, e ceva deosebit,  

D’abor o demoazelă, cînd se află an vizit, 
Este de bonton la modă să aibă capot deschis, 
În mînă cu portofeliu şi cu baiader închis, 
Iar cînd mergem la plimbare, voale verzi ne trebuiesc, 
Ba de soa şi botine ca-n jurnalu franŃuzesc.  

    – ELENA:                 Ah! ma şer, să-mi vezi mantelu, mai sublim, mai lucru fen, 
    O dublură-nfricoşată şi faŃa amur san fen.1 
 
 Citind replicile acestor „preŃioase ridicole” de pe malul DîmboviŃei, rîdeŃi, desigur, cum au rîs şi 
contemporanii lui Facca.   

Pe cei ce poceau limba română într-un chip barbar i-au satirizat mai tîrziu Haşdeu, Eminescu, 
Caragiale.  

ContribuŃia acestor mari scriitori şi a altora la demascarea deprinderii de a bălŃa vorbirea (sau scrisul) 
cu expresii împrumutate fără nici o justificare din altă limbă a micşorat răul, dar – vai! – nu i-a pus capăt 
pentru totdeauna.  

Încă acum cîŃiva ani, critici literari cu autoritate s-au văzut nevoiŃi să atragă atenŃia unor publicişti 
mai tineri asupra pericolului pe care-l reprezintă folosirea abuzivă a neologismelor în fraze ce devin pînă la 
urmă de neînŃeles.  

Transcriu o asemenea frază dintr-un articol: „Este evident că structural vorbind, eficienŃa paginilor 
digresive excesiv analitice de alambicări psihologice într-o naraŃiune, în care evoluŃia spiralat-ascendentă a 
subiectului, fie şi lacunară, obligă la un efort tensional maxim, ni se revelă ca absolut nulă”.  

Autorul frazei a vrut să spună că, într-o povestire cu caracter dramatic, analiza psihologică prea 
amănunŃită nu-şi are rostul.  

Scriind în termeni bobastici, din dorinŃa de a părea savant, un publicist îşi pierde, sigur, cititorii.  
Din păcate, cu amatori de „preŃiozităŃi” ne mai întîlnim şi în relaŃiile noastre zilnice.  
Am cunoscut un profesor de matematici, altminteri foarte bine pregătit, care nu spunea niciodată 

problemă, ca mine sau ca dumneata, ci problem.  
Cînd îi propuneai posibilitatea unei rezolvări oarecare, el nu-Ńi răspundea că o va lua în cercetare sau 

că o va examina, ci că va anvizaja!  
Matematicianul îşi făcuse studiiile la Paris şi n-a putut fi niciodată dezbărat de metehna amintită, 

fiindcă, probabil, prin franŃuzisme voia să amintaescă la tot pasul obîrşia studiilor sale.  
O persoană, pe care o preŃuiesc şi la care Ńin, n-a fost niciodată pe malurile Senei, dar după o 

plimbare pe bulevard îmi povesteşte că „a făcut un tur şarmant pe bulvar, apoi, fiindcă avea o foame 
grozavă, a dinat la restoran, servind, între altele un buion de pasăre, un sufle de carote şi o prăjitură de 
şocolată, după care a asistat la o promieră”. 
  

                                                 
1 Forma corectă şi înŃelesul cuvintelor franceze subliniate în text: ma chère = draga mea; marchande 

= negustoreasă ( marchande de mode  = modistă); blonde = dantelă albă de mătase; en = în; velours  = 
catifea; à merveille = minunat; boa = blană purtată în jurul gîtului; d’abord = mai întîi; demoiselle  = 
domnişoară; capote = pălărie de damă; bas = ciorapi; soie = mătase; fin = fin; amour sans fin = dragoste fără 
sfîrşit. 
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Cei ce vorbesc şi scriu într-o asemenea păsărească, de-a dreptul comică, nu sînt, din fericire, prea 

mulŃi.  
Destul de mulŃi sînt însă ce ce rostesc: „am foame”, „am sete”, „am frică” .  
Acestea sînt nişte franŃuzisme urîte („j’ai faim”, „j’ai soif”, „j’ai peur”).  
În  româneşte expresiile respective se construiesc cu verbul a fi şi dativul pronumelui personal: „mi-e 

foame”, „mi-e sete”, „mi-e frică” („mi-e teamă”, „mi-e dor”, „mi-e rău” etc.). 
 La rezultate inacceptabile au ajuns şi „puriştii”.   

Tratînd limba ca pe un obiect asupra căruia se poate interveni în mod arbitrar, aceştia au cerut, 
decenii de-a rîndul, înlăturarea tuturor cuvintelor „venetice”.  

Limba română e de origine latină.  
EvidenŃierea acestui lucru – începută încă de cronicari – a fost o acŃiune patriotică.  
Ea a avut o mare importanŃă în afirmarea demnităŃii naŃionale a poporului nostru şi în sprijinirea 

drepturilor sale la libertate şi unitate.  
Greşeala „puriştilor” a constat în aceea că au propus să eliminăm acele forme şi expresii care provin 

din altă limbă decît cea latină, iar acelea cărora le recunoaştem drept de a fiinŃa să le scriem în aşa fel, încît 
să se vadă că sînt latineşti.  

Desigur, aşa ceva ar fi cu neputinŃă.  
Exagerări asemănătoare au săvîrşit, cam în aceeaşi vreme, şi  „pumniştii”.  
AdepŃi ai lui Aron Pumnul, aceştia au încercat să impună terminaŃia -ciune în loc de -Ńie şi -Ńiune 

(apariciune, aberaciune, naciune etc.).  
În continuarea acestei exagerări, s-a cerut folosirea exclusivă a terminaŃiei -Ńiune în loc de -Ńie ( 

emoŃiune, terminaŃiune).  
Şi „puriştii”, şi „ciuniştii” au fost combătuŃi la vremea lor cu argumente ştiinŃifice şi cu arme satirice. 
Pe seama celor dintîi, care aveau reprezentanŃi foarte activi în vechea Academie Română, Alexandreu 

Odobescu a glumit în faimoasa listă de bucate, propusă pentru un prînz academic din 1871 şi redactată 
astfel: 
 

 „PRANDIULU ACADEMICU 
 Mercuri XV septembrie 

MMDCIX. V. C. 
  VINU-ARSU DE ANICETU. 
  Sorbitione cu Scriblete. 

VINU PERUNCTU DEIN INSULELE-FORTUNATE (Madera). 
Fame-stimuli varii. 
Siluru munitu cu astaci fluviali, in condimentu de sinape. 
VINU ALBICANTE PERENNIU ALUTENSE DE ACIDAVA. 
Lumbu bubulinu intinctu in cremore, cu bacce e tuberculi leguminose. 
POTIONE CONGELLATA DE MODU ROMANU. 
Melungine rubre cu farcimine de minutale. 
Copsa de ariete in verubi torresa. 
Acitaru de olere, condita pre usu Athonicu”  

 
 Odobescu însuşi tălmăceşte lista de bucate „pe româneasca de rînd” astfel: 
  

„Rachiu de anason.  
Supă cu plăcintioare.  
Vin dulce de Mandera.  
Mezeluri felurite. Somn fiert însoŃit cu raci şi cu sos de muştar.  
Vin alb vechi de Drăgăşani.  
Muşchi de vacă cu sos de smîntînă, garnit cu mazăre boabe şi cu cartofi. 
Punch à la Romaine.  
Pătlăgele roşii cu tocătură de măruntaie.  
Coapsă de berbece friptă la frigare.  
Salată de verdeŃuri, gătită ca la Muntele Atonului ...” 
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Vasile Alecsandri a satirizat în al său DicŃionar grotesc folosirea terminaŃiilor -ciune şi -Ńiune, 

imaginînd, între altele, următoarea declaraŃie de dragoste făcută de un „juneŃiunist”  : „Ah! Doamnă, 
apariŃiunea d-voastră mă aduce într-o confuziune ... cît nu pot să vă fac o declaraŃiune demnă de ...”  
 În legătură cu respectul datorit lexicului limbii noastre, aşa cum s-a constituit de-a lungul vremurilor, 
Eminescu scria următoarel rînduri: „Limba română la sine acasă e o împărăteasă bogată căreia multe 
popoare i-au plătit banii în metal aur ... A o dezbrăca de averile pe care ea le-a adunat în mai bine de o mie 
de ani, înseamnă a face din împărăteasă cerşetoare”. 
 „SimŃul estetic al românului”, spune Alecsandri, bunul-simŃ, adăugăm noi, au făcut ca exagerările 
„puriştilor” şi ale franŃuziŃilor să nu prindă.  

Reamintirea acestor exagerări, astăzi prezintă totuşi un interes mai mult decît documentar.  
Pînă în preajma celui de-al doilea război mondial, elemente din ariergarda „latiniştilor purişti” au 

făcut destulă gălăgie, bătînd în tobe de carton, ca să împiedice înnoirile în materie de limbă.  
O asemenea acŃiune e absurdă.  
Înnoirile sînt cît se poate de fireşti.  
Nu poŃi să spui opaiŃ veiozei electrice, nici legătură de gît cravatei, nici pod bulevardului.  
Sînt cuvinte noi  – neologisme  – care au pătruns în viaŃa noastră o dată cu noŃiunile noi: telefon, 

radio, televizor, cosmonaut, furnal, buldozer, tractorist, şofer, spectacol.  
Nimeni nu se mai gîndeşte să caute alte cuvinte, formate din elemente româneşti, pentru a le înlocui 

pe acestea.  
Să spunem „iubitor de înŃelepciune” filozofului, ori „vorbire despre pămînt”, geologiei?  
Ar fi absurd.  
De vreme ce un neologism a fost unanim acceptat şi încadrat organic în limba noastră, nu are nici un 

rost să te gîndeşti a-l izgoni.  
Şi nici n-ar izbuti nimeni să-l elimine.  
Astăzi pare grea şi ineficace chiar lupta împotriva lui bonjur, mersi şi pardon.  
Cauza să stea în faptul că bonjur şi mersi au căpătat în vorbirea orăşeanului o nuanŃă familiară, în 

timp ce bună ziua şi mulŃumesc încep să i se pară mai protocolare şi mai reci, că pardon e mai scurt decît „vă 
rog să mă iertaŃi” sau „iertaŃi-mă”?  

Fireşte că bonjur, mersi şi pardon nu pot fi recomandate, cîtă vreme avem corespondente româneşti 
cu acelaşi sens.  

Împotriva cuvintelor străine, care nu sînt trebuitoare, limbi însăşi ia măsuri de apărare.  
FranŃuzisme ca madam şi damă, pentru doamnă, au avut epoca lor de glorie; mai tîrziu au căpătat un 

sens specializat (madamă de hotel) şi chiar peiorativ.  
June se foloseşte astăzi cu ironie, ca şi, cîteodată, mersi.         

 Cuvintele împrumutate din altă limbă sînt deci îndreptăŃite, în primul rînd, cînd denumesc noŃiuni 
noi.  

De asemenea, ele se impun şi atunci cînd aduc o nuanŃă nouă.  
Orice limbă tinde să devină mai elastică, mai subtilă, mai bogată în posibilităŃi de nuanŃare. 
Cronicarii noştri şi scriitorii din epoca veche au folosit o limbă românească de o rară frumuseŃe, care 

ne încîntă şi astăzi, dar şi ei au recurs la neologisme.  
Cronica lui Neculce, scrisă într-o limbă atît de apropiată de vorbirea populară, reprezintă, în această 

privinŃă, un exemplu foarte concludent.  
Deşi – cum observă Iorgu Iordan – cronicarul moldovean nu a fost „un om cultivat în sensul 

pretenŃios al cuvîntului”, el „a avut totuşi prilejul să cunoască, prin experienŃă personală directă, noŃiuni şi 
obiecte pe care marea majoritate a contemporanilor lui le ignorau, şi să-şi însuşească astfel termenii 
respectivi”.  

Iată cîteva neologisme din cronica lui Neculce: bombă, comisar, culonel, danŃu, duca (duce), 
monarh, oficer, testament, Ńărămonie.  

Unele dintre ele apar şi mai înainte, la Grigore Ureche şi Miron Costin2. 
 ToŃi scriitori noştri, de la Heliade Rădulescu la Mihail Sadoveanu, au admis neologismele, cu 
precizările de rigoare în legătură cu utilitatea împrumuturilor.  

Cel dintîi scria în 1828: „Trebuie să ne împrumutăm, dar trebuie foarte bine să băgăm de seamă să nu 
pătimim ca neguŃătorii aceia care nu îşi iau bine măsurile şi rămîn bancruŃi (mofluzi)3.  

Trebuie să luăm numai acelea ce ne trebuie şi de acolo de unde trebuie şi cum trebuie”.  

                                                 
2 Vezi Iorgu Iordan, Introducere la Ion Neculce, LetopiseŃul łării Moldovei, E.S.P.L.A., 1955. 
3 FaliŃi.  
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Autorul romanului Baltagul sfătuia, la rîndu-i: „Neologismele să le folosim în măsura trebuinŃii şi 

atunci cînd sinonimul românesc s-a diferenŃiat”. 
 Cînd diferenŃierea nu se produce, cu timpul cuvîntul străin se dovedeşte inutil. 

Nu e nevoie să insistăm prea mult asupra justificării neologismelor.  
Să dăm numai cîteva exemple.  
Iată, chiar cuvîntul exemplu.  
Am putea renunŃa la el, de dragul lui pildă, cuvînt mai vechi?  
Nu e cu putinŃă.  
În locul expresiei: de exemplu, se poate întrebuinŃa expresia: de pildă, şi se şi întrebuinŃează.  
O mamă adresîndu-se fiului ei, îi poate spune: „Tatăl tău să fie pentru tine un exemplu” sau „Tatăl 

tău să fie pentru tine o pildă”.  
ÎnchipuiŃi-vă însă, că autorul unei gramatici sau al unei alte cărŃi ştiinŃifice ar propune, pentru 

ilustrarea unor reguli, definiŃii etc., pilde, nu exemple, spunînd „pilde de substantive abstracte”.  
Exprimarea ar părea forŃată.  
Limbajul ştiinŃific şi-a însuşit organic forma exemplu.  
Cuvîntul vechi românesc şi neologismul se specializează.  
Să ne amintim că pildă are şi înŃelesul de „povestire cu tîlc”: „a vorbi în pilde”.  
Ca în orice domeniu al vieŃii, în limbă se desfăşoară procese de diferenŃiere, precizare, simplificare. 
Limba română şi-a format expresii pentru denumirea unor noŃiuni, ca: dulap de cărŃi, carte de 

(pentru) şcoală, învelitoare de cărŃi, scaun care se leagănă, semne ale unei boli, a privi îndelung şi cu 
admiraŃie, scriere frumoasă, casă foarte înaltă, cu multe caturi şi altele.  

Asemenea formulări sînt însă prea lungi.  
Oamenii vor să se facă înŃeleşi nu numai exact, ci şi repede.  
De aceea, în locul unor expresii ca acelea de mai sus, se întrebuinŃează cuvintele: bibliotecă, manual, 

copertă, balansoar, simptome, a contempla, caligrafie, bloc şi bloc-turn etc.  
În asemenea cazuri, ne putem îmbogăŃi vorbirea zilnică, refăcînd procesul în sens invers, adică 

folosind, în locul neologismelor, cuvinte româneşti mai vechi, bineînŃeles fără a forŃa lucrurile şi fără a 
exagera (odaie de dormit în los de dormitor; listă de bucate în loc de meniu; masă de lucru în loc de birou 
etc.).  

Un coleg criticat îşi poate lua angajamentul să-şi îndrepte geşelile sau să şi le corecteze.  
Profesorii preferă însă expresia: „a corecta tezele”, întrucît aceasta înseamnă mai mult depistarea şi 

sublinierea greşelilor, pentru notare, decît îndreptarea lor. 
Fiindcă a stîrnit o lungă polemică, e poate nimerit să ne oprim o clipă la verbul a deservi.  
Cu ani în urmă, acest verb luat din franceză aproape că eliminase, mai ales din limbajul comercial, pe 

a servi, a cărui origine e tot franceză.  
Unii publicişti au protestat, susŃinînd că a deservi are un sens contrar („a face un rău, a dăuna”), că, 

deci, i se creează o situaŃie absurdă.  
VehemenŃa respectivilor publicişti nu era însă justificată. În limba franceză desservir are două 

înŃelesuri – pozitiv şi negativ: „a face un serviciu public” şi, respectiv, „a aduce un prejudiciu cuiva”.  
Acum lucrurile s-au lămurit.  
Toată lumea pare de acordcă a deservi se poate întrebuinŃa şi cu înŃeles pozitiv, dar oarecum special: 

„a servi o colectivitate, a executa un serviciu în folos obştesc; a îngriji o maşină în timpul funcŃionării ei”. 
De aici derivă substantivul deservire: deservirea unei maşini.  
„Magazinele cu autodeservire”  – cum li s-a spus la început  – au devenit „magazine cu autoservire”, 

pentru că în ele clienŃii nu sînt serviŃi de alŃii, ei se servesc singuri.  
De notat, în sfîrşit, că substantivul deserviciu păstrează înŃelesul negativ al verbului: un prost 

serviciu. 
Cînd avem îndoieli în privinŃa înŃelesului unui neologism, e bine să consultăm orice dicŃionar al 

limbii române, mai ales, DicŃionarul de neologisme de Florin Marcu şi Constant Maneca, apărut în Editura 
ŞtiinŃifică sau DicŃionarul de neologisme de Florin Marcu (Editura Albatros). 

Încheind aceste pagini despre neologisme, să reŃinem că efortul fiecăruia dintre noi, în ceea ce 
priveşte îmbogăŃirea vorbirii de fiecare zi, trebuie să meargă în sensul în care se desfăşoară însuşi procesul 
de îmbogăŃire a limbii.  

Să nu devenim pedanŃi şi preŃioşi, ocolind exprimarea corect românească, de dragul unei vorbiri 
împestriŃate cu cuvinte noi, care pot rupe punŃile de înŃelegere cu semenii noştri.  

Pe de altă parte, să nu ne ferim ca de foc de neologisme, atunci cînd acestea sînt în general acceptate 
şi, deci, şi-au confirmat dreptul de a fiinŃa în limba noastră.  
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Odată ce ne-am fixat o atitudine justă în această problemă, în aşa fel încît să fim la adăpost de excese, 

vom putea deveni mai îndrăzneŃi în ambele sensuri: recurgînd la cuvintele româneşti cărora în mod obişnuit 
li se preferă neologismele şi folosind neologisme, atunci cînd acestea ne ajută să ne exprimăm mai exact şi 
mai sugestiv ideile.  

Cîteva exemple din prima categorie: bălai în loc de blond; oacheş în loc de brun; pizmă în loc de 
invidie; dar în loc de cadou; a stărui în loc de a insista; ajutător în loc de auxiliar etc., etc.  

În a doua categorie, aş pune unele neologisme care sînt termeni tehnici din diverse domenii (fizică, 
matematici, medicină etc.): cariat (un munte cariat), miopie (intelectuală), atrofiat (simŃul de răspundere), 
tangentă (o chestiune, o problemă), osmoză (sufletească între două persoane), simptom (semn, indiciu, în 
sens moral) etc., etc.  

Acestea sînt numai nişte exemple, care au rostul de a indica unele căi.  
Cititorul va adăuga pe listă şi altele.  
Dacă neologismele sînt cuvinte noi, împrumutate din altă limbă sau formate în limba noastră ( prin 

compunere şi derivare), arhaismele sînt, cum le arată şi numele, cuvinte vechi, ieşite din uz.  
Un popor îşi îmbogăŃeşte cunoştinŃele cu noŃiuni noi, dar şi renunŃă la altele.  
Acestea se referă mai ales la instituŃii, arme, obiecte vestimentare, funcŃii, ranguri: agie (poliŃie), 

flintă ( puşcă), şişanea (puşcă lungă), cucă (căciulă înaltă, împodobită cu pene), taclit (brîu), topuz (sceptru, 
buzdugan mic), baş-ciohodar (întîiul cămăraş al domnului), calemgiu (copist), mare spătar (comandant 
suprem al oştilor) etc.  

Să notăm amănuntul că multe arhaisme au fost cîndva ... neologisme, care au căzut în desuetudine, 
după un timp mai lung sau mai scurt. 

Pentru Neculce, cuvintele dărăban (infanterist), cavalerie (decoraŃie), diată (testament) erau noutăŃi. 
În secolul al XIX-lea, ele nu mai circulau.  

Noi, cei de astăzi, nu le mai cunoaştem şi, cînd le întîlnim într-un text, trebuie să le căutăm în glosar. 
Arhaismele se numesc nu numai cuvintele vechi, ci şi formele fonetice sau cele gramaticale ieşite din 

uz: brigadir (general de brigadă, brigadier), buor (bour), comendă (comandă), direge (drege), fece (face), 
fîrşit (sfărşit), jac (jaf), oficer (ofiŃer), pără (pînă), vorovi (vorbi), într-acesta chip (în acest chip), acei Ńări  
(acelei Ńări), l-au fost trăgînd (îl trăgea), să fie fost (să fi fost) etc. În ce măsură ne mai interesează astăzi 
arhaismele?  

Scriitorii le întrebuinŃează în evocările istorice, dar au grijă (ei sau redactorii) să le dea sensul în note 
de glosar.  

În ceea ce ne priveşte, vom recurge la ele foarte rar şi numai atunci cînd vorbim sau scriem despre 
lucruri şi evenimente de demult, văzute cu prilejul unei excursii, al vizionării unui film istoric, al vizitării 
unui muzeu etc.  

E mai potrivit şi mai precis să spunem că Mihai Viteazul a fost ban ( şi nu: guvernator) al Olteniei; 
că, în filmul Haiducii, boierii purtau işlice (nu: pălării ), că Ion Neculce a fost mare spătar al Moldovei (nu: 
comandant al armatei).  

De altfel, unele arhaisme sînt cunoscute de multă vreme: bei, bir, chivără, cocon (fiu, prunc), dajdie, 
padişah, paloş, pravilă etc.        
 

[VorbiŃi şi scrieŃi corect româneşte, Ion Roman, Editura Ion Creangă, Bucureşti, 1990, pag.21-34] 
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În anul 1864 apare la Viena cărticica ziaristului Robert Roesler intitulată Das varromische Dacien, 

unde autorul vrea „să dovedească” numai prin revelaŃii că românii din jurul CarpaŃilor s-au format ca popor 
undeva în sudul Dunării şi au migrat pîlcuri, pîlcuri pe plaiurile mioritice în secolele VII-IX.  

Mai susŃine respectivul plin de importanŃă, că românii nu au nici o legătură etnică cu vechii geŃi sau 
daci pentru că ei sînt formaŃi din amestecarea mai multor popoare, dar undeva în sud, în Tracia, Macedonia 
şi Iliria.  

Şi susŃine acest lucru, fiindcă teoria indo-germanismului după mintea născocitorilor sau a indo-
europenismului, spune că ei au fost primii locuitori ai Europei veniŃi din India şi pe cale de consecinŃă, toate 
popoarele trebuiau să se înrudească cu ei, având şi unele cuvinte comune.  

Pe această găselniŃă, Roesler şi cinul lui de întunecaŃi, au tăbărît pe noi, că sîntem venetici în 
CarpaŃi fiindcă nu avem în limba veche cuvinte de origine indo-germană, iar ei aveau peste 65% din 
fondul limbii idi ş, adică erau cei mai vechi locuitori ai Europei după germani.  

Azi, după numai 150 de ani de la născocirea acestei nebunii lingvistice, urlă alte trăsnăi şi dacă le 
aduci sub nas adevărul din acele timpuri, te plesnesc în moalele capului cu naŃionalismul, fascismul şi 
antisemitismul.  

Predecesorii acestei teorii a formării poporului român în sudul Dunării din coloni romani şi alte 
adausuri puse bine în acest aluat de-a lungul timpului, au fost Sulzer, Macai, Endel şi Engel, ei susŃinînd că 
la nordul fluviului mai multe secole teritoriul a fost o „terra deserta”, adică un Ńinut rămas nelocuit, numai 
bun să fie ocupat de triburile barbare maghiare venite din Asia, printre care s-au strecurat mai tîrziu românii 
în secolul IX.  

Johann Christian Engel (1770-1817) a fost funcŃionar la cancelaria aulică din Viena şi a expus aceste 
idei mincinoase, pline de venin în lucrarea „Fortsezung der allgemeinen Welthistoire durch eine 
Gessellscahft von Gelehrten in Deutschland und England ausgeferigel”, iar Franz Joseph Sulzer, de meserie 
căpitan al armatei habsburgice, a dezvoltat această teorie în scrierea Geschichete des transalpinischen 
Daciens apărută la Viena în anii 1781 sau 1782.  

Vedem că priceputul R. Roesler avea destul material cu care să-i afume vîrtos pe mioritici de să le 
meargă vestea! 
 În anul 1867, la data de 2 iunie se înfiinŃează Societatea Academică condusă de „doctorul ardelean” 
A. T. Laurian (1810-1881) instituŃie ce l-a avut la cîrmă pe acesta pînă în anul 1876.   

Între anii 1871-1876 A. T. Laurian împreună cu I. Massim, realizează un dicŃionar spun ei, al limbii 
române în două volume, eliminînd cea mai mare parte a cuvintelor „nelatine”, de unde rezulta o limbă care 
aducea foarte vag cu limba vorbită de poporul român.  

El spune despre propria făcătură: „Glosariu care coprinde vorbele d’in limba romana, straine prin 
originea sau form’a loru, cum si celle de origine indouioasa. Dupo insarcinarea data de Societatea academica 
roman”.  

Adică după ce s-a însărcinat singură, vine şi ne spune că l-a însărcinat Societatea Academică română. 
Se pot compara aceste propoziŃii cu ce scria Eminescu în aceeaşi perioadă?  
Şi totuşi ei care au pus la cale această monstruozitate împotriva adevărului – l-au învins prin 

asasinare pe Marele Român.  
Limba română este de nerecunoscut în pretinsul dicŃionar al românilor iar pentru a fi lumină mai 

multă în această destrăbălare, mai repet odată că Laurian avea pregătire filozofică, de matematică, fizică, 
astronomie şi ioc lingvistică sau istorie! 
 Primul volum are 1864 pagini şi cuprinde numai cuvinte de origine latină, majoritatea covîrşitoare 
nefolosite în limba română, cele mai multe fiind găsite de ei în „latina populară”, adică nişte falsuri făcute de 
aceşti ticăloşi, cu pretenŃii de adevăruri lingvistice!   

Volumul II are 584 pagini şi cuprinde cuvintele din limba română care nu au origine latină şi pe care 
magistrul le propune spre a fi eliminate din vorbire.  

Un mare susŃinător al latinismului Costache Aristia traduce Iliada pe la anii 1825 reducînd-o la 200 
de versuri.  

AmbiŃios, revine cu o nouă traducere în anul 1837 şi spune că „podagerul divul Achile” se 
învecinează cu „ilustrissimul faber Vulcan” şi unde „pulcherigena copilla” este ameninŃată de un „morb 
mortifer”, cam asta ne pregăteau întunecaŃii, şcoliŃi la şărpăria romanică sau de aiurea şi pe care au vrut să o 
aducă în tărtăcuŃele mioriticilor carpatini. 
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Laurian chiar a propus liberalilor – ceata de întunecaŃi din care făceau parte – să dea o lege prin care 

să impună ca limbă oficială, făcătura lui, dar ticăloşia n-a avut noroc pentru că s-ar fi ajuns la război civil a 
românilor legaŃi de glia străbună cu clica de trădători şi venituri ce s-au pus în slujba Satanei şi a străinilor.  
 Dar pentru limpezirea adevărului trebuie să precizez că lucrarea celor doi amintiŃi mai sus este în fapt 
o traducere şi o interpretare „locală”  a scrierii Dictionnaire d’étymologie daco-romane ticluită de A. Hirt 
în Germania, fiind dăruită spre înluminare înfiinŃatei SocietăŃi Academice din Bucureşti în anul 1870.  

Mai spun că autorul dicŃionarului scris în limba franceză nu cunoaşte deloc limba română, iar limba 
franceză nu are sunetele ă, â, ş, Ń, ce, ci, che, chi, ge, gi, ghe, ghi, deci o treime din fonetica limbii noastre 
strămoşeşti fiind eliminată.  

Nicăieri în culturile lumii nu se mai găseşte o asemenea monstruozitate unde un străin care nu-Ńi 
cunoaşte deloc limba să-Ńi scrie un dicŃionar explicativ al acesteia dar într-o limbă străină, eliminînd 
prin aceasta pe lîngă o mulŃime de cuvinte şi o treime din fonetica limbii române!  

DicŃionarul lui A. Hirt sau A. Cihac pentru români, a apărut concomitent în anul 1870 în oraşele: 
Berlin, Bucureşti, CernăuŃi, FlorenŃa, Sibiu, Iaşi, Leipzig, Londra, Milano, Paris, Viena, Budapesta şi St-
Petersbourg, adică să ştie toată Evropa de genialitatea „descoperirii” scăfîrliei lui!  

În fapt, drăceasca ticluire făcea parte din planul pornit după mijlocul secolului XIX care urmăreau 
nimicirea poporului român prin falsificarea în întregime a istoriei şi ştergerea culturii identitare, în Ardeal 
prin maghiarizare, în Bucovina şi Basarabia prin slavizare, iar în Principatele Române şi apoi în Regatul 
României prin latinizare.  

Iar cine strîmbă din nas îl poftesc să vadă citatul profesorului ceh Milan Hubl ca aducere-aminte! 
[Pentru a lichida popoarele se începe prin a le altera, prin a le şterge memoria. Le distrugi cărŃile, 

istoria, cultura şi altcineva le scrie alte cărŃi, le dă altă cultură le născoceşte o altă istorie. Între timp poporul 
începe să uite ceea ce este şi ceea ce a fost, iar cei din jur îl vor uita şi mai repede, limba nu va mai decît un 
simplu element de folclor, care mai devreme sau mai tîrziu va muri de moarte naturală. – Milan Hubl (1927-
1989) – vezi Adevăruri ascunse vol. II, Constantin Olariu Arimin, 2014, pagina 254]  

Dacă studiem DicŃionarul explicativ al limbii române vedem că numai 0,0001% din totalul 
cuvintelor, spun „specialişti” că ar proveni de la geŃi, ori asemenea procent ridicol nu le dă dreptul să 
spună că există o limbă română!  

După născocirile făcute, ei pot vorbi de un dialect slav, maghiar, rus, sîrb, turc, tătar, dar nu român 
prin asta batjocorind chiar cuvîntul rumun.  

Noi de fapt nici nu putem defini limba română de vreme ce cuvinte româneşti nu există în conceptul 
oficial ştiinŃific lingvistic al ilustrelor Ńăcălii. 

   
[vezi şi Adevăruri ascunse vol. II, Constantin Olariu Arimin, 2014, pag. 301-302] 
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O defulare de moment.  

 
 

DicŃionar explicativ al limbii române!?  
 

Acest dicŃionar explicativ al limbii române 
Ar trebui să fie ticsit de-ale noastre cuvinte, 
Dar culmea în loc de cuvintele noastre sfinte 
În el se găsesc aproape numai cuvinte străine. 

 
Ce fel de dicŃionar explicativ al limbii române 
Este el dacă-ale noastre dragi cuvinte mărgărite  
Sînt aruncate la gunoi zicîndu-se că-s depăşite? 
Că-s arhaisme, regionalisme, fireşte că-s bătrîne.  

 
Iar cele care au fost trecute pompos neologisme 
Pe culmi au ridicat iubita limbă, dar au un preŃ 
Dacă te uiŃi atent. Ce vezi în ele? Mult dispreŃ. 
Nu-s neaoşe cuvinte româneşti, ci-s străinisme.  

 
Cu toptanul îs băgate în el, că parcă mai ar trebui  
Un dicŃionar român-român pentru cuvinte rătăcite. 
Anacronismele neologisme să fie maică tălmăcite, 
În limba noastră strămoşească de pe glie, să propui? 

 
S-a inventar cuvîntul „sinonim”  să fim duşi în eroare, 
Că am avea cuvinte să alegem, cu aceleaşi înŃelesuri, 
Am avea o limbă mult bogată. Dar vai! aceleaşi Ńeluri? 
Că limba strămoşească ne-a fost furată prin boicotare.   

 
S-a spus, se spune, că limba să nu fie, ca un hăndrălău 
C-aşa s-a primenit, că azi nu ştim ce limbă mai vorbim. 
E limba noastră strămoşească, că greu mai osebim? 
Vai de capul nostru, limba noastră le pute aşa de rău. 

 
La Hanul lui Manuc la răscruce în cîmpie, Bei Manuc  
Îl întreabă pe Vasile, spune-mi ghiaur ce eşti tu, bre? 
Get bre get din GeŃia, de pe aici băi vere, dă-mi o bere. 
Get b’e get îngînă turcul, aşadar şi tu eşti turc, eunuc?  

 
Cum bre frate să fiu turc, tu nu vrei a mă înŃelege, 
Că sînt getbeget din GeŃia? Lasă bă, că scrie în carte. 
Get b’e get vine din turcă, de nu vrei să crezi, citeşte 
DicŃionar explicativ al limbii române, care este lege. 
 
Şi aşa ne pricopsirăm să avem o carte, care se numeşte  
DicŃionar explicativ al limbii române. Pe scut DEX, 
Dar mai bine pagubă cu aşa carte parcă-i un teletex  
Am rămas şi fără limbă, dar şi fără glie, cine îi plăteşte?  
  
P.S.  

„Turcu’ plăteşte.”   
(Adică, aşa se spune despre cineva care este silit să 

plătească, vrînd-nevrînd, paguba sau cheltuiala făcută de alŃii.) 
 

         Eu – 19.02.2015 


